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К РИ Т И К А

ЖР ТВЕ НО ПАМ ЋЕ ЊЕ ПЈЕ СМЕ

Ми зна мо суд бу – ан то ло ги ја срп ског пје сни штва о на ци о нал ном стра
да њу у ХХ ви је ку, прир. Ран ко По по вић, Дру штво на став ни ка срп ског је зи ка и 
књи жев но сти Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња лу ка 2018

Би бли о те ком „Па мјат ник”, ко ју уте ме љу је ан то ло ги ја срп ског пје
сни штва о на ци о нал ном стра да њу у два де се том ви је ку Ми зна мо суд бу
Ран ка По по ви ћа, про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та у Ба ња лу ци, Дру
штво на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти Ре пу бли ке Срп ске сна
жно бо га ти сво ју скром ну из да вач ку дје лат ност че твр том пу та њом: 
пр ва је она у чи јем сре ди шту се на ла зи ча со пис При ло зи на ста ви срп ског 
је зи ка и књи жев но сти; дру га ко ја пре зен ту је и про бле ма ти зу је пи та ња 
срп ске на ци о нал не фи ло ло ги је, за сно ва на књи га ма Ми ло ша Ко ва че ви
ћа Срп ски је зик из ме ђу на у ке и по ли ти ке и Пе тра Ми ло са вље ви ћа О 
об на вља њу ср би сти ке; тре ћа за по че та хре сто ма ти јом Зо не Мр каљ Ме
то дич ки цвет ник. Од свих на ве де них дје ла, ан то ло ги ја Ми зна мо суд бу 
обре ме ње на је ви ше стру ком ва жно шћу. Уз гред но на по ми ње мо да се она 
и као из да вач ки по ду хват, оби мом, ква ли те том штам пе и по ве зом, из
два ја у до са да шњој про дук ци ји Дру штва. 

У че му се све огле да зна чај ан то ло ги је о ко јој је ри јеч, за што не 
ре ћи и ње на из у зет ност? Не ко пе дан тан је ско ро из бро јао да су раз ли
чи та под руч ја срп ске књи жев но сти, пре те жно по е зи је ра зу мљи во, до 
са да пред ста вље на у пре ко 250 пре гле да, хре сто ма ти ја и ан то ло ги ја. 
Ан то ло ги ја Ран ка По по ви ћа Ми зна мо суд бу из два ја се ме ђу свим тим 
књи га ма за то што са би ра пје снич ка оства ре ња по све ће на на ци о нал ном 
за ти ра њу у мо жда нај стра дал ни јем ме ђу свим сто ље ћи ма срп ског исто
риј ског тра ја ња, ви је ку „ло гор ске ци ви ли за ци је” (ка ко га је на звао До бри
ца Ћо сић), у ко ме смо би ли из ло же ни про го ни ма и се о ба ма, бес при мјер
ним звјер стви ма, ге но ци ду и, на кра ју ви је ка, у освит но вог ми ле ни ју ма, 
ра за ра њи ма и уби ја њи ма ко ја за њи хо ве по чи ни о це, ваљ да по пр ви пут 
у исто ри ји ра то ва ња, ни је под ра зу ми је ва ло ско ро ни ка кву опа сност 
(ми сли мо на бом бар до ва ње Ср би је и Цр не Го ре из 1999. го ди не). 
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Са ста вља ју ћи ову ан то ло ги ју, из у зи ма ју ћи ври јед ну књи гу, знат но 
скром ни јег оби ма, Ра ше Пе ри ћа под на сло вом Срп ска ри да ни ца (об ја
вље ну 1995. го ди не), По по вић ско ро да ни је имао прет ход ни ка и мо гу ћих 
узо ра, јер су ра ни је књи ге слич них ин тен ци ја „за сно ва не на фраг мен
тар ном или не до пу сти во по вр шном при сту пу”. Књи га Ми зна мо суд бу 
ни је са мо је дан од ви до ва пре зен то ва ња, си сте ма ти зо ва ња или вред но
ва ња срп ске по е зи је, што је углав ном сми сао књи га ова кве вр сте, она 
пред ста вља не про цје њи во ва жан до при нос оп штој на ци о нал ној ме мо
ри јал ној кул ту ри. Она ну жност сје ћа ња прет по ста вља не ма ру за бо ра ва, 
ко ји је ре зул ти рао ко лек тив ном ам не зи јом пред са зна њем да смо стра дал
нич ки на род. Нај зад, по ред књи жев ног, ши рег на ци о нал ног и ме мо ри
јал ног, књи га има и про свјет нопе да го шки зна чај. У че му се он огле да? 
Већ у чи ње ни ци да је ан то ло ги ју об ја ви ло Дру штво на став ни ка срп ског 
је зи ка и књи жев но сти Ре пу бли ке Срп ске; за тим у ини ци јал ној за ми сли 
из да ва ча да ће ова књи га ис пу ни ти свој сми сао тек ако се на ђе у би бли
о те ка ма нај ве ћег бро ја основ них и сред њих шко ли у Ре пу бли ци Срп ској 
и Ср би ји, али и у про свјет ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма на чи та вом 
под руч ју срп ског је зи ка. Исто вре ме но, ва ља се на да ти да ће По по ви ће
ва ан то ло ги ја под у при је ти на по ре, ко ји су у за чет ку, да се књи жев на 
дје ла по све ће на на ци о нал ном стра да њу зна чај ни је за сту пе у на ста ви 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, од основ но школ ске до уни вер зи тет ске.

Са свим на по чет ку књи ге Ми зна мо суд бу, као њен мо то, на ла зи се 
кра так од ло мак из Ан дри ће вог ро ма на На Дри ни ћу при ја. Вр стан по зна
ва лац Ан дри ће вог дје ла, ау тор књи ге о при по вје дач кој умјет но сти ово га 
пи сца (Гор ка ве дри на Ис то ка – ху мор у Ан дри ће вим ро ма ни ма, Ба ња
лу ка 2012), Ран ко По по вић је зна лач ки, баш за ову при ли ку, иза брао овај 
фраг мент из гла со ви тог ро ма на. Он са др жи Ан дри ће во ан тро по ло шко 
ум ство ва ње о рас по лу ће но сти чо вје ко ве при ро де, у ко јој се сме њу ју 
ства ра лач ко и ру ши лач ко, нај ни жи на го ни кр во ло штва и под му кле 
пљач ке, као и под ви зи са мо пре ва зи ла же ња и све тач ког жр тво ва ња. Све 
то се, по ру чу је Ан дрић, опи ре све о бу хват ном ка зи ва њу, „јер онај ко то 
пре жи ви и са гле да, тај за не ми, а мр тви ио на ко не мо гу да го во ре”. На 
те ме љу ових са зна ња Ан дрић из во ди за кљу чак ко ји при па да ње го вој 
спе ци фич ној фи ло зо фи ји исто риј ских кре та ња: „То су ства ри ко је се не 
ка зу ју, не го за бо ра вља ју. Јер да се не за бо ра вља ју, ка ко би се мо гле по
на вља ти?” Ове ри је чи на зна ча ва ју по у здан пу то каз за ра зу ми је ва ње 
По по ви ће вог ан то ло гиј ског из бо ра и плат фор ме на ко јој је за сно ван, због 
че га их и до но си на при ви ле го ва ном мје сту у књи зи.

За ни мљив је По по ви ћев из бор про ло шких и епи ло шких пје са ма, 
јер су оне по све ће не по ет ском са гле да ва њу укуп не на ци о нал не суд би не, 
а на по сре дан на чин и на ци о нал ног стра да ња (ау то ри из дво је них пје са
ма су: А. Шан тић, Ј. Ду чић и Р. П. Но го, те М. Бећ ко вић, М. Да ној лић, 
Љ. Си мо вић и Ђ. Сла до је). По себ но се из два ја пје сма Алек се Шан ти ћа 
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„Ми зна мо суд бу”, пре ма ко јој је и на сло вље на књи га. Она је сва про
же та ко сов ском за вјет ном сна гом, хри шћан ском спрем но шћу на стра
да ње и жр тву, али јед но вре ме но и здра вим жи вот ним и на ци о нал ним 
ви та ли змом. Ако је ова Шан ти ће ва пје сма, ка ко ка же По по вић, „одав но 
пре по зна та као со нет срп ске исто ри је”, он да би за вр шни дио пје сме 
„Бе гун ци” Ми ло ва на Да ној ли ћа, јед не од не ко ли ко ко ји ма је на ми је ње
на епи ло шка уло га, мо гао да се озна чи као ка трен срп ског исто риј ског 
пре тра ја ва ња. Да ној лић пје ва: „И би ло би нам до бро кад не би смо лаж
ју / За по чи ња ли дан: го рак је укус но ви на. / Да љи не не што зна ју али 
не ће да ка жу. / Пу те ви су на ша је ди на до мо ви на”.

Ако смо као на род скло ни за бо ра ву, што ваљ да ни ко ме не тре ба 
по себ но до ка зи ва ти, ова ан то ло ги ја моћ но за свје до чу је да срп ска књи
жев ност, по се би це ње на по е зи ја, ни је у зна ку те не ма ни. Огро ман је њен 
пам ти тељ ски по тен ци јал, па и онај ко ји је ме мо ри јал ног ка рак те ра. У 
том сми слу је књи жев на ри јеч од по себ не те жи не и ва жно сти, жи во пи
сни ја, про дор ни ја, рас про стра ње ни ја и при јем чи ви ја од дру гих ви до ва 
тек сту ал но сти, на при мјер, од оних ко ји при па да ју жан ру ис то рио гра
фи је. За то По по вић пи ше: „Исто ри о граф ски тек сто ви не сум њи во мо гу 
би ти од знат не ко ри сти при про пи ти ва њу од но са књи жев них тек сто ва 
пре ма исто ри ји, али у по гле ду ме мо ри јал не ври јед но сти са мо се у из
ним ним слу ча је ви ма мо гу из јед на чи ти са књи жев но у мјет нич ким.”

„Исто риј ска исти на ни је ло гич на ни уни вер зал на, већ до га ђај на и 
уни кат на, и ни је не про ти вр јеч на. До га ђај уз ви ше ног жр тво ва ња има 
зна че ње при су ства све тог и да је сми сао исто риј ском вре ме ну, по ста је 
исти на исто риј ског вре ме на, исти на као до га ђај и дар. Спрем ност на 
жр тву на рав но не зна чи ве ли ча ње жр тво ва ња као ври јед но сти по се би, 
јер је ври јед ност жр тве у ње ној чи сто ти и свр си, и упра во то да је сми сао 
до га ђа ји ма”, ри је чи су фи ло зо фа Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа ко је По по вић 
ци ти ра у по го во ру сво јој ан то ло ги ји. Зна тан дио пје са ма у овој књи зи 
по све ћен је упра во све то сти срп ских стра дал ни ка: све тач ки сми сао 
жр тво ва ња у под ло зи је и у ис хо ди шту њи хо вом. Усу ди ли би смо се ре
ћи да је то нај до ми нант ни ји траг у овој књи зи и она нит ко ја је чи ни 
је дин стве ном цје ли ном, уз све раз ли ке ко је су еви дент не ме ђу пје сни
ци ма, пје сма ма, те ма ма, мо ти ви ма, крај њим зна че њи ма итд. Ево за ову 
при ли ку са мо не ко ли ко при мје ра. У пје сми „Ода ве ша ли ма” Ми лош 
Цр њан ски у пе тој стро фи пје ва: „Та ви сте сва ком на ро ду до не ли / по нос, 
и спас, и ра дост. / Та к ва ма су ишли ко ји су хте ли / част на све ту, и мла
дост”. За Мир ка Ко ро ли ју, у пје сми о ал бан ској го ло го ти, мр тви су не
у мр ли, да кле све ти, јер су „ослон жи ви ма”; Ми лош Пе тро вић, у пје сми 
ко ја је спо ме ник на пу ште ним гро бо ви ма, тре ну так у ко јем су они ко ји 
су вјеч ни мир на шли у њи ма на зи ва „све тим” и уз ви ше ним” ча сом; сво
је „гор до опе ло” Ми лу тин Бо јић др жи над „све том во дом” у сво јој зна
ме ни тој „Пла вој гроб ни ци”; за Ра шу Пе ри ћа је сва ки крст на срп ском 
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вој нич ком гро бљу Зеј тин лик у Со лу ну „пот пор ни стуб не бе си ма”; дје
вој ке ко је ска чу у Дри ну ка ко би са чу ва ле част „не бо по љу би”, ка зу је 
све ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић у пје сми „Ђер дан од мер џа на”. 

Об ли ку ју ћи ан то ло ги ју пје сни штва о стра да њу срп ског на ро да у 
два де се том ви је ку, са ста вљач је пје сме гру пи сао у цје ли не те мат ски 
са о бра же не круп ним до га ђа ји ма и нај ве ћим не сре ћа ма и по ги би ја ма. 
На во ди мо на сло ве за себ них цје ли на: „Уо чи бал кан ских ра то ва и бал кан
ски ра то ви (1912–1913)”; „Пр ви свјет ски рат (1914–1918)”; „Дру ги свјет ски 
рат 1941–1945)”; „Ко со во и Ме то хи ја од 1945. до да нас”; „Рас пад Ју го
сла ви је и ра то ви 1991–1995” и „На топакт у ра ту про тив Ср би је 1999.” 
Одјељ ци су, ра зу мљи во, не јед на ког оби ма јер је сва ки од на ве де них 
до га ђа ја у по е зи ји имао дру га чи ји од јек. Увр ште не пје сме од ли ку је знат
на те мат ска и мо тив ска ра зно ли кост, чак и он да ка да об ра ђу ју иден ти чан 
до га ђај. Го то во јед на ком увјер љи во шћу зра че пје сме чи ји ау то ри су 
са вре ме ни ци по е ти зо ва ни ох по ги бељ них до га ђа ја и оне ко је на ста ју са 
ви ше де це ниј ске вре мен ске дис тан це. Тре ба кон ста то ва ти да су се сна жни 
пје снич ки гла со ви о ге но ци ду ко је је над срп ским на ро дом у Ја се нов цу 
по чи ни ла Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска ја ви ли на кон ви ше де це ниј ског 
вре мен ског од ма ка, а раз ло ге за то да нас ви ше ни ко ме не тре ба по себ но 
об ја шња ва ти. Пје сни ке ко ји те ми на ци о нал ног са ти ра ња при сту па ју са 
вре мен ске уда ље но сти ка рак те ри ше из ра же на исто риј ска сви јест и ужи
вље ност у суд би ну вла си тог на ро да. Они са мо по твр ђу ју те зу књи жев ног 
исто ри ча ра Јо ва на Де ре ти ћа о исто рич но сти као јед ном од нај трај ни јих 
свој ста ва срп ске књи жев но сти, што је не спо ран увид од ко га по ла зи 
Ранко По по вић у сво јој сту ди ји „Срп ски књи жев ни мар ти ро ло ги јум”, 
ко ја је по го вор овој ан то ло ги ји. Би ло у не по сред ном или на кнад ном су
о ча ва њу са пре лом ним и тра гич ним исто риј ским до га ђа ји ма, на ста ла су 
не ка од нај бо љих дје ла срп ске књи жев но сти.

На при мјер, у ди је лу ан то ло ги је ко ји са др жи пје сме по све ће не рас
па ду ју го сло вен ске др жа ве и ра то ви ма од 1991. до 1995. го ди не по себ но 
мје сто за у зи ма рат у Хр ват ској и про гон Ср ба Кра ји шни ка, та срп ска 
„тра ге ди ја без ка тар зе”, ка ко је Ран ко По по вић на сло вио јед ну од сво јих 
књи га, ко ја са др жи тек сто ве о књи жев ним дје ли ма ко ји те ма ти зу ју овај 
до га ђај. Пје сме по све ће не овом те мат скомо тив ском ком плек су го то во 
су од ре да об ли ко ва не пре пле том се о ба и стра да ња, а њи хо ви ау то ри, 
углав ном не по сред ни свје до ци још јед ног исто риј ског уде са, као пре ма 
не ком за јед нич ком уну тра шњем дик та ту, умјет нич ки му при сту па ју 
укр шта њем кон крет ног ис ку ства (ви ђе ног и до жи вље ног) и исто риј ских 
ре ми ни сцен ци ја. Да са мо овом при ли ком узме мо дви је пје сме за при
мјер. Пр ву је на пи сао Ми лош Кор дић 1994. го ди не; по све ће на је Ве ли кој 
се о би (1690) и да та у об ли ку обра ћа ња па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа; 
Кор дић ви до ви то пред ви ђа оно што ће се Ср би ма Кра ји шни ци ма де си ти 
го ди ну да на ка сни је. Дру га је пје сма Зо ра на Ко сти ћа, по све ће на исе ља ва њу 
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Ср ба из Са ра је ва, у зи му 1996. го ди не, ко ја са мо сво јим на сло вом („Чар но
је вић”) ову се о бу исто риј ски кон тек сту а ли зу је и до во ди у ти је сну ве зу 
са оном ко ја је у срп ској исто ри о гра фи ји озна че на као пре крет нич ка и 
чи ја је ме то ни миј ска за мје на по стао њен пред вод ник.

По себ на по сво јим из ра жај ним мо гућ но сти ма, пје снич ка ри јеч и 
пје снич ко уми је ће сво ју сна гу по твр ђу ју у су сре ту са нај ве ћим пи та њи ма 
по све ће ним чо вје ку и ње го вој суд би ни. У су сре ту са за хтјев ном те ма
ти ком људ ског стра да ња, пје снич ка ри јеч је „нај ску пља ри јеч”! То моћ
но свје до чи овај цвјет ник. Он чи та о цу ну ди из у зе тан естет ски до жи вљај, 
сна жни ји од свих дру гих ко је књи жев ност мо же у на ма да ини ци ра. Ин
тен зив ни ји оно ли ко ко ли ко је над моћ ни ји по тен ци јал тра гич ког од свих 
дру гих ко ји мо ти ви шу умјет нич ко ства ра ње. Вла ди ка Ни ко лај је за пи
сао да је, упра во због то га, Шек спир сво јом умјет но шћу знат но из над 
ко ме ди о гра фа Мо ли је ра, не од ри чу ћи нај ви шу умјет нич ку умје шност 
обо ји ци. Ова књи га не из бје жно сне ве се ли сво га чи та о ца, оста вља ју ћи 
не из бри си ве уре зе ту ге у ње го вим осје ћа њи ма, по ја ча ва ин тен зи тет 
„исто риј ске сје те”, има нент не срп ском чо вје ку, ка ко је при мје тио Јо ван 
Цви јић. 

Иа ко ве ли ки зна лац срп ске но во вје ков не по е зи је, по себ но оне ко ју 
вре мен ски об у хва та ова књи га, Ран ко По по вић при ре ђи вач ки скру пу
ло зно, оба зри во шћу озбиљ ног и ри јет ког по све ће ни ка про у ча ва њу и 
пред ста вља њу књи жев но сти, на гла ша ва да је ан то ло ги ја Ми зна мо суд бу 
„ипак плод тек јед ног чи та лач ког ис ку ства и иза ње не мо же ста ја ти 
са свим чвр сто при ре ђи вач ко увје ре ње да је те ма ис тра же на до кра ја и 
у свим по је ди но сти ма”. Иза зов ној и за хтјев ној те ми на ци о нал ног стра
да ња срп ска књи жев ност, по се би це по е зи ја, од го во ри ла је умјет нич ки 
убје дљи во, ства ра лач ки ра зно вр сно и моћ но. Она је под јед на ко увјер љи
ва и ка да го во ри и ка да при зи ва ћу та ње, ко је је, као што зна мо, нај при
мје ре ни ја ре ак ци ја пред за го нет ком смр ти. Као илу стра ти ван при мјер 
за на ве де но мо же да по слу жи ди стих из пје сме „Мук Ја се нов ца” Здрав ка 
Ми ов чи ћа, ко ји гла си: „За то што не знам да у без дан стро фе / Смје стим 
то ли ко зла и ка та стро фе”.

Ан то ло ги ја срп ске по е зи је о на ци о нал ном стра да њу у два де се том 
вије ку Ми зна мо суд бу Ран ка По по ви ћа са др жи ви ше од три сто ти не 
пје са ма и оку пља пре ко сто ти ну пе де сет ау то ра. Ка ко ов дје ни је мо гућ
но, ни по треб но, на во ди ти име на за сту пље них пје смо пи са ца и њи хо вих 
пје са ма, по ме ну ће мо са мо не ка од нај гла со ви ти јих име на срп ског пје
сни штва из пе ри о да ко ји об у хва та ова књи га: М. Бећ ко вић, М. Бо јић, Д. 
Ва си љев, М. Да ној лић, Ј. Ду чић, З. Ко стић, С. Ку ле но вић, Д. Мак си мо
вић, Т. Мла де но вић, М. Не на дић, Ђ. Не шић, Р. П. Но го, В. Ја гли чић, М. 
Па вло вић, С. Пан ду ро вић, В. Пет ко вић Дис, В. По па, М. Ра кић, Ђ. Сла
до је, Љ. Си мо вић, С. Ра ки тић, М. Цр њан ски, А. Шан тић и др. Љу бо мир 
Си мо вић за сту пљен је са 13 пје са ма, Ђор ђо Сла до је и Сте ван Ра ич ко вић 
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са по 10 пје са ма, Де сан ка Мак си мо вић, Ми лан Ком не нић и Зо ран Ко стић 
са по 9 пје са ма, Јо ван Ду чић са 8. Ау тор се опре ди је лио да у пје снич ку 
ан то ло ги ју увр сти и два про зна тек ста, од ло мак из Ан дри ће ве На Дри
ни ћу при је и фраг мент из ре пор та же Пе ра Сли јеп че ви ћа под на сло вом 
„По сле па да Ска дра”. „Апо те о зу” Ми ло ша Цр њан ског, ко ју до но си у 
цје ло сти, ан то ло ги чар сма тра „ви со ко по е ти зо ва ним” умјет нич ким ис
ка зом, а иста по е тич ка свој ства има ју и од лом ци из тек ста „На во да ма 
ал бан ским” Жи во ји на Де ве чер ског. По ред са др жа ја, ау тор је са ста вио 
и азбуч ни спи сак пје сни ка и по пис њи хо вих за сту пље них пје са ма, што 
чи та о цу омо гу ћу је на ро чи то дра го цјен увид у ан то ло ги ју и ори јен та ци ју 
у ње ном во лу ми но зном оби му (књи га има ви ше од 500 стра ни ца!).

Ри јеч па мјат ник, по ко јој је на зва на но во по кре ну та би бли о те ка 
Дру штва на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти Ре пу бли ке Срп ске, 
упо три је бље на је у на сло ву јед не књи ге при је ви ше од два ви је ка. Ри јеч 
је о дје лу Ла за ра Бо ји ћа Па мјат ник му жем у сла ве но серб ском књи же
ству слав ним (1814). Са мо не ко ли ко го ди на ра ни је Па вле Со ла рић је 
штам пао књи жи цу По ми ник књи же ски (1810). Иа ко обје при па да ју исто
ри ји књи жев но сти, ин тен ци ја њи хо вих ау то ра је исто вет на: да се по пи
шу, опи шу и од за бо ра ва са чу ва ју књи ге ко је су на срп ском је зи ку до 
та да штам па не. Да кле, обје књи ге су спо ме ни ци, што и је сте до слов ни 
пре вод ста рин ске ри је чи па мјат ник. Не зна мо за трај ни ји спо ме ник од 
оно га ко ји се у је зи ку мо же по ди ћи, ни ти да га ико за слу жу је ви ше од 
не ви но по у би ја них или оних ко ји су стра да ли за ври јед но сти ко је пре
ва зи ла зе сми сао све га по је ди нач ног. Ан то ло ги ја Ран ка По по ви ћа Ми 
зна мо суд бу, са би ра ју ћи око три сто ти не та квих је зич ких спо ме ни ка, и 
са ма је је дан мо ну мен тал ни спо ме ник по диг нут у срп ској по е зи ји два
де се тог ви је ка. Она је исто вре ме но и дис крет ни при зив на спо мен не
ви но стра да лим и на њи хов не за бо рав у ко лек тив ној сви је сти срп ског 
на ро да, ко ји је мо жда упра во због зле ху дог за бо ра ва, по ин вер зив ној 
ма три ци, као до ми нант ном оби љеж ју вре ме на у ко ме жи ви мо, умје сто 
стра дал нич ким, од сво јих џе ла та озло гла шен као по чи ни тељ зло чинâ.
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