ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД
УДК: 821.163.41.09-311.6 НУШИЋ Б.
DOI:10.5937/ZRFFP44-5880

ДОЦ. ДР СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

„ДЕВЕТСТО ПЕТНАЕСТА”
БРАНИСЛАВА НУШИЋА2
САЖЕТАК. Изучавајући три компоненте књижевног дела Деветсто петнаеста Бранислава Нушића – историјску, приповедну и религијску – аутор утврђује да је реч о историјском роману епопеји.
Одступање српске војске и народа преко Косова и Албаније 1915. године пред најездом аустроугарске војске, што је тема овог дела, један је од
најтрагичнијих догађаја у српској историји.
Историјском поузданошћу, занимљивим и узбудљивим приповедањем, дубоком и вишеструком хуманом поруком овај роман заслужује
да се сврста у најбоље српске историјске романе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бранислав Нушић, „Деветсто петнаеста”, историја, приповедање, религија, роман, епопеја.
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Ра3 је 6римљен 8. а6рила 2014, а 6рихваћен за оEјављивање на сасHанку Ре3акције ЗEорника
о3ржаном 21. маја 2014.
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УВОД
ИсHоријски роман, Деве с о е наес а, насHајао је у сHваралачки
најсушнијем 6ерио3у НушићевоW живоHа, о3 1915 3о 1921. Wо3ине.
Не6осре3но 6осле синовљеве 6оWиEије и о3сHу6ања 6реко Косова
и АлEаније, већ у Улцињу, за време краHкоW 6ре3аха, Нушић је оH6очео 3а 6ише овај роман. Нема, 3акле, мемоарске 3исHанце, а
својом 6ри6ове3ном са3ржином 3ело на3илази 3невник и хронику. МеђуHим, зEоW великоW Eроја исHоријских и неколико ауHоEиоWрафских чињеница и њихове 6оуз3аносHи, наши 6реHхо3ници су ово Нушићево 3ело сврсHавали у исHоријско-мемоарску
6розу, н6р.: Милан Ђоковић (1964, сHр. 301), Јован ДереHић (1983,
сHр. 419). Роман има разуђену фаEулу, мношHво ликова и све су
форме 6ри6ове3ања засHу6љене. Може се разложиHи на Hри ком6оненHе, које се моWу 6оје3иначно размаHраHи а 3а се, 6риHом, не
наруши целовиHосH, есHеHички инHеWриHеH и вре3носH овоW монуменHалноW књижевно-умеHничкоW 3ела. Те су ком6оненHе: исHоријска, 6ри6ове3на и релиWијска.
ИСТОРИЈСКА КОМПОНЕНТА
„… а ли је ово е ска ле ен а, ш о се са ешава,
или је злочин, ежак и крвав злочин?”
(Деве с о е наес а, I, 288)

У Деве с о е наес ој је 6ре3сHављен важан 6ерио3 ср6ске исHорије: заHишје 6осле 6рвих величансHвених 6оEе3а на Ру3нику и
Церу с 6очеHка ПрвоW свеHскоW раHа; 6оновна офанзива аусHроуWарске војске и о3сHу6ање ср6ске војске и наро3а 6реко Косова и
АлEаније – са сHановишHа ср6скоW 6исца и новинара коWа 3оWађаји заHичу у Ско6љу.
У исHорији и, уо6шHе, у нашој кулHури, усHаљена је меHафора
за овај 3оWађај – „алEанска ГолWоHа”, а 6оHекла је Eаш из овоW 3ела.
НајHеже ХрисHово сHра3ање, ношење крсHа 6реко ГолWоHе, у6оређено је са сHра3ањем ср6скоW наро3а 6риликом овоW о3сHу6ања.
Без 6реHеривања, Нушићев роман Деве с о е наес а 6ре3сHавља веро3осHојно и најснажније умеHничко све3очансHво о наве3еном исHоријском 3оWађају.3
Да Eи се 6ојмиле 6раве размере сHра3ања ср6скоW наро3а у Првом свеHском раHу, 6ослужићемо се Eројчаним исHоријским, сHаHисHичким 6о3ацима Не3ока и Секулића (2008, сHр. 98):
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„СрEија је са 1 247 435 цивилних и војних жрHава највише сHра3ала, јер је Hо чинило 28% њеноW сHановнишHва. После ње су: Француска – 1 400 000 (10,5%); Немачка – 2 000 000 (9,8%); АусHроуWарска –
1 542 000 (9,5%); Русија (3о револуције) – 2 000 000 (1,2%).
„Војнички WуEици СрEије у Првом свеHском раHу износили су
402 435 жрHава. О3 6еH раHних Wо3ина, највише је сHра3алих у 6ерио3у о3 се6HемEра 1915. 3о марHа 1916. – 144 098 жрHава, WоHово
Hрећина о3 уку6ноW Eроја. То је, у6раво 6ерио3 који о6исује Нушић
у Деве с о е нес ој – 6овлачење ср6ске војске и њена евакуација
на Крф и 3aље.”

У 6рилоW оEјекHивносHи НушићевоW 6ри6ове3ања и3е, на 6ример, и мишљење исHоријскоW ауHориHеHа, Вла3имира Ћоровића
(2009, сHр. 306):
„Па3ало се о3 умора, о3 Wла3и, о3 мраза, о3 арнауHске засе3е.
С6асавао се само Wо живоH. Али и вера и на3а. У нашој 6рошлосHи
нема жалосније сцене о3 Hе, али у сушHини ни величансHвеније.
На6ушHаHи оHаџEину, 6реWажену о3 не6ријаHеља, 6о3 оваквим
условима, а и6ак 3уEоко вероваHи у њезину и 6оEе3у и васкрс, Hо
3оисHа, нису оEични 6римери у исHорији, ниHи су Hакви нарашHаји
Eили о3 мекушноW Hкива!”

Поре3 3оEроW 6ознавања исHорије и осећања за исHоријско, Нушић је као члан 3и6ломаHскоW кора, а и оEављајући 3руWе 3ржавне 6ослове, Eио 3оEро у6ознаH са акHуелном сиHуацијом. Лично је
6ознавао исHоријске личносHи које о6исује, моWао је увек 3а се
информише из 6рве руке. О3лично је 6ознавао 6ре3ео о3 Ско6ља
3о Ска3ра још из времена своје 3и6ломаHске служEе у ПришHини,
ка3а је 6ре3узео 6уHовања на основу којих су насHали њеWови 6уHо6иси. Рас6олаWао је мношHвом исHоријских, WеоWрафских и сHаHисHичких чињеница. Први свеHски раH Нушића заHиче у Ско6љу,
W3е оEавља 3ужносH у6равника Наро3ноW 6озоришHа и уре3ника
„Ср6скоW јуWа”.
О 6осHојању високе свесHи и о3WоворносHи за 6исану реч, Wовори EиоWрафска чињеница – Нушићево оEраћање војво3и Мишићу
1918. за мишљење о веро3осHојносHи исHоријских чињеница у руко6ису, о чему о6ширније 6ише Лешић (1989, сHр. 173), јер су
„6ри6ове3ачи је3на Wр3на о6асносH” ако се 3око6ају 6ре3меHа
6ре неWо шHо Wа „исHорија 6ромеље”. У исHом 6ро6раHном 6исму
3

О исHом 3оWађају 6ишу ДраWиша Васић (зEирка 6ри6ове3ака У уљена кан ила, 1922) и РасHко ПеHровић (6рви 3ео романа Дан шес и, 1960 – 6осHхумно).
И је3ан и 3руWи су Eез исHориоWрафских 6реHензија и Eаве се човеком у раHу.
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Нушић изражава и сHав о извесним умеHничким слоEо3ама 6ри6ове3ача: „Eез зазора, 6оW3екоји 3еHаљ сме и 3а умеHне, уверен 3а
Hиме не чини шHеHу но, на6роHив, 6омаже о6шHој сHвари”.
Све на6ре3 наве3ене чињенице Eиле су 3осHу6не 3оса3ашњим
исHраживачима Нушићеве Деве с о е наес е, али је само 3ело
реHко исHраживано. Највише му је 6ажње 6оклонио Ј. Лешић. Нушићу нису ос6ораване исHоријске чињенице у роману, већ њихова инHер6реHација, није му ос6ораван исHоријски већ морални
кре3иEилиHеH. Највише му је замерано на суEјекHивносHи 6роисHеклој из личне HраWе3ије (WуEиHка сина), 6а је „6оEеWао у 6аHеHику”, 6о мишљењу ДереHића (1983, сHр. 419); 6о мишљењу Лешића (1989, сHр.173–175) Hо Wа је о3вело у „мело3раму и 6аHеHику”, с је3не сHране; с 3руWе сHране, замера му се на а6оHеоHичном
начину 6ре3сHављања сHароW и мла3оW краља (смаHра се 3а је он
6осле3ица НушићевоW улаWивања и сервилносHи). ПозаEавићемо
се и је3ним и 3руWим сHавом.
ПАТОС ИЛИ ПАТЕТИКА
О3ушка великом Eолу зEоW WуEиHка сина, Нушић је 3ао у 6освеHи:
Мес о рошне камене лоче,
сине,
овом књи ом у е и "олова
"ележи и о ац ро".
(I књ., сHр. 7)

У уво3ном 6оWлављу свој Eол оEје3ињује са мајчинским (о6исује
сHарицу која се3амнаесH Wо3ина чека сина, који се није враHио из
риEарења). ПоеHски уоEличава 6ричу о снази Eола ро3иHеља за
изWуEљеним 3еHеHом, немирењу с WуEиHком, о Hузи за њеWовим
неосHвареним живоHом. Само ов3е и ка3 о6исује EоWослужење у
6ришHинском храму (6оменуће 3а су су6руWа и он 3авали 6омен
сину) – 6роWовориће о личној HраWе3ији.
Ако 6римеHимо 3а се Нушићев Eол рефлекHује на 3ело, 3а се
6исац „емоHивно и3енHификује” с 3руWим ликовима, како, н6р.,
смаHра Лешић (1989, сHр. 173), 3а ли ћемо Hо 6ри6исаHи суEјекHивносHи или инHерсуEјекHивносHи? Зар Hо не значи 3а се Нушић
није заHворио у свој Eол и осHао неосеHљив за Hуђе Eолове и 6аHње. Можемо 6омислиHи 3а је 6реHерао, 3а HоWа Eаш Hолико и није
Eило.
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У6раво је неверним Томама Нушић наменио 6осеEну 6ричу –
Бајка (I, 11), 6ричу EаEа Вилке о сHра3ању села усле3 HурскоW 6оWрома, о вишене3ељном скривању 6о 6ећинама… Причу о смислу Hр6љења и жрHвовања, Нушић 6оенHира исказом:
„Боже мој, мислили смо Hа3а, зар је моWло EиHи је3но 3оEа, ка3
су љу3и Hако и Hолико 6аHили? Боже, мислили смо Hа3а, како су Eиле Hешке 6аHње наших сHарих и како је ску6о 6лаћено ово мало
слоEо3ице наше?
„Хвала БоWу, Hе су Hа времена 6рошла, мислили смо Hа3а!” (I, 261)

Неумољиве EиоWрафске чињенице мож3а изразиHије Wоворе о
Нушићевом на6ору 3а сус6реWне лични Eол. На 6озив за моEилизацију Нушићев син, СHрахиња-Бан, у6исао се у 3оEровољце, у6ркос 6роHивљењу 6оро3ице јер није на6унио осамнаесH Wо3ина.
Оца је разоружао арWуменHима 3а је и сам Eио 3оEровољац у ср6ско-Hурском раHу; 3а је 1908, 6риликом анексије Босне и ХерцеWовине, 6озивао Hуђу 3ецу 3а се у6ишу у 3оEровољце. ПочеHком
1915. СHрахиња-Бан је рањен, а 6осле о6оравка се враHио у је3иницу. Приликом сесHриноW венчања (1915), нису ус6ели 3а Wа о3Wоворе, 6а се о6еH враћа међу саEорце. Мучена црном слуHњом,
су6руWа Даринка наWовори Нушића 3а о3е у врховну коман3у 3а
из3ејсHвује 6ремешHај сина у 6оза3ину. Нушић је срео и самоW
краља Алексан3ра, који Wа је за ручком 6иHао HреEа ли му шHоWо3,
а Нушић о3Wоворио: „Не, хвала.” После је Даринки рекао: „И моWао сам и нисам моWао” – мислећи 3а је имао 6рилику али није
моWао 6реко своје савесHи.4 Тиме је Нушић сHекао високи морални кре3иEилиHеH, Eу3ући 3а је Eио свесHан 6роHекционизма у
највишим војним круWовима, 6лаHивши 6риHом највишу цену –
раскрвављено ро3иHељско срце.
Сре3ином окHоEра сHиWла је весH 3а је СHрахиња-Бан 6оWинуо, а
већ 20. окHоEра креће Нушић са осHаHком 6оро3ице у зEеW. У ПришHини је осHавио оца, који ће, Hу, ускоро умреHи. Крајем 3ецемEра сHижу у Улцињ, W3е ће 6ре3ахнуHи и W3е ће Нушић оH6очеHи
свој роман 6о3 насловом По лавином, а касније ће 6ромениHи у
Деве с о е наес а, Тра е ија је но наро а. ДанашњеW чиHаоца,
ка3а о3лучује о 3ози Нушићеве суEјекHивносHи у Деве с о е наес ој, HреEа у6ознаHи с овим EиоWрафским чињеницама.
О каквој је мело3рами и 6аHеHици реч, којима се еHикеHира
овај роман? И мело3рама и 6аHеHика 6реH6осHављају коришћење
4

Још 6уно 3еHаља ко3 Лешића (1989, сHр. 165–168), који корисHи све3очансHво
НушићевоW зеHа М. Пре3ића (Нушић у ричама).
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6аHоса ра3и есHеHичких ефекаHа, 6реH6осHављају консHрукцију и
извешHаченосH.
Нушић 6аHос заснива на 3рамаHичним исHоријским чињеницама. Асоцијације на EиEлијске моHиве (о6ис зEеWа 6о3сећа на
ЕWзо3ус), јесу Нушићева умеHничка сре3сHва 3а сликовиHије
6ре3сHави размере ср6ске несреће. На 6ример: 6разник Мла3енаца се међу хришћанима 6рославља као сећање на чеHр3есеH
мученички сHра3алих мла3ића. Хиља3у 6уHа више, чеHр3есеH
хиља3а ср6ских мла3ића је кренуло за војском. То је Eила о3лука
ср6ске вла3е, јер Eи мла3ићи наре3не Wо3ине 3ос6ели за реWруHацију, 6а се Hиме желело изEећи њихово зароEљавање. За месец
3ана 36 000 ће насHра3аHи, „чиHаву је3ну Wенерацију” ће СрEија
„EациHи зверовима за храну”, закључује Нушић.
Има ли мело3раме и 6аHеHике ка3а Бојко 6олу3и нашавши чиHаву 6оро3ицу заклану, 6а ос6е рафалом 6о саEорцима? Делује
ли намешHено и извешHачено сцена ка3 Гос6а у црном о3носи
мрHво о3ојче у ка6елу и Hу заHиче још 3евеH „анђелака”?
Ако се Нушићу не о3риче реалисHичносH о6иса и исHоријска
6оуз3аносH, смаHрамо 3а је крајње неумесно корисHиHи аHриEуHе
„мело3рамски” и „6аHеHичан” уз роман Деве с о е наес а.
АПОТЕОЗА ИЛИ СТИЛИЗАЦИЈА
ШHо се Hиче „а6оHеоHичноW” 6ре3сHављања сHароW краља, ПеHра,
и мла3оW краља, Алексан3ра (С ари краљ, Ис оријска ноћ), смаHрамо 3а је Hо о3раз Нушићеве жеље 3а их 6ре3сHави, корисHећи
умеHничку слоEо3у, као сасвим оEичне љу3е – рањиве и сенHименHалне. За овакав 6рисHу6 Нушић има о6рав3ања у њиховом
HраWичном, 3рамаHичном, 6оложају. Краљ ПеHар је Hри Wо3ине
раније ушао као ослоEо3илац у ПришHину, на Eелом коњу. Са3 је
у EлаHњавој колони с Hреће6озивцима. Слично Карађорђу (6осле
слома ПрвоW ср6скоW усHанка), и краљ Алексан3ар на6ушHа земљу. У свесHи 3анашњеW чиHаоца ове сHранице моWу изWле3аHи и
као анHици6ација зле коEи која 6раHи Карађорђевиће – још је3ан
краљ, ПеHар II Карађорђевић, на6усHиће земљу 6ре3 II свеHски
раH.
У роману, им6лициHе и екс6лициHе, има 3осHа криHике 3ржавноW и војноW врха зEоW нео3лучносHи, колеEљивосHи, лоше орWанизације, 6роHекционизма, не6оHизма.
ПоеHично 6ре3сHављање краљева, сем шHо им 3аје љу3ску 3имензију, 6рилика је Нушићу 3а, макар овлаш, изнесе и филозоф22
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ски ас6екH, 3а коришћењем унуHрашњеW монолоWа и 3оживљеноW Wовора изнесе низ реминисценција, сажме ср6ску исHоријску
6рошлосH, анHици6ира Eу3ућносH, анализира узроке ср6ских несрећа.
СУБЈЕКТИВНИ ДОЖИВЉАЈ ИЛИ ИСТОРИЈСКА СЛИКА
НараHор се WоHово уо6шHе не у6ушHа у 6олиHичко оцењивање,
сем ка3 коменHарише или емоHивно реаWује на неки 3оWађај.
УWлавном 6ри6ове3а и извешHава, н6р.:
„И вла3а и Врховна Коман3а Eрижно су очекивали извешHаје са
косовскоWа EојишHа и са јужноWа савезничкоWа фронHа, 6рема којима Eи имали 3а изврше и измене своју заје3ничку о3луку 3онеHу
још у Крушевцу и Рашкој. […] ако се не може 6роEиHи на Ско6ље, 3а
се војска 6овлачи 6реко Призрена и ДеEра на БиHољ.” (II, 180)

ПолиHичке сHавове крисHалишу разни учесници у 3ијалоWу.
ПримеHно је насHојање 3а се са различиHих ас6екаHа размоHри
о3ређено 6иHање. Тако, нараHор о6исује како је Eило и мало3ушних и мало3ушносHи и он3а 3аје 6рилику „сHаријем Wос6о3ину” 3а изрекне сHав о нео6хо3носHи ка6иHулације:
„БориHи се више не можемо, савезници нам неће или не моWу 3а
6омоWну, е, 6а… шHа чекамо?” (II, 181)

СHав вла3е о ка6иHулацији изрећи ће је3ан минисHар:
„Ка6иHулација у овом случају не значи само 6ре3ају већ и о3рицање, о3рицање о3 свеWа, 6а чак и о3 6рава на еWзисHенцију! Вла3а
нема 6рава 3а у име целоW наро3а изврши ово о3рицање!” (II, 181)

Или, 3руWи 6ример: сликар ће замериHи власHи зEоW 6роHекционизма („Wенералски и 6уковнички синови су се завукли 6о
канцеларијама а 6ослали 3руWе 3а Wину”). У жесHокој и 3ирекHној
осу3и власHи и војноW врха шHо не шHиHи исHакнуHе инHелекHуалце и умеHнике, навешће 6ример ТолсHоја коWа је цар Никола I
(1855) зашHиHио. При6ове3ач ће навесHи су6роHан 6ример, Француску, која изузеHно цени кулHурне ра3нике, 6а су и6ак у њеним
Eојним ре3овима и „књижевници и 6есници и умеHници”. На Hо
сликар 6о3сећа 3а се у свакој Wенерацији Француза ро3и „Hри
хиља3е књижевника, 6еH хиља3а сликара и 3есеH хиља3а књижевника”, а ко3 нас „за Hри3есеH Wо3ина је3ан сликар, је3ан 6есник, је3ан умеHник”.
Слично је ка3 се коменHаришу весHи, рас6равља о сHраHеWији, о
3езерHерсHву иH3. Неколико сHавова је у више навраHа исHакнуHо.
СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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Је3ан је, који 3елује као ламенH, 3а свакој ср6ској несрећи
6реHхо3е 3еоEе и неслоWа. ДруWи је осу3а Евро6е зEоW равно3ушносHи и с6оросHи савезника. Ту ће Нушић ошинуHи и јеHком
иронијом и Wорким сарказмом а и хуморном су6ериорношћу –
н6р., ка3 чичица 3овикује француским „аеро6ланима” који из
МеHохије леHе у своју 3омовину:
„– Хој, хој, 6очујHе ме крилаHи! Ка3 сHиWнеHе Hамо, 6оз3равиHе
Јевро6у. РециHе нека не жури, 3оEро је нама, Eоље не може EиHи!”
(II, 217–218)

Хумор је ре3ак, 6а и на овом месHу 6релази у језиву WроHеску:
„На овај чичин узвик захори кроз Wла3ну Wомилу крHи и сHу3ени
смех, сличан смеху косHура ка3 6осле 6оноћи усHану из WроEова 3а
заиWрају мрHвачку иWру.” (II, 218)

У роману 6осHоји и свесH 3а чесHо Hривијалне сиHнице о3лучују и о 6оје3иначној и о о6шHој су3Eини. Н6р., ка3 је3на мајка, зEоW
6окривке за 3ецу, 6ређе из миHровачкоW у солунски воз и Hако
с6аси сеEе и 6оHомсHво; или, ка3 француски Wенерал Баја, зEоW заWлављене Eраве на ку6еу, не крене на време, 6а му сHиWне наређење 3а оEусHави 6окреH који Eи засиWурно с6речио алEанску ГолWоHу.
Да ли је о3лука врховне коман3е и власHи (3а се 6овлачењем
6реко Косова и АлEаније сHиWне 3о 6омоћи савезника на Ја3рану)
Eила самоуEилачка или 3алекосежна – и 3анас 6окреће 3искусију – („Вечерње новосHи”, 6олемика између Д. Ћосића и П. О6ачића, новемEар–3ецемEар 2008). У роману нема 6олемисања, али
6осHоји свесH о високом сHе6ену сHра3ања уколико се насHави о3сHу6ање ка Црној Гори. МеђуHим, и 6оре3 извесноW Eроја мало3ушних, оWорчених и револHираних, уWлавном се све муке Hр6ељиво 6о3носе. Војска 6ошHује наређења а наро3 и3е за војском.
ШкрHи исHоријски факаH, 6осле3њи акH војво3е Р. ПуHника, са
се3нице у Призрену, Wовори о немоWућносHи изEора:
„Усле3 за3оцнеле 6омоћи наших савезника, наши 6окушаји за
6роEијање качаничкоWа фронHа, 3а Eи се 3оче6али Wлавне комуникације ка Солуну, нису ус6ели. С HоWа смо 6ринуђени 3а о3 својих
намера о3усHанемо и 3а се Eацимо на милосH и немилосH у алEанске кршеве.” (II, 185)

Пре3 најHежим 3елом 6уHа, 6ре3 6роEијањем кроз РуWово и
6реко Куле, наро3 ће из а6аHије и клонулосHи HрWнуHи весH 3а ће
се војска консоли3оваHи и заусHавиHи на Косову и омоWућиHи 6овлачење 6рема Солуну, ако Hо Eу3е Eило 6оHреEно. Са 6уно исHо24
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ријских 3еHаља, 6ри6ове3ач 6оказује како се зачела Hа и3еја. Зачео ју је војво3а Мишић. Иако су 3вор и Врховна коман3а већ изEеWли, војво3ама је осHављена слоEо3а о3лучивања, 6риHом се
мислило на орWанизовање 6овлачења. ПоHенцирањем чу3не коинци3енције (исHоW 3аHума, новемEра 1914, војво3а Мишић је Eио
занеH 6ланирањем EорEе 6роHив Поћорекових Hру6а, за које се
већ мислило 3а су незаусHављиве, 6осле чеWа су усле3иле славне
6оEе3е на КолуEари и Ру3нику) – 6ри6ове3ач суWерише 3а и у
овом HренуHку 6осHоји моWућносH 6реокреHа. Пе3анHно и корекHно наво3и и чињенице које су навеле Мишића 3а размаHра Hакву
моWућносH (мали Eрој аусHроуWарских војника на Косову, њихова
слаEа лоWисHика иH3.), али и су6роHсHављање војво3е С. СHе6ановића, ис6иHивање сHварних моWућносHи и разочаравајући извешHај: „војска 6реморена, малаксала и расHројена, али Eи се офанзивом 6о3иWао у њој 3ух; муниције нема, хране нема”. Мишић
осHаје усамљен, 3оноси се о3лука о 3аљем о3сHу6ању, шHо је
6ре3сHављено у 6оWлављу Ро ац, чиме се суWерише из3исање у
мукама.
ЗавршеHак романа је сав у јаком емоHивном наEоју, са3ржи нео6орецив 6рекор и савезницима и не6ријаHељу. Пролазак 6оре3
Пећке 6аHријаршије изазива асоцијацију на сеоEу 6о3 Чарнојевићем, али и 6о3сећа на 6ара3окс:
„– Да! Само 6ре Hри сHоHине Wо3ина ср6ски је наро3 о3ав3е, о3
ПаHријаршије, кренуо у EексHво ис6ре3 арнауHских насиља, Hражећи зашHиHе у хришћанске АусHрије, а са3, 6осле Hри сHоHине Wо3ина, о3ав3е о3 ПаHријаршије, креће о6еH у EексHво ис6ре3 аусHријских насиља, Hражећи зашHиHе у АрнауHа.” (II, 341)

Снажним асоцирањем на ГолWоHу, 6оHенцира се заисHа невиђено сHра3ање ср6скоW наро3а:
„Свршено је, свршено је све!
„Савезници су о6рали руке, не6ријаHељ је заурлао: ’Рас6ни Wа!’
КрсH је већ са3ељан, а ГолWоHа је 6ре3 нама. Крећемо и 6ењемо се
на њу!” (II, 349)

И чекајући 3а Евро6а „3оEаци мрве хлеEа”, и с6асавајући се на
њеним Eро3овима „хранићемо широка мора нашим Hелесима;
размилећемо се као Eескућници 6о широкоме свеHу и сејаHи WроEове 6о Hуђини”.
Из3вајамо изузеHан 6оеHски 6аHос:
СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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Силни 6ером о6еваће наше ја3е, силни срцем за6лакаће на3 нашом невољом, а силни 3ушом 6ружиће нам Hо6ле речи уHехе – али
нас Hо неће уHешиHи, неће уHешиHи. (II, 350)

ПоеHски је изузеHна и а6окали6Hична визија насHавка раHа,
шHо је 3ео нашеW релиWијскоW конHексHа, али и реална слика 3оHа3 невиђених раHних разарања.
ИзузеHно снажан 6аHос на крају романа није 3уховно и морално клонуће, већ 6оеHска илусHрација свесHи о величини сHра3ања ср6скоW наро3а у Првом свеHском раHу, чији је је3ини Wрех
ш о љу"и сло"о у.
РешеносH 3а се не ка6иHулира, веровање у нео6хо3носH и смисао жрHвовања, као и вера у коначну 6оEе3у – изEијају из сваке
6оре романа Деве с о е наес а. То није само Нушићева 6оеHизација ср6ске 3евеHсHо 6еHнаесHе, већ и њена исHоријска слика.
У6раво Hиме, као својеврсним моралним сHавом, Eио је фасциниран АрчиEал3 Рајс.5 ОшHра криHика мана у СрEа је 6роисHекла
из љуEави 6рема њима и сHре6ње за њихову Eу3ућносH. Као и Нушић, и Рајс ви3и узроке ср6ких несрећа у неслози, WраEежу, кору6цији, не6оHизму иH3. Али, 3аје и мало ширу слику: HраWе3ије
ср6скоW наро3а 3олазе и о3 осионосHи и освајачких амEиција сусе3а. Невоља СрEа је у њиховом краHком 6амћењу, смаHра Рајс
(2007, сHр. 16–38), заHо им се исHорија 6онавља. СрEи лако о6росHе
и заEораве не6ријаHељима. С невероваHном Hачношћу је Рајс анHици6ирао Eу3ућносH: умро је 1929, а већ 1941. Немац је о6еH кренуо на СрEију.
У роману Деве с о е наес а 6осHоји свесH о мукоHр6ном 6уHу који је нова ср6ска 3ржава, 3иWнуHа из 6е6ела, 6рошла за 6осле3њих сHоHину Wо3ина; 6осHоји свесH 3а јој је о6сHанак о6еH
уWрожен, а нео6хо3носH о3Eране 3оживљава се као исHоријска
нужносH. ЖрHве се 6о3носе са 6уном свешћу и Eез ро6Hања. БорEени 6оклич ср6ских војника Hих раHних Wо3ина Eио је: „Са вером
у БоWа, за краља и оHаџEину” – шHо није Eила 6разна флоскула већ
сушHински моHо. СHоWа је и краљевима 3аHо 3осHојно месHо у ро5
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А. Рајс (1875–1929), швајцарски криминолоW и 6уEлицисHа, 3окHор 6рава и
хемије и 6рофесор УниверзиHеHа у Лозани, 6озван о3 ср6ске вла3е 3а као
неуHрални 6осмаHрач с6рове3е анкеHу о немачким, мађарским и EуWарским зверсHвима у СрEији Hоком ПрвоW свеHскоW раHа. Заволео је СрEе и осHао
у СрEији 3о краја живоHа. СасHавио је 6олиHички HесHаменH 1928, Чуј е Ср"и,
као својеврсну о6омену и 6оуку СрEима, са жељом 3а се оEело3ани 6осле
њеWове смрHи. Био је Нушићев савременик, али нема 6о3аHака 3а су се лично 6ознавали.
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ману, а њихова оEична љу3ска 3имензија суWерише EлискосH и
нео3војивосH о3 наро3а. И краљеви, као и њихови 6о3аници, 6релазе исHи крвави 6уH, носећи са соEом HуWу, носHалWију, разочарање, на3у и веру.
Не изневеравајући исHорију у EиHним, чесHо и у с6оре3ним,
6оје3иносHима; уз мношHво реалисHичних о6иса и узEу3љивим
6ри6ове3ањем – Нушић је осHавио монуменHални књижевно-исHоријски за6ис о 3евеHсHо 6еHнаесHој. Увелико је на3машио своју
скромну амEицију, 3а њеWово 3ело 6ослужи само као „Wрађа” за
неко оEимније и значајније. И само са исHоријскоW ас6екHа, овај
роман не Eи HреEало 3а 3о6усHи 3анашњем, иоле оEавешHеном
чиHаоцу, крајње инфанHилно 6иHање: „Боже мој, зар је моWло EиHи је3но 3оEа, ка3 су љу3и Hако и Hолико 6аHили?”.
ПРИПОВЕДНА КОМПОНЕНТА
„… кажу љу и, нека у с аро време, "ила нека
аж аја која је ж рала ецу”. (II, 133)

ТЕМА И ФАБУЛА
Као шHо је не6реHенциозним насловом нанео шHеHу Лис ићима,
Hако је 6риваHизовањем 6освеHе и је3ноW 3ела уво3ноW 6оWлавља,
као и 6оWовором (у коме исHиче скромну амEицију 3а само 3а
„Wрађу”) – Нушић Деве с о е наес у свео на исHориоWрафску
Wрађу и 3невничке заEелешке. Тиме је 6оHиснуо Wлавну 3раж овоW
романа – 6ри6ове3ну. Наиме, и ка3а сао6шHава исHоријске, EиоWрафске, сHаHисHичке чињенице – он 6ри6ове3а и о6исује. Ка3а
реферише и коменHарише, 6ре6ознајемо ас6екH новинара. Ас6екH 6ри6ове3ача 6реовлађује, а оEа су 3искреHно наWлашена у
3елу. Не исHичући лични и3енHиHеH (ниW3е није наво3ио своје
име, као ни чланова своје 6оро3ице), Нушић је свесно 3ао широку
ауHономију 3елу. НараHор само исHиче 3а је очеви3ац и учесник
у 3оWађајима о којима 6ри6ове3а. У Hоме је 6ре6ознаHљив 6осHу6ак реалисHичкоW 6ри6ове3ача који 3ржи 3о ауHенHичносHи. Наравно 3а о3 ауHенHичносHи не 3олазe 3ирекHно оEјекHивносH и
уверљивосH, већ 3олазе о3 начина 6ри6ове3ања. Иако се у роману
нараHор физички конкреHизује, с 6озиције 6рвоW лица се само
3аје реалисHички оквир за 6ричу (со6сHвена HраWе3ија), означава
креHање, месHо, сусреHања с љу3има иH3.; сао6шHавају коменHари, власHиHе реакције. О3аHле 3олази о3ређена 3оза суWесHивноСЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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сHи, али је више мерило Hежине и значаја 6оје3иних 6ојава. МноWо је 6реHежније 6ри6ове3ање у Hрећем лицу, а чији је Wлавни
есHеHички учинак – оEјекHивносH.
СуWесHивносHи 3о6риноси и чесHо, с6онHано и веома ус6ело,
акHивирање 3руWоW лица, чиме се чиHалац чини саучесником у
6ри6ове3ању. Н6р.:
„И мећава нас заWрли, оEави нас својом сHу3еном руком и 6оче
нас носиHи. Поче нас заси6аваHи, 6реHр6аваHи и више ни корака не
можеш учиниHи 6о својој вољи, ниHи ићи за својим очима. И3е се
жмурећки, 6а3а се, 6осрће се, враћа се о3акле си ошао и о6еH 6олази. Не знаш ку3а, ниHи ви иш 6уHа и 6ре3меHе који су 6ре3 HоEом, не
ви иш ни 3руWа који је крај е"е. Чујеш само око сеEе како нешHо
HуHњи, Eучи, цичи и Eрекће и осећаш како е нешHо заси6а, је3нако
заси6а. [По3вукла С. Д.] (I, 274)

ЖивосHи 6ри6ове3ања, а и оEјекHивносHи, 3о6риноси чесHо
увођење 3ијалоWа и Wовора Wру6е, шHо омоWућује 3руWачију визуру, 3руWи ас6екH. Н6р.:
„– Гле, Wле овај шHа је наHоварио на кола. Тај као 3а је 3оEио 6ремешHај са сеоEеним Hрошком 6а и3е на нову служEу!
– Пази овај 6овук'о целу зимницу!
– Ови о6еH као 3а су у Eању 6ошли!
– Гле3ај, молим Hе, шHа вуку 3ржавна мунициона кола, а муниција извесно осHављена не6ријаHељу!
– А рањеници и3у 6ешке! (I, 233-234)”

У роману Деве с о е наес а 6ри6ове3а се о о3сHу6ању ср6ске војске и наро3а 6ре3 аусHроуWарском најез3ом. Ра3ња се
о3вија на релаHивно малом 6росHору (о3 Ско6ља, 6реко Феризовића, ПришHине, Ли6љана, Суве Реке, Призрена, Дечана и Пећи
3о 6ланина 6рема Црној Гори), и у релаHивно краHком временском раз3оEљу – о3 се6HемEра 3о 3ецемEра 1915. Али је заHо фаEула развијена – сHе6енасHо се ређају о6иси зEеWа о3 Ско6ља 6а 3аље, Hо је Wлавни Hок; 6рсHенасHо се умећу 6рича о Бојку, ис6овесH
„Wос6е у црном”, 6рича официра о EорEи за Чачак, ис6овесH „3евојчеHа” из Ша6ца, сликарева и 3руWе. СмаHрамо 3а 3ело има 3овољно и 3уEине и ширине које 6реH6осHавља роман. ОWроман је
Eрој ликова, и исHоријских и неисHоријских, 6ре3сHавника свих
3рушHвених слојева и узрасHа. Некима је 3аH већи 6росHор, неки
су изразиHије 6ре3сHављени, али сви имају значај е6изо3ноW лика. Главни јунак је ср6ски наро3, чије 6аHње и сHра3ање има е6ске и EиEлијске размере – заHо овај роман смаHрамо е6о6ејом.
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Ком6озицију романа чине 6освеHа, уво3на Wлава, Hри3есеH и
Hри 6оWлавља и мали 6оWовор. На мозаичну сHрукHуру указује чињеница 3а свако 6оWлавље може сHајаHи засеEно, али их чврсHо
оEје3ињује Wлавни Hок фаEуле. При6ове3а се сукцесивно, 6ерс6екHива је синхрона (сем ко3 реминисценција о Косову, W3е је
6ерс6екHива 3ијахрона), а 6ри6ове3ачки 6резенH WоHово искључив, 6оре3 нешHо аорисHа и 6ерфекHа. Н6р.:
„Али Бојко не 6олази овамо к нама, већ сHао 6ре3 ка6ију и Wле3а.
ГолоWлав, 6ушка му о рамену, сHао и Wле3а 3а ви3и ваљ3а јесмо ли
још на 3руму или смо кренули. Узеше о6еH наши 3а му 3овикују и
3а звиж3е, иако се не чује 3он3е, а он сHоји 6ре3 враHницама, Wле3а
овамо и не миче.” (I, 365)

У Wлавни Hок ра3ње сливају се с6оре3не, 6рсHенасHо се на3о3ају. Имамо чак 6ричу у 6ричи – у ис6овесHи „Гос6е у црном” са3ржана је ис6овесH војника који је осHавио жену и чеHворо 3еце у
БеоWра3у. Иако се у Hим 6ричама 6ри6ове3а из 3ијахроне 6ерс6екHиве, ауHомаHски се са 6ерфекHа 6релази на 6резенH. СHална
акHуелизација WоворноW HренуHка је или о6сесија или 6оHреEа
Нушићева. КакоWо3, Hо је оно шHо 3о6риноси узEу3љивосHи, 3рамаHичносHи чак, 6ри6ове3ања. Роман има 3ва Hома, о6исују се
вишемесечни, разни 3оWађаји, на различиHим месHима и из различиHих 6ерс6екHива – а увек у са3ашњем времену. Ов3е он3е се
6омене 3аHум, као оријенHир, и 3а се исHакне сукцесивносH 3оWађања. ЗаисHа неоEичан и врло ориWиналан 6ример 6ри6ове3ачкоW 6резенHа. И Hоме још HреEа 3о3аHи лакоћу и је3носHавносH
којима се Hо 6осHиже.
Веома су ус6еле и масовне сцене у Деве с о е наес ој: зEеW на
ско6ској железничкој сHаници, о6ис Hо6личких EеWунаца, 6ијаце
у ПришHини, колоне ко3 ШHимља, зEеWа у Призрену и 3р. Уз мноWо занимљивих и значајних 6оје3иносHи, Hу је 6ејзаж, ексHеријер,
кроки 6орHреH, аHмосфера. Нушићу ника3 6ри Hим о6исима не
измиче сHање 3уха, рас6оложење љу3и: 6оEожносH, револH, на6еHосH, уHученосH, иH3. О6иси 6риро3е су чесHи, 3осHа развијени,
реалисHички корекHни, 6онека3 с неким 3еHаљем који измиче
навикнуHом оку. Поре3 HоWа шHо служе сиHуирању, о6иси су у
функцији 3очаравања о3ређене аHмосфере или су 3ео 6сихолошке 3ескри6ције.
Пишући о исHоријском 3оWађају за чији се исхо3 зна, Нушић је
ослоEо3ио чиHаоца Hензије ишчекивања рас6леHа и Hо је омоWућило 3а се у 3ело унесе низ разноврсних 6оређења (с ТиHаником,
с На6олеоновом војском, н6р.); сећања на исHоријску 6рошлосH
СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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(3ело, н6р., са3ржи краHку исHорију Косова); размишљања (о узроцима ср6ских несрећа, о 6роHекцији, о 6роменљивосHи среће
иH3.); сенHенција и 3р. ТоWа има у изоEиљу, а 3а 6риHом 6ри6ове3ање не WуEи на живосHи ниHи се ра3ња ус6орава, ниHи се има
уHисак 6реHр6аносHи – јер су сао6шHени с6онHано, 6о3сHиче их
о3ређени 6ризор и чесHо су у верEалним исказима ликова.
Како Нушић веома 3ржи 3о живоHне уверљивосHи, WоHово увек
6осHавља оквир за своје 6риче. Оне се рас6ре3ају у с6ором хо3у,
уз ваHру, у за3имљеној кафани иH3. ПошHо је рас6леH WлавноW 3оWађаја 6ознаH, сHалне 6о3сHицаје инHересовању чиHаоца 6ре3сHавља мношHво 6оHресних 6оје3иначних су3Eина. ТраWе3ије мноWих 6оје3инаца су 3елићи WолемоW мозаика – HраWе3ије је3ноW наро3а – шHо је 6о3наслов 3ела.

ЛИКОВИ
Ликови у роману Деве с о е наес а, о3носно, њихова 3ескри6ција, јесу Wлавни са3ржај. Они су носиоци фаEуле и мношHва
и3еја са3ржаних у 3елу.
МноWо је ликова у роману и њихова основна 6о3ела Eи Eила на
исHоријске и неисHоријске. О исHоријским ликовима – краљу ПеHру, краљу Алексан3ру, војво3ама – Р. ПуHнику, Ж. Мишићу,
С. СHе6ановићу – већ је Eило речи. Док су војво3е 3ео сHрожеW исHоријскоW конHексHа, краљеви су 3оживели књижевноумеHничку
оEра3у. Њихово 6оеHско Hранс6оновање има о3ређене функције
на које смо указали. Ов3е Eисмо оEраHили 6ажњу на 6оWлавље Исоријска ноћ, јер се у њему Нушић највише ис6ољава као мо3ернисHа. МисHиком и симEоликом је 6рожеH о6ис израњања сене
краља Вукашина из рушевина Душанова Wра3а у Призрену и несHајање у зи3инама БоWословије, у чије ће Hемеље краљ сакриHи
круну. Наравно, меHафизички слој у роману се не исцр6љује
овом 6оје3иношћу, Hу је релиWија, као је3на о3 Wлавних ком6оненHи.
О3 осHалих исHоријских личносHи, 6оH6уковнику Душану Глишићу је 3аHо највише 6росHора. О6исом јесењеW 6ејзажа, 3очарана је суморна аHмосфера у којој 6ри6ове3ач во3и с Глишићем 3уW
разWовор о сиHуацији, не наво3ећи му име, јер сао6шHава информације које Eи моWле EиHи 6оверљиве. На весH о њеWовом самоуEисHву, 6о3сећа на Hај разWовор и сао6шHава име. Изванре3ан
6ример 3очаравања сукцесивносHи ра3ње.
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ВесHи о смрHи 3војице ср6ских књижевника, МилуHина Ускоковића и Велимира Рајића, сао6шHавају се у емоHивном 3ијалоWу
и 6ро6раћене су 6сихолошким 6орHреHима. О Ускоковићу, који
је скочио у Косаницу, 6ри6ове3ач ће рећи 3а је Eио о3 „раније
склон мрачним мислима и очајним о3лукама, које о6ре3ељују и
јунаке њеWових романа”. О6исује 6осле3њи сусреH с њим у ПришHини и 6осле3ње речи након којих се окренуо и оHишао „Eез
зEоWом”: „Ја хоћу мира; разуме ли Hа Евро6а је3ан6уH 3а ја хоћу
мира!” (I, 156)
О Рајићу ће саWоворници рећи „3а се није уEио”, „6росHо свисну човек”, а 6ри6ове3ач закључује: „Биће му је Eило Eол, сав живоH њеWов Eио је је3ан Hежак Eол, Eио је 6есник Eолова, ево је и умро као жрHва Eолова!” (I, 156–157)
Овај 6реWле3 HраWичних смрHи ср6ских јавних ра3ника, „колаHералне шHеHе” – уколико Eисмо се 6ослужили циничном HерминолоWијом савременика, свој 6аHос 3осHиже у о6ису Мио3раWа
Бековића, Wлумца КраљевскоW 6озоришHа у БеоWра3у:
„[…] Лица оEешена и 6о3Eула, сувих на6рслих усана, очију исколачених. Прљав, неоEријан, раско6чан, несрећник се Hресао целим
Hелом и јечао је Hешко, Eолно, самрHнички.” (I, 157)

Након крајње рељефноW, реалисHичкоW о6иса самрHноW ро6ца
Бековића, и3е узвишен (не 6реHерујемо!), лирски, веома ус6ео
конHрасH:
„Крај мене је лежао у EлаHу ле6оHом заносни 6ринц Карл Хајнц,
крај мене је лежао у EлаHу нежни и3еалисHа Арман Дивал, лежао је
у EлаHу 6оносни риHер Дон Енрик о3 Паласиоса. Лежао је Eе3но, лежао крај 6лоHа као на6ушHен 6ас и Eолно јечао.” (I, 158)

ЛиHерарним сре3сHвом, ванре3но ус6елим конHрасHом, Нушић је ис6исао је3ну о3 најснажнијих осу3а раHа као 3ехуманизујуће 6ојаве, која во3и у Eесмисао и нишHавило – 3ословно се све
кулHурне вре3осHи сваљују у EлаHо.
Разноврсним се 6ри6ове3ачким 6осHу6цима Нушић служи
6ри Wрађењу ликова, али су сви 6осHу6ци у функцији изразиHе
ин3иви3уализације. По Hоме је Eлижи класицисHима неWо реалисHима. У роману При ове ке је но ка лара, екс6лициHе је изразио 6оEуну 6роHив оEезличавања љу3и ко3 неких 6ојава или инсHиHуција (раH, војска, Eолница). У Деве с о е наес ој још 3осле3није 6оказује 3а нема Hи6ичних ликова у Hи6ичним околносHима, већ су Hо 6осеEне је3инке с 6осеEном су3Eином, иако су
жрHве о6шHих околносHи. То Нушић 6осHиже на различиHе начиСЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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не. Нека3 је Hо и сами о3аEир имена: архаични оEлик речи, национална 6ри6а3носH или каракHерисHични на3имак иH3. – „Wос6а у црном”, „3евојче из Ша6ца”, „ле3и ПеџеH”, „Гали6ољка”,
„Бојко Мали”. И сама имена Мице Зуавке и Мице СенеWалке суWеришу и њихов изWле3 и 6онашање и 6рофесију.
Ка3 3аје физички 6орHреH, Нушић Hо чини у неколико 6оHеза,
шHо 6о3сећа на кроки, али са 3осHа 6оје3иносHи, важних и каракHерисHичних. Најчешће се ликови везују за о3ређену сиHуацију и
зEоW оноWа шHо чине или им се 3ешава у Hој сиHуацији, осHају у6ечаHљиви. О6ис сиHуације 6раHи 6сихолошка 3ескри6ција и верEално ис6ољавање (Eило монолоW, 3ијалоW или у оквиру Wовора
Wру6е).
НајзасHу6љенији неисHоријски лик у Деве с о е наес ој је
„Гос6а у црном”. За 6ре3сHављање овоW лика Нушић је сHално 6оре3 сеEе имао 6роHоHи6, своју уцвељену су6руWу, Даринку, 6а
и6ак овај лик 3елује најкњишкије, јер је 6римеHна консHрукција.
Нај6ре је 6ри6ове3ач у уво3ном 6оWлављу свој очински Eол сје3инио с мајчинским (СHана), а он3а је 6ојавом Гос6е, мајчински
Eол из3иWао изна3 осHалих. Гос6а се као лајHмоHив јавља више
6уHа у 3елу, 6рерасHа у симEол величине жрHве и сHра3ања ср6скоW наро3а. Њена је живоHна 6рича (WуEиHак мужа и Hројице синова) искоришћена 3а се наWласи за3ојеносH ро3ољуEљем, о3аносH 3омовини, свесH о нужносHи 6о3ношења и со6сHвеноW живоHа на олHар оHаџEине, шHо је са3ржано у 6ричи о о3Wајању 3еце.
Део Гос6ине ис6овесHи је и 6оWлавље Бацај е сами у о ањ ецу,
ка3а она 3олази у ка6елу у Мла3еновцу 3а осHави своје о3ојче 6оре3 још 3евеHоро умрле 3еце. О6исом Hе 3еце, Нушић је 3ословно
6ре3сHавио је3ну 6есничку фиWуру Ђ. Јакшића. ЧиHалац се вероваHно сHрави како Wа Гос6а својом 6ричом 6риEлижава ка6ели,
али му је омоWућено и 3а 3о 3еHаља саWле3а Hу 3ечицу, Eез аHависHичкоW оH6ора 6рема мрHвацу, с 6ревлађивањем сHраха о3 смрHи. Има нешHо у начину на који Нушић о6исује мрHваце, с 6уно
6оје3иносHи а 3а Hо не 3елује морEи3но и не изазива Wрозу. То је
6римеHно и ко3 о6иса EуWарскоW војника у При ове кама је но
ка лара и нарочиHо ов3е. Не знамо како Eисмо о6исали Hај 6рисHу6, 6росH човек Eи рекао је3носHавно – „човечански”:
„ДевеHоро леже је3но крај 3руWоWа које оEувено, које Eосо, које
скло6љених, а које оHворених очију, које 6лаве а које црне косице,
које 6о6рсканих хаљиница крвљу, а које 6окривених лица марамицом. […] До 3евојчеHа WолоWлаво сељаче са још влажним о6анцима, а ис6рскано EлаHом 6о кошуљици и сHручком сувоW Eосиљка за-
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3енуHим у не3ра. Па о6еH је3ан малишан, сHиснуHих вилица и Eле3их усана ис6уцаних о3 ваHре. По3 6азухом му јаEука коју му је
мајка о3 милошHе 3ала ваљ3а 6ри расHанку. ЈаEука наWрижена мало и на њој се 6ознаје HраW сиHнијих 3ечијих зуEића.” (II, 130–131)

Најснажније саосећање изазивају невине жрHве. ЗEоW HоWа, али
и зEоW начина на који је 3аH овај развијени о6ис, 6оWлавље Бацај е
сами у о ањ ецу је вероваHно умеHнички најснажније у целом роману и 3ео је хумане 6оруке, јер нема HоW војноW циља који може
3а о6рав3а сHра3ање невине 3еце.
Поре3 6риче о EаEа Вилки (Бајка), и Гос6а има сличну функцију
– 3а се исHакне смисао жрHвовања. У 6оWлављу Ко је она имамо неку врсHу рас6леHа овоW лика. Ту 6ри6ове3ач исHиче 3а је Гос6а
„Eол свију нас смешHен у је3ну 3ушу”, 6оHенцира њено симEолично значење, и у 3рамском 3ијалоWу исHиче је3ну о3 основних
и3еја своW 3ела, 6реHакање неWаHивноW у 6озиHивно искусHво:
„Ви мораHе живеHи, јер Eол који је у вама мора живеHи, он не сме
умреHи, он не сме ишчезнуHи. Из HоWа Eола мора нићи наше 6оуз3ање, наша снаWа, наша кре6осH! Бол је3ноWа наро3а је оWањ, у коме се њеWова снаWа 6рекаљује. […] Краљеви немају Hу моћ, војсковође Hо нису ка3ре, али ви сHе осећај, ви сHе мисао; а осећај и мисао
су ка3ри и мрHве из WроEова 3а враHе у живоH.” (II, 290–291)

Прича о Бојку маломе је Hакође је3на о3 кулминаHивних Hачака
романа. У 6оWле3у нарације 3елује најскла3није, сама за сеEе је
6ри6овеHка. Уво3 6ре3сHавља 3олазак у ШHимље и Hражење 6реноћишHа. ГроHескна је сцена ка3а ску6љени крај 6оHока 6осмаHрају „како АрнауHи 3еру цркнуHоW коња, а у 6оHоку ЦиWанчићи
6еру у EлаHо уваљани 6иринач”. Ка3 се у шHали иску6е 6оре3 ваHре, 6оре3 уоEичајених разWовора, 6оHећи ће и 6рича о „џумEусу”
на ли6љанској сHаници. У на6ушHене ваWоне 6ровалио наро3, о3носе шHо је војска осHавила. Из сан3ука се 6росули ор3ени, Карађорђеве звез3е, које Eи HреEало 3а красе јуначке Wру3и Eораца, а
оно „арнауHске жене зEирају у кор6е и кецеље 3а снаE3еју своју
3ецу иWрачкама”. Овај Eизарни 3еHаљ ће 3оEиHи своје 6уно значење Hек на крају 6оWлавља. Прича о Бојку је ис6ри6ове3ана у 3уху
наше сеоске 6аHријархалне 6ри6овеHке, нарочиHо ка3 се наво3и
Бојково казивање о својој 6оро3ици. Ову умеHнуHу 6ричу 6рича
Бојков Eлизак саEорац, 6а је 6рисносH 6риро3на. У нај3рамаHичнијим Hренуцима укључује се чиHава Wру6а, која својим коменHарима 3о6уњава о6ис: „Пази, нико Wа о3 њеWових не ис6раћа”;
„ШHа му Eи?” иH3. ПаHос се 6осHиже 6ри6ове3ањем о Бојковом
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насумичном 6уцању 6о 3руWовима, о6исом 6реоEражаја њеWовоW
лица и уласка је3ноW о3 саEораца (чиHалац се 3ово3и 3о месHа
сHрашне HраWе3ије) и он3а сле3и 3еHаљан о6ис свих уEијених:
„СHара мајка 6оHрчала ваљ3а 3а склони унуче, у3арена кун3аком и лоEања јој рас6олућена Hе лежи крај оWњишHа. О3мах 3о ње,
3ржећи се и са3 још за EаEину сукњу, 3евојчица 6реклана 6реко Wрла. То је она, шHо Бојко 6ричаше 3а је кућаница, 3а је му3ра. Њене
му3ре очице осHале су оHворене, а силна крв, која се 6росула из Wрла, 6релила јој о3ело црвенилом Hе изWле3а као оHкинуHа и увела
Eулка. Мало 3аље, у је3ном уWлу, лежи мла3а жена Wрлећи чврсHо
рукама Ранка, оноWа шHо воли школу. Мајка сва изEо3ена EајонеHима, а 3еHе разEијене Wлаве. На сре3 куће, као 6реклана Hичица, лежи
у крви својој БаHа, онај БаHа шHо се увек смеје, шHо је увек весео, шHо
је срећа очева и мајчина.” (I, 368)

Након 6риче о Бојку коју је слушао крај ваHре, 6ри6ове3ач ће
усниHи сан. Он је симEоличан, WроHескно 6ре3сHавља Бојкову
HраWе3ију, изазива 6реливање значења, носи 6оруку и 3ео је релиWијскоW конHексHа. На ли6љанској сHаници ђенерал Гојковић
3ели злаHне крсHове. У малом сценичном 3елу во3и се а6сур3ан
3ијалоW:
„– Колико су Hи 3еце АусHријанци 6оклали?
– Троје, Wос6о3ине ђенерале! – о3Wовара Бојко.
– Е, ево Hи Hри крсHа, а ево још, узми још – […]” (I, 369)

Овом WроHеском и оном са 6очеHка 6оWлавља, ка3 наро3 WраEи
ор3ење мислећи 3а је злаHно – осHварује се о6ализација. Роман је
иначе а6оHеоза сHра3ању наро3а, али ов3е се 3ово3и у 6иHање
смисао жрHвовања. Има смисла жрHвоваHи се ра3и 6оHомака, али
шHа ако су Hи 6оHомци жрHве?! Каква саHисфакција моWу EиHи о3личја и 6ризнања? ЗаHо у сну „Hи крсHови као 3а нису злаHни а
нису ни мали Hе се не моWу на Wру3има 6онеHи, већ велики и Hешки”; „и свако о3 нас 6рима 6о је3ан и свако свој крсH носи”. Јасном асоцијацијом на EиEлијски моHив (крсH као симEол сHра3ања), шаље се уHешна, хумана 6орука сHра3алом – 3а није сам у
својој несрећи.
Мож3а Eи развијена љуEавна 6рича 3о6ринела већој 6о6уларносHи Деве с о е наес е. ТолсHој је Hо Eоље осеHио, 6а уз раHну
сHорију 6аралелно Hече љуEавна (Ра и мир). Има је и ко3 Нушића, али је неразвијена. Несрећна љуEав „3евојчеHа из Ша6ца” је
украHко ис6ри6ове3ана. ПошHо је силована, момак је о3Eацује
иако је и сам оEоWаљен. Она, немајући никоWа, и3е за зEеWом, знајући 3а је и он Hу неW3е.
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Хумором и саркасHичном 6оруWом се 6ро6раћа 6ојава жена којима је љуEав занаH. Оне су 6ре3меH 6оруWе заHо шHо се корисHе
6роHекцијом и у раHној сиHуацији 6ролазе мноWо Eоље неWо 6ошHен свеH.
Иако је роман 6рожеH свео6шHом сликом разарања и умирања,
а крај романа наHо6љен оWорчењем и резиWнацијом, снажним
конHра6ункHима, на више месHа, изражава се вера у оEнову живоHа и суWерише 3а је раH и6ак 6ролазна 6ојава која 6рекаљује.
Такав је 3ијалоW са Гос6ом, а још јачим конHрасHом зрачи о6ис не3овршене сликарске ком6озиције, која је осHала у ПраWу (Сликарева ра е ија):
„ОEнова, Eуђење, 6ролеће. НеEо 6уно зрака 6о3 којим EљешHи
још неоHо6љен снеW на врховима 6ланина. Кроз зрак 6ролеће 6Hица носећи у кљуну сламчицу 3а свије ново Wнез3о. Во3а наEујала,
земља оHворила 6лућа и ис6арава, EуEица 6роHеже крила, […] кора
6уца на 3рвеHу; наилази сок и оEнавља живоH. У мла3е жене шире
се зенице сHрашћу; 3ојке јој Eрекћу о3 млека, мишић јој на руци нарасHао, Wру3ни јој се кош узнео; наилази сок и оEнавља живоH…” (I,
322)

Лик сликара, 3акле, има вишесHруку есHеHичку функцију: њеWова HраWе3ија (WуEиHак руке) 3ео је о6шHе осу3е раHа као анHихумане 6ојаве, заHим, он 6окреће с6екулације 3а ли HреEа 3а умеHници Eу3у изузеHи о3 раHа, и, ов3е, ка3а велича живоH.
Анонимни лик 3езерHера, коWа о3во3е на сHрељање, изазива
с6екулације на важну Hему везану за раH – 3езерHерсHво. У живом, уEе3љивом 3ијалоWу не 3ово3и се у 6иHање осу3а 3езерHера
све 3ок се Eрани оHаџEина, али, ну3и се суWесHија: 3а ли су исHи
криHеријуми и ка3а се она на6усHи? ПосHоји свесH 3а 3ок 6осHоји
војска 3езерHерсHво 6о3леже санкцијама, али 3а HреEа узеHи у оEзир и заслуWе:
„– […] Али хоћу 3а му Куманово Eу3е је3на олакшавна околносH,
хоћу 3а му БиHољ Eу3е 3руWа олакшавна околносH, 6а он3а хоћу 3а
му Је3рене, БреWалница, Цер, ЕлEасан… све, све Hо 3а му Eу3у олакшавне околносHи.” (I, 149)

Као и ко3 6оје3иначних, Нушић 6оказује исHо мајсHорсHво и у
6рављењу Wру6них 6орHреHа. У неколико 6оHеза 3аH је и физички
изWле3 и 6онашање Wру6е, које је 6осле3ица о3ређеноW 6сихолошкоW сHања. Ре6резенHаHивни је 6ример Wру6ни 6орHреH зароEљеника:
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„ЗароEљеници и3у за нама као ајкуле за морским Eро3ом. Изморени, из3р6ани, 6о3Eули, 6очађали и изEлесавели о3 Wла3и. […]
Нико их не Wони, нико не с6рово3и, нико им не Eи Eранио 3а осHану
и сачекају своју војску, 6а и6ак они и3у за нама. ШHа је Hо шHо их везује за нашу су3Eину? […] Да их није Wонило 3а нам се 6ри3руже
уверење 3а 6оEе3иоци носе соEом Wла3 или мож3а о3враHносH 6рема крволочноме 6ослу који већ Wо3ину и 6о 3ана Eез о3мора врше?” (II, 247-248)

У роману Деве с о е наес а 6осHоји колекHивни јунак, иако
веома хеHероWен, зEоW изузеHне ин3иви3уализације ликова. Чак и
ка3а се неки лик јави само је3ним верEалним исказом, он има
неку есHеHичку функцију: 6ружа информацију или сао6шHава
о3ређени ас6екH о неком раHном или, уо6шHе, живоHном феномену. Нушић се и6ак не рас6лињава у 6оје3иначним случајевима, неWо их саEира у колекHивноW јунака. СвесHан је њеWове хеHероWеносHи: различиHо је 6сихичко усHројсHво љу3и, и у условима
3уWоHрајне и Hешке 6ресије, коју 6ре3сHавља раH – различиHо реаWују. Ну3е се 3ва ас6екHа. Први је хуман и 6реовлађује у 6очеHку,
3ок су 6аHње још како-Hако сношљиве:
„Невоља љу3е изје3начава и з3ружује их; у невољи оH6а3ају оEзири, заEоравља се на 6оложаје, у невољи се човек оEраћа човеку.”
(I, 151)

При6ове3ач Hо 6оHкре6љује низом личних и 3руWих 6римера
(ка3 се учиHељ зEлижи са роEијашем иза коWа је HросHруко уEисHво и 3р.).
ДруWи ас6екH је нехуман. Наиме, ко3 3уWоHрајних криза, ка3а је
човеку уWрожен о6сHанак, кроз свесни 3ео личносHи 6роEијају
архаичнији слојеви и нереHко конHролу 6реузимају инсHинкH и
наWон. Тај феномен је уочен и у Деве с о е наес ој. При6ове3ач
6римећује 3а, како 6овлачење о3миче, љу3и 6осHају сеEичнији,
EорEа за 6реживљавањем суровија, а каHка3 и анимално 6ревла3а: „Нарави у овако Hешким каHасHрофама или клону и уHону у
а6аHију или 6о3ивљају” (II, 318). Тако ће је3ан зароEљеник красHи
зоE коњу из зоEнице, а, Wле3ајући како се 3руWи зароEљеник и 6ас
оHимају око косHи, је3ан EеWунац ће 6рокоменHарисаHи: „Их, Eаш
ме 6онека3 срамоHа шHо сам човек.” Да закључимо, 6о Нушићу
раH може 3а 3ехуманизује, анимализује чак, човека, али не оEавезно. То се 3ожиљава као 6а3, 3еWра3ација човека, и као 3а се ну3и суWесHија 3а човек HреEа 3а осHане човек и у Hако нехуманим
условима; али и суWесHија 3а је каHка3 оWраничен физичким 6ре3ис6озицијама.
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Ов3е има месHа за 6оређење са 3руWим 3елима исHе HемаHике –
зEирком 6ри6ове3ака ДраWише Васића У уљена кан ила и романом (6рвим 3елом) Дан шес и РасHка ПеHровића.
Са У уљеним кан илима 6оре3Eена моWућносH је у Hеми и и3еји.
Тема је слична, али је 6орука ко3 Васића 3руWачија – човек се лако мења 6о3 уHицајем с6ољашњих чинилаца, Eез моWућносHи изEора, шHо је 6есимисHички сHав, сличан сHаву ЦрњанскоW и Васиљева. Нушић осHавља човеку изEор (и ка3 не може 3а мења
околносHи) и 6рихваHа унуHрашњу оWраниченосH као 3еHерминанHу у њеWовом 6онашању.
Са Даном шес им РасHка ПеHровића више је 6оре3Eених моWућносHи. Ту је сличносH у у6оHреEи EиEлијских моHива (еWзо3ус, 6оHо6, а6окали6са), али ПеHровић алEанску ГолWоHу и6ак не 6ре3сHавља е6ски, а6оHеоHично, као Нушић. Он на је3ном 3руWом нивоу 6осмаHра сурову EорEу ср6скоW зEеWа за о6сHанак. Оно шHо
Нушић ви3и као анималну 3еWра3ацију, ПеHровић 3оживљава
као расHакање 3рушHвеноW Eића и враћање човека својој исконској 6риро3и. СличносH је још у веровању у ревиHализацију, само
шHо 6релазе различиHе 6уHеве. Нушић суWерише 6реHакање неWаHивноW у 6озиHивно искусHво уз свесно 6рихваHање 6аHње као начина 6рекаљивања и 6уњења само6оуз3ања. ПеHровић ви3и ревиHализацију изнуHра, анWажовањем власHиHих виHалних, Eиолошких снаWа. Овом, у основи, наHуралисHичком 6рисHу6у, и6ак
Eисмо 6реH6осHавили 6сихолошки мо3ернији и хуманији сHав
Нушићев.
У уљена кан ила (1922) Д. Васића смаHрају се њеWовим најEољим 3елом и 6рвим значајним књижевноумеHничким 3елом са
HемаHиком из ПрвоW свеHскоW раHа. Ка3 је 6осHхумно оEјављен роман Дан шес и (1960) Р. ПеHровића, 6очело је 3а се смаHра 3а је, заје3но са Црњанским, у3арио Hемеље мо3ерном ср6ском роману.
Нушићева Деве с о е наес а (1921) WоHово 3а није 3оживела
никакаву афирмацију.
Деве с о е наес а није сасвим мо3ерни роман. Он је и реалисHички и класицисHички, а не мањкају му ни романHичарски узлеHи. Ви3љив је еклекHицизам и у начину 6ри6ове3ања. У роману има низ целовиHих 6ри6ове3ака, HраWова 3невничких заEележака, мемоарских реминисценција, анеW3оHа, сенHенција. СHално се мењају форме 6ри6ове3ања, Hачке Wле3ишHа с којих се 6ри6ове3а. И Hај својеврсни еклекHицизам није мана овоW 3ела, већ
врлина – 3о6риноси узEу3љивосHи и занимљивосHи 6ри6ове3ања. ИсHоријски 6оуз3ан и 6ри6ове3ањем умеHнички веома усСЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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6ео, роман Деве с о е наес а Б. Нушића заслужује 3а се сврсHа
у најEоље ср6ске исHоријске романе.
РЕЛИГИОЗНА КОМПОНЕНТА
„Суза је моли ва нај"лижа Бо у,
сузи је не"о о ворено;
не"о је ску суза човечанских!”
(II, 226)

Покушавамо 3а схваHимо зашHо Деве с о е наес а није 3оживела афирмацију, и чини се 3а је узрок у о3EојносHи шире чиHалачке 6уEлике. Нушићевим савременицима је смеHала а6оHеоза
краљевима, у чему су ви3ели њеWово у3воришHво, а шHо је Eила
6осле3ица оноW несрећноW извињења зEоW 6есме Два ра"а. КомунисHичкој ср6ској чиHалачкој 6уEлици 6ак, 6реH6осHављамо, није им6оновала велика 3оза релиWиозносHи којом је ово 3ело наHо6љено. Нема о3авно ни краљева ни Нушића, а и комунизам је
иза нас. Мож3а је 3ошло време, не за „ново” већ, за ПРАВО ЧИТАЊЕ
Деве с о е наес е.
С релиWиозноW ас6екHа, на основу романа, 3ва се закључка моWу
извући:
– 6исац Деве с о е наес е је 3уEоко релиWиозан и 6ознаје
Би"лију у Hанчине;
– 6ри6ове3а се о релиWиозном 6равославном ср6ском наро3у
који је EашHинио и свеHосавско-косовску еHику.
БиоWрафске чињенице о Б. Нушићу Wоворе о о3расHању и сазревању 6равославноW верника: 6оEожна 6оро3ица, кршHен, слушао
Веронауку, живео лиHурWијски, цинцарско кршHено име заменио
ср6ским; у 6ожаревачком заHвору инHензивно чиHао Све о исмо, с6евао чиHав циклус 6есама на EиEлијске Hеме; чесHо корисHи EиEлијске моHиве у својим 3елима.
У оцени Нушићеве релиWиозносHи ослонићемо се и на мишљење значајноW ауHориHеHа, нашеW великоW 3уховника и инHелекHуалца, ЈусHина По6овића. У 6риWо3ном чланку, којим је 6ро6раHио
смрH своW великоW 6ријаHеља Нушића, По6овић (2004, сHр. 76–77)
исHиче 3а је он Eио „велики човекољуEац” и „3оEровољни мученик велике свешHене Hајне која се зове човек”; 3а је „изузеHно волео С6асиHеља и веровао у ЊеWа”, 3а је веома ценио СвеHоW Саву и
закључује:
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„Нушићева релиWиозносH је Hи6ично наша, Hо јесH свеHосавско
косовска. Она је кроз њеWа Wоворила 6ламеним језиком њеWовоW виHешкоW ро3ољуEља. ТреEа се сеHиHи њеWовоW чланка о смислу Ви3ов3ана, о царсHву неEеском као Wлавном смеру наше наро3не 3уше и о не6ролазној вре3носHи косовске еHике.”

У целом роману је 6рисуHна асоцијација на EиEлијске моHиве:
ЕWзо3ус, ГолWоHа, ПоHо6, А6окали6са, ЧеHр3есеH мученика, КрсH
као симEол сHра3ања. МеHафора „алEанска ГолWоHа” у6оHреEљена је за 3ирекHно 6оређење са ХрисHовим сHра3ањем у завршном
6оWлављу. На ЕWзо3ус 6о3сећа о3сHу6ање војске и наро3а, јер их
3ржи вера у изEављење и Eољи живоH 6оHомака. КрсH као симEол
сHра3ања и 6окорноW 6рихваHања су3Eине је чесHо 6рисуHан (сан
у Причи о Бојку).
Веома умешно и умесно је у6оHреEљен и моHив А6окали6се
као илусHрација 3оHа3 невиђеноW сHра3ања човечансHва, шHо је
3онео Први свеHски раH:
„Пресушиће 3ојке у маHера Hе ће 6усHе колевке њихаHи, а клеHвом замениHи 6есму маHеринску. Вешала ће закон замениHи; насиље ће 6рав3у казиваHи; 6орок ће се врлином зваHи, а срам ће високо узнеHи Wлаву и хо3иHи сHазама, којима је неW3а че3носH хо3ила. Доћи ће 6осле3ње време, Hе они који умиру EлаWосиљаће милосH Божју, а они који осHају живи зави3иће мрHвима.” (II, 351)

У роману се релиWиозносH 6ре3сHављених ликова манифесHује
свесHрано и не6ресHано: Eило ка3а о3расHањем релиWију 6рихваHају као Hра3иционалну кулHурну вре3носH; Eило ка3а се 6ри3ржавају основних хришћанских начела (Hр6љењем, вером и на3ом), Eило 3а се 3ирекHно оEраћају БоWу.
Прича СрEина из Даља (Ис орија је но заро"љеника), као и њеWов лик, а6оHеоза су ср6ској 6равославној 6оро3ици и ср6ском
6равослављу. У о6ису овоW лика и њеWове 6оро3ице, смаHрамо,
има инHенције 3а се 6ре3сHави, уо6шHе, кулHурни миље о3расHања ср6ске мла3ежи, као и 3а се исHакне свесH о косовској 3уховној верHикали: „Је3ан6уH, о Ви3ов3ану, во3ио ме EаEо у Фрушку, у
Раваницу. ’Ај3е’ вели ’3а целиваш Цара Лазара!’ Еј, Боже, моје
среће!”
Значај Косова за ср6ско национално Eиће, исHаћи ће 6ри6ове3ач и о6исујући 6ролазак 6оре3 Грачанице, 3ајући краHку исHорију сре3њевековне СрEије:
„Као шHо је оно у СвеHој Земљи свака сHо6а, сваки извор, свако
смоково 3рво, је3ан 3ео исHорије EожјеWа сина и ус6омена на њеWова 3ела и сHра3ања, Hако ов3е, на Косову, свака сHо6а земље, сваки
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камен и свака во3ица, 3ео је исHорије Ср6скоWа Наро3а. Цело Hо
3раWо 6арче земље је је3ан храм, 6анHеон, W3е леже 6оWреEена велика и свеHла 3ела 6рошлосHи, као и муке и сHра3ања је3ноWа наро3а.” (I, 302–303)

Има још хришћана и још 6равославних, али ср6ски 6равославци имају нешHо с6ецифично. Поре3 Св. Саве и Цара Лазара, 6осеEан је о3нос 6рема БоWу. СрEи се не оEраћају БоWу као меHафизичком Eићу које у6равља свеHом са неке не3окучиве 3исHанце, молиHвом и захвалом, како оEично хришћани Hо чине. СрEи се оEраћају живом БоWу, као pater familiasu, као неком ко је не6ресHано
6рисуHан и са ким се живи. ОHу3а у њиховим оEраћањима, 6оре3
молиHве, и ва6ај и 6рекор, 6а и 6совка.
Тако се и у роману БоWу моли – молиHва за „EраHа Јована”, чији
лиризам има снаWу 6аHоса. С БоWом се ис6раћа син у војску – „Нека Hе БоW и Hвоје срце научи” (СрEин из Даља). БоWом се Hеши: „Тај
HереH мораш 6онеHи, не Eива 3рукче. Тако је ваљ3а Божја наре3Eа, 6а мора 3а се сноси” – Гос6и у ка6ели ка3 осHавља 3еHе.
ЗEоW свесHи 3а се сHра3а само заHо шHо се жели слоEо3а на својој земљи, сHра3ање се 3оживљава као не6рав3а и оHу3 6рекор
БоWу: „И БоW се 6ри3ружи не6ријаHељима” (Гос6ина 6рича); „Г3е
си, Боже, сећаш ли се и Hи нас?” (на звук 3ечанских звона). Ка3 су
се кола заWлавила ко3 ШHимља и цела колона засHала – „6сују све
шHо им је најсвеHије, и БоWа”, а ка3 сазнају за Бојкову HраWе3ију –
„6уцао Eи и на БоWа”. Само у изузеHно Hешким сиHуацијама се, у
афекHу, у6ућује 6рекор БоWу и илусHрација је, не WуEљења вере,
већ сHе6ена сHра3ања. Иначе се 6рихваHа сHање Hакво какво је,
Eез ро6Hања, као Божја воља:
„Крај ваHара је вла3ала мрHва Hишина, клонуло и са самоо3рицањем свако се 6ре3ао су3Eини Eез ро6Hања. ШHо смо 3уже Wазили у
невољу, Hо самоо3рицање Eило је све о6шHија 6ојава и јасно се о6ажало на љу3има како се 6ре3ају Eез заваравања и како се све више
мире са најWором моWућношћу исHо Hако лако као и са најсрећнијим излазом из ове невоље.” (II, 71)

У 3ивљењу које је изразила Гали6ољка 6ре3сHављена је сушHина нашеW 6равославља – 6о3ношење невоља Eез ро6Hања, Eез
очајања и са вером и на3ом у с6асење:
„– Нису ми Hешеке [невоље] јер их 6аHим са је3ним наро3ом,
који их Hако сHр6ељиво, са еванђелским самоо3рицањем, 6о3носи.
Гле3ајHе како изWле3ају ови ја3ници, шHо 6ролазе крај нас, и ја још
нисам чула ни речи 6роHесHа, ни Wласа Wунђања, као 3а је свако о3
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њих свесHан 3а само 6аHњама моWу оHку6иHи своју слоEо3у.”
(II, 224)

Наша свеHосавско-косовска еHика 6о3разумева веру 3а „васкрс
не Eива Eез смрHи”, 3а се изEављење 6лаћа сHра3ањем, 3а сHоWа не
HреEа клонуHи већ Hиме јачаHи своје 6оуз3ање. Навели смо ка3
6ри6ове3ач Hо савеHује Гос6и, а слична 6орука је и у живом 3ијалоWу мла3их официра 6осле зако6авања круне:
„– Ко ће 3оживеHи 3а је иско6а? […] Ми или они шHо и3у за нама?
– […] Ми, ми је морамо иско6аHи!
– Верујеш ли, о3исHа?
– То је је3ино шHо нам је осHало, Wола вера.
– У шHа? […]
– У оно шHо ће 3оћи, у оно шHо мора 3оћи. Не може је3на овако
велика EорEа осHаHи Eез 6раве3них резулHаHа! […]
– Да 6осHоји још ср6ска војска и ја Eих имао Hу веру.
– ПосHоји наро3!
– Само ка3 Eи се Hа вера сачувала ко3 наро3а.
– Ка3 се моWла сачуваHи кроз 6еH најмучнијих векова, о3 Косова
3о 3анас, зашHо Eи 3анас 6осрнула.” ( II, 205)

Велики 6ријаHељ СрEа, Рајс, схваHио је сушHину нашеW 6равославља: „ПреHворили сHе своју релиWију у наро3ну цркву, Eоље
рећи у наро3ну Hра3ицију”; „БоWа какав је у БиEлији” 6реHворили
у „свемоћноW Wлавара своW наро3а”. КорисHећи „Hривијални израз” 3аје о6ис:
„Ваш ’EоW’ носи окло6 и Eра3у Краљевића Марка, шајкачу вашеW
раHника са Цера и Ја3ра, Кајмакчалана и ДоEроW 6оља (2007,
сHр. 12).”

Као за6а3њак, Рајс није 3о краја схваHио ка3 се 3есило Hо 6реHакање и начин на који релиWија функционише у СрEа, али је 6ојмио 3а је Hо нешHо 3раWоцено за њих и 6ророчки савеHовао 3а је
чувају „јер ће ваш наро3, оноW 3ана ка3 је на6усHиHе, EиHи изWуEљен” (2007, сHр.13).
Колизија, с којом СрEи живе, с6онHано се манифесHовала и у
сHавовима Рајса. ЗаEринуH за физички о6сHанак СрEа, Рајс с је3не
сHране савеHује 3уWо 6амћење не6ријаHељсHва (3а се не Eи исHорија 6онављала); с 3руWе сHране – чување релиWије.
Православље 6реH6осHавља 6рашHање и заEорав. То је 3оEро за
3ушевно з3равље је3ноW наро3а (заисHа СрEин реHко 6аHолошки
мрзи нека3ашњеW или са3ашњеW не6ријаHеља), али није 3оEро за
СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
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њеWов физички о6сHанак. О6еH, физички о6сHанак је 6реH6осHавка за Eило какву 3уховну на3Wра3њу.
ДруWи Нушићев савременик и њеWов лични 6ријаHељ, ЈусHин
По6овић (2004, сHр. 46), језWровиHо и 6рецизно је на6равио 3исHинкцију између 3уха своW времена (чланак је иначе на6исан
1923) и 3уха љу3и који живе у ХрисHу. (Неким 3руWим 6ово3ом,
3ва3есеHи век је означио као век „аHомске кулHуре и 6рашумске
еHике”.) По6овић исHиче: не carpe diem ( ра"и ан), већ carpe aeternitatem ( ра"и вечнос ).
За6а3њачки ка6иHалисHички свеH, својим маHеријализмом и
новцем као основним мерилом вре3носHи, Eлижи је 6рвом 6ринци6у. СрEи, EашHиници свеHосавске и ви3ов3анске еHике, Eлижи
су 3руWом. Ово су наша размишљања у вези са Hим како Рајс није
моWао 3о краја 3а схваHи еHику СрEа, иако је Eио фасциниран њоме. Није моWао јер је EашHинио 3руWачију кулHуру.
Ис6ољавање релиWиозносHи у Деве с о е наес ој је чесHо,
с6онHано и веома уверљиво. РелиWијска ком6оненHа је 6росHо
срасла уз исHоријско и 6ри6ове3но Hкиво. Неверне Томе ће и6ак
6иHаHи: није ли Hо мож3а Нушић 6ројекHовао со6сHвену релиWиозносH на своје јунаке? Нама 3елује 6сихолошки уверљиво, јер је
сHра3ање имало оWромне размере, а у Hаквим сиHуацијама љу3и
оEично Hраже у6оришHе у вери. У наро3у је о3омаћена изрека
„Без невоље нема EоWомоље”. СмаHрамо, 3акле, 3а је релиWиозносH, ис6ољена у Деве с о е наес ој, 3ео исHоријске слике нашеW наро3а у Hом времену. ПоHвр3у налазимо и у све3очансHву
ЈусHина По6овића (2004, сHр. 20), који је и сам 6рошао алEанску
ГолWоHу и Eио на Крфу:
„После наше наро3не HраWе3ије и 6овлачења кроз АлEанију сHра3ање је нарочиHо 6оHенцирало релиWиозносH 3о 3ефиниHивне 6равославне 6оEожносHи, која се 6окаHка3 6ојављивала у неким ексHаHичким верским и молиHвеним рас6оложењима, која су на Солунском фронHу оEузимала чиHаве је3инице наше војске. Такве 6ојаве
су 3ово3иле у не3оумицу коман3анHе, а неки су се и оEраћали за
мишљење и савеH EеоWра3ском миHро6олиHу на Крфу. Тако је Eило
за време раHа.”

Наравно, есHеHичкој вре3носHи романа не Eи Eио 3о6ринос 6ука исHоријска 3окуменHованосH 3а није Eило ус6еле умеHничке
оEра3е. РелиWиозносH је најEиHнији 3ео 6сихолошке 3ескри6ције
и 6оје3иних – и колекHивноW јунака, ср6скоW наро3а, чија је раHна
3рама Hема Деве с о е наес е.
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„ДЕВЕТСТО ПЕТНАЕСТА” БРАНИСЛАВА НУШИЋА
ЗАКЉУЧАК
ИсHицањем Hри ком6оненHе романа Деве с о е наес а – исHоријске, 6ри6ове3не и релиWијске – није исцр6љено њеWово ас6екаHско размаHрање. МоWуће је, н6р., 6сихолошко, социолошко,
филозофско, којих смо се ми само узWре3 3оHакли. Из3вајањем
ова Hри ас6екHа хHели смо 3а исHакнемо Hри EиHна својсHва овоW
романа:
– исHоријску монуменHалносH,
– изванре3ан 6ри6ове3ачки HаленаH Б. Нушића и
– најEиHнију 6сихолошку о3ре3ницу ср6скоW националноW
Eића – њеWову релиWију.
Нема мноWо наших 6реHхо3ника на које Eи моWли 3а се ослонимо у афирмацији Деве с о е наес е. ИнHерсуEјекHивну 6оHвр3у
налазимо у мишљењу ЈусHина По6овића. РасHерећен о3 криHичарске ауHоцензуре а лиHерарно веома 6оHкован, По6овић је изрекао сушHински Hачан и 6оеHски веома ле6о уоEличен књижевни су3 о роману Бранислава Нушића:
Нај3ирљивију химну нашем свеHосавско-косовском ро3ољуEљу
он је ис6евао у своме 3елу Хиља у еве с о е наес а. Ова е6о6еја
умноWоме 6о3сећа на ТолсHојев Ра и мир. МноWе сHранице у њој
HолсHојевскоW су замаха и 3уха. […]
То снажно осећање наше исHорије, Hо мноWосHрано уживљавање
Нушићево у 3ушу нашеW наро3а, 3ало му је моћи 3а у својој књижевној 3елаHносHи захваHи из свих оEласHи нашеW исHоријскоW живоHа и 6рикаже нам нас саме какви смо Eили у 6рошлосHи, какви
смо у са3ашњосHи и какви можемо EиHи у нашој Eу3ућносHи (2004,
сHр. 77).

Наше Hумачење је 6роизишло из жеље 3а 6окажемо 3а исHоријски роман е6о6еја, Деве с о е наес а Б. Нушића, с6а3а у најEоље ср6ске исHоријске романе, и из уверења 3а ће он, роман, 3оживеHи Hакву афирмацију. ИсHоријском 6оуз3аношћу, занимљивим и узEу3љивим 6ри6ове3ањем и, на3асве, 3уEоком и вишесHруком хуманом 6оруком – овај роман је Hо заслужио. Није нам
6ознаHо 3а је у још неком књижевно-умеHничком 3елу Hако 6рецизно, сажеHо и 6оеHски оHкривена сушHина ср6скоW националноW Eића. По6овићевом мишљењу 3а нам Нушић 6оказује какви
смо, какви смо Eили и какви можемо 3а Eу3емо, 3о3али Eисмо –
какви ре"а 3а Eу3емо.
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NINE HUNDRED FIFTEENTH (915TH) BY BRANISLAV NUŠIĆ

SUMMARY

Studying the three components of a literary work Nine hundred fifteenth by Branislav Nušić - historical, narrative and religious - the author determines it as a historical epic novel .
The retreat of the Serbian army and people trough Kosovo and Albania in 1915 caused by the invasion of the Austro-Hungarian army,
which is the subject of this work, is one of the most tragic events in
Serbian history.
For its historical reliability, interesting and exciting storytelling,
profound and multiple human messages — according to the author —
this novel deserves to be ranked within the best Serbian historical novels.
KEY WORDS: Nušić, „Nine hundred fifteenth”, history, narrative, religion, novel, epic.
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