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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

СР БИ И КОН СТИ ТУ И СА ЊЕ  
СЛО ВАЧ КОГ НА РО ДА

Сли ка Ср ба у де лу Љу до ви та Шту ра

СА ЖЕ ТАК: Љу до вит Штур је сво ја два нај зна чај ни ја де ла 
ко ји ма је ко ди фи ко вао сло вач ки је зик (Na u ka re či slo ven skej) и 
основ но фи ло зоф скоестет ско де ло сло вач ког ро ман ти зма (O 
národných piesňach a po vi ed kach re či slo ven skej) по све тио Ср би ма. 
Пр во де ло па три јар ху Јо си фу Ра ја чи ћу. У дру гом де лу, по све ће ном 
кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу, кре и рао је сли ку Ср ба пре у зе ту из 
срп ске еп ске на род не по е зи је, као на ро да из у зет них фи зич ких, 
ин те лек ту ал них, етич ких и естет ских вр ли на и ова сли ка се ду го 
за др жа ла у сло вач кој књи жев но сти. Де ло Љу до ви та Шту ра Књи га 
о на род ним пе сма ма и при по вед ка ма сла вен ским пре вео је на срп
ски је зик Јо ван Бо шко вић (Но ви Сад, 1857), али је по све ту из ба цио, 
а ова чи ње ни ца – по све те и ње ног из о ста вља ња из срп ског тек ста 
– у сту ди ја ма о срп скосло вач ким књи жев ним и кул тур ним ве за ма 
ни је до са да кон ста то ва на. На во ђе њем тек ста ове по све те, ко ја је 
ов де пр ви пут пре ве де на, на гла ша ва мо зна чај по др шке пру же не од 
стра не Ср ба сло вач ком на ро ду у тре нут ку ње го вог кон сти ту и са ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп скосло вач ке књи жев не ве зе, ро ман ти зам, 
Ср би, Сло ва ци, Љу до вит Штур, Ми ха и ло Обре но вић, ком па ра тив
на књи жев ност, има го ло ги ја, сли ка, ау то сли ка, хе те ро сли ка.

Сли ка Ср ба у де лу Љу до ви та Шту ра

У основ ном фи ло зоф скоестет ском де лу сло вач ког ро ман ти зма 
Љу до ви та Шту ра Књи га о на род ним пе сма ма и при по вед ка ма 
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сла вен ским1, Љу до вит Штур је у на род ној умет но сти сло вен ских 
на ро да, пр вен стве но у пе сни штву, ана ли зи рао је дин стве ни сло вен
ски дух и кре и рао сли ку Сло ве на (та ко ђе и Ср ба) чи ји ехо се ду го 
про но сио кроз сло вач ку књи жев ност. 

Као осно ву сло вен ске умет но сти од ре дио је сло вен ски фол клор, 
ко ји по ње го вом ми шље њу има нај ви ше фи ло зоф ске, етич ке и естет
ске вред но сти у це ло куп ној свет ској умет но сти. У овом де лу де ли
мич но је опи сао фор му сло вен ске по е зи је, али је ви ше па жње по све
тио мо ти ви ма ко ји се ја вља ју у на род ним пе сма ма ве ћи не сло вен ских 
на ро да ко ри сте ћи их као до каз сво јих тврд њи о исто вр сном фи ло
зоф скоетич ком и естет ском по ла зи шту, а ко је је де таљ но илу стро
вао од лом ци ма на род них пе са ма (или це лим пе сма ма) у из вор ној 
вер зи ји не пре во де ћи их на сло вач ки је зик, чи ме је на гла сио је зич
ку и ду хов ну бли скост сло вен ских на ро да. 

Штур је де ло за вр шио на кон не у спе ха ре во лу ци је (1848), у 
вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма, али је ње го ва осно ва на ста ла три де
се тих го ди на де вет на е стог ве ка у вре ме Шту ро вог де ло ва ња на бра
ти слав ском Еван ге лич ком ли це ју2, ка да је за јед но са сту ден ти ма 
(од ко јих су тре ћи ну чи ни ли Ср би) са ку пљао и ана ли зи рао на род
не пе сме. На пи сао га је у ин тен ци ја ма Хе ге ло ве фи ло зо фи је и Хер
де ро ве естет скофи ло зоф ске кон цеп ци је, на до ве зу ју ћи се на иде ју 
сло вен ске уза јам но сти Ја на Ко ла ра (1793–1852). Ин ди рект ни под
сти цај за на ста нак овог де ла би ло је и це ло куп но ин те ре со ва ње 
европ ске књи жев не јав но сти за бал кан ски фол клор у 18. и 19. ве ку, 
што се ис по љи ло у ви ду по ве ћа ног при су ства бал кан ских мо ти ва 
у ен гле ској, не мач кој и фран цу ској књи жев но сти, као и у ими ти
ра њу фор ме срп ске еп ске по е зи је, од но сно де се тер ца, што је би ла 
сво је вр сна европ ска „књи жев на мо да” тог вре ме на. 

У уво ду де ла Штур на во ди са ку пља че на род не књи жев но сти, 
од но сно из во ре ко је је ко ри стио, а ме ђу ко ји ма се на ла зи и Вук Сте
фа но вић Ка ра џић. Као је дан од из вор ни ка за сту ди ју ко ри стио је 
збир ку Срп ске на род не пје сме (књи га пр ва, дру га, тре ћа, у Бе чу, 1841).

Де ло је на пи сао на сло вач ком је зи ку, али је оно нај пре об ја
вље но на че шком, где су у то вре ме би ле по вољ ни је при ли ке, та ко 

1 Люде ви та Шту ра Кньига о на род нимъ пе сма ма и при по вет ка ма сла-
вен скимъ. Съ че шко га пре вео Iованъ Бо шко вићъ. У Но вомъ Са ду, у пе чатньи 
Дра Да ниȷа Ме да ко ви ћа, 1857. 

2 На Еван ге лич ком ли це ју у Бра ти сла ви од 1803. го ди не по сто ја ла је Ка
те дра је зи ка и књи жев но сти че хо сло вач ке, ко ју је во дио про фе сор Ју рај Пал ко вич. 
Штур је био ње гов не пла ће ни за ме ник у школ ској 1836/1837. го ди ни. Еван ге
лич ки ли цеј у Бра ти сла ви био је је ди на еван ге лич ка шко ла у Угар ској са та квом 
ка те дром. Го ди не 1829. осно ва но је Дру штво че хо сло вач ко и Штур је по стао 
ње гов пред сед ник 1835. У том пе ри о ду од и грао се и чу ве ни из ла зак на твр ђа ву 
Де вин, на ком је гру па сту де на та оку пље на око Шту ра по ло жи ла за кле тву да 
ће се бо ри ти за на род и ви ше ци ље ве.
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да га је уз пре во ди лач ку по моћ свог при ја те ља Ја на Ка лин чја ка 
об ја вио под на зи вом O národních písních a pověstech ple men slo van-
ských.3 Имао је ам би ци ју да се де ло пре ве де на све сло вен ске је зи ке, 
али је ње гов на ум тек де ли мич но ре а ли зо ван. Не мач ки пре вод из
ла зио је у на став ци ма у ча со пи су Ja hrbücher für sla wische Li te ra tur, 
Kunst und Wis sen schaft у Лај пци гу 1853. го ди не под на зи вом Ue ber 
die Vol ksli e der und Vol kssa gen der sla wischen Stämme. На срп ски је зик 
га је са че шког пре вео Јо ван Бо шко вић. Пре вод је об ја вљен у Но вом 
Са ду 1857. го ди не у из да њу штам па ри је Да ни ла Ме да ко ви ћа. На 
ру ском је зи ку је пре вод по чео да из ла зи 1866. го ди не у збор ни ку 
Се мја на ја би бли о те ка. На сло вач ком је зи ку пр ви пут је об ја вље но 
тек 1932. го ди не у Мар ти ну, у из да њу Ма ти це сло вач ке.

Љу до вит Штур (1815–1856), во де ћа лич ност сло вач ког на цио
нал ног пре по ро да, ко ди фи ка тор сло вач ког књи жев ног је зи ка (око 
1843), је дан од во де ћих уче сни ка сло вач ког устан ка (1848–1849), 
фор ми рао је фи ло зоф скоестет ске прин ци пе сло вач ког књи жев ног 
ро ман ти зма. На осно ву зна ча ја ко ји је имао у сло вач кој на у ци, књи
жев но сти и кул ту ри и при сног од но са пре ма срп ском на ро ду, мо
же мо да твр ди мо да је кључ но ути цао на ти по ло ги ју сли ке Ср ба 
у сло вач кој књи жев но сти у 19. ве ку.

О Шту ро вом од но су пре ма Ср би ма све до чи и ње гов при ја тељ
ски од нос са срп ским кне зом Ми ха и лом Обре но ви ћем (1823–1868), 
као и са па три јар хом Јо си фом Ра ја чи ћем (1785–1861), ко ји ма је по
све тио сво ја два глав на, ујед но ка пи тал на де ла, и то лин гви стич ку 
пу бли ка ци ју ко јом је ко ди фи ко вао сло вач ки је зик Na u ka re či slo-
ven skej (1846) и глав но фи ло зоф скоестет ско де ло ко је је фор ми ра
ло књи жев ност сло вач ког ро ман ти зма O národných po ve sti ach a 
piesňach ple mien slo vanských (1853). По што је реч о ка пи тал ним де
ли ма, ко ји ма се кон сти ту и сао сло вач ки на род, ко ја су по све ће на 
Ср би ма и чи је на ста ја ње су фи нан сиј ски по др жа ли Ср би, до зво ли ли 
смо се би да упра во ову чи ње ни цу ис так не мо у на сло ву тек ста.

Штур је ве ро вао да Сло ве ни има ју не са мо за јед нич ко по ре
кло не го и је дин стве ни на ци о нал ни дух. По све тио је овој те зи ово 
де ло, у чи јем за кључ ку пи ше: 

Све то ниє по ста ло слу чайно, ни ти є узаймнє по займл ѣно  не го 
се та ко збыло на дах ну ћемъ єдно га истогъ ду ха у на ше пе сме. Изъ 
све га то га мо же се найяснiє ви де ти, да на родъ нашъ у сви ма сво јимъ 
пле ме ни ма єднимъ ду хомъ ди ше, єдна ко ми сли и ед на ко жи ви.4

3 O národních písních a pověstech ple men slo vanských. Od Ludevíta Štúra. 
Spisů musejních číslo XLVI. V Pra ze 1853. V kommissí u Fran tiš ka Řivnáče.

4 Љу до вит Штур, Люде ви та Шту ра Кньига о на род нимъ пе сма ма и при-
по вет ка ма сла вен скимъ. Съ че шко га пре вео Iованъ Бо шко вићъ. У Но вомъ Са ду, 
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Штур је одр жа вао ин тен зив не од но се са свим сло вен ским 
на ро ди ма, и то са Че си ма, По ља ци ма, Лу жич ким Ср би ма, Хр ва ти
ма, а пр вен стве но са Ср би ма. Лич но се по зна вао и до пи си вао са 
број ним зна чај ним пред став ни ци ма срп ског и хр ват ског на ци о нал
ног по кре та. Кон так ти рао је са Бе о гра дом, Но вим Са дом, Срем ским 
Кар лов ци ма, За гре бом, са Ср би ма и Хр ва ти ма у Бе чу, Ву ком, кне
зом Ми ха и лом, Јан ком Дра шко ви ћем, Љу де ви том Га јем, Стан ком 
Вра зом, Ни ка но ром Гру ји ћем, Те о до ром Па вло ви ћем, Јо ва ном 
Бо шко ви ћем, Јо ва ном Ха џи ћем и дру гим кул тур ним, по ли тич ким 
и дру штве ним по сле ни ци ма.

О пи о нир ском зна ча ју Шту ро вог де ла, о оста лим пе сни ци ма 
Шту ро ве шко ле, као и о уче ста ло сти срп ских мо ти ва у сло вач кој 
књи жев но сти пи сао је Јан Кмећ у де лу Ју го сло вен ско-сло вач ке 
сла ви стич ке ве зе: 

А та да је од јед ном... би ло ја сно да су се као но ва по ја ва (ма да 
у скла ду са Шту ро вим естет ским по сту ла ти ма) по ја ви ли ју го сло
вен ски мо ти ви у сло вач кој књи жев но сти, ко је су шту ров ски пи сци, 
за јед но са сво јим ви зи ја ма и на да ма у бо ља вре ме на, утка ли у сво је 
де ло... Ови мо ти ви су се (за јед но са це ло куп ним идеј ноестет ским 
по ру ка ма) стал но ре про ду ко ва ли у но вим из да њи ма де ла сло вач ких 
ро ман ти ча ра чак до да нас, а у пе ри о ду ре а ли зма би ли су још из ра
зи ти ји, по што је пи о нир ска збир ка сло вач ког ре а ли зма на пи са на 
на ју го сло вен ске те ме а нај бо љи ро ман сло вач ког ре а ли зма об ра
ђу је ис кљу чи во ју го сло вен ску сре ди ну и ма те ри јал.5

Сли ка Ср ба у европ ској књи жев но сти у 18. и 19. ве ку

Ин те ре со ва ње за бал кан ски фол клор и ства ра ла штво на ро да 
ко ји на ње му жи ве већ од 17. ве ка ни је ка рак те ри стич на по ја ва 
са мо за сло вач ку књи жев ност, не го је у Евро пи у то вре ме има ла 
ши ре раз ме ре. О мо ти ви ма бал кан ског фол кло ра у европ ским књи
жев но сти ма пи са ла је Ве сна Гол дсвор ти6, ко ја је као по че так овог 
пе ри о да озна чи ла књи гу ве не ци јан ског пи сца Ал бер та Фор ти са 

у пе чатньи Дра Да ниȷа Ме да ко ви ћа, 1857, 173. Ди ги тал на БМС, до ступ но на: 
http://di gi tal.bm s.rs /ebi bli o te ka/pu bli ca ti ons/vi ew/3993 (пре у зе то: 07. 02. 2018). 
(„Све ово се ни је до го ди ло слу чај но, ни ти је уза јам но по зајм ље но, не го се та ко 
зби ло на дах ну ћем јед но га истог ду ха у на ше пе сме. Из све га то га мо же се нај
ја сни је ви де ти да на род наш у свим сво јим пле ме ни ма јед ним ду хом ди ше, 
јед на ко ми сли и јед на ко жи ви.”)

5 Јан Кмећ, Ју го сло вен ско-сло вач ке сла ви стич ке ве зе, Вој во ђан ска ака де
ми ја на у ка и умет но сти, Но ви Сад 1987, 339.

6 Ве сна Гол дсвор ти, Из ми шља ње Ру ри та ни је, прев. Вла ди мир Иг ња то вић 
и Ср ђан Си мо но вић, Ге о по е ти ка, Бе о град 2000.
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(1741–1803) Пут по Дал ма ци ји7 из 1774, ко ја је пре ве де на на ен гле
ски је зик већ 1778. го ди не.8 У овој књи зи опи са ни су оби ча ји бал
кан ског ста нов ни штва и у њој је би ла пр ви пут об ја вље на (за јед но 
са пре во дом на ита ли јан ски је зик) ба ла да Ха са на ги ни ца, ко ја је 
убр зо по ста ла по пу лар на у чи та вој Евро пи. Ге те ју је пре вео на не
мач ки је зик са мо три го ди не на кон то га (1777), а Про спер Ме ри ме 
и Же рар де Нер вал (за јед но са ше сна ест дру гих пре во ди ла ца) на 
фран цу ски је зик.9 По е му је на ен гле ски је зик пре вео Вол тер Скот 
у пе ри о ду из ме ђу 1794. и 1799. го ди не.

Под стак ну ти ин те ре со ва њем из ино стран ства, срп ски фи ло
ло зи су по че ли да се ин тен зив но ба ве за пи си ва њем и ску пља њем 
на род ног ства ра ла штва. Збир ке срп ске на род не по е зи је, ко је је 
са ку пио Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864), об ја вљи ва не су од 
1814. го ди не и иза зва ле су ве ли ко ин те ре со ва ње и ви со ке оце не у 
Евро пи. У Не мач кој је Ја коб Грим (1785–1863) пи сао да срп ска пое
зи ја са др жи естет ске вред но сти ка ко Ис то ка та ко и За па да, и по
ре дио је зна чај ове по е зи је са Хо ме ро вим ства ра ла штвом. Збир ке 
срп ске по е зи је су у то вре ме већ би ле пре ве де не на глав не европ ске 
је зи ке. На при мер, у Ве ли кој Бри та ни ји је пре во да срп ске по е зи је 
би ло та ко мно го да су под ста кли мо ду пи са ња ег зо тич не по е зи је 
уз сти ли за ци ју у ду ху ет нич ког, што се и ис по љи ло у ве ћи ни европ
ских књи жев но сти. Сло вач ки ро ма ти чар ски пе сни ци су та ко ђе 
пи са ли ими ти ра ју ћи срп ски де се те рац. У сво јој је ди ној пе снич кој 
збир ци Spevy a pi e sne (1853), ко ја са др жи две обим ни је еп сколир ске 
по е ме Све то бој (Svätoboj) и Ма туш из Трен чи на (Matúš z Trenčína), 
Штур је као фор му ода брао упра во де се те рац и је да на е сте рац ко
ји је пре у зео из срп ске на род не по е зи је. 

Сли ка Ср ба у европ ским књи жев но сти ма се кон кре ти зо ва ла 
у књи жев ним ли ко ви ма ин спи ри са ним устан ком и бор бом за сло
бо ду срп ског на ро да и кон крет ним исто риј ским лич но сти ма из
вор но опе ва ним у срп ским на род ним пе сма ма и бај ка ма. Је дан од 
глав них књи жев них ли ко ва срп ског еп ског на род ног ства ра ла штва, 
во ђа Пр вог срп ског устан ка (1804) Ђор ђе Пе тро вић по зна ти ји као 
Ка ра ђор ђе, се за хва љу ју ћи по пу лар но сти срп ског на ци о нал ног по
кре та и еп ској по е зи ји бр зо про сла вио у Евро пи. O ње го вој по пу
лар но сти у Ру си ји све до чи Пу шки но ва Песнь o Ге ор гии Чер ном 
(1835), у Фран цу ској га у свом де лу по ми ње Оно ре де Бал зак. У ста
ри јем бри тан ском де лу Џорџ Кро у ли (1780–1860) опи сао је Ка ра

7 Al ber to For tis, Vi ag gio in Dal ma zia, Pres so Al vi se Mi loc co, Ve ne zia 1774.
8 Al ber to For tis, Tra vels in to Dal ma tia, J. Rob son, Lon don 1778.
9 Ми ха и ло Б. Па вло вић, Ју го сло вен ске те ме у фран цу ској про зи, Ин сти

тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 1982, 13.
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ђор ђо ву смрт у ба ла ди Czer ni Ge or ge. У пред го во ру ове по е ме Кро
у ли је при ка зао Ђор ђа као ег зо тич ног ори јен тал ног ју на ка. 

О Ка ра ђор ђу, срп ским устан ци ма и срп ској кне жев ској по ро
ди ци пи сао је и Љу до вит Штур у ре цен зи ји књи ге Ка ро ла Па це ка 
Обре но ви ћи.10 У тек сту на во ди да је Цр ни Ђор ђе за по чео осло ба
ђа ње свог на ро да од тур ског им пе ри ја ли зма a да је ово де ло за вр
шио Ми ха и ло Обре но вић, те су због то га упра во њих дво ји ца 
нај зна чај ни је лич но сти у срп ској исто ри ји.11

Ср би као ју на ци књи жев них де ла су у европ ским де ли ма тог 
вре ме на при ка зи ва ни као не у стра ши ви бор ци про тив Осман лиј
ског цар ства. При пи си ва не су им ју нач ке, чак мит ске осо би не, a 
по што ау то ри ових де ла углав ном ни су има ли кон крет не ин фор
ма ци је o ствар ним до га ђа ји ма, на до ме шта ли су њи хов не до ста так 
кр ва вим сце на ма и те шком сим бо ли ком. 

У вре ме срп ског на ци о нал ног по кре та – Пр ви срп ски уста нак 
(1804), Дру ги срп ски уста нак (1815), Не ве сињ ска пу шка (1847) – у 
За пад ној Евро пи вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње за тзв. Ис точ но 
пи та ње, од но сно за на ци о нал ни пре по род бал кан ских на ро да. 
Евро пља ни су са ин те ре со ва њем пра ти ли от пор ко ји су ови на ро ди 
пру жа ли Тур ци ма. У то вре ме у европ ској штам пи об ја вљи ва ни 
су члан ци ко ји ма се ту ма чио дру га чи ји и ком пли ко ван Бал кан, већ 
та да до жи вља ван као вр ло сло же но и кон фликт но под руч је. Раз
ли чи та ту ма че ња ути ца ла су на фор ми ра ње трај не сли ке о Бал ка
ну као о обла сти ко ја је сло же ни ја од дру гих европ ских ре ги о на. 

Бал кан је у књи жев ним де ли ма тог вре ме на при ка зи ван на два 
на чи на. Пр ви је ка да се Ср би при ка зу ју као део ау то сли ке (au to-
ima ge) (а то је сли ка „пра ве” Евро пе – пра вед не, хри шћан ске, ци
ви ли зо ва не...), на су прот ко јој се као сна жан кон траст при ка зу је 
ег зо тич ни Ори јент као Дру ги (дру га чи ји, не при ја тељ ски, му сли
ман ски, не ци ви ли зо ван итд.). У та квим слу ча је ви ма Ср би и бал кан
ски на ро ди при ка зи ва ни су као ју нач ки на род, као ка пи ја Европ ске 
ци ви ли за ци је и од бра на од при ти ска и по тен ци јал не опа сно сти 

10 Ľudovít Štur, Obre no vi ći, krat ko na čer ta nie ži tia čla no vah ove kni a že ske 
po ro di ce, sa šest li to gra fi ranych  obra zah. U Be ču 1852. Slo venské pohľady (SP) III, 
1852, č. 14–16 zo 7., 14. a 21. apríla 1852, 112–114, 120–122. a 128–129. До ступ но на: 
http://zlatyfond.sme.sk/di e lo/1280/Stur_Po sudkyare cen zie/1#ixzz3Xm87D0dF (пре
у зе то: 28. 01. 2018).

11 Да ље пи ше: „За нас Сло ва ке до га ђај осло бо ђе ња Ср би је вр ло је зна ча јан 
и вре дан све на ше па жње и раз ми шља ња и то за то што се из ње га ви ди шта све 
мо же по сти ћи одре ши тост ми сли, ре ше ност и ис трај ност, али и због то га што 
се овај до га ђај ти че јед ног од нај зна чај ни јих пле ме на сло вен ских, ко ји је у жи во
ту до ма ћем, дру штве ном и јав ном оног чи стог сло вен ског нај ви ше од свих за пад
них и ју жних пле ме на на ших са чу вао. Уо ста лом, на кон све га и то је ва жно, да се 
пле ме срп ско у вре ме ни ма и кре та њи ма нај но ви јим нај ср дач ни је и нај брат ски је 
по ка за ло пре ма сво јој, ни бли зу ње му рав ној, бра ћи сло вач кој...” Исто, 1.
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про до ра „не ци ви ли за ци је”. Исто вре ме но, и све до да нас, на ста ју 
де ла у ко ји ма су Ср би и Бал кан при ка за ни као Дру ги, и та да им 
се при пи су ју не га тив не осо би не (не по слу шни, сво је гла ви, ди вљи, 
чуд ни, не по ште ни, сва дљи ви, кон фликт ни, ко рум пи ра ни итд.) и ова 
сли ка у тим де ли ма има функ ци ју кон тра ста ау то сли ци те „пра ве” 
уре ђе не и угла ђе не Евро пе. 

Фи ло зоф ско по ла зи ште Шту ро ве кон цеп ци је

Штур је 1838. го ди не упи сао уни вер зи тет у Ха леу, ко ји су по
ха ђа ли еван ге лич ки ин те лек ту ал ци и сти ца ли обра зо ва ње пр вен
стве но из те о ло ги је, фи ло зо фи је, исто ри је и лин гви сти ке. Штур 
се то ком дво го ди шњих сту ди ја де таљ ни је упо знао са Хе ге ло вом 
и Хер де ро вом фи ло зо фи јом. Ис ко ри стио је под сти ца је из ових фи
ло зоф ских кон цеп ци ја. По ла зио је од иде је да je пе сни штво „за
гр љај ду ха пред мет но шћу”, али овај од нос ни је схва тао до след но 
ди ја лек тич ки. Сем ре ша ва ња естет ских про бле ма, при да вао је ве ћи 
зна чај ду хов но сти не го пред мет но сти. Штур ни је на ме ра вао да 
ство ри соп стве ну естет ску кон цеп ци ју, већ је на сто јао да при ме ном 
по ме ну тих фи ло зоф ских кон цеп ци ја де фи ни ше основ не ка рак те
ри сти ке за јед нич ког сло вен ског ду ха, да под стак не, при пре ми и 
мо ти ви ше Сло ве не за њи хов исто риј ски тре ну так, ка да ће сло вен
ски на ро ди по ста ти но си о ци на прет ка.

Не мач ки пе сник и фи ло зоф Јо хан Гот фрид Хер дер (1744–1803), 
ког че сто на зи ва ју оцем кул тур ног на ци о на ли зма, твр дио је да раз
вој јед ног на ро да од ре ђу је ње гов спе ци фи чан ка рак тер и дух. Ову 
за ко ни тост Хер дер је опи сао сли ко ви то као то чак исто ри је ко ји је 
стал но у по кре ту. На вр ху тог точ ка су пре пар ве ко ва би ли Ри мља
ни. На кон њи хо вог па да на ово ме сто до спе ли су Гер ма ни, ко ји ма 
при па да и бли ска бу дућ ност, а ко је ће на кон од ре ђе ног вре ме на 
за ме ни ти Сло ве ни. По што је све на ро де сма трао при род ним и ме
ђу соб но не за ви сним де ло ви ма чо ве чан ства, ова кво схва та ње је под
ста кло раз вој ком па ра тив не ме то де у ху ма ни стич ким на у ка ма. Фи
ло зо фи и фи ло ло зи тог вре ме на (на при мер Хум болт, Шле гел и Грим) 
ве ро ва ли су да је сва ки је зик дах ду ше на ро да, ње ног по себ ног 
иден ти те та и ин ди ви ду ал но сти. Фи ло лог Ја коб Грим при ме нио 
је ет но лин гви стич ки иден ти ти зам на исто ри ју књи жев но сти и по 
ње му је за пис о ко лек тив ној на род ној има ги на ци ји са чу ван у књи
жев но сти на пи са ној на на род ном је зи ку.

Естет ска кон цеп ци ја Љу до ви та Шту ра за сни ва ла се та ко ђе и 
на фи ло зо фи ји не мач ког кла сич ног фи ло зо фа Џор џа Вил хел ма 
Фри дри ха Хе ге ла (1770–1831), ко ји је Сло ве не сма трао нај мла ђом 
гра ном ин до е вроп ских на ро да. Сма трао је да по сте пе но до ла зи до 



про ме не до ми на ци је на ци о нал них це ли на, ко је у од ре ђе ном пе ри о ду 
ути чу на пра вац раз во ја фи ло зоф ске ми сли. Пре ма овој иде ји на ро ди 
не ће трај но са чу ва ти при о ри те тан по ло жај, не го је вре ме њи хо вог 
успо на при вре ме но, та ко да сва ки на род има свој успон, зе нит и пад. 
Још јед ном се Штур у свом те о риј ском де лу „по слу жио” Хе ге лом. Уз 
по моћ ње го ве ди ја лек тич ке те о ри је де ла и це ли не тео риј ски је раз
ре шио „про блем” од но са, од но сно ко ли зи ју, из ме ђу је дин ства сло
вен ства (иде ја сло вен ске уза јам но сти Ја на Ко ла ра) и по себ но сти 
сло вач ког на ци о нал ног иден ти те та. По Хе ге ло вој ме то ди то ка исто
ри је не по сто је „веч не” исти не, не го се људ ска спо зна ја ме ња из 
по ко ле ња у по ко ле ње, та ко да ни је дан на чин ми шља ња ни је ис пра
ван јед ном и за у век, али је сте ис пра ван у тре нут ку свог на стан ка. 
Та ко пре ма Хе ге лу сва ко до ба до но си те зу или ан ти те зу из ко јих ће 
про ис те ћи син те за. Ако при ме ни мо Хе ге ло ву ди ја лек ти ку на Шту
ро ве иде је, мо ра мо се сло жи ти да су оне би ле ис прав не у тре нут ку 
на стан ка, али са аспек та ка сни је фи ло зоф скоестет ске спо зна је ова
кви по гле ди и ин тер пре та ци је сма тра се не функ ци о нал ном.

Ту ма че ње објек тив них си ла, ко је по ми ње у ана ли зи сло вен
ског пе сни штва у де лу О на род ном пе сма ма..., Штур је та ко ђе пре
у зео од Хе ге ла. Објек тив ним си ла ма сма тра по ро ди цу и др жа ву. 
За Хе ге ла, слич но као и за Шту ра, по је ди нац ни је цен тар по сма тра
ња, не го се по сма та као нео дво ји ви део дру штва. Ова кво схва та ње 
од ра зи ло се на Шту ро ву кри ти ку ин ди ви ду а ли стич ке ро ман тич ке 
књи жев но сти, у ко јој ау то ри ју на ци ма до пу шта ју да се по на ша ју 
пре ма лич ном на хо ђе њу, што је по Шту ру не до пу сти во. Он сма тра 
да је ис прав но по сту па ти у скла ду са „ра зу мом” и „свет ским ду хом”, 
од но сно оним што на ста је као склад из ме ђу љу ди.

На до ве зи ва ње на иде ју сло вен ске уза јам но сти

За че ци иде је сло вен ске уза јам но сти се жу у 17. и 18. век ка да су 
по че ле да се фор ми ра ју иде је о за јед нич ком сло вен ском ет нич ком 
цен тру. Иде ја сло вен ске уза јам но сти Ја на Ко ла ра је пр ва це ло ви та 
кон цеп ци ја и кон крет ни про грам ове иде је, а пре ма њој се Сло ве
ни по и ма ју као јед на ет нич кокул тур на це ли на ко ја жи ви у 15 
зе ма ља и бро ји 50 ми ли о на љу ди (по да так из 1822. го ди не). Пре ма 
овој кон цеп ци ји Сло ве ни се де ле на че ти ри основ на пле ме на са 
соп стве ним је зи ци ма: ру ски, пољ ски, илир ски и че хо сло вач ки. Ко
лар је ве ро вао да ће се раз ли ке из ме ђу ових пле ме на сма њи ва ти и 
вре ме ном ће на ста ти це ло вит и је дин ствен на род. Ви зи ја по сте пе
ног при бли жа ва ња сло вен ских пле ме на би ла је раз лог ње го вом су
прот ста вља њу Шту ро вим за ла га њи ма да се ко ди фи ку је сло вач ки 
књи жев ни је зик, по што је сма трао да упра во ово во ди ка да љем 
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усит ња ва њу Сло ве на. Ко лар је ове иде је об ра дио у епо пе ји Slávy 
Dcéra12, а ка сни је их је де ли мич но ко ри го вао у рас пра ви О књи-
жев ној уза јам но сти из ме ђу раз лич них пле ме на и на ре чи ја сла-
вјан ског на ро да13, ко ја је иза шла на не мач ком је зи ку и на оста лим 
сло вен ским је зи ци ма и про сла ви ла ау то ра ме ђу Сло ве ни ма. Упр кос 
то ме Штур Ко ла ра по овом пи та њу ни је до жи вља вао као свог про
тив ни ка. „Штур је схва тао сво ју но ву кон цеп ци ју као да ље раз ви
ја ње Ко ла ро ве иде је сло вен ске уза јам но сти.”14

Иде ја сло вен ске уза јам но сти, ко ју је у свом пе снич ком де лу 
умет нич ки об ра дио Јан Хо ли (1785–1849), има ла је на уч ну пот по ру 
у сла ви сти ци, пре све га де лу Па ве ла Јо зе фа Ша фа ри ка (1795–1861) 
и фи ло зо фи ји у већ по ме ну тој Хер де ро вој кон цеп ци ји. Иде ја сло
вен ске уза јам но сти је у том пе ри о ду код Сло ве на има ла мо ти ва ци
о ну функ ци ју, јер је на гла ша ва ла број ност, ге о граф ску рас про стра
ње ност, слав ну про шлост, бо га ту кул тур ну тра ди ци ју, ми си ју 
Ћи ри ла и Ме то ди ја у Ве ли кој Мо рав ској у 9. ве ку и по чет ке пи сме
но сти. Ова иде ја је три де се тих го ди на 19. ве ка по но во ожи ве ла као 
ре ак ци ја на ја ча ње ма ђар ских и не мач ких пре тен зи ја, на за ко не 
Угар ског са бо ра (1832–1836), на ре во лу ци о нар не им пул се из Евро пе 
– Фран цу ска Јул ска ре во лу ци ја (1830) и пољ ски уста нак (1830–1831) 
– и на ме ђу на род но ја ча ње Ру си је. Под сти ца ла је сло вач ко на цио
нал но са мо по у зда ње и има ла је по ли тич ку и иде о ло шку ди мен зи ју. 

Шту ров од нос са Ср би ма

Че тр де се тих го ди на 19. ве ка иде ја сло вен ске уза јам но сти до
жи ве ла је број не тран сфор ма ци је. По Кме ћу је она у Хр ват ској ин
кли ни ра ла ка ау стро сла ви зму или ка мо нар хи зму, а код Ср ба (на
кон об ја вљи ва ња Га ра ша ни но вог „На чер та ни ја”) Maтица срп ска 
за ла га ла се у ко рист срп ског на ро да. На кон усва ја ња за ко на o ма ђар
ском слу жбе ном је зи ку, Сло ве ни ко ји су жи ве ли у Ау стро у гар ској 
мо ра ли су да ја сни је де фи ни шу свој је зик и на род. „Бе о град ски 
кру го ви су та да (1844) ак тив ни ју сло вен ску по ли ти ку свог ’На чер
та ни ја’ усме ри ли на Сло ва ке и узе ли су под за шти ту глав ну лич
ност Љу до ви та Шту ра.”15

12 Sláwy Dce ra. Lyric koepická báseň w pěti zpěwjch od Ja na Kollára (W Peš ti, 
ti skem Trat tne ra a Károliho, 1832).

13 Іован Кол лар, О кн’и жев ной узаймно сти из ме ђу раз лич ни пле ме на и 
нарěчія славянског на ро да. На срп ски је зик пре вео Ди ми тріє Те о до ро вић. У Бео
 гра ду. Пе ча та но у Княж. Серб. Кн’и го пе чат н’и, 1845.

14 PhDr. Vladimír Ma tu la, Dr.Sc, Ľudovít Štúr a myšli en ka slo van skej vzájom-
no sti. До ступ но на: www.stur.sk (пре у зе то: 19. 01. 2018).

15 J. Кмећ, нав. де ло, 334. O по ве ре њу ко је су Ср би има ли пре ма Шту
ру го во ри и чи ње ни ца да је био име но ван за опу но мо ће ни ка Ма ти це срп ске 
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Од нос из ме ђу Ср ба и Сло ва ка у том пе ри о ду обе ле жи ли су 
по ли тич ки ин те ре си, та ко да је и по др шка Љу до ви ту Шту ру би ла 
ви ше по ли тич ког не го на уч ног ка рак те ра (по што је Штур сво је 
глав но де ло на пи сао тек ка сни је).16

При ја тељ ство са Ми ха и лом Обре но ви ћем

Слу чај не ста ле по све те:
„Ње го вој кне жев ској Све то сти Ми ха и лу Обре но ви ћу, си ну 

на ро да на шег ми шљу и де лом, са ду бо ким по што ва њем по све ћу
је пи сац”, гла си по све та на по чет ку де ла O на род ним пе сма ма и 
бај ка ма пле ме на Сло вен ских, ко ја је из срп ског из да ња из ба че на. 
Ова по све та, ко ја се не за вр ша ва на овој ре че ни ци, не го је реч о 
тек сту на це лој стра ни ци у ком се Штур по хвал но и при ја тељ ски 
обра ћа Ми ха и лу Обре но ви ћу, у срп ском (је ди ном) из да њу из 1857. 
го ди не ни је об ја вље на, ни ти се у пред го во ру Јо ва на Бо шко ви ћа 
по ми ње. С об зи ром на то да је до са да срп ском чи та о цу ова чи ње
ни ца би ла не по зна та, а сма тра мо је ва жном, на во ди мо текст по све
те у це ло сти: 

Ва ша Све тло сти! 
По ла зе ћи на по ље пе сни штва на шег про сто на род ног, ко је се 

про те же ши ро ким и да ле ким зе мља ма сва ко ли ких пле ме на на ших 
сло вен ских, по шао сам та мо, ма кар и не све сно са Ва ше стра не, и 
са Ва ма, и по хо дио сам у пле ме ни тој прат њи Ва шој чи та во то по ље 
пре ши ро ко. И Ва ма си гур но, ка ко исти ни то уста збо ре, осо бит но 
ле жи на ду ши пе сма сло вен ска, а „те шко ва ма сву где без сво је га”. 
За ба вља ју ћи се на том по љу цвет ном, и као не ка да у де тињ ству на 
ли ва да ма чи стог по ља за бо ра вља ју ћи чи тав свет, уми ру ју ћи се 
по гле дом на цве ћу ча роб не ле по те, че сто сам по ми слио ка ко би 
сва ки од њих бла жио и те шио и Ва шу ду шу. И за то вра ћа ју ћи се с 
пу те ше стви ја мог, на ком су ме об ле та ли ду хо ви оче ва и не све сно 
су ми се при дру жи ли и ду хо ви љу ди, што ши ро ким по љем сло вен
ским са мно го стру ком уте хом већ је су хо ди ли: Ша фа ри ков, Хан ков, 
Ше ви ров, Бо ђан ског, Че ла ков ског, Ву ков, За ле ског и дру гих, оба
ве шта вам Вас у пле ме ни тој прат њи Ва шој и на зна ње Вам пре да јем 
пре ђе ни пут мој, да ми ло ли  Вам бу де, по ђе те и са ми на по ље то и 

(9. но вем бра 1844), ка да је ње но вла сни штво по ста ла бра ти слав ска Срп ска чи
та о ни ца, а та ко ђе и Шту ро во име но ва ње за чла на бе о град ског Дру штва срп ске 
пи сме но сти (7. ав гу ста 1844).

16 За ни мљи во је да су за сло вач ку уста нич ку вој ску и ре во лу ци ју нов ча на 
сред ства да ла оба про тив нич ка срп ска кне за, и Aлександар Ка ра ђор ђе вић из 
Бе о гра да и Ми ха и ло Обре но вић из ег зи ла.
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на цр пи те та мо уте хе ка кву не пру жа жи вот дру ги. Сви ди ли Вам 
се и на ђе ли у њој дух Ваш уте хе љу ба зне, у шта не сум њам, би ће 
ми ово за пу те ше стви је мо је пре ђе но на гра да до стат на.

А на го ни ме да Ва ма по све тим де ло мо је и то што осе ћа ња, 
ко ја об ле ће рад пе сма сло вен ска, бу де и ду шу Ва шу и да де ла ко ја 
сла ви и о Ва ма све до че.

Ма ло имам за Вас ре чи, али ср дач них; шту ром го во ру ал’ де
ла њу и Ви сте ра ди.

Ва шој Све то сти по шти ва лац нај ср дач ни ји, пи сац.
У Мо дри, у сло вач ком кра ју.
У ју лу 1852. го ди не.17 

По све та ни је би ла са мо из раз уч ти во сти пре ма ме це ни. Њен 
зна чај на овом ме сту над ра ста лич ну ди мен зи ју и има сим бо лич ко 
зна че ње. Штур је овим крат ким тек стом одао при зна ње Ср би ма и 
по твр дио зна чај њи хо ве кон крет не по др шке, ма те ри јал не али и 
мо рал не, и њен циљ је био да мо ти ви ше Сло ва ке срп ским при ме
ром бор бе за сло бо ду и на ци о нал ну са мо стал ност. Услед по ли тич
коисто риј ских при ли ка, по што име Обре но ви ћа ни је би ло у том 
тре нут ку по доб но у Ср би ји, упра во је овај из раз за хвал но сти у 
срп ском је зич ком и кул тур ном кон тек сту остао са кри вен.

Је дан од раз ло га Шту ро ве по све те би ла је фи нан сиј ска по моћ 
ко ју је кнез Ми ха и ло пру жао сло вач ком на род ном по кре ту то ком 
ре во лу ци о нар не 1848. го ди не, ка да је су мом 10.000 ду ка та по др жао 
уста нак, и дру га фи нан сиј ска по др шка Шту ро вом на уч ном де лу 
у пе ри о ду по сле ре во лу ци је.18 Упо зна ли су се три де се тих го ди на 
19. ве ка за вре ме Шту ро вог де ло ва ња на Еван ге лич ком ли це ју у 
Бра ти сла ви, где је кнез бо ра вио у ег зи лу услед не мир них при ли ка 
у соп стве ној зе мљи. У то вре ме га је при ват но учио исто ри ју и ди
пло ма ти ју.19 Ка сни је, че тр де се тих го ди на, ка да је кнез још увек 
жи вео у из гнан ству, Штур је бо ра вио у ба њи у Ро га шкој Сла ти ни 
(Сло ве ни ја) и упо зна вао га са ак тив но сти ма сло вач ке ре во лу ци о
нар не омла ди не. Кнез Ми ха и ло Обре но вић је ове ак тив но сти отво

17 Ľudovít Štur, O národných po ve sti ach a piesňach ple mien slo vanských (ди
ги тал ни при ме рак), Zlatý fond denníka SME, 2010, 19. Ди ги тал но из да ње до ступ
но на: http://zlatyfond.sme.sk/di e lo/180/Stur_Ona rodnych pove sti achapi e  snach 
ple mienslo vanskych/bi bli o gra fia#ixzz54twjR9kC (пре у зе то: 22. 01. 2018). Са 
сло вач ког пре ве ла Зден ка Ва лент Бе лић.

18 „Штур је био сти пен ди ста кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа исто као и Вук, 
Да ни чић, Све то зар Ми ле тић и Бран ко Ра ди че вић”, Ј. Кмећ, нав. де ло, 347.

19 Sa muel Jo van ko vič, „Kni e ža Mic ha i lo Obre no vić – pri a teľ Slovákov” (v ru
ko pi se). Текст је био из ло жен на ме ђу на рд ном ду бо ре зач ком се ми на ру по во дом 
160. ју би ле ја су сре та кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа и Љу до ви та Шту ра у ме сту 
Иван ка на Ду на ву, да на 07. 07. 2015.
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ре но по др жа вао, ве ро ват но и због то га што је од мла до сти имао 
бли зак од нос пре ма Сло ва ци ма.20 O до жи вот ном тра ја њу овог при
ја тељ ског од но са све до чи и њи хов по след њи тај ни су срет ко ји се 
до го дио у ме сту Иван ка на Ду на ву на има њу кне за Ми ха и ла, са мо 
пар да на пре коб не Шту ро ве по вре де и смр ти.21 

Ми ха и ла Обре но ви ћа, као и оста ле чла но ве кне жев ске по ро
ди це, Штур је при ка зао као оте ло тво ре ње нај пле ме ни ти јих сло вен
ских осо би на. Ко ли ко је ви со ко ми шље ње Штур имао о овом срп
ском вла да ру са зна је мо из по ме ну те ре цен зи је књи ге Oбреновићи, 
об ја вље не у ча со пи су Сло вач ки по гле ди:22 „Нај пре је Ср бин, за тим 
Ју го сло вен, a по врх то га Сло вен у нај ши рем сми слу. Мно гим пу то
ва њи ма, уче њем и ис ку ством зна ње се ње го во ја ко про ши ри ло a 
про го ном суд би не му жев ни ји је по стао ње гов дух.”23

Сли ка Ср ба код Шту ра – из ме ђу ау то сли ке и хе те ро сли ке

Ге не ра ли за ци ја или при пи си ва ње оп штих и трај них ка рак те
ри сти ка на осно ву пар ци јал них осо би на или пре ма фук ци ји у тек
сту ста ро je ко ли ко и људ ско раз ми шља ње. По ло ви ном 19. ве ка 
на род се схва тао као це ли на ко ја има по се бан иден ти тет и ка рак
тер, док је кул ту ра би ла збир спе ци фич них зна ко ва ко је при мар но 

20 Сло вак др Ка рол Па цек је био двор ски и лич ни ле кар и чо век од по ве
ре ња по ро ди це Обре но вић. Ка да је Ми ха и лов отац Ми лош био при ну ђен да на
пу сти Ср би ју, по шао је за јед но са њим у ег зил. По по врат ку у Ср би ју ви ше се 
ни је ба вио ме ди ци ном, по стао је са вет ник кне за Ми ха и ла. Ка рол Па цек је под 
ини ци ја ли ма Д. К. П. 1852. го ди не об ја вио књи гу Обре но ви ћи : крат ко на чер-
та нијě жи ти ја чла но ва ове књаж ске шпо ро ди це : са шест ли то гра фи ра них 
обра за. Љу до вит Штур је об ја вио ре цен зи ју ове књи ге у ча со пи су Сло вач ки 
по гле ди не ко ли ко ме се ци на кон ње ног об ја вљи ва ња. Дру ги зна ча јан Сло вак уз 
ра ме Ми ха и ла Обре но ви ћа био је и др Јан ко Ша фа рик.

21 По след њи тај ни су срет Љу до ви та Шту ра и срп ског кне за у ег зи лу Ми
ха и ла Обре но ви ћа до го дио се 17. де цем бра 1855. го ди не у зам ку у ме сту Иван ка 
на Ду на ву. О овом су сре ту са чу ва ле су се са мо успо ме не мо дран ског ду бо ре сца 
Да ни је ла Лач ног, ко ји је пра тио Љу до ви та Шту ра на овај тај ни су срет. Већ кроз 
не ко ли ко да на, 22. де цем бра, Љу до вит Штур се те шко по вре дио у ло ву и 12. ја
ну а ра 1856. од по сле ди ца ра ња ва ња пре ми нуо.

22 Исти но љу бив је, пра ве дан, ми ло ср дан, др жи до сво је ре чи, не при ја те
љи ма сво јим и нај го ри ма спре ман да опро сти, ако са мо на ро ду до бро же ле и 
де лом му до бро чи не. Ни ка да ствар не пре на гли, ни у че му ни је пре те ран и на 
пр ви по глед не за ин те ре су је љу де за се бе, али ко га ду же зна, пре да је му се са 
по ве ре њем без гра нич ним. На род и за ви чај свој љу би ви ше од све га, скру ше но 
је по бо жан а цр кви сво јој не по ко ле бљи во одан, при че му се че сто од ње га чу је 
„брат је мио, ма ко је ве ре био”. 

23 Ľudovít Štur, Obre no vi ći, krat ko na čer ta nie ži tia čla no vah ove kni a že ske 
po ro di ce, sa šest li to gra fi ranych  obra zah. U Be ču 1852. Slo venské pohľady (SP) III, 
1852, č. 14–16 zo 7., 14. a 21. apríla 1852, 112–114, 120–122. a 128–129. До ступ но на: 
http://zlatyfond.sme.sk/di e lo/1280/Stur_Po sudkyare cen zie/1#ixzz3Xm87D0dF (пре
у зе то: 28. 01. 2018). 
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де тер ми ни шту на ци ју. Ако су се у то вре ме у тек сто ви ма из обла
сти ху ма ни стич ких на у ка ја вља ли сте ре о ти пи, ко ри шће ни су као 
ин тер пре та тив на алат ка ко јом се ту ма чи, a не као по ја ва ко ја се 
об ја шња ва.24 

Сли ка Ср ба код Шту ра се ја вља на два на чи на. Под ути ца јем 
иде је све сло вен ске уза јам но сти Сло ве не, а ти ме и Ср бе, при ка зу је 
као је дан на род и у том слу ча ју је у пи та њу ау то сли ка (au to i ma ge), 
при ка за на као кон траст Дру гом са ко јим га ди рект но у тек сту кон
фрон ти ра (ма хом гер ман ском, ма ђар ском или тур ском) – та да пи ше 
о на ма Сло ве ни ма о и на шем сло вен ском ду ху. У дру гим слу ча је
ви ма, ка да го во ри о Ср би ма као по себ ном на ро ду ко ји има сво је спе
ци фич но сти у по ре ђе њу са Сло ва ци ма, у пи та њу је хе те ро сли ка 
(he te ro i ma ge). У оба слу ча ја се ра ди о сте ре о ти пу. 

Штур је књи жев но де ло схва тао у ве зи са ње го вом ан га жо ва
ном дру штве ном функ ци јом и сма трао је да ли ко ви (не са мо Ср би) 
у де лу ну жно мо ра ју би ти та ко при ка за ни да ис пу ња ва ју мо ти ва
ци о ну функ ци ју. Сли ка Ср ба у Шту ро вом де лу пре у зе та је из срп
ске на род не књи жев не тра ди ци је (где је на ста ла као ау то сли ка) и 
он о њи ма пи ше као о оте ло тво ре њу нај чи сти јег сло вен ског ду ха 
и нај пле ме ни ти јих вр ли на. 

Ка да је го во рио о Ср би ма као сло вен ском пле ме ну, при пи си
вао им је ове осо би не: ме лан хо лич ни, кон тем пла тив ни (што по ти че 
од при род ног не за до вољ ства све том), ту жни, бла ги, осе ћај ни, ре ли
ги о зни (хри шћан ска ве ро и спо вест), при род но про ниц љи ви, по ро
дич ни, ви со ких етич ких вред но сти, го сто љу би ви, ми ро љу би ви, 
мир ни, рас пе ва ни, тан ко ћут ни, по шту ју ро ди те ље, бра ћу и се стре 
и ста ри је чла но ве дру штва, пра вед ни, пре ма сла би ји ма (по го то во 
сле пи ма) ем па тич ни... Осо би не ко је Штур де тек ту је код Ср ба спа да
ју у по зи тив не и афир ма тив не. Не га тив не осо би не је по ме нуо са мо 
у јед ној ре че ни ци: 

Я ов де не обо жа вамъ Сла ве не, знаюћи до бро, да се и про тив не 
раднѣ на ла зи ка ко у ни жемъ жи во ту та ко и у исторiи ньихо вой; али 
то є ка рак теръ на ше га на ро да, што прем да раз дра же но сти своioй 
и до крайно сти до те ра, опетъ у ко нач ной од лу ци по бе ди на но во 
боля стра на ду ха нѣго вогъ.25

24 Ima go logy. The cul tu ral con struc tion and li te rary re pre sen ta tion of na ti o nal 
cha rac ters. A cri ti cal sur vey, Man fred Bel ler and Jo ep Le er ssen (Eds.), Ro do pi, Am
ster dam – New York 2007. 

25 Љу до вит Штур, Люде ви та Шту ра Кньига о на род нимъ пе сма ма и 
при по вет ка ма сла вен скимъ. Съ че шко га пре вео Iованъ Бо шко вићъ. У Но вомъ 
Са ду, у пе чатньи Дра Да ниȷа Ме да ко ви ћа, 1857, 173. До ступ но на: http://di gi tal.
bm s.rs /ebi bli o te ka/pu bli ca ti ons/vi ew/3993 (пре у зе то: 07. 02. 2018), 23–24: „Ja ов де не 
обо жа вам Сла ве не, зна ју ћи до бро да се и про тив не рад ње на ла зе ка ко у ни жем 
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Зна чај ни део пу бли ка ци је (пре ко два де сет стра ни ца) по све тио 
је ли ку Мар ка Кра ље ви ћа. О ње му пи ше: 

Кралѣвићъ Мар ко свр шуе сву да, где годъ за тре ба, юнач ке 
чи но ве, и онъ є та ко си ланъ, да му го то во не мо же одо ле ти.26

Про стор ко ји је по све тио ли ку Мар ка Кра ље ви ћа од раз је Шту
ро ве кон цеп ци је пе сни штва. По Шту ро вом схва та њу сло вен ско 
пе сни штво је сте вр ху нац свет ске умет но сти, а срп ска по е зи ја вр ху нац 
сло вен ске, та ко да на сам врх те вред но сне пи ра ми де ста вља упра во 
пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу, ко ји је у на род ним пе сма ма при ка зан 
као лик из у зет не фи зич ке и ду хов не сна ге, ко ји има и дру ге вр ли не 
(скром ност и то ле рант ност, не у стра ши вост, не са вла ди вост, пра вед
ност итд).27

Штур ни је сум њао у сло вен ску уза јам ност, ма да је био све стан 
да го во ри о је дин стве ном ду ху а ра зним на ро ди ма. Уме сто да до
ве де у пи та ње сво ју те зу, ову ло гич ку про тив реч ност ре шио је та ко 
што је умет нич ку рас цеп ка ност ме ђу Сло ве ни ма об ја шња вао као 
по сле ди цу то га што код Сло ве на до са да ни је би ло не ког „све сло вен
ског до га ђа ја, али ка да се та кви до га ђа ји по ја ве... би ће и у пе сма ма 
опе ва ни, ма да не у про сто на род ним, не го ве ро ват но у умет нич ким”.28

Хе те ро сли ку Ср ба код Шту ра на ла зи мо у ре цен зи ји књи ге 
Oбреновићи, крат ко на чер та ни је жи ти ја чла но ва кне жев ске по-
ро ди це са шест ли то гра фи та них сли ка. Пи ше у њој о кон крет ним 

жи во ту, та ко и у исто ри ји њи хо вој; али то је ка рак тер на шег на ро да, што пре ма 
раз дра же но сти сво јој и до крај но сти до те ра, опет у ко нач ној од лу ци по бе ди по
но во бо ља стра на ду ха ње го вог.”

26 Исто, 138: „Кра ље вић Мар ко из вр ши сву да, где год за тре ба, ју ач ка де ла 
и он је та ко си лан, да је го то во не са вла див.”

27 Исто, 148: „Мар ко Кралѣевићъ као што га опи сую срб ске пе сме, есть 
юонакъ по ду ши и вольи на ро да, као да му є изъ ока пао. На гао и у на гло сти 
го товъ на пре налѣиѣ, али сва гдеа при сту панъ любав номъ до го во ру, кои му 
осо би то майка нѣго ва че сто чи ни; юнач ки од ва жанъ и не по ко лебльвъ, при томъ 
скро манъ, не ко ри стоюби въ, по ко ранъ, пра ви чанъ, по сле пре сту па ка онай ко и 
се кає, онъ є узоръ све га юна штва сла вен ско га, коє се у не чемъ iошъ тре ба да 
уса вр ши. А главный знакъ нѣго во га сла вен скогъ ду ха єцть, да што годъ ра ди, 
ра ди се све шћу ду жно сти, ку да га пакъ са ма нѣгва при ро ђе на на ко ло ность не
одо лет но ву че.” („Мар ко Кра ље вић, као што га опи су ју срп ске пе сме, ју нак је 
по ду ши и во љи на ро да, као да му је из ока ис пао. На гао и у на гло сти спре ман 
да пре на гли, али увек отво рен пре ма ми ро љу би вом до го во ру, ко ји му осо би то 
мај ка ње го ва че сто чи ни; ју нач ки од ва жан и не по ко ле бљив, при том скро ман, 
не ко ри сто љу бив, по ко ран, пра ви чан, по сле пре сту па онај ко ји се ка је, он је узор 
свег ју на штва сла вен ског, ко је се у не чем још тре ба уса вр ши ти. Глав ни знак 
ње го вог сло вен ског ду ха је сте то, да што год ра дио, ра ди се све шћу ду жно сти, 
ку да га са ма ње го ва уро ђе на на ко ло ност нео по ко ле бљи во ву че.”)

28 Mar ce la Bednárová, Štúro va fi lo zo fia este tiky v je ho spi se. O národných 
piesňach a po ve sti ach ple mien slo vanských. До ступ но на: http://www.stur.sk/pri
spevky/fi lo zo fia.ht m (пре у зе то: 18. 01. 2018).



683

исто риј ским лич но сти ма, сма тра ју ћи их ти пич ним пред став ни ци
ма и оли че њем пле ме ни тих вр ли на:

Нај но ви ја исто ри ја на ро да срп ског слич но се вр ти око дво ји це 
зна чај них љу ди, Цр ног Ђор ђа и Ми ло ша Обре но ви ћа, од ко јих је 
онај за по чео де ло осло ба ђа ња на ро да свог из огав ног тур ског че тво
ро ве ков ног јар ма а овај га је из вео и до вр шио.29

O њи ма пи ше афир ма тив но као о љу ди ма ко је од ли ку је од ва
жност, ко ји ни у че му не по су ста ју, у не при ли ка ма оста ју хлад но
крв ни, у опа сно сти за ди вљу ју ће при бра ни.30

O Ми ха и лу Обре но ви ћу пи сао је ова ко: 

По опи су је ви со ког ста са, ви так, ока вр ло ле пог, оштрог а при
том крот ког, го вор ње гов је пре про ми шљен не го хи тар. Ма да је 
вр ло бо гат, ни је му пак ста ло до рас ко ши, пе сма и ве жба те ла му је 
дра га за ба ва. По зна је и го во ри мно ге је зи ке, од сло вен ских срп ски 
и ру ски а од стра них ско ро све обра зов не сем ен гле ског.31

Је ди на жен ска лич ност о ко јој је пи сао у овом тек сту, би ла је 
Љу би ца Обре но вић, Ми ло ше ва су пру га. Слич но као и оста ли, при
ка за на је као оли че ње вр ли на.32

29 Ľudovít Štur, Obre no vi ći, krat ko na čer ta nie ži tia čla no vah ove kni a že ske 
po ro di ce, sa šest li to gra fi ranych  obra zah. U Be ču 1852. Slo venské pohľady (SP) III, 
1852, č. 14–16 zo 7., 14. a 21. apríla 1852, 112–114, 120–122. a 128–129. 

30 Исто, 4. О Ми ло шу Обре но ви ћу на во ди: „Не са мо да се Ми лош од ли ко
вао у бор ба ма од ва жно шћу и сме ло шћу, не го и свим тим осо би на ма ко је има ју 
љу ди ви ши, ко ји чи не ве ли ке ства ри. При пред у зи ма њу има Ми лош оба зри вост 
и од луч ност, брз пре глед, про ми шље ну на глост у чи ње њу, та мо где је тре ба ло, 
би вао је стр пљив и ми ран, не где дру где пак не по ко ле бљив и строг. A при све му 
би ла му је свој стве на и ви тал ност ду ха, ко јом је успа ва ле и под те ре том већ кло
ну ле на род не ма се умео да за па ли и на де ла но ва по кре не.” Фи зич ки из глед Ми
ло ша Обре но ви ћа је опи сао ре чи ма: „При ли ка Ми ло ше ва је... сред ња, ми ши ћа ва, 
ли це из ра за ја ког и му дрог, по гле да оштрог, он сам при ча пре хи три је не го про
ми шље но, вр ло је ак ти ван, у је лу и пи ћу уме рен, у оста лом жу стар, али ње га бр зо 
бес про ђе, а ка ко је код бе са, та ко је и за на кло но шћу не ста лан” (са сло вач ког пре
ве ла Зден ка Ва лент Бе лић).

31 Исто, 5.
32 Исто, 7: „Би ла је Љу би ца сред њег ста са, ле па, пред у зи мљи ва, вр ло ра

зум на, до бра, ште дљи ва, по бо жна и про сто ду шна. Ка да је же ле ла, уме ла би да 
по ка же ко је, али је зна ла и да љу ба зност ср ца при до би је. Има ла је ре дак дар да 
го во ри ле по, до бро, крат ко и увер љи во. Су пру гу је би ла вер на и тру ди ла се да 
гре шке ње го ве по пра ви, при кри је и од стра ни. Пре ма де ци сво јој је као мај ка 
би ла љу ба зна а стро га, она су је ду бо ко по што ва ла али су је се и пла ши ла; као 
до ма ћи ца во ди ла је ку ћу од луч но и па зи ла на ред и штед њу; као кне ги ња по
ма га ла је и не го ва ла убо ге, бо ле сне, ра ње не без раз ли ке у ста ле жу и ро ду; као 
Срп ки ња љу би ла је свој на род и отаџ би ну и жу де ла је за ње ним осло ба ђа њем, 
пот па љу ју ћи у час бур ни од ва жност кло ну лих; као хри шћан ка би ла је твр де 
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Штур је сли ку Ср ба та ко ђе ин тер пре ти рао у ре цен зи ји де ла 
Пе сме Ср ба33, у ко јој је ана ли зи рао не мач ки пре вод срп ске на род
не по е зи је Vol ksli e der der Ser ben, me trisch über setzt und hi sto risch 
ein ge le i tet von Talvj (Ха ле, 1825, два то ма). У тек сту је ве ћу па жњу 
по све тио пред го во ру ко ји je на пи са ла Ter. Amal. Lo u i se Ja kob, пре
во ди лац и при ре ђи вач. Ин тер пре та ци ју у овом тек сту би смо мо гли 
да на зо ве мо „сли ком сли ке”, или се кун дар ном ин тер пре та ци јом. 
Штур је о ње ној ин тер пре та ци ји пи сао као о по гре шној34 и кри
ти ко вао је ге не ра ли за ци ју ко ју је том при ли ком учи ни ла35, али се 
ње го ва ин тер пре та ци ја та ко ђе кре ће у ин тен ци ја ма исте фи ло зо
фи је, као и ту ма че ње не мач ке ау тор ке (о ко јој са зна је мо по сред но 
из Шту ро вог тек ста), по што ни је упо ре ђи вао изо морф не по ја ве 
(књи жев но де ло – књи жев но де ло), не го хе те ро ге не по ја ве (књи
жев но де ло – со ци јал на ствар ност) и то ту ма че не кроз при зму 
лич них афи ни те та и кул ту ро ло шких раз ли ка.36 Као кон траст на 
хе те ро сли ка у истом тек сту при ка зу је сли ку Гер ма на (на бра ја ју ћи 
не га тив не при ме ре кроз исто ри ју). У тек сту се кри тич ки из ра зио 
и о по кре ту за пра ва же на, што је та ко ђе од раз ду ха вре ме на и 
он да шњих увре же них схва та ња.

 Сли ку Ср ба мо же мо по сма тра ти и у Шту ро вом пе снич ком 
де лу, пре све га у две ма пе сма ма по све ће ним Ср би ма Те о до ру Па
вло ви ћу и Са ви Те ке ли ји, ко је је на пи сао за ал ма нах City vdeč no sti 
mladych synu Slo ven ska (1837), као и у исто риј скофи ло зоф ском 
де лу Сло вен ство и свет бу дућ но сти (Das Sla went hum und die Welt 

ве ре, не го ва ла је стро ге об ре де и на ре ђе ња цр кве сво је и под но си ла је не сре ће 
по кор ним и стр пљи вим ду хом” (са сло вач ког пре ве ла Зден ка Ва лент Бе лић).

33 Květy VI, 1839, Príl., str. 53–54, s nad pi som Písně Srbů a s pod pi som na 
kon ci: L’udevít Š... České zne nie článku je pre tla čené v kni he Ľ. Štúr, K př átelům, k 
bra trům, 83–87.

34 „На че лу пр вог све ска јe кратак пре глед исто ри је срп ске, у ко јој су по
но во мно га по гре шна на га ђа ња о Ср би ма и уоп ште о Сло ве ни ма.” Ľudevít Štur, 
Pi e sne Sr bov. До ступ но на: https://zlatyfond.sme.sk/di e lo/1280/Stur_Po sudkyare
cen zie/2, 1.

35 „На по кон не по ри че мо да ни је би ло јед ног или два при ме ра та к вог рас
пу сног по на ша ња код пле ме на словен ских, али их ис ти ца ти и ода тле на вла да ре 
свих сло ве на као пр стом по ка зи ва ти, кр во жед ност и ко зна шта дру го им при
пи си ва ти, оста ће за у век по длост” (са сло вач ког пре ве ла Зден ка Ва лент Бе лић). 
Исто, 2.

36 „Оп ту жу ју се ов де вла да ри срп ски због нео гра ни че не вла сти над сво јим 
на ро дом, што је код на ро да сло вен ских то бо же уоп ште уо би ча је но би ло (!); да ље 
се вер ска де ла вла да ра срп ских, као град ња хра мо ва, ма на сти ра, да ри ва ње има
њи ма итд., при пи су ју на бу ја лим и нео б у зда ним њи хо вим стра сти ма, ко је на кон 
по чи ње них не прав ди са да у овим де ли ма вер ским уте ху тра же. Уби ства су на
вод но нај ви ше де ло ва ла на град њу ова квих гра ђе ви на ко ја слу же у вер ске свр хе”
(са сло вач ког пре ве ла Зден ка Ва лент Бе лић). Ľ. Štur, Obre no vi ći... До ступ но на: 
http://zlatyfond.sme.sk/di e lo/1280/Stur_Po sudkyare cen zie/1#ixzz3Xm87D0dF (пре
у зе то: 31. 01. 2018), 1.
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der Zu kunft), ко је је ње гов по ли тич ки те ста мент. У овом тек сту Штур 
Сло ве ни ма при пи су је вр ло ви со ке етич ке, ду хов не и кул тур не вред
но сти. Ме ђу тим, ни у овом де лу, као ни у свом те о риј ском де лу 
по све ће ном иде ји сло вен ске уза јам но сти и њо ме под стак ну те прак
тич не по ли тич ке ак тив но сти, ни је на ме ра вао да уз ди же Сло ве не 
на ште ту оста лих на ро да, не го му је би ло ста ло до на ци о нал ног 
пре по ро да, до аде кват ног ин те гри са ња њи хо вог ду хов ног и кул тур
ног до при но са. 

Сли ка јед ног на ро да при ка за на у књи жев ном де лу мо же али 
не мо ра би ти од раз ствар но сти, ни ти је пред мет на шег про у ча ва ња 
да утвр ђу је мо ње ну исти ни тост, али без об зи ра на то ка ква је та 
сли ка у од но су пре ма ре ал но сти, наш је за да так да про у ча ва мо 
ка кву функ ци ју вр ши од ре ђе на сли ка у књи жев ном де лу. У не ким 
ка сни јим епо ха ма сли ка Ср ба на ста ла у дру штве ној, пре све га ме
диј ског сфе ри, усе ли ће се у ви ду не га тив ног сте ре о ти па и у књи
жев на де ла. У овом слу ча ју сма тра мо да се ра ди о су прот ном прав цу 
ути ца ја, те да је сли ка из вор но на ста ла као ау то сли ка у на род ној 
по е зи ји, ко ју је Штур пре у зео као та кву, без тран сфор ма ци је или 
да ва ња јој дру га чи је ви зу ре, а он да је књи жев на сли ка ути ца ла на 
дру штве но има ги нар но у сло вач ком је зич ком и кул тур ном кон тек сту.

Сли ку Ср ба ко ју је Штур из вор но пре у зео из срп ског еп ског 
ства ра ла штва и пре нео је у сло вач ку књи жев ност не са мо да су 
на кон ње га пре у зи ма ли оста ли ро ман ти чар ски пи сци не го је њен 
ехо тра јао у кон тек сту ове књи жев но сти чак и он да ка да је про шао 
пе ри од ро ман ти зма и ка да су на књи жев ни сце ну сту пи ле дру ге 
по е ти ке.

С об зи ром на по моћ ко ју су Ср би пру жи ли сло вач ком на ро ду 
у да том исто риј ски пре суд ном кон сти ту тив ном тре нут ку, „спо ме
ник” у ви ду сли ке иде а ли зо ва ног ју на ка нај пле ме ни ти јих вр ли на 
од раз је Шту ро ве за хвал но сти за ову по моћ и узор. 
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