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Књи га др Дра га на Си ме у но
ви ћа Великанинашеисторије
19.века је вра ћа ње на по зи тив
не вред но сти срп ске тра ди ци
је, а у њој на зна ме ни те срп ске 
ве ли ка не, до брим де лом већ 
за бо ра вље не.  Отуд ова књи га 
ни је са мо Mementomori, већ и 
Mementohomo  срп ском чо ве ку 
као под се ћа ње  на ону ње го ву 
про шлост ко ју тре ба да зна и 
за др жи да би из бе гао исте или 
слич не гре шке да нас и у бу дућ
но сти.

Књи га др Дра га на Си ме у
но ви ћа је иро нич носет на, али 
ху ма ни стич ка књи га ко ја нас 
вра ћа на ис тра жи ва ње ка рак те
ра срп ског на ро да и на ње го ве 
по зи тив не и не га тив не од ли ке, 
ма да да на шњи при зна ти свет
ски ан тро по ло зи, код нас на ро
чи то др Ду шан Кец ма но вић, све 
ма ње при хва та ју по јам ка рак те
ро ло ги је на ро да – отуд је мо гу
ћа кри ти ка и до бре књи ге Вла
ди ми ра Двор ни ко ви ћа. Уме сто 
ка рак те ро ло ги је, са вре ме ни ан
тро по ло зи ра ди је го во ре о на
шим “сте ре о ти пи ма ми шље ња” 
о по је ди ним на ро ди ма. 

Књи га про фе со ра Дра га на 
Си ме у но ви ћа пру жа чи та о цу 
це ло вит увид – не са мо исто
риј ски, већ и ет ноп си хо ло шки 
у лич ност и де ло кне за Иве од 
Сем бе ри је, Фи ли па Ви шњи ћа, 
Ху се инка пе та на Гра да шче ви
ћа и Ва се Пе ла ги ћа. Пре глед ну 
и до ку мен то ва ну ре цен зи ју за 
Си ме у но ви ће ву књи гу на пи сао 
је Дра го мир јан ко вић.

По ђи мо у на шем при ка зу 
књи ге др Си ме у но ви ћа од кне за 
Иве од Сем бе ри је, пле ме ни тог 
ро до љу ба ко ји је де ло вао у вре
ме Пр вог срп ског устан ка 1806. 
го ди не от ку пљу ју ћи срп ско ро
бље од Ту ра ка, по це ну лич не 
жр тве. Хва љен због сво је са ми
ло сти од Фи ли па Ви шњи ћа и 
од Ву ка Ка ра џи ћа ко ји ка же да 
га је лич но ви ђао 1802. го ди не, 
кнез Иво је про шао рђа во код 
свих, и код Ту ра ка и код Ср ба; 
за ро бљен је од срп ског хај дуч
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ког  ха рам ба ше Стан ка цр но
бар ца ко ји је тра жио от куп у 
нов цу за ње го ву гла ву, је два је 
ус пео да се от ку пи  И да ипак 
умре при род ном смр ћу.

Фи лип Ви шњић ко га про фе
сор Си ме у но вић с пра вом зо ве 
умет ни ком, тре ба да је ро ђен 
1767. го ди не, а осле пео је у де
тињ ству по сле пре ле же них ве
ли ких бо ги ња. За по ста вљен у 
де тињ ству од свих, Фи лип Ви
шњић от кри ва гу сле и по чи ње 
уз њих да пе ва хра бре ћи Ср бе, 
по се ћу ју ћи их сле пач ким шта
пом, хо да ју ћи хи ља да ма ки ло
ме та ра по зе мљи Ср би ји. “Срп
ски Хо мер” тре ба да је ис пе вао 
нај леп ше срп ске пе сме (а шта је 
са ста рим?), ко је су трај но оста
ле у срп ском на ро ду, али са бол
ним да на шњим пи та њем   до
кле трај но? Спо соб ност Фи ли
по вог упам ћи ва ња сто ји у ве зи 
са ве ков ном тра ди ци јом усме
ног пам ће ња. Под се ћа мо да су 
све ве ли ке ре ли ги је све та по чи
ња ле са ду жим или кра ћим пе
ри о дом усме ног пре но ше ња из
го во ре не ре чи сво јих учи те ља. 
Са Ису сом Хри стом по на вља 
се ова исти на; на и ме, Хри стос 
ни кад ни је го во рио уче ни ци ма 
да  пи шу оно што им је ка зи
вао, већ да про по ве да ју Реч. не 
тре ба за бо ра ви ти да је Фи лип 
Ви шњић у сво јим пе сма ма кри
ти ко вао с пра вом срп ске гла ве
ши не оно га до ба, њи хо ву за ви
дљи вост и не сло гу. 

Ху се ин Гра да шче вић, исла
ми зи ра ни Ср бин, као да ће увек 

би ти са вре мен на ово ме на шем 
тру сном под руч ју  (на ро чи то у 
Бо сни и Хер це го ви ни) због фе
но ме на ПРЕ ВЕ РЕ. Ка ко су и за
што Ср би по ста ја ли му сли ма ни  
и ри мо ка то ли ци – као да оста је 
трај но пи та ње до да на шњег да
на, јер се пре ве ре и да ље де ша
ва ју на ово ме ге о граф ском тлу.

У вред ној дво том ној књи
зи  “У свет ским ве ри га ма – Ка
те на мун ди” ко ју је при ре дио 
Пре драг Дра гићКи јук, а ко ја 
је об ја вље на у из да њу Ма ти це 
исе ље ни ка Ср би је, у Бе о гра ду 
1992. го ди не – Вла ди мир Ћо ро
вић  (у књи зи “Исто ри ја Ср ба”) 
пи ше да је у 17. ве ку до ла зи ло 
до пре во ђе ња ка то лич ког ста
нов ни штва цр не Го ре у пра во
сла вље, под вођ ством вла ди ке 
Ру ви ма, (та ко су пле ме на Ку ча, 
Дре ка ло ви ћа, Бра то но жи ћа и 
Пи пе ра по ста ла пра во слав на), 
нај ве ро ват ни је због не до стат
ка ка то лич ког све штен ства ко је 
ни је сме ло да жи ви под Тур
ци ма. У исто вре ме уни ја ће ње 
пра во слав них на пре ду је у Сла
во ни ји.

Сла бље ње тур ског цар ства 
по сле дру ге не у спе ле оп са де 
Бе ча 1683. го ди не  до ве ло је, са 
јед не стра не, до по ве ћа не агре
си је (до та да моћ не Тур ске) над 
по ко ре ним на ро дом, а с дру ге 
стра не до шло је до по бу не ја
ни ча ра (ме ђу ко ји ма је био и 
Ху се ин Гра да шче вић) ко ји гу бе 
до та да шње при ви ле ги је; ја вља 
се исто вре ме но не за до вољ ство 
пред став ни ка сва три на ро да у 
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Бо сни и Хер це го ви ни, што до
во ди до њи хо вог при род ноне
при род ног  удру жи ва ња.

До кле год је не ки по је ди
нац , али  и је дан на род ствар но 
јак, до тле је мо гу ће оче ки ва ти и 
ње го ву ре ла тив ну то ле ран ци ју 
пре ма дру ги ма: ка да поч не да 
сла би   и као по је ди нац и као 
на род – агре си ја ра сте. 

Раз дор ме ђу при вид но удру
же ним на ро ди ма био је та ко јак 
(фе но мен ма лих раз ли ка, по 
Фрој ду), да се и та Ху се и но ва 
по бу на про тив сул та на за вр ши
ла по ра зом.

Био је то још је дан по раз 
иде је о срп ском је дин ству и по
ред Гра да шче ви ће ве по бе де над 
сул та но вом вој ском на Ко со ву 
1831. го ди не; а још да ле ке 1389. 
го ди не ма ло пре чу ве не Ко сов
ске бит ке, во ди ла се, та ко ђе на 
Ко со ву, не ка вр ста гра ђан ског 
ра та из ме ђу Ср ба  Ал то ма но
ви ћа на су прот Мр њав че ви ћи ма 
и Бал ши ћи ма. 

Став кне за Ми ло ша пре ма 
по бу ни у Бо сни, као и ње гов 
лич ни од нос пре ма Ху се и ну 
Гра да шче ви ћу био је ти пи чан 
за кне за Ми ло ша; да ли је то би
ла са мо ру жна дво лич ност или 
да ле ко ви дост до брог ди пло ма
те кне за Ми ло ша?

Де лу је уз ви ше но ми шље ње 
да се у Ху се и ну Гра да шче ви ћу 
про бу дио Ср бин, али да ли је то 
би ло до бро? Ср би се нај че шће 
ја ло во бу не (осим за вре ме Ка
ра ђор ђа), па је та ко би ло И са 
Ср би ном Ху се и ном, ако се у 

ње му зби ља про бу дио Ср бин на 
ак ци ју.

Про фе сор др Дра ган Си ме у
но вић с пра вом пи ше да су му
сли ман ски Ср би зна ли сво је ет
нич ко по ре кло, али су не ги ра ли 
вер ско (о че му је дав но пи сао 
И ака де мик др Ми ли сав Лу то
вац). Шта је он да ја че и трај ни
је у чо ве ку, пи та мо се с пра вом: 
ње го во вер ско или на ци о нал но 
би ће? Ре ли ги о зни ан тро по ло зи 
ми сле да је homo religious као 
ар хе тип у ко лек тив но не све
сном љу ди ста ри ји од њи хо вог 
на род ног и на ци о нал ног би ћа. 

Што се ти че Ва се Пе ла ги
ћа, ако је уку пан ти раж ње го
вих књи га  и тек сто ва из но сио 
250.000 при ме ра ка – што је 
оста ло не за бе ле же но у 19. ве
ку у Ср би ји – ово би го во ри ло 
да су ње го ве иде је би ле, ко ли ко 
на пред не, то ли ко и сме ле, по
кре ћу ћи та ко стал ну бор бу кон
зер ва ти ви зма и ре фор ми зма, и 
да нас ак ту ел ну; отуд пи та ње: 
шта од кон зер ва ти ви зма Срп ске 
пра во слав не цр кве за др жа ти, а 
шта од ба ци ти за ме ном но вим, и 
при то ме још кри тич ки про це
ни ти про блем. Ко то мо же! Вре
ме ко је до ла зи? 

О Ва си Пе ла ги ћу још је мо
ја ге не ра ци ја у пред рат ној ју
го сла ви ји сте кла по вр шан, па 
и по гре шан суд; за Пе ла ги ћа 
се, на и ме, го во ри ло да је био 
пси хич ки ла би лан, твр до гла ви 
бун тов ник ко ји ско ро да је ду же 
вре ме на про во дио у там ни ца ма 
(до кра ја жи во та), не го на сло
бо ди. 
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Сле ду ју ћи јун гов по јам ин
ди ви ду а ци је, мо же се ре ћи да 
је Ва са Пе ла гић  при мер срп ске 
ин ди ви ду а ци је, и то кле ри кал
ноте и стич ке иде је, пре ко бун
та, до со ци ја ли стич кодар ви ни
стич комарк си стич ких, из бе га
ва ју ћи та ко (не баш успе шно) 
и уза ни на ци о на ли зам и опа сан 
ин тер на ци о на ли зам. У сва ком 
слу ча ју Ва са Пе ла гић оста је 
до да нас са вре мен због иде је 
про све ћи ва ња, као стал не иде
је во ди ље у срп ском на ро ду (од 
До си те ја до да нас) као и због 
иде је “срп ског је дин ства”. Ва са 
Пе ла гић с пра вом на гла ша ва да 
мо ра по сто ја ти иде ја по што ва
ња ме ђу су на род ни ци ма да би 
тек он да раз ви ја ли иде ју то ле
ран ци је, уме сто пре те ра ног ди
вље ња пре ма стран ци ма, по зна
тог од ра ни је у срп ском на ро ду. 

За што срп ски по ли ти ча ри 
не тра же па мет не не го ода не 
са рад ни ке, пи та Ва са Пе ла гић. 
А он да – ко руп ци ја! Ко руп ци
је је би ло, на рав но у Ср би ји и 
у вре ме Ва се Пе ла ги ћа, као што 
је има и да нас, па је Пе ла гић с 
пра вом жи го ше. Али – нај те же 
пи та ње одав но (бар за ме не): 
ни је ли ко руп ци ја при род на 
по ја ва код љу ди? Већ су ста ри 
Ри мља ни зна ли за њу, по ста
вља ју ћи при род ну фор му ла: Do
utdes ( ја те би – ти ме ни)! Сма
трам да све док у чо ве ку и на ро
ду бу де вла да ло пле мен ско над 
оп штим, у хри шћан ском сми
слу оп штим, ко руп ци ја ће би ти 
те шко ис ко ре ње на; а то на го ве

шта ва још јед на рим ска из ре ка: 
Korupcio optima pessima (Ис
ква ре ност нај бо љих је нај го ра). 

Ка да Ва са Пе ла гић пре по
ру чу је да дру штво бу дућ но сти 
тре ба да  се слу жи “јед на ким је
зи ком, јед ним пи смом, и јед ним 
ка лен да ром” пи та мо се, ни је ли 
Ва са Пе ла гић био уто пист?  Пи
та ње је и да ли нам тре ба да нас 
Ва са Пе ла гић, као што пи ше 
про фе сор др Дра ган Си ме у но
вић у књи зи ко ја под сти че и на 
дру ге ко ри сне асо ци ја ци је, а ко
ју же лим да пре по ру чим на шим 
срп ским чи та о ци ма – Великани
нашеисторије19.века. 
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