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МИ ЛУ НИ КА МИ ТРО ВИЋ

УЗ РАС КР ШЋА СРЕ ТЕ НА МА РИ ЋА

Да име и де ло про фе со ра Сре те на Ма ри ћа, јед ног од на ших 
нај и стак ну ти јих књи жев них ми сли ла ца и по зна ва ла ца европ ске 
кул ту ре у про те клом ве ку, за слу жу је сва ко ува жа ва ње и но ва про
у ча ва ња, по ка зао је и ча со пис Рас кр шћа, књи жев нофи ло зоф ски 
го ди шњак Сре те на Ма ри ћа, ко ји је 2003. го ди не по кре ну ла гру па 
ње го вих при ја те ља и по што ва ла ца, а на чи ји рад и до ме те би вре
де ло под се ти ти до ма ћу књи жев ну и кул тур ну јав ност. У со лид ној 
опре ми, овај ча со пис – чи је ће из ла же ње омо гу ћи ти Скуп шти на 
оп шти не Ко сје рић за јед но са Ма ти цом срп ском – би ће ви ше не го 
свр сис ход но кон ци пи ран, и уред но ће из ла зи ти све до 2008. го ди
не, и то у укуп но шест бро је ва у пет све за ка (јед на је би ла дво број), 
чи ме су са вре ме ној кул тур ној пу бли ци на све стран на чин пред
ста вље ни лич ност и де ло Сре те на Ма ри ћа. О са др жа ју свих бро
је ва ком пе тент но и мар љи во се ста рао уре ђи вач ки ко ле ги јум ко ји 
су чи ни ли Сло бо дан Га ври ло вић, глав ни уред ник, Ми ро Вук са
но вић, Вла ди мир Гво зден, Ми ро слав Еге рић, Ми лој ко Кне же вић, 
Ра до ван По по вић и Гој ко Те шић.

Исто вре ме но, осно ва на је и књи жев на на гра да за есеј „Сре тен 
Ма рић”, ко ју сва ке дру ге го ди не на из ме нич но, на дан Ма ри ће вог 
ро ђе ња, до де љу ју Ма ти ца срп ска из Но вог Са да и Оп шти на Ко сје
рић, а сва ке го ди не ор га ни зу ју се на уч ни ску по ви по све ће ни про
ми шља њу зна чај них Ма ри ће вих књи жев нофи ло зоф ских те ма. 
Та ко ђе, у ме ђу вре ме ну је оства рен и ван ред но зна ча јан из да вач ки 
по ду хват Слу жбе ног гла сни ка, на че лу са Сло бо да ном Га ври ло
ви ћем, ко ји на по ре до са уре ђи ва њем овог ча со пи са по кре ће и спе
ци јал ну еди ци ју „Рас кр шћа”, у ко јој је об ја вљен це ло ку пан опус 
Ма ри ће вих есе ја у ви ше књи га. Овим је књи жев ним сла до ку сци ма, 
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струч ној и чи та лач кој јав но сти, у но вом ру ху пред ста вљен пун сјај 
сти ла и брит ког ума Сре те на Ма ри ћа.

Уз бо га ту до ку мен тар ну и би о би бли о граф ску гра ђу, као и 
број ним при ло зи ма ту ма че њу ње го вог де ла из но вих угло ва, ча со
пис Рас кр шћа из бро ја у број зна чај но ће об ли ко ва ти ком плек сну 
сли ку о ње го вој ства ра лач кој лич но сти, као и о вре ме ну у ко јем је 
жи вео и ра дио. За хва љу ју ћи све му то ме, у јед ном мо мен ту не пра
вед но за по ста вље ни Сре тен Ма рић вра ти ће се на ве ли ка вра та у 
на ше да не, да нас под се ти на се бе. Ње го ви есе ји, као и они до са да 
не пре ва зи ђе ни огле ди о вр хун ским оства ре њи ма људ ске фан та
зи је из свет ске књи жев но сти, оли че ње су вр хун ског раз ма тра ња 
о су штин ским пи та њи ма људ ског ства ра ла штва, али и ег зи стен
ци је уоп ште. Пред па жљи вим чи та о цем из ових тек сто ва из но ва 
ожи вља ва ју не про ла зне по ру ке из ра зи то лу цид ног ми сли о ца и 
учи те ља, ко је под сти чу ва зда на но веста ре ди ја ло ге. Сре те на Ма
ри ћа са вре ме ни ци и сту ден ти пам те као чо ве ка ди ја ло га и не над
ма шног мај сто ра осми шље них раз го во ра ко ји увек иду за ду хом 
не у мор ног тра же ња веч них исти на у ре ла тив но сти ма све га про ла
зног. У ње го вим есе ји ма ми сао се су ве ре но и на из глед ла ко кре ће 
кроз ши ро ку ле пе зу и за мр ше на рас кр шћа књи жев них, фи ло зоф
ских, естет ских и мно гих кул ту ро ло шких те ма. Дис крет но али 
су ге стив но, Ма рић по у ча ва о људ ској су шти ни и ну жди ду хов ног 
сла вља, на ла зе ћи сми сао и ра до сти, али и му ке чо ве ко вог жи во та 
ба че ног у ефе мер не ле по те све та. Јер, ка ко ка зу је у ан то ло гиј ском 
тек сту „Про план ци есе ја”, ко ји отва ра 4. број Рас кр шћа, на ше „зна
ње је увек сред тми не не зна ња, исти на окру же на та јан стви ма”. Ни
по што слу чај но, ви ди мо да го то во сва ки број ча со пи са по чи ње не
ким од слич них, вр хун ских есе ја ко ји вр ве од му дрих, сен тен ци о зно 
згу сну тих ми сли у ре че ни ца ма игри вим по пут сло бод них „ду хов
них ве жби”. Оне се ду го пам те, и на нај леп ши на чин по твр ђу ју 
чи сто ту је зи ка и еле ган ци ју „го во ра ср ца” њи хо вог ау то ра.

Ва ља по ме ну ти да упра во овај есеј рас пра вља нај ви ше о есе ју 
са мом као књи жев ном жан ру, за ко ји је сма трао да је „аде кват но 
сред ство из ра за да на шњег чо ве ка”. А да нас смо све до ци ко ли ко је 
Ма рић у то ме био у пра ву. Текст под на зи вом „Про план ци есе ја” 
упу тио је још да ле ке 1979. го ди не уред ни ку Де ла Јо ви ци Аћи ну 
по во дом штам па ња књи ге ко ја ће се под истим на сло вом по ја ви ти, 
и књи жев ној јав но сти об зна ни ти Сре те на Ма ри ћа као „срп ског 
Мон те ња”. Дру гим ре чи ма, ка ко бе ле жи кри ти ка, био је то за ма
шан до сег – врх срп ског есе ја. А сам Ма рић се бе је ви део као „ти
пич ног есе ји сту”, еле гант но оста вља ју ћи дру ги ма да уо че ње го ву 
стил ску и ми са о ну бра ву ро зност, ори ги нал ност лич ног пе ча та, 
јер „стил ка зу је есе ји сту”. Чи та вог свог жи во та уса вр ша вао је свој 
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есе ји стич ки дар и стра сни по рив за пи са њем и зна њем, иду ћи до 
про план ка ду ха пре ко пи па вих жи вот них ста за и суд бин ских рас
кр шћа, баш као што се не ка да про би јао кроз гу сте и тај но ви те 
шу ме бр до ви тог род ног кра ја. Све то, ис ку стве но про жи вље но и 
про у че но, е да би се као на гра да ука зи ва ла по не кад не слу ће на ле
по та ви ди ка „све тлих и да ле ких” три јум фа ду хов ног жи во та. И 
за то не чу ди што Ма ри ће ви есе ји и да нас мо гу би ти ко ри стан при
мер, под сет ник и упут ник пи сци ма и чи та о ци ма, от кри ће осо би то 
за оне ко ји тек по чи њу и јед но и дру го. Сва ка ма ри ћев ски уз бу дљи
ва ми са о на рас пра ва увек де лу је осве жа ва ју ће „чи ста као во да”, 
по пут оне хлад не из вор ске у осун ча ном Су бје лу. А та кве во де он 
се са не за бо рав ним ужит ком у сво ме де тињ ству на пио и на гле дао, 
слу ша ју ћи њен жу бор... И по нај ви ше, упи ја ју ћи му зи ку ре чи и 
ре че ни ца, ма тер њу ме ло ди ју је зи ка као „нај пле ме ни ти је људ ске 
те ко ви не”. Та рас ко шна ле пе за на род ног је зи ка оста ће за у век из
во ри ште и тај на ман тра бри љант ног сти ла ко јим је пи сао и ди сао, 
ма да је та ко ђе из вр сно го во рио, чи тао и пи сао на фран цу ском, као 
и на дру гим свет ским је зи ци ма. Ви ше не го ика да, да нас би би ло 
де ло твор но усме ри ти озбиљ ни је ин те ре со ва ње на став ни ка срп ског 
је зи ка ка про у ча ва њу и об ра ди бар не ких Ма ри ће вих тек сто ва, а 
на ро чи то де ло ви ма из есе ја „О је зи ку и је зи ко сло вљу да нас” (об ја
вљен на по чет ку 6. бро ја Рас кр шћа, про чи тан сво је вре ме но у при
ступ ној бе се ди при ли ком из бо ра за чла на Вој во ђан ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти). Ње го ва за па жа ња су та ко пре ци зна и ак ту ел
на, као да су ма ло час на пи са на. Овом при го дом, по ча сти мо се 
са мо јед ним кра ћим од лом ком: 

Бр бља ти је ла ко; ре чи на ви ру на бу љу ке, раз го во ру кра ја не ма. 
Али ка да ва ља ре ћи не што бит но, че сто вам се чи ни да ре чи за то 
не ма, па сте срећ ни кад је нај зад у маг но ве њу су срет не те. А ка да 
се то де си, а то се, ви де ће мо, кат кад и де ша ва да це ло дру штво око 
вас за бр бља, а пе сник оста не сам као „Рај ко на Сри је му” (из на род
не еп ске пе сме), си ту а ци ја му мо же по ста ти тра гич на.

До ду ше, Сре тен Ма рић се у сво јим фи ло зоф скокњи жев ним 
огле ди ма и рас пра ва ма по зи вао на ве ли ку тра ди ци ју свет ске књи
жев но сти, чи ји је нај и звр сни ји зна лац и од лич ни пре во ди лац био, 
увек на гла ша ва ју ћи да пи сац не би смео да за му ћу је во ду и „на вла
чи за ве су пре ко све та”, ни пре ко нас, чи та ла ца. А ње го ви спи си 
за то је су и на да ље дра го це ни као ма ла ноћ на би бли о те ка ко ја от кри
ва за ве су, и све тли у та ми, по зи ва ју ћи чи та о ца за са го вор ни ка, при
прав ног за уман, по е зи јом на дах нут, ду хов но отре жњу ју ћи раз го вор 
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у ран гу ду хов не го збе, ка кве у на шем „вр лом” до бу би ва ју све бле ђе 
и ре ђе. И на су шно не до ста ју.

Мно ге стра ни це Рас кр шћа, по ред тек сто ва из Ма ри ће вих књи
га, пре пи ске, ин тер вјуа и дру гих за пи са, до не ле су и за ни мљи ве 
де та ље ко ји из ма ње по зна тих и нео че ки ва них угло ва ком плет ни
је ожи вља ва ју јед ну та кву ре не сан сну лич ност и нео би чан жи вот.

Ре ци мо, на пре ко 130 стра ни ца, од 4. бро ја пра ти мо ин фор ма
ци је о струч но сре ђе ној до ку мен тар ној гра ђи Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске: Ин вен тар ни по пис књи га до на ци је „Ни кол и Сре тен Ма рић”. 
При ре ђи вач Дра ги ца Ми јо вић оба ве шта ва да Ма ри ће ва би бли о
те ка са др жи око 13.000 на сло ва спе ци јал но опре мље них књи га и 
све за ка пе ри о ди ке, до та да око 10.000 ин вен та ри са них би бли о теч
ких је ди ни ца. У овом ле га ту пре о вла ђу ју пу бли ка ци је на стра ним 
је зи ци ма, нај ви ше на фран цу ском, за тим на не мач ком, ен гле ском, 
срп ском и ру ском. Го спо ђа Ни кол, због успо ме не на сво га су пру га, 
још увек за др жа ва је дан број књи га у сво ме ста ну (у Па ри зу и Но
вом Са ду), ма да спи сак књи га са пре ци зним ка та ло шким опи сом 
ко ји се ов де об зна њу је сва ка ко да је при ли ку ши рој пу бли ци да 
оце ни вред ност и сву екс клу зив ност ова ко вред ног по кло на. Из 
овог спи ска не са зна је мо са мо на сло ве и ау то ре књи га већ и је дан 
по у зда но ра фи ни ра ни укус, ду хов ни ра спон и про фил.

По ме ну ће мо још је дан ау тен ти чан при лог ко ји упот пу њу је 
ма ње по зна ти део би о гра фи је Сре те на Ма ри ћа: „Днев ник у из бе
гли штву” (Ли он, ја ну ар –март 1916) Ко са ре Ди вац. Ру ко пис се од 
не дав но на ла зи у по се ду Исто риј ског ар хи ва у Ужи цу, ко ме је пре
дат уз дру гу ар хив ску за о став шти ну углед ног ужич ког про фе со ра 
Бла го ја Жив ко ви ћа, а при ре ђи вач је Дра ги ца Ма тић. Са зна је мо да 
је Ко са ра Ра ко вић Ди вац би ла мла ђа се стра Је ле не Ра ко вић Ма рић, 
мај ке Сре те на Ма ри ћа. Она је за јед но са сво јим два на е сто го ди шњим 
се стри ћем пре шла 1915. го ди не те жак и дуг пут пре ко Ал ба ни је, 
а по до ла ску у Ли он је под ути ском бур них до жи вља ја по че ла да 
во ди днев ник. За пра во, ис по вест у ви ду пи са ма (не)упу ће них се стри 
Је ле ни у Ср би ју. На ко ри ци ста ре бе ле жни це од 59 ли сто ва пи ше 
„Ср. Ма рић”, а на ње ној по след њој стра ни ци још је очу ва на ђач ка 
фо то гра фи ја Сре те на Ма ри ћа (пре не та у ча со пи су на стра ни 173). 
Чи та о ци ма ови ис кре ни днев нич ки за пи си о да ни ма Ве ли ког ра та, 
пу ним не жне бри ге за дра гог јој се стри ћа Сре ту, би ће из ви ше 
раз ло га за ни мљи ви, по себ но исто ри о граф ски, али и као по тре сно 
све до че ње о ње го вим ђач ким го ди на ма жи во та и бо рав ка у Фран
цу ској, где ће и на ред них де це ни ја бо ра ви ти нај ду же и про ве сти 
сво је нај леп ше и нај пло до твор ни је го ди не.

У Сре те ну Ма ри ћу има ли смо ства ра о ца европ ског ко ва, ши ро
ког обра зо ва ња и бо га тог ис ку ством кул ту ре. Тај наш „Евро пе јац 
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из Су бје ла” ипак ни ка да ни је за бо ра вио да сву да и сваг да ис так не 
срп ског се ља ка, ње гов је зик, ле по ре кост, окрет ност, би стри ну... 
Ње гов би о граф и ду го го ди шњи при ја тељ Ра до ван По по вић, као и 
мно ги дру ги углед ни зе мља ци ко ји га се упе ча тљи во се ћа ју и да
нас, све до чи ка ко је у Па ри зу увек ра до ве ли чао Су бјел, као ка кво 
рај ско и мит ско ме сто. А о Па ри зу у Су бје лу ни је го то во ни шта 
го во рио, по твр ђу ју ње го ви пре о ста ли срод ни ци и се ља ни, чу ва ју ћи 
с по но сом успо ме не на ње го ве бо рав ке у род ној ку ћи, ко је су с го
ди на ма би ва ле све че шће. Био је то знак ње го ве ду бо ке емо тив не 
ве за но сти за за ви чај ни Су бјел, Ко сје рић и Зла ти бор, али и бри га 
због про ниц љи вог са гле да ва ња жи во та и бу дућ но сти не ве се лог 
ста ња срп ског се ла.

Ма и овлаш пре ли ста ва ју ћи за ма шних бли зу 2000 стра ни ца 
све за ка Рас кр шћа, од пр вог бро ја па до по след њег ко ји је иза шао 
2011. го ди не, сти че мо це ло ви ти ји увид у Ма ри ћев не сум њи во зна
ча јан до при нос но ви јој срп ској књи жев но сти и про ми шља њу кул
ту ре. То су нам из да шно омо гу ћи ли при ље жни са рад ни ци ча со пи са, 
до брим де лом Ма ри ће ви при ја те љи, број ни по што ва о ци, углед ни 
књи жев ни ства ра о ци, знал ци стру ке и на у ке, ње го ви са вре ме ни ци, 
као и при пад ни ци мла ђе ге не ра ци је.

Ве ру је мо да ли ста ју ћи Рас кр шћа сва ки ду хов ни ра до зна лац 
и убу ду ће мо же про на ћи за се бе мно га злат на зрн ца, и на да све за
ди вљу ју ћу ма ри ћев ску ори ги нал ност. И по ру ку да на спрам вас ко
ли ке про ла зно сти ипак сто ји на да – у дух чо ве ков као не про ла зну 
ме ру свих ства ри. А у Сре те ну Ма ри ћу ето на шла се срећ но сје ди
ње на ер ска му дрост и европ ска уче ност, из вор ност и еру ди ци ја – у 
не кој тач ној ме ри, ка ква ни је уо би ча је на код на ших љу ди. То по
твр ђу је де ло ко је је оста вио на ма, и овом је зи ку, да нас и убу ду ће...

На кра ју кра је ва: шта је чо век ако не реч, ка ква му је реч ко ју 
да је и при ма, та кав је он – Сре тен Ма рић. У на шим сваг да шњим и 
све вре ме ним рас пе то сти ма, да се по слу жи мо и јед ним на дах ну тим 
сло вом о Рас кр шћи ма из пе ра Ми ра Вук са но ви ћа, ве ли ког за слу
жни ка и пре га о ца на очу ва њу Ма ри ће вог за ве шта ња: „Не ма, ка жу, 
по де сни јег ме ста за ћу та ње и про ми шља ње.”

А да их има, тих ча ро ви тих ме ста не где дру где, мо жда не би 
Рас кр шћа, у већ ми ну лом ци клу су њи хо вог из ла же ња, ни би ва ло.




