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Апстракт: �утор у раду осветљава �атавуљеве приче са верским 
мотивима ко�е припада�у бео�радском кру�у прича�� Иако их �е мно�о, оне 
нема�у уметничку вредност прича из Примор�а и Црне Горе, а�и су битна 
и с�о�ена с�ика за разумевање ре�и�иозности српско�а народа у �ео�ра-
ду, у ко�ем се кра�ем 19�� века сабирао разно�ики свет�� Поетику и су��тину 
верских мотива ана�изирамо на примеру прича „�о�итње �утро” и „Сви-
њар �дам”��
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Иако по обиму запрема�у знача�ан део пи��чево� опуса, бео�рад-
ске приче са верским мотивима често нема�у уметничку вредност 
прича из Примор�а и Црне Горе, а�и ана�иза показу�е да �есу бит-
на и сложена с�ика за разумевање ре�и�иозности српско�а народа 
у ње�ово� престони�и у ко�о� се, кра�ем 19�� века, сабира разно�ики 
свет�� Оне, иако су о�ене критичара противуречне, потврђу�у и�и 
изнова открива�у ствара�а��тво пис�а и његове поетичке врхове�� 
� бео�радским причама „смрт поста�е си�а над си�ама”1, напу��та 
�ивот и �авља се изнад ње�а�� � приморским – вера �е питање части, 

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��

1 Р�� Константиновић, „Извања� и осва�ач” у: Симо �атавуљ, Биљешке јед-
ног писца, Бакоња фра Брне, �С, СКЗ, Нови Сад, �ео�рад, 1969, 18��
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родољубља, а овде и питање страха од смрти�� �атавуљ ствара у 
�ео�раду у грозници духа ко�а иде у „два прав�а”��2

Од �езичко-сти�ско� израза (�о�итње) до не/присуства вере у 
�унаку, од амби�ента (простор научникове собе) до односа према 
празнику и �ркви (научник не зна да �е �о�ић, не иде у �ркву и не 
мари за поповске работе) – �отово да �е у �едном с�о�у све раз�ичи-
то у �атавуљевим бео�радским причама у односу на Примор�е и 
Црну Гору и када су у питању верски мотиви и када се посматра 
њихова структура, ска�а унутра��њих иде�а и значења�� Једном ре-
чи, први �е утисак као да их �е писао дру�и писа��� Готово да би се 
раз�о�но мо��о рећи као да нису у питању средине исто� народа��

Између научниково� старачко� мрмљања („ћм, ћм”, ���Ђ��), иро-
нично� интересоваља за време („свако� дана �оре [������] мис�ио сам 
смрт”) и с�у�авкино� „�арства небеско�” и радости Христово� 
рођења у припове�и „�о�итње �утро” не на�ази се само разлика	
ку�туре, со�и�а�но� и дру��твено� статуса �унака, већ и су��тински 
однос према �ркви, вери и �о�у и �ивоту уоп��те�� С�у�авка �е у 
сфери духа светаца, какав �е Серафим Саровски ко�и �е у ке�и�и 
свако� �оста поздрављао ве�иким речима „Христос васкресе, радо-
сти мо�а”, а научник у свету без Бога ко�и �иви �атавуљев Васо 
Пе�а�ић, �оворећи „нема �о�а”�� Та два по�а �едно� света исто� на-
рода отвара �атавуљ кру�ом бео�радских прича�� 

�мбива�ентност се о��еда у свему: „Ти си уверена да �а мно�о 
знам, а �а сам уверен да ти ма�о зна��, а сад из�ази да ти види�� у 
мени ��то �а не видим!”, ка�е научник�� �езбо�ник, научник самот-
њак, без де�е и �ене, међутим, на с�у�авку оставља невероватан 
утисак: „Ва��е речи пада�у ми на ду��у као Исусове! Веру�те! По-
некад, с�у��а�ући вас чини ми се да сам на с�у�би бо��о�”�� И то �е 
ви��е аутопро�ек�и�а, �ер сво� прома��ени �ивот везу�е за судбину, 
за одсуство ду��е у њеном му�у и на�ази хри��ћанску мотива�и-
�у оправдања: „ето, није Бог рекао!” Љубав према �о�у њена �е 
љубав према човеку – тачно се прес�икава природа њене обо�ене 
�ичности�� 

И однос према судбини научник ре�ативизу�е и ос�обађа оно� 
ре�и�иозно� садр�а�а и значења: „�о� рекне да овоме буде овако, 
ономе онако, па буде ��то бити мора�� Дак�е, буди мирна! Све бива 
на свету како �е одређено�� Нама �е суђено да у старости за�едно бо-
�ићу�емо”�� То ��то, међутим, �о� рекне, Јека ће у „Помену” прихва-
тити као апсо�утну истину: „��то мора бити – мора” и насто�и �а 
с љубављу остварити�� Тиме се открива квалитет разлике две �ич-

2 Исто, 24��



53Верски мотиви у бео�радским причама������

ности, њихове инте�ектуа�не и емо�иона�не структуре у про�есу 
обо�ења, а�и и испреп�етаност вере у �о�а и судбину, иако �едно 
дру�о искључу�е�� �мбива�ентност као судар два света очиту�е се у 
приступу на�већем празнику�� На �артино „Христос се роди”, науч-
ник од�овара: „Иди ми с очију” и „Што се мене тиче ко се родио! 
�огрешио је ко је год! Зло се родити!” – и то �е не��то незамис�иво 
за свет приморских и �рно�орских приповедака и �унака�� Они, као 
и с�у�авка, �иве по првом моде�у свести о вери�� 

Ве�ичина �атавуља пис�а, ко�и у бео�радско� средини �овори 
и пи��е и�екавским и екавским из�овором, о��еда се у способности 
да освет�и нове садр�а�е�� За безимено� научника „први бо�ићни 
пок�он” �есте сазнање ко�е му у ве�иком дану открива с�у�авка 
– да �е дру�о� научника назвао „ве�ики ма�ара�” и то му се сада 
врати�о као самосазнање у хуморно-сатирично� форми: „Овако се 
исме�ати вреди мно�о”�� Сазнање �е, међутим, и пут ка откривању 
ње�ово� хриш�анског би�а, независно од чињени�е ��то ни�е цркве-
ни човек и ��то не упра�њава �рквене обреде и�и ��то не зна �ркве-
ни ка�ендар�� Он при�а�е ђачком фонду, убо�ом дому, сироти��ту, 
а сада, суочен са ре�ативно��ћу сво�а научно� рада, на измаку �и-
вота, при�а�е з�атник и �ркви: „Нека буде нама нешто мање да 
би другима могло бити нешто више! Бар нешто, – мрвичак правде. 
Исус је хтео целу правду. Наравно, зато су га убили. Али, ко зна? 
Може бити да �е његова мисао живети и стати на снагу”. Одри-
чући се, при�а�ући део од себе, научник приступа даривању хри-
стовски и тако открива како �е део хри��ћанско� бића ко�е �о� во�и�� 
„�о�итње �утро” на исти начин, а�и са дру�е стране, осветљава 
Пи�ипендин свет�� Оба �унака природно има�у �о�а у себи: научник 
�а спозна�е на кра�у, а Пи�ипенда на почетку�� 

Овако ��ирока амп�итуда: од збиље да мис�и у кате�ори�ама 
и времену везаном за Христа, преко предавања ње�овим порукама 
(ми�ост сиротињи и иде�а о остварењу правде, на пример,) до кри-
тичке сумње и мо�ућности да ће се те иде�е осна�ити – ни�е карак-
теристична за неуке �унаке из Примор�а и Црне Горе�� То �овори о 
новим ус�овима и свести с ко�ом се суочава опстанак хри��ћанске 
мис�и и вере�� � свет нове свести �атавуљ �е у��ао �едноставним, 
прони�љивим посматрачким умом, оста�ући као наратор-посма-
трач по страни, ��то се за ствара�ачки поступак у причама из Црне 
Горе и Примор�а не мо�е рећи�� 

Но, иако се не мора посматрати као спе�и�а�ни с�уча�, и�и изу-
зетни тип, научник �е ознака нове средине и нове свести у ко�о� 
вера обитава�� То мотивско поље и свест про��ириће истори�ским 
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�иком Васе Пе�а�ића, ко�и ће �ео�рађанима 1893�� �одине одр�а-
ти ватрени првома�ски �овор, и тиме показати како имагинарни и 
историјски	научник промови��у исту иде�у/визи�у света без Бога�� 
Реа�изам с�ике и иде�е пис�а се, дак�е, не доводи у питање, као ни 
ње�ова уметничка об�ективиза�и�а�� С дру�е стране, �арта �е озна-
ка старе, �атавуљу већ познате свести из претходних средина, и 
показу�е како је и зашто свест о вери опста�а�а вековима�� Изве-
стан преобра�а� научника од увреде до поклона и апсолутна при-
сутност Марте у свести о вери (спрема се за од�азак у �ркву све-
чано као и Пи�ипендина �ена) потврђу�у активизам вере и пис�а, 
и зато он том иде�ом окончава причу: „Свети човече, б�а�ос�овена 
утроба ко�а �е тебе носи�а! – к�екну �арта, пољуби му руку” и оде 
у �ркву�� Њен речник: свети (као бо��и) човече, б�а�ос�овена утро-
ба, као и чин (љубљење руку) показу�у како она дубоко припада 
Христово� вери и како б�а�осиља и подр�ава хри��ћански �ест на-
учника, пра��та�ући му и чинове атеизма�� Во�ети �о�а а не во�ети 
људе немо�уће �е – истина �е ко�у �е њена обо�ена �ичност, иако на 
ниском степену ку�туре, већ спозна�а као садр�а� и смисао �ивота 
ко�и треба испунити радо��ћу и љубављу�� „Ла�а �е човек”, учи нас 
Јованова пос�ани�а, ко�и ка�е „во�и �о�а а не во�и човека”�� Радо-
��ћу и љубављу �е, дак�е, испуњава доброчинство научника ко�ико 
и сам од�азак у �ркву�� 

Лик свињара �дама антипод �е �ику научника, а приповетка 
„�о�итње �утро” припове�и „Свињар �дам”, као ��то су и �икови 
братственика манастира Неродино антиподи �ику с�у�авке�� То �е 
изузетно добра теза за осветљавање света са �о�ом и света без �о�а 
у �атавуљевом приповедачком свету бео�радских и прича из Ср-
би�е�� Та с�ика се укр��та и�и пресе�а са с�иком света са �о�ом из 
Да�ма�и�е, Примор�а и Црне Горе�� Ликови из света завича�а осве-
тљени су креативно, изнутра, док су �икови из Црне Горе осветље-
ни реторички и из перспективе епско – патри�арха�не и херо�ске 
ку�туре�� 

� чему се о��еда укр��тање? �ко научник у кабинету мо�е да 
има атеистички по��ед на свет онда �е неприхватљиво да �е �ивот 
братства у манастиру, про�ет пороком а�кохо�изма и под�о�ан 
враџбинама и з�у, онакав какав �е нас�икан у „�мину”�� 

На истим по�овима, у истим причама, међутим, на�азе се сви-
њар �дам �о�ова� (ни�е �и ово име симбо�ичко�а знача�а као име 
прво� човека ко�и не пада у тру�е� и страх �реха?) и с�у�авка, 
ко�и �иве у бо��о� љубави, вери и нади�� Они су потврда моћи и 
присуства вере ко�а �е одр�а�а народ кроз векове, како припове-
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да ви��е пута писа�/�унак, често видљиви наратор/�унак у про�есу 
про�ављивања вере�� 

�на�иза „Свињара �дама”, какву смо изве�и на примеру „�о-
�итње� �утра” показу�е управо то�� Сва састављена од супротности, 
мотива и до�ађа�а/пона��ања ко�и се искључу�у и�и не�ира�у, �ата-
вуљева приповетка пости�е �иљ и показу�е да се не мо�у ра�иона�-
но раз�учити сви чинио�и вере и атмосфере духа и свести у народу 
и по�един�у�� Размотримо те супротности: 

1) �фирма�и�у �о�а и вере у манастиру Неродино, „на ��асу 
збо� потпуно� вр��ења �рквено� устава”, др�е се на��еп��е с�у�бе 
и на�о��три�и постови, прати запостављање бо��их заповести и 
�ивота без �реха и наратор/�унак �е означава супротним везником: 
„али, и ка�уђери и ђа�и, и с�у�е не изоста�аху иза Прњавора�а у 
з�о� нави�и – мно�о пи�аху вина и раки�е” („у неким кра�евима на-
��е�а народа пи�анчење се не сматра као �рех”, констату�е не�а�и�у 
наратор/�унак)�� 

�фирма�и�а и не�а�и�а су изведене тачно по народно� форму-
�и: какав ота� такав син, односно какви верни�и такви и све��те-
ни�и, њихови ђа�и и пос�у�а�� То �е �ивот, дак�е, између вр�ине и 
порока, у ко�ем нема су��тински ни �едно� ни дру�о��� 

2) Смрт два свињара у манастиру, у народу и међу све��тени�и-
ма створи „веровање да �е луг нечист (��� Ђ��) и да ће и трећи свињар 
за��авити невидно”�� То �е �ивот у ко�ем враџбина и веровање у ђа-
во�а (�у� нечист) не�ира посто�ање �о�а�� 

3) � свету са �о�ом и свету без �о�а, између бо�анских вр�ина 
и �рехова, вере у ђаво�а и враџбине и вере у Христа, по�ављу�е се 
бо��ак �дам �о�ова�, „добра ду��а”, ��то �е нараторова и бо��а од-
редба за вре�о� хри��ћанина правос�ав�а, ко�и се прихвата пос�а 
с�у�е свињара, разби�а�ући причу о нечистом �у�у�� Он не пи�е зато 
��то му �е „то �о� рекао”, ду�о се �о�у мо�и, „раз�овара са свињама 
(„Ти �еси �ивотиња, а�и �е и вама �о� дао неки закон!”)�� Он има 
свест о припадности свим бићем �о�у: „Ја ти ка�ем да сам �а пра-
ви хри��ћанин, – з�а не чиним, �о�а се не бо�им, – то �е све!” Из 
те песпективе суди о свету око себе, о свињи ко�о� �е „�о� дао неки 
закон!”, и тако показу�е, као и дру�и �атавуљеви �икови – аними-
зам�� �нимизам он образ�а�е, на�азећи �а у пракси као не��то ��то 
ће наука касни�е установити и као истину: „Све ��то �е �иво разуме 
љубав човечи�у и раду�е се кад �е нађе”��

�еђу �атавуљевим �иковима мно�и показу�у анимистичку 
свест�� �нимизам �е веровање да свако �иво биће, чак и ствари, има-
�у ду��у�� По њему, сва �е природа �ива и њене манифеста�и�е пред-
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ставља�у израз одређених духова ко�и посто�е и де�у�у на �ивот 
независно од физичке реа�ности и често �а чак и усмерава�у�� Та 
свест �е �една перспектива и�и мо�ућност тумачења и разумевања 
верских мотива на��е� пис�а у сва три приповедачка кру�а: примор-
ском, �рно�орским и бео�радском�� Пи�ипендин страх и сузе ��то 
туче ма�ар�а зато су мно�о дубље од њихове споља��ље манифеста-
�и�е�� „Те��ко �е човеку у спољњем свету”, учи хи�андарски монах 
Дороте�, „об�аснити да неко у то�ико� мери мо�е да во�и �о�а, као 
да �е то не��то неприродно�� �еђутим, то �е не��то на�природни�е, 
�ер �е човек створен према �ику �о��ем, па �е и на�природни�и ње-
�ов покрет према �о�у, а не према заб�удама”��3 Тако се разуме и 
љубав �атавуљевих �унака према створитељу и вери�� Он доводи у 
везу бо��у љубав и �о�ос као �единство: „Добром ду��ом и �епом 
реч�у мо�е�� укротити сваку �ивотињу и учинити да те во�и и ра-
зуме”, чиме изнова афирми��е искуство и �о�ику народа и вере ко-
�има припада казаном форму�ом: Лепа реч сва врата отвара.	

Он мора�но суди о су��тинским питањима вере и бо�оу�одно� 
�ивота�� О поро�има пу��ења и пи�анчења, на пример, суди мудро: 
„Добро ни�е, а потребно ни�е”, а о ђаво�у �о�� комп�ексни�е: „Виде-
ти се ба�� не мо�е, а�и се осећа”�� Захтева иску��енички однос пре-
ма заповестима вере, ненаметљиво, како проповеда правос�авље�� 

Раз�о�но �е сада видети реак�и�у/ре�еп�и�у светачко� �дамо-
во� пона��ања у манастирско� и српско� за�едни�и: 

�) „Видовида баба Перса измени по�ађање, стаде прори�ати да 
�дама неће снаћи невидовна смрт, по��то �е ђаво�има у вољи, не�о 
напротив – да ће он учинити да помре сав подм�адак у Прњавору”�� 

б) „Дру�е удари��е у враџбине од устука” и савету�у дево�ке и 
де�у да се к�ања�у свињара�� 

в) �а�обро�ни �а бране: „Човек ко�и се �о�у мо�и и савету�е 
свако�а да се не опи�а и з�а не чини не мо�е бити ђаво�ски чо-
век��”

�) „Ипак, страх од �дама и мрзост према њему напредоваху ме-
ђу већином с дана на дан��[������], а ка�уђери удеси��е �едном да свиња-
ра изоб�иче пред ве�иким скупом”, �ер се саста�е „с нечастивим��”

�отив раз�о�ен на ви��е раз�ичитих мотива, а сви се тичу 
човеково� верско� и со�и�а�но� �ивота, показу�е како се с�епо ве-
ровање о невидовно� смрти, констатовано на основу два с�уча�а, 
претвара у враџбину у ко�о� од потен�и�а�не �ртве, бо��и правед-
ник поста�е крива� и�и потен�и�а�ни �ре��ник/уби�а�� 

3 Ненад Новаковић, „Хи�андар између по�ара и обнове”, Данас (�ео�рад), 
21��9�� 2006, 19��
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�отив показу�е како �е ��ас разума ко�и раз�учу�е враџбину 
као „на��аптавање непри�атеља” од �о�ике усамљен и немоћан, од-
носно како се з�о порока и �реха ��ири као стихи�а�� Јер, већина осу-
ђу�е и извр�ава ру��у праведника бо��е��� 

�отив упућу�е и на то како се �дам, посто�ан у вери, брани ис-
ку��енички, смирено и смерно�� На опту�бу да се саста�е са ђаво�ом 
од�овара: „Ни дао �о�, оче И�умане�� К мени нема он приступа, �ер 
�а �а не пустих ни �едном кроз сво�а уста”�� Сна�у љубави и веру у 
�о�а �дам показу�е као човек ос�обођен „од земаљске пристрасно-
сти”��4 Како �е ��ас �дамов усамљен међу светином и враџбинама, 
као усамљен а�и победнички дух љубави и вере �авља се испосник 
ко�и зауставља страдање и об�а��њава за��то мрзе бо��е� у�одника 
и ње�ову миси�у праведника: 

„Хоћете �и да вам ка�ем истину? Зато ��то �е ова� свињар сво-
�им �ивотом и сво�им науком �иви укор свима�� Да, и мени �е био 
он као �иви укор, и зато хва�им �о�а! И �а сам �дама мрзио �е�у 
�едну ноћ и �ео дан, а�и ми се Господ сми�ова, те се освестих, 
и пока�ах и познадох ње�ову чисту христи�анску ду��у, и примих 
наук ње�ов и с�едовах ње�ову примеру, оставих отров ду��евни и 
те�есни�� Ја сам на пра�у дру�о� света и пома�о назирем ��та онамо 
бива, и �а вам ка�ем да вам ова� свињар свима мо�е отворити врата 
небеска�� Веру�те да вас сотона наводи против �дама, �ер з�о ко�е 
бисте њему учини�и би�о би радост нечастиво�!” 

Означена иде�а и унутра��ња значења приповетке и �икова упу-
ћу�у на основна питања правос�авне вере�� Она показу�у како �е те-
��ко раз�учити ��та �е �ез�ро народне приче, ко�у �е �атавуљ мо�ао 
чути и�и преузети, а ��та �е оно ��то �е над�радио уметнички�� Изве-
сно �е да се мо�е препознати уметничко �ез�ро „Свињара �дама” 
и ��авно� �ика ко�и �иви ду�о и потврђу�е се као мис�и�а�: 1) „Он 
прича��е (де�и) �епе ба�ке и из�рађива��е им свираљке” и 2) као 
проповедник вере на де�у, већи од в�адика и патрика, искорењу�у-
ћи пи�анство као „родитеља б�уда, свађе, освете, �ењости, празних 
речи, ко�има се �о� вређа��”

За �дама �е пут до „познавања �о�а” истовремено реа�но и 
„мистично опитно сазнање ко�е се речима не мо�е исказати”�� ��и, 
он промови��е и „биб�и�ски опитни метод”, како мис�и �аксим 
Исповедник, захтева�ући да „речима не обремењу�емо савести” као 

4 Свети �аксим Исповедник, Изабрана дела, превео са �рчко� ори�ина�а 
епископ ра��ко-призренски �ртеми�е, Ра��ко-призренска епархи�а, Призрен, 
1997, 35��
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��то чине мно�и, већ да будемо између „оних ко�и де�има уче и�и 
се на де�има уче”��5	

Сва у вери и сва од вере, закључно са �итираним исходом и по-
с�едњом поруком: „С�ава и �арство бо��е ду��и �дама свињара! 
Ње�ов наук и пример �ивима на у��ед”, приповетка �есте антипод 
„�о�итњем �утру” у ко�ем �е �ик научника заузео на�већи простор 
као пример човека ко�и �иви у свету без �о�а�� Насупрот њему, сви-
њар �дам �есте кнез мира и свет�ост правде, какав �е био проро-
кован у припове�и „�виме�ех”, приповедачко� структури саздано� 
управо од верских мотива�� Дак�е, „Свињар �дам” �есте: 1) тенден-
�иозна – поучна прича о борби против а�кохо�изма и па�анства и 
2) прича о афирма�и�и праве вере и �ика верника�� 
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РеЗюМе

 Хотя бе��радские рассказы с ре�и�иозными мотивами по объёму за-
нимают значите�ьное место в творчестве писате�я и их худо�ественная 
�енность незначите�ьна в сравнении с рассказами с Приморья и с Черно-
�орья, всё �е ана�из показвает весомость и с�о�еность содер�ания д�я 
осознания ре�и�иозности сербско�о народа в е�о сто�и�е, �де в кон�е 
19 века собира�ся разнообразный свет�� Хотя о�енки критиков дово�ьно 
противоречивы, они подвер�дают и�и вновь открывают творчество пи-
сате�я и е�о поэтический эпо�ей�� Худо�ественную �енность показыва-
ем по�ьзуясь рассказами ’’�тро на Ро�дество Христово’’ и ’’Свинопас 
�дам’’��

 К�ючевые с�ова: Сим� �атаву�ь, реа�изм, ре�и�иозные мотивы, 
вера, анимизм, �о��� 

Summary

���h���h �h�y ���� �p � ������ p���� �� ���� ��������’� �p�� ’��������� ���-
�����’ w��h ���������� ������� ����� ����� ���������� ����� �� �������� ����� �h� ������� 
������� ��� �����������, �h� ����y��� �h�w� �h�� �h�y p������� �� ��������� ��� 
����p��x p�������� ���� �������������� ���������� �������� �� �������� p��p�� �� �h���� 
���p���� wh���h ���h���� � �������y �� p��p�� �� �h� ��� �� 19�h ��������y�� Th�y, ��-
�p��� �h� �������� �p����� �� �h� ����������, ��������� ��� ������� ����� ���������� �� �h� 
w������� ��� h�� p������ p������ Th��� ������ ���� ������������ ����� �������� ’�h�����-
��� ��������’ ��� ’���� �h� �w���h����’��


