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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

КО ЧИ ЋЕ ВА И СРП СКА ТРА У МА
Уз сто го ди шњи цу смр ти Пе тра Ко чи ћа

О бо же мој ве ли ки и сил ни и не до сти жни, дај ми је зик, 
дај ми круп не и го ле ме ри је чи ко је ду шма ни не ра зу ми ју, да се 
ис пла чем и из ја ди ку јем над цр ним уде сом сво га На ро да и Зе мље 
сво је. По кло ни ми ри је чи, Го спо де, круп не и за ма шне ко бр да 
хи ма лај ска, сил не и моћ не ко не бе ски гро мо ви, оштре и је зи ве 
ко свје тли це бож је, и тир ја ни ма не ра зу мљи ве ко што је не
ра зу мљи ва сфин га еги пат ска ро ду чо вје чан ском. Дај ми те 
ри је чи и об да ри ме, Го спо де мој, ти јем да ром сво ји јем ве ли
ки јем и ми ло шћу сво јом не из мјер ном, јер ће ми ср це све ну ти, 
јер ће ми се ду ша од пре ве ли ке ту ге и жа ло сти раз гу ба ти! 

Пе тар Ко чић, „Мо ли тва”

Пе тар Ко чић за пам ћен је по сво јим при по ви јет ка ма и са ти ра
ма као из у зет но име срп ске књи жев но сти пр ве де це ни је 20. ви је ка. 
Био је и ве ли ки бун тов ник, не пот ку пљив бо рац за сло бо ду и пра
ва на ро да под ту ђин ском ау стро у гар ском вла шћу у Бо сни и Хер
це го ви ни. Па иа ко ври је ме ње го вог крат ког жи во та и ства ра ња 
ле жи већ да ле ко иза нас, Ко чић је пи сац ко ји је бли зак и да на шњем 
чи та о цу. Бли зак по нај при је по свом ху мо ру и са ти ри на ра чун не
на род не вла сти, по жи во пи сним ју на ци ма (кат кад пра вим чу да ци
ма) сво јих при ча, али и по ље по ти свог по ет ског је зи ка. Бли зак је 
и на ма ко ји пи ше мо и рас пра вља мо о књи жев но сти, и то из људ ских 
и етич ких ко ли ко и умјет нич ких раз ло га. Иа ко уро њен у сво ју епо
ху и чвр сто ве зан за њу, Ко чић ни је по то нуо за јед но с њом; он је за 
нас и да ље жив, чак и ак ту е лан: не ка пи та ња, ко ја су ње га му чи ла, 
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оп те ре ћу ју и нас. Да ни је та ко, зар би смо се да нас оку пи ли под 
за штит ним зна ком ње го вог име на, на „Ко чи ће вом збо ру”? И то 
упра во у да ни ма ка да се на вр ша ва сто го ди на од пре ра не пи шче ве 
смр ти у бе о град ској ду шев ној бол ни ци, у гра ду под ау стро у гар ском 
оку па ци јом. 

Mи, Кра ји шни ци, пи сци из овог под не бља, по но си мо се на шим 
чу ве ним зе мља ком, хра брим на род ним три бу ном и књи жев ни ком, 
стра дал ни ком за сло бо ду сво је зе мље и на ро да. До жи вља ва мо га 
као не ко га ко нам је род ро ђе ни. По шту је мо га као зна ме ни тог књи
жев ног пре тка, у по не че му и учи те ља (учи те ља ус прав ног хо да 
или гра ђан ске ку ра жи), по себ но као ро до на чел ни ка књи жев но сти 
ко ја је пот пу но по све ће на на шем за јед нич ком за ви ча ју. Ко чић је 
од Бо сне оног до ба – по себ но од свог Зми ја ња и сво је Кра ји не – на
чи нио ве ли ку књи жев ну те му, с њим је она (што ће се на ста ви ти 
са Ан дри ћем, Ћо пи ћем и дру гим пи сци ма) ушла на ве ли ка вра та 
у срп ску књи жев ност. Ко још не зна за лу ка вог се љач ког ше ре та 
Да ви да Штрп ца ко ји, очи у очи с њом, исми ја ва ту ђин ску ау стриј
ску власт; ко не зна за Си ме у на Ђа ка што одри је ше ним је зи ком 
ки ти и ве зе уз ра киј ски ко тао? За дје ча ка Лу ју и ње го вог би ка Ја бла
на зна мо од ма лих но гу. А људ ске ти по ве по пут ћу дљи вог, ма ни
јач ки гњев ног Мра чај ског про те нај бо ље смо упо зна ли у кри зним 
и рат ним вре ме ни ма, у ко ји ма се њи хо ва опа кост по ка зи ва ла без 
ика кве мо рал не за др шке. 

По сво јој тре пет ној, лир ски пре ди спо ни ра ној ду ши и, у исти 
мах, сво ме же сто ком бун тов ни штву, Ко чић је кла си чан при мјер 
кра ји шког ка рак те ра ко ји тво ре, али и раз ди ру, су прот ста вље ни 
по ри ви и те жње. Као у ње го вој пје сми о је ли ка ма и омо ри ка ма: 
„Је ли ке мо је и омо ри ке, и ја се ви ше ни че му не на дам; и мој је жи
вот као и ваш пун ње жне, ду бо ке че жње; али – ср це пи шти, ни ко 
га не чу је; су зе те ку, ни ко их не ви ди...” Мо гли би смо ре ћи – кра
ји шке крај но сти. С јед не стра не сваг да шња ду бо ка по тре ба за јед
но став ним жи во том у ми ру и љу ба ви, а с дру ге крик про тив ту
ђин ске вла сти ко ја не од у ста је од тла че ња и по ни жа ва ња на ро да. 
С јед не стра не ако не баш хри шћан ска по гру же ност пред ко смич
ким чу дом по сто ја ња, он да сва ка ко пје снич ко са о сје ћа ње са свим 
што у Бож јој ба шти пре би ва, а с дру ге ак тив на бор ба про тив оно га 
што ни је у скла ду с пи шче вим схва та њем прав де и сло бо де, ча сти 
и по ште ња. А глав на ли ни ја те бор бе усмје ре на је про тив ау стро
у гар ске „уко па ци је” Бо сне и Хер це го ви не. Тај ре жим про га њао је 
и за тва рао Ко чи ћа и он му ни је оста јао ду жан.

За ову при ли ку по но во сам чи тао не ке од нај ва жни јих есе ји
стич ких ту ма че ња књи жев ног дје ла Пе тра Ко чи ћа и са ме пи шче ве 
лич но сти. Би ла ми је по треб на по др шка у ра зу ми је ва њу тра у ма
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тич ног људ ског и књи жев ног слу ча ја овог пи сца. Ри јеч је, при је свих 
дру гих, о по зна тим есе ји ма Иси до ре Се ку лић („Пе тар Ко чић”, 1935) 
и Иве Ан дри ћа („Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа” – есеј 
на стао на осно ву ци клу са пре да ва ња на но во сад ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту школ ске 1954/55. го ди не). Ан дрић је дао нај све стра ни ји 
и нај тач ни ји пор трет пи сца, уз сли ку епо хе у ко јој је жи вио и ства
рао. Ука зао је на Ко чи ће ве из ра зи те вр ли не, али и на не ке ње го ве 
сла бо сти. Ко чић је, по Ан дри ћу, но сио „ве ли ку по ет ску спо соб ност, 
спо соб ност да ви ди и осе ти, да ка же и из ра зи.” Био је „пр ви пра ви 
пи сац из Бо сне и Хер це го ви не”, ма да му дје ло по чи ва на „уској 
плат фор ми” огра ни че ној „бо сан ским хо ри зон том”, и ма да се у 
ње му „осе ћа из ве сна гу слар ска мо но корд ност у то ну и си ро ма штво 
те ма и ва ри ја ци ја”. А есеј Иси до ре Се ку лић осва ја нас по при сном 
од но су и ра зу ми је ва њу Ко чи ће ва дје ла и ње го ва сви је та. Иси до ра 
је осје ти ла нај ду бље треп та је Ко чи ће ве ду ше, схва ти ла за но се и 
по ср ну ћа ње го вих кра ји шких ју на ка. И Ан дрић и Иси до ра ис та
кли су ље по ту и чи сто ту ње го ва је зи ка. 

Ан дрић пи ше да је Ко чић пи та ње је зи ка, ко је је ра ни је пред 
тур ским вла сти ма по ста вљао Пе ла гић, „по ста вио са оштри ном 
ко ју је да нас већ те же раз у ме ти, али ко ја је би ла оправ да на и неоп
 ход на. (...) Оку па тор ска упра ва до не ла је, пре све га, не мач ки је зик 
у све ве ће уста но ве и ва жни је гра не жи во та. А он де где је на ро ду 
оста вљен ње гов је зик, код ни жих вла сти, у шко ла ма итд., ту је пре
ти ла дру га опа сност, опа сност да се тај је зик ис ква ри и по тво ри, 
из ну тра под ри је и раз вод ни до те ме ре да се све де на не ки убо ги 
и ни жи род го во ра за ме ђу соб но раз у ме ва ње ни жих из ме ђу се бе 
и, ко ли ко је нео п ход но, ни жих са ви ши ма, на го вор без ко ре на, 
ду ха и со ка, без ле по те и сти ла, без ве зе са тра ди ци јом и жи вим 
из во ри ма ши ро ког на род ног је зи ка, а са уна пред под ве за ним и 
огра ни че ним мо гућ но сти ма кул тур ног раз вит ка.

Тај го вор, ко ме је пер фид на и бор ни ра на Ка ла је ва упра ва хте
ла да на мет не зву чан на зив ’бо сан ског је зи ка’, тре ба ло је, у ства ри, 
да одво ји на ро де Бо сне и Хер це го ви не од ве ћих хр ват ских и срп
ских кул тур них цен та ра, од Бе о гра да и За гре ба.” Ис ти чу ћи да је 
Пе тар Ко чић то осје тио „с див ним и не по гре шним истинк том”, 
Ан дрић за кљу чу је ка ко је Ко чић исто та ко осје тио „да ни је фи ло
ло ги ја у пи та њу, да је та ствар је зи ка са мо део оп штег при ти ска и 
оп штег си сте мат ског сво ђе ња јед ног на ро да на ни жи сте пен ег зи
стен ци је, по де сан за до ми на ци ју и екс пло а та ци ју. (...) За Пе тра Ко
чи ћа је је зик пот пу но јед но са љу ди ма и зе мљом, свет и не по вре
див као и они. По не кад чо ве ку из гле да као да је и са мо Ко чи ће во 
де ло, це ло цел ца то, ле жа ло не где у ду би на ма то га је зи ка, а он га 
је ис ко пао као кип, и из нео на све тлост да на и пред по глед све та.” 
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Ан дрић на кра ју свог есе ја на во ди ри је чи ко је је Ко чић у бо сан ско
хер це го вач ком Са бо ру до вик нуо пред став ни ци ма оку па ци о не 
си ле: „Узе то нам је све, на свим ли ни ја ма на род ног жи во та по ра
бо ће ни смо, али не да мо вам на шег је зи ка. То је на ша на да и утје ха.”

У члан ку „Срп ски је зик” Ко чић је за он да шњи јав ни је зик у 
БиХ, ко ји су, по ње му, ство ри ли стран ци и Ср би и Хр ва ти из Хр ват
ске, ре као да је то „одур на срп скохр ват ска на ка за, те шка и уси ље
на, мно го пу та пот пу но не ра зу мљи ва, без гип ко сти, ела стич но сти 
и звуч но сти, тих бит них осо би на на шег креп ког је зи ка. То је је зик 
као наш, а ни је наш. На ше су ри је чи, али је зик ни је наш.” 

Страст с ко јом Ко чић бра ни свој срп ски је зик од ква ре ња, од 
„по ра бо ћа ва ња”, ука зу је на не ку вр сту ње го ве кул ту ро ло шке трау
ме. Тра у ма озна ча ва пси хич ку ра ну, ра ње ност, озље ђе ност ду ше и 
ду ха. А та тра у ма од је зи ка и због је зи ка – ко ји је „свет и не по вре
див” – са мо је јед но од лицâ ком плек сне со ци јал нопо ли тич ке тра
у ме ко ју је у ње му про из вео омра же ни оку па ци о ни ре жим. По зна та 
је Ко чи ће ва ја ди ков ка о вје чи том роп ству: „У роп ству се ро дих, у 
роп ству жи вјех, и у роп ству, вај ме, умри јех.” Тре ба ли се он да чу
ди ти Ко чи ће вој ду шев ној бо ле сти с ко јом ће за и ста и умри је ти, и 
то с тек на вр ше них 39 го ди на? Роп ство о ко јем Ко чић го во ри про
те же се и на прет ход ну ту ђин ску власт у Бо сни: Ко чић је ро ђен 
29. ју на 1877, а Ау стри јан ци за у зи ма ју Бо сну и Хер це го ви ну, пре
у зев ши је од Осман ли ја, го ди ну да на ка сни је. А тра у ма роп ства 
под ту ђи ном ни је да ка ко са мо Ко чи ће ва, ни ти је огра ни че на на 
из вје стан број осје тљи вих по је ди на ца. Мо же се ре ћи да је то вје
ков на ко лек тив на тра у ма срп ског на ро да, на ста ла гу бит ком сло
бо де и др жа ве по сли је Ко сов ског бо ја. „На ша је пра ва на Ко со ву 
за ко па на”, ри је чи су ко је је Љу ба Не на до вић чуо од обич них же на 
у Цр ној Го ри. Та тра у ма до шла је до из ра за у не ким од нај зна чај
ни јих дје ла срп ске књи жев но сти. По ме ни мо при је све га на шу 
на род ну по е зи ју, за тим Ње го шев Гор ски ви је нац, Се о бе Ми ло ша 
Цр њан ског, Ан дри ће ву На Дри ни ћу при ју.

Пи та ју ћи се „шта пред ста вља Ко чић ра сним би ћем сво јим?”, 
Иси до ра Се ку лић од го ва ра: „Пред ста вља тра ди ци ју, срп ско име, 
ко сов ски за вет у сми слу за ко па не на род не пра ве и про ду же не тра
ге ди је.” Ко сов ско на сље ђе но ше но је кроз исто ри ју и „да ље кроз 
раз не са вре ме не до га ђа је, али увек са ве за но шћу за не што што је 
древ но ко сов ски еле ме нат у на шим при ро да ма и опре де ље њу.” 
Иси до ра по том на ста вља: „А ту га над Бо сном и над бо сан ским те
жа ком, зар ни је исто то, део оног што је за по че ло на Ко со ву у сми
слу ма те ри јал ном и ду хов ном, део тур ског вла да ња. И ау стриј ско 
вла да ње је Ко со во, јер се Ау стри ја на до ве зи ва ла на Тур ску...” О 
Ко чи ће вим ју на ци ма ве ли да „за бо ра вља ју лич не жи во те, жи ве 
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над не се ни над оп ште на род ним стра да њем и че ме ром”, да су то 
љу ди „ћу та ња и не по ве ре ња, на гли не; љу ди ра ки је и ње них ис па
ре ња ко ја уве ли ча ва ју ствар ност”, „љу ди уз бу ђе них ма шта и ’си
ли не и па сја лу ка’. (...) Кроз пи са ње Ко чи ће во сви смо по зна ли те 
чу да ке па три о те бо сан ске”, ка кви су за Иси до ру би ли и при пад ни ци 
Мла де Бо сне, љу ди ве ли ког са мо пре го ра и лич не жр тве.

Ов дје мо рам ис та ћи огром ну ем па ти ју Иси до ре Се ку лић пре ма 
Бо сни, го во ру ње них љу ди и је зи ку ње них пи са ца. О то ме нај бо ље 
свје до че, по ред есе ја о Ко чи ћу, ње на два кра ћа, по ма ло при год на 
есе ји стич ка за пи са из 1941. го ди не. У оном под на сло вом „Јед на 
реч бо сан ским књи жев ни ци ма, го сти ма Бе о гра да”, она ће, по што 
пре не се не ке ути ске са пу то ва ња по Бо сни, ре ћи и ово: „Про бле ма
ти ка Бо сне, са си ро ти њом и при ми тив но шћу, са че ти ри од пет свет
ских ве ра, са ира ци о нал ним еле мен том у ду ху – бес крај на је. За то 
је и бо сан ска књи жев ност пу на ре зул та та. (...) Бо сан ска књи жев ност 
и бо сан ски је зик, то је јед на огром на ли ва да ко ја се гу ши од ра ста, 
цве та и ми ри са.” Да то ни су би ли тек кур то а зни из ра зи до бро до
шли це, увје ри ће мо се чи та ју ћи есеј „Бо сан ски је зик, го вор, стил”, 
на ко ји се бо шњач ки је зи ко слов ци ра до по зи ва ју. А ка ко и не би. 
И у том тек сту Се ку ли ће ва да је ри јет ко ви ђе не по хва ле је зи ку и 
го во ру зе мље Бо сне. Ово штo ћу сад на ве сти по чи ње ве ли чај ном 
ре че ни цом, из ли вом чи сто пје снич ког на дах ну ћа: „Сви Бо сан ци 
со бом ло же ону там ну ва тру ко ја у њи хо ву је зи ку и сти лу ни кад 
не до го ре ва. Че ти ри бо сан ске ве ре гле да ју се као иза пу шкар ни ца, 
сва ка ве ра се при ла го ђу је скри ве ним иде а ли ма, али сва му ка ду ха 
и те ла Бо сне це ди сво ју вред ност у је дан је ди ни је зич ки из раз. Је зик 
и стил Бо сне, то је јед на ко лек тив на умет ност чи сте ге ни ал но сти, 
од ран га на род них умо тво ри на, али ко ја ни је са мо чу до про шло
сти, не го и чу до са да шњо сти.”

Из раз „бо сан ски је зик” Ау стри ја је, и пре ма Иси до ри Се ку лић, 
упо тре бља ва ла ру ко во де ћи се „по ли тич ким по тре ба ма”. По њој 
то ипак не зна чи да тај из раз не ма од ре ђе ног сми сла и оправ да ња. 
Мо жда га је, ка же она, „спон та но из ба цио чо век ле ђи ма окре нут 
сва кој по ли ти ци”, чо вјек ко ји „кроз је зик осе ћа мо ти ве по кра ји не 
и љу ди, дру штве ног жи во та и осу ђе ња.” У сва ком слу ча ју, Иси
до ра ри јеч је зик упо тре бља ва че сто па ра лел но и на из мје нич но с 
ри јеч ју го вор, па је очи то да она пој мом „бо сан ски је зик” не да је 
лин гви стич ки, на уч но за сно ван на зив је зи ка, већ ти ме сло бод но 
(„спон та но”) име ну је го вор и на чин из ра жа ва ња ка рак те ри сти чан 
за сре ди шњу ју го сло вен ску по кра ји ну. Уо ста лом, она у истом есе ју 
ка же: „док је дру ги свет умео чи та ти и пи са ти, Бо сна је уме ла го во
ри ти.” Тај ју је го вор очи то фа сци ни рао. (Под на слов ње ног есе ја 
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„Срп ски на род ни је зик” гла си: „Бо ље ре ћи го вор”. А по уч но ис ти
ца ње го во ра у од но су на је зик Иси до ра је от кри ла у Упа ни ша да ма.)

Та ко је, го ди не 1941, ми сли ла и пи са ла Иси до ра Се ку лић, нај
ве ћа срп ска књи жев ни ца 20. ви је ка. Ма ло се ко ни је ди вио ње ном 
уму, ње ним ду хов ним ви ди ци ма и зна њи ма. Да нас су, чи ни се, 
мно ги срп ски пи сци и лин гви сти уда ље ни од ње ног на чи на раз
ми шља ња. А о не кој ем па ти ји пре ма Бо сни (по себ но као др жа ви, 
ко ја je до не за ви сно сти до шла про тив во ље срп ског на ро да) те шко 
је го во ри ти. Бо сна је да нас код мно гих Ср ба, мо жда по нај ви ше 
не ких из са ме Бо сне, на ло шем гла су. Ње на ту жна сла ва пре пу шта 
се Бо шња ци ма, ко ји се свим си ла ма и бо ре за њу. Свој је зик, на 
при мјер, они не же ле да (ка ко би се оче ки ва ло) зо ву „бо шњач ким”, 
већ ис кљу чи во „бо сан ским”, пре ма об ли ку ко ји се ја вљао у ста ри
јим вре ме ни ма, у че му го вор ни ци срп ског и хр ват ског је зи ка осје
ћа ју не дво сми сле ну пре тен зи ју на на ме та ње име на за јед нич ког 
је зи ка и, по тен ци јал но, на је зич ку власт у ци је лој Бо сни и Хер це
го ви ни. Бо шња ци као да не ви де да ће се ти ме Ср би и Хр ва ти још 
ви ше уда љи ти од све га што се пред ста вља и про мо ви ше као „бо
сан ско”, а по ста је са мо бо шњач кому сли ман ско. (Уз гред: за ни мљи
во је да Ре пу бли ка Срп ска, чи ји устав, уз је зик срп ског и хр ват ског, 
по зна је и „је зик бо шњач ког на ро да”, ни је је ди ни про стор у БиХ у 
ко јем се на зив „бо сан ски је зик” не при зна је. Иван Ло вре но вић пи ше 
да се и у уста ви ма свих кан то на с хр ват ском ве ћи ном тај је зик на
зи ва – „бо шњач ким”. Са мо што Бо шња ци због то га не про те сту ју, 
као што то чи не у Ре пу бли ци Срп ској, мо жда за то „што у тим кан
то ни ма бо шњач ке дје це и не ма.”)

Али да се вра ти мо на Ко чи ће ву тра у му. Ту ће нам по себ но 
по мо ћи по ду жи за пис Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа о Ко чи ћу 
у бе о град ској Ду шев ној бол ни ци на Гу бе рев цу („По след њи да ни 
Пе тра Ко чи ћа”). Та уста но ва не кад се ли је по зва ла Дом за с ума 
си шав ше, у њој је као ље кар ра дио и Ла за Ла за ре вић, чи је ће име 
ка сни је по ни је ти. Из у зет но ври јед но свје до че ње мла дог Сто ји ми
ро ви ћа о бо ле сном пи сцу об ја вље но је 1922. у Срп ском књи жев ном 
гла сни ку. 

Сто ји ми ро вић је 1915, као ше сна е сто го ди шњак, за хва љу ју ћи 
свом уја ку, управ ни ку бол ни це, сту пио као пи сар у ту здрав стве ну 
уста но ву. Ту се скло нио бје же ћи од ау стриј ске ин тер на ци је. Ко чић 
је, не ду го по сли је гу бит ка си на Сло бо да на, до шао у бол ни цу у ја
ну а ру 1914, да у њој оста не све до смр ти 27. ав гу ста 1916. го ди не. 
Бо ло вао је од це ре брал не па ра ли зе. Сто ји ми ро вић се ве о ма збли
жио с Ко чи ћем, по стао му нај бли жи са го вор ник и по моћ ник у сва
ко днев ним бо ле снич ким му ка ма. За пис о Ко чи ћу оста вио је „го њен 
ду жно шћу пре ма ле пој ду ши” ко ју је, ка же, во лио. Пи ше да је Ко чић 
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за се бе до кра ја вје ро вао да је „па ме тан”. Ни је гу био из глед ми сле
ћег чо вје ка. Чак је и пи сао, али се ипак по ка за ло да за ства ра ње 
књи жев ног дје ла ни је ви ше био спо со бан. Ко чић је у сусре ти ма са 
Сто ји ми ро ви ћем, као и с дру гим осо ба ма, по ка зи вао от ме ност ду ха, 
иа ко је ду хом био осла био, по на ша ју ћи се по не кад као ди је те. 

У Сто ји ми ре ви ће вом свје до че њу ме не је, ме ђу тим, по себ но 
дир ну ло оно мје сто гдје ау тор на во ди ка ко се у ље то 1916, кад је 
већ очи глед но коп нио, у Ко чи ћу „опет про бу дио ста ри на ци о на лист. 
Јед ном ми из ре че ове сти хо ве, ко је ни кад пре то га ни сам чуо и ко је 
ми ре че да је за пам тио из мла до сти, у гим на зи ји.” Ево тих за и ста 
нео бич них сти хо ва:

Го ре над на ма срп ско је не бо,
На ње му срп ски се ди Бог,
Око њег’ Ср би ан ђе ли леб де:
Дво ре Ср би на Го спо да свог!

Сто ји ми ро вић уз ту пје сми цу ка же: „Ка ко је био дир љив овај 
шо ви ни зам! Он му се по да вао ме лан хо лич но, и де кла мо вао је еле
гич ним то ном. За тим ми ре че јед ном у ша ли да је Ја зав ца на пи сао 
пу ше ћи нај го ре ’Шпорт’ ци га ре те, чи ју љу ти ну ни је осе тио у ен ту
зи ја зму на дах ну тог ства ра ња. Би вао је опет кат кад она ко де ти њаст 
и ве сео, да по но во по то не у за бо рав ност и ћу та ње.”

Сти хо ви о Го спо ду ко ји је Ср бин и Ср би ма ан ђе ли ма, на срп
ском не бу – шта је то ако ни је нај ду бљи, ма да ин фан ти лан из раз 
јед не тра у ме ко ја ни је са мо Ко чи ће ва. Јер ни је Ко чић ау тор тих 
сти хо ва – он их је чуо и упам тио у мла до сти. То зна чи да је ри јеч 
о не кој вр сти сти хо ва ног пре да ња, вр сти на род ног сти хо твор ства. 
Ли чи на успа ван ку, на ба ја ли цу про тив злих си ла. Пре да ње је, 
из гле да, до шло у па мет и во ђи Ср ба у Бо сан ском ра ту из де ве де
се тих, ка да је на вод но из ја вио: „Бог је Ср бин и он ће нас чу ва ти.” 
То по нај ви ше ли чи на дјеч ју при јет њу до ба че ну су пар нич кој дјеч
јој гру пи. А о то ме ка ко нас је тај и та кав рат ни Бог чу вао – ако већ 
ни је мо рао да чу ва дру ге од нас – по сто је раз ли чи та па и опреч на 
ми шље ња. Као и уви јек код Ср ба ља. 

Да се Бог про гла си Ср би ном, за то је би ла по треб на си ту а
ци ја пот пу ног, па и ре ли о ги о зног оча ја ња, ег зи стен ци јал ни и исто
риј ски шкри пац у ко јем је не моћ ни и из гу бље ни на род при зи вао 
спа се ње са не бе ског тро на. А на том тро ну ва ља ло је да, во љом 
ин фан тил не ре гре си је, сје ди Бог ко ји је Ср бин – ко би нас дру ги 
ина че ра зу мио? Ко би нам се сми ло вао и спа сао нас од про па сти 
у не при ја тељ ском окру же њу? 
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Бог по ста је та лац угро же ног на ци о на ко ји се, па ра док сал но, 
про ме ће на ње го во мје сто.

Хри шћан ски те о ло зи од ба цу ју сва ку ет ни за ци ју и на ци о на
ли за ци ју Бо га, па и са ма цр ква, иа ко не ре а гу је уви јек на та кве по
ја ве. У Би бли ји о пра вој вје ри у Бо га сто ји: „Не ма ту Је вре ји на ни 
Гр ка, не ма ро ба ни го спо да ра, не ма му шко га ро да ни жен ски ња; 
јер сте ви сви јед но у Хри сту Ису су” (Га ла ти ма, 3, 28).

 По зна та је и хр ват скока то лич ка ман тра „Бог и Хр ва ти!”, ко ју 
је у 19. ви је ку ско вао „Отац до мо ви не” Ан те Стар че вић. Вла ди мир 
Двор ни ко вић у Ка рак те ро ло ги ји Ју го сло ве на ка же: „Ву ко вом фол
клор ном и фи ло ло шком ’Ср би сви и сву да’, Стар че вић по ста вља 
на су прот по ли тич ку и на ци о на ли стич ку кри ла ти цу ’Бог и Хр ва ти!’, 
и ни ко ви ше на це лом Сло вен ском Ју гу!” Мо же се прет по ста ви ти 
да ту кри ла ти цу на ци о нал нофа ми ли јар ног дру же ња с Бо гом не 
упра жња ва ју обра зо ва ни ји и ли бе рал ни ји сло је ви на ро да, већ они 
ко ји сво ју љу бав и ода ност пре ма хр ват ству не раз два ја ју од вје ре 
у Спа си те ља. Ци ник би ре као ка ко се Бог не раз два ја од сво јих 
дра гих Хр ва та.

Ни јем ци за до бар, без бри жан жи вот у из о би љу има ју из раз 
„жи вје ти као Бог у Фран цу ској” (wie Gott in Fran kre ich le ben). Тај 
„Бог у Фран цу ској” ни је ни ти мо ра би ти Фран цуз. Не знам да ли се 
не кад и не где у ње мач ком је зи ку чу ло да је Бог за пра во Ни је мац, 
али се до бро зна да су ми ли о ни за лу ђе них по вје ро ва ли у Хи тле ра 
као у жи вог ње мач ког Бо га и ка ко се све то за вр ши ло. 

Сто ји ми ро вић свје до чи ка ко је бо ле сни Ко чић по ста јао и дје
ти њаст. Сто га му се мо же опро сти ти и овај час ин фан тил не ре гре
си је, с при зи вом дје ти ња стих сти хо ва о по ср бље ном не бу, Бо гу и 
ан ђе ли ма. Том пје сми цом Пе тар је, вје ру јем, по ку шао да по ми лу
је сво ју бол ну срп ску ду шу, ко ја је већ пло ви ла на ону стра ну. А 
мо жда је – ко зна – пи сац с ве ли ким да ром ху мо ри сте и са ти ри ча ра, 
хтио тим сти хо ви ма и да се опо ме не, сам се би бла го се под сми јех
не због сво је не гда шње на ив но сти и ла ко вјер но сти. Због на гла ше
ног на ци о нал ног и вјер ског иде а ли зма с ко јим је до спио у ку ћу за 
с ума си шав ше.

Срп ски Бог, по е ти за ци ја или ди ви ни за ци ја Ср ба као „не бе ског 
на ро да” и слич на чу де са, не сум њи во су и по сље ди ца срп ске исто
риј ске тра у ме ко ја се у на ро ду за па ти ла дав ним ко сов ским по ра
зом. (А ко ја тра у ма на ве де Уна му на да ка же ка ко Шпа ни ја по сто ји 
на не бу?) То је по ку шај да се окрут ни Бог Исто ри је уми ло сти ви, 
при пи то ми, при до би је за нас, учи ни „на шим”. Та тра у ма зна по
при ми ти и фар си чан из раз, што се, на при мјер, ви ди већ из на сло
ва пје сме из вје сног Ге џе (из го ди не 1996) ко ја се зо ве „Бог је ро дом 
из Ср би је”. 
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Знао је Бог гдје тре ба да се ро ди!, ре као би исти ци ник. И под
сје тио да је на род на по е зи ја Бо га на зи ва ла и „ста рим крв ни ком.” 
А тај Ге џа, као ни оста ли вјер ни ци по ср бље ног Бо га, не ма ју од
го вор на пи та ње ка ко то да Бож ји за ви чај на зе мљи и Бож је Ср бе 
за де се то ли ке не сре ће и пра ве на ци о нал не ка та стро фе у до са да шњој 
исто ри ји. За што су као Бож ји на род то ли ко стра да ли у бор ба ма са 
стра ним не при ја тељ ским си ла ма и у ме ђу соб ним, гра ђан ским ра
то ви ма? Ка ко то да Бог свој на род из ло жи стра шном уста шком ге
но ци ду у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској? Ка ко то да од по бјед ни
ка у два свјет ска ра та по ста не свјет ски па ри ја кра јем тог истог 20. 
ви је ка? 

По зна то је да је Хо ло ка уст уз др мао мно ге Је вре је у њи хо вој 
вје ри у Бо га. Ка кав је то чу до ви шни Бог ко ји је до пу стио не из мјер
но ве лик, ап со лут но не чо вје чан, ап со лут но не за ми слив зло чин ње
мач ких и дру гих на ци ста над сво јим „иза бра ним на ро дом”?! 

А у на ро ду чи ја је ду ша ра ње на и по ни же на ду го трај ним роп
ством и не сло бо дом ње гу ју се и освет нич ки, па и са мо у би лач ки 
по ри ви. Из те ко лек тив не тра у ме срп ског на ро да ро ђен је 27. март 
1941. у Бе о гра ду, са па ро ла ма „Бо ље рат не го пакт!”, „Бо ље роб не го 
гроб!”. Био је то глас ина ће ња и пр ко са при је те ћој ње мач кој си ли, 
глас ра ње ног на ци о нал ног по но са.

При пад ни ци на ро да чи ја је ду ша те шко озли је ђе на, над ко јим 
су из вр ше ни ве ли ки зло чи ни, зна ју да на зло чин уз вра те вла сти тим 
зло чи ном. Би ло је и код Ср ба та квих, по ср ну лих осо ба, сљед бе ни
ка злих го спо да ра, ко ји су сво јим зло дје ли ма над дру ги ма сра мо
ти ли сво је име, на род и кул ту ру. Зли освет ни ци ни кад не до при
но се ли је че њу на ци о нал них тра у ма, они им са мо про ду жа ва ју 
ви јек тра ја ња. И ни је ри јеч са мо о освет ни ци ма, не го и по чи ни о
ци ма ко ји ма ни је по тре бан ни по вод ни раз лог за не по чин ство.

Ма ко ли ко да је мр зио ту ђин ску власт и гр мио про тив ње, 
си гу ран сам да Пе тар Ко чић да нас – у до ба сва ко днев них те ро ри
стич ких на па да на ма се не ду жних љу ди ди љем пла не те – не би 
ни ка ко по др жао та кве об ли ке по мах ни та лог уби ла штва. Не би у 
то ме ви дио ча сну бор бу за сло бо ду на ро да, већ ап сурд ну бор бу 
про тив све ти ње људ ског жи во та.*

∗ Ри јеч на окру глом сто лу о Пе тру Ко чи ћу, у Ба њој Лу ци, 22. ав гу ста 2016. 
го ди не.




