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Уме сто по све те

Све до чан ство по ми ло сти ср ца, кроз и за сва вре ме-

на, за бла го слов Љу ба ви ка ро ду свом

(...) Ле то и про ле ће Го спод са зда као што и псал мо певац 
ре че

и у њи ма кра со те мно ге:

пти ца ма бр зо, ве се ља пу но пре ле та ње и го ра ма вр хо ве

и лу го ви ма про стран ства и по љи ма ши ри не

и ва зду ха та на ног

див ним не ким гла си ма бру ја ње и зе маљ ске да ро но се

од ми о ми ри сних цве то ва и тра во но сне,

али и са ме чо ве ко ве при ро де об на вља ње и ве се лост

до стој но ко да ис ка же. Ово све пак,

и дру га чуд на де ла Бож ја, ко ја ни оштро вид ни ум 
сагледа ти не мо же, Љу бав пре ва зи ла зи.

~ Реч о Љу ба ви де спо та Сте фа на 

Ла за ре ви ћа | „Сло во љуб ве” (1404–1409) ~





Рет ко по сто ји чо век ко ји бо жан ску искру ве ли ког уме ћа 

не мо ра да пла ти пре ску по.
~ Карл Гу став Јунг ~
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У све тло пи су се ћа ња иза тка них дир љи вим под но сом 

осе ћа ја ко ји на ди ру, где ис пи су је нат чо веч ну уте ху за ми-

лу бра ћу сво ју, а у тре ну кад би у сло гост за сву срп ску де-

цу да је де не, она са ма чул на би да оспо ко је на бу де. И ка-

ква је оди ста чар жи во та у тој епо пе ји?

До и ма се да зби ља на ри че, те у њој има оног че зну ћа 

и га ну тог пре да ња суд би ни. Го спод за на век бла го си ља јој 

пле ме и Цар ство не бе сно од већ да ри ва, док зе маљ ско ни-

је из гу бље но за по том ство ње зи но хра бро.
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УМЕ СТО ПРЕД ГО ВО РА

Пре и по сле разазна тог

Ис пра вља ње не прав ди спа да, уз њи хо во не чи ње ње и 
спре ча ва ње, у нај ви ше до ме те људ ско сти. А сва ка ко јед-
на од нај ве ћих не прав ди ко ју љу ди мо гу чи ни ти је не-
прав да за бо ра ва оних ко ји су нам до бро чи ни ли и као 
по је дин ци ма и као на ро ду. Уко ли ко те лич но сти има ју 
исто риј ске за слу ге по нас, он да је, са мим тим, и не прав-
да за бо ра ва ко ју им чи ни мо исто риј ских ди мен зи ја.

Јед ну од та квих на ших не прав ди је пре по зна ла и сво-
јим ве ли ким тру дом, са мно го уне те ду ше овом књи гом 
и из ло жбом о Је ле ни, ис пра ви ла ње на, не слу чај но, име-
ња ки ња – Је ле на Де ли ба шић.

Ни је ла ко на пра ви ти не што ни од че га. У овом слу-
ча ју, од за пре та ног име на и рет ког по ме на, књи гу и из ло-
жбу. Ка ко је вред но, де таљ по де таљ, при ку пља ла гра ђу 
за пр ву из ло жбу на све ту о кне ги њи Је ле ни, та ко је исто 
сво јим, ње ним чи та о ци ма, већ бли ским, ин тен ци о нал но 
ар ха и зи ра ним је зич ким из ра зом ко ји нас при бли жа ва 
до бу у ко ме жи ви ју на ки ња ње не књи ге, Је ле на Де ли ба-
шић тка ла ред по ред овог, на о ко ма лог, а за на шу исто-
ри о гра фи ју и по ли ти ко ло ги ју из у зет но ва жног де ла. За-
хва љу ју ћи уро ђе ној суп тил но сти ауто ри це, пред на ма, 
ве о ма увер љи во, из ра ста лик на ше пре ле пе ари сто крат-
ки ње ко ја је сво јом от ме но шћу, ко ли ко и чар ним очи ма, 
за у век оча ра ла јед ног од нај ва жни јих љу ди, бар за нас, 
та да нај ва жни јег цар ства на све ту. Уто пље на у лук суз и 
ту ђи ну, а ипак за у век на ша, Је ле на Ка ра ђор ђе вић ни ка-
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да ни је пре ста ја ла да бу де Срп ки ња, де те сво га ро да и 
сво га тла, крв сво је кр ви и по у зда ни мост ме ђу ве ли ким 
и ма лим сло вен ским бра том.

Ова, без сум ње, вр ло ути цај на лич ност ру ског цар-
ског ми љеа, не са мо сна гом му же вље ве ти ту ле, већ и сна-
гом сво је осо бе не и ја ке лич но сти, до ми ни ра у жен ском 
пу лу ру ске цар ске по ро ди це, ти хо и упор но ра де ћи на на-
шем укуп ном, ко ли ко и на свом по ро дич ном до бру. Ни-
је ма ла ствар би ти ве ли ка кне ги ња у Ру си ји, би ти Ро ма-
но ва, би ти део цар ске по ро ди це. Ко ли ко би то њих же ле-
ло дâ се са мо прет по ста ви ти, ко ли ко је њих у то ме ус пе-
ло, и то не са мо по ста ти, већ и оста ти, ка зу је нам овом 
књи гом Је ле на Де ли ба шић.

За хва љу ју ћи њој, уве ћан је по нос на шег ро да, а не са-
мо на ше зна ње о на шој про шло сти, тач ни је о оном де лу 
про шло сти о ко ме ни смо сме ли зна ти баш ни шта. И баш 
ни шта ни смо ни зна ли. Жи ве ли смо у све ту без кра ље ва, 
прин че ва и прин це за, без ко јих је сва ко де тињ ство ту-
жно, а про шлост сва ког на ро да кр ња и упит на. У про-
шло сти је, има ти сво га кра ља зна чи ло има ти сво ју др жа-
ву, што је зна чи ло би ти сло бо дан, а слобoда је као и љу-
бав – не са мо нај леп ша реч, већ и нај леп ши до жи вљај на 
све ту. За то овај књи жев ни по вра так у свет кне ги ња и 
кне же ва, ца ре ва и ца ри ца је сте ча ро ли ја ко јој ду гу је мо 
ви ше од ди вље ња аутор ки за не сум њи во ве ли ки уло же-
ни рад, во љу и њен труд. Ми, пре све га, мо ра мо би ти за-
хвал ни за при ступ из гу бље ном де лу сво га де тињ ства, јер 
нај леп ше бај ке на све ту, ипак, ни су оне о вред ним рад ни-
ци ма, бра ва ри ма и рад ном на ро ду, већ оне о пре ле пим 
за ча ра ним кне ги ња ма, ка ква је би ла Је ле на Ка ра ђор ђе-
вић Пе тров на. У то име, за у век хва ла и дру гој пле ме ни-
тој Је ле ни, ауто ри ци ове див не књи ге!

Ака де мик Дра ган Си ме у но вић

Zoran
Sticky Note
POTPIS NE TREBA KURZIVOM, NORMAL
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Мо гу ли опо ме не за на шу оси о ност за бо ра вља ња на ших 

до бро чи ни те ља би ти су мер ске та бли це на ко ји ма је 

запи са на суд би на бо га тог и до брог чо ве ка ко ји је, због 

свог ми ло ср ђа, из гу био све сем сво је ве ре, док су они ко ји 

су му то за бо ра ви ли из гу би ли сво је ду ше?

(...)

Ве ли чан стве ној хар мо ни ји ко смо са до ли ку је бо ље 

човечан ство.
Ака де мик Дра ган Си ме у но вић 
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Ство ре ни смо од вре ме на. Ми смо ње го ви гла со ви 

и ње го ва сто па ла. Сто па ла вре ме на ко ра ча ју 

нашим сто па ма. Пре или ка сни је ве тро ви ће 

избрисати на ше тра го ве (...) Гла со ви вре ме на 

припо ве да ју свој пут. 

Ду хов на кул ту ра у на сле ђу чо ве чан ства за сту па уве-

ре ње о по ве сној осо би то сти. Утом је ну жно ис та ћи етич-

ност са мо свој но сти у на сто ја њу ка овој уз ви ше ној це ло-

жи вот ној вр ли ни. Раз ма тра ње не су ви слог по на ша ња чо-

ве ка при ро ђе ног из во ри шту кул ту ре Ду ха, по чи ва на 

раз у ме ва њу ти ме усло вље них кан ти ле на у при сту пу зна-

ме њи ма ду хов не му при ро ђе но сти, те и на на зоч но сти 

тре ну та ка ко ји га ти ме, од већ, опре де љу ју. Три јум ви рат 

оп сто ја ња у зле ху до сти тма стих вре ме на би ва суп тил но 

уткан у апо ло ниј ске хи је ро гли фе са ве сти, као пре о бра-

жењ ски ме ан дар људ ске бла го дат но сти. Ње го во га лант-

но из ме шта ње из флу ид них то ко ва пост мо дер не кул ту-

ре по вла ђу је са мо по твр ђи ва њу чо ве ко вог ди о ни зиј ског 

би ћа. Ме ња ли се ти ме, ме ђу тим, ста ја ли ште про ма тра-

ња кул ту ре ци ви ли за ци је ко ја со бом на чи ње ви зи ју јед-

не но ве ан тро по ло шке фор ме?

У све ту где са мо хра но прег ну ће ни је му за сна, ми са-

о но и ис ку стве но зна ме ње ње го вих под сти ца ја са пе то је 

РЕЧ АУТО РА

Ка ко об ја сни ти жар-пти цу?

~ Од је ци, ве ло ви и при зо ри
у зна ме њу на ро да ~
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у ла гу ми ма људ ског ума, па и у хер ме ти зму чо ве ко ве све-

сти, са са ве шћу или без ње, у ја сно ћи на дах ну тих му ре чи 

или по кре та, у њи хо вом ћу та њу. Про ми сао им је твр ђа ва, 

остр во, об зор је, про зрак, по ла зи ште за све скро ви те сти-

хи је у до жи вља ју је ди ног жи во та, а сло бо да је зâр у улом-

ку ине му са мо свој но сти, при чест по вла шће ног хо до ча-

шћа што, пред очи ма све та, раз от кри ва са мо сво је сјај не 

пло до ве и до цве тај се но ви те су рев њи во сти оста вља бо-

го у ми ле њу, до чим, уз гред ли ша ва ју ћи се или не, чо век 

од лу чу је да ли ће се за тво ри ти у соп стве ну мо ги лу или 

ће на чи ни ти сво је вр сни мост. 

На и ме, све што при зна је мо кул ту ри не за бо ра ва по-

чи ва на про теј ским уз ви си ма оду хо вље ња и про све ће но-

сти. То чи ни дојм љи ву ра дост све ча ног жи вље ња у ма 

ком тре нут ку сво је по вер љи во сти. Го вор ми сли за нас – 

го вор ра ђа ња, ис ку пљен ожиљ ци ма и опо ме на ма ле по-

знач ја сли ве них у спо кој ни је су тра, те би ва ља ло усво ји-

ти га у ре чи то сти раз у ме ва ња, као пле нар ну оп ну из ме-

ђу два так ну та све та, бо жан ског и људ ског, ко ји мо гу и 

тре ба ло би за на век да се до че ку ју у све зи Љу ба ви, не је-

дан без дру гог. Спо на Исти не и ње зин огра нак, њи хо во 

ра ђа ње и смрт од истог су тки ва. Псал ми у сви ли Ду ше 

све тлост су и оби ље, а не по и ма ња у рас то ци сми сла. Бу-

ду ћи да сво јим по кр шта ва њем по ста ју про све ће ност са 

два ли ца – ли цем при ро де и ли цем исти не, пре вре ме на 

про ле ћа пи са них пла че ва и лу нар них опро ста лир ски су 

едик ти што сво је по ве сти коп не да би смо их жи ве ли, по-

ми ло ва ни и од при ро де и од кул ту ре. Оту да и њи хов ду-

хов ни цват, не за мет нут, за чи ње пре суд не на го ве шта је у 

зна ме њу Исти не, а из над сва ке по до зри ве те ко ви не у га-

ли ма ти ја су са вре ме ног све та.
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За тво ре ни су про сто ри ми ри са ли по бес кра ју (...) 

И сву да бе ше Чо век, онај ко ји тра жи сло бо ду, 

одагна ва страх, за бо ра вља гнев и от кла ња же љу. 

Чо век упућен уна траг, ка сна зи свог за чет ка, док 

обри си све та упи ја ју ње го во од су ство. Пра вич но је 

разумети од ла зак ра за стрт пре ко пра зни не.

У тре нут ку ста па ња осе та и ми сли, не рет ко би ва да 

нам је при јем чив пут. Тај пут нам при па да, по сто јан је и 

ми мо кра ти ца, а ус пут, без за сто ја и освр та на рас пу ти-

це иза и не по сто је ће, пре о ста је све што је ка пљом тек за-

бли ста ло, што се из дан ком про мо ли ло и пу пољ ком на-

го ве сти ло, те пур пу ром жи во та по том и упу ти ло, је два 

при мет но и без зеб ње да се пре да и да, на пр ви до дир тла, 

здра во се ме све та ра спе... Пут што је узор свим ко нач но-

сти ма у онај де лић ви ди ко ве ли ни је, где је нај ти тра ви ји 

дрх тај при уви ру и по ни ра њу јед ног у дру ги бес крај, из 

не по то њег у вре ме звуч но и са име ном – у про шлост, те 

зби ран на слу ти ма сме лог им ле та, у све ко ли кој ди во ти 

по ста је ми ло да ром без ког ни нас ви ше не ма. Оту да хе ру-

вим ска му дрост као по след ње ис хо ди ште пред зим ним.

За ве ћи ну нас по сто ји тек за не ма ре ни

тре ну так, тре ну так у вре ме ну и ван ње га,

за бу не маг но ве ње, из гу бље но у ок ну сун ца,

не ви ђен ди вљи не вен или зим ска му ња

или во до пад или му зи ка чуј на та ко ду бо ко

да не чуј на је са свим, но ти си та му зи ка,

док му зи ка тра је. Све су то са мо на го ве шта ји и 

нага ђа ња, на го ве шта ји па на га ђа ња, а све оста ло

мо ли тва је, вр ше ње ду жно сти, по слу шност и де ла ње.
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Бла го гла сје у чо ве ку са бир но је ме сто свих зна ња: из 

зна ња и ис ку ства не дре се име на на се о би на, тва ри, хо ло-

гра ми осо би на и то по ни ми од но са у ор би ти свег ге не а-

ло шког – при мор ди јал ног и по ри ну тог у та јан ство људ-

ског би ћа – све стра на ну три на иза тка на тре мо ром дра-

же сно пит ких и кра сот них об лич ја чо ве ка у кар не ри ма 

вре ме на, што, као та ква, би ва вир ту о зно усло је на у фи-

ни ар ти зам оса мље них ре чи и про сти ра ња.

Зна ње по чи ва на ис ку ству по ста ња и из ди са ја ства-

ри, а ве ра на по ве ре њу у све до чан ство Исти не. Зна ње је 

след стве но уму, док де лу је на ср це. Ве ра, на да све, оби та-

ва у ср цу, иако от по чи ње у ми сли ма. Сва ко је зна ње са-

мо под во ђе ње су шти не жи во та под за ко не ра зу ма.

Над коп ном и мо рем се ћа ња ни те се кри ли ма. Те ло 

исто ри је ута па се у сраз са кр вљу сво јом, бо ко ре ћи Не бо 

и зем ни свет. Чи ста ми сао флек си ја је от ме но сти у при-

ка зу ово зе маљ ске зби ље, пре де сти на ци ја жи во та иза зва-

на ам би јен тал ним по рет ком смр ти, срав ње на ми ну ци о-

зно, еп ском па сто ра лом, пут сво да исто ри је, али и сти-

хиј ски, ка ден ца ма ње зи них са мо бит них, не и ди лич но 

опре де ље них пре пе ва. 

Је ли то са бла зан, страст или па ра зит у све тлу исти-

не по ве сног јој прег ну ћа? Ко ће и где ће ко при зна ти три-

јум фал но да или од луч но јој не? Или је то пак са ми лост 

ис па шта ња за гре хе уде ну те у ве чи те ана гра ме што де ле 

и збли жа ва ју на ро де и у тој пре дањ ској иде ји не ис ку пље-

но им не са вр шен ство да сва ки од њих бу де не мушт пред 

реч ју нај ми ло сни јег ме ђу љу ди ма? Шта је, уоста лом, хи-

је рар хи ја све га што чо век су мор но за по чи ње и сјај но до-

вр ша ва? Упра во је то за ме так исто риј ске би стри не о по-

ста њу и тра ја њу, све оно га ну ће чи јим те лом при зи ва мо 
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Ве чи то не што што кли ја на да но, у бес крај но и не при ко-

сно ве но.

Осо би то ин тим ни за стор и тран зи ци о ни де ма го шки 

име ни тељ ме ђу ет нич ког по и гра ва ња та да оста је да би ва 

ин кли ни ран та у то ло шкој да то сти, услед че га па ра ле ли-

зми ин тер од но са, баш због ети о ло ги је у из о би љу мно го-

знач них им по ти ца ја, ни су за сваг да све де ни на оса мље-

ну раз у ђе ност ана хро них сег ме на та ди пло мат ске кул ту-

ре, али ни на пе ри фер ну учин ко ви тост ње них на лич ја и 

ре ци ди ва у де но та ци ји мо за ич них ре ал-со ци јал них пер-

цеп ци ја. И по нај ма њи ре флекс ком пе ти ци је, лу кра тив-

ног из два ја ња или ап со лу ти за ци је, ко смо по лит ски иди-

о ми и гра ма ти има го ло шких па ра диг ми под ми ми кри јом 

ет но са, мо но ка у зал ност и суб вер зи ја у ра ди кал ном кон-

тек сту би по лар но сти јед ног на ро да, ко лек тив не за блу де 

и по пу ли стич ки обе сми шљен спек трум иде о ло шких 

пред ра су да, по дво јен фан та змом ко смо го ниј ске спи ри-

ту ал но сти, па бес те ле сне фло ску ле про за ич но сти, усло-

вље не ком па ра тив ном ин стан цом по тен ци је људ ске ми-

сли, сво јим ин тер ним екс пли ка ци ја ма у ево лу ци о ном то-

ку по рет ка те а трал но кон со ли ду ју јед но о бра зно, ти ме и 

не ми нов но кри во раз у ме ва ње и усва ја ње ле тар гич ног 

кон тек ста крај но сти, уну тар че га су раз лу че не, не рет ко 

и за себ но уда ље не, а нај че шће су о че не и пер вер ти ра не 

ма лен ко сти те ко је, на раз ме ђи ак ту ел ног и суд бо но сног, 

тво ре мар кант ност ме та и сто риј ског тре нут ка.

У на сто ја њу да на док на ди оте то исто риј ско вре ме, 

срп ска дру штве на и ин те лек ту ал на ели та идеј но се раз-

гра на ла, ујед но и ра сло ји ла и рас то чи ла, од мах по окон-

ча њу Пр вог свет ског ра та, под стак ну та ком плек сом мр-

твог вре ме на, али и све шћу о то ме да је наш на род, под 
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иним, био оспо рен у свом при род ном исто риј ском то ку, 

те и об у зет устрој ством ве ко ва чи ји су кли но ви по ста-

ли за гат сло бод ном ин ди ви ду ал ном, утом и ко лек тив-

ном жи во ту. У дан ве тро вит и ли шен ки шних ка пи, ти-

шта ли су на до ма ку спо ко ја у не вре ме ну, ра за би ра ју ћи 

но ви, ја сан пут у исто риј ско вре ме, сли ве но, дав но про-

шло и ско ра шње, об зна нив ши пе чат – жи ви жиг тре на 

са да шњег. Не ми нов но тра же ћи свој пут, Ср би су се идеј-

но раз де ли ли. 

Упут но ви тал ној исто риј ској те ми и ње ним ин те-

грал ним по гле ди ма, сход ним по сто ја њу на зоч но сти у 

им пли ка ци ји прет по ста вље ног им на уч ног раз ма тра ња, 

зна чај но је ука за ти на ак си о ло шку по је ди ност да по чив-

ше срп ско-ру ске ве зе, се ман тич ки и се ми о тич ки са гле да-

не из ана ли тич ко-син те тич ког дис кур са не са мо срп ске, 

већ и ру ске исто ри је ко ја је, на ма хов, у од но су на срп ску, 

знат но дис пер зив ни ја и ди фу зни ја, за тим и, услед по све-

ће но сти срп ском на ро ду ко ји ни ка да ни је био у са ста ву 

ру ске др жа ве ни ти при ње ним ма ги страл ним или руб-

ним под руч ји ма, пред ста вља ју есен ци ју са нај и страј ни је 

при зна тим кон ти ну и те том, ин три зи ју руб ну, увер љи во 

нај ком плек сни ју, нај ра згра на ти ју и са да ле ко се жно нај о-

чи ти јим уза јам но про спе ри тет ним ду хов ним, кул тур-

ним па и учин ко ви тим по ли тич ким да ге ро ти пи ма, пер-

ма нент но одр жи ву још од XV ве ка. Исти на, о Ср би ји и 

Ру си ји се и да нас при сно раз ми шља, пре сти жно про ми-

шља, чи та и пи ше, и то у јед ној од две јав но ег зал ти ра не 

крај но сти – вр ли ни чи сте, уз ви ше не емо ци је или пак 

ира ци о нал ној стра сти, а обе у на кло но сти или ле ти мич-

ном ан та го ни зму. Та ко је и Цр њан ски Зор ња чу тра жио у 

Сер бии, на пу те ви ма и рас пу ћи ма Кр фа, у се ни 1925, док 


