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НА ПУТУ КА ТАЈНОВИТОСТИМА
ВРЕМЕНСКИХ ДАЉИНА

Вуко Безаревић је широј културној јавности више
познат као врстан хумориста и сатиричар, мање као пјес-
ник и приповједач, а његов рад на подручју књижевне
историје и критике знан је само у ужим стручним круго-
вима. Своје стручне радове он је објављивао у малотираж-
ним публикацијама, а њихов број и није велики пошто га је
смрт прекинула док је био у пуном замаху и када је тек тре-
бало да приступи пуној реализацији свога широко засно-
ваног пројекта у тим областима. Опсег тог пројекта кретао
се од изучавања завичајног књижевног насљеђа, те веза
људи пљеваљског краја са литературама на ширим про-
сторима до занимања за дјела која су га се посебно дојмила
из регионалне и шире европске литературе.

Проучавање књижевне баштине пљеваљског краја,
уз наглашену емоционалну везаност за завичај, наметало
се и као изазовна стваралачка обавеза, посебно с обзиром
на чињеницу да је то насљеђе неизучено иако је исто веома
значајно. Да се ради о истински вриједним остварењима,
која су настајала у овом крају, потврђено је у изреченим су-
довима мјеродавних научника. У вези са тим проф. др
Јован Деретић, поред осталог, је написао: ˝Значајно књи-
жевно средиште у XVII вијеку налазило се у Манастиру
Свете Тројице код Пљеваља˝.  Мишљење професора Дере-
тића, са којим је Безаревић био потпуно сагласан, бесумње
је могло бити и подстицај да се упути у потпуније проуча-
вање тог необрађеног књижевног поља. Но, ту он није
остајао на равни панорамских предочавања тих остварења,
већ је залазио у само унутрашње ткиво проучаваних тек-
стова. Обухваћена дјела је ситуирао како у оквире уже ре-
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гионалне, тако и шире књижевне сцене те служећи се од-
говарајућим успоредбама одређивао им мјесто на скали
већих димензија. Захваљујући томе читалац је у прилици
да се поближе упозна са преписивачким радом Гаврила
Тројичанина, а посебно са оригиналним стваралачким до-
приносом који је он дао уз дјело којим се бавио. Показано
је ту како је Тројичанин као посвећени књижевни заљуб-
љеник уједно био и оригинални стваралац.  

На реалан начин овдје је представљено и ствара-
лаштво Марка Поповића Родољуба о којем су притом из-
речени и први мјеродавни судови. За Безаревића је било
посебно привлачно да се бави и питањем како су људи из
пљеваљског краја приказивани у дјелима аутора из других
средина што се види из рада о сагледавању односне теме
код Ива Андрића.  А његова посвећеност да се бави ауто-
рима и темама што се не вежу за пљеваљски крај лијепо је
илустрована прилогом у ком се говори о ликовима из ко-
медија Марина Држића. Крећући се тако од завичаја као
полазишта Вуково перо оцртава кругове његовог интере-
совања који спајају средњовјековно, ренесансно, нешто
ближе и скорашње вријеме, као и просторе Пљеваља,
Мачве, Београда и Медитерана. Залазећи тако у тајнови-
тости временских и просторних даљина он је успио да на
својеврстан начин доста тога  приближи, расвијетли и
вјеродостојно представи. Свакоме дјелу он приступа на
начин који одговара његовој природи, нарочито оним осо-
беностима текста које се намећу као примарне, те уз акри-
бијску књижевнотеоријску анализу изводи вредносне
судове и оцјене. Цјеловити приступ предмету проучавања
овдје је најпотпуније примијењен у изванредној студији о
Лазару Комарчићу, гдје је кроз свеобухватну анализу по-
казано како форме приповиједања прожимају и предметне
и све дубље слојеве дјела, те како су ту остварене функције
и садејство свих умјетничких чинилаца. Ту су анализиране
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теме, мотиви, ликови, идеје, композиција, одлике израза
и језичке карактеристике, а дјела посматрана кроз једин-
ство свих дјелова. Да би проучавано што потпуније ра-
свијетлио и досегао до његових најдубљих слојева,
примјењивао је функционално и синтетичко садејство
више књижевно-научних метода (социолошке, психо-
лошке, структуралне, феноменолошке, импресионистичке,
компаративне). Примјеном и комбиновањем више истра-
живачких метода, међу којима значајно мјесто имају
најсавременије и модерне, долазио је до оригиналних гле-
дишта и дотад нерасвијетљених страна у дјелима која су
мање или више проучавана, или у онима која нијесу била
предмет пажње књижевних критичара. Своја гледишта он
понегдје супротстaвља мишљењима и судовима и највећих
ауторитета у области књижевне историје и критике, изно-
сећи притом увјерљиве аргументе и доказе. Он се показао
као сигурни познавалац књижевне традиције који је био
упућен у модерне токове европске и свјетске научне мисли,
посебно у стање савремене књижевне критике. Овдје пуб-
ликовани радови показују како се рад Вука Безаревића те-
мељио на солидној обавијештености о домаћој и страној
литератури из домена науке о књижевности и са њом ко-
респондирајућих дисциплина.

Појава ове књиге, након што је прошло 27 година од
Вукове смрти, употпуниће његов стваралачки портрет, а
уједно она може бити и подстицај одговарајућим институ-
цијама, као и истраживачима, да приступе планском пуб-
ликовању и изучавању пљеваљског књижевног насљеђа.

Мр Исак Калпачина
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ГАВРИЛО ТРОЈИЧАНИН

Тројички преписивачи из XVI и XVII вијека

1.

У вријеме ропства под Турцима наша писана књи-
жевност се одржавала више "умножавањем оног што је ра-
није створено" него новом и оригиналном књижевном
продукцијом. Умножавање је вршено на два начина: штам-
пањем књига и њиховим преписивањем.

Штампарска дјелатност код нас започиње крајем XV
вијека када је Ђурђе Црнојевић набавио штампарију у
својој тазбини, у Венецији, и смјестио је прво на Цетиње, а
потом на Ријеку Црнојевића (Обод). Ту је штампан 1494.
године Октоих, а затим и Псалтир, Молитвеник и
Јеванђеље. На почетку XVI вијека јеромонах Макарије,
управник штампарије Црнојевића, оснива штампарију у
Трговишту, а нешто касније прорадила је и штампарија Бо-
жидара Вуковића у Венецији. У овом граду, при крају седме
деценије XVI вијека, појавила се још једна штампарија у
којој ће 1638. бити објављена "последња стара српска
штампана књига". У XVI стољећу постојале су и мале штам-
парије у Горажду, Рујну, Милешеви, Београду и Грача-
ници, у којима су штампане по  неколике књиге.

За све то вријеме није јењавала ни преписивачка
дјелатност. По свим већим манастирима постојале су пи-
сарске радионице, скрипторији који су задовољавали ло-
калне потребе, али у којима су и преписиване књиге по
наруџбини из других крајева. Већ је запажено да је
"највећи део наше старе библиотеке сачуван управо у ру-
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кописима који потичу из турских времена". О томе Љубо-
мир Стојановић каже: "Кад је у XVI и XVII веку скоро са-
свим замрла свака књижевна радња и само се преписивали
стари рукописи (хвала буди писцима и на томе, јер нам њи-
хови преписи данас замењују погубљене оригинале)..."

У манастиру Света Тројица код Пљеваља преписи-
вачка дјелатност почиње, вјероватно, онда када је и засно-
вано ово монашко средиште.

Први познати тројички преписивач је јеромонах
Сава. Он у једном рукопису, исписаном 1537. године, на-
води да је, по налогу игумана Василија и његовог брата,
преписао више минеја. Овај преписивач аутор је и једног
тетрајеванђеља које је, према М. Косановићу, исписано
1538. године, а 1534. га је од тројичког игумана откупио
протопоп Стојан за 400 аспри. Годину продаје, која је очиг-
ледно погрешна, Сретен Петковић дешифрује као 1544.
Посљедње дјело јеромонаха Саве је Пролог у коме се на-
лази податак да је старјешина тројичког монашког брат-
ства 1545. године јеромонах Висарион, у ствари онај исти
игуман Василије који је наручивао преписе минеја и чије је
духовно име Висарион. Саву је смрт ˝задесила у току испи-
сивања тог рукописа, али његов посао није напуштен.
Дијак Јован, вероватно Савин ученик, дописује у проду-
жетку Пролога још два месеца, без пет дана, како сам у по-
говору прецизно истиче.˝Дијак Јован, кога Сава Косановић
назива Јован ђак, аутор је још два преписа: једног типика
из 1545. и једног тетројеванђеља од 1546. године.

У XVI вијеку у Тројици Пљеваљској позната су још
три преписивача: дијак Влатко, расодер Висарион и чрнац
Венијамин који је "скрио своје име тајним писмом на по-
следњем листу једног минеја". У вези са расодером Виса-
рионом занимљив је запис Миленка Вукићевића о
рукопису Бесједе Јована Златоуста: "Овај рукопис у
књижници (манастира Свете Тројице - ВБ) забиљежен је
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под  бр. 8, Косановић (Сава - ВБ) га помиње у поменутом
Гласнику Српскога Ученога Друштва под бројем 24. По-
миње да га је писао Расодер при игуману Никодиму, узи-
мајући ријеч расодер као особену, личну именицу, па вели
да на крају стоје двије ријечи тајном буквицом.Ово нијесу
двије ријечи тајном буквицом већ једна и стоји на крају ре-
ченице. Ова ријеч написана тајном буквицом крије име
онога расодера, који је књигу писао, а то је, као што ће се
видјети из записа, расодер Висарион".

У XVII стољећу, прије знаменитог Гаврила Тројича-
нина, у Врхобрезници (тако је неријетко називан манастир
Свете Тројице код Пљеваља) преписивачком дјелатношћу
бави се и Ратко Ранковић, ˝дијак от Троичана".

Преписивачка дјелатност инока Гаврила

1.

У Историји српске књижевности Јована Деретића
пише: "Значајно књижевно средиште у XVII веку налазило
се у манастиру Свете Тројице код Пљеваља. Монах тог ма-
настира Гаврило Тројичанин преписивао је између 1633. и
1651. старе српске рукописне књиге, од којих је најзна-
чајнији тзв. Врхобрезнички рукопис". Очито је да Тројица
Пљеваљска, као преписивачко средиште, највећи углед
стиче у вријеме дјелатности инока Гаврила, који се често
потписује као "Тројичанин" по манастиру у коме је провео
најплодније године свог живота.

Ко је био Гаврило?
О животу овог врхобрезничког монаха нема много

података. Позната скромност средњовјековних стваралаца
лишила нас је драгоцјених  аутобиографских записа са
којима би наша стара књижевност била разумљивија. Зна
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се само толико да је родом од Шћепан - поља (втечеством
же от Стефана поља, еже јест междоречје Тарское и Пив-
ское). Рођен је, вјероватно, на размеђи XVI и XVII стољећа.
Прије доласка у тројичко братство бавио се већ преписи-
вачким радом јер је у овај манастир стигао са несумњивом
књижевном културом и изграђеним начином изражавања.
Обим Гаврилових преписа у Врхобрезници достиже неко-
лико хиљада листова, што је доказ његове марљивости, али
и љубави према преписивачком послу.

2.

Први Гаврилов препис у манастиру Свете Тројице је
један минеј завршен 1633. године. Име преписивача је
скривено тајнописом и означено као "инок Гаврил". Од
1633. до 1642. године нема ниједног сачуваног рукописа за
који би се могло претпоставити да је дјело најпознатијег
врхобрезничког преписивача. С обзиром на јак утицај
руске рецензије који се испољава у каснијим Гавриловим
преписима, Полихроније Сирку у дјелу "Стари српски ру-
кописи са сликама" износи претпоставку да је тројички
монах у поменутом раздобљу могао путовати у Русију:
"Сада долази питање: откуд је Гаврило узео чисто руске
црте. Да ли је писао своје Псалтире у Русији, или с руске
редакције? Мислим да се на та питања може одговорити
само у том смислу, да је Гаврило био у Русији, где је добро
упознао руску редакцију и осим тога, без сумње, имао код
себе књига руске редакције, из којих је, може бити црпио
нешто за своје Псалтире.(...) Додао бих још и то, да Гав-
рило, ако није био баш у Русији, могао је понајпре бити (...)
бар у Молдавској, где је могао имати прилике да се упозна
са руском редакцијом словенских књига. (...) Српски и уоп-
ште југословенски калуђери су долазили и у Русију и у ру-
мунске кнежевине већ с краја XV столећа, затим у XVI и

Вуко Безаревић
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чак до краја XVII в. То је опште познат историјски факат,
који је може се рећи доста протумачен од руских учењака
Муравјева, Кантерева, Тројицког и др." Српски монаси су,
доиста, често путовали у Русију "ради тражења мате-
ријалне и духовне помоћи". Из Русије су доносили књиге,
неријетко и рукописне, које су у својим скрипторијима пре-
писивали и обично посрбљавали. Али, треба рећи и то да
монаси Свете Тројице нису путовали у Русију све до XVIII
вијека, па је ближа истини претпоставка Сретена Петко-
вића да се Гаврило користио руским рукописима из об-
лижње Милешеве "у коју су се стицали многи поклони
руских дародаваца током XVI и XVII века", и да је захва-
љујући тој литератури усвојио особености руске редакције.

У 1642. години Гаврило је преписао један псалтир
који се сада налази у новосадској библиотеци Матице
српске. На крају овог рукописа Гаврило каже да је поме-
нути псалтир са синаксаром преписао по поруџбини ми-
лешевског јеромонаха Теодора. У вези са овим псалтиром
Ватрослав Јагић записује: ˝Под бројем 1361 код Стојано-
вића (Љубомира) помиње се у запису једног синаксара од
г. 1642. Гаврил Расодер. То ће ваљда бити исти наш писац.
Под бројем 5666 долази опет један запис од г. 1643, где се
казује да је један псалтир са синаксаром у манастиру Св.
Тројице написао "Гаврил Тројичанин". Очито је да се овдје
ради о истом рукопису па га стога Сретен Петковић у мо-
нографији "Манастир Света Тројица код Пљеваља" датира
1642/1643. године.

Изгледа да је за Гаврила нарочито плодна била го-
дина 1646. У књизи "Стари српски записи и натписи" Љ.
Стојановић под бројем 1405 наводи "запис једне књиге
прозване Месечник (...) која би могла бити Гаврилова
радња иако се не помиње његово име". Павел Јосиф Ша-
фарик наводи такође годину 1646. као вријеме кад је Гав-
рило исписао Псалтир који се сада чува у Прагу. П. Сирку,
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међутим, тврди да је "наш јеромонах Гаврило написао три
‘комада’ Следованог Псалтира, ваљда по наруџбини мана-
стира, или цркава, или најпосле приватних особа".  Сирку
затим примјећује: "Сва су та три рукописа у главном исто-
ветна, а понајближи су прашки и бечки" (аутор овдје мисли
на Гаврилове псалтире који се налазе у Прагу и Бечу.
Трећи рукопис сада је у библиотеци Матице српске у
Новом Саду - ВБ). Кад је ријеч о преписивању црквених
књига по наруџбини, занимљиво је сљедеће Петковићево
запажање: " ... у Тројици Пљеваљској средином XVII сто-
љећа ради скрипториј у којем се умножавају рукописи по
жељама наручилаца, као за поменутог Теодора Миле-
шевца. По другим записима у тројичким књигама види се
да је Гаврило преписивао, штавише, књиге и без одређене
поруџбине, већ им је по завршетку одређивана цена и
потом се чекао могући купац. (...) Запис у прашком псал-
тиру у којем Гаврило не без поноса, чак сујете, одређује
цену рукопису да вреди онолико сребра колико је тежак,
сведочи да је био веома самосвестан".

Љ. Стојановић под бројем 1425 наводи запис једне
књиге из 1648. године "где се нарочито писцем назива опет
Гаврило Тројичанин".

Сљедеће, 1649. године, Гаврило преписује Шестод-
нев Јована Екзарха (sic!) са Хришћанском топографијом
Козме Индикоплова, и то је данас најдрагоцјенији рукопис
тројичке књижнице. Сава Косановић с правом истиче да је
"ова књига тако красно и вјешто изображена и са бојама
нацртана, да јој се не може наћи равне". Пишући о Тројици
Пљеваљској и Александар Гиљфердинг помиње Шестод-
нев али су неки подаци нетачни: "Особито је знаменит ’Ше-
стоднев’ Јована Дамаскина, огроман рукопис у словенском
преводу, ако се не варам, из XV вијека, са многим сликама
у боји". Исправку налазимо код В. Р. Петковића у Прегледу
црквених споменика: "Шестоднев је написао Јован Ек-
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зарх, бугарски писац с краја IX и почетка X вијека. Гиљ-
фердинг је, вјероватно, наишао на његов превод и препис.
Зна се, наиме, да је 1649. г. у манастиру Св. Тројице монах
Гаврило писао Шестоднев Јована Екзарха".

Врхобрезнички хронограф, најзначајније Гаврилово
дјело, настало је 1650. године, а сада се налази у прашком
Народном музеју. Осим хронографа, овај рукопис, у новој
редакцији, садржи још родослов и старији и млађи љетопис.

Гаврило је, вјероватно, 1651.године напустио Врхоб-
резницу, али је и у тој години направио један препис.То је
минеј за јануар. П. Сирку наводи да тај рукопис "сад при-
пада приватној особи Ристу Тошовићу у Фочи". Сирку је
овај текст о Тројичанину писао 1898. године, па се на то
вријеме и односи његов податак о власнику минеја.

Треба поменути још један Гаврилов рукопис за који
се не зна кад је настао. То је минеј мјесеца новембра. Из за-
писа у овом минеју сазнајемо да је то вријеме патријарха
Арсенија и херцеговачког  митрополита Авксентија. Па-
тријарх Арсеније идентификован је као Арсеније III
Црнојевић.

На крају овог кратког прегледа Гаврилових преписа
потребно је додати и сљедећу напомену П. Сиркуа: "Осим
горе наведених дела Гаврила Тројичанина, од њега је спи-
сан још један рукопис, који се, ако се не варам, налази на
Синају, у манастиру Св. Екатерине. Колико ја памтим, о
том рукопису наводи податке архимандрит (потом јепи-
скоп) Порфирије Успенски у једном од своја два путописа
по Синају. (...) Најпосле ја бих пристао да припишем на-
шему Гаврилу још и тако звану Тројичанску Србуљу, у
којој се прича о православљу у Босни и о јепископима за
време богомила'."

Од преписа помиње се и посни триод који је 1651. от-
купио неки јеромонах Теофило Малишић. Године 1650. ис-
писан је и један богородичник.
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3.

Рукопис који смо означили као најдрагоцјенији у
тројичкој библиотеци садржи Шестоднев бугарског писца
Јована Екзарха (на листовима од 1 до 101), затим Хриш-
ћанску топографију Козме Индикоплова (од 103 до 236) и
опис четири годишња доба од непознатог аутора. Овом
препису посвећен је XIV број Споменика Српске краљев-
ске академије од 1922. године са палеографско-језичком
студијом академика Ватрослава Јагића "Козма Индикоп-
лов по српскоме рукопису г. 1649" и студијом др Војислава
Молеа "Минијатуре једног српског рукописа из год. 1649.
са Шестодневом бгр. егзарха Јоана и Топографијом Козме
Индикоплова".

Овај рукопис садржи два значајна дјела старословен-
ске црквене књижевности, а оба преписа су са руске редак-
ције. О аутору првог дјела, Јовану Екзарху, немамо много
података. Био је савременик бугарског цара Симеона, а то
значи да је живио с краја IX и почетком X вијека. Био је Ме-
тодијев ученик из друге генерације која је створила значајно
књижевно средиште у источној Бугарској, у Преславу. По
ријечима самог аутора, његов Шестоднев је "компилација
Јоана, пресвитера-егзарха, дела Св. Василија, Јоана златоу-
стог и Северијана и филозофа Аристотела и других". Моле
наводи да је ово дјело "примљено доста рано са великом сим-
патијом код читалаца и раширило се већ у XIII веку брзо по
словенском свету. Постало је тако популарно да су писца ста-
вљали упоредо са великим грчким хијерарсима". Међутим,
код нас је био популаран и Шестоднев Јована Златоустог.
Зна се да је, на примјер, најстарији син деспота Ђурђа Бран-
ковића, Гргур, наручивао препис овог дјела, а такође и
Ђурђев трећи син деспот Лазар.

У свом дјелу Јован Екзарх говори, на основу биб-
лијског предања, о стварању свијета за шест дана (отуда
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назив шестоднев или шестодневник). Но, највећи писац
старобугарске књижевности унио је и догађаје из савреме-
ног живота, а посебно је живо описан Преслав, као и живот
владара и властеле.

Аутор Хришћанске топографије Козма Индикоплов
је родом из Египта (Александрија). У младости је много пу-
товао и бавио се трговином, а под  старост се закалуђерио
и почео писати. Измаил Срезњевски сматра да је Козма
своје главно дјело завршио око 547. године, а ту годину на-
води и бечки професор Крал. То значи да је овај грчки
писац живио у првој половини VI вијека. Хришћанска то-
пографија је полемичка књига. Њоме је требало оспорити
све гласније тврдње о округлом облику земље. Козма се
служио ˝аргументима˝ из Светог писма и живота светаца.
В. Јагић нас, међутим, упућује на другу, значајнију димен-
зију Топографије: ˝За нас су данас ипак пуно важније ње-
гове по целој књизи расејане врло занимљиве вести из
физикалне и трговинске географије, о различитим
појавама природе, мртве и живе (на пр. о ретким животи-
њама), и чак нешто из археологије˝.

Но, Гаврило није био обични преписивач који се
стриктно држи оригинала. Иако је то чинио у другим пре-
писима много више, и овдје је додавао и правио измјене.
Тако у рукопис Топографије уноси нека филозофска раз-
мишљања и молитве, које је ˝негдје другдје˝ нашао. А кад
је завршио преписивање Козминог дјела, ˝наиђе још негде
на поетски опис од четири имена године (пролеће, лето,
јесен и зима), те унесе и тај текст у свој и без тога крупни
том, а на обратној страници листа 336 дода поново још
један запис, у којем и сам признаје како је књижевну радњу
особито волео˝.

Послије записа у коме се опрашта од читалаца,
слиједи биљешка о илустратору рукописа Андрији Раиче-
вићу за кога каже да је био зоограф од села Толца и сестрић
тадашњег тројичког игумана Мојсија.
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4.

Најзначајнији Гаврилов рукопис, Врхобрезнички
хронограф, већ смо поменули, налази се у Народном му-
зеју у Прагу. Иначе, хронограф, као историографска врста,
настао је у XV вијеку у Русији. А. А. Шахматов тврди да је
прве хронографе саставио Србин Пахомије Логотет
1442.год. у Тројицко-Сергијевском манастиру код Москве.
Пахомије је 50 година провео у Русији, а прије тога живио
је на Светој Гори као јеромонах. Шахматова је у српско по-
ријекло Пахомија увјерила Логотетова честа употреба
србизама и антисрбизама: "У жељи да пише руски, писац
хронографа (Пахомије - ВБ) је место мучаше (стављаше на
муке) написао молчаше (ћуташе), очигледно по погрешној
аналогији: солнце-сунце, долг-дуг. О хронографима и Па-
хомију Логотету пише и Драгољуб Павловић у књизи Ста-
рија југословенска књижевност: "Током XV в. наши писци
нису задовољни преводима византијских хроничара већ су
на основу њих почели правити словенске компилације ви-
зантијских хроника, уплићући у њих и словенску и јужно-
словенску историју. Тако су постали тзв. хронографи
(староставници, цароставници, трицарственици), ‘књиге
староставне’, како их називају наше народне песме, које је,
како изгледа, први почео састављати раније поменути
српски калуђер Пахомије за време свога боравка у Русији
па су се доцније хронографи јако раширили по свима јуж-
нословенским земљама". Интересантна је и примједба
Илије Руварца да у хронографима нема ништа ново из
српске, јер је све узето из српских житија и љетописа. Ру-
варац је, дакле, тврдио да су хронографи компилација и да
данашњи повјесничар нема потребе да се њима служи "кад
може црпети из самих извора, и то чистијих и обилатијих
од оних којима се компилатор служио". Руварац је занема-
рио чињеницу да у хронографима није само српска исто-
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рија већ и догађаји из бугарске и руске прошлости, као и
свјетске.

Павле Поповић набраја 13 српских хронографа. Кас-
није је извршена извјесна корекција овог списка изоста-
вљањем рукописа владике Порфирија "јер то није
хронограф већ Сказаније начињено по Хамартоловој хро-
ници", и додавањем хронографа који је нађен 1949.године
у манастиру Праскавица. Врхобрезнички рукопис помињу
готово сви који су писали о нашим хронографима, а по-
себно се баве њиме П. Ј. Шафарик, М. Сперански, Љ.
Стојановић, Ј. Вашица, Ј. Вајс, З. Јанц, К. Јиречек, П.
Сирку, Ђ. Сп. Радојичић, С. Петковић...

Гаврило свој хронограф започиње библијском ле-
гендом о стварању свијета и о Адаму, а затим, користећи се
различитим изворима, "бележи важније догађаје све до
својих времена, као на пример долазак на престо 1648. го-
дине малолетног турског цара Мехмеда IV". У свој састав
тројички преписивач уноси и текст о западноевропским
царствима, у ствари дијелове Хронике Пољака Мартина
Белског. За ову хронику је речено да је била у пољској књи-
жевности "први оглед из опште историје".

5.

Гаврило није био обичан преписивач који располаже
само калиграфском вјештином и марљивошћу.У нашој
средњовјековној књижевности он остаје као монах-свезна-
лица који је, осим тога, посједовао и књижевни дар и њиме
обогатио своје преписе. Познавао је добро литургијску и
уопште хришћанску књижевност, али и историјску лите-
ратуру, затим митологију, етнологију, природне науке...
Нису ријетки истраживачи његовог дјела који вјерују да је
овај учени монах и много путовао; "по балканском полуо-
току те тако и по Бугарској", затим у Мисир (назив у Новом
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завјету за Египат), на основу неколико "података о тој про-
винцији и не мало о Нилу". Наравно, остаје и друга могућ-
ност: да је знања о овим крајевима тројички преписивач
стицао из књига, штампаних и рукописних. У продуже-
цима псалтира, такозваним синаксарима, односно "кален-
дарним таблицама", налазимо разне историјске, али и
хагиографске биљешке, затим народна предања, "молитве
за риболовце и за оне који праве медовину, па приче о ви-
лама-самодивама, и поуке како се помоћу псалтира гата".
У бечком и прашком рукопису чести су арапски и турски
називи дана и мјесеци, као и хришћанских празника. Но
ни то није све. Гаврило је у преписе уносио и лични став:
некад кроз сопствена размишљања, а некад избором којим
је престајао бити неутралан јер је додавањем или изоста-
вљањем утискивао туђем тексту печат своје стваралачке
индивидуалности. Филолози су давно указали и на његов
језик, богат, готово раскошан...

Све то недвосмислено показује да је Гаврило
Тројичанин један од најзначајнијих наших средњовјеков-
них преписивача, а у првој половини XVII вијека сигурно
и највећи.
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Из књижевне прошлости пљеваљског краја 

МАРКО С. ПОПОВИЋ РОДОЉУБ

1.

Тешко је у нашој књижевности наћи писца чији је
псеудоним до те мјере одражавао његове животне ставове
и идејна гледишта - као што је то случај са Марком С. По-
повићем Родољубом. За Поповића је књижевност имала
утилитарни карактер, и он ју је, једноставно речено, кори-
стио да искаже своју велику, непресушну љубав према
српском народу, да помоћу књижевних дјела буди и јача
родољубље код Срба који су живјели одвојени од матице и
још увијек поробљени и недовољно национално освјеш-
ћени. Радећи по малим босанским и херцеговачким
мјестима, Поповић је свој књижевни дар доживљавао као
моћ за своју улогу националног борца који треба да око
себе окупља поробљени народ, надахњује га и води. То
окупљање, надахњивање и вођење Поповић је покушавао
да оствари помоћу својих литерарних творевина у којима
је, у ствари, лежала његова просветарска снага.

2.

Марко С. Поповић рођен је у Пљевљима 27. јануара
1869. године у сиромашној породици Сима и Јефимије.

Основну школу завршио је у родном мјесту, а бого-
словију у Сарајеву и Рељеву. Прво службовање било му је у
Стоцу, гдје је 1887. године постављен за учитеља. Ту је про-
вео двије године показавши изузетне педагошке способ-
ности, неисцрпну радну енергију и врло промишљен однос
према мјештанима што му је омогућило да брзо постане
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један од најпопуларнијих и најутицајнијих људи у граду. У
Фочу прелази 1889. на мјесто учитеља у четвороразредној
српској основној школи. У овом живописном босанском
градићу остао је пет година. Ту се и оженио Софијом То-
шовић. У фочанској српској цркви произведен је 1893. за
ђакона, да би већ сљедећег ̋ љета господњег˝ започео своју
свештеничку каријеру у Невесињу, у храму Христова воз-
несенија, у коме је остао на служби до 1897. Али још се не
назире крај Поповићевих сељења из мјеста у мјесто и са
једне дужности на другу.

Иако би то многима тешко падало, наш писац као да
је и у томе видио ако не ˝прст божији˝, а оно свакако прст
божијих слуга који су му омогућавали да сталним мијења-
њем пастве широко дјелује као национални предводник. И
заиста, убрзо је кренуо даље са месијанским осјећањем од-
говорности и све дубљим проницањем у сопствену судбину.

Мостарска конзисторија премјестила га је за пароха
у Коњицу. О Родољубу - човјеку и свештенику - довољно
говори овај запис у ˝Голубу˝, у коме се описује Поповићев
растанак са Невесињцима: ̋ Оно јутро кад је хтио полазити,
пред његов стан искупило се из маленог Невесиња преко
стотина Срба без разлике вјере. Сваки га је био рад видјети
и поздравити. Растанак је био дирљив - плакали су и пра-
вославни и мухамеданци, а поп Марко храбрио их је: 'Не
плачите браћо! Брат је мио које врјере био, ако братски
ради и поступа'. Тада се ижљубио са сваким, а особито је
било дирљиво и часно видјети гдје се српски свештеник
љуби братски са својом браћом мухамеданцима... Ту од ра-
дости срце плаче, а сузе саме иду... Множина га је пратила
пјешке и у колима неколико сати - на по пута идући од Не-
весиња до у Мостар˝.

Вјероватно је Поповић био врло толерантан и разу-
ман кад је у питању однос према људима друге вјере, али не
треба пренабрећи једну чињеницу: говорећи о муслима-
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нима, овај писац их је увијек видио као Србе који су пре-
шли у другу вјеру.

Ипак, Поповић је најдуже службовао у Мостару гдје
је остао до краја живота. На почетку првог свјетског рата
ухапшен је са тадашњим првацима Босне и Херцеговине и
три године провео је у затвору. Био је оптуженик у чувеном
бањалучком процесу. Према писању никшићке ̋ Слободне
мисли˝, послије уједињења припадао је групи радикалне
партије која је нарочито у Херцеговини била исувише ис-
кључива.

Умро је у Мостару као протојереј 1936. године.

3.

Поповић је свој књижевни рад започео поезијом,
коју је објављивао у разним часописима за омладину.
Најдужу и најинтензивнију сарадњу остварио је са сом-
борским ˝Голубом˝ у коме се јавио још 1886. године тек-
стом о свом родном крају, а прилоге му налазимо и у
бројевима из 1898. године.

У пјесмама објављеним по часописима Поповић уг-
лавном пише за младеж са врло израженом жељом да поу-
чава, да морално уздиже и, изнад свега, да буди
националну свијест и понос. У пјесми  ˝Јунак прави˝  овај
пјесник указује на оно што је, по његовом мишљењу, израз
највеће духовне снаге:

Стога који жарко жели 
да га народ вјечно слави; 
нека роду вјерно служи...
- Е, то вам је јунак прави. 

Ако је највеће јунаштво - служење роду, најтрајнија
слава је љубав народа према свом добротвору:
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Да ли има веће славе 
него народ кога љуби?
- Свака слава на свијету 
испред те се славе губи. 

Велики Поповићев сан је уједињење свих Срба:

Зар би било ишта боље, 
него кад би било тако? 
Кад би браћа завађена 
ускликнули: Српска мајко! 

Иако добро зна вриједност братства, наш пјесник не
гледа шире и не исказује идеју југословенства, већ се огра-
ничава на српски народ прижељкујући да се његови
дијелови споје:

Кућа моја - родитељи, 
Брда, села и вароши, 
Све то јесте у туђина... 
И остали храми наши!

Ал се небо сада плави 
И слога ће ускрснути; 
Те Косово - с њим остало – 
Опет мора српско бити!...

О српству и родољубљу говори и у пјесмама ''Барјак-
тар'', ''Српском сину'', ''Српски и часно''...

Службујући далеко од Пљеваља, Поповић је своју
љубав према родном крају изражавао у пјесмама. Помену-
ћемо једну од њих:
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Повратак завичају

Како ли су они часи мили 
Кад се пође из далеког краја, 
Како ли се осјећамо чили 
Кад идемо до свог завичаја!

Чим станемо на камен рођени 
Милином се надимају груди 
Срце јаче у њима залупа 
Живот нам се ко из сна пробуди.

Сретају нас друзи, познаници 
И многи нас многи видјет жели 
Отац, мати ˝добро дошо˝ кличу  
И родбина сва ми се весели! 

Весели се и ти завичају 
У крилу ти ево син ужива; 
Пјесму пјева - срце раздрагано
О срећи ти и слободи снива!...

У часописима налазимо и Поповићеве приповијетке,
путописне цртице, разне бесједе и чланке религиозно-мо-
ралне садржине, обрађене легенде и мотиве из народних
пјесама...

4.

Прву књигу Родољуб је објавио у Панчеву 1892. го-
дине. Била је то збирка „Српске севдалинке" која садржи
219 народних љубавних пјесама прикупљених, по ријечима
самог аутора, ˝по варошима: Стоцу, Пљевљу и Фочи˝. У

Критичке рефлексије



28

предговору ове збирке Поповић говори о народној поезији
као непресушном врелу народне снаге и надахнућа и по-
треби да се та поезија сачува и његује као истинско духовно
благо: ˝Пјесма је Србина челичила и храбрила, припо-
вијетка га је поучавала а обичаји чували њега и његово по-
носито име.(...) Чим се родио, одмах му је мати, још покрај
колијевке попијевала српску пјесмицу, да га санак
окријепи.(...) Чим је одојче почело говорити одмах га је
мајка поучавала згодном причом из нашег народног жи-
вота. Учила га је да се сјећа својијех предака, који нису жа-
лили себе само да виде свој народ на оном степену који му
и приличи. А њен син све је то свесрдно слушао, и сваку
ријеч у своје срце зарезивао. И већ чим га је охрабрила
српска пјесма и прича, одмах се осјећало сретним. Одмах је
имао љубави према своме народу.(...) Ни у ког народа није
машта створила љубавнијех (севдалинки) пјесама, као што
је створила машта у српског народа. У свакој пјесми огледа
се дух, мир, складност, воља, рад, љубав, жеља, надање итд.
О па кад тако занима наше домове љубавна пјесма, треба и
ми да проучавамо сваком приликом тај овјенчани дар
нашег рода. Пјесма је излив срца, жеља душе наше, те се
тајно разговара са љубимцем својим. Од више времена
прикупљао сам и биљежио српске севдалинке, те их ево сад
роду моме посвећујем˝.

Настављајући грандиозно дјело Вука Караџића и ње-
гових сарадника, Поповић је сакупио и забиљежио више
вриједних пјесама које, по умјетничким дометима, иду у
ред наших најљепших севдалинки. Дјеловао је на простору
који је добро познавао и међу људима који су га цијенили
и радо му излазили у сусрет. Стога је Родољуб, чим се чуло
којим се послом бави, наишао на свесрдну помоћ и окупио
око себе широк круг познавалаца љубитеља севдалинки.
Треба напоменути да су и крајеви у којима је биљежио
пјесме, били недовољно „покривени" у ранијем периоду,

Вуко Безаревић



29

па је Поповић, кад је ријеч о лирским народним пјесмама,
један од првих ''вуковаца'' на простору од Пљеваља до
Фоче. И још нешто: градови као што су Пљевља и Фоча но-
сили су врло снажан печат оријенталног утицаја, а зна се да
су севдалинке биле једна врста симбиозе оријенталног и
босанског духа.

Приповијетку „Све за народ", као посебно издање,
Поповић је објавио у Новом Саду 1894. године. У њој је
приказано село у посљедњим деценијама деветнаестог
вијека. Слика је прилично идеализована јер се ова средина,
у вријеме кад се село економски и социјално раслојава и
кад су врло изражени сукоби са градом, указује као мјесто
гдје се, додуше сиромашно, али сложно и без икаквих
друштвених потреса живи. Поповић углавном инсистира
на заосталости и небризи друштва за живот, судбину и бу-
дућност сељака: „Ми смо ти на селу прости - неуки. Школа
нијесмо имали, да дајемо дјецу на науку. А свештеник, про-
шло би и по три мјесеца, не би нам дошо да свети водицу,
очита молитву". Животни услови одредили су друштвена
схватања сељака који указују на религиозно доживљавање
свијета и помиреност са устројством државе као одраза
„небеског поретка". „Што је царско, дајемо драге воље. И
цар је с Божије стране наш отац, па се молимо њему за
здравље..."

У средишту приповијетке је прича о бабу Ђени („У
нас се бабо зове сваки старац") који је у врло позним годи-
нама свог живота дошао из града са супругом Јованком да
живи на селу.

Конципирајући лик баба Ђена, Поповић се поново
користи идеализацијом дајући овом свом јунаку искљу-
чиво позитивне особине. Та идеализација изражена је и
једном карактеристичном сентиментално-романтичном
формом нарације: Ђеново приповиједање о својој про-
шлости пуној подвига, доброчинства и жртвовања и кази-
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вачевом причом. Цијела приповијетка испричана је из
перспективе једног младића, у ствари сина угледног сео-
ског домаћина Стојана. Ђено је са својим огромним жи-
вотним искуством и богатом народном мудрошћу дошао
на село да добре, сложне, али заостале сељаке просвјећује.
Он им подиже школу и цркву и тако их упућује просвјети и
вјери. Све у овој приповијеци је обликовано традициона-
лним литерарним средствима осим позиције приповједача
(Ја-форма) која је у српској књижевности ушла у литера-
туру тек у осмој деценији прошлог вијека.

Драму „Народни пријатељи", објављену у Дубров-
нику 1898. године, писац је назвао „истинитом шалом у три
чина с пјевањем". За мото овог дјела Поповић је узео стих
из Горског вијенца „Тријебимо губу из торине" указујући
тиме на иронично интониран наслов дјела. Радња се до-
гађа деведесетих година прошлог вијека, а смјештена је у
једној српској вароши која није именована. Материјал је
Поповић вјероватно нашао у стварности дајући му неоп-
ходне драматуршке импулсе: сукоб и покрет. Сукоб је у ос-
нови теме и често је рабљен у тадашњој литератури,
нарочито оној која је још увијек под утицајем сентимента-
листичко-романтичног правца. То је упрошћено дата
борба између добрих и злих људи у којој, послије много
тешкоћа, тријумфује добро.

Наравно, ликови су једновалентни, без унутрашњих
противурјечности, засновани на једној особини која им
одређује поступке. Тешко је пронаћи разлоге на основу
којих је аутор ово дјело назвао само „шалом".

Био је то највјероватније израз пишчеве скромности
и непретенциознoсти, али и  често употребљавање ове жан-
ровске ознаке. Није ли, касније, и сам Нушић „Ожалош-
ћену породицу" и „Обичног човјека" назвао „шалама".

Извјесна Поповићева „жанровска бојажљивост и
скромност" дошла је до изражаја и у одређењу дјела „Не-
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весињска пушка или крв за слободу" за коју се у поднаслову
каже да је „позоришна радња у пет слика". Ова драма на-
стала је пригодом педесетогодишњице „херцеговачког
устанка, када је пукла прва невесињска пушка која је ...
одјекнула свуда по српском и словенском свијету, као глас-
ник ослобођења испод вијековног ропства".

Објављена је у Мостару 1925. године а написана још
1896, „али због политичких прилика", како наводи изда-
вач, „за вријеме робовања није је (Поповић — ВБ) могао
још онда штампати".

Писац је око три године провео у Невесињу као
парох па је у дјело уградио неке догађаје и податке које је
чуо од Невесињаца - учесника устанка.

Родољуб ову књигу посвећује унуку Петра Мрко-
њића, у ствари Петру II Карађорђевићу, а испод посвете на-
лазе се Змајеви стихови:

Ти не схваташ Српче мало,
Ми старији знамо;
Кад дорастеш, кад размислиш
Каз'ће ти се само.

Затим слиједи пјесма „Погинулим борцима слава" са
акростихом (наслов) и патетичним поетским говором о хе-
ројству и бесмртности устаника:

Славна браћо, вјечан спомен свима!
Ликује вам драга Отаџбина 
А док једног буде међ Србима
Вазда, он ће чуват и бранити 
Аманет ваш... на страх душманима!

Прва слика догађа се у кући Коџобашиној и пред-
ставља експозицију у којој откривамо да су „насилни Турци
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зулумћари" узрок предстојеће буне. Разговор Турака и
Срба, који слиједи, подсјећа на сцену из Горског вијенца
када потурице долазе на разговор са Турцима:

Салко: Ком је тијесно лако испаст може.
И мачка ће врх себе огрепсти. 
Јован: Није само свијет за Турчина
И мрав знаде за своју слободу. 
Салко: Ви ко да сте у свађу почели?
Забадате трн у здраву ногу. 

У првој слици већ се разговара о неопходности
устанка, а Коџобашина ћерка показује високу патриотску
свијест о потреби борбе и жртвовања:

Вазда си ми мио и драг био 
Ни сада те ја не мрзим Јово: 
Ал је преча ова света љубав 
Што с на моме срцу разбудила
Та је љубав: срећа рода мога! 

У другој слици Турци су, као дахије у народној
пјесми, подијељени око односа према „раји".

Трећа слика открива везу Невесињаца са Црногор-
цима око предстојеће буне.

Четврта слика дешава се у касаби, у турском конаку.
У њој је приказан разговор турских и српских поглавара, а
тек у посљедњој слици почиње устанак.

Ово дијело писано је у стиху, а писац не крије да је
био под великим утицајем Горског вијенца, дјела које га је
у свему одушевљавало. На жалост, Поповић је био писац
скромног талента и могућности, његова остварења далеко
су од неких виших и озбиљнијих умјетничких домета.  
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ЗАВИЧАЈ У КОМАРЧИЋЕВОМ ДЈЕЛУ
1

Од једанаест књига, колико их је написао, Лазар Ко-
марчић је само једну амбијентално и тематски везао за свој
завичај. То је утолико чудније што је аутор Мученика за
слободу стварао у вријеме такозваног регионализма у
српској књижевности, а то значи у вријеме кад су писци до-
носили у свијет литературе одређена поднебља која су, го-
тово увијек, представљала њихове завичајне просторе.
Матавуљ и Ћипико приказивали су Далмацију, гдје су и ро-
ђени, Глишић - ваљевски крај, односно свој завичај, Кочић
- родну Босну, Јанко Веселиновић и Лаза Лазаревић - мач-
ванску домају, Бора Станковић - своје Врање, Светозар Ћо-
ровић - Мостар свог дјетињства...

Чедомир Мирковић наводи два разлога за појаву ре-
гионализма: везаност писаца за свој крај, који су најбоље
познавали и највише вољели, и ситуирање фабуле, сходно
захтјевима реалистичке поетике, у атмосфере које имају
своју особену боју.

Иако регионалист, Комарчић није завичајни писац,
или тачније, није то у оном смислу и обиму у којем су били
наши најпознатији регионалисти.

Рођен је у крају који је и на социјалном и на етно-
графском плану био литерарно неистражен. Санџак је, у
XIX вијеку, као поприште бурних и трагичних догађања,
као позорница турског метежа и побуне раје, као поднебље
у којем су се мијешали касаблијски мрак и национално-ре-

1 Овај есеј је, скоро у цјелости, садржан у наредном раду о Комарчићевом
стваралаштву, али су  приређивачи  испоштовали жељу аутора да овим
текстом нагласи везаност Комарчића за Пљевља 
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волуционарна озареност, тражио свог писца, оног који ће
открити couleur lokale овог иначе особеног подручја.
Зашто онда Комарчић, као његови савременици реалисти,
није постао љетописац своје регије?

Лазар је рођен 1839. године у Глогу, а већ 1844. пре-
лази са породицом у Ваљево, и од тада па до своје смрти
живи и ради изван свог завичаја. Наш писац је провео у
родном крају само године најранијег дјетињства у којима
се није успоставила и остварила она танана и плодотворна
веза са родним крајем, која би Комарчићу помогла да по-
стане завичајни писац.

Дакле, онај први разлог регионализма није се у Ко-
марчићевом случају остварио у својој можда најбитнијој
литерарној тачки: изузетном познавању живота и људи у
завичају.

Ако изузмемо Драгоцену огрлицу (радња се догађа
у Француској) и Једну угашену звезду (позорница збивања
су космичка пространства), као и завичајни роман Муче-
ници за слободу - сва остала Комарчићева дјела говоре о
крајевима која је наш писац упознао у својој младости и
зрелом добу, а то значи у вријеме кад се живо опсревира,
али и дубље прониче и сигурније оцјењује, односно кад по-
стоји "методологија посматрања живота" . Београд је
мјесто његовог младалачког радног искуства и школовања,
и за њега су тематски везана три романа: Бездушници, Два
аманета и Један разорен ум. Мачва и западна Србија оби-
љежили су Комарчићеве средње године. То је раздобље кад
се будући писац калио као кафеџија у Црној Бари - коју је
сам назвао својим Универзитетом. Мачвански крај позор-
ница је збивања у романима Бездушници и Просиоци.
Иако мјесто догађања радње у рома- ну Мој кочијаш није
експлицитно назначено, оно је сигурно негдје у крајевима
гдје је Комарчић службовао.

Према свему овоме, први разлог што Комарчић није
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постао завичајни писац крије се у чињеници да је најзна-
чајнији санџачки стваралац XIX вијека  мало познавао свој
родни крај. Из њега није понио сложену и упечатљиву
слику животних простора и људских судбина. У другим
срединама, прије свега Мачви и Београду, проживио је
вријеме свог духовног формирања и сазријевања, свог ин-
телектуалног и моралног каљења и потврђивања; тамо је
упознао српску стварност седамдесетих и осамдесетих го-
дина прошлог стољећа која ће га "пробудити" као писца си-
лином и богатством животних садржаја, парадоксом
друштвених збивања и противурјечностима политичких
опредјељења. Литерарне теме, које су га из тог времена и
простора стваралачки провоцирале, други су важан разлог
што се Комарчић, све до свог посљедњег умјетничког
пројекта, није књижевно везао за Санџак.

Могли бисмо и још понешто навести.
У вријеме кад аутор Једног разореног ума ствара, у

књижевности, као тема, национално уступа мјесто со-
цијалном. Санџак је, међутим, тих деценија занимљив,
прије свега, по национално-ослободилачким тежњама, док
је Србија, одраније слободна од турске власти, у знаку со-
цијалних раслојавања, Милановог2 аутократизма и стра-
начких борби. Полазећи од "највећих проблема народног
живота свога доба", али и од литерарне актуелности, Ко-
марчић пише дјела као што су Бездушници, Два аманета,
Мој кочијаш..., сликајући србијанску, а не санџачку ствар-
ност.

Осим тога, наш писац је знао да се књижевно име
стиче не у заосталом Санџаку, него међу бројном читалач-
ком публиком у Србији, и зато је покушавао удовољити

2 Милан Обреновић
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њеном књижевном интересовању. А ту публику није зани-
мало оно што се дешавало у поробљеном и забитом сан-
џачком вилајету.

Иако је у завичају провео само рано дјетињство, Ко-
марчић је, ипак, захваљујући првим успоменама, али и
сталном интересовању за родни крај, развио код себе
свијест о народном животу у Санџаку и његовим особито-
стима. Та свијест се литерарно исказала тек у годинама
пред пишчеву смрт, онда када су носталгични дозиви из
завичаја постали снажни и неодољиви. Тиме се дјели-
мично може објаснити што је роман, који се дотицао Глога
и Пљеваља, настао тако позно, на самом крају Комарчи-
ћеве књижевне дјелатности. Мученици за слободу чеж-
њиво су и романтично враћање у прошлост, животну и
стваралачку: роман говори о временима из првих и непо-
узданих пишчевих сјећања, а написан је маниром оних
књижевника чије су књиге представљале рану Комарчи-
ћеву лектиру.

Роман Мученици за слободу почиње Шантићевом
пјесмом "Остајте овдје" која је, у ствари, патриотски инто-
ниран мото дјела. Мученици говоре о страдањима нашег
народа под османском влашћу и борби за слободу у Сан-
џаку и Босни и Херцеговини. У основи романескне струк-
туре је сукоб између приврженика босанско-херцеговачке
властеле, која се борила за самосталност ових покрајина, и
присталица Османлија, односно травничког везира ("Први
су били мученици за слободу, а други - везирови чанко-
лизи и уходници").

У овом роману пишчев завичај дат је из перспективе
наратора који "као у некој магли" назире догађаје из свог
дјетињства на разазнајући "који су се од тих догађаја зби-
вали пре, а који после". Зато приповиједање у првом свом
току поприма обиљежја непоузданог свједочења (˝Моја ми
сестра опет рече: 'Ти то ниси могао утувити. Био си врло
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мали; то ти је неко доцније причао'˝).
Завичајни простор у Мученицима сведен је на ближу

околину Пљеваља. Самог града крај Ћехотине готово да
нема у дјелу. Прво: нема његовог портрета у оном смислу у
коме у истом роману налазимо портрете градова из Босне
и Херцеговине. И друго: нема слике паланачког живота,
оне свакодневице која открива дух једне средине, њену жи-
вотну особитост. Умјесто тога, у пишчевом фокусу нашла
се прво пљеваљска "доља" па онда и Ћехотина. Пљевља су
остала изван Комарчићевог ширег литерарног интересо-
вања из више разлога. Поменимо два. Као што је већ ре-
чено, овај писац није довољно познавао мјесто у чијој је
близини додуше рођен, али из кога је врло рано  заувијек
отишао. Конци приче у Мученицима нису, по романескном
плану, залазили у град, већ су се, "изукрштани и из-
вијугани", заплели у Манастиру св.Тројице и у пишчевом
родном селу.

За Манастир су везана два догађаја: Вујанов боравак
у њему и неуспјели договор око организовања буне против
Турака у Санџаку. У вези са првим догађајем Комарчић је
описао сабор који се код Манастира одржава на дан Свете
Тројице, а другим догађајем завршава се поглавље  ̋ На са-
бору˝.

Глог се појављује у далеком сјећању наратора, у чијој
свијести се преклапа више слика које представљају рекон-
струкцију породичног живота из приповједачевог дјетињ-
ства. На основу ономастичких и других подударности
писац открива аутобиографски карактер оног што је ре-
чено у поглављу  "Све као у некој магли". Санџачко село из
Комарчићева дјетињства указује нам се у својој патријар-
халној и задружној породичној организацији.

Економски још јако, оно је постало мета туђе граб-
љивости ("Кућа велика шиндралија и пуно стаја лубом по-
кривених. Млекари пуни белог смока: грдне каце
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напуњене сиром и скорупом. Некакви туђи људи долазили
су с коњима те нам те каце некуд односили˝). Село је угро-
жено од турске самовоље и осионости и свака је кућа при-
нуђена да се брани јаким задругама, што свједочи о
њиховој не само економској него и одбрамбеној функцији.
Комарчић с нескривеном љубављу говори о патријархал-
ном и задружном животу у свом завичају, али је слика сан-
џачког села умјетнички мање снажна од оне у дјелима
амбијентално везаним за мачванску рустикалну средину.

У роману се појављују и личности из пишчевог
ширег завичаја: Сали-бег Сијерчић, Тане Јечменица, Ри-
стан Шаранац, Осман Крњо, кога Смаил-ага Алагић назива
Таслиџанцем по старом турском називу за Пљевља. Као и
друге личности у овом дјелу и ове су грађене по традицио-
налистичком концепту подјеле на позитивне и негативне.
Та схематизација умањила је умјетничку вриједност ли-
кова и довела до њихове упрошћености и једнодимензио-
налности. Јунаци из санџачке регионалне зоне не носе ни
у карактеру, ни у поступцима обиљежја свог краја. Писац
их једино одређењем мјеста одакле су означава као Санџа-
клије. Сали-бег  је "од Пљеваља", Тане Јечменица из
Маоча, а Ристан Шаранац из Матаруга.

Личност Сали-бега Сијерчића, главног јунака у ро-
ману Мученици за слободу, занимљивија је по Комарчи-
ћевом односу према људима свога завичаја него по
структури, начину како је стваралачки обликована и фун-
кцији у композиционој архитектоници дјела.

У Сали-бегу од Пљеваља писац је идеализовао онај
дио муслиманског живља (босанске и санџачке властеле)
који се борио против Османлија и видио своју перспективу
у самосталности Босне и Херцеговине. Сали-бег, као Ан-
дрићев Дефосе, будућност босанског народа сагледава кроз
превазилажење вјерских нетрпељивости и откривање ин-
тереса у заједничком живљењу. Служећи се увијек пола-
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ризацијом и конфронтацијом, као полугом романескног
кретања, писац је и пљеваљске Муслимане подијелио на
позитивне и негативне: прве представља Сали-бег, а други
су оличени у Осману Крњи.

Одређење Сали-беговог лика налазимо у трећем по-
глављу романа ("Ми смо били чивчије Сали-бега Пље-
вљака. То је био веома богат бег. Где тај није имао својих
великих и малих спахилука, беглука, миљкова! Његове су
Бабине, Глог, Забучје, Дубраве, Крњаче, Матаруге, све у не-
посредној близини Пљеваља. (... ) Сали-бег своје порекло
доводи од старе племићке породице Сијерчића. Он је имао
личних и породичних веза у свима главним градовима и
босанским и херцеговачким. Био је добар Муслиман, али је
и несрећној босанској и херцеговачкој раји био свагдашњи
заштитник... Сали-бег је био и срцем и душом одан својој
отаџбини. Он је не само желео, већ је и свим силама радио
да Херцег-Босна и политички буде своја, а не слушкиња ту-
ђина"). 

Са становишта стилских формација овај лик конци-
пиран је у сентименталистичко-романтичарском маниру:
то је изузетан и необичан човјек. Као средишња личност
романа, он представља везивну нит дјела, а дат је у дво-
струкој улози: као бег и великопосједник који воли рају и
свуда исказује своја патриотска осјећања, и као Црни
Витез, тајанствани четовођа који се са својом четом налази
гдје год треба непријатеља спријечити у злодјелима. У
складу са том двоструком функцијом писац је "организо-
вао" особине ове личности: физичка снага и спретност
("цела појава имађаше нечега у себи поносног, нечега гос-
подског, нечега што влада, што заповеда"), вјерска толе-
рантност ("све су вјере од Бога; гонити људе друге вјере, то
је насртати на сама дјела божја!"), слободарство ("Жали ти,
беже, што нам Херцег-Босна под туђином стење!"), веома
развијено осјећање за праведност и доброчинство, Сали-
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бег се посветио буђењу народне свијести  (˝да он сам
/народ – ВБ/ увиди гдје је његов спас, а то је у његовој вла-
ститој снази").

Пред крај романа ова личност осјетиће и "љубав
према једној лијепој каурци", ћерки свог добротвора Јевта
Ђонџије. Снагу те љубави Сали-бег открива Алилу ("...сад
знаш ону силу што је моју душу занијела, моје срце
смрвила, моју прошлост, моју садашњост, моју будућност
тумбе окренула"). Но, то је "забрањена" љубав и она ће
бити жртвована да би била испуњена "узвишенија дуж-
ност'':

"Па шта ће од нас најпослије бити? Овако се ни живи
ни мре. Има ли кака гођ илаџа од ове страшне боље што се
љубав зове?"

"Има. То је опет љубав, али љубав према роду своме."
У стваралачком обликовању Сали-беговог лика

аутор се вратио својим најранијим књижевним иску-
ствима. То је наивно и једнострано приказана личност. За
њу су везани необични догађаји, мистичне околности и
невјероватни обрти и подударности. Па ипак, овај лик
стваран је с љубављу и амбицијама. Писац је свог јунака
засновао на идеји да су санџачки Муслимани и раја "браћа
по крви и по млијеку" и да је њихова заједничка борба про-
тив сваког освајача - једини прави пут.

Ликови Пљевљака у роману Мученици за слободу
креирани су на основу стварних личности.

Осман Крњо, луталица и силеџија, убио је Комарчи-
ћевог брата од стрица ("Привукао се кући и на превару,
пред кућом, исекао га ножем"). У роману је то вјеродо-
стојно описано.

Ристан Шаранац, личност из романа, у ствари је по-
знати хајдучки четовођа Ристан Шарац из Матаруга
("Хајдучке чете предводили су Мићо и Јован Глушчевић,
из Камене горе, Маринко Леовац из Крћа, Ристан Шарац
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из Матаруга, поп Јосиф Поповић из Бабина, Нинко Кол-
џија из Крњаче и други") (Прилог у крви).

У роману се појављује и Комарчићев ујак Тане Јеч-
меница (пишчева мајка Спасенија родом је из Маоча од
Јечменица).

Ове двије личности писац помиње и у аутобиогра-
фији ("Сва чељад нашега братства беше се искупила да нас
испрати. Из Маоча беше дошла и наша баба Томка, мате-
рина мајка, и наш ујо Тане; из Матаруга чико Ристан, из
Глога кум Јанко Лисица").

Као прототип за лик Сали-бега од Пљеваља Комар-
чићу је послужио истоимени ага чије су чивчије биле по-
родице Комарица из Матаруга, Бабина и Глога. О
Сијерчићима је писао Миленко Вукићевић у књизи "Зна-
менити Срби мухамеданци" ("То је мјесташце /Горажде -
ВБ/ бјеше станиште чувених бегова из породице Сијер-
чића. Овијех бегова по танкој  крви има још у Понору.
Данас највише има од ове породице у мјесту Оџаку, које је
недалеко од Горажда с десне стране пута идући Рањену
планини. Кућа Сијерчића води своје поријекло од старе
српске властеоске куће Шијернића, како записи тврде или
од Лучевића, како предање прича.

Кад је сила османлиска навалила на Босну и Херце-
говину, онда се кућа Шијернића храбро борила против
силе османлиске, борила се храбро и јуначки, бранећи
своје огњиште, бранећи витешки свој народ, свој језик и
своју слободу. Ну ко ће сили одољети. Погибе властелин
Шијернић и изгибе му војска. Остала му два нејака сина.
Османлије их ухвате и они приме Мухамедову вјеру. Тако
од кнеза Шијернића посташе бези Сијерчићи вазда чувени
са своје племенитости и витештва, чувени са јунаштва и
љубави према своме народу".)

Потичући из краја у коме су живјели и Муслимани,
Комарчић је свој роман о завичају прожео наглашеним
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оријентализмом. Тај оријентализам није плод Комарчиће-
вих књижевних додира са оријенталном литературом, већ
његових сусрета са санџачким Оријентом. Уосталом, то је
карактеристично и за готово све наше писце у чијим
дјелима наилазимо на оријенталне елементе. Сулејман
Барјактаревић чак тврди да је оријентални живот, који су
Османлије на Балкан донијеле, проузроковао "настајање
највећих дјела српскохрватске књижевности".

Ако прихватимо типолошку подјелу оријенталних
утицаја какву је сачинио Иван Шоп, онда би се код Комар-
чића могло говорити о искуственој, објективно-историјској
вези са Оријентом, односно о утицају исламско-оријен-
талне цивилизације примљене емпиријски, у непосредном
пишчевом додиру са Муслиманима и Турцима. Наравно,
овим се не искључује Комарчићево историографско и ли-
терарно познавање Оријента, али оно није проузроковало
оријентализам у његовом дјелу. А кад је ријеч о "литерар-
ном познавању Оријента'', Комарчић га је стицао углавном
захваљујући домаћој књижевности (Гундулић, Његош, Ма-
журанић, Ј. Илић,  В. Илић, Шантић,  Д. Илић, Нушић, Ћо-
ровић...).

Источна обиљежја у Комарчићевом роману, углав-
ном, нису у начину приповиједања ни у исламском схва-
тању човјека и његове судбине. Комарчићеви Муслимани у
својим животним погледима не откривају онај морално-
филозофски став карактеристичан за источњачки дожи-
вљај свијета и живота.

Оријентално у Комарчићевом дјелу је у описима сре-
дине у којој живи муслимански свијет, али ти описи, на жа-
лост, немају ону интензивну источњачку боју какву
налазимо у Андрићевим, Нушићевим и Ћоровићевим при-
казима средине оријенталног типа (касаба и шехера).

Оријентално код Комарчића је и у етнографским де-
таљима ("О бајраму је /Сали-бег – ВБ/ увек добијао нове
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хаљине - нова кошуљу од фине свилене ћерћелије са ши-
роким везеним рукавима, нову ђечерму од свилене шама-
лаџе; нов тунис фес с маленом кићанчицом од
цариградског ибришима; нове као дукат жуте мествице;
озго преко свилена паса имао је, као крв црвено, силавче,
а за силавом, као снег бело свилено јаглуче. Главе лепо
подбријане, а низ плећа пуштен перчин у неколико плете-
ница, што су му допирале скоро до чланака. Первазом око
феса нанизано неколико златних рубија, а у средини је ви-
сила као снег бела седефли урочица.").

Од ентеријера Комарчић најчешће помиње "каве" у
којима се одвија друштвени живот мушког муслиманског
свијета. Тамо се "од дима људи не распознају"; тамо су бе-
говски састанци, озбиљни и мудри разговори, али и шен-
луци, кад се пјевају Мирза-Шафијеве пјесме и позиви
конобару упућују на турском ("Механџи бе, долдур да бир
тане"). Каве имају значајну улогу као мјеста у којима се
сплићу и расплићу конци радње, па се не може рећи да су
у роману само ради оријенталног колорита.

Оријентализам се налази и у језику Комарчићевих
јунака. Честом употребом турцизама истичу се личности у
дјелу које су исламске вјероисповијести (Сали-бег, Зуко Де-
мировић, Осман Крњо...). Основна функција турцизама је
у постизању оријенталне обојености говора, односно у
језичкој карактеризацији ликова. Комарчић је ријетко по-
сезао за објашњењем значења турцизама, што може да се
схвати као пишчево увјерење да су све те ријечи живјеле у
нашем народу, не само у Санџаку и Босни него и у Србији.
Треба рећи да је аутор Мученика за слободу заиста упо-
требљавао готово само оне туђице које су биле ушле и у
језик неисламског живља (илач, ајлук, ћурдија, зарф, сур-
гун, сертли, каик, милет, аферим...). Да је Комарчић добро
познавао значења турцизама, могли бисмо показати на
више примјера, а овдје помињемо један: Код нас је уоби-
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чајено да се исламске богомоље називају џамијама. Међу-
тим, џамија је само главна богомоља у једном мјесту или
граду, остале богомоље су мошеје. То је Комарчић знао и
зато, помињући 120 сарајевских богомоља, наводи једну
џамију и мошеје.

Но још нисмо исцрпли оријенталне елементе у Му-
ченицима за слободу. Централни лик романа, Сали-бег,
учио је у Стамболу пуних седам година, а послије је оби-
шао "све главније градове Мале Азије, Персије и Арапске".
У ауторском исказу се вели: "У Багдаду, у престоници
Харун Алрашида, у чаролијској земљи из хиљаду и једне
ноћи, он је остао пуне две године. Он је ту изучио арапски
и персијски језик и упознао се с многим источњачким оби-
чајима. Колико је пута тај стајао на обалама живописне до-
лине негдашњег земаљског раја, на обалама Тигриса и
Еуфрата." Дакле, неке личности у дјелу нису везане за
Исток само муслиманским именима већ и боравком на
Оријенту као и солидним познавањем његове културе.

Од обиљежја оријенталног живота, у роману се још
појављују и хареми, а у поглављу "Грех се за грехом ваља"
Комарчић нас упознаје и са Османлијама од времена када
су се са Селџуцима доселили у Хорасан па до владавине
Мурата I.

Радња романа Мученици за слободу у једном дијелу
преноси се и у Стамбол. Описи ове "престонице силне ос-
манске царевине" послужили су писцу за извјесну идеали-
зацију источњаштва и исказивање свијести о једној
цивилизацији која је постала дио наше културне тради-
ције.

У XIX поглављу романа наилазимо на овакву аутор-
ску рефлексију: "Људима се чини да су они ти који дају
правац својим пословима: они раде, планирају, кроје, уде-
шавају шта ће данас а шта сутра предузети и довршити, а
кад после, а оно ни десето не буде од онога што су они
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хтели и желели. Прст судбине као да игра велику улогу у
животу не само појединаца већ и читавих народа''.

Комарчић судбину не види као ''унутрашњу неми-
новност" која проистиче из карактера појединца, већ као
силу дату изван човјека пред којом је он немоћан. Животна
путања Драга Орлаче, аутобиографског лика у дјелу, биће
радикално измијењена захваљујући једној случајности.
Писац, међутим, ту случајност мистификује видјевши у њој
"нешто што људи још не могу да знају". Ауторска рефлек-
сија о судбини илустрована је још једним догађајем. Међу
хаџи-Еминовим калфама био је и младић кога су сви звали
Чуђак, а који је имао моћ проницања у "књиге судбина" от-
кривајући другима "шта ће с њима бити до пошљетка".
Ријеч је, дакле, о предестинацији и фатализму јер је Дра-
гова судбина унапријед одређена и неизмјенљива.

Занимљиво је да Комарчић у овом роману говори о
још једном видовитом човјеку који је "сваком на челу читао
књигу судбеницу и казивао шта га још у животу чека". Он
ће Сали-бегу и Радојки открити ''шта ће бити до пошљетка"
с њиховом постојбином. Тако је илустрован и други дио ау-
торске рефлексије о "прсту судбине'' који игра велику улогу
у животу не само појединца већ и народа. Није тешко
примјетити да се судбинско испољава углавном у једном
Комарчићевом дјелу, у Мученицима за слободу. Разлог је
у томе што је овај роман обојен источњаштвом, а фатали-
зам је "битна црта исламских вјероисповијести". Стога
бисмо појаву кисмета (неизбјежне моћи судбине) и мак-
туба ("писано је") у Мученицима за слободу могли озна-
чити као још један оријентални елемент у Комарчићевом
роману "из народног  живота Босне и Херцеговине".
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ЛИТЕРАРНА СУДБИНА ЛАЗАРА КОМАРЧИЋА

Лазар Комарчић – ефемерни писац?

У једној биљешци из 1906. године Јован Скерлић по-
миње Лазара Комарчића као писца који је у то вријеме чи-
танији од Симе Матавуља и Милована Глишића. Међутим,
три године након што је овај податак објављен, Лазар Ко-
марчић умире и убрзо пада у потпуни заборав.

На први поглед Комарчић доживљава судбину ефе-
мерног писца чије дјело, послије ауторове смрти, пропада,
јер га више, како би рекао Кафка, ништа споља не поду-
пире

3
.  Али прави разлози заборава Комарчићевог дјела

нису тако  једноставни.
Комарчић је рођен у крају који готово да није ни

имао књижевну традицију. Изузмемо ли преписивачку
дјелатност Гаврила Тројичанина у XVII вијеку, тешко је
наћи, све до појаве Комарчића, ствараоца који је у књи-
жевноисторијском смислу вриједан помена. Но, на жалост,
ни Комарчићево дјело није имало одјека у средини у којој
је поникао. Наш писац је врло рано напустио родни крај и
није му се, изузев у једном роману, ни у својим дјелима вра-
ћао. Пишући о другим мјестима и другим људима остао је
незанимљив за читалачку публику и, уопште, "културну
јавност" Санџака. Уз то, треба истаћи и свеколику заоста-
лост санџачког вилајета, његов традиционални нехат и не-
бригу за сопствене културне вриједности. Чињеница да се
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˝Писац почиње да бије праву битку тек послије своје смрти; тада његово

дјело стоји само, ништа га више споља не подупире и оно мора само да
траје у времену – да пропадне или да заувијек остане.˝



Комарчићев ужи завичај "сјетио" свог писца тек шест де-
ценија послије његове смрти довољно је индикативна за
духовну климу која је владала све до потоњих времена у
овим просторима.

С друге стране, тужну судбину дошљака доживио је
Комарчић у Мачви и Београду - срединама у којима је
живио и о којима је писао. Иако је три своја дјела тематски
везао за Београд, овај град га, брзо и неправедно забора-
вља. О Мачви говоре два Комарчићева романа, али ни овај
крај није чувао успомену на писца Бездушника и Про-
сиоца.

Неколике године послије Комарчићеве смрти
појавила се Скерлићева Историја новије српске књижев-
ности, која је, захваљујући огромном угледу свог аутора,
утицала на даљу судбину неких српских писаца из XIX
вијека. Прећутано од Скерлића, стваралаштво нашег ро-
мансијера није било толико отпорно да би сопственим сна-
гама сачувало своју популарност у измијењеној духовној
клими. Наиме, одмах послије Комарчићевог одласка из
живота, дошли су ратови: два балканска и један свјетски.
Структура и укус читалачке публике у послијератном пе-
риоду мијењају се. Комарчићеви романи не доживљавају
нова издања... Једноставно, за овог писца више нико није
заинтересован. У енциклопедијским биљешкама и у књи-
жевној критици налазе се подаци да је Комарчић рођен у
Пљевљима, али овај град, готово и не зна за аутора Муче-
ника. Прибој тек 1970. године објављује његова изабрана
дјела. Тих година у овом мјесту службује као професор
књижевности Божур Хајдуковић, Пљевљак, који ће узети
за предмет свог магистарског рада Комарчићево дјело, а
касније, као афирмисани књижевни стваралац, учиниће
много да Један разорен ум уђе у Нолитову библиотеку "50
романа српске књижевности".

На самом почетку девете деценије нашег вијека др
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Јован Деретић у књизи Српски роман 1800-1950. пише о
Лазару Комарчићу као запостављеном романописцу дово-
дећи га у везу са Драгутином Илићем и Стеваном Ма-
тијашићем: "(...) они заслужују да уђу у сваку историју
српског романа, и један између њих, Лазар Комарчић, не
сме се никако заобићи у једној таквој историји". Исти аутор
унио је Лазара Комарчића, као сапутника реализма, у своју
Историју српске књижевности која је објављена 1983. го-
дине. Београдска "Просвета", годину дана касније,
објављује у библиотеци "Баштина" Комарчићев роман Два
аманета. Али ни све то није стваралаштву нашег писца
обезбиједило мјесто које му по књиижевноисторијској и
умјетничкој вриједности припада. Ипак, пробуђено је ин-
тересовање за преиспитивање оцјене књижевног опуса
овог, по литерарној судбини, необичног и занимљивог
ствараоца.

***

Пред крај Скерлићевог живота, Сима Пандуровић
истиче у Босанској вили: "О оценама Скерлићевим може се
дискутовати, али је једно извесно, да је он данас најјача
утицајем и најмаркантнија личност у нашој књижевности".

Ово Пандуровићево запажање, и у свом првом и у
свом другом дијелу, индикативно је за Комарчићев случај.
Већ смо рекли да је Скерлићев неприкосновени ауторитет,
који је трајао и неколико деценија послије смрти великог
критичара, утицао на судбину књижевних дјела неких
српских писаца. Као што је познато, Скерлић је изоставио
Комарчића из Историје новије српске књижевности. У
Српском књижевном гласнику од 1.марта 1914. године
Скерлић је за један број изостављених писаца дао објаш-
њење. Богдан Поповић то овако интерпретира: "Он (Скер-
лић - ВБ) је многе писце искључио по самом плану по коме
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је своју Историју радио; о многима је опет говорио, према
њиховом значају и улози, у својим другим списима, па
после није нашао за вредно да их унесе у своју Историју".
Но, ниједан од ових критеријума не може се примијенити
на нашег писца. Остаје нам да разлоге изостављања Ко-
марчића потражимо изван сфере естетских мјерила.

Књижевна критика је утврдила да се Скерлић
огријешио о више вриједних српских стваралаца. Навеш-
ћемо неке: Лаза Костић, Владислав Петковић Дис, Сима
Пандуровић, Јован Дучић, Бранислав Нушић, Исидора Се-
кулић... Различити су разлози тих огрјешења. Диса и Пан-
дуровића Скерлић је негирао с позиције свог критичког
утилитаризма. Доживљавајући књижевност као, прије
свега, друштвени феномен, тражећи у њој по сваку цијену
њену друштвену функцију, Скерлић се борио против ар-
тизма, декаденције и песимизма као помодарства, али је у
тој борби, без довољно рафинмана, често упрошћавао неке
ствари и превиђао неке вриједности. Јована Дучића је ока-
рактерисао као егоцентрика чија је поезија одвојена од жи-
вота, а Исидора Секулић је, по овом критичару, књишки
писац који осјећа своје ја као центар васионе. Према неким
писцима Скерлић је био неправедан зато што понекад није
могао одвојити дјело од аутора, па је "у критику дела уно-
сио обзире који с делом немају везе". У вријеме појављи-
вања најзначајније Скерлићеве књиге кружила је досјетка
о томе да је то историја српских књижевника с којима
писац говори. Иако више шала него истина, ова досјетка
изражавала је приговор великом критичару да је понекад
био исувише личан у својим оцјенама. Овдје се, прије свих
других, мисли на случај са Војиславом Ј. Илићем Млађим.
Овог пјесника Скерлић је изоставио из своје Историје зато
што га је Илић Млађи (послије једне Скерлићеве критике)
"напао, врло неправедно и без мере, у једном књижевном
памфлету".
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Ђорђе Јовановић је записао да је Скерлић, мада не
често, уносио у своја књижевна мјерила - своја политичка
схватања. Много раније то је уочио и Богдан Поповић:
"Пред књижевним делима Скерлић је стајао као човек
једне политичке странке или друштвеног табора, он није
имао више у истој мери ону лепу независност суђења, оно
непоколебано правдољубље, онај став човека који тражи
истину и само истину, који пред стварима стоји као чисто
огледало". Запажено је, на примјер, да је Скерлић "узимао
Нушићево дело са његове слабије стране", а разлози су по-
литичке природе: Нушић, по повратку из затвора у који је
отишао због сатиричне пјесме Два раба, није остао у опо-
зицији према режиму Обреновића, већ му се приклонио. О
томе рјечито говори податак да је познати комедиограф,
послије робијања, добио мјесто службеника Министарства
иностраних дела, а годину дана касније постављен је за се-
кретара Министарства просвете. Млади и борбени радикал
Скерлић није му то опростио, а своју зловољу испољио је у
негативним оцјенама Нушићевог комедиографског рада.

Занимљив је случај и Пере Тодоровића, чија судбина
као новинара и књижевника неодољиво подсјећа на оно
што ће се дешавати и Лазару Комарчићу. Пера Тодоровић
је у почетку био блиски сарадник Светозара Марковића и
један од оснивача радикалне странке. Међутим, касније,
послије споразума се краљем Миланом, Тодоровић је по-
стао монархист да би низом новинарских услуга које је
чинио Обреновићима прешао пут од "идеолога револу-
ционарне демократије до најамника реакције". Тако се су-
кобио и са Скерлићем који је активно учествовао у
новинарској борби против Обреновића. Велики критичар
је Тодоровића као политичког противника дискредитовао
и на књижевном плану изостављајући га из своје Историје
иако то писац Дневника једног добровољца није заслужио.

Требало је да Лазар Комарчић по много чему за-
служи Скерлићеву пажњу:
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1. Он је написао три романа са тематиком из бео-
градског живота, а "све што се дотицало Београда у књи-
жевности наилазило је претежно на симпатије
Скерлићеве", јер је наш најпознатији књижевни критичар
био Београђанин и волио је литературу о свом завичају.

2. Скерлић се залагао за литературу која "треба да се
врати свом првом извору: широкој и свежој маси народној,
а Комарчићеви романи су извјесно вријеме били међу
оним дјелима која су утирала пут за демократизацију
умјетности у Србији.

3. Скерлић се одушевљевао реализмом и залагао за
социолошки заснована тумачења књижевности, а Комар-
чић се у најбољим својим дјелима исказао као даровити
реалист и писац несумњивог социјалног ангажмана.

Како се онда могло десити да велики критичар пре-
види или једноставно заобиђе писца који је био врло читан
и који је створио за ондашње прилике замашан опус од
осам романа?

Разлози су највјероватније политичке природе.
Лазар Комарчић је, попут Пере Тодоровића, на почетку
свог новинарског рада био под утицајем Светозара Марко-
вића и Уједињене омладине српске. Он сарађује у листу
који Скерлић проглашава за "средиште целог омладинског
покрета Србије". Својим чланцима будући писац се бори
против оних који "самовласно арче народно благо и азијат-
ски троше и дангубе". У вријеме свог револуционарног
зрења, Комарчић сарађује и у другим опозиционим нови-
нама, а покреће и свој лист "Збор˝ који ће такође бити на-
предно оријентисан. Међутим, нешто касније, од либерала
и социјалисте постаће напредњак и владин човјек. Десило
се то 1882. године када је Комарчић постао уредник "Ви-
дела", листа владајуће партије. Комарчић се од тада разра-
чунава са радикалском демократијом и велича династију
Обреновића. На питање - како се десило да Комарчић опо-
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зиционар, па чак и социјалистички оријентисан новинар,
постане измећар краља Милана - Вукоман Шалипуровић,
чини се, налази прави одговор: "У његовом (Комарчиће-
вом - ВБ) крају вршени су прогони Срба, његови рођаци
били су у хајдуцима, његове сељаке упропашћавале су
глобе турских власти и намети ага и бегова, живели су
бедно и сиромашно. Он је желео ослобођење свога краја.
То ослобођење могла му је донети Србија, па је зато желео
моћну и јаку Србију. Ту моћну и јаку Србију није могао да
замисли разједињену политичким борбама и неверством
постојећој управи и краљу".

Групи писаца о које се Скерлић огријешио придру-
жује се и Лазар Комарчић. И у овом случају се аутор Исто-
рије новије српске књижевности показао као "загрижљиви
и пребрзи критичар", какав је, на срећу, ипак ријетко био.
Лазар Комарчић и његово цјелокупно дјело остало је изван
интересовања критичара који је снагом свог, у нашој књи-
жевној критици непоновљивог, ауторитета прослављао
или бацао у заборав писце. Остаје отворена дилема: да ли
је Скерлић из политичке загрижености прећутао Комар-
чићево дјело или му се, под утицајем хало-ефекта, то дјело
учинило мање вриједним него што је објективно било.

***

У  Енциклопедији Станоја Станојевића, првом дјелу
те врсте на српскохрватском језику, наводи се да је Комар-
чић рођен у селу Комарице код Пљеваља. Међутим, село
Комарице не постоји, али овај погрешан податак пренијет
је и у Енциклопедију Југославије која је објављена 1962. го-
дине, а затим на исту грешку наилазимо и у Просветиној
Малој енциклопедији "Комарчић Лазар (1839-1909), књи-
жевник и новинар; рођен у Комарици, Пљевља... " Вуко-
ман Шалипуровић проналази сличне погрешке и у
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књижевној критици: "П. М. Петровић пишући предговор
Комарчићеву роману Два аманета наводи да је Лазар
рођен у Таслиџи код Пљеваља, што значи у Пљевљима код
Пљеваља, па је и то погрешно. И Павле Поповић у Српском
књижевном гласнику, говорећи о Комарчићу, погрешно
наводи Пљевља као његово место рођења".

Грешка у Станојевићевој Енциклопедији, која је
затим пренесена у још два дјела исте врсте, настала је
вјероватно као резултат површног увида у Комарчићев жи-
вотопис.

Наиме, овај писац рођен је у селу Глогу и презивао
се Комарица, али се касније, кад је почео објављивати књи-
жевна дјела, потписивао као Комарчић. Та два презимена
- Комарица и Комарчић - изазвала су забуну, и све су при-
лике, у тој забуни прво презиме претворено је у назив пиш-
чевог завичаја.

П. М. Петровић је у тексту Пре дела навео као мјесто
Кормарчићевог рођења Таслиџу, а то је, у ствари, искварен
(правилно је Таслиџе) турски назив за град Пљевља и
значи каменица. Стога је одређење "Таслиџа код Пље-
ваља˝, како је већ запазио Шалипуровић, и погрешно и
бесмислено.

Занимљиво је, међутим, да се у свим овим слу-
чајевима помињу Пљевља као град коме припада Комар-
чићево родно мјесто. А ни то није тачно јер Глог је дио
прибојске општине. Откуд ова грешка? Глог се заиста на-
лази у близини Пљеваља, на свега петнаестак километара
од овог града, док је од Прибоја много више удаљен, али
улази у састав ове општине у оном дијелу у коме се она гра-
ничи са општином Пљевља. Отуда су мјештани Глога, па и
Лазарева породица, били упућени на Пљевља у свим
својим животним потребама. Прибоја нема ни у једном Ко-
марчићевом дјелу, али зато роман Мученици за слободу
има и личности и догађаје из пљеваљског краја. Лазарев
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отац Милинко оженио се Спасенијом Јечменицом из
Маоча, села из околине Пљеваља. У роману Мученици за
слободу појављује се Лазарев ујак Маочанин Тане Јечме-
ница, као и Ристан Шаранац из Матаруга, мјеста у коме по-
родица Комарица спада у најстарије његове становнике. У
једном тексту Јоко Кнежевић је записао: "Одвајкада им је
(Комарицама - ВБ) станиште на крају Матарушког поља
под Карталовим врхом. Не памти се да су однекле досе-
лили, а по својем презимену нагађају да им је предак могао
доћи од Комарнице из Дробњака." Међу Матаружанима
постоји прича да су се неке породице Комарица из овог
краја одселиле у погранична мјеста прибојске општине,
гдје их и сада има.

Кад се повежу све ове чињенице, постаје јасно зашто
су Комарчићеви биографи и проучаваоци његовог дјела
сматрали овог писца Пљевљаком, а не Прибојчанином.

***

У посљедњим деценијама XIX и почетком XX вијека
наша књижевност је у знаку регионализма. Јављају се
писци који у тематици и језику својих дјела доносе у свијет
литературе одређена поднебља. Матавуљ и Ћипико при-
казивали су Далмацију, Глишић - ваљевски регион, Кочић
- Босну, Јанко Веселиновић и Лаза Лазаревић - Мачву,
Бора Станковић - Врање, Светозар Ћоровић - Херцеговину
...

Чедомир Мирковић наводи два разлога за ову
појаву: везаност писаца за свој крај, који су најбоље позна-
вали и највише вољели, и ситуирање фабуле, сходно за-
хтјевима реалистичке поетике, у атмосфере које имају своју
особену боју.

Иако регионалист, Комарчић није завичајни писац.
Рођен је у крају који је и на социјалном и на етнографском
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плану био литерарно неистражен. Санџак је, у XIX вијеку,
као поприште бурних и трагичних догађања, као позор-
ница турског метежа и побуне раје, као поднебље у којем су
се мијешали касаблијски мрак и национално-револуцио-
нарна озареност  - тражио свог писца, оног који ће открити
couleur locale овог иначе особеног подручја. Међутим, од
једанаест дјела, колико је оставио за собом, Комарчић само
у једном говори о завичају, па ни у њему не приказује
живот у Санџаку на широкој основи, већ само парцијалним
захватима слика пљеваљски крај. Зашто Комарчић, као
његови савременици реалисти, није постао љетописац
своје регије?

Лазар је рођен 1839. године у Глогу, али већ 1844.
прелази са породицом у Ваљево, гдје се његов отац Ми-
линко настанио након што је срећно побјегао из мостарске
тамнице у коју је доспио послије учествовања у једној не-
успјелој побуни против турске власти у Санџаку. Лазар је,
дакле, провео у завичају само године најранијег дјетињства
у којима се није успоставила и остварила она танана и пло-
дотворна веза са родним крајем, која би Комарчићу дала
обиљежје завичајног писца. Нешто од своје судбине у Ва-
љеву писац је уградио у животну драму Драга Орлаче, лич-
ности из романа Мученици за слободу. Лазар је, као и
његов јунак, рано остао без родитеља. Наиме, будућем
писцу и отац и мајка умрли су у једној години ˝од некакве
заразне болести˝. Пошто је остао сироче, Лазара је узео ва-
љевски црквењак Данило. Овај добри човјек издржаваће
га све док млади Комарчић не изучи терзијски занат и по-
стане калфа. И у животној историји Драга Орлаче догађа се
нешто слично. Његово дјетињство почеће у кући лознич-
ког црквењака Данила: ˝Чича Данило ме је дао у школу, и
после ме наместио код мајстор-Стеве Рудничанина да изу-
чим терзилук˝. Комарчића је, затим, као и његовог књи-
жевног јунака, пут одвео у Београд. У овом граду ће остати
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до 1867. године, када је тешко оболио од грудобоље и, по-
ложивши учитељски испит, отишао да ради и да се лијечи
у селу Липе крај Смедерева. Ту се и оженио. Међутим, се-
стра Јелица позвала га је већ 1871. године у Црну Бару, код
Шапца, "да преузме вођење кафане њеног умрлог мужа˝.
Послије четири године, у којима је започео и новинарску а
вјероватно и књижевну дјелатност, Комарчић се нашао у
Крагујевцу као уредник и власник листа ̋ Збор˝, а затим се
враћа у Београд гдје, вјероватно, остаје до краја живота.

Ако изузмемо дјела Драгоцена огрлица (радња се до-
гађа у Француској) и Једна угашена звезда (позорница
збивања су космичка пространства), сви остали Комарчи-
ћеви романи мјестом радње упућују на крајеве у којима је
исписивана биографија овог писца: родно мјесто, затим
Мачва, па западна Србија и Београд. Напустивши прерано
свој завичај, Комарчић му се вратио само једном, и то у ли-
тератури, на крају стваралачког и животног пута. Сва
остала његова дјела говоре о људима и крајевима које је
наш писац упознао у својој младости и зрелом добу, дакле
у вријеме кад се још живо опсервира, али и дубље прониче
и сигурније оцјењује, а то значи кад постоји ˝методологија
посматрања живота˝. Београд је град његовог младалачког
радног искуства и школовања, али и позног разрачунавања
са свим политичким и животним ставовима. За њега су те-
матски везана три романа: Један разорен ум, Бездушници
и Два аманета. Мачва и западна Србија обиљежили су Ко-
марчићеве средње године. То је вријеме кад се будући
писац калио као кафеџија у Црној Бари - мјесту које је сам
назвао својим универзитетом. Мачвански крај позорница
је збивања у романима Бездушници и Просиоци. По томе
што у својим дјелима не приказује само једно поднебље,
само једно етничко подручје и социјално миље, већ цјели-
ном свог дјела широко захвата у просторе који су по исто-
ријској предодређености и етнографској самобитности
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разнолики - Комарчић припада оним малобројним
српским писцима (С. Матавуљ, С. Сремац) који су сликали
више средина, а за које је речено да им дјела представљају
"особени вид превазилажења регионалности˝. Но, наравно
под превазилажењем регионалности, као што је већ запа-
жено, не подразумијева се само сликање више средина,
већ, прије свега, досезање до универзалнијих значења и по-
рука. Стога би се и у Матавуљевом и у Сремчевом - а пого-
тово у Комарчићевом - случају могло прије говорити о
мултирегионалности. Уочавајући то код Сремца и Мата-
вуља, Вученов запажа: "А треба напоменути да ипак још не
можемо са већом сигурношћу закључити да ли је до ове
мултирегионалности дошло због унутрашње уметничке
стваралачке потребе писаца тог доба, или је то последица
опште књижевне атмосфере или, пре свега, последица њи-
ховог животног пута, који их је одвео у три разне средине
где су их ове инспирисале и у амбијенталном и у тематском
погледу". Ако се Вученов колеба око правог узрока мулти-
регионалности код Матавуља и Сремца, чини се да је Ко-
марчић мања загонетка: мултирегионалност његовог дјела
посљедица је, прије свега, животног пута овог писца, а тек
онда опште књижевне атмосфере.

***

Послије Јакова Игњатовића, Лазар Комарчић је
најплоднији српски романописац XIX вијека. У литератури
се јавио 1880. године романом Драгоцена огрлица, а зав-
ршио је свој романескни опус 27 година касније Мучени-
цима за слободу. По неким проучаваоцима Комарчићевог
дјела, ова два романа, осим што означавају почетак и крај
књижевног рада нашег писца, представљају такође и прву
и завршну фазу у његовом стваралачком проседеу. Те двије
фазе књижевна критика је означила у стилско-форма-
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цијском погледу као позноромантичарске.  Божидар Кова-
чевић открива у роману Драгоцена огрлица трагове Октава
Фејеа, односно његових Париских тајни. Фејеа помиње и
Скерлић, али у вези са Лазом Лазаревићем: ˝Његове (Ла-
заревићеве - ВБ) полуреалистичке, оптимистичке, моралне
повести подсећају много више на два француска писца ње-
гова доба, његова темпераментна и његове вредности: на
Октава Фејеа и Виктора Шербиљеа". О Фејеу говори М.
Горки као о писцу који припада оним ауторима буржоаске
књижевности који су хвалили и забављали своју класу,
били слабо обдарени, али вјешти и прилично банални,
"као и њихови читаоци". Јован Деретић помиње утицај
Игоових Јадника, али и других француских романтичних
дјела. Према ауторима Комарчићеве стваралачке биогра-
фије, овај писац је у вријеме настајања Драгоцене огрлице
знао толико језик Игоовог народа да је могао француске
писце читати у оригиналу. Књижевна критика није трагала
за разлозима Комарчићевог враћања романтизму након
врло успјешне фазе која би се могла означити као реали-
стичка и у којој су настала најзначајнија дјела овог аутора:
Један разорен ум, Два аманета, Просиоци... Истакнуто је
да је њихов писац већ имао ˝иза себе школу наше реали-
стичке приповетке и да стваралачка искуства те школе
нису остала без утицаја на његов стваралачки поступак˝.

Није тешко запазити да су критичари и историчари
књижевности који су се бавили Комарчићевим дјелом раз-
ликовали код овог писца три стваралачке фазе: прва - по-
зноромантичарска, којој припада роман Драгоцена
огрлица; друга реалистичка, започиње скоро исте године
кад је објављена Огрлица и траје до 1905. године кад су се
појавили Просиоци. Трећој, посљедњој, фази припадају
дјела са историјском тематиком (Преци и потомци и Му-
ченици за слободу) која по примијењеном стваралачком
поступку и односу према грађи свједочи о поновној пре-
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власти романтичног метода.
Но, наравно, оваква подјела Комарчићевог опуса

"пати" од упрошћености, схематизма и вјештачког поста-
вљања граница. Сва Комарчићева дјела, па и она из реа-
листичке фазе, носе печат романтичарске лектире, као што
у романтичном дјелу Драгоцена огрлица има "везе са
стварним животом, неких утилитаристичких акцената која
прате дела нашега раног реализма˝.

Комарчићево књижевно дјело у различитим 
контекстима

Комарчићево књижевно дјело настајало је и облико-
вало се под утицајем дореалистичке традиције, школе сео-
ске приповијетке и забавно-тривијалне прозе оног
времена.

Под дореалистичком традицијом овдје би се, у ужем
смислу, подразумијевала она књижевна збивања и оства-
рења у српској литератури која се дешавају и реализују у
временском распону од Доситеја до појаве сеоске реали-
стичке приповијетке. У том раздобљу доминантне су двије
стилске формације: сентиментализам и романтизам. По
мишљењу неких критичара Комарчићеви романи стоје на
прелазу између романтизма и реализма. Међутим, неоп-
ходно је нагласити и блискост овог писца сентиментализму
или бар сентиментално-романтичној литератури; поготово
што се сентиментализам у српској књижевности јавља ̋ као
замена за бурни и узвитлани романтизам који је у њој, баш
у доба пуног процвата, оставио тако мало трага˝. Посебно
је мало трага романтизам код нас оставио у прозним
дјелима. Стога су Комарчићеву романтичну епску лектиру
углавном чинила дјела преведена са француског, њемач-
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ког и руског језика, док је из домаће прозне књижевности
код нашег писца траг сентименталистичке литературе вид-
нији од трага романтичне.

Од поетике сентиментализма код Комарчића нала-
зимо наглашену заснованост дјела на моралном принципу.
У готово свим романима овог ствараоца зло се кажњава, а
добро и врлина на крају побјеђују. Овај морални принцип
у сентименталистичкој литератури ˝најбоље се огледа у
пријатељству". Култ пријатељства прожима готово сва Ко-
марчићева дјела. Наведимо само овај примјер: у роману
Један разорен ум два пријатеља, Стева и Веља, доведени
су у супарнички однос. Љубав према дјевојци Рокси ставља
на пробу њихово пријатељство. Говорећи о томе, Божур
Хајдуковић, у минуциозној анализи односа ова два јунака,
открива пишчев став према пријатељству: ˝У тренутку кад
схвате да су ове две врсте осећања, иначе искрених и снаж-
них, дошле у колизију, они, вођени својим моралним ста-
вом, показују спремност да жртвују своја љубавна осећања
зарад чистог и непомућеног пријатељства˝. Хајдуковић су-
прематију пријатељства тумачи као посљедицу патријар-
халног морала по коме је етички неприхватљива љубав
која гази пријатељство. Наравно да је овдје ријеч и о сен-
тименталистичком култу пријатељства ˝које се ставља
изнад личне среће и чак изнад личне егзистенције. Мотив
пријатељства често се јавља у српској књижевности од До-
ситејовог превода Лесинговог Демона, у коме се слави
пријатељство као врлина. А оно што се дешава са двојицом
пријатеља у роману Један разорен ум подсјећа на догађај
из Шилерове приповијетке Великодушно дјело коју је пре-
вео Давидовић и објавио у свом "Забавнику˝. У овом Ши-
леровом дјелу, са израженим сентименталистичким
елементима у теми и конструкцији, говори се о два брата
која воле исту дјевојку и просто се "утркују у томе ко ће од
њих показати више самопрегора и самоодрицања˝.
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Сентименталистички проседе се код Комарчића ог-
леда и у његовом односу према фабули. Код овог писца фа-
була понекад представља тежиште дјела, она је сложена и
заплетена и ликови у њој нису довољно активни и осамо-
стаљени носиоци радње. Сентиментализма код Комарчића
има и у црно-бијелом контрастирању добра и зла, односно
у манихејској подјели личности на позитивне и негативне;
затим у честом варирању тема пролазности и смрти. Сен-
тименталистичка је и Комарчићева наклоност ка женским
ликовима, као и њихова пресудна улога у мелодрамском
интонирању фабуле. 

О сентиментализму на теоријском плану Комарчић
је могао рано сазнати из Карамзиновог текста ˝Шта је
нужно списатељу˝. А на сентименталистичку литературу
упућивао је и Вук препоручујући нашим писцима Гетеа,
Голдсмита, Ричардсона, Стерна, Виланда, Филдинга... У
вријеме кад се Комарчић књижевно формира код нас су
преведена готово сва значајнија дјела европског сенти-
ментализма, али се објављују и мање значајна остварења
овог стилског правца, нарочито у забавним часописима и
алманасима типа ˝Драгољуб˝ Теодора Павловића. Код
нашег писца видљиви су трагови значајнијих сентимента-
листа, али утицаји ових писаца нису увијек непосредни већ
често долазе преко њемачких прерада и имитација, од-
носно путем подражавања другоразредних узора (Геснер,
Коцебу, Вајсе, Душ, Август Лафонтен, Чоке...).

Већ смо нагласили да је романтична књижевност
утицала на Комарчића највише преко француске и руске
белетристике. Божидар Ковачевић је уочио сличности из-
међу Флавија из Огрлице и Гавроша, односно Маријева из
Јадника, ˝као што баба опомиње на тенардијевицу и Адела
на Козету кад се упознаје са Маријем", Комарчић се од
Игоа учио и мелодрамским обртима у радњи и хришћан-
ско-морализаторским размишљањима и опаскама... Ро-
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мантична лектира код Комарчића препознаје се у непро-
менљивости неких његових ликова, у извјесној мистично-
сти (завршетак Мученика за слободу), у интересовању за
женску душу, у склоности ка контрастима... Проза овог
писца у неким дјелима је, као код романтичара, интерпо-
лирана стиховима, а фабула је пуна динамике. У Комарчи-
ћевим дјелима наилазимо и на оне црте које су, по
Цетлину, изразито романтичарске: религиозност, истори-
зам, народност... Међутим, фолклоризам код овог писца не
може се схватити само као романтичарска особеност јер је
то и значајна црта реалистичких дјела.

Иако се књижевно одгајао на сентименталистичко-
романтичарској литератури, Комарчић се, прије него што
је почео и сам писати, упознао са реалистичким покретом
код нас. Прва фаза овог покрета, публицистичко-кри-
тичка

4
,  оставиће трагове већ у роману Бездушници. То је

дјело у коме се испољава пишчева социјална тенденциоз-
ност, његова изражена намјера да, у духу књижевних идеја
Светозара Марковића, слика народни живот. Треба, међу-
тим, рећи да је Комарчић прихватио Марковићев ˝мани-
фест реализма˝ само у сфери социјалне ангажованости
писца, али не и у књижевној методи. Наиме, аутор Певања
и мишљења тражи од савременог романа дагеротипску
истинитост, а то је оно што су у европским релацијама
Шанфлери и Диранти већ били означили као захтјев за
фотографским реконстукцијама стварности. Такве натура-
листичке реконструкције Комарчићу су биле далеке с об-
зиром на његову лектиру, односно књижевно образовање и
проседе којем је био наклоњен. Ни други Марковићев за-
хтјев, најкраће формулисан као психолошка анализа жи-
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вота, Комарчић није слиједио јер је био у супротности са
његовим развијеним осјећањем за спољашњу драматику
стварности и човјека.

Кад је Комарчић почео да објављује свој први роман
са социјалном тематиком, у српској књижевности већ је
трајала друга фаза реализма, коју је Димитрије Вученов оз-
начио као фазу рустикалне прозе. Наш писац могао је у то
вријеме познавати особено и издвојено романескно дјело
оца српског реализма Јакова Игњатовића. Нема сумње да
га је Комарчић и познавао, али је исто тако сигурно да овај
писац није на аутора Бездушника битније утицао. Уоста-
лом, реалистичко дјело Јакова Игњатовића није одредило
и усмјерило стваралаштво, како је то већ примијећено, ни
оних српских писаца-реалиста који су се у књижевности ог-
ласили прије Комарчића. Основни разлог је у томе ˝што је
баш у то време на почетку епохе реализма, пренесен
српски књижевни центар из Војводине у Србију˝.

Ко је онда од српских писаца упутио Комарчића на
такве литерарне творевине какви су Бездушници, Два ама-
нета и Просиоци? По времену објављивања то су могли
бити Глишић, Веселиновић и Лазаревић, писци из прве ге-
нерације српских сеоских приповједача реалиста. Лазаре-
вић и Веселиновић писали су о Мачви, а Комарчић је
седамдесетих година живио у Црној Бари код Шапца, па
му је литература тематски везана за овај крај била сигурно
посебно занимљива и драга. Комарчић је близак Весели-
новићу више по романтичарском фабулирању него по
идеализацији средине и људи, која је карактеристична за
аутора Слика из сеоског живота. Лазаревић је, вјероватно,
придобио Комарчића за извјесне морализаторске лите-
рарне компоненте и мелодраматичке конструкције. По
слици разривеног села и приказаном наличју времена, Ко-
марчић се изгледа највише везао за представу рустикалне
средине какву су стварали Милован Глишић и Светолик
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Ранковић. У сваком случају, ако не методолошким поступ-
ком у цјелини и тежиштем идејних опредјељења, српски
сеоски приповједачи утицали су појединим својим књи-
жевним погледима и рјешењима на Комарчића и припре-
мили његову најзначајнију реалистичку фазу. Додамо ли
још честе додире овог писца са оним реалистима са којима
је временски упоредо стварао (Матавуљ, Сремац, Ранко-
вић) схватићемо потпуније и јасније Комарчићева лите-
рарна трагања и налажења.

У неким својим значајнијим дјелима писац Једног
разореног ума није био само сапутник реализма, како су
га неки критичари назвали, већ се умјетнички исказао као
истински реалиста, наравно уз неке слабости без којих уо-
сталом нису ни они наши писци који су проглашени за
праве представнике реализма код нас. Таква Комарчићева
дјела се заснивају на чврстој фабули која је, по типично
реалистичком концепту, у функцији што потпунијег обли-
ковања карактера. Комарчић је, иако мање успјешно од
најбољих српских реалиста, доносио локалну боју у при-
казу неких средина (Мачва, Босна). У оцртавању негатив-
них ликова овај писац се ослобађа романтичарског
обликовног принципа остварујући мотивацију поступака
откривањем везе између личности и друштвене средине.
Но, и у појединим реалистичким дјелима Комарчић даје
предност фабули над ликовима и друштвеном средином,
али то више није утицај старијег романа који је фабулати-
ван, већ сеоске приповијетке у вријеме реализма ("Човек,
па и приповедач, из сеоске средине заинтересован је, пре
свега, основним епским елементом - догађајем˝).

У својој реалистичкој фази Комарчић варира главни
мотив рустикалне прозе - "питање моралног или друштве-
ног опстанка јединке у тадашњој сеоској средини". Али док
се у рустикалној прози означавају видови друштвеног жи-
вота, за које се писци залажу и које бране, код Комарчића
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нема таквих чврстих опредјељења.
Божидар Ковачевић запажа да је у Драгоценој огр-

лици видан траг данас заборављених романа, све до оних у
"свескама за грош". Слично констатује и Јован Деретић:
"Поред тога (ријеч је о Игоовим Јадницима - ВБ) на Ко-
марчића су утицали и забавни романи који су у то време
доста превођени и објављивани у  ‘свескама за грош’ и који
су увек имали бројну и захвалну публику".

Забавно-тривијална проза оставила је видљивији
траг на самом почетку Комарчићевог рада, али се њено
дејство мањег интензитета може уочити и касније. Ако
прихватимо одреднице које наводи Виктор Жмегач у тек-
сту "Категорије критичког приступа тривијалној књижев-
ности", онда бисмо код Комарчића утицај ове литературе
могли препознати у сљедећим особинама његове прозе:
остваривање садржаја у оквиру схема које имају значај мо-
дела; стереотипни обрти у појединим фазама фабуларног
тока; ликови за које вриједи закон књижевне предестина-
ције; доминација конструктивног поступка над животним
искуством. Наравно, не ради се о особинама које обиље-
жавају дјело нашег писца у цјелини, већ о елементима који
карактеришу слабије сегменте Комарчићевог опуса.

Лазар Комарчић – мултирегионални писац

Регионалност као једна од особених црта епохе реа-
лизма, карактеристика је и књижевног дјела Лазара Ко-
марчића. Већ смо навели да се о овом писцу може говорити
и као о мултирегионалисти јер његови романи амбијен-
тално су везани за више регионалних зона. Неке од тих
зона налазимо у подјели коју је, "без претензија на све-
обухватност", извршио Димитрије Вученов. То је региона-
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лна зона коју би чинила данашња сјеверна Србија, прије
свега Шумадија и Мачва, као једна, и Београд с палана-
чком средином у ужој Србији, као друга. Те двије зоне, или
уже Мачва и Београд, налазе се и амбијентално и тематски
у најбољим Комарчићевим романима: Један разорен ум,
Два аманета и Бездушници (Београд) и Бездушници и
Просиоци (Мачва). У роман Мученици за слободу ушле су
још двије зоне које не помиње Вученов: Санџак, односно
Пљевља, и Босна и Херцеговина. С обзиром да се и код Ма-
тавуља и код Сремца сусрећемо са по три зоне, Комарчић
би био наш "најизразитији" мултирегионалист XIX вијека.

Београд је у нашу књижевност ушао осамдесетих го-
дина прошлог вијека. Први је о њему, од романсијера,
писао Јанко Веселиновић, ако прихватимо часописну вер-
зију његовог Јунака наших дана. Наиме, објављивање овог
романа започето је у Делу 1878-9. године, а завршено 1902-
3. године. Али ако је ријеч о времену  у коме је дјело објав-
љено у цјелини, онда је Комарчићев роман Бездушници
први. Ово дјело, писано у наставцима, објављивано је у
˝Отаџбини˝ од новембра 1880. до фебруара 1882. Но треба
рећи да Бездушници захватају у двије регионалне зоне, у
Мачву и Београд, па се, с тог гледишта, не могу сматрати
романом о Београду. Тематику из београдског живота
садржи и Сањало Милорада Шапчанина, објављено 1889.
године. У ̋ Малим новинама˝ појавио се 1892/3. роман Ка-
рађорђева смрт Пере Тодоровића који се амбијентално
дотиче Београда. Лазар Комарчић је 1893. објавио два ро-
мана: Један разорен ум, у коме има Београда, али и Љубо-
вије и Љубовиђе, и Два аманета која су у цјелини
посвећена Београду. Као самостално издање, Два аманета
су, према томе, први српски роман чија се радња у потпу-
ности одвија у Београду. Касније су се појавила и друга
дјела: Горски цар (1897) Светолика Ранковића, затим Хаџи
Диша (1906) Драгутина Илића,  па Новац (1906) Пере Та-
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летова..., све до правих београдских романа које је написао
Милутин Ускоковић.

По Скерлићу, иначе рођеном Београђанину, двије су
основне тешкоће за све оне писце који су долазили из унут-
рашњости да краће или дуже живе у Београду и пишу о
њему. Једна је тешкоћа - што писци нису били из Београда,
а друга неодређеност и неизраженост овог града: ˝Ко ће
нам рећи шта је Београд˝, питао се Скерлић, ˝Београд у
хаотичном стању распадања, Београд где се сукобило не-
колико векова, неколико народности, неколико раса, не-
колико цивилизација, Београд пометен, избивен из
колосека, безбојан?...˝

За писце, Комарчићеве савременике, Београд се не
указује као модеран град у коме су већ изграђени урбани
односи и у коме се осјећа пулсирање градског живота. Они
Београд, како је то добро запазио Милан Кашанин, сагле-
давају из угла паланачких придошлица и њихов поглед до-
пире само до малог свијета који се креће по кафанама,
пијацама и вашарима. Једино ће Веселиновић у Јунаку
наших дана, који представља роман са кључем, покушати
да дâ слику живота београдског вишег сталежа, али, по
суду критичара, овом писцу ˝грађански свет, ни урбана
свест нису били  блиски˝.

Комарчић је Београд први пут насликао у незаврше-
ном роману Бездушници:

"Ево нас на оној живописној међи где се исток са за-
падом љуби; ево нас у оној дивотној вароши, о коју се бише
и отимаше толики силни народи - као о златну јабуку, што
је завађене богиње дадоше лепом Пријамовом сину да им
пресуди: која је од њих најлепша и највиђенија; ево нас на
поносно раширеним крилима оног гигантског белог ла-
буда, што се вечно купа у две вилинске реке - у Дунаву и
Сави; ево нас у вароши, у којој су уткани толики небројани
историјски догађаји ... Ево нас у Београду, у лепој престо-
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ници нашој, у Београду који нам уме да прича страшним и
крвавим данима својим!

Јест, с његовог су гребена још стари Римљани гле-
дали дивну панораму равне Паноније и сањали о басно-
словној сили и величини, о свом вечитом царству, у коме
сунце нигда не залазаше; са његовог су ˝Фићир-Бајира˝
багдадски филозофи поносно прегледали небројена мина-
рета и тулбе, што их овде подигоше правоверни у славу
свом великом пророку; његове су бедеме негда облетали
црни гавранови, те кљували јуначке главе српских муче-
ника; о његове се зидове разби она чудесна од стакла теп-
сија, у коју беху похватане небесне звезде да кажу страшну
судбу исламском господарству; у њему су читане свете
књиге инџијеле... у њему је изречено оно судбоносно про-
роштво:

Минаре ће попаст паучина,
Неће имат ко језан учити!
.................................................
Друмови ће пожелет Турака,
Ал Турака нигде бити неће!

И то се пророштво испунило. Природа људског жи-
вота не трпи насиље и самовољу. Она се с њом бори на смрт
и живот и, најзад, она мора, а пре а после, да победи. Бео-
град има нешто што нема свака варош, што нема ни Беч,
ни Берлин, ни Лондон, ни Париз... што има само Београд.
То је оно страшно место где су негда пировали крвави
азијски џелати; а сад? Сад се тамо подигао симбол мира,
напретка и људске културе! То је онај чаробни врт где све
живо проврви у лепе летње вечери да се насрче чиста и ми-
рисна ваздуха, да  се надиви погледу што му се оку даје где
год стане и куд год погледа... то је место сањања и раз-
мишљања, то је место суза и уздисаја, то је место љубави...
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То је најлепши цвет, то је алем камен у венцу српске пре-
стонице... То је Калемегдан!" 

Овај опис града, заједно са још неким стилским и
конструктивним елементима у дјелу, доказ је да се писац
још није био ослободио романтичарског начина писања
иако ће у овом социјалном роману учинити значајан про-
дор ка реалистичком сликању миљеа и личности.

Оваква слика Београда, лирски узнесена, патетично
интонирана и у херојско-романтичарском духу осјенчена,
стоји у супротности с оним што ћемо убрзо у београдској
средини срести и упознати. А срешћемо и упознати један
нехеројски свијет, морално посрнуо, затрован каријериз-
мом и нимало ирационалном потребом да се другоме на-
носи зло и да се други слама и унесрећује. У том погледу
првотна слика Београда има функцију контрасног исти-
цања оног што слиједи - бирократизованог друштва које је
покидало везе са херојско-патријархалном традицијом и
све вриједности живота потражило у освајању власти и ма-
теријалном богатству. Занимљиво је, међутим, да такве
личности нису поникле у Београду, већ су у ово мјесто
дошле из својих провинција које већ увелико трује и рас-
лојава полицијско-чиновнички дух обреновићевске  државе.

Попут Веселиновића и Комарчић је желио да пружи
слику виших друштвених кругова у Београду. У његовом
роману, осим полицијског чиновника, појављује се и први
секретар у Министарству унутрашњих послова, као и сам
министар. Али све је то дато у неразвијеној форми тако да
се о некој шире заснованој слици вишег друштва не може
говорити. Као и други српски реалисти, и Комарчић је, у
ствари, дао слику паланчана "који се крећу и живе у Бео-
граду". У роману нема урбанизоване животне атмосфере,
нема београдског пејзажа и проблема градског живља.
Само у једном моменту Комарчић је успио да нам дочара
нешто од штимунга београдске љетње вечери пред кафа-
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нама, али и то је брзо прекраћено разговором паланчана.
Београда је још мање у роману Један разорен ум.

Иако су двије главне личности, Стево и Веља, београдски
ђаци, односно студенти, готово ништа што би било обојено
животом у великој вароши није дато. Све оно што се глав-
ним јунацима дешава у Београду ограничено је, углавном,
на простор њихове изнајмљене собе у кући газда-Мила. А
живот којим се живи у тој соби више открива рустикално
поријекло житеља него њихово "поварошење". Само неко-
лика излета писац је направио: одвео нас је у полицију, на
Топчидер и у једну лудницу. У полицији се немилосрдно
батина и ова слика више говори о једном суровом времену
полицијско-чиновничке самовоље и бахатости него што
нам открива карактеристичан београдски миље. Опис Топ-
чидера сав је у лирским преливима. Мотивација таквог
описа је и у душевном стању и расположењу наратора:

"Одвеземо се у Топчидер. (...) Кад уђосмо у зелене
сводове од топола, опазио сам да се лице Роксино поче,
мало-помало, разведравати. Топчидерском дољом пиру-
шио је тих и свеж поветарац, а тополово и јасиково лишће
шуморило је својим заносним шумором."

Путовање доктора и наратора каруцама од Стевовог
стана до луднице открива нам један дио Београда:

"Ударили смо Господском улицом. Кад бисмо на Зе-
леном венцу, оздо од Тоскине чесме, ишла је једна гомила
веселих људи. Певали су у хору песму: ´Пијмо га
пијмо!´(...) Кад избисмо у Кнез-Милошеву улицу, из ка-
фане, пред кафаном,брујала је опет некака братија (...)
Близу Академије сретнемо једне кочије. Иду полако. Ла-
тиле се оне узбрдице. Под арњевима час засија једна, а час
две цигаре. То је све што се видело. Ми сависмо у улицу
поред Академије. (...) И ми се нађосмо на врачарској
утрини, а мало затим стадосмо пред једном великом ка-
пијом."
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У роману Два аманета Београд је знатно живље и
пластичније приказан. Нарочито његов трговачки и чи-
новнички свијет. На страницама овог дјела осјети се не
тако ријетко, атмосфера и пулсирање градског живота из
осамдесетих година прошлог вијека. Писац залази у град-
ске куће, у којима се, додуше, одвија један патријархални
начин живота, али "ублажен" продором градског комуни-
цирања и понашања. Породични живот, комшијско дру-
жење, весели састанци младих, све је то дато и у амбијенту
топчидерских винограда у којима се проводе љетњи
мјесеци:

"Ми се бесмо сасвим одселили у виноград. Ми смо и
иначе увек били први, осим Баруџиних, који су тамо преко
целог лета држали намештену велику собу у својој новој
кући. Они још од првих мајских дана почну да одлазе у ви-
ноград и чим се покаже први шарак, они се сасвим одселе.
У варош слазе тек онда, овда, на обданицу, па увече опет
хајд горе". Ту се сусрећемо и са описима интеријера који
реконструишу слику ондашњег животног простора, иако
она није увијек у реалистичкој функцији:

"То је била велика, пространа соба, соба лепо моло-
вана. Застрта великим пиротским ћилимом. На средини, о
таваници виси диван полулустер. На њему је дванаест за-
паљених мили-свећа, испод којих је доле горела лампа с
округлим пламеном, а озго покривени мутно-белим ста-
кленим шеширом.(...) Насред собе био је велики сто од ора-
ховине. Око овога стола биле су, у неком нереду, растурене
столице од црне лаковане буковине. Свуд унаоколо мин-
дерлуци, застрти зеленим ресавим тканинама. (...) На
источној страни, у самом углу, у златном оквиру, висила је
икона св. Трифуна, патрона поља и винограда. Пред њом је
горело сребрно кандило, што нас је подсећало да сутра
освиће какав велики свечаник. На противној страни, у
грдном златном оквиру, била је на дувару слика 'Херцего-
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вачког робља', а испод ње, у црном узаном оквиру, фото-
графијска група целе породице Баруџине." 

Радећи четири године у Црној Бари као кафеџија,
Комарчић је радо одводио и своје јунаке у кафане. Добар и
искусан познавалац кафанске атмосфере и њених "анима-
тора", овај писац је оставио неколико животно упечатљи-
вих и лако остварених слика из београдских биртија.
Комарчић је добро познавао беспослени бадаваџијски
свијет што сједи у крчмама и брине туђе бриге дочекујући
неприлике других с "гладним одушевљењем" и пресу-
ђујући олако и без скрупула: 

˝- Ето, видите, тај је дошао у Београд с осталим ре-
калијама у некаквој чађавој  и поцепаној џоци, а данас има
дваес-триес хиљада дуката своје сермије˝, приметио је опет
неко из исте дружине.

- Знају ли људи кад  је сејао брашно у амурлуку
Ставре Фурунџије.

- А сад има "Златног пауна"!
- Само му он вреди преко четири хиљаде дуката!
- Шта "Златног  пауна"! Он има код пиваре још две

механе по плану. Обе су му I класе; има четири пекарнице
(...) има оне дућане на Варош Капији, по две магазе доле
на Сави; има две зидане куће(...)

- Море, баталите ви то све! Тетовалија ни сам не зна
шта има. Кад је један рекалија могао да се одважи да купи
чак и виноград на Топчидерском брду и да тамо зида ’виле’
и гради ’киоске’, онда, де, чик ко му може ухватити есапа
шта тај још има у ’ћуповима’, у ’подруму’, на ’таван’,  па чак
и у каквом старом оџаку?!"

Као и у Бездушницима, и у овом роману Комарчић
је најоштрији критичар кад говори о чиновницима и суд-
ству. Београд се у тим сликама указује као средина у којој
влада корумпираност, материјална грабеж, манипулисање
законима и свакојаке ујдурме, изопачености и преваре.
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Писац је дао спољашњу страну једне појаве не откривајући
њену социјално-узрочну генезу. Или, још тачније: зло у љу-
дима се не доводи у везу са друштвеним противурјечно-
стима па испада да оно и није социјалног поријекла. У том
смислу појава једног Кузмана није условљена специфич-
ношћу београдског друштвеног живота, већ је производ
једне природе која од свог настајања инклинира пороку.
Београда, дакле, нема као социјалне позадине на којој из-
растају извјесни друштвени деформитети.

Мачва као регионална зона појављује се у два Ко-
марчићева романа, у Бездушницима и Просиоцима. Писац
је у том крају провео четири године живота радећи као ме-
ханџија у Црној Бари. То је вријеме прије 1876. године, од-
носно прије ратова и економских криза које су "народни
живот из темеља пољуљале". У годинама када и Комарчић,
о Мачви пишу два знаменита српска писца: Лаза Лазаре-
вић и Јанко Веселиновић. Њихова Мачва је или из доба па-
тријархалног, задружног живота, или из времена сукоба
села са бирократијом и паланком кад је идилични живот
старинскога реда био угрожен. Оба ова писца идеализо-
вала су старо, патријархално село и изразили свој отпор
према новом "вакту" у коме се распадају сеоске и поро-
дичне организације.

Ово што Веселиновић говори о Мачви у роману
Хајдук Станко, могао је написати и Комарчић: ̋ Она вам је
као туђинка, не да се сваком познати! ... Ко хоће да зна
њене дражи и њене лепоте, тај мора живети у њој. Томе она
отвара своја недра и даје своју милошту... А ко проживи у
њој, тај је лако не оставља или, ако је баш мора оставити,
он је никада не заборавља." Комарчић је оставио Мачву,
али је, доиста, није заборавио. Током свог релативно дугог
стваралачког рада враћао јој се у више наврата. Мачва је
на почетку његовог књижевног стварања (роман Бездуш-
ници почео је излазити у ˝Отаџбини˝ исте године кад се
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његов аутор јавио у књижевном животу). Мачва је и у књи-
гама којим Комарчић, по времену објављивања, закорачује
у XX вијек (то су Просиоци и Слике и приповетке).
Дјелима тематски везаним за Мачву почиње и завршава се
реалистичка фаза у Комарчићевом стварању. 

Док је Веселиновић, по Скерлићевим ријечима,
“песник богатог мачванског села из цветног доба старих за-
друга”,  Комарчић је, нарочито у Бездушницима, сликар
дубоких економских и моралних криза које захватају мач-
ванско село разграђујући његову идилу и претварајући Ве-
селиновићеву "богату цуру" у посрнулу сиротицу.
Веселиновић ће у Бирову записати: "Све до првог рата жи-
вело се по нашим селима како се само пожелети може. Бо-
гате њиве доносише богата плода. Где бациш, зрно донесе
обиље. Дације мале, па свака кућица масна. Еј, баш се лепо
живело." У Бездушницима, међутим, наилазимо на сасвим
друкчију слику: "... а човек с лулом у зубима некако лакше
сноси бриге и невоље, нарочито оне и онакве какве беху у
доба наше приче снашле чувену и богату Мачву. Јес овај је
крај наше отаџбине гонила невоља за невољом. У две го-
дине јадни људи нису могли са својих њива ни сабрати
хране толико колико су семена у њих бацили. У другој го-
дини, још пре Божића, у првим кућама нестало је сасвим
хране; а шта да се рекне за сиротињу, која у најбољој го-
дини не може да састави храну с храном? Њу је већ одавно
притисла и морила љута и тешка глад!"

Да ли Веселиновић и Комарчић говоре о различитим
временима, један о оном прије ратова, а други о оном по-
слије, или је ријеч о друкчијем виђењу живота у мачван-
ском селу?

Комарчић је у Црну Бару дошао 1871. године. А код
Скерлића наилазимо и на овакав исказ: "Чича Стојан го-
вори оно што се код нас још око 1870. године почело гово-
рити и што Јанко Веселиновић, поета задруге и ведри
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писац сеоских идила и еклога, све до пред саму смрт своју
није хтео, или није могао да види". Није ли онда Комарчић,
откривајући и у годинама прије рата знаке кризе која зах-
вата мачванско село, проговорио истинитије о Мачви од
Веселиновића? Наравно, оваква оцјена односила би се на
први период Веселиновићевог стварања, али не и на
Писма са села, која представљају "јавно опорицање иди-
личних Слика из сеоског живота". С друге стране, ни Ко-
марчићеви романи о Мачви нису у цјелини критички
интонирани. Божидар Ковачевић с правом каже да се
аутор Просиоца понекад "разнежава, слази у сентимен-
талне изливе, описујући тај сеоски и паланачки свет, дуго
још наиван, патријархалан, идилски". У Бездушницима
такав је опис сијела у кући Обрада Лелека: "Гости су били
необично весели. У малој соби сео домаћин са својом
врстом. Пуше, пију шербе и - егленишу. У великој соби за-
села младеж. С једне стране женскиње, а с друге мушка-
дија."

Међутим, тренуци сеоске слоге, доброћудности ста-
рих и наивности младих код Комарчића су ријетки, њих
брзо смјењују сцене у којима се приказује зло, себичност и
пакост. 

Романескно у овом дјелу заснива се на конфронти-
рању позитивних и негативних јунака. На једној страни
имамо честите и усправне сељаке који страдају због свог
отпора неправди. Такви су чича Пеја, његов син Радован,
Веља Смиљин... На другој су страни "они који су од колевке
навикли да ништа не раде а много да уживају; они који туђ
зној и туђу зараду сматрају за своју својину". "Они", каже
писац, "друштву лиферују каишаре, зеленаше, изелице,
подлаце, буџачке протуве, бургијаше, чанколизе, жбире и
све остале креатуре што зову: талог друштвени. Они су црв
који подгриза народни углед и пред светом и пред исто-
ријом. Они су отров, на језику сладак ко мед; ал кад кане
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само кап на људско тело, онда се онде начини жива рана".
Такви су Симо Ћато и Вуле Брба који оличавају спрегу вла-
сти и зеленаша. Симо Ћато се појављује и у Просиоцима и
тај такозвани повратак личности могао би значити утицај
француских "реалиста прије реализма".

Локалну боју ове регионалне зоне писац даје у дес-
крипцијама. Комарчић нас упознаје са интеријером старих
мачванских кућа, са згодама из сеоског живота, са оби-
чајима који, додуше, немају увијек етнографску вријед-
ност, али доприносе потпуности утиска о народном
животу. Занимљив је, на примјер, опис сеоског јемчења:
"Сеоско јемчење то је морална казна, основана на народ-
ном обичају. Њу наши закони нису усвојили; али је многа
места у нашој отаџбини сматрају као најбоље средство да се
неваљали људи изналазе. (...) Кад се у селу већ једном реши
да се људи јемче, онда се сазову све пореске главе на саста-
нак и не казује им се зашто се зову. То се објави кад се сви
људи скупе. Свака пореска глава мора наћи за се два по-
штена јемца. Укућани и род до четвртог колена не мо-
гујемчити за своје задруге и за свој род; смеју тражити
другог да за њих јемчи. Ко остане без јемства, тај се после
сматра да је у неку руку стављен изван законске заштите.
Он је управо морално мртав. (…) Ово је жиг који ударају се-
љани на моралну страну каквог свог житеља који се пока-
зао да не заслужује да им буде друг ни у каквом послу
њиховом."

О Санџаку као регионалној зони

О Санџаку као регионалној зони у реалистичкој књи-
жевности стољећа - не може се говорити. Овај крај улази у
литературу, и то врло блиједо, тек појавом Стевана Самар-
џића, с почетка XX вијека, и Комарчићевог романа Муче-
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ници за слободу, који је објављен 1907. године. Самарџић
ће оставити неколико слика из живота Пљеваља и Нове Ва-
роши, а Комарчић ће главне сижејне линије свог романа
"из народног живота Босне и Херцеговине" повући из род-
ног Глога и Манастира крај Пљеваља.

У Мученицима за слободу пишчев завичај дат је из
перспективе наратора који "као у некој магли" назире до-
гађаје из свог дјетињства не разазнајући "који су се од тих
догађаја збивали пре, а који после". Зато приповиједање у
првом свом току поприма обиљежја непоузданог свједо-
чења: "Моја ми сестра опет рече: ’Ти то ниси могао утувити.
Био си врло мали; то ти је неко доцније причао’˝. Вукоман
Шалипуровић је у наратору видио писца па је Комарчи-
ћево дјетињство реконструисао на основу приповједачевих
сјећања. У роману се наводи: "Ми смо морали на кући бити
доста имућни . Имали смо пуно коза и оваца, говеда и
коња". А Шалипуровић пише: "Кућа Комарица (односно
Комарчића - ВБ) била је доста богата. Имала је много
оваца, коза и говеди". Или, други примјер. У роману се
каже: "То је морала бити јака задруга. У кући десет пушака,
те на нас није смела насртати свака балија турска". А Ша-
липуровић биљежи: "Лазар Комарчић је рођен у великој и
задружној кући. У кући су била три неподељена брата са
десет мушкараца дораслих за пушку, па на њихову кућу
није лако насртао никакав турски силеџија..." Иако је овако
грађење биографских чињеница на основу књижевног
штива - непоуздано, ипак је Комарчић највише свједочан-
става о својој породици, себи и свом завичају, кад су у пи-
тању књижевна дјела, оставио у Мученицима за слободу.
На жалост, овај роман по снази умјетничког израза испод
је Комарчићевих дјела у којима говори о Београду и Мачви,
па је и слика санџачког живота, поред тога што је фрагр-
ментарна и штура, без атмосфере и колорита. Она не до-
носи у литературу аутентични дух санџачког краја ни у
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амбијенту, ни у фолклору, ни у језику, ни у људским суд-
бинама.

Већ смо примијетили да је санџачки простор у Му-
ченицима сведен на Пљевља и његову ближу околину. Али
ни то  није сасвим тачно. Јер ни града крај Ћехотине го-
тово да нема. Прво: нема његовог портрета у оном смислу
у коме у истом дјелу налазимо портрете градова из БиХ. И
друго: нема слике паланачког живота, оне свакодневице
која открива дух једне средине, њену животну особитост.
Пљевља само назиремо у овом кратком опису: "Давно су
минуле јације. Све је спавало мртвим сном. Високо горе, у
брду, заклепета крилима један певац. Запева. Они му се од
Аџемових кућа одазваше. После се јавише и они из Ала-
гића башче. Ту залајаше и пси. Лајаше мало па и престаше.
И само је још ову свечану тишину проламало заносно ху-
чање надошле Ћотине". 

Нешто прије овог описа, у пишчевом фокусу нашла
се прво пљеваљска "доља" па онда и Ћехотина:

"Збиља, је ли когод пролазио у ово доба године оном
дољом, што се кроз њу несташно провлачи као очи брза а
као кристал бистра Ћотинска река, те узгред милостиво
грли своје вечите другаре, огумастим шумарцима обрасле
брежуљке, пиркајући им зелена подножја њихова; је ли
когод видео оне сиве камене клисуре с високим и голим
литицама, што као верни стражари чувају ову мирисну
дољу и броје вечити цакот васељенине шеталице - броје
дане и године, броје векове, оне мајушне тренутке нама не-
појамне вечности. Ето где су избили први изданци градива
овој нашој приповеци".

(…)
˝Погледај само на ону тиху реку, како се зелено

жбуње огледа у плавом огледалу њеном: И та убава слика,
рекао би, да је створена да буде вечити отисак лепоте весе-
љенине".
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Пљевља су остала изван Комарчићевог ширег лите-
рарног интересовања из више разлога. Поменимо неке.
Овај писац није довољно познавао мјесто у чијој  је бли-
зини додуше рођен, али из кога је врло рано отишао.
Конци приче у Мученицима нису залазили у град, већ су
се, "изукрштани и извијугани", заплели у Манастиру
Св.Тројица и у пишчевом родном селу ...

За Манастир су везана два догађаја: Вујанов боравак
у њему и неуспјели договор око организовања буне против
Турака у Санџаку. У вези са првим догађајем Комарчић је
описао сабор који се код Манастира одржава на дан Св.
Тројице:

"То је било о Тројичину-дне, а Тројичин дан је ве-
лики годет за све Српство, за манастир Тројице нарочито.
Откуд ти ту не буде света - из све пљеваљске нахије, из
Фоче, Горажда, из Пријепоља, Нове Вароши, Чајнича, а
врло често и из самога Подриња. Ту се може видети и по
који Сарајлија, ја од Мостараца, па чак и из удаљених
крајева Босне и Херцеговине. Тројице су место где се стичу
свеколике народне мисли из свију крајева где Срби живе.
Ту је преноћиште и путнику и намернику, ту је склониште
и од зла времена и од обести неситих глобаџија и зулум-
ћара, који на ову стару српску богомољу мрко погледају,
погледају као гладни вуци на стадо оваца и јагањаца. А што
је, опет, освануло красно јутро, каоноти у пролеће: шуме,
жбуње, шипрази, пропланци, све се то растапа у модрика-
стом зеленилу што је умивено свежом јутарњом росом а
позлаћено меким сунчаним зрацима. Ветрић текем ла-
хори, те разноси бајан миомир пролећне руже и другога
мирисног цвећа; а што је опет тичија узаврела, те се из тога
мора од песама извија таласасти глас славље и косова, е би
човек рекао да је цела васељена устала да одслужи свету
литургију великом хришћанском празнику (...) Још изда-
лека чује се бруја као оно у кованлуку кад хоће ројеви да се
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пуштају. Овога се пута код Тројица стекло света што ретко
које године. Колика је манастирска порта, колика је она за-
раван преко које се иде у чаршију, све  је то свет прекри-
лио, да камен из неба полети не би на земљу пао. Кола на
све стране колају, а запевке се разлежу по окосинама Гра-
дине и Корјен-планине."

Другим догађајем завршава се поглавље "На сабору":
"Нигде ватре, нигде зубље запаљена луча. Само су

била осветљена два прозора на крајњој ћелији манастира
Тројица. Ту се већало о једном важном послу народном.
Што се те ноћи ту доконало, то се ни дан-данас не зна; али
се зна то да су у саму зору у манастир банули Турци и по-
хватали неке сумњиве људе, похватали и повезали, а одмах
сутрадан под јаком стражом оправили преко Чајнича и Го-
ражда, тамо негде у унутрашњост Херцеговине".

Глог се појављује у далеком сјећању наратора, у чијој
свијести се јавља више одвојених слика, које, поређане
једна поред друге, представљају реконструкцију породич-
ног живота из нараторовог дјетињства. На основу онома-
стичких и других подударности писац нас упућује на
аутобиографски карактер оног што је речено у поглављу
"Све као у некој магли". Санџачко село из Комарчићева
дјетињства указује нам се у својој патријархалној и за-
дружној породичној организацији. Економски још јако,
оно је постало мета туђе грабљивости: "Кућа велика шин-
дралија и пуно стаја лубом покривених. Млекари пуни
белог смока: грдне каце напуњене сиром и скорупом. Не-
какви туђи људи долазили су с коњима те нам те  каце
некуд односили". 

Село је угрожено од турске самовоље и осионости и
свака је кућа принуђена да се брани јаким задругама, што
свједочи о њиховој не само економској него и одбрамбеној
функцији. Комарчић с нескривеном љубављу говори о па-
тријархалном и задружном животу у свом завичају, али је
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слика санџачког села умјетнички мање снажна од оне у
дјелима амбијентално везаним за мачванску рустикалну
средину.

У роману се појављују и личности из пишчевог
ширег завичаја: Сали-бег Сијерчић, Тане Јечменица, Ри-
стан Шаранац, Осман Крњо, кога Смаил-ага Алагић назива
Таслиџанцем по старом турском називу за Пљевља.

Као и друге личности у овом дјелу, и ове су грађене
по традиционалистичком концепту подјеле на позитивне и
негативне. Та схематизација умањила је умјетничку
вриједност ликова и довела до њихове упрошћености и јед-
нодимензионалности. Јунаци из санџачке зоне не носе ни
у карактеру, ни у поступцима обиљежја свог краја. Писац
их једино одређењем мјеста одакле су означава као Санџа-
клије. Сали-бег је "од Пљеваља", Тане Јечменица из Маоча,
а Ристан Шаранац из Матаруга. У аутобиографској равни
Тане је ујак Лазара Комарчића а Ристан земљак његовог
оца Милинка који је напустио Матаруге и одселио се у
Глог.

Роман Мученици за слободу говори о догађајима
који су везани за устанке и немире у Босни. Прво поглавље
"Аманет Ћамил-бега од Бистрика" односи се на вријеме од
1850. до 1852. године када је Омер-паша Латас угушио по-
буну босанских ага и бегова. ("Ово што ћемо сад испричати
дешавало се у време злогласног Омер-паше, кад га оно сул-
тан посла да Босну покори и царске одметнике похвата, у
синџире баци и у сургун отера"). Радња се потом не одвија
континуирано и у хронолошком слиједу, већ се премјешта
у године устанка у Босанској крајини (˝У Крајини већ је
пламен правога устанка почео дохватати поједина села и
градове, наслањајући се с једне стране на стрмене кланце и
тесне богазе врлетних планина Грмеча и Динаре, а с друге
стране имајући пред собом јак заклон Козаре планине").
Пред историјама јунака временски планови се смјењују, а
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нити збивања час прекидају а час поново успостављају.
Радња се развија на врло широком простору од Санџака и
Лознице до готово свих крајева Босне и Херцеговине.

У вријеме кад је објављен овај роман о Босни и Хер-
цеговини пишу два знаменита српска писца реалистичког
опредјељења. Светозар Ћоровић је био већ објавио прве
књиге приповиједака У часовима одмора, затим романе
Женидба Пере Карантина и Мајчина Султанија а 1907.
појавио се и Стојан Мутикаша. Петар Кочић, који је у
реалистичку књижевност увео Босанску крајину, огласио
се збиркама приповиједака С планине и испод планине и
сатиричном комедијом Јазавац пред судом. Из босанске
муслиманске историје много прије Мученика појавио се
роман Хасан-ага Милорада Шапчанина (наравно, овдје је
ријеч само о писцима који, као и Комарчић, припадају
српској књижевности).

О Босни и Херцеговини Комарчић највише казује у
такозваним ауторским исказима и коментарима. На по-
четку поглавља "Отац и син" открива се пишчев однос
према историји овог краја:

"Ретка је то земља коју су страни политички утицаји
тако несретно ломили, цепали, брата с братом завађали, у
њихов живот уносили вечиту неслогу, вечите распре, било
око власти, било због верске нетрпељивости, било због
каквих народних предрасуда и заблуда, које су душмани
ових лепих српских покрајина, употребљавали за постиг-
нуће својих циљева, као што је то, велимо, случај са Хер-
цег-Босном. С једне је стране овај весели народ давила
лукава римска курија својом верском пропагандом; с друге
је стране његову утробу гризао ненасити црв грчкога фа-
нара, а с треће - моћни утицај силне Османске царевине
имао је непрестано за сврху да и ове две класичне земље
сасвим потчини владавини полумесеца и да их, једном за
свагда, засенчи светом сенком Пророковог барјака". У по-
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глављу "Сарајево и Сарајлије" о овом граду и његовим љу-
дима Комарчић говори маниром путописца: "А кад се озго
сиђе доле и оде у турску каву на Бембашу, онда се тек човек
нађе у једној идиличној и романтичној средини, какву је
заман тражити на ма ком другом крају овога света".
Слични су и портрети Јајца, Травника и Мостара на које
наилазимо у наредним поглављима.

Осим градова Комарчић често описује и живописне
предјеле кроз које се, како би то писац рекао, провлаче
конци приче. Догађају са Аџем-бегом претходи слика
Пливског горњег језера и околине, а поглавље ̋ Два велика
дома˝ почиње описом горњег Подриња. Зато се у реферату
"на основу кога је ово дело добило награду Академије",
каже да је у Мученицима за слободу "географска подлога
особито јака".

Комарчић није приказао Босну само као оријенталну
средину, већ је откривао симбиотски карактер њене етно-
графско-фолклорне баштине. У поглављу "Зло семе - зао
плод" сусрећемо се са веома занимљивим описима Вујано-
вог дома и свадбе:

"Кад су сватови били надомак кућа поломских, онда
ће чауш-баша Обрен Брдаревић повикати:

Станте мало, кићени сватови!
Угасите бубње и свирале!
И сватови стадоше. Стадоше и Турци. И Обрен опет

повика: Да очекнемо док се врате лаке муштулугџије, да
нам кажу јесу ли нам ђевојачка врата отворена. ( ...) И не
постоја дуго, а горе код кућа Вујанових припуцаше пушке
- припуцаше и на једној и на другој страни. Муштулугџије
абер дале да сватови долазе, а они од куће девојачке абер
прихватали гројом из пушака. (...) И кад је био (Обрен
Брдаревић- ВБ) надомак сватова, онда на одушак плануше
обе леденице. И он повика:
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Хајд, пођите, кићени сватови!
Врата су нам широм отворена!
А Марине аберџије додадоше:
Радују се вама сватовима!

Дом оца Вујана је кнежевски дом. Он је кнежевски
свате дочекао и угостио.

Овога дана велики је чардак господски намештен.
Душеке су му застрли ћилимовима и шареницама, а свуд
унаоколо поседани су јастуци од црвене карпузли-чохе. На
среди постављена богата трпеза. (...) Кад сватови стигоше
у двориште и с коња поскакаше, онда ће повикати чауши:

Сваки свога коња у арове,
а њих ено горе по вотњаку:
Јасле су им шљиве маџаруше,
Маџаруше јали џенерике!

Роман Мученици за слободу снажно истиче идеју о
народном јединству "без обзира на верске разлике". У епи-
логу дјела говори се о видовитом човјеку који живи у Бу-
дином храму и Сали-бегу и његовој посестрими Радојки
пророчки открива "што ће бити до пошљетка" с њиховом
постојбином односно Босном и Херцеговином: ˝Биће
добро: она ће у времену бити своја, бити виђена, уважена,
слободна и напредна!˝ И онда његов глас поста за два тона
виши: ˝Али ондаааа кад из њене три вјере проговори -
један народ!"
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***

Иако је у завичају провео само рано дјетињство, Ко-
марчић је ипак, захваљујући првим успоменама али и стал-
ном интересовању за родни крај, развио код себе свијест о
народном животу у Санџаку и његовим особитостима. Та
свијест се литерарно исказала тек у годинама пред пиш-
чеву смрт, онда када су носталгични дозиви из завичаја по-
стали снажни и неодољиви. Тиме се дјелимично може
објаснити што је роман који се дотицао Глога и Пљеваља
настао тако позно, на самом крају Комарчићеве књижевне
каријере. Мученици за слободу чежњиво су и романтично
враћање у прошлост, животну и стваралачку: роман говори
о временима из првих и непоузданих пишчевих сјећања, а
написан је маниром оних писаца чије су књиге предста-
вљале рâну Комарчићеву лектиру.

Потичући из краја у коме су живјели и Муслимани,
Комарчић је свој роман о завичају прожео наглашеним
оријентализмом. Тај оријентализам није, дакле, плод Ко-
марчићевих књижевних додира са оријенталном литера-
туром, већ његових сусрета са санџачким и босанским
Оријентом. Уосталом, то је карактеристично и за готово све
наше писце у чијим дјелима наилазимо на оријенталне
елементе. Сулејман Барјактаревић чак тврди да је оријен-
тални живот, који су Османлије на Балкан донијеле, про-
узроковао "настајање највећих дјела српскохрватске
књижевности".

Ако прихватимо типолошку подјелу оријенталних
утицаја какву је сачинио Иван Шоп, онда би се код Комар-
чића могло говорити о искуственој, објективно-историјској
вези са Оријентом, односно о утицају исламско-оријен-
талне цивилизације примљене емпиријски, у непосредном
пишчевом додиру са Муслиманима и Турцима. Наравно,
овим се не искључује Комарчићево историографско и ли-
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терарно познавање Оријента, али оно није проузроковало
оријентализам у његовом дјелу. А кад је ријеч о "литерар-
ном познавању Оријента", Комарчић га је стицао углавном
захваљујући домаћој књижевности (Гундулић, Његош, Ма-
журанић, Ј. Илић, В. Илић, Шантић, Д. Илић, Нушић, Ћо-
ровић...).

Источна обиљежја у Комарчићевом роману нису у
начину приповиједања ни у исламском схватању човјека и
његове судбине. Комарчићеви Муслимани у својим живот-
ним погледима не откривају онај морално-филозофски
став карактеристичан за источњачки доживљај свијета и
живота. Оријентално у Комарчићевом дјелу је у опису сре-
дине у којој живи муслимански свијет:

"По целој, на све стране избразданој левој страни,
као испод каквих џиновских стреха, вире, као јата белих го-
лубова, читаве групе кућа и кућерака, белих мошеја и џа-
мија, високих и витих минарета, са којих се сваки дан по
пет пута разлеже побожни глас мујезина, који разноси
славу и величину премилостивог Алаха и његова Про-
рока..."

Но, Комарчићеви описи немају ону интензивну
источњачку боју какву налазимо у Андрићевим, Нушиће-
вим и Ћоровићевим приказима градске средине оријен-
талног типа.

Оријентално код Комарчића је и у етнографским де-
таљима: "О бајраму је (Сали-бег-ВБ) увек добијао нове ха-
љине - нову кошуљу од фине свилене ћерћелије са
широким везеним рукавима, нову ђечерму од свилене ша-
малаџе; нов тунис фес с маленом кићанчицом од цари-
градског ибришима; као дукат жуте мествице; озго преко
свилена паса имао је, као крв црвено, силавче, а за сила-
вом, као снег бело свилено јаглуче. Главе лепо подбријане,
а низ плећа пуштен перчин у неколико плетеница, што су
му допирале скоро до чланака. Первазом око феса нани-
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зано неколико златних рубија, а у средини је висила као
снег бела седефли урочица. И онда би дошао његов Асо,
узео га на кркаче, па кроз ваздан којекаквих капиџика
однео у једно пространо двориште, где је било пуно Тур-
чића тако исто обучених у свечано рухо". 

Сликајући Сарајево и Сарајлије Комарчић је прика-
зао босанску урбану средину која носи сва обиљежја град-
ских насеља из оријентелног цивилизацијског круга.

Источњачка обојеност је код Комарчића неријетко
сведена на декоративну функцију: "Поседали на чардаку у
шедрван-башчи, који беше застрт скупоценим персијским
ћилимима, свиленим шиљтетима и крмезли јастуцима."

Од интеријера Комарчић најчешће помиње "каве" у
којима се одвија друштвени живот мушког муслиманског
свијета. Тамо се "од дима људи не распознају"; тамо се "чује
клокорење наргила и сркање кава кајмаклија"; тамо су бе-
говски састанци, озбиљни и мудри разговори, али и шен-
луци, кад се пјевају Мирза-Шафијеве пјесме и позиви
конобару упућују на турском (Механџи бе, долдур да бир
тане). Каве (у дјелу се помињу неколике - Мујаге Алијића,
Башлићева, Авде Брдара...) имају значајну улогу као мјеста
у којима се сплићу и расплићу конци радње, па се не може
рећи да су у роману само ради оријенталног кол рита. Ко-
марчић помиње и каву Баш-Агића у Пљевљима

5

. 
Оријентализам се налази и у језику Комарчићевих

јунака. Честом употребом турцизама истичу се бројне лич-
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Кад је ријеч о кафанама, занимљив је један податак: у свом тексту "Кафа

и кафана на Балканском полуострву" Елезовић истиче да се кафане у
нашим крајевима отварају крајем XVI вијека, а француски путописац Ле-
февр, пролазећи кроз Пљевља 1611. године, каже да су га неки мјештани,
који су сједјели пред кафаном, понудили овим напитком, "Ако се притом
узме у обзир", према Сретену Петковићу, "да су се у Француској кафане
јавиле најпре у Марсељу 1654, а у Паризу тек од 1669. онда испада да су
Пљевља имала кафану шездесет година прије Париза.˝



ности у дјелу које су исламске вјероисповијести (Сали-бег
од Пљеваља, Рашид-бег Зворнички, Смаил-ага Алагић,
Зуко Демировић, Осман Крњо, Али-паша од Модриче,
Емин-бег Сердар-беговић, Бего Јасагџија, Ахмет Чоло, Ру-
стем-бег од Лијевна, Зелида, Емира...). Основна функција
турцизама је у постизању оријенталне обојености говора,
односно у језичкој карактеризацији ликова. Комарчић је
ријетко посезао за објашњењем значења турцизама, што
може да се схвати као пишчево увјерење да су све те ријечи
живјеле у народу, семантички сасвим јасне. Треба рећи да
је аутор Мученика за слободу заиста употребљавао готово
само оне туђице које су биле ушле и у језик неисламског
босанског и санџачког живља (илач, ајлук, ћурдија, зарф,
рахметли, сургун, сертли, каик, милет, аферим...). Да је Ко-
марчић добро познавао значења турцизама, могли бисмо
показати на више примјера, а овдје помињемо један: код
нас је уобичајено да се исламске богомоље називају џа-
мијама. Међутим, џамија је само главна богомоља у једном
мјесту или граду, остале богомоље су мошеје. То је Комар-
чић знао и зато, помињући 120 сарајевских богомоља, на-
води мошеје и џамију. 

Но још нисмо исцрпли оријенталне елементе у Му-
ченицима за слободу. Један од централних ликова у ро-
ману, Сали-бег од Пљеваља, учио је у Стамболу пуних
седам година, а послије је обишао "све главније градове
Мале Азије, Персије и  Арапске." У ауторском исказу се
вели: "У Багдаду, у престоници Харун Алрашида (Комар-
чић мисли на багдадског халифу Харуна Алрашида - ВБ), у
чаролијској земљи из хиљаду и једне ноћи, он је остао пуне
две године. Он је ту изучио  арапски и персијски језик и
упознао се с многим источњачким обичајима. Колико је
пута тај стајао на обалама живописне долине негдашњег
земаљског раја, на обалама Тигриса и Еуфрата". Дакле,
неке личности у дјелу нису везане за Исток само мусли-
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манским именима већ и боравком на Оријенту као и со-
лидним познавањем његове културе. Од обиљежја оријен-
талног живота, у роману се још појављују и хареми.  У
поглављу "Битка заљубљених" уведена је нова личност: "То
је била Арифа, најлепши харемски цвет у свој Босни и Хер-
цеговини, то беше робиња у харему Усејина, сина Смаил-
аге Алагића. И старом је Алагићу узаврела крв у жилама
кад је видео оно наго, оно обло алабестер-тело; оне велике
као угљен црне очи, очи што сагоревају, очи што убијају, и
онда је у себи рекао: 'Ово је, бива, за мога сина Усејина.
Хоћу да је купим, па ма шта ми гођ ови трговац за њу
узишће...'˝

У поглављу "Грех се за грехом ваља" Комарчић нас
упознајеса Османлијама од времена када су се са Селџу-
цима доселили у Хорасан па до владавине Мурата I.6 Радња
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Комарчић у вези са наследником Ертогрул-бега, Османом, у фусноти

приповиједа "Османов сан": "Он једне ноћи усни да је из његова пупка
никао и развио се један грдан дуб - храст  чије су гране и стубови засен-
чили цео онда познати свет. Његови жреци, сутрадан, тај сан протумаче
да ће османско племе покорити све познате земље и народе, а њихове вла-
даре, цареве и краљеве бацити под своје ноге".

У књизи Миленка Вукићевића "Знаменити Срби мухамеданци" наила-
зимо на слично предање које се односи на Мехмеда Соколовића, а заби-
љежено је и у "Босанској вили" за 1888. годину. Ево како га је Вукићевић
записао: "Отац са четири сина, пошто се помолио Богу за се и за својега
брата, који бијаше игуман у манастиру Светога Саве у Милешеву, пошто
је вечерао са синовима и унуцима, пошто су се развеселили и почели при-
чати приповијетке, зађоше дубоко у ноћ. Прије него што ће устати од
трпезе, рече старац млађима: ˝Сјутра свако да добро упамти шта је ноћас
уснио и мени исприча да вам кажем шта коме сан значи˝. Кад сјутрадан
све поустајало по кући, веселе се и пјевају као о Божићу. Свако чељаде,
које је свој сан упамтило оде старцу, да му сан протумачи. Најпослије дође
му најмлађа снаха, која је била бремена и рече старцу, како је уснила, да
јој је никао бор из утробе, па гранама вас свијет наткрилио. Старац је сас-
луша, погледа је добро и одговори јој: ’Да Бог да, да сретно, моја снахо,
али мучно да ти родиш земљи господара.’"

Исто предање биљежи и Радован Самарџић у монографији "Мехмед Со-
коловић".



романа Мученици за слободу у једном дијелу преноси се и
у Стамбол. Описи ове "престонице силне османске царе-
вине" послужили су писцу за извјесну идеализацију источ-
њаштва и исказивање свијести о једној цивилизацији која
је постала дио наше културне традиције.

За оријентализам у дјелима наших писаца XIX
вијека речено је да је у функцији постизања колорита и
онеобичавања. Ова се констатација само дјелимично може
примијенити и на оријентализам у Мученицима за сло-
боду. Наиме, Комарчић је употребом источњачких елеме-
ната заиста желио да изрази особитост једног поднебља.
Али, на другој страни, оријентализам у Комарчићевом ро-
ману тешко се може довести у везу са онеобичавањем, ако
овај књижевни термин употребимо у значењу које му је
Шкловски дао. У приказу источњаштва код нас, Комарчић
није ишао за конструкцијом, односно за представљањем
тог свијета с његове чудне, неочекиване стране, већ га је
једноставно описао не мијењајући га поступком очуђа-
вања. Друга је ствар, наравно, што је за нас тај свијет не-
обичан сам по себи, међутим, увођење необичног у простор
књижевног дјела не представља оно што су руски форма-
листи називали онеобичавањем.

Позиција приповједача

У вријеме када Комарчић ствара примјењивана је,
углавном, традиционална позиција приповједача. У типо-
логији коју је начинио Хенрик-Маркјевич, то би био ау-
торски приповједач који није конкретизован као фиктивна
личност и који је свезнајући.

Занимљив је Комарчићев однос према овом, у њего-
вом времену, владајућем наративном моделу.

90

Вуко Безаревић



Већ у свом првом значајнијем дјелу, у Бездушни-
цима, Комарчић као да показује извјесну недосљедност у
примјени традиционалног начина нарације. То није при-
чање у трећем лицу једнине, већ се користи тзв. ауторско
"ми": "Уочи овога дана догађало се нешто у дућану газда
Вуле Брбе, што има везе с нашом причом. Па како ће из
овога дућана потећи и многи други црвени конци који ће
се, овде-онде, кроз нашу причу провлачити, то неће бити
сувишно да своје читаоце упознамо с нашим газда Вулом
Брбом, дућанџијом из Црне Баре". Формално узето, пошто
се наратор јавља у првом лицу множине, приповједачка
перспектива била би дата из угла не појединца, већ више
њих. Такав угао "множине" налазимо у једној причи Боре
Станковића у којој је јунак сагледан из свијести својих дру-
гова. У Бездушницима, међутим, није ријеч о заиста плу-
ралском наратору, већ о ауторској множини која се, осим
из скромности аутора (отуда називи: множина чедности,
смјерни плурал, плурал скромности) употребљава и ради
утиска здруживања приповједача с онима којима се об-
раћа. Ауторску множину Комарчић користи и у Мучени-
цима за слободу: "Ово што ћемо сад испричати дешавало
се у време... ". Комарчићев наратор није увијек "свез-
најући". У Бездушницима наилазимо и на оваква мјеста:
"Тај су дан измењене многе званичне депеше - између Бео-
града, Шапца и Лознице, и обратно, али шта је у тим депе-
шама било? Ко би то знао!" Или: "Подаци који нам стоје
при руци, једва могу бацити нешто светлости на живот и
рад овога нашег јунака". Слично ограничење нараторовог
знања дато је и у Мученицима за слободу: "Колико је слепи
Вујан остао на нези и старању те добре и честите душе, то
наша прича не зна". Није ли овдје ријеч, да се вратимо опет
Маркјевичевој подјели, о приповједачу са привидно огра-
ниченим знањем о представљеној стварности? У сваком
случају Комарчић је показивао, у односу на ауторско при-
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повиједање и свезнајућег приповједача, стваралачко неза-
довољство и потребу за налажењем друкчијих наративних
модалитета.

У Комарчићевим романима који су слиједили по-
слије Бездушника појављује се нова форма приповиједања
- причање у првом лицу (Ich-Form). Традиционални начин
нарације са неидентификованим наратором који не при-
пада представљеном свијету дјела напуштен је, бар за
извјесно вријеме. У роману Два аманета причање тече из
свијести г. Мише, једног од јунака овог дјела. Комарчић
тиме посеже за модерном наративном формом у којој је
приповједач фиктивна особа која припада стварности
представљеној у роману. Причање из свијести личности,
увођењем персонализованог наратора, постаје субјективи-
зовано, што је врло битно за ово дјело наглашеног ис-
повједног тона. У овом роману Комарчић ломи
"традиционалну доследност употребе само једног изво-
ришта нарације". Читалац се сусреће са неколико нара-
тивних исходишта: Миша и Славка, као и Станојица чије
је казивање дато у епистоларној форми. Смјењивањем уг-
лова из којих су дате различите наративне перспективе,
постигнута је наративна динамика и полифоничност.

Исте године кад и Два аманета појавио се и роман
Један разорен ум у који  је такође уведен персонализован
наратор. То је Стево, једна од главних личности у дјелу.
Перспектива личности-наратора омогућила је оствари-
вање субјективизације нарације, врло битне за умјетничку
реализацију пишчеве замисли.

У вези са позицијом приповједача у роману Један
разорен ум Божур Хајдуковић је забиљежио: "Употреба
првог лица, померање 'објективне' тачке гледишта из свез-
најућег приповедача у 'непоузданог', у приповедача који је
истовремено и јунак, није се уклапала у очекивања публике
која је већ тада увелико била 'опијена' реалистичком пое-
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тиком." У ствари, Хајдуковић овдје говори о такозваном
"видокругу очекивања": "Наиме, онда када се појавило,
дело је (Један разорен ум - ВБ) неким својим новинама на
плану поступка, 'пробијало' видокруг очекивања, те га ре-
ципијенти нису могли реципирати на начин који је, на
пример, данас могућ". Треба рећи да је овдје ријеч о видо-
кругу очекивања како га је Ханс Роберт Јаус тумачио: као
спремност читалачке публике да ново дјело схвати и при-
хвати на основу достигнутих знања о књижевности. Хајду-
ковић, дакле, тврди да је приповједачка перспектива дата
из угла личности у Једном разореном уму доводила у
свијест ондашњег читаоца "искуства која се први пут иска-
зују" (Јаус). Комарчић је и у неким другим дјелима улогу
приповједача уступао фиктивним личностима: већ смо по-
менули Два аманета, затим у романима Мој кочијаш,
Једна угашена звезда, у Мученицима за слободу у погла-
вљу "Туђина је тежа од тамнице". Ако сада, слиједећи Јау-
сову теорију рецепције, утврдимо постојање такозване
естетске дистанце између књижевних знања Комарчиће-
вих савременика, кад је у питању позиција наратора, и но-
вости које доноси приповједна структура наведених дјела
нашег писца, онда испада да су Комарчићеви романи у вре-
мену кад су се јавили изискивали код наше читалачке пуб-
лике измјену хоризонта очекивања.

Композиција и структура Комарчићеве прозе

У већини Комарчићевих дјела веома је видљиво си-
жејно обликовање фабуле, па наравно и конструкција вре-
мена и ликова. Овај писац често радњу успорава и прекида,
али не да би се "ствари поново осјетиле" већ да би се причи
обезбиједила занимљивост. Осим тога, и суспенс (saspens)
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је неријетко у основи прекида радње и коришћења ретрос-
пекција. То је и разумљиво с обзиром на то да је Комарчић,
по ријечима Јована Деретића, најистакнутији представник
криминалистичког жанра у српском роману XIX вијека.
Отуда су у неким његовим дјелима (Два аманета, Без-
душници...) формално-композициони елементи у фун-
кцији остваривања развоја радње на "принципу тајне".

Роман Два аманета почиње сликом позне и ра-
скошне јесени на Калемегдану. Приликом једне шетње на-
ратор ће изненада угледати свог некадашњег школског
друга Љубишу Боровића. Одмах затим писац прави први
конструкциони захват. Непосредном сусрету двије лично-
сти претходи ретроспекција остварена формом реминис-
ценције. Оживјело је вријеме ђаковања; дата је основна
карактеризација главних јунака и њихова етичка полариза-
ција на којој ће се заснивати драматика радње. Из кратке
предисторије негативног јунака сазнаћемо да је ова лич-
ност "успјела" у животу. Тиме је наговјештена трагична
судбина његовог пандана Љубише и дат драмски импулс у
моћности неправде. Слиједи повратак у непосредна зби-
вања која нам прво откривају тешко болесног Љубишу а
потом и његов крај. Наратор је, затим, по Љубишиној
жељи, "постављен за стараоца његовој деци". Убрзо умире
и Кузманова жена Пава која ће наратору такође оставити
једно завјештање: да се имовина њеног оца употреби "на
племените и корисне сврхе", тј. за оснивање добротворне
установе за незбринуту дјецу. Осим тога, Пава је наратору
оставила и један "свежањ хартије" који крије тајну Кузма-
новог животног и професионалног "успјеха". Предстојеће
Мишино (нараторово) упознавање са садржином ових хар-
тија ствара напетост и неизвјесност радње која се увећава
одлагањем Славкиног (Љубишина супруга) припо-
виједања о неоствареној љубави између Паве и Љубише и
борби што ју је Пава водила "против оног демона" - Куз-
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мана. Писац прекида ток радње и уводи ретроспекцију у
форми читања писма. Наиме, својевремено је Станојица
архивар покајавши се због саучесништва, послао писмо
Пави у коме открива Кузманова злодјела. Приповједаче-
вим читањем писма које потиче из поменутог "свежња хар-
тије", писац развија мотив ̋ узет из судско-криминалистичке
праксе˝. Нова ретроспекција, која слиједи послије кратког
успостављања тока непосредног догађања, занимљива је са
становишта наративне технике. Славка, једна од личности
романа, прича другој личности која је истовремено и на-
ратор у дјелу, о главним јунацима - Кузману, Љубиши и
Пави. Те двије ретроспекције чине да се роман у свом сре-
дишњем и другом дијелу развија уназад, ка прошлости
јунака, чиме се стварају неопходни услови за перипетију и
расплет. Од дванаест поглавља, колико роман укупно има,
седам је дато у виду предисторија личности, што најочи-
тије говори о односу фабуле и сижеа у овом дјелу, ако тај
однос сагледавамо из угла руских формалиста ("У фабули
је време, а у сижеу је књижевна конструкција времена; у
фабули је личност, а у сижеу је књижевно конструисани
лик").

У два посљедња поглавља синхрони развој радње
омогућава да се роман креће у правцу који води резрешењу
конфликтних чворишта.

Бездушници су социјални роман, али са тенденцијом
да пређе "у други и друкчији романескни жанр, у крими-
налистички.. ˝ Отуда се и ово дјело одликује заплетеном
фабулом и конструктивним моментима који су условљени
жанровским захтјевима. Позорнице непосредних збивања
су Црна Бара и Београд и на њима се појављују већ фор-
миране личности са свим социо-моралним одликама. У
другом временском плану писац, међутим, даје предисто-
рије свих ових јунака (Сима Ћата, Јова Ружића, Боја Бе-
љуша, Николе Магића, адвоката Булића...). И овај роман
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има дванаест поглавља. Честим ретардацијама, прекидима
и ретроспекцијама, писац организује фабулу тако да поре-
дак догађаја буде у функцији стварања напетих и узбуд-
љивих ситуација и обрта. Уз то, појављују се паралелне
линије догађања, односно паралелни сижејни токови који
се, вођени вјештом Комарчићевом руком, повремено до-
дирују уносећи нове неизвјесности и усложњавајући зби-
вања.

Роман Мученици за слободу почиње Шантићевом
пјесмом "Остајте овдје" која је, у ствари, патриотски инто-
ниран мото дјела. Мученици говоре о страдањима нашег
народа под османском влашћу и борби за слободу у Сан-
џаку и Босни и Херцеговини. У основи романескне струк-
туре је сукоб између приврженика босанско-херцеговачке
властеле, која се борила за самосталност ове покрајине, и
присталица Османлија, односно травничких везира: "Први
су били мученици за слободу, а други - везирови чанко-
лизи и уходници."

Роман има више сижејних линија, које се понекед
додирују. Носилац једне је Сали-бег од Пљеваља чија исто-
рија почиње трагичном судбином његовог оца Ћамил-бега
од Бистрика који је страдао у злогласном обрачуну Омер-
паше Латаса са сарајевским беговима. Прије него је удав-
љен свиленим гајтаном, Ћамил-бег је оставио своје двоје
дјеце сусједу Јевти и његовој жени Јели да се о њима брину.
У сљедећем поглављу ауторски приповједач, који није
идентификован, али, на извјестан начин, припада пред-
стављеној стварности на почетку дјела, сјећа се догађаја из
свог дјетињства у којима наилазимо и на Сали-бега; овај
потомак славних Сијерчића из Горажда јављаће се у на-
редним поглављима у двострукој улози: као бег патриота и
као тајанствени Црни Витез, заштитник раје и љути про-
тивник Османлија и њихових придворица.

Паралелна сижејна линија повучена је из Манастира
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св. Тројице код Пљеваља у коме сусрећемо слијепог гус-
лара, у ствари Вујана Поповића из Великог Полома код
Зворника чија ће лична и породична трагедија указати на
неке од узрока немира и буна у Босни и Херцеговини. Тех-
ником ретроспекције писац се враћа "давно минулим да-
нима када су се збивали догађаји, из којих су избили први
изданци за градиво" у овом роману преносећи радњу из
пљеваљског Манастира у горње Подриње. У ћерку Вујана
Поповића, лијепу Мару, загледао се син чувеног полимског
трговца Јова Орлаче. На свадбеном весељу, међутим, људи
Смаил-аге Алагића убијају Вујановог сина Љубишу, а кас-
није и Јова Орлачу и његовог сина Обрада. Поп Вујан је ос-
лијепљен, а његова ћерка Мара, не поднијевши све ове
несреће, полуди одмах пошто се породи.

Радња се затим преноси у Лозницу гдје упознајемо
новог јунака на кога је, вели писац, његово мјесто (у причи-
ВБ) поодавно погледало. То је Драго Орлача, син луде
Маре и Обрада Орлаче, који је након трагичних догађаја у
Полому, пребачен преко Дрине, у Лозницу, гдје га је при-
хватио сиромашни црквењак Данило. Судбина поломских
јунака дата је на два плана од којих је онај са Драгом уоб-
личио ширу слику социјалних и националних збивања,
али је та слика оптерећена и сегментима чије су функције
забављачке и сентименталистичко-романтично су обојене.
Драгова животна историја замишљена је као узбудљива
прича о страдању добра и његовом тријумфу на крају. Ме-
ђутим, та замисао остварена је поступком који није омогу-
ћио проницање у смисао историјских збивања, већ је у
првом плану конструисање мелодрамских заплета и расп-
лета. Догађаји око Драга Орлаче указаће на ослободилачке
везе Србије са Босном и Санџаком (прота Рајко) , као и на
злодјело оних који су се приклонили Османлијама (Смаил-
ага Алагић, Антун Џавић...).

Сижејне линије додириваће се онда кад Сали-бег,
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алијас Црни Витез, својим романтичним подвизима буде
спасавао Драга Орлачу и пронашао старом Вујану његовог
дуго траженог унука, и светио се осионим помагачима Ос-
манлија.

Подвизи Црног Витеза и његове чете, затим Сали-
бегова љубав према Радојки и путовање у Индију носе сна-
жан печат оне Комарчићеве лектире која га  је не тако
ријетко одвајала од реалистичког поступка и бацала на
саму ивицу тривијалне књижевности. Још је аутор рецен-
зије, на основу које је овом дјелу додјељена прва награда
из Задужбине Николе. Ј. Мариновића, запазио да је књи-
жевна обрада овог романа старијега, идеалистичко-ро-
мантичнога правца..."Тај се правац", вели рецензент, "види
јасно по сувишном идеалисању злих и добрих, симпатич-
них и антипатичних личности у овом роману, које једна
према другој стоје као бела боја према црној; а манири - по
прекидима и казивању појединих догађаја, често на најза-
нимљивијим местима, и по уметању нових. Очигледно је
да је писац тим манирима циљао на напрегнуту пажњу чи-
таочеву, на његово довођење догађаја у везу и целину, као
и на расплетање замршених, романтичних чворова, обмо-
таних неком мистичном тајанственошћу".

Овакву сижејну схему писац користи у још неким
својим дјелима. Све ово говори да је Комарчић књижевну
творевину схватао онако како ју је  Ејхенбаум одредио:
"Уметничко дело увек је нешто што је направљено, оформ-
љено, измишљено, и то не само вешто него и вештачки, у
позитивном смислу речи..."

Одступање од уобичајене сижејне схеме налазимо у
роману Један разорен ум. Разлоге бисмо могли открити и
у познатој чињеници да свако "увођење нове тематике по-
влачи за собом разграђивање устаљених схема и клишеа".
Стављајући у средиште дјела једну интровертовану и кон-
теплативну личност, Комарчић прати њено несналажење у
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сложеним животним ситуацијама, које је доводе до унут-
рашње психичке пренапрегнутости и деструирања
свијести. Приповједачка техника у овом роману про-
изашла је из пишчевог умјетничког задатка да готово хро-
нолошки слика доживљајно, психичко стање лика.
Откривање узрока Вељиног душевног поремећаја и приказ
развоја његовог лудила захтијевали су праволинијски про-
ток времена, те у роману нема уобичајеног и писцу драгог
флешбека.

***

Структура лика у Комарчићевим романима је не-
ријетко традиционалистичка и схематизована. То није
комплексна личност какву је већ стварао Ј. Игњатовић, већ
једновалентни карактер изграђен на основу пишчевих мо-
рализаторских ставова и поједностављеног гледања на
човјекову природу. Судећи по подјели на искључиво пози-
тивне и искључиво негативне личности, Комарчић је вјеро-
вао да су добро и зло одвојени у свијету и људима и да у
њиховој борби добро увијек на крају тријумфује. Наш
писац није уочио једну од битних особина живота и лите-
ратуре (оне боље) у свом времену: борбу добра и зла у јед-
ној личности, као и сукоб јединке са средином, њеним
навикама, нормама и обичајима. Унутрашња ломљења
личности или њене усамљеничке побуне проистекле из не-
сагласности са свијетом, откриле су у реалистичкој припо-
вијеци трагичне истине о човјековој контроверзној
природи, као и сву сложеност и деликатност односа на ре-
лацији појединац-друштво. Оно што је Комарчић ипак
прихватио од реалиста било је изражено у сазнању да је зло
жилаво и отпорно, па је његовом литерарном отјеловљењу
у структури дјела припао значајан простор.

За Комарчића је карактеристично и статичко пред-
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стављање личности, њеног духовног портрета. У том по-
гледу ликови су конципирани по класицистичком и ро-
мантичарском узору: дати су као људи са већ формираним
особинама и погледима па се карактерно и идејно не
мијењају у просторима романа. Наравно, ријеч је само о
преовлађујућем поступку, али не и о једином. Већ је запа-
жено да при обликовању Вељиног лика (Један разорен ум)
писац "није пошао од готових претпоставки, није унапред
одредио све његове карактерне особине и индивидуалне
црте, већ је оставио да приповест сама, својим током, гради
и дограђује овај лик". И лик Јова Ружића (Бездушници) од-
ступа донекле од устаљене схеме. Ова личност еволуира
попут ликова у дјелима Светолика Ранковића: од позитив-
ног ка негативном. Та еволуција није дата поступно и хро-
нолошки, већ се открива тек након ретроспекције.

У креирању ликова Комарчић се служио разноврс-
ним изражајним облицима: дескрипцијом, нарацијом, мо-
нологом и дијалогом, нараторовим коментаром, интимним
формама...

Структури лика често су подређивани остали еле-
менти књижевног дјела. Само у неким слабијим Комарчи-
ћевим романима  ликови   су    у складу са сентименталистичком
поетиком, агенси приче.

Прве успјешне ликове Комарчић је остварио у ро-
ману Бездушници. Сликајући мачванско село писац је от-
кривао процесе социјалног раслојавања, спрегу сеоских
дућанџија и представника власти, повезаност "гладних ам-
фибија" и оних који су "уместо Богатића добили Београд
па још и класу" иако је "хиљаду тужби послато" због њихо-
вих злодјела док су били капетани. На том тематском
плану романа издвајају се ликови Сима Ћате, Вула Брбе и
Јова Ружића.

Симо Ћато, црнобарски кмет, реализован је као ка-
рактер с индивидуалним цртама, али и као типични пред-
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ставник сеоске власти. Његов портрет у поглављу "Орлу-
шине стрвину увек нађу" класично је реалистички; он
садржи спољашњи опис личности и наговјештај карактер-
них особина:

"Он беше омален и дежмекаст. Коса му је црвено
риђа, а очи мале и нешто буљаве, које су летале као на
зејтину. Вредно је поменути црвене пирге којима беше по-
прскана зеленкаста периферија око зенице и кукаст нос на
коме беху израсле три повелике модро црвене брадавице,
те изгледаше више на ћурећу главу с малом крестицом, но
на нос у инсана. Бркови су му били повелики, налик на
отопљена врапчија крила. Они су му, душа ваља, закла-
њали несразмјерно велика уста с дебелим и модрим ус-
нама. Црте његова лица, на први поглед, биле су без икаква
особита израза; али ко би га изближе стао посматрати, ко
би завирио у дубину његових пиргавих и немирних очиију,
тај би у овоме човеку опазио злобну, подмуклу и грабљиву
душу". Ћато је био син мачванског кнеза Шурице, и то му
је омогућило да још као врло млад стекне неке друштвене
привилегије које су га одвојиле од тешког сеоског рада.
"Време и људи", каже писац, "начинише да је мали Симица
постао господин сељак". Тај бирократизовани сеоски слој
био је често критички освјетљаван у српској  реалистичкој
прози. Скерлић говори о "господи сељацима" који су "из-
губили сваку врлину сељачке душе и добили све мане ва-
рошке, који ће својим нерадом и развратом, као какав
микроб, тровати живот сеоски". Иако је Скерлић мислио
на оног Веселиновићевог сељака - господина кога је ка-
сарна научила нераду и лаком хљебу, све ово могло би се
односити и на "господу сељаке" које је стварала бирократ-
ска власт. Комарчић је зналачки уочио разорни утицај се-
љака који су "варошки" живјели на селу. Он је видио
њихову трагикомичну распетост: "Газда Симо Ћато је од-
некуд мрзио варошане па зато, ваљда, и варошко одело. Он
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би обично рекао: Гуњ и опанак - то је народ, униворма, то
је народна власт! Па и опет он није хтео понети ни гуња ни
опанка. Њему се чинило да је он увек нешто више од се-
љака. Ту је разлику хтео да покаже и својим ношивом".
Ћато наводи свој "бирократски" животопис који ређањем
функција, неодољиво подсјећа на савремене аутобиограф-
ске прилоге којима бирократе овог времена изражавају
своју "успјешну" друштвену активност:  "Био сам ћато 9 го-
дина, члан у општинском суду 10 година, предсједник 12
година... Биран сам за скупштинара 9 пута; био сам судија
у изабраним судовима 45 пута, а председник 64 пута; а сем
овога био сам још у 36 разних комисија..." У политичким
промјенама Ћато је "вазда умео да одигра улогу оног лука-
вог лисца што је с курјаком огледао запета гвожђа". За ову
личност писац каже да је "производ оног времена и оних
људи" указујући тиме и на свој реалистички приступ у
градњи Ћатовог лика као типског представника једне врсте
људи и друштвено условљеној појави. Ћато је сагледан и
из унутрашње, субјективне перспективе, из угла личности
чича Пеје: "Ко њега још не зна! Дабогда се наки више не
рађали.(...) Овај (Шурица, отац Ћатов -ВБ) је био и пас и
човек; али је ово мора народна. Он је и своме оцу и својој
мајци живот прекратио. Ја сам у дугу земану доста којешта
претурио преко главе, али оваке рђе још видео нисам". Кад
говори о свом сину Радовану, чича Пеја слика посредно и
Ћату. То су она мјеста када се писац, помоћу контраста,
служи структуралном карактеризацијом: "Син ми је мало
препорит. Хоће да кресне свакоме у очи. А то данас не иде...
Није то само данас. Откад памтим, увек су они плаћали
што хоће да исправљају криву Дрину. На кога се опизме
кметови на тога и власт, а коме се власти навежу, тај је био
и прошао".

У спољашњем опису лика Вула Брбе долази до изра-
жаја пишчево хумористичко портретисање негативних
личности:
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"То је човек од својих 35-40 година. Стаса је осред-
њег. Главу има вижљасту, а лице абрашасто, стога су га
неки звали и Абрашом. Очи су му светлеле неком подму-
клом ватром. У горњим капцима имао је нешто трепавица,
а у доњим баш ни длачице. Стога је ваљда онако непре-
стано очима и жмиркао. Нос му је мали и нешто затубаст.
Био је прићос. Оно неколико риђих дугих и чекињастих
длака, што му штрчаху на самим крајевима горње усне,
више су личиле на бркове у мачка но у човека. (...) Његова
горња усна била је дебља од доње, стога је изгледало као
да непрестано држи доњу подвијену. И, кад би год отворио
уста да што рекне, морао је најпре учинити бр...!" У лику
Вула Брба Комарчић је оличио сваштаре трговце, такоз-
ване сеоске дућанџије ("... то је и трговац и ситничар, и ба-
калин и шпекулант, и терзија и абаџија и папуџија и
чизмар...") који су тјерали у просјаке просте и невољом
притиснуте сељаке. Сцена у изворном амбијенту Вуловог
дућана, кад је оглобљен и опљачкан Пуро Гаушић, иде у
сам врх приказа "сеоских пијавица" на дјелу. Вулово заки-
дање на мјери, натписивање и уцјењивање, као и оно што
је М. Данојлић, поводом Глишићевог дјела, назвао екс-
плоатацијом туђе  несреће - сврставају Вула Брба у ред ли-
кова какви су Вуле Пупавац, Неша Зелембаћ и Давид
Узловић.

У ауторском коментару наглашава се да Јово Ружић
"није баш незнатна личност" у роману. Деретић је добро
запазио да се карактер овог лика прво открива у интерак-
цији прича-јунак, "у настојању приче да доскочи јунаку, да
га ухвати у своју мрежу", па тек онда у односу према другим
личностима дјела: "Ми морамо признати да се тај човек
умео свуд наћи, па и код нас. Кад је човек батли - ништа му
се не може. Ето, ми смо се, штоно веле, нашли у небраном
грожђу, не знамо како да почнемо и где да се зауставимо.
Све се бојимо да нам овај човек, по свом обичају, не ис-
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клизне из шака, те би нам његова слика остала непотпуна...
Ми то говоримо из искуства. Г. Јово Ружић је у томе прави
мајстор. Он се из сваке неприлике уме да извуче. И ми
ћемо се постарати, да му тај марифетлук, бар у нашој
причи, оде на лио".

Писац Јова Ружића уводи у простор романа у VI
глави када се радња сели из Црне Баре у Београд. Ову лич-
ност упознајемо као "члана прве класе вароши Београда".
Ружић је у престоницу дошао из Мачве, своје бивше капе-
таније. Карактеристика лика, његова морална димензија
наговијештена је у ауторском коментару: "Јово Ружић - то
је она проблематична појава у редовима наших поли-
цијских чиновника у којој се усредсређују сва својства што
су из њих поникле свеколике повике у народу, управљене
на овај ред државних органа". Као и за Сима Ћата, и за Јова
Ружића писац Бездушника мотивацију негативних карак-
терних особина налази у утицају средине: "Он је производ
околине и прилика, што изаткаше и његов живот и његове
погледе на друштво у ком је живео". Комарчић ће, систе-
мом ретроспекција и ретардација, дати низ појединости о
Ружићу стављајући их у двоструку функцију: као илустра-
цију карактерних особина, али и као мотивацију промјена
у психичкој структури овог лика. Тако ћемо сазнати да је
преломни тренутак за Ружићев однос према другима био
сусрет са калфом Васом: "Његов је говор у мени начинио
читав дармар. Ја почех да гледам свет другим очима". У Ва-
сином казивању разоткрива се тежак положај калфи и иго-
овска теза да друштвена неправда рађа деликвенте:
'Збиља, јеси ли кадгод мислио о јадном стању нашем?
Знаш ли зашто смо сви као да су нас гује пиле? Да ти ја
кажем. Нам не дају да се наспавамо колико је нужно. Ми
устајемо јутром у један по поноћи, а лежемо у девет увече.
Ми радимо и дању и ноћу; ми немамо ни свеца ни свеча-
ника, дабоме, казао сам ти, ми смо робље незаробљено. Ми

104

Вуко Безаревић



смо жељни слаткога сна и леба и смока. Наш је леб црњи
од земље, а тврђи од камена; наш је смок грâ што се никад
скувати не да, расо, кад се стане отезати и купус, кад у њ
март пухне... Празилук, то је наша посластица! И ти, Јово,
хоћеш, да ја... Збогом... не могу више да говорим. Ја хоћу да
се светим овом свету!" Васа ће се светити богатим и моћ-
ним поткрадајући их. Јовов обрачун са свијетом, који је
"пун неправде" и који се "дави у неваљалству", имаће друк-
чији смисао и смјер. Из сазнања да је ˝свет зверињак где
јача зверка слабију гони, хвата, тамани, сатире, ждере",
Јово неће изаћи као морални и социјални побуњеник, као
човјек који хоће да мијења или бар поправља, већ као ком-
промисна и конформистичка свијест. Ружићева девиза -
бити јачи да би се опстало у звјерињаку - проистекла је из
неспособности да се уоче социјални узроци зла и из недо-
статака племенитих побуда и промишљених визија буду-
ћег свијета. Нашавши се "једног лепог дана и без имања и
без пара, и без уживања и без залогаја хлеба и без иједног
јединог свог пријатеља", Јово је разлоге потражио у несаг-
ласности свог односа према свијету и самог свијета: " ... ја
сам досле био јагње, без чувара, без чобанина (...)  Овај је
свет звер што сама себе једе". Јово је стао пред Мачву , као
Балзаков Ежен де Растињак пред Париз, спреман де се
свети. Али о каквој освети је ријеч? Жртва неће потражити
крвнике, већ друге жртве да би и сама постала крвник: "За-
клињем се Богом живим, да ћу одсле и ја да будем - шта?
Најпре и најпре мала керица, што се око сваког умиљава,
уза сваког скаче и репом маше - док се додворим, док се
под кожу не подвучем; бићу подмукла мачка што уме до
заноса да преде и да се увија; ал опет што чува скривене
нокте да њима прву жртву шчепа, да очи изгребе; где
треба, и лукава лија што ватром својих очију кокоши са се-
дала скида, па ћу тек онда постати крвожедни вук што
упада у читаво стадо оваца, те их редом, једну по једну
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коље, раздире, те се утробом њиховом храни а крвљу поји...
˝  Тако ће започети и остварити се Ружићева каријера - од
латова на Карантину рачанском до високог полицијског
чиновника у Београду. Писац није пропустио прилику да у
свом коментару укаже на мрак путања којима се у једној
полицијској, бирократској држави стиже до власти и моћи:
"Слабо је око обичног читаоца - оно није навикнуто на ону
густу тмину у подземним ходницима куда се те путање про-
влаче. Загушљив је ваздух што је наслаган у тајанственим
подземним просторијама куда вијугају путање разних ка-
ријера. Јест, путеви су ти тамни и пуни мистериозних при-
зора, по њима ходају, једна се о другу чешу друштвене
амфибије што се зову 'Ружићи', 'Булићи', 'Чолићи', 'Ма-
гићи' - и сва остала њихова 'хордија'- што представљају
јунаке ове приче".

Јовову деформисану полицијску свијест писац ће
најбоље изразити у сцени Ружићевог сукоба са келнером. У
тужно-смијешном Јововом коментару, чеховљевском сна-
гом  исказана је  сила чина и униформе створена у поли-
цијско-поданичком систему људских односа: "Не, видиш
ти, молим те, како човек може да награбуси на правди
Бога! То си ми ти крив, Радоје! Ко слуша децу, гори је од
деце. Тако мени треба! Шта ће ти униформа? велиш ми.
Ето шта ће ми! Њу чиновник не треба да скида ни кад пође
да спава. Јесте ли видели како се церека као мајмун? Ја му
лепо рекох да примакне сто, а он збија спрдњу са мном! А
да сам се нешто десио у мојој униформи видели би ви како
би ми овде играо као по 'дроту'!"

У роману Два аманета врло је изражена етичка по-
ларизација личности. На једној страни су Љубиша, Пава,
Славка..., а на другој Кузман, "ситничар" са Зеленог венца,
Мица... Све су то, углавном, једновалентни карактери дати
у функцији морализаторских Комарчићевих тенденција.

Љубиша Боровић је романтична личност. Један од
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наратора, унутрашњих приповједача, каже за њега да су му
"небо и звезде" били најмилији свијет. Та наклоност према
астралним просторима није само израз Љубишиног зане-
шењаштва и мисаоности него и чистоте и "велике доброте
душе његове". Романтично у овом лику огледа се у изузет-
ности Љубишиних карактерних особина, у његовој бујној
машти и осјећајној природи, у сукобу са стварним, прак-
тичним и приземним... Љубишин лик обликован је кроз
интимне наративне форме - успомене и исповијести. На-
ратор Миша сјећа се Љубише из времена ђаковања, Славка
приповиједа несрећну историју Павине и Љубишине љу-
бави... Интимни тренуци откривају се у писмима трагич-
них љубавника... У поступку грађења лика писац се
користи и двоструком експозицијом: Љубишино унут-
рашње стање сагледава се кроз призму душевних стања
друге личности.

Примјењујући схему композиционе структуре зас-
новане на сукобу позитивног и негативног јунака, Комар-
чић је наспрам идеализоване Љубишине личности,
поставио "грозног и перфидног" Кузмана Јеличића, који
представља отеловљење зла. Разлику међу њима повлачи
Пава: "Кузман је човек практичнији; он је одважнији, јуна-
чнији. Он је човек који припада доле, земљи, а Љубиша
горе, небу. Кузман је човек што припада садањем човечан-
ству. Љубиша ономе које ће тек да дође; а богзна хоће ли
игда и доћи". Треба, међутим, имати у виду у каквим окол-
ностима и у каквом психичком стању Пава изговара ове
ријечи. То је тренутак послије коначног растанка са Љуби-
шом који није имао храбрости да од чича Стојиљка за-
тражи њену руку. Зато Павино одређење Кузмана као
одважнијег и јуначнијег човјека од Љубише, јесте израз
њеног прекора Љубишиној малодушности и очајања што
је добро у животу пасивно, а зло агресивно. Праву мјеру и
природу Кузмановог "јунаштва" Пава ће открити у писму
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Станојице архивара ("Ах, госпођо, ви би се згрозили кад би
знали колико неваљалства, колико лупештва има у томе
човеку"). Станојица ће исказати своју недоумицу о изво-
рима Кузмановог зла: "Ја управо не знам ни где је прави
почетак злочинима које је ваш муж засновао и откао, а још
мање знам где ће им крај бити. Можда им је клица чак у
материном млеку, које је као дете посисао, можда се њи-
хове жилице зачеле у његовој околини, а можда и у самоме
нашем друштву и у животу којим ми данас живимо". У сва-
ком случају мали архивар изрекао је осуде на рачун град-
ског друштва с краја прошлог вијека. Обликовање
Кузмановог лика открива пишчеву стваралачку инвентив-
ност. Ова личност нашла се у "пресјеку" многих наратив-
них перспектива. О њој не говоре само наратори са
супротним етичким предзнаком већ и Кузманови бивши
ортаци у судским ујдурмама и подвалама. Али ни то није
све. Субјективном формом "нотеса" Комарчић је "прину-
дио" негативног јунака на аутопортретисање, чиме је про-
дро до најтамнијих слојева једне злочиначке свијести.
"Моји принципи" и "Адвокатско вјерују" откривају фило-
зофију зла и њену визију раја на земљи. Кузманов "нотес"
је оптужба животне стварности која се банализовала афир-
мишући оно што је приземно и егоистично.

Личност Сали-бега из романа Мученици за слободу
занимљивија је по Комарчићевом односу према људима
свога завичаја него по структури, начину како је ствара-
лачки обликована и функцији у композиционој архитек-
тоници дјела.

У Сали-бегу Сијерчићу писац је идеализовао онај дио
муслиманског живља (босанске и санџачке властеле) који
се борио против Османлија и видио своју перспективу у са-
мосталности Босне и Херцеговине. Сали-бег, као Андрићев
Дефосе, будућност босанског народа сагледава кроз прева-
зилажење вјерских нетрпељивости и откривање интереса у
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заједничком живљењу. Служећи се увијек поларизацијом
и конфронтацијом као полугом романескног кретања,
писац је и пљеваљске Муслимане подијелио на позитивне
и негативне: прве представља Сали-бег, а други су оличени
у Осману Крњи.

Одређење Сали-беговог лика налазимо у трећем по-
глављу романа: 

"Ми смо били чивчије Сали-бега Пљевљака. То је
био веома богат бег. Где тај није имао својих великих и
малих спахилука, беглука, миљкова! Његове су Бабине,
Глог, Забучје, Дубраве, Крњаче, Матаруге, све у непосред-
ној близини Пљеваља. (...) Сали-бег своје порекло доводи
од старе племићке породице Сијерчића. Он је имао личних
и породичних веза у свима главним градовима и босан-
ским и херцеговачким. Био је добар Муслиман, али је и не-
срећној босанској и херцеговачкој раји био свагдашњи
заштитник.(...) Сали-бег је био и срцем и душом одан својој
отаџбини. Он је не само желео већ је и свим силама радио
да Херцег-Босна и политички буде своја, а не слушкиња ту-
ђина." 

Са становишта стилских формација овај лик конци-
пиран је у сентименталистичко-романтичарском маниру:
то је изузетан и необичан човјек. Као средишња личност
романа, он представља везивну нит дјела, а дат је у дво-
струкој улози: као бег и великопосједник који воли рају и
свуда исказује своја патриотска осјећања, и као Црни
Витез, тајанствени четовођа који се са својом четом налази
гдје год треба непријатеља спријечити у злодјелима. У
складу са том двоструком функцијом писац је "организо-
вао" особине ове личности: физичка снага и спретност
(˝цела појава имађаше нечега у себи поносног, нечега гос-
подског, нечега што влада, што заповеда"), вјерска толе-
рантност ("све су вјере од Бога; гонити људе друге вјере, то
је насртати на сама дјела божја!"), слободарство ("Жали ти,
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беже , што нам Херцег-Босна под туђином стење!"), веома
развијено осјећање за праведност и доброчинство... Сали-
бег се посветио буђењу народне свијести - "да он сам (народ
- ВБ) увиди гдје је његов спас, а то је у његовој властитој
снази".

У романтичној књижевности честа су преплитања
љубави према домовини и љубави према жени. Већ смо по-
менули Сали-бегова снажна патриотска осјећања. Пред
крај романа ова личност осјетиће и "љубав према је'ној
лијепој каурци", ћерки свог добротвора Јевта Ђонџије.
Снагу те љубави Сали-бег открива Алилу: "... Сад знаш ону
силу што је моју душу занијела, моје срце смрвила, моју
прошлост, моју садашњост, моју будућност тумбе окре-
нула." Но, то је "забрањена" љубав и она ће бити жртвована
да би била испуњена "узвишенија дужност":

"Па шта ће од нас  најпослије бити? Овако се ни живи
ни мре. Има ли кака гођ илаџа од ове страшне боље што се
љубав зове?"

"Има. То је опет љубав, али љубав према роду своме."
У стваралачком обликовању Сали-беговог лика аутор се
вратио својим најранијим књижевним искуствима. То је
наивно и једнострано приказана личност. За њу су везани
необични догађаји, мистичне околности  и невјероватни
обрти и подударности. Па ипак, овај лик стваран је с љуба-
вљу и амбицијама. Писац је овог свог јунака засновао на
идеји да су санџачки Муслимани и раја "браћа по крви и
по млијеку" и да је њихова заједничка борба против сваког
освајача - једини прави пут.

Ликови  Пљевљака у роману Мученици за слободу
креирани си на основу стварних личности.

Осман Крњо, луталица и силеџија, убио је Комарчи-
ћевог брата од стрица: ˝Привукао се кући и на превару,
пред кућом, исекао га ножем." У роману је то вјеродостојно
описано: "Једнога јутра пробуди нас некаква запевка
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жена.Познао сам глас стрина Стојанке, мајке Јабланове.
Ми сви поскачемо. Излетимо на двор, и имали смо шта и
видети. Пред великом кућом, на оној рудини лежи Јаблан.
Мени се учинило да спава. Јадно му спавање његово! Био
је сав у крви. (...) И све ми се чини да неко рече: 'Убио га
Осман Крњо'."

Ристан Шаранац, личност из романа, вјероватно је
познати хајдучки четовођа Ристан Шарац из Матаруга:
"Хајдучке чете предводили су Мићо и Јован Глушчевић из
Камене горе, Маринко Леовац из Крћа, Ристан Шарац из
Матаруга, поп Јосиф Поповић из Бабина, Нинко Колџија
из Крњаче и други". ("Прилог у крви").

У роману се појављује и Комарчићев ујак Тане Јеч-
меница (већ смо поменули да је пишчева мајка Спасенија
родом из Маоча од Јечменица).

Као прототип за лик Сали-бега од Пљеваља Комар-
чићу је послужио истоимени ага чије су чивчије биле по-
родице Комарице из Глога. О томе је писао Комарчићев
биограф Вукоман Шалипуровић: "Поред доброг имовног
стања, имали су (Лазареви родитељи -  ВБ) срећу да имају
доброг и човечног агу Сали-бега Сијерчића из Пљеваља,
који је био велики родољуб и мрзео отоманску власт а
желео слободу својој земљи. То га је коштало главе. Босан-
ски везир набио му је свилени гајтан о врат."

О Сијерчићима је писао Миленко Вукићевић у
књизи "Знаменити Срби мухамеданци":

"То мјесташце (Горажде - ВБ) бјеше станиште чуве-
них бегова из породице Сијерчића. Овијех бегова по тан-
кој крви има још у Понору. Данас највише има од ове
породице у мјесту Оџаку, које је недалеко од Горажда с
десне стране пута идући Рањену планини. Кућа Сијерчића
води своје поријекло од старе српске властеоске куће
Шијернића, како записи тврде или од Лучевића, како пре-
дање прича.
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Кад је сила османлиска навалила на Босну и Херце-
говину, онда се кућа Шијернића храбро борила против
силе османлиске, борила се храбро и јуначки, бранећи
своје огњиште, бранећи витешки свој народ, свој језик и
своју слободу. Ну ко ће сили одољети. Погибе властелин
Шијернић и изгибе му војска. Остала му два нејака сина.
Османлије их ухвате и они приме Мухамедову вјеру. Тако
од кнеза Шијернића посташе бези Сијерчићи вазда чувени
са своје племенитости и витештва, чувени са јунаштва и
љубави према своме народу."

Комарчић је своје ликове углавном портретисао са
социјалног и моралног становишта. Недостајала је, међу-
тим, продубљена психолошка карактеризација. Готово да
није било захвата у психичка стања јунака. Ту своју мањ-
кавост писац ће успјешно превазићи обликујући лик Веље
Смиљанића у роману Један разорен ум.

Нараторов први сусрет с главним јунаком дат је у не-
обичном амбијенту и под необичним околностима, али је
са позиције романескног збивања промишљено заснован.
Прво приказивање главног јунака одвијаће се на спољаш-
њем плану. Дознаћемо шта се Вељу, студенту права, догађа
1867. године кад Турци одлазе из Београда а њихове на-
пуштене куће постају мета пљачкаша, и кад Веља, који је,
"под ватром градских топова подизао ђачку барикаду",
грешком жандарма буде ухапшен. Писац ће ненаметљиво
и природно саопштити основне податке о лику: Вељо је син
Дамјана Дака Смиљанића, љубовиђког кмета; јединац је у
оца и мајке. То је врло сензибилна личност, склон јаким
доживљајима и неумјереним емоционалним реакцијама
("Његово се чело беше натуштило, а црте на лицу развукле
у некакву дивљу престрављеност"). Вељо се у том свом
првом појављивању представља и као лирска природа са
развијеним смислом за лијепо:

- Неће бити?! Ја како вас је тамо могао наћи жандарм?
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- Он нас је нашао на капиџику Алибеговића. Ту бесмо
застали. Капија широм отворена.   Дуге алеје шимшира, зе-
лено џбуње јоргована и зове, силно бокорје ружа, па онда
читави сводови османлука; па онај живописни, на тулбу
налик киоск, што је сав обучен лозом, зимзеленом и дру-
гим пузивим биљем, лежало је у једној страшној рушевини,
као да је по свему бесомучност своје коло водила. При-
знати морам да су ме ове рушевине до срца гануле. Моја се
душа бунила што се ту видео траг српских руку. Ја нећу да
су Срби вандали."

Главни јунак се указује као интровертна личност,
крхке психичке грађе. А то су врло битне особине на којима
ће се дјелимично реализовати трагична судбина овог
јунака.

Остављајући Вељу у Београду, наратор наставља пут
који ће нас довести у родно село главног јунака и међу ње-
гове најближе. Напустивши, дакле, за извјесно вријеме, не-
посредну карактеризацију лика, Комарчић се користи
посредним средствима сликања остварујући социо-психо-
лошку везу јунака и средине. Иако је нараторов пут у Љу-
бовију и Љубовиђу вишеструко мотивисан, он се, са
становишта обликовања лика главног јунака, налази и у
мотивацијској функцији освјетљавања позадине пред
којом ће се убрзо појавити у свој својој трагичној условље-
ности Вељина фигура. При одласку из Љубовиђе наратор
ће се по други пут срести са Вељом, али тај сусрет, готово у
пролазу, имаће само функцију заснивања познанства.
Писац, међутим, није, на први поглед, мотивисао несваки-
дашњу присност која је испољена приликом трећег сус-
рета. Послије готово конвенционалног поздрава у Љубовиђи
("Ми смо се, господине, видели у полицији, рече ми Вељо
и пружи ми руку"), нови сусрет неочекивано се и одједном
испољава као једва ишчекана радост најближих пријатеља:
"Веља ми полете у наручје. Грлили смо се и љубили, као
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два једина брата, што су их дуге године и незнани светови
растављали". Но, једна нараторова напомена оставља мо-
гућност незабиљежених контаката ове двије личности:
"Здрав сам, драги Вељо, а ви? Још питаш јесам ли вас по-
гледао?! Преварили сте ме. Јуче сам вас ваздан чекао код
Чукарице˝ (подвукао ВБ). Та напомена чини да се мотива-
цијска досљедност ипак не нарушава.

Преносећи поново радњу у Београд, писац ће "омо-
гућити" наратору да у дужем периоду из непосредне бли-
зине сагледава процес ’разарања једног ума’". Наиме, Вељо
ће се преселити  код газда-Мила као нараторов сустанар а
одмах потом јавиће се и први знаци његове болести. Ве-
љина слаба психичка конституција биће изложена дво-
струком притиску: унутрашњој борби између пријатељства
и љубави (главни јунак и наратор су истовремено и супар-
ници и пријатељи) и опсједнутост Кантовом филозофијом
која главном јунаку намеће трагање за одгонетком "непод-
ношљиве" тајне о постанку свијета: "Веља се врло добро
учио. Немачки је преводио без речника. Иако је учио
права, он се беше одао природним наукама. Много је
читао; понекад би се налактио и тако удубио у нака раз-
мишљања. Једног дана довуче из Народне библиотеке
читав нарамак Кантове филозофије. Прво сам смотрио
’Општу природну историју небa’. Колико је пута освануо
читајући ове купусаре". Ипак, почетна разарања Вељине
психе као да су дошла од веома сложене ситуације у којој се
нашао главни јунак. Из запањујуће физичке сличности
Веља и Стева (наратора) проистекла је наклоност дјевојке
Роксе и према другом од њих. Нашавши се у једној врсти
љубавног троугла, главни јунак се суочава са опасним, иако
још нејасним, знацима љубоморе према особи која му је ис-
крен пријатељ и коју бескрајно воле сви чланави Вељине
породице. Два моћна чиниоца, која одређују живот глав-
ног јунака, сукобљена су: снажна, младалачка љубав према
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Рокси, и патријархални морал по коме је пријатељство
највећа светиња. Унутрашња ломљења и насилништво над
здравим природним реакцијама довели су до првих зна-
кова душевног поремећаја:

"Пошто смо легли и свећу угасили, ја дуго нисам
могао заспати. И таман ми се очи почеше склапати, Вељо
прште у јасан смех. Ја се чисто тргох.

- Вељо! - зовнем га.
Он ћути.
- Вељо! - викнем мало боље.
- А! - одазва се ко иза сна.
- Шта ти је те се смејеш?
Он опет ћути. После тек рече:
- Ништа. Овамо нешто о писар-Јовином кулашу.

Умало што не одвали шараге на Совриним кочијама".
Из нарушене душевне хармоније Веља тражи излаз

у свијету филозофских књига, у коме, интуитивно, очекује
мирнији живот

7
.   Али "замршени свијет Кантових фило-

зофских претпоставки" писац ставља у функцију даљег ра-
зарања Вељине духовне структуре. Код Веље се убрзо
јављају и први знаци агресивности коју он с напором спу-
тава: "Погледа у мој кревет. То беше страшан поглед, по-
глед гладнога вука. Моје срце стаде лупати... Он корачи два
корака, па застаде. И опет обори главу. Нешто је и сад мис-
лио. О чему? То би једини Бог знао". 

Душевне поремећаје главног јунака писац не сагле-
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О томе говори Хаксли: " Ја увиђам сада да је права драж интелектуалног
живота - живота предана ерудицији, научном истраживању, филозофији,
естетици, критици - да је у лакоћи, удобности тога живота.(... ) Много је
лакше знати, рецимо, ваздан ствари о  историји умјетности, и имати ду-
боке идеје о метафизици и социологији, него знати, лично и интуитивно,
ваздан ствари о блиским људима, и имати задовољавајуће односе са
пријатељима и љубавницима, са својом женом и дјецом. Живјети, то је
много теже него санскрит, или хемија, или економија."



дава само свједочењем приповједача, већ, како је то добро
запазио Б. Хајдуковић, и "изнутра, кроз јунакове исказе,
било да су свесни (писма, дијалози) или несвесни (кош-
мари, бунцања)". Вељину душевну болест писац одређује
као функционалну психозу. Она је посљедица немогућно-
сти главног јунака да превлада сложену животну ситуацију
и ријеши конфликт настао на релацији љубав -љубомора-
пријатељство. На основу симптома које је писац навео,
могло би се закључити да је то, у ствари, параноидна ши-
зофренија. Наиме, код главног јунака испољавају се ка-
рактеристике делузије (мисли и оцјене које су у
супротности са стварним чињеницама); Веља се осјећа
угроженим, он свуда око себе види опасност иако је окру-
жен изузетном пажњом својих најближих. Код њега се,
затим, јавља параноични страх прогоњеног: "Ухвати ме за
руку. Стеже као гвозденим кланпама, па закрешта:

- А, јеси ли сад чуо? Ево их свију! На шта ме, болан,
наведе?! Опкољени смо. Опкољени!!!"

Главна личност има акустичке халуцинације и страх
од завјера ("По сву ноћ се с неким свађа и говори о неким
заверама и тровању"), а показује и неке знаке аутизма. Но,
иако је писац зналачки сликао психотична стања Веља
Смиљанића, значењско тежиште романа није у приказу
једне болести, већ у трагици људске судбине и у меланхо-
личном сазнању о тужним и несрећним животима оних
који, што би рекао Божа Кнежевић, дубље осјећају и мисле.

Писац у свијет романа уводи доктора Д. у двострукој
функцији: као љекара који ће лијечити наратора и као
шефа луднице који ће Мишу показати Веља, већ готово до-
крајченог страшном болешћу, и стручно објаснити његов
случај: "Болест одиста страшна. Клица јој је у каквом било
старом наслеђу, било по оцу било по мајци, било по дједу
или прадједу. Оваква клица, заливена и најмањим душев-
ним потресима, брзо набуја и изазива катастрофу."
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Аутопоетички коментари о причи и причању

Комарчић је у своје романе унио и нека теоријска
гледишта. Ријеч је о поетици приче (Деретић наглашава да
писац под причом подразумијева фабулу).

У роману Мученици за слободу, на почетку VII по-
главља наилазимо на овакав књижевнотеоријски исказ:
"Прича је одсенак живота људскога, а овај се прелива у без-
број боја и тонова. И она не сме изгубити ниједну нијансу
његову."

Издвојено посматрано, ово пишчево становиште
могло би зазвучати као увјерење ортодоксног реалисте да
је књижевност само копија стварности. Међутим, ако при-
хватимо постојање сагласности Комарчићевог дјела са
схватањима и виђењима аутора, онда ћемо пишчеву тео-
ријску мисао моћи разматрати у контексту његове ствара-
лачке праксе. А дјело нашег романсијера открива друкчији
однос према стварности - она је само животни материјал
од кога је Комарчић полазио у стварању књижевних кон-
струкција. Није тешко запазити да су у реалистичком ро-
ману Два аманета или у Бездушницима приказани
догађаји и личности фикционалне стварности која
посједује животну вјероватност и увјерљивост. Није, дакле,
ријеч о идентификацији реалности и умјетничке стварно-
сти, већ о отјеловљењу могуће истине. Комарчић истину у
умјетничком дјелу схвата у мопасановском смислу (Мопа-
сан: "Изгледати истинит састоји се, дакле, у томе да се по-
стигне потпуна илузија истинитости"). Нешто слично
налазимо и код Матавуља: "Није лаж у уметности кад
лажеш оно што није било, него би била лаж кад би тврдио
оно што се не може догодити".

Ни пишчево упозорење да прича "не сме изгубити
ниједну нијансу" не односи се на дагеротипску рекон-
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струкцију живота, већ на богатство умјетнички транспоно-
ване стварности.

Пето поглавље романа Бездушници садржи такође
један експлицитно казан теоријски став:

"Ево нас једном пред сеоском судницом. Давно смо је
оставили. Али нека. Тако је морало да буде. Прича је, у неку
руку, што и свилена преља. Она мора да се завлачи и у
најтамније кутиће где станују њени работници, да покупи
и уједно спреде све раштркане конце који састављају цело-
купно ткиво њеног тајанственог и живописног рува."

Комарчићева дјела, и поред разуђених прича, одли-
кују се јединственим заплетима. Сижејна кретања настају у
односима приче и јунака, јер се јунак појављује и као но-
силац сижејне линије, али и као чинилац за којим прича
трага да би се остварила у својој пуноћи. На композицио-
ном плану, Комарчић причу види као могућност кохерен-
тности па је користи за остваривање чврсте архитектонике
дјела. Овом писцу била је страна разбијена структура, стога
прича добија задатак да "спреде" конце "од којих су изат-
кати". Иако су ти конци често "извијугани" и "изукрштени"
(Мој кочијаш), писац је показао значајну умјешност у ком-
поновању романескне грађе.

***

У свом књижевном поступку Комарчић се користио
и ауторским рефлексијама које, у композиционом смислу,
претходе новим етапама  у развијању приче, а у идејном
погледу обично наговјештавају заокрете којима се стварају
опозиције. Но, ауторске рефлексије имају и другу фун-
кцију. Комарчићеве личности 'углавном' нису интелекту-
ално супериорне, па се писац готово и не користи њиховим
рефлексијама. Али су зато ауторске рефлексије честе и оне
проширују значењско поље романа.
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Седмо поглавље романа Бездушници почиње аутор-
ским рефлексијама о човјеку. По својој структури то раз-
мишљање заснива се на хамлетовској дихотомији
узвишености и нискости човјека: "Он је велики, узвишен -
он је недомашан! Па и опет како је бедан, несрећан. Он
често проклиње сат и дан кад је угледао овај лепи божји
свет. Он је својим животом имао да створи на земљи рај, па
уместо тога он је створио пакао. Историја живота његова
пуна је дела што бацају тамну сенку на лепо име његово."

На први поглед оваква одредница човјека подсјећа
на структуру људске природе коју је Достојевски изнио у
Забиљешкама из подземља полемишући са Чернишев-
ским и његовим рационалистичким утопизмом. Достојев-
ски је човјекову природу означио као парадоксалну,
односно као "сједињавање супротности". Нешто слично на-
лазимо и код Владана Деснице у Прољећима Ивана Га-
леба ("Смијешно како су касно људи дошли до тога да је
просто немогуће замислити двије тако диспаратно, тако су-
протне црте а да се не би могле наћи удружене у кожи јед-
ног живог човјека"). Међутим, и у концепцији својих
ликова и у ауторским рефлексијама Комарчић открива
једно друкчије схватање. Човјек може бити истовремено
добар и зао, узвишен и низак, али не као појединац већ као
човјек уопште. Као појединац, човјек је или "огледало у
ком је природа (...) дала своје величанствено лице" или на-
каза идеала те природе. И још нешто: човјек је све чешће
ово друго, а то значи да се, по Комарчићу, човјечанство
прозлило. Писац тражи погрешку која је учињена "те је
човек овакав какав је". Постојање "погрешке" подразу-
мијева, или може да подразумијева поправљање људске
природе, а то је друга ситна разлика која одваја Комарчи-
ћево схватање човјека од увјерења Достојевског да је
човјекова природа неизмјенљива. Након ауторске рефлек-
сије слиједи предисторија Јова Ружића чији лик конкре-
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тизује човјека послије "погрешке" ("Збиља, каква се то учи-
нила погрешка те је човек овакав какав је? Ко усу у његову
крв отровну мају мрзости, зависти, пакости, злобе, себич-
ности, подлости, охолости жудње за тиранијом?").

У XIX поглављу романа Мученици за слободу наи-
лазимо на овакву ауторску рефлексију: "Људима се чини
да су они ти који дају правац својим пословима: они раде,
планирају, кроје, удешавају шта ће данас а шта сутра пре-
дузети и довршити, а кад после, а оно ни десето не буде од
онога што су они хтели и желели. Прст судбине као да игра
велику улогу у животу не само појединаца већ и читавих
народа."

Комарчић судбину не види као "унутрашњу неми-
новност" која проистиче из карактера појединца, већ као
силу дату изван човјека пред којом је он немоћан. Животна
путања Драга Орлаче биће радикално измијењена захва-
љујући једној случајности. Писац, међутим, ту случајност
мистификује видјевши у њој "нешто што људи још не могу
да знају". Ауторска рефлексија о судбини илустрована је
још једним догађајем. Међу хаџи-Еминовим калфама био
је и младић кога су сви звали Чуђак, а који је имао моћ про-
ницања у "књиге судбина" откривајући другима "шта ће с
њима бити до пошљетка". Ријеч је, дакле, о предестинацији
и фатализму јер је Драгова судбина унапријед одређена и
неизмјенљива.

Занимљиво је да Комарчић у роману Мученици за
слободу говори о још једном видовитом човјеку који је
˝сваком на  челу читао књигу судбеницу и казивао шта га
још у животу чека". Он ће Сали-бегу и Радојки открити
"шта ће бити до пошљетка" с њиховом постојбином. Тако је
илустрован и други дио ауторске рефлексије о "прсту суд-
бине" који игра велику улогу у животу не само појединца
већ и читавих народа. Није тешко примијетити да се суд-
бинско испољава углавном у једном Комарчићевом ро-
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ману, у Мученицима за слободу. Разлог је у томе што је ово
дјело обојено источњаштвом, а фатализам је "битна црта
исламских вјероисповијести''. Стога бисмо појаву кисмета
(неизбјежне моћи судбине) и мактуба ("писано је") у Му-
ченицима за слободу могли означити као још један оријен-
тални елемент у Комарчићевом роману "из народног
живота Босне и Херцеговине".

Навешћемо још неколико ауторских рефлексија јер
оне указују на нека темељна пишчева идејно-мисаона и
етичка стајалишта.

•

"Добро треба да се памти, да се добру учимо ми, да се
добру уче деца наша. Зло се већ по себи не заборавља. Ус-
помена на зло сама себе чува, да колено колену у аманет
оставља истрагу њихову."

•

"Народи живе идејама, а идеје нараштајима. И док
нараштаји мру, идеје непрестано живе, прелазећи с колена
на колено, као какво породично наследство. ... Оно, истина,
буде времена кад се народне идеје притаје, кад масом на-
родном овлада неко мртвило, нека чамотиња, кад се чо-
веку учини да у народу почињу да изумиру сви племенити
осећаји, све узвишеније мисли, и да се спушта у кал про-
ждрљивога животињства, одакле и доводи своје пра-пра-
порекло; али чим ветри народнога буђења пирну, чим се
ваздух народне успаваности почне таласати, онда све
прене и оживи..."
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•

"Све се заборавља. Људи нерадо мисле о прошлости.
О будућности још мање. Њих уљуљкује, њих опија садаш-
њост. Они за њу једино мисле да је трајна, да је вечита; ме-
ђутим, они не знају да садашњости и нема, да је она гô,
уображен појам, који међи између онога што је било и
онога што ће да буде."

•

"Природа не само да се у извођењу својих грандиоз-
них планова и творевина игра, већ се она, као на каквој до-
колици, хоће кадшто и да нашали, те да покаже слабу
човеку шта она све може и уме ".

•

" ... јер је заблуда, а особито верска заблуда, извор
свакоме злу не само за поједине људе и народе, већ и за чи-
таво човечанство".
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ПЉЕВЉАЦИ У АНДРИЋЕВИМ ДЈЕЛИМА

О Пљевљима и Пљевљацима Андрић говори у че-
тири своје приповијетке и у једном роману.

У "Руђанским беговима" Пљевља се помињу у двије
реченице и оба пута само као географско-релацијска
одредница. Приповијетка говори о 1878. години када је ау-
стријска војска продирала од Сарајева преко Вишеграда
према Рудом и Увцу. Из Андрићевог дјела сазнајемо да је у
то вријеме од Вишеграда до Пљеваља водио "добар и бео
друм". Пљевља се помињу и у заједничкој мисли руђанских
бегова као мјесто гдје би могла бити "потучена швапска
војска".

Приповијетка "У мусафирхани" објављена је први
пут у Српском књижевном гласнику 1923. године. Темат-
ски спада у круг Андрићевих дјела из турског времена. У
њој сусрећемо личност коју писац именује као Мехмед
Пљевљак. У простор приповијетке увођена је постепено.
Фра-Марко, викар манастира у Крешеву, у суботу пред
вече, за вријеме вечерње, угледа Турке гдје иду уз бријег.
"Била су свега тројица, двојица су водила трећега, при-
државајући га под пазуха. Једнога познаде: био је Кезмо,
јаничар. Друга двојица мора да су странци. Онај болесни је
још младић."

У тим првим, експозиционим мотивима тројица Ту-
рака су сагледана из Фра-Маркове визуре па је редосљед
њиховог индивидуалисања тиме одређен. Већ смо навели
да у првом виђењу Фра-Марко само једнога познаје: Кезма,
који је раније "неколико пута натјерао манастир у страх и
на глобу". Остала двојица биће именована тек послије ве-
чере у току које је вођен дијалог између викара и Кезма:
"Заноћало. Турци заметнули разговоре о рату, о јаничар-
ским платама, а све пљуцкају. Онај болесни час задријема,
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час се прене, па и он слуша. Фра-Марко сјео у кут, одупро
лакте о кољена а главу о дланове, па ћути и слуша. Из раз-
говора разабире полако: болесни Турчин је Осмо Мамеле-
џија из Сарајева , а онај други Мехмед Пљевљак. Обојица
су јаничари као и Кезмо. У Сарајеву су у табору. Сад се ски-
тају, чекају да им стигне плата па да пођу на Видин˝.

И то је све што у приповјеци налазимо о овом Пље-
вљаку. Овако оскудна карактеризација указује на даљи
смјер сижејне линије на којој Пљевљак, послије ове сцене,
не остаје.

Овдје би можда требало поменути и једно друго Ан-
дрићево дјело у коме се такође појављују Фра-Марко
Крнета и Кезмо. А можда и Мехмед Пљевљак. То је припо-
вијетка "Код казана˝.  Навешћемо из ње одломак који упу-
ћује на ову претпоставку:

"Чим почне да се пече ракија, учестају турске посјете
манастиру. Тај мирис патоке привукао је и Кезму, јани-
чара, оног који је некад допратио покојног Осму Мамеле-
џију. Већ неколико година се овај Кезмо спрема на
ратиште, а у ствари ратује по хановима и манастирима из-
међу Сарајева и Травника. Угојен и подадуо од пића, он се
једва вуче, и гдје засједне не диже се док га не изнесу. У по-
сљедње вријеме с њим је неки Мехмедбег Биоградлија,
јаничар и истински ратник."

Није ли Мехмедбег Биоградлија - Мехмед Пљевљак
који је "У мусафирхани" имао готово безначајну улогу, па
је у складу с њом остао дијелом неидентификован - као не-
какав Мехмед из Пљеваља, а сада је, у приповијеци "Код
казана", захваљујући бољем и важнијем мјесту у при-
повједној структури - добио и своје презиме?

У "Аникиним временима" једна од личности, више-
градски кајмакам Алибег, син је богатог и угледног Џевад-
паше Пљевљака.

У приповијеци нема податка о томе гдје је Алибег
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рођен и гдје је провео дјетињство. Као дејствујућу, ову лич-
ност упознајемо у њеним зрелим годинама или још пре-
цизније у 46. години, али из предисторије овог лика
откривамо да је Алибег још као младић у двадесет првој го-
дини постављен за команданта полиције у Вишеграду. У то
вријеме "трговина је била окренута на вишеградски мост,
и варош је била пуна робе, новца и путника; зато је требало
да у њој буде знатан број заптија (стражара) са отреситим
и неподмитљивим заповедником." Касније, кад је трговина
"скренула на другу страну", странци су долазили ријетко
па је број заптија смањен. Алибег, међутим, није хтио да
напусти Вишеград већ  је остао у њему као кајмакам. Али
откуд Алибег у Вишеграду кад му је отац пљеваљски паша?
Алибегова мајка је била Соколовићка, ато презиме могло
би бити у вези са "високим селом" које се помиње у роману
"На Дрини ћуприја", из којег је, као дјечак, одведен Мех-
мед-паша Соколовић. Село се налази "иза једне од планина
које окружују мост и (вишеградску - ВБ) касабу", па се тиме
може објаснити Алибегова веза са градом на Дрини, у који
је прешао вјероватно из неких породичних разлога. Али-
бег је, међутим, одржавао сталну везу са оцем и завичајем.
У дјелу се помиње да је двапут ишао са Џевад-пашом у рат,
у Влашку и у Србију, али се сваки пут враћао на свој поло-
жај у Вишеград". У приповијеци се, такође, каже да је "оби-
лазио своје имање у Пљевљима", а послије Аникине
насилне смрти провео је тамо "две-три недеље код рођака".
Кад је ријеч о сижејним линијама приповијетке, Алибег је
највише на оној која говори о драми добрунског проте и
његовог сина Јакше. Алибег је "са свим знацима човека
господског соја" и то је чинилац који одређује ову личност
не само у односима према другима него и у њеном  ставу
према неким животним опредјељењима. Наиме,  господ-
ски сој овдје има и значење "равнодушности за све ствари",
а нарочито за освајање власти и стицање материјалне
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моћи. Као кајмакам, Алибег нема других амбиција осим да
у Вишеграду живот тече мирно, без потреса и непријатних
ствари. Тада овај прикривени бонвиван може да одлази на
тефериче руђанским и гласиначким беговима или да оби-
лази своје имање у Пљевљима. У грађењу овог лика, Андрић
се служи углавном методом непосредне карактеризације (о
кајмакаму много више дознајемо из приповједачевог ка-
зивања него из Алибегових поступака): "Женио се неко-
лико пута и све су му жене поумирале. Био је познат са
своје слабости према женама. С годинама је све више пио,
али увек с мером и укусом. Био је витак и поред неуредна
живота и година". Итд. И у случају Алибега, Андрић
примјењује свој уобичајани поступак кад су у питању епи-
зодичне личности. Чим их уведе у радњу, упознаје нас са
њиховим главним особинама. Радња се тада зауставља и
уступа мјесто статичком опису, односно долази до усредс-
ређивања приповједачевог објектива на основно одређење
личности. Послије првог и најзначајнијег Алибеговог из-
ласка на сцену, ова личност појавиће се још три пута, али
се сазнања о њој тиме неће значајније проширити. Све што
је речено о кајмакаму, речено је приликом његовог уво-
ђења у простор романа. Кајмакам, додуше, и сам посрне
пред магнетизмом Аникине љепоте, али такав његов по-
ступак је припремљен.Већ смо сазнали да је овај човјек по-
знат са своје слабости према женама, и да има 46 година, а
то је критично доба за мушкарца јер му се  "чини да познаје
праву вредност живота, а у исто време осећа и види да му
се тај живот измиче и крати". Исидора Секулић запажа да
се Исток код Андрића јавља и са слијепом, лудом, варвар-
ском пожудом за женом. Пожуда је изражена и код Али-
бега, али не сирова, махнита. Алибег у свему има осјећање
мјере и кад не могне више да одлази код Анике, он ће једну
страст замијенити другом, али без кавге, наступа помаме,
безумних прохтјева:: ˝У касаби, кајмакам проводи вечери
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у својој башти поред  Дрине и пије с пријатељима. Наре-
дио је заптијама да иду и хватају Јакшу, па заборавио и њих
и ђакона".

И послије Аникине смрти, он показује једну фину
меланхолију која говори о човјеку богатог и трагичног
искуства, али и способности да се све прима достојанствено
и с разумијевањем за пролазност и узалудност: "Истина,
седећи у својој башти поред наргиле и гледајући у брзу
воду, мислио је понекад о влахињи са Мејдана. 'Чудо! Од
толике лепоте ништа није остало!' " Остаје, међутим, ути-
сак да све што се деси Алибег надживљује неутаженом
жељом за уживањем, за коју се не би могло рећи да је
обична саможивост, већ, прије, онај карактеристични
оријентални песимизам тијела...

И у триптиху "Пут Алије Ђерзелеза" наилазимо на
личности које су из Пљеваља.

На почетку новеле Андрић описује хан крај више-
градске ђумрукане у коме се сакупило доста путника. Међу
њима је и "трговац, Србин из Пљеваља, са сином, високим
шутљивим младићем, нездраво црвених образа".

О њима, међутим, у даљем приповиједању нема ни
једне ријечи. Они су, са још неким странцима, само шта-
фажа за сусрет Алије Ђерзелеза и вишеградских чарши-
лија.

Кад је Ђерзелез напустио Вишеград, сусрео се са бра-
ћом Морић који запиткују и драже свог старог знанца:

− Шта је, шта си се смрко? Остарило се, Ђерзелезе,
богами!

− Поздравила те Даринка из Пљеваља, каже, откако
си ти отишао спава сама.

И то је све. Даринка се више не помиње. Ни у овом
ни у неком другом Андрићевом дјелу. Одређење ове лич-
ности могуће је у контексту Алијиних сусрета са женама,
који су дати у новели, а има смисла само из угла трага Ан-
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дрићевим виђењем Пљевљака. Ко би могла бити Даринка?
Ако је то жена која је заиста била у Ђерзелезовом посједу,
онда је то веза "са оном до које се може кад год се хоће, и
кад се ништа боље нема". А то значи да је Даринка прости-
тутка, као Јекатерина. Јер Ђерзелез, оптерећен психоло-
гијом митског јунака, може само до оне жене до које се иде
право. До свих осталих, до којих је пут вијугав и тајан, Ђер-
зелез никад не стиже.

У најпознатијем Андрићевом дјелу, роману-хроници
˝На Дрини ћуприја˝ Пљевљаци имају значајну улогу. О
њима се говори у три поглавља: III, IV и IX. Пљевљаци се
појављују на почетку и на крају оног раздобља у роману
које је обиљежено турском владавином. Пљевљак,
старјешина сејмена, уведен је у радњу тек што су радови на
градњи моста започели. Пљеваљски муфтија и његов по-
моћник наћи ће се у Вишеграду, на мосту, 300 година кас-
није, када јединице редовне турске војске напуштају Босну. 

Занимљиво је да Андрић једино у овом дјелу Пље-
вља пише екавски и у једнини, као Плевље. Аница Шаулић
је у Југословенском филологу за 1961-62. годину објавила
текст "Поглед на историјски развој назива Плевље и Пље-
вље (Плевља и Пљевља) 2, објашњавајући откуд код Ан-
дрића Плевље и Плевљак. "Треба имати на уму", пише
Аница Шаулић, "да је крај припадао Рашкој, која је била
екавска, према томе би Андрићев облик Плевље био са-
свим оправдан. Тек је надирање дубровачко-хумског го-
вора превело ријеч у ијекавски облик Пљевље. А. Шаулић
сматра да се множински облик може објаснити утицајем
назива Језера, у дурмиторском крају, који се јавља као plu-
ralija tantum. "Постоји, вјероватно, и утицај ријечи Пле-
вљак и Плеваљски, одакле се ’а’ могло пренијети у назив
самога мјеста без обзира на морфолошки облик. Најзад,
могла је и традиција о жупанији Плева томе допринијети".

Андрић Плевљака уводи у радњу романа онда кад
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разбјешњели Абидага покушава да осујети рушење грађе-
вине на Дрини. Мотиви који непосредно слиједе не гру-
пишу се само око личности Плевљака, већ дограђују
ликове Абидаге и Радисава.

Ако је карактерисање личности "поступак за њено
распознавање", онда је "најпростији чинилац карактери-
стике лично име које јунак добија". Неуобичајено је оно
што Андрић у овом случају чини: он личност именује по
називу мјеста из којег је она родом. У почетку читалац има
утисак да се старјешина сејмена можда више и неће
појављивати у роману, јер га приповједач назива "једним
Плевљаком", што дјелује као помињање учесника догађаја
који ће, сценским језиком речено, фунгирати само као ста-
тиста. Међутим, Плевљака сусрећемо током цијелог трећег
поглавља, као и у дијелу четвртог. У том сижејном току
старјешина сејмена поприма одлике лика. Зашто га онда
Андрић оставља без личног имена као да ће говорити само
о неиндивидуалисаном становнику Пљеваља? Роман "На
Дрини ћуприја" израста из "локалних усмених легенди и
предања", а пошто народ "не воли да много памти ни мно-
гима да дугује", остала су у сјећању, кад је ријеч о настајању
дринског моста, имена само оних личности које су имале
значајније улоге (Мехмед-паша, Абидага, Тосун-ефендија,
Ариф-бег, Радисав, Мајстор Антоније). Старјешина
сејмена, међутим, био је у њиховој сјенци па је помињан
само као један Плевљак. Ова претпоставка се тешко може
"држати" јер се у вези с градњом моста помињу Илинка,
Мерџан, Ахмедага Шета, а они су још епизодније лично-
сти од забита из Пљеваља. Тешко је претпоставити и нешто
друго: да Плевљак оличава до те мјере људе свога родног
краја, да је Андрићу послужио као тип. Великом писцу је
такво типизирање било страно. Иако је једном написао да
у касаби људи и жене личе једно на друго као овца на овцу,
личности овог приповједача, чак и оне најспоредније, осо-
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бене су и - по биографији, психичком устројству, понашању
- непоновљиве.

Одговор се очито мора потражити негдје другдје.
Плевљакова судбина је толико трагикомична да јадног
старјешину можда стога нико не хтједе правим именом
звати. Овоме би се могло још додати да је Андрић у ро-
ману-хроници примјенио облик традиционалног усменог
приповиједања. Називање личности по крају одакле је кат-
кад је у духу таквог казивања.

Из првог сусрета са Плевљаком сазнајемо да је он у
хијерархијском низу оних који су управљали градњом
моста и били у њеном обезбјеђењу - старјешина сејмена. У
истом приповједачевом исказу дата су још два податка о
Плевљаку: да је одрастао у Цариграду и да је блијед и не-
здрав човјек. Други податак дјелује као небитна физичка
карактеристика, али ће се убрзо открити емоционална екс-
пресија коју та карактеристика има: Плевљак је уплашен,
а страх је у њему тако интензиван да разара и његово
тијело и његов  дух.

Лик Плевљака Андрић остварује претежно спољаш-
њим поступком сликајући односе ове личности према Аби-
даги, сејменима и Радисаву. Из односа према Абидаги
потиче Плевљаков страх, а из тог страха рађа се окрутност
која обиљежава и одређује односе према сејменима и Ра-
дисаву.

Мотив страха често сусрећемо код Андрића. Нала-
зимо га још у Ex Pontu, у записима из тамнице. У том дјелу
страх се открива као главни и често једини покретач људ-
ског дјеловања, што ће касније бити илустровано Абида-
гиним и Плевљаковим страховима: "Од страха су људи зли
и сурови и подли...", то је мисао из Ex Ponta којом се могу
објаснити Плевљакови поступци према сејменима.
(Сличну мисао нализимо и код Меше Селимовића: "Људи
се у ствари боје, зато су сурови. Напад је одбрана коју на-
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ређује опрезност и тако нема лијека суровости, јер нема
лијека људској несигурности".) Прототип за старјешину
сејмена, односно за његову доминантну особину, можда је
у оном човјеку коме је било одређено да писца мучи у ex-
pontovskim данима: "Кад бих могао завирити у нутрину
овом човјеку (...) мислим да бих нашао малу, биједну душу,
измучену обзирима и страхом пред пропустима и уко-
рима". У Ex Pontu се налази још једна опаска којом се може
објаснити однос Плевљака према Абидаги: "Све се нижи
вишега боји". О страху је Андрић прије романа "На Дрини
ћуприја" писао и у приповијеци "Жеђ" у којој нализимо на
сљедеће запажање: "Живот често остварује, на ширем
плану, привиђења и страхове нашег детињства, и од сит-
них, уображених страхова ствара велике и истинске".

У Андрићевом опусу тешко је наћи личност која је до
те мјере одређена страхом у себи и око себе као што је Пле-
вљакова. Сва преживљавања овог човјека, све појаве њего-
вог унутрашњег живота, сви његови поступци и цјелокупно
понашање - везани су за страх и само се њиме могу објас-
нити. Иако по положају у политичкој хијерархији има моћ,
Плевљак није уплашен да ту моћ не изгуби, као што је тиме
уплашен Абидага. Плевљак се плаши да ће изгубити
живот, и још више од тога - да ће бити изложен мукама
прије смрти. Ова врста страха говори о природи политичке
хијерархије у османлијском царству, али и о самом Пле-
вљаку. Никола Кољевић је запазио да је надзорник из Пле-
ваља  својим положајем "присиљен на моћништво, а само
му нити природно припада, нити осећа његово искушење".
Зато чување положаја који обезбјеђује извјесну моћ - није
Плевљакова преокупација. Ријеч је о човјеку који, и по
Абидагином запажању, није за посао који обавља. Код Пле-
вљака нема "страсти моћништва", нема жеље за владави-
ном над људима, нема амбиција да се успије по сваку
цијену; а нема ни лукавства и спретности, смисла за поли-
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тичке сплетке и подвале помоћу којих  би се освајала и одр-
жавала власт.  Али не треба занемарити ни то да Плевља-
ков страх говори и о положају потурица кад "неки 'с правом
неограничене власти' снабдевени Стамболија" стигне у
наше крајеве.

Плевљак је брзо и без резерве повјеровао да ће Аби-
дага извршити своју страшну пријетњу јер је, одраставши
у Стамболу, вјероватно добро упознао азијатску суревњи-
вост, као и то да су Стамболије презирале "све што је
Босна", па су тај презир, уз незадовољство што морају од-
лазити у ту Босну, исказивао у бахатости, силништву и су-
ровости. Међутим, чињеница да су Стамболије презирале,
поред раје, и домаће муслимане, не можемо објаснити Аби-
дагину анимозност према Плевљаку; јер је она према овом
човјеку већа и интензивнија него према другима. Андрић
говори о неразумљивом осјећању мржње и одвратности.
"Све што је он (Плевљак- ВБ) радио или говорио дражило
је Абидагу и изазивало да га грди и унижава". Абидага и
Плевљак имају неких сличних одлика: обојица би се могли
подвести под појам ˝бициклиста˝ у његовом фигуратив-
ном значењу: повијени су према горе, а притискају према
доље. Погледајмо мотиве који их покрећу на овакве односе.
Абидага предано извршава наредбе великог везира пла-
шећи се да не падне у немилост код њега. А "то је оно од
чега не може да спава, а кад заспи, и у сну дрхти." Плевљак
је настојао да се додвори Абидаги и да му угоди јер се пла-
шио да ће због овог окрутног Стамболије изгубити "не само
хлебац и положај него и главу". Дакле, и један и други су
сервилни према надређенима, али су разлози за сервил-
ност различити. За Абидагу немилост везирова значи уда-
љеност од њега, "да ти се непријатељи подсмевају (ах, само
не то!), да си нико и ништа, да си дроњак и фукара не само
у туђим него и у својим сопственим очима". Немилост
значи живјети "негде у прогонству, у мрачној провинцији,
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заборављен, излишан, смешан, бедан". А то је за Абидагу
теже него изгубити живот ("Боље не гледати сунце и не ди-
сати ваздух!"). Абидага је затрован влашћу и моћи и живот
без положаја, угледа и утицаја не значи му ништа.

Плевљак се, више од свега другог, плаши физичке
патње и смрти и да би их избјегао пристао би на све, а то
значи и да се одрекне свог положаја. У свом страху не-
спретан је, крут, изгубљен, понизан... Абидага га и због
тога презире називајући га "слабоумном потурицом".

Друга заједничка особина Абидагина и Плевљакова
је суровост према онима који су, на лествици политичке
моћи, нижи. Модерна психологија тврди да људи који су
сервилни према надређенима имају потребу да буду сурови
према потчињенима. Код Абидаге свирепост потиче још и
из сурове природе, али је она, свирепост, и "цијена" одр-
жања међу утицајним и моћним. Код Плевљака суровост
је одбрана од неподношљивог страха. А пошто је онај који
је уплашен обично слаб, суровост се испољава само према
онима над којима се има власт.

Андрић је о страху писао и послије објављивања ро-
мана ˝На Дрини ћуприја˝. Запажања у тим дјелима као да
су настала из анализе Плевљакове личности. Тако у "Зеку"
наилазимо на ове ријечи: "Стварна и највећа опасност није
у опасностима које нам заиста прете, него у страху који је у
нама". Велики писац је мисао варирао у "Случају Стевана
Карајана": "Кад нека брига и страховање због ње узму у чо-
веку маха, онда се тај може сматрати побеђен, без обзира
да ли ће или неће наступити оно чега се он боји, јер он про-
пада од бриге и страховања а не од њиховог остварења".
Плевљак пропада од страха који пустоши у њему, а не од
испуњења Абидагине пријетње. Страх се код Плевљака
претворио у мучну мору. Стална узбуђеност исказивала се
час  у смртној потиштености а час у грозничавој и свирепој
ревности. Додамо ли још и панику и стање лудачке јаро-
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сти, биће нам јасно зашто примарна емоција код
старјешине сејмена касније добија  ˝облик и снагу кли-
ничког лудила˝. По знацима које писац наводи, могла би
се чак одредити и природа Плевљакове болести. Наиме,
старјешина сејмена, послије набијања на колац сељака Ра-
дисава, доживљава праву манијачку раздраганост да би по-
времено падао у стање тешке замишљености. По Бројлеру,
такозвана циклична душевна обољења карактеришу
крупни поремећаји емоционалног расположења "која  иду
до крајње потиштености (депресије), на једној страни, или
манијачке раздраганости, на другој, са извесном тенден-
цијом осциловања  између обе крајности". Узроци се могу
потражити у несагласности Плевљакове природе и оног
што положај забита тражи и намеће. Старјешина сејмена,
како је то добро примијетио Никола Кољевић, "улази у
ланац искушења моћи, не по 'вокацији',  већ из личне сла-
бости да му се одупре". Плевљакова болна радост што га
није задесила Радисављева судбина "гротескни је симбол
његовог 'губљења душе'. Опијен моћи, која је код њега по-
тпуно случајна, он 'губи душу' у лудилу, разорен сатанском
снагом искушења које је потпуно страно његовој природи".

У IX поглављу романа "На Дрини ћуприја" појављују
се два Пљевљака: муфтија и његов помоћник Осман-ефен-
дија Караманлија. Њих двојица уведени су у радњу романа
у контексту оних догађаја који се могу назвати преломним
за живот вишеградске касабе: јединице редовне турске
војске повлаче се почетком љета 1878. године пред Ау-
стријанцима. У јулу мјесецу наилази пљеваљски муфтија
са малим бројем људи "али са великом решеношћу да ор-
ганизује у Босни отпор против Аустријанаца." Писац овај
лик остварује дескриптивним поступком: описом муф-
тијиног спољашњег изгледа и понашања. Лик је грађен на
контрасту: то је "озбиљни, плави човек мирна изгледа",
али се иза те мирноће крије ватрена природа. Озбиљности
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и мирноћи, као спољашњим обиљежјима, супротстављено
је и понашање које се исказује кроз муфтијине ратоборне
намјере. Понашање је дато као компонента етичког про-
фила. Оно не значи толико неспособност реалног
процјењивања ситуације колико неодговорност, јер муф-
тија гура људе у очигледан пораз и смрт. Муфтија ће брзо
напустити вишеградски простор збивања и своје мјесто и
улогу уступиће свом помоћнику Осман-ефендији Кара-
манлији.

И док у структури муфтијиног лика спољни изглед
противурјечи етичко-психолошким особинама, Караман-
лијиној силовитој и неумјереној природи потпуно је сагла-
сан спољни изглед: "...висок, мршав и блед човек. Сваки
мишић на лицу му је неприродно затегнут, очи грозничаве,
а чело и образи пуни ожиљака, као код падавичара". Код
Караманлије је снажно изражен вјерски фанатизам. Име
личности у том погледу могло би се тумачити у функцији
средства карактеризације. Караманлијина дубока и ис-
крена страст за отпором не потиче из увјерења да ће се тур-
ска владавина у Босни сачувати, већ из неке ирационалне
потребе да се отпор по сваку цијену пружи. Писцу је
опредјељеност двојице Пљевљака послужила као исти-
цање Вишеграђана у једној њиховој особености: "Више-
грађани нису никад уживали глас одушевљених ратника"
и више су вољели "да лудо живе него да лудо гину". И муф-
тија и Осман-ефендија појављују се у роману као личности
које представљају "један од знакова поремећених вре-
мена". У тренуцима друштвених потреса и великих
промјена обично овакви људи, запажа Андрић, избију на-
пријед и "нездрави или непотпуни, воде ствари наопако и
странпутицом".

Мотивацијски, двојица Пљевљака имају функцију
логичног и "оправданог" увођења Алихоџе Мутевелића, тог
"средишњег ума", у радњу романа.
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ПОЛАРИЗАЦИЈА ЛИКОВА У КОМЕДИЈАМА 
МАРИНА ДРЖИЋА

Анализирајући Држићеве комедије уочићемо да но-
сиоци главних улога, по којима неке комедије носе и име,
не држе заплет у својим рукама. Ако се комедијама при-
ступи са унутарње, садржајне, стране откриће се да је писац
много више и пажње и талента дао малом, обесправљеном
пуку, градској сиротињи, него свијету Мароја, Скупа, Ар-
кулина... Галерија ликова пропалих морнара, најамних
радника, борделских батеса, сулудих дотура, гладних не-
громанта  основни је елеменат Држићеве комедиографије.
˝Ако су Мароје, Скуп, Аркулин, Трипче де Утолче њени ок-
вири, онда су ови пождеруси и куртизане она животна и
умјетничка плазма, коју ћемо, и након протеклих вјекова,
затећи живу и покретљиву˝. Држић је у својим комедијама
приказао два свијета: на једној страни госпаре и властелу а
на другој традитуре и слуге. Између њих је класна прова-
лија. И док господари говоре о љубави и сенилно подрхта-
вају око женских облина, док јадикују над својом судбином
или „салвавају дукате“ – дотле слуге, реагујући на све то,
откривају сасвим супротан свијет идеја и жеља. Док је јед-
нима до дуката и куртизана, други вапију за храном јер су
стварно гладни, док се једни шећу по својим палачама,
други немају крова над главом, док су једни жртве Купи-
дових стријела или грамзљивости за златом скоро читаво
вријеме затворени у тим уским оквирима, други су сло-
бодни, узвишени изнад свих оклопа, смионији и далеко
интелигентнији. На тој разлици писац је поставио и свој
однос ликова и њихов различити удио у заплетима и расп-
летима у комедијама. Држић је био свим својим срцем на-
клоњен сиромашном пуку, он је видио у њему снагу
будућих побједа, величину и праведност будућих поредака.
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Писац је био на страни тих  осакаћених људи, он је у име
њихово стварао и борио се јер је у њима осјетио људски еле-
мент свога времена. И зато се помало чини неприхватљива
следећа констатација: ˝Држић није чинио велику разлику
између главних и споредних личности. Оно што је за њега
било најважније, то је занимљивост личности. Уколико је
једно лице забавније за публику, утолико је његова улога у
комедији била већа˝.  Свакако да је Држић у Помету, По-
пиви, Груби, Мунуу, чији дијалози ˝прште од досјетки
шале и ироније˝, видио начин да привуче и веже публику,
али оно што је кроз њих и у њима приказао било је далеко
од обичне забаве лакрдијаша и весељака. Јер та лица слуга
која својом ширином обухваћају своје господаре, носе их
на себи, показују и откривају снагу која ће једнога дана
стрести и погазити неправилности свирепих друштвених
односа.

Марин Држић је дубоко и нераскидиво везан са уг-
њетеним, обесправљеним дијелом свога народа, и отуда
потиче његова борбеност и револуционарност која се кроз
смијех и комичне ситуације јасно одражава у његовим ко-
медијама. Зато је било погрешно настојање да се Држић
протумачи искључиво у оквирима teatra comedia dell' arte,
да се у његовим дјелима открије само смијех ради смијеха.
Јер овај се писац у ствари одупирао помодној ларпурлар-
тистичкој литератури самим тим што је у својим дјелима
одразио живот и дубоко и свестрано ушао у његове про-
блеме и сукобе. Држић је дубоко захватио живот свога вре-
мена, дајући у односима госпара и слуга слику друштвеног
збивања: свих оних површинских и дубинских струјања
која су прожимала тадашњу стварност. 

Да би уочили све ове односе и освијетлили пиш-
чеве замисли, потребно је анализирати Држићеве коме-
дије, разгрнути површинске наслаге и наћи се у језгру
садржајне и идејне концепције дјела. Бесумње, далеко
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највреднија и најзначајнија Држићева комедија „Дундо
Мароје“,  у којој се пишчев таленат најтоплије распламсао,
може нас најсвестраније обавјестити о свим обиљежјима
Држићевог комедиографског стваралаштва. Слуге су у
овом дјелу онај покретачки елеменат који зрачи, осмиш-
љава све пунктове комедије и повезује и разграничава све
нити радње. П. Поповић каже: ̋ Уз оца и сина, две су слуге,
Помет и Попива, и они воде интригу, вешто сваки за рачун
свога господара. Попива је слуга младога Мара, Помет је
слуга једнога Немца, који је заљубљен у Марову драгану,
куртизану Лауру. Попива хоће да задржи Лауру за свога
младога господара, Помет хоће да је отме за свога Уга Туд-
шека. Цео комад је један дуел између њих, дуел оштроумља
и довитљивости, при којем Помет победи и избаци младог
љубавника и из милости очеве и милости куртизане. Цео
комад је досетка за досетком, лукавство за лукавством, и
таман један од слугу начини ситуацију за себе згодну, а онај
други дође па му то измени сасвим, на своју корист.˝ Помет
је слуга богатог Нијемца Уга и занимљиво је поставити ове
двије личности једну наспрам друге. С једне стране стоји
богати али и будаласти господар, мамуран и пијан али с
реалима у џепу. Њему је једина мисао, скоро животни
идеал доћи до лепушкасте куртизане Лауре. С друге стране
је гладни али интелигентни слуга Помет, духовит и пун
живота, страсна и широка природа способна за велике уз-
лете. Али, Помет је непрестано гладан, његова материјална
страна није обезбеђена и зато он све своје способности, до-
сетљивост, духовитост, виспреност расипа да би утолио
своју глад. Зато Помет и  носи надимак Трпеза јер му је
стало до јела и пића. Он слиједи свога господара, мисли за
њега, бори се за остварење његове жеље, зато што је оча-
ран Уговим благом и његовом кухињом. Али, не смијемо
помислити да је Помет прождрљив и лаком, чак и после
оваквих реченица: ˝Помете,  да, Помете, паче племенити
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краљу и господине, Пометов трбуше софриктани, весели
се, храни се на делиције, на залогаје, на ману небеску, на
варено, на печено, на пригано, на потпригано, на тортице
драге, на сапуриће инцукараде и с водицом русатом, на
јетрице слатке од капунића, на гуске, на патке, на пауне, на
галине од Индијана, блаженство вјечно!“ Помет реално
живи пред нама, оним пробуђеним и узбукталим животом
ренесансног човјека који је схватио да се треба сав предати
овом,  једином животу. Помет у својим рукама држи све
нити радње и све личности су зависне од његовог става и
дјелања. Оно што је важно уочити јесте сазнање да госпари
држе Помета као неко средство за постизање својих ци-
љева. Њихово интересовање за њега не прелази те границе.
О Помету, његовим интимним преживљавањима ни Уго,
ни Мароје, ни Марин ништа не знају. А он о њима? Овај
слуга као да је надвијен над њима. Он дубоко захваћа у њи-
хове личности, он до детаља познаје њихове унутрашње
преокупације, он се увлачи у њихове жеље, осјећања и о
свему томе самостално размишља и доноси судове. У овом
односу налазе се Помет и госпари. И скоро увијек слуге и
властелу сусрећемо у тим релацијама код Држића. Јели-
чић тачно уочава: „Прва лица (госпари) раде по диктату,
крећу се утабаном стазом, тешко је наћи да и једно од њих
изворно и самостално мисли, пред њима су само средства
и циљеви, похоте и пожуде, расквашене глупости и сенил-
ности, укратко, слике су паразитског слоја, који се брзином
упутио низ стрмину. Друге фигуре ( слуге) раде и мисле за
њих, госпари им плаћају да мисле за њих, ове фигуре пре-
раштавају их својим могућностима, указују сваким својим
покретом, да је неправедан  и срамотан друштвени систем,
у којем су они, живи људи, присиљени да буду полуробови
тих „ крепадура“, ˝упаљених клада˝, ˝ремета и шкртаца˝ .
Помет је истински и битни покретач комедије „Дундо Ма-
роје“. Он намјерно ствара заплете не само зато да би Угу а
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тиме и себи донио корист већ и зато да би створио себи што
више могућности да исмије и да се поигра са госпарима.
Комично је како Помет лако од те обијесне и подјетињене
властеле прави играчке са којима, захваљујући својој над-
моћној интелектуалној снази, води своју не тако безазлену
игру. Помет је представник оног „мршавог народа“ у Дуб-
ровнику, градске сиротиње о коме су остале забиљежене
само цифре које говоре о харању куге и глади која је
највише њих погађала. ˝Наша је хисториографија˝, каже
један критичар, ˝забиљежила пропутовања свих могућих
шпијуна и авантуриста кроз Дубровник, хроничари су за-
биљежили чак и њихове јеловнике, али о животу оних који
су изградили бродове и тонули с њима у олујама, који су
пратили караване у Видим  или у граду израђивали тка-
нину, или у Стону,  вадили со – о њима ми дознајемо само
преко нијемих бројки о поморима куге и глади. О њима
наша хисториографија шути – али о њима је проговорила
ријеч умјетника, ријеч великог дубровачког комедиографа
Марина Држића.˝А ту ријеч у комедијама писац је дао кроз
уста слуга. Не, није Помет само интригант и доброћудни
шаљивџија, већ измучени и проницљиви слуга у коме се
буди сазнање о неправди постојећег поретка: ˝Није га имат
динар ер видим многе с динарми потиштене; није га бит
доктур, ер видим многе те бригате фантастике; није га бит
јунак с мачем у руци, ер су ти већекрат али убијени али их
су пуне тамнице, није га бит поета, ни комедије умјет
чинит, ер тизијем свак оре и на сваки га пијер хоће операт,
као бастаха, а умјесто захваљења да му реку: „Не ваља
ништа, иждени!“, и да му непријатељи остану; није га бит
мужик, ер тизијех друзи чине пјет кад већу вољу плакат
имају.” Према овоме, долази се до убјеђења да је писац По-
мета присилно гурнуо у оквир веселог интриганта јер је
саркастични смијех и подсмјех био једини могући начин
борбе овог, у суштини снажног револуционарног лика.
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Цијела једна класа проговорила је кроз уста Помета
Трпезе. И није тешко открити како та класа живи му-
котрпно, али како се упорно и на све начине бори и како,
изнад свега, вјерује у дан скорог обрачуна. Пометов говор
је понекад распусан и несташан, пун животне радости и
здравих животних нагона, али зар није тренутак касније
пригушен, немиран, резак. Помет је личност какву је могао
дати само ренесансни Дубровник. Сви покушаји да се овај
лик представи као вјешта имитација већ створених ликова
Плаута или неког другог писца, само је произвољна кон-
статација. Ако упоредимо лик роба Златана из Плаутовог
„Бакхида“ и Помета, наћи ћемо многе сличности, али само
у ситуацијама. Тачно је да радња из „ Дунда Мароја“ и „Бак-
хида“ у многоме зависи од домишљености и вјештине По-
мета и Златана. И Помет и Златан мисле за своје
господаре. Али, ипак Златан није оживотворена личност.
Он је лишен оног богатог унутрашњег живота и стиче се
утисак да је он само средство помоћу којега писац развија
свој заплет. Он не посједује онај магијски унутарњи елеме-
нат стварног живота, он нема снагу да разоткрије ствар-
ност и да каже о њој своју ријеч. Пантић говорећи о Помету
каже: „ Зар је он само обичан досетљиви слуга исте те еру-
дитне комедиографије? Зар није он опет, и једино, слуга
дубровачки и Држићев, то јест слуга с менталитетом и са
психом, с врлинама и манама нашега човека, који је то што
је и такав какав је и онда када се нађе у далеком и страном
свету? И затим, и поготову, није ли он и личност у чија уста
Држић ставља толико онога што је било управо његова ин-
тимна мисао, његова властита иронична и продорна опа-
ска, његова лична страст или његов специфични обешењаклук?“ 

Од свих својих личности Држић је највише волио
и најближи му је био слуга Помет. Између њихових жи-
вотних судбина и ставова постоји битна сличност. Као и
Држић и Помет је декласирана фигура. И један и други су
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без новаца а посједују високе интелектуалне квалитете. И
једном и другом пристају као животно гесло Пометове
ријечи: „Срцем мучно идем - чијером волентијеро.“ Смијех
и духовитост и једног и другог носи у себи тамне сјенке, и
једном и другом одговара мисао Плаута: ˝Сиротиња ме
натјерала да постанем духовит, она нас научи свакој
мајсторији кад нас једном окупи.˝  Све ово наводи на по-
мисао да је Држић кроз Помета говорио о себи самом у ве-
ликој мјери.

Када се говори о слугама у „Дунду Мароју“ интере-
сантно је запазити да је Држић смјестивши наше људе из
Дубровника као пролазнике у ренесансни Рим, баш зато
што је амбијент у коме се крећу иностранство, постигао
већу пластичност и изражајност у грађењу типова. Матко-
вић на једном мјесту наводи: ˝Створивши галерију типова
наших слугу и служавки, које говоре језиком нашим, ло-
кализираним и индивидуализираним до града из којег су
дошли у службу, Марин Држић је и њиховим рјечником, и
њиховом сценски разрађеном специфичном психологијом
разбио наслијеђене талијанске комедиографске схеме и
створио свој, што значи наш театар у вријеме, кад је било
мало европских нација, које су афирмирале своју индиви-
дуалност у казалишној умјетности.˝ Ипак, не би се могло
рећи да се по својој изграђености и цјеловитости иједан
слуга приближава Пометовој личности. Попива, на-
примјер, прави је двојник Пометов али више дат као скица
него као лик. И он мисли и дјела за свог господара Мара,
знајући да ће од тога имати непосредне користи. И он је
довитљив, препреден с јединим оружјем у руци: лукав-
ством и сервилношћу. И он носи маску, под којом ће се
дати живјети у свијету „образа од мојемуче, од козе удре-
них, од папагала, жвирата, од барбаћепа.” И Попива
посједује способност „акомодовања“ и из његових уста
могла је доћи мисао: „ Краљ је човјек од људи кад се умије
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владат.“ Па ипак, Попива није широко захваћен, није ни
издалека продубљен и свестрано приказан као Помет. Још
оскудније је сликан портрет Маројевог слуге Бокчила. Али
ми знамо о њему да је гладан, без новаца, без угледа и да
˝воли живот и ужива га свом пожудом рођеног оптими-
сте.˝  Наведимо само његове ријечи: ˝За чеса су дукати нег
да се пије  и ије и трунпа?˝  Зар то није мисао ренесансног
човјека пробуђеног из мрачњаштва илузија и вјерских об-
мана, човјека који осјећа да су земаљска уживања и једина
могућа уживања. Бокчило има један практичан начин раз-
мишљања, а његов интерес и жеље задржавају се на пићу и
јелу. Ево једног карактеристичног дијалога Дунда Мароја и
слуге Бокчила:

МАРОЈЕ: Не имат слуге – зло; а имат их - зло и горе,
на оваки начин. Бокчило, тако се моја пратеж гуверна!

БОКЧИЛО: Госпару, да овако ли се слуге хране?
МАРОЈЕ: Ругаш се мном?
БОКЧИЛО: А ти мниш пагањела си  собом довео, да

га мијендеоком храниш?
МАРОЈЕ: Бокчило, све ће бит, ми смо на добру скоку.
БОКЧИЛО: Све ће бит, кад мене не узбуде!
Није тешко доћи до закључка: Бокчило, као и остале

слуге, није баш толико прождрљив и ненасит и није то
човјек који ни зашто друго не мисли ништа осим  да ије,
пије и трунпа. Бокчило је такав јер је неправилношћу јед-
ног поретка, лишен основних материјалних добара и
умјесто да се његови идеали окрећу према једном вишем
животном садржају, он се великим напорима и на све на-
чине довија да од господара тврдице задовољи своје најос-
новније прохтеве.

Петруњела, слушкиња куртизане Лауре, весела је
и несташна особа, препуна животне радости, раздрагана,
духовита, враголаста. Она се смије наивном Мару и буда-
ластом Тудешку. Њено припросто - драстично изражавање
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нарочито долази до изражаја у разговорима са Пометом и
Попивом. Петруњела познаје добро  своју господарицу, она
открива начин њеног богатства и циљ њене користољубиве
љубави. Дошла из Дубровника, поникла у једној сиромаш-
ној средини, она у Риму размишља и упоређује двије сре-
дине у којима је живјела, поставља однос између себе и
куртизане: ˝Ух, брижне ве оне дубровачке потиштенице
штоно се черсају булом и уста на сухвицу чине у корету од
абе; кад оптоку која од дзетенина има на корету, пара јој
да је њека госпођа велика, - у цокулицах! А, сјетна, ако
дваш на неђељу варе, и још да им може то бит! А ове? Одре
од свиле; што носе по кући, од свиле; камаре им су обстрте
свилом; све у сребру иједу, иједу вазда летуште; свака хоће
двије камаријере, које ини посао не имају нег њу облачит и
камару начињат, - а како то! Ја не смијем јој ни у камару
уљести; ја кухам и перем, и јоште с другом.˝  Нису ли то
оштроумна запажања, није ли ту, бар за тренутак, сјечиво
критике заблистало. И Петруњела, дакле, посједује ону
виспреност духа и снагу здравог размишљања.

И у осталим Држићевим комедијама слуге заузи-
мају видно мјесто. Пантић каже: ˝И ниједна, или скоро
ниједна, од Држићевих комедија није без понеког виспре-
ног или лукавог слуге, који је ту да замрси или размрси ин-
тригу и да господара води на узди свог неисцрпног духа.˝
˝У комедији ‘Скуп’,  каже П. Поповић слуге и слушкиње
уопште су добре. Груба је као Миона из ‘Грижуле’ а Паси-
маха је као нека прва скица оне галерије смешних типова
Которана који се налазе скоро у свакој комедији нашега
писца.˝ Слуге су и овде довитљиве и препредене. Мунуо,
Камилов слуга пун је враголија и лукавости. У тешкој  си-
туацији Камило неће ни од кога другог тражити савјет већ
од свог слуге. И Мунуо ће показати своје способности за
интригу. Слуга је бесумње и овде способнији и отреситији
од свога госпара. Чујмо ове Мунуове ријечи: „Служит гос-
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подару намурану двоја је фатига, ер се служи њему и њего-
вој махнитости; а речено је ер нитко не море двијема гос-
подаром служит.“ Занимљиво је посматрати овог слугу кад
се домогне блага. „ Срећа ми је дала, каже он, да сам че-
стит; а окрћујем, да ме истом когоди опази, да останем зло-
чес. Је ли тко? Да ме тко не види? Њетко онамо гледа!
Стаћу овди докле прође. Ах, Мунуо, с тобом је што те може
учинит властелина, - из сукна у свилу, од ђетића господар!
Камило, збогом! Што служих, служих; уза ме је већи гос-
подар, - већи мањему под бок дава.“ Мунуо је добро уочио
и схватио шта новац значи у његовом времену. Он је знао
да новац, а не стварне људске вриједности, прави људе гос-
подарима. 

Груба је такође занимљива личност и по свом не-
сташлуку, враголанству и веселости, подсјећа на Петру-
њелу. У разговору са Мунуом исто је онако несташна као
Петруњела са Пометом. 

Мунуо: „Дат ти ћу свега послије.“ 
Груба: „Да, и ја ћу твоја бит послије! Рече Даша: "Бит

ћу ваша ако узбуде добра паша..."
Варива и Пасимаха дају исто тако свој удио у за-

плету и расплету комедије.

...................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................
8

У „Аркулину“ слуге немају тако видну улогу. И
осим Кучиврата, остале двије Милов и Милица дате су
само као блиједе скице. Личност Кучиврата је запаженија.
Једно је важно запазити: док су у већини Држићевих ко-
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медија слуге ти који стварају заплете, у „Аркулину“ Кучив-
рат не зна за Негромантову интригу. Занимљива је сцена
кад се Кучиврат налази  у недоумици ко му је господар. Он
неће, као код Плаута у „Амфитриону“ Блефарон и Сосија,
говором изражавати свој став већ ће своју шкртост говор-
ног осликавања надокнадити покретима. То закључујемо
по томе што се Негромант четири пута пријетећи пита:
„Што гледаш? ... Затисни уши...“ Иначе, и у овој комедији
господар (Аркулин) често се окреће за тражење помоћи
слугама (Кучиврат, Милов). Из тога закључујемо да су и
овде у питању оштроумне и проницљиве слуге. 

У комедији „Манде“ слуга Надихна нема више оно
богатство духа, снагу проницљивости и смисла за интригу
какву смо открили код Помета или Попиве. Није то више
онај дубоки познавалац живота и друштва који уздигнут
изнад госпара свемоћно влада њиховим болесним стра-
стима и извлачи из тога корист за себе. У његовом говору
ријетко се нађу неке духовите опаске. За свога господара
он каже: „Тко умије што умије, не умије што ти умијеш; а
ти умијеш што умијеш, и умијеш што свак умије.“

Надихна нема битног удјела у развоју радње. Он
није чврсто уплетен у интригу, нити решава заплет својим
способностима.

Мрва из „Пјерина“ исти је тип као Петруњела. То
нас наводи на закључак да је Држић овај тип комедије у
коме се појављују типизиране и шаблонизиране личности
могао тако брзо писати. И истина је исто толико, да је
Држић смишљајући брзо своје комедије – јер га је „тако
бријеме силовало и потријеба од пријатеља“ – зајмио ши-
роко – досетке или сцене, ликове или фабуле како из кла-
сичне тако и из савремене талијанске комедиографије.˝
Слуга Облождер велики је гурман, гладник и неутољива
жеља за пићем и храном, толико наглашена код Држиће-
вих слуга, и овде се јавља у пуној снази: „Пјерин ми драг
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пријатељ и господар, посла да му Агустина доведем; трбух
ме, дражи пријатељ и мој уздржилац, потегну; рече: „Брајо,
жеђахан сам, послужи ми. Трбуху послужих, напинух се.”

Пјерин указује велико повјерење свом слуги Об-
лождеру. Он у њему види лијек за своје невоље: „Ах, Об-
лождере, ваљаш тисућу дуката! Кад те видим, обеселим се;
кад те чујем говорит, све ми туге од срца отиду. Неком
твојом добром вољом од мртва ме си на живот повратио.“

Оно што је важно запазити када се говори о слу-
гама у Држићевим комедијама то је снага с којом је Држић
ове личности пренио из стварности свога времена у коме-
дије. Не може се дакле сумњати да слуге имају своју реалну
позадину у људима који су сачињавали градску сиротињу у
Дубровнику. Поред тога, треба још једном истаћи да је
Држић иако је тип лукавог, гладног и препреденог слуге
узео од Плаута постигао пуну оригиналност. Држић је у
слугама оличио ону снагу народа која понижена и обес-
прављена уочава неправичне класне односе, и која се не
мири са постојећим положајем. Провалија постоји између
госпара и слуга. А њихов однос можда је најбоље објаснио
Помет: „Попива  му је вјеран слуга и љуби га! И пијавица
љуби крв човјечју, али му душу вади.“
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ВУКО БЕЗАРЕВИЋ
(1940-1987)
Прилог био-библиографији

БИОГРАФИЈА
9

Вуко Безаревић је рођен у Пљевљима 9. јуна 1940. го-
дине. Основну школу и гимназију завршио је у родном
мјесту, Филолошки факултет, група југословенска и свјет-
ска књижевност, у Београду. Радни вијек је провео као про-
фесор књижевности у Гимназији „Танасије Пејатовић“ у
Пљевљима. Био је главни и одговорни уредник листа Пље-
ваљске новине, уредник часописа Мостови, гласила Ме-
ђурепубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност
у Пљевљима, и уредник едиција „Трагови“ и „Мостови“
овог часописа. Бавио се позоришном режијом и писањем
сценарија за различите сценско-музичке програме за које
је добијао престижне награде на фестивалима драмских
аматера (Никшић, 1971, Бијело Поље, 1973). Као представ-
ник Црне Горе биран је у Савјет „Струшких вечери поезије“
и за члана жирија „Сусрета аматера Абрашевић“ у Ваљеву.
Добитник је највишег признања ове најпознатије југосло-
венске смотре.

Вуко Безаревић је најдубљи траг у нашој култури
оставио својим разноврсним и плодним књижевниом ства-
ралаштвом. Писао је пјесме, приповијетке, хумористичке
приче, афоризме а успјешно се огледао и као књижевни
критичар и историчар у првом реду у области завичајне

151

Критичке рефлексије

9
Извор: Милорад Јокнић, Искре Пљеваљске гимназије, Пљевља, 1994,

стр. 19.



књижевности. Изузетне домете постигао је у домену сати-
ричне поезије и прозе. Био је стални сарадник водећег југо-
словенског сатиричног и хумористичног листа Јеж у
Београду, и других сатирично-хумористичких листова, и у
више наврата био награђиван најпрестижнијим наградама
за ову врсту стваралаштва у нас (Награда „Радоје Домано-
вић“, 1976, 1979, 1980). Његове хумористичке приче и са-
тире превођене су на стране језике и уврштаване  у
антологије и сличне изборе ове врсте стваралаштва. До-
битник је и прве награде за поезију поводом Дана ослобо-
ђења Пљеваља и Пљеваљске битке (1979).

Био је члан Удружења књижевника Црне Горе.
У знак сјећања на његово хумористичко-сатирично

стваралаштво, завичајни град је установио књижевно-ху-
мористичку манифестацију Дани хумора и сатире „Вуко
Безаревић“ која се организује јуна мјесеца сваке године и
окупља ствараоце са читавог некадашњег југословенског
подручја.
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О приступу књижевном дјелу. – Просвјетни рад, Пљевља,
1982, 10 (14. 5), 11.
*Књижевна критика и настава књижевности.

Несаница спомена. Мићун Шиљак: Биљег. Обод, Цетиње,
1981. – Просвјетни рад, Титоград, 1982, 13 (1. 7), 11.
*Приказ.

Занимљива и значајна истраживања. (Димитрије Л. Маш-
ановић: Уметност и хуманизам Исака Самоковлије,
Замак културе, Врњачка Бања, 1982). – Просвјетни рад,
Титоград, 1982, 8 (15. 4), 11. 
*Приказ.

Однос између фабула и сижеа. – Просвјетни рад, Титог-
рад, 1983, 5 (1. 3), 7.
*Поводом једне теоријске расправе: Данило Киш – Драган
Јеремић: Час анатомије – Нарцис без лица.

Лазар Комарчић (Комарица). – 29. март, Пљевља, 3/1984,
3, 5.
*Рубрика: Из књижевне прошлости нашег краја.

Ката – Беба Дајовић. – Просвјетни рад, Титоград, 1984, 13-
14 (12. 9), 16.
*Некролог.
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Живот и дјело Лазара Комарчића. – Мостови, Пљевља,
17/1985, 84-85, 35-74.

*Видјети зборник: Лазар Комарчић у свом и нашем врем-
ену, Прибој, 1986.

Човјек је дужан завичају. – Пљеваљске новине, Пљевља,
27/1986, 662 (1. 4), 6.
*Разговор водио Исмет Шљука. У рубрици: Наш саговорник.

Гаврило Тројичанин – тројички преписивач из ХVI и ХVII
вијека. – Мостови, Пљевља, 19/1987, 96-97, 57-64.

Марко С. Поповић Родољуб. – 29. март, Пљевља, 5/1987, 6, 8.
*Рубрика: Из књижевне прошлости нашег краја.

Пљевљаци у Андрићевим дјелима. – Мостови, Пљевља,
19/1987, 95, 37-45.

3. ПОЗОРИШНИ ПРОЈЕКТИ И РЕЖИЈЕ 10

„И дрво је рекло немој“. Драматизација живота и поезије
Бранка Миљковића.
Извођач Драмски студио КУД „Живко Џувер“ Гимназије
„Танасије Пејатовић“.
На Првом фестивалу драмских аматера у Никшићу (1971)
Вуко Безаревић награђен специјалном наградом за режију, 
Исмет Шљука добитник прве награде за најбољу мушку улогу.

159

Критичке рефлексије

10 Подаци добијени од г. Исмета Шљуке.



„Кад гледаш на ствари одоздо“. Хумористичко-сатирични
колаж по текстовима Вука Безаревића. На Фестивалу драм-
ских аматера Црне Горе у Бијелом Пољу (1973) представа
освојила двије награде: Босиљка Медојевић – најбоља жен-
ска улога; Исмет Шљука – специјална награда за изузетну
глумачку креацију.

„Обичан човјек“. Представа коју је премијерно извело
Аматерско позориште КУД „Волођа“ 24. априла 1983. год-
ине.

4. ЛИТЕРАТУРА О ВУКУ БЕЗАРЕВИЋУ

Х[аџиатлагић], М[устафа]: Са драмског фестивала. Успјех
у Никшићу. Вуку Безарeвићу специјална награда за
режију, а Исмету Шљуки за најбољу мушку улогу. – Пљева-
љске новине, Пљевља, 12/1971, 257 (1. 7), 1. и 6.

[Аноним]:  Нове књиге. Анализа нарави паланачких. Проф.
Вуко Безаревић, из Пљеваља, објавио књигу „Из  необјав-
љене књиге“. – Полимље, Пријепоље, 26/1977, 1000 (25. 5),
16.

Поповић, Тадија: Вуко Безаревић: Из необјављене књиге.
(Издање Књижевног клуба „Далма“). – Пљеваљске новине,
Пљевља, 18/1977, 403 (13. 7), 9.

В[лајчић], М[илан]: Вуко Безаревић: Из необјављене
књиге. – Политика, Београд, 75/1978, (27. 4), 16; У свету
књиге, III, 130, II.

Војводић, Момир: Вуко Безаревић: „Из необјављене
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књиге“, Пљевља, 1977. – Књижевна реч, Београд, 7/1975,
105 (25. 2).

Ј[окнић], М[илорад]: Вуку Безаревићу Награда „Радоје
Домановић“. – Вечерње новости, Београд, 1980 (11. 12), 20.

[Аноним]: Вуку Безаревићу трећа награда. – Пљеваљске
новине, Пљевља, 20/1979, 444 (1. 4), 10.
*На књижевном конкурсу „Радоје Домановић“ за хумо-
реску „Прича о великој фотографији“.

[Аноним]: Вуку Безаревићу трећа награда. – Пљеваљске
новине, Пљевља, 21/1980, 468 (1. 4), 6.
*На књижевном конкурсу „Радоје Домановић“ за
сатиричну причу „Повратак“.

Максимовић, Војислав: Књига хумора и сатире - И намје-
рно и узгред, Пљевља, 1981, 137, МРЗ

Ш[љука], И[смет]: Сатира В. Безаревића на бугарском
језику. – Пљеваљске новине, Пљевља, 27/1986, 659 (1. 3), 4.
*“Прича о Голубу“ Вука Безаревића објављена у четвртом
тому Зборника хумористичко-сатиричних прича целог
света.

Бојовић, Момчило: Вукашин – Вуко Безаревић, професор.
– Просвјетни рад, Титоград, 1987, 13-14 (15. 9), 12.
*Некролог.

Иконић, М[ирко]:  In memoriam. Умро је Вуко Безаровић.
– Прибојске новине, Прибој, 11/1987, 251 (26. 6), 5.

Иконић, Мирко: In memoriam. Вуко Безаровић (1940-1987).
– Мостови, Пљевља, 19/1987, 98-99, 5-6.
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Веруовић, Милорад: In memoriam. Одлазак врсног
сатиричара. – Глас Полимља, Пријепоље, 7/1987, 420-421
(2. 7), 8.
*О Вуку Безаревићу.

Ј[елић], М[иленко]: У Пљевљима у 48 години умро
књижевник Вуко Безаревић. – Побједа, Титоград, 43/1987,
7735 (18. 6), 10.

Ј[оксимовић], М[илорад]: In memoriam. Вуко Безаровић.
– Слобода, Иванград, 26/1987, 596-597 (13. 7), 9.

Петровић, Јован: Умро професор и књижевник Вуко Беза-
ровић. Врстан изданак човјека. – Пљеваљске новине,
Пљевља, 28/1987, 705 (10. 5), 3.

Шебек, М[арко]: Вукашин Вуко Безаревић. – Бјелопољске
новине, Бијело Поље,  12/1987, 404 (20. 6), 2.

Витезовић, Милован: Вуко Безаревић. – Јеж, Београд,
1989, 2614-2615 (22-29. 9).

Чађеновић, Јован: Уз „Дане хумора и сатире „Вуко Беза-
ревић“. Хумористичко-сатиричне приче. (Вуко Безаревић:
Прича о причама, Пљевља, Далма, 1989). – Просвјетни
рад, Титоград,  1989, 12 (15. 6), 9.

Калпачина, Исак: Прелиставање књиге као таласање по-
зоришне завјесе. (Над књигом „Приче о причама“ Вука Бе-
заревића). – Брезнички записи, Пљевља, 1990, 1, 117-119.

Остојић, Радивоје: Сабор слободне ријечи. (Професор,
пјесник и сатиричар Вуко Безаревић). – Просвјетни рад,
Подгорица, 1991, 12 (15. 6).
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Јокнић, Милорад: Вуко Безаревић. - [У]: Искре Пљеваљске
гимназије, Пљевља, 1994, стр. 19.
Старчевић, Саша: Вуко Безаревић. – [У]: О Пљевљима и
Пљевљацима у Београду. I. Београд, 1995, стр. 98.

Јокнић, Милорад: Вуко Безаревић. - [У]: Пљеваљска
гимназија 1901-2001. Споменица. Пљевља, 2001, стр. 306.

Миличић, Дејан: Вуко Безаревић (1940-1986). „Од спектакла
до дебакла“. – Глас Гимназије, Пљевља, 2/2001, 2, 4.

Вуко и Вито. Приредио Дејан Миличић. – Подгорица,
Графо Црна Гора, 2005; стр. 339; 8, Библиотека Задужбина.

Рацковић, Никола: Безаревић Вуко (Пљевља, 1940-1987),
књижевник и публициста. – [У]: Лексикон црногорске кул-
туре. Подгорица, ДОБ, 2009, стр. 58.

Сачинио:
Добрило Аранитовић
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НАПОМЕНА

Књижевноисторијски текстови Вука Безаревића, након
што су прошле скоро три деценије од његове смрти, први
пут се појављују обједињено. Ова књига, без сумње, по-
тврђује чињеницу како вриједна остварења са протоком
времена све више добијају на значају.

Ту вриједност литерарне заоставштине аутора препо-
знали су приређивачи књиге и уз ангажовање Секрета-
ријата за друштвене дјелатности општине Пљевља и
Савјета манифестације Дани хумора и сатире “Вуко Беза-
ревић”, у сарадњи са Вуковом породицом, припремили и
реализовали ово издање.

Издавачки одбор
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