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РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ

РЕЧ ДО БИТ НИ КА

Од лич ни ску пе по што ва ла ца књи жев ног де ла и све у куп ног 
кул тур ног и на ци о нал ног пре га ла штва Све то за ра Ћо ро ви ћа,

Ве ли ка је част ста ја ти ов де, пред Ва ма, при из ред ном по слу
ша њу, си реч ужи за њу умо зри тел ног кан ди ла и при слу же њу сим
во лич не во шта ни це уз Веч на ју па мјат за Све то за ра Ћо ро ви ћа, чи јем 
при по ве да њу под не бе сје бе ја ше Хер це го ви на, фи зич ки и ме та фи
зич ки про стор срп ке сла ве и по стра да ња, Хум ска зе мља Све тог 
Са ве, кне за Ми ро сла ва и Све тог Ва си ли ја Остро шког, с не пре са
хлим ис точ ни ци ма на род ног, ујед но и кра љев ског је зи ка срп ског, 
ву ков ског про ра зу ме ва ња, ка кав нам се, по ре клом и до бом, упио 
у ва здух, у по глед и крв у на ма ко ја ко ла.

По ма ло је срп ског име на, а са дла на Бож је зе мље, то ли ко и 
та квих од лич ни ка ко ји но су род свој ште дри је об да ри ли и до ве ка 
за ду жи ли, као што бе ја ху бра ћа Ћо ро ви ћи, исто рик Вла ди мир и 
књи жев ник Све то зар; Алек са Шан тић и Јо ван Ду чић, по е те; на цио
нал ни и књи жев ни по сле ник Ата на си је Шо ла и Пе ро Сли јеп че вић, 
гер ма ни ста и од сва ке ру ке књи жев ни зна лац, ко ји ма ва ља при зва
ти и гро фа Са ву Вла ди сла ви ћа, пред ша сни ка њи хо вог, као и по
сле до ва те ље, на шег до ба ве ли ка не, Мом чи ла Ка по ра и Ра до сла ва 
Бра ти ћа, чи јим се ни ма, на овом ме сту и у овом ча су, ду жан је сам 
ду бо ког на кло на.

Да ме и го спо до,

Књи жев но де ло Све то за ра Ћо ро ви ћа при па да оном раз до бљу 
књи жев не и кул тур не исто ри је, ка да се – кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка – на овим стра на ма, и на те ме љи ма на род не књи жев но сти, 
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ста ла за ме та ти и умет нич ка књи жев ност у го то во свим сво јим об ли
ци ма, са за да ним ци ље ви ма: да укре пљу је је зик и слу жи ис па ће ном 
свом на ро ду, цр пе ћи из ње га гра ђу и мо ти ве а на дах њу ју ћи се 
твр дом ње го вом му ком и пле ме ни тим те жња ма.

Као Шан ти ће во пе сни штво, а и Ко чи ће ва про за, и Ћо ро ви ће
во књи жев но де ло бе ја ше усме ре но на то да се у јед ном за не мо глом 
на ро ду, при ти ска ном да слу жи соп стве ној про па сти, и у кул тур но 
не ста са лој по кра ји ни за мет не књи жев ност ко ја ће би ти огле да ло 
жи во та и на ра ви, за рад ду хов ног под стре ка и да ва ња ма хо ва ро
до љу би вим чув стви ма, на ци о нал ном и со ци јал ном бун ту. 

На та квој за мар ја лој ле ди ни, пе ром као ра лом, Ћо ро вић је 
ду бо ку и ши ро ку бра зду за о рао, слу же ћи на ро ду не са мо књи же
ством сво јим, при по вет ка ма и ро ма ни ма, дра ма ти ма, за пи си ма и 
оприч ци ма, но и све стра ним обла го ро ђе њем кул тур но скрај ну тог 
про сто ра, с по моћ Пе вач ког дру штва „Гу сле”, као и ши ро ко гру дим 
при хва та њем по зо ри шних дру жи на у Мо ста ру, при ре ђи ва њем 
ка лен да ра „Не ре тља нин”, а оба шка: осни ва њем и уре ђи ва њем 
књи жев ног ча со пи са Зо ра, као са жи жи шта омла дин ског по кре та 
и на ста ју ћег књи же ства, оку пља ју ћи љу де од пе ра са свих срп ских 
стра на, за јед ни ча ре у ве ли ком по слу, с пу ном све шћу да се књи
же ством је дан на род из ну тра при би ра и чи сти, по го то во у зло 
до ба ка да се чи ни да се чи тав свет цр вља и рас па да ру жно...

Пр ви умет нич ки при по ве дач Хер це го ви не, Све то зар Ћо ро вић, 
пи сао је теч но, ле пим је зи ком, при сту пач ним на ро ду и умет нич
ки убе дљи вим, ви ше на кри ли ма сво га да ра не гли на ко тур на ма 
књи жев них шко ла, кр че ћи се би пут до знат ног и пре по зна тљи вог 
гла са, ко ји и у на ше да не, у свим и сва чим пре си ће ном до бу, са свим 
чи сто од је ку је – род ном ме ло ди јом, у са тре пе ту не ба и ка ме на, 
су прот ста вља ју ћи се про ла зно сти и ни шта ви лу, си ла ма чи ју прет њу 
сва ко по зна је и у ко сти ма сво јим осе ћа. 

По што ва ни при ја те љи,

Кад ћу ако са да не ћу да се опо ме нем пр вот ног ми с Ћо ро ви
ће вом јед ном књи гом по знан ства? 

По ла ве ка и ко ја го ди на ми ну, као ока треп тај, от ка ко сам удно 
Мар ко ви ћа оџа кли је за те као стри ну мо ју, Стан ку, за не бе ше ну и 
обен ђи ја ну, по над ту сте књи ге, раш чи та не и раз ве за не, ко ја ми се 
доц ни је ка за ла као Сто јан Му ти ка ша, Све то за ра Ћо ро ви ћа чу
ва ни ро ман. Ла ко је пој ми ти да је та под бу хла књи га, про вла же них 
стра ни ца, упи ла из Мар ко ви ћа оџа кли је си ро тињ ске па хо ве мо крих 
обо ја ка, на го ре лих глав ња са ог њи шта, деч је мо кра ће, за пр шке, 
ме ке ра ки је и бо нич ких обло га оту жну то њу, до чим ће се ма ло те же, 
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осим као књи жев но из на хо ђе ње, при ми ти мо гућ ство да је по ме
ну та књи га са ма из се бе, из тек ста и кон тек ста, ка ко ми се да нас 
учи ња ва, из ви ја ла и мо стар ских ду ћа на обај не ми ри се: ва ни ли је, 
ци ме та, ку пов них ми ла, и оста лих ко ло ни јал них „шпе ци ја”, уз 
на дежд ну при чи ну, ко ја ми и дан да њи ду ши олак ша ва, да су ти 
ду ћан ски мак сузка до ви „уби ли” Мар ко ви ћа оџа кли је по стид ну 
ми ру и та ко нас „по кри ли” пред све том, пред бу ду ћим ове књи ге 
шти о ци ма, ка о но ти ва ра кли по зла та си ро те де во ја не гво зде ну 
грив ну.

Ех, пу сте са ње и књи жев на вол шеб ства! 
Али ка ко год да би ло, овим и оним све том, у име сви ју, из се ла 

Ће ли ја, ре дом Мар ко ви ћа, Све то за ру Ћо ро ви ћу хва ла ве ли ка и у 
ро ду веч ни не ка му је по мен...

Од лич ни ску пе,

С не ис ка зи вим бла го да ре њем при мам се ча сти ко ју је мом ро
ма ну Пут ни ко ва ци гла на до де лио ува же ни Књи жев ни од бор На
гра де име на Све то за ра Ћо ро ви ћа, под еги дом гра да Би ле ће и Срп ског 
кул тур нопро свјет ног дру штва „Про свје та”. Ро ман мо је ма лен ко
сти, са мим тим, на шао се у све ча ном из ло гу, крај књи га нај зна ме
ни ти јих срп ских пи са ца, али ни ка ко не бих про пу стио да ка жем да 
је Пут ни ко ва ци гла на од ли ко ва на и са мом пе чат њом у ре дов ном 
ко лу СКЗ, што бли же од ре ђу је књи жев ну фа ми ли ју ко јој при па да.

Же лим Вам, љу би ми и по чи та ја ми, мир на до му, сре ћу и здра
вље!*

* Реч при ли ком при ма ња На гра де „Све то зар Ћо ро вић” за ро ман Пут ни
ко ва ци гла на, 23. сеп тем бра 2016. го ди не у Би ле ћи.




