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НАУ ЧИ МО ПЈЕ САН ИЛИ  
НЕКО ЛИ КО РЕЧИ О ОВОЈ КЊИ ЗИ

Шта је то хри шћан ска кул ту ра
Народ који има Хилан дар и Сту де ни цу, Пећ ку Патри јар

ши ју и Гра ча ни цу, фру шко гор ску и овчар скокаблар ску Све ту 
Гору, народ Миро сла вље вог јеван ђе ља и „Сло ва љуб ве“, Јефи ми је 
и Сте фа на Висо ког, има одго вор ност не само да сачу ва, него и 
да пре да сачу ва но. Ако је народ мистич на зајед ни ца покој них, 
живих и неро ђе них, онда њего ва кул ту ра мора да буде кул ту
ра кон ти ну и те та. Осно ва нашег схва та ња о томе иска за на је у 
огле ду руског фило со фа Ива на Иљи на „Шта је то хри шћан ски 
наци о на ли зам“. Ево на чему почи ва кул ту ро твор но прег ну ће 
(пре вод при па да пот пи сни ку ових редо ва): 

„Кул ту ру не ства ра један човек. Она је насле ђе мно гих 
људи, духов но међу соб но ује ди ње них. Сва ка два при ја те ља 
у свом опште њу обра зу ју изве стан кул тур ни ниво и ства ра ју 
изве сне кул тур не садр жа је. Тако ства ри сто је и у сва кој поро
ди ци, у сва ком дру штву, у сва кој орга ни за ци ји, у сва ком ста
ле жу и код сва ког наро да. Људи се не ује ди њу ју слу чај но један 
са дру гим: њих уза јам но при вла чи слич ност мате ри јал них и 
духов них инте ре са; из те слич но сти јавља се опште ње; дуго
трај но опште ње уве ћа ва уза јам ну слич ност, а ако опште ње има 
ства ра лач ки карак тер, узра ста онда и уза јам но при вла че ње, 
сна жи се уза јам на веза. Ту везу учвр шћу је тра ди ци ја, која се 
пре да је од поко ле ња поко ле њу. Тако посте пе но наста је једин
стве на и за све зајед нич ка кул ту ра.
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Нај ду бље сје ди ње ње људи рађа се из духов не јед но род но
сти, из срод ног душев нодухов ног устрој ства, из слич не љуба ви 
пре ма јед но ме и зајед нич ком, из једин стве не суд би не, која људе 
пове зу је у живо ту и смр ти, из јед но га јези ка и из зајед нич ке моли
тве. Упра во такво је наци о нал но једин ство људи. Наци о нал но 
осе ћа ње не само да не про ти ву ре чи хри шћан ству, него од њега 
доби ја свој виши сми сао и уте ме ље ње јер оно ства ра једин ство 
људи у духу и љуба ви и срца везу је за оно нај ви ше на земљи – за 
даро ве Све то га Духа, који су даро ва ни сва ком наро ду и које сва
ки од њих пре о бра жа ва у исто ри ји и кул тур ном ства ра ла штву. 
Ето због чега је хри шћан ска кул ту ра на земљи оства ри ва упра во 
као наци о нал на кул ту ра и због чега наци о на ли зам не под ле же 
осу ди, него радо сном и ства ра лач ком при ма њу.

Сва ки народ има инстинкт, који му је дат при ро дом (а то 
зна чи – (и) Богом), и даро ве духа, које у њега изли ва Тво рац 
све га. Код сва ког наро да инстинкт и дух живе на свој начин и 
ства ра ју дра го це ну сво је вр сност. Сва ки народ на свој начин 
сту па у брак, рађа се, болу је и уми ре; по сво ме лен ча ри, тру
ди се, газду је и одма ра се; по сво ме тугу је, пла че и оча ја ва; по 
сво ме се сме ши, сме је и раду је; на свој начин хода и игра, на 
свој начин пева и ства ра музи ку; по сво ме гово ри, декла му је, 
пра ви досет ке и бесе ди; по сво ме посма тра, сази ре и сли ка; по 
сво ме истра жу је, сазна је, расу ђу је и дока зу је; по сво ме сиро ту
је, тво ри мило сти њу и при ма госте; по сво ме гра ди домо ве и 
хра мо ве; по сво ме се моли и посту па херој ски; по сво ме рату је, 
... Он се по сво ме узно си и не пада духом; по сво ме се орга ни
зу је. Сва ки народ има дру га чи је, соп стве но осе ћа ње прав де 
и пра вич но сти; дру ги му је карак тер, дру га чи ја дисци пли на; 
дру га чи ја пред ста ва о морал ном иде а лу; дру га чи ји поли тич ки 
сно ви; дру га чи ји држа во твор ни нагон. Сва ки народ има друк
чи је и осо бе но душев но устрој ство и духов ноства ра лач ки акт. 
И сва ки народ има наро чи ту, наци о нал нозаче ту, наци о нал
нопоро ђе ну и наци о нал ноодстра да ну кул ту ру.

Тако је због при ро де и исто ри је. Тако је и у инстинк ту, и 
у духу и у све му кул тур ном ства ра ла штву. Тако нам је сви ма 
дато од Бога.
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И то је добро. То је пре кра сно. И никад није било осу ђе но 
у Све том писму. Раз ли чи те су тра ве и цве ће у пољу. Раз ли чи то 
је дрве ће, вода и обла ци. ’Дру га је сла ву сун цу, а дру га месе цу, 
а дру га зве зда ма; и зве зда се од зве зде раз ли ку је у сла ви.’ (1. 
Кор. 15, 41) Богат је пре кра сан врт Божи ји; изо би лан врста ма, 
бли ста у обли ци ма, сија и раду је нас мно го ли ко шћу. И сва ком 
наро ду при ли чи да посто ји, и да се укра ша ва и да Бога сла ви 
на свој начин. И у самој тој разно ли ко сти већ се поје и узно си 
сла ва Твор цу. И тре ба бити духов но слеп и глув да се то не би 
схва ти ло. Мисао да се уга си та мно го ли кост хва ле, да се разо
ри то богат ство исто риј ског врта Божи јег, да се све све де на 
мртав јед но ли ки калуп, на ’уни фор му’, на јед на кост песка, на 
без лич ност после духов не разно ли ко сти, која је у све ту већ 
про си ја ла, могла би да се роди само у боле сној души, од злоб
них, завид них грче ва, или у мртвом и сле пом мудри ја ше њу. 
Таква плит ка и про стач ка, про тив кул тур на и све ра зор на иде ја 
била би сушта про ја ва без бо жни штва…”1 

Иван Иљин је хри шћан ски наци о на ли зам сма трао нада све 
кул ту ро твор ним осе ћа њем и гово рио је, јасно и гла сно:

„То је осе ћа ње: 
– да је мој народ добио даро ве Духа Све то га;
– да их је при мио сво јим нагон ским чув стви ли штем и на 

свој начин их ства ра лач ки пре о бра зио;
– да је као после ди ца тога њего ва сна га изо бил на и при

зва на на вели ка, кул ту ро твор на дела у будућ но сти; 
– да зато мом наро ду при ли чи кул тур но само ста ја ње, као 

залог вели чи не (Пушкин), и неза ви сност наци о нал нодржав
ног посто ја ња.

И у том осе ћа њу, исти ни том и дубо ком, хри шћа нин је у 
пра ву и не под ле же осу ди. То осе ћа ње оба ви ја сву душу њего ву 
и опло до тво ра ва њего ву кул ту ру.

Наци о нал но осе ћа ње је љубав пре ма исто риј скодухов ном 
обли ку и ства ра лач ком акту свог наро да. Наци о на ли зам је вера 
у бого бла го дат ну силу свог наро да и зато – и зато у њего во 

1  Пре вео ВД.
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при зва ње. Наци о на ли зам је воља за ства ра лач ки про цват свог 
наро да у даро ви ма Духа Све то га. Наци о на ли зам сагле да ва свој 
народ пред Лицем Божи јим, сагле да ва њего ву душу, њего ве 
тален те, њего ве недо стат ке, њего ву исто риј ску про бле ма ти ку, 
њего ве опа сно сти и њего ве сабла зни. Наци о на ли зам је систем 
посту па ка који про ис ти чу из те љуба ви, из те вере, из те воље 
и из тог сагле да ва ња.

Ето због чега истин ски наци о на ли зам није мрач на, анти
хри шћан ска страст, него духов ни огањ, који чове ка узво ди 
пре ма жртве ном слу же њу, а народ духов ном про цва ту.“

Иљин је тако ђе јасно ука зи вао на чиње ни цу да наци о на
ли зам не зна чи мржњу пре ма дру гим наро ди ма. Напро тив:

„Наци о на ли зам чове ку отва ра очи и за наци о нал ну само
свој ност дру гих наро да; он учи да се не пре зи ру дру ги наро ди, 
него да се пошту ју њихо ва духов на достиг ну ћа и њихо во наци о
нал но осе ћа ње; јер и они уче ству ју у даро ви ма Бож јим и они су 
их пре о бра зи ли на свој начин. ... Може ли се воле ти сво ја Црква, 
а да се не пре зи ру дру ге веро и спо ве сти? Нарав но, може се. И, 
гле, овај хри шћан ски пле ме ни ти дух могућ је и у наци о на ли зму.

Може ли се воле ти сво ја поро ди ца, а да се, као после ди ца 
тога, не гаје осе ћа ња мржње и пре зи ра пре ма дру гим поро
ди ца ма? И, гле, тај хри шћан скобрат ски дух могућ је и код 
наци о нал но мисле ћих људи. Упра во тај дух и лежи у осно ви 
хри шћан ског наци о на ли зма.“

О томе је, сасвим у духу хри шћан ског погле да на свет, 
писао и срб ски2 кул ту ро лог Вла ди мир Вујић, исти чу ћи да сва ки 

2   Од самих поче та ка свог књи жев ног рада пот пи сник ових редо ва пише 
при дев „срб ски“ ети мо ло шким пра во пи сом, држе ћи се ста ва Све тог Нико
ла ја Жич ког из њего вог заве штај ног дела „Срб ски народ као Тео дул“, као 
и начи на на који је овај при дев писао бла же но по чив ши вла ди ка будим
ски Дани ло. Раз лог је јед но ста ван – овај древ ни народ је, од древ но сти 
сво је, „Срб“, а кад се пише „срб ски“ то се јасно види („срп ски“ има везе 
са ору ђем за жетву, а „срб ски“ са часним хри шћан ским наро дом Евро пе, 
чијој је пре ћу та ној кул тур ној исто ри ји ова књи га посве ће на). Као што у 
фонет ском пра во пи су има одсту па ња тамо где је сми сао угро жен, тако 
је и овде одсту па ње плод јед не битиј не, над пра во пи сне окол но сти.
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народ мора ства ра лач ки да одго во ри на иза зо ве све та у коме 
живи; ако у томе не успе, сле ди му суд би на „фела ха“, био ло шке 
шља ке коју обли ку ју импе ри јал не силе, лиша ва ју ћи је пра ва на 
духов но посто ја ње. Зато је и ука зи вао на то да срб ска кул ту ра 
мора бити све сна сво је напе то сти – изме ђу Раст ко вог бек ства 
у мана стир и Доси те је вог бек ства из мана сти ра. Али ука зи
вао је и на то да су ста ре фор ме наци о на ли зма, оног епског и 
патри јар хал ног, неспо соб не да рађа ју нову кул ту ру, а да се све 
вред но из њих може и мора пре у зе ти – под усло вом ства ра
лач ког пре о бра жа ва ња, у скла ду са зах те ви ма новог вре ме на.

Рат про тив сећа ња и ми данас
Има мо пра во на само бит ност; има мо пра во ства ра ла штво; 

има мо пра во на свој глас у чуде сном хору наро да Божи јих. И 
ми није дан дру ги народ не мрзи мо. И свим наро ди ма жели мо 
да зау век цве та ју и напре ду ју у сво јој кул тур ној само свој но сти. 
И не тра жи мо за себе ништа од оно га што не бисмо дали дру
ги ма. Но, не забо ра вља мо у каквом добу живи мо. А то је доба 
рата у кул ту ри. Гло ба ли зам, као нови тота ли та ри зам, жели да 
раз гра ди све тра ди ци о нал не вред но сти, да рас па ме ти људе и 
разо ри све сим бо ле од којих су наро ди миле ни ју ми ма живе ли. 
О томе Мио драг Павло вић, један од наших нај кул тур ни јих 
савре ме них песни ка, каже у песми „Нау чи те пје сан“:

Кроз каква дру штва тре ба још про ћи,
кроз какве људ ске види ке,
кроз зло ход ни ке, пау кевој ни ке,
кроз шуме поша сни ка,
кроз уши доу шни ка,
тре ба још ићи уз раме дво лич ни ка,
с напа сни ком обла чи ти саму ре,
с цари ни ком завла чи ти руке у мошње,
гле да ти пан ду ре како бију по кич ми!
Сву да се дигли бор ци про тив откро ве ња
и јашу вели ке коње, вре ба ју крв,
засе да ју пра вед ни ке и сва ког ко се јави
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изме ђу чове ка и бога, на брв ну.
Куда ће они што се кло не зве ри?

Бра ни те се! Нау чи те песму!
Уђи те кроз гусле у мра мор но око,
певај те, ори те се, пој те
и стој те мир но кад се зачу је пита ње
ко ће међу вама да затво ри вра та,
сла во сло ви те док се хра му не про би је теме,
ста кле ни про зор нек се обра ти мору
док не про кли ја сиње срце,
жамо ри те, жубо ри те, ромо ри те,
нека вас нађе све тло као срп сво је сно пље,
као што муче нич ка крв нађе сво је копље,
усклик ни те, утрој те, узхва ли те,
док се и лоба њи не отво ри гор њи вид
и песма не поку ља на сле ме,
попе вај те, коле дај те,
усред овог рата који сећа ње бри ше
нау чи те пје сан, то је изба вље ње!

То је, дакле, наше доба: доба рата који бри ше пам ће ње. А 
кул ту ра је пам ће ње које се пре но си с поко ле ња на поко ле ње 
да би потом ци и духов но личи ли на сво је прет ке. Зато мора мо 
нео д ступ но све до чи ти да је и данас могу ће „нау чи ти пје сан“, а 
да срб ско дру штво неће бити отво ре но попут улич ног кон теј
не ра (како нам наме ћу соро шев ски гло ба ли сти, који се сти де 
све га пре дач ког у себи), него дру штво отво ре ног ума и срца.

О чему је, онда, ова књи га?
Ако све ово зна мо (а зна мо, види мо, на кожи сво јој осе

ћа мо), онда је сми сао књи ге коју чита лац има у рука ма да нас 
под се ти на људе који су у стра шном по Србе 20. веку (а неки и 
на почет ку 21. сто ле ћа) чува ли кон ти ну и тет оне „пје сни“ која 
нас спа са ва од избри са ног сећа ња. Пот пи сник ових редо ва 
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годи на ма насто ји да ука же на после ни ке који су, иако пре
ћу та ни и мар ги на ли зо ва ни, сваг да спрем но све до чи ли којим 
путем кроз бес пу ћа, у чије тми не су нас баци ли они што су 
желе ли да нас рас па ме те и одво је од самих нâс. У послед њих 
неко ли ко годи на он је у часо пи си ма какви су „Две ри срп ске“, 
„Печат“ и „Гео по ли ти ка“ и на разним сај то ви ма обја вио низ 
огле да и запи са о бакљо но ша ма срп ске само све сти и кад су му 
„Две ри срп ске“ и изда вач ка кућа „Кате на мун ди“ пону ди ли 
да обја ви сво ју књи гу, он се без дво у ми це опре де лио за ову 
збир ку огле да, под насло вом „Пре ћу та на кул тур на исто ри ја 
Срба“. Она је пре ћу та на зато што су делат ни ци овде пред ста
вље ни – зло во љом оних који су има ли власт у поли ти ци и 
кул ту ри – били баче ни на мар ги не (или су, пак, као у слу ча ју 
Раки ћа и Вина ве ра, важни аспек ти њихо вог дело ва ња, попут 
жртво ва ња за Роди ну, суро во укла ња ни са обзор ја чита лач ке 
пер цеп ци је и тума че ни остра шће но одреч но, као у слу ча ју 
Дучи ћа, „дра жи нов ца“).

Пре ћу та но, забра ње но, скло ње но од очи ју јав но сти, а 
важно, упут но, потреб но, нео п ход но не само као пуко беле
же ње про шлог, него као пра ва остав шти на за будућ ност.

И не само књи жев ност, фило со фи ја, реч као оруж је и 
ору ђе, него и музи ка (Недо вић и Пје во вић), држа во твор ство 
(Небој ша Крстић), сек то ло ги ја (Алек сан дар Сенић), изда ва
штво (Вла ди мир Дими три је вић). Све је то, у нај леп шем сми слу 
речи, кул ту ра јер је изви ра ло из дуби на народ не душе и било 
при зи ва но мно гим гла со ви ма из там ног вила је та прог на них, 
а истин ских, општих потре ба, јер је има ло црту насу шно сти 
и сваг да шње спрем но сти на жртву.

Јед на посеб ност: неке од ових огле да писао сам док су 
људи о који ма сам гово рио били живи. Такви су „Витез Висо ке 
Срби је“, о Мар ку С. Мар ко ви ћу, и „Пре драг Р. Дра гић Кијук: 
све док све тог остат ка Срба“. Раз лог је био крај ње јед но ста ван 
– срб ски народ о сво јим људи ма вели ке вред но сти нај че шће 
гово ри добро само кад се упо ко је, а Мар ко и Пре драг били су 
достој ни пошто ва ња и ука зи ва ња на њихо во дело за живо та, 
пого то ву што су их србо фо би у Срб ству упор но пре ћут ки ва ли. 
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Зато сам и писао ова кве тек сто ве док су Мар ко вић и Дра гић 
могли да их про чи та ју. Из чисте захвал но сти, и у име свих који 
су им били захвал ни. 

О рас по ре ду огле да и запи са
Огле ди и запи си у овој књи зи дати су хро но ло шким редом, 

она ко како су људи о који ма је у њима реч извр ша ва ли сво ју 
дужност на земљи и пре ла зи ли гра ни цу која Ово Овде дели 
од Оног Тамо, на коме Ово Овде почи ва. Прво, дакле, Милан 
Ракић и Јован Дучић, па онда Вла ди мир Вујић и Ста ни слав 
Вина вер. Затим „шума диј ски Орфе ји“,Дра ги ша Недо вић и 
Обрен Пје во вић. Ту је и монах Митро фан Хилан да рац, са 
Ато са на небо пре се љен 1999, непо сред но после бом бар до ва ња 
Срби је. Онда уби је ни због ота ча ство љу бља Небој ша М. Крстић, 
па пре ра но оти шав ши Алек сан дар Сенић. „Кон тро верз ни“ 
(зна чи – само стал но мисле ћи) Дра гош Кала јић. Па запи си о 
они ма из пре ступ не 2012, која нас посе ти тешким губи ци ма: 
Мар ко С. Мар ко вић и Кијук, наш Кијук, човек који је вели ки 
део живо та про вео откри ва ју ћи пото ну ле кон ти нен те срб ске 
кул ту ре (наро чи то оне у расе ја њу) и без чије подр шке мно гих 
од овде обра ђе них тема не би ни било. 

Пот пи сник ових редо ва се искре но нада да ће књи га наћи 
пут до чита ла ца и да ће је они чита ти с пажњом и љуба вљу, 
под чијим кри ли ма је, иако гре шном и тро шном руком, писа
на. Нау чи мо пје сан – то је изба вље ње!

 по Малој Госпо ји ни 2012. л. Г.
 Вла ди мир Дими три је вић
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Вла ди мир Дими три је вић је рођен 16. мар та 1969. у Чач
ку, где је завр шио основ ну шко лу и гим на зи ју. Дипло ми рао 
је на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду 1994. 
на гру пи за Срп ску књи жев ност и језик са општом књи жев
но шћу. На истом факул те ту је и маги стри рао 2010. Аутор 
је четр де се так насло ва и при ре ђи вач сто ти нак збор ни ка из 
раз ли чи тих обла сти, почев од књи жев не кри ти ке, пре ко сек
то ло ги је до истра жи ва ња одно са пра во слав ног хри шћан ства 
и римо ка то ли ци зма. Трај но инте ре со ва ње му је и пре ћу та на 
и из иде о ло шких раз ло га забра њи ва на срб ска књи жев ност.

Овог, 2012. лета Господ њег навр ши ло се два де сет годи на 
од када је обја вио свој први збор ник, „Кроз огањ апо ка лип се“, 
чиме је запо чео његов књи жев ни рад.    
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