
  ВЈЕЧНИ ОДЛАЗАК УРЕДНИКА  

 

                                                                             

     Источна  Херцеговина, цијела српска културна и књижевна јавност опрашта се од Радослава 
Братића, великог херцеговачког изданка српске књижевности, и ништа мањег свесрпског 
културног посленика. Од Братића се опрашта и Нова Зора, чији је он уредник био од њеног 
оснивања, што ће рећи  у протеклих 12 година и 48 објављених бројева. Нова Зора је право 
Братићево чедо, што  ожалошћено наставља живот без свог  родитеља.  

    Први број Нове Зоре изашао је у прољеће 2004. године. У уводнику насловљеном "Нова Зора – и 
путоказ и обавеза" Радослав је Братић првом реченицом нагласио да "Херцеговина данас нема 
ниједан књижевни часопис", па се ево појављује Нова Зора, чији је циљ да настави традицију 
чувене у Мостару покренуте Зоре, коју  уређиваше Шантић, Ћоровић, Дучић и Шола, а  која је 
излазила непуних пет година:  од 1896 до 1901.   У Савјету су Нове Зоре, наглашава Братић, 
"најзначајнији, углавном херцеговачки писци, академици и научници. И Редакција је састављена 
од људи из свих херцеговачких крајева".  А оперативни дио Редакције чинили су Радослав Братић, 
као главни уредник, Милош Ковачевић, као  замјеник главног уредника, и Никола Асановић, као 
секретар. А заправо сав терет уређивања часописа у протеклих 12 година поднијели су главни 
уредник и секретар: Братић и Асановић. Сви објављени бројеви показују да је Братић био не само 
незамјењив  него и непоновљив уредник, тако да је моја улога замјеника била само потенцијална.  

   На промоцији десетогодишњице Нове Зоре, њенога 39. броја  (28. 4. 2014) у Библиотеци града 
Београда, Мирољуб Јоковић као један од промотора,  износећи готово  општеприхваћено 
мишљење да је Нова Зора "најбољи часопис на српским просторима", пожелио је "да нам Братић, 
Асановић и сви они који доприносе правом чуду, постојању Зоре, још дуго поживе. Стварно, да 
овог часописа нема, требало би га сањати". На жалост не само Јоковићеву, који и сам данас води 
борбу с тешком болешћу, болест непреболна  однесе  и Николу Асановића и Радослава Братића, 
који као највећи споменик себи и цјелокупном српству оставише управо Нову Зору. Захваљујући 
њима, Херцеговина данас не да нема ниједан књижевни часопис, него има најбољи књижевни 
часопис, часопис за који је Добрица Ћосић написао да је најзначајнији српски књижевни часопис 
уз Летопис Матице Српске, као најстарији српски књижевни часопис.  

   А тај циљ Радослав Братић као да је себи, као главном уреднику,  поставио у уводнику првога 
броја, објелодањујући програмско начело: "Гледаћемо Херцеговину кроз призму свесрпских 
простора и свесрпски простор кроз Херцеговину. Али и кроз свијет – онај који нам је наклоњен, и 
онај који нам наклоњен није.  Српски језик,  онај вуковски, доживљава свакојаке ударе и 



прекрајања. Поново се ради на забораву нашег првог писма – ћирилице. Нова Зора се штампа 
ћирилицом. Трудићемо се да и о овим збивањима проговоримо". И заиста Нова Зора је, како  сам  
на поменутој  промоцији,  представљајући Братићеву уређивачку концепцију, констатовао,  
"својеврсна хроника културног и књижевног живота Срба, прије свега оних у Херцеговини, али и 
свих Срба, јер Нова Зора није локални, него свесрпски културни и књижевни часопис; она не 
дијели него обједињује српску књижевност и културу". Јер, "готово да нема ниједнога писца нити 
значајнијег српског културног посленика на актуелној српској књижевној и културној сцени који 
се није нашао међу именима што су на корицама одштампана на једном од првог до тридесет и 
деветог броја, тј. међу именима која говоре или о којим се говори у неким од текстова Нове Зоре". 

   Ово је први (дво)број који не уређује Радослав Братић, први двоброј у коме моја улога замјеника 
није потенцијална него стварна, двоброј који морам уредити без Братића, а о Братићу. И тешко да 
бих то могао успјети без велике помоћи Братићеве супруге Габријеле. Овај је двоброј непосредно 
и посредно највећим дијелом посвећен Радославу Братићу, и његовом одласку. Отвара га Братићев 
аутобиографски текст Дошао сам на свет са живом раном, затим слиједе  жива  сјећања на 
Братића, новинске и ауторске вијести о Братићевом одласку,  четрнаест излагања на трима 
комеморацијама (у Удружењу књижевника Србије, у "Просвјети" у Билећи, у "Просвјети" у 
Херцег Новом), три изговорене ријечи на сахрани у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у 
Београду, посљедњи интервју Радослава Братића, и двије Братићеве приче –  једна прије 
необјављивана (Петар Кочић, путовање кроз Херцеговину), и друга (Очи моје мајке) тек започета 
2015+1. године, што је требало да посуди наслов збирци приповиједака,  планираној још 1999+1. 
године, како је Братић обиљежавао мрске му парне године. 

    Сви остали текстови уврштени у овај број готово без остатка потврђују Братићево програмско  
начело Нове Зоре: да она треба да  одсликава и освјетљава   "Херцеговину кроз призму свесрпских 
простора и свесрпски простор кроз Херцеговину". То начело присутно је како   у овдје 
увршетеним књижевноесејистичким текстовима,  тако и оним   лингвистичким  који се баве 
актуелним проблемима  српскога језика, али и  оним у којима се дају осврти на објављене 
публикације, и посебно у хроници културних дешавања у источној Херцеговини, којом се 
обичајно сваки број Нове Зоре завршава. Избором тих текстова жељели смо да  потцртамо 
херцеговачко-свесрпски карактер Нове Зоре, карактер какав јој је задао управо Радослав Братић. 
Радослав Братић нас је напустио, оставивши нам  у аманет Нову Зору. А очување Нове Зоре с 
високим  достигнутим квалитетом истовремено значи и  очување живог  сјећања на њеног 
утемељитеља и тешко замјењивог уредника Радослава Братића.  

                                                                                                      Милош Ковачевић  
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ДОШАО САМ НА СВЕТ С ЛЕПОМ РАНОМ 
 

Родио сам се на Видовдан, у години чије је лето почело жестоком сушом. А то 
значи у знаку оскудице. Све живо, и људи и биљке и животиње, липсавало је од жеђи. И 
баш у таквом једном дану у којем су се збили преломни догађаји – објављена је чувена 
Резолуција Ибеа – дошао сам на овај свет. 

И данас се ничега толико не плашим као жеђи. Кафкин јунак, у причи Сеоски 
лекар, каже: „Дошао сам на свет с лепом раном – то ми је била сва опрема!“ После ме је 
деда грдио што сам се родио баш на тај дан, када је страдало толико људи.* 

Причали су ми да сам плакао и вриштао док су ме стављали међу гвоздене 
укрштене гребени, како се вучије и непријатељске чељусти не би отварале на мене. 
Радили су то да би ме заштитили од злих очију и нечистих сила, „а купином лозом ме 
повијали“. Баба је рекла: „Ничим на овом свијету неће бити задовољан чим толико плаче.“ 
Ваљда је то онај бол с којим дете пада у земаљску стварност. 

Оставили су ме одмах самог и одјурили за својим неизбежним пословима. Можда је 
то била прва лекција из мог будућег самотништва и монаштва. 

За муштулук, гласник је од мог оца добио поморанџу и грумен соли. Причали су ми 
да је после то воће кружило од руке до руке, док једног дана поново није стигло у нашу 
кућу. Баба ју је препознала. Нико је није смео појести јер је то био скуп поклон, а чекало 
се да се неко разболи и да га употреби као лек. 

Родио сам се после ноћи месечеве мене, зато ваљда и данас тако лако подносим 
промене око себе, само ако не доносе крв и сузе. Прво што сам угледао била је слика 
камена и његово лице које пркоси. Видео сам онај чудесни спој стеновитих брда и 
планина, који тера пејзаж да говори. Та хука има распон од веселе мелодије до плача. Када 
планина пређе у јеку то је знак гадног невремена које долази. Прво се огласи музика 
јетких инструмената, затим упозоравајући глас трубе, и на крају бубњеви. А после сам 
сазнао да су многи пролазници и путописци рекли да на земаљској кугли нема чудније 
земље од Херцеговине, да толико може опсенити и преварити невештог путника. Час се 
чини мала и непроходна, час голема и раштркана. Лети жедна, тврда и испуцала, с пуно 
јаметина и провалија; зими снегом и ледом затрпана и замрзла. 
У рано пролеће, чим снежни намети, и до три метра, почну да се топе, постаје мокра и 
блатњава. Час је отворена и светла, као у летно подне, час закопчана и мрачна као шињел 
војника на Вучјем долу крај Билеће, пред почетак битке са Турцима. Дању, колико год 
може да буде прегледна и прозрачна, ноћу је мрачна и тешка као млински камен. 

Када се откине глас од уста оног што дозива као да се све руши и на небу и на 
земљи. То покреће рзање коња, у чијој близини вребају гладни вукови, затим птичји жагор 
као пред највећу олују. Није ни чудо што се тада чује блејање јагњади, мечање козлића и 
плач детета у колевци која се заљуља па никако да стане. Кад векне јарац – то се оглашава 

                                                           
* О себи сам причао у разним новинама, радију и телевизији, а највише у књизи Шезерезадин љубавник – 
неизбежно у фрагментима као што је у личној причи и неизбежна патетика. 



ђаво. Као да свако живи тада очекује глас тужаљке која оплакује и живе и мртве. Без тога 
нам ниједан дан не може проћи. 

Препричавају се пророчке речи неког путника или силника – војсковође, који су 
вазда ударали на нас да ми без тога не можемо проћи. Као да је све зло овог света нама 
додељено и нас запало. 

О детету се у Херцеговини прича све најгоре – да се не би открило пред лицем 
нечастивог. Кријући, бабе врачаре почињу одмах да му проричу судбину и гатају шта га у 
животу чека. Уплићу свој удео у судбину других. Ако гавран прелети кућу, кажу – умреће 
ти отац, ако кокош почне да пева, кажу – дете ће се тешко разболети. Ни једне приче о 
нади и добру. Кажу ти да је све унапред предодређено, ма шта радио. 
Нигде се не ђаволиче као у Херцеговини и у Црној Гори. Много је топонима с ђавољим 
именима: Ђавоља ледина, Вражје ливаде, Ђавољи кланац, Вражје гувно, Ђавоља цеста, 
Вражје брдо... Све горе од горег. То људи говоре да би ђаволу удовољили – јер се пред 
њим осећају слаби и незаштићени, а опет довољно грешни и зато иду у цркву да се моле и 
славе сваког свеца. Они се довијају како да ђаволу подвале и да га наведу на погрешан 
пут: речима, амајлијама, обичајима, вером. 

Испред куће, у часу мог рођења, засадили су дрво испод чије сам крошње као дете, 
а још више поред огњишта, уз лампу, слушао и гутао епске песме, приче и легенде.* 

Родио сам се нешто иза подне, али после времена када су ме очекивали. Доста је од 
тог кашњења и спорости и данас код мене остало. Још од малих ногу вечито негде касним. 
Волим све да радим лагано и са уживањем. У позориште, на концерте и у биоскопе, као и 
на утакмице – наравно „Партизанове“, увек касним. Зато ми много тога изгледа да има 
крај, а да нема почетка. 

Наш матичар је био вечито пијан и све погрешно записивао, иако је имао 
филигрански рукопис. Бркао је бројке и датуме, дане и године рођења. Тако и ја имам два 
датума рођења, али мајка је поузданија од матичара. Ваљда се због тога за њега говорило: 
„Све погрешно уписује у књигу рођених и онда када неко умре. Испада овако да нас има 
три пута више него што нас има.“ Као да смо се сви по неколико пута рађали. Увек 
уписује претходну годину за мушко дете да би га што пре послали у војску, или годину 
после ако му је родбина. Можда тако скрива дете од ђавола. 
А можда је тако чезнуо да Књига постања победи Књигу мртвих. У исто време својом 
стратегијом плаши непријатеља, јер му каже да нас има много више него што нас стварно 
има. 

Надомак дрвета, испред наше куће, завршио је живот мој отац Гаврило. Тешко се 
био разболео и имао неиздрживе болове. Пуцао је из пушке у рану, у болест саму. Имао 
сам тада свега три месеца. 

За мене је очева смрт била издаја оног који на овом свету више није могао да 
издржи – слика посртања Христа. Ваљда због те уцвељености, неправду ни данас не могу 
да поднесем. То је био и разлог што сам добио надимак – Сироче. Да. Без оца си сироче, а 
без мајке сиротан и сињи кукавац. А жена без мушке руке, у Херцеговини, јесте гавран, 
незаштићена, црна кукавица. Али има и ту неке правде. Сироче је, изгледа, заштићено 
горе – ко је год насрнуо на мене – разболео се и умро. 

Кажу да је мој отац био сушта супротност своме оцу. Док је деда Глигорије био 
најјачи човек у том крају и знао брзо да плане и потуче се, иначе сеоски кнез и двадесет 
пет пута стари сват, мој отац је био тих и миран човек. Имао је златне руке  што је очима 
                                                           
*Иво Андрић вели да је „предање дубље, мудрије, трајније и истинитије од било које појединачне памети и памћења“.  



видео рукама је направио и увек нешто ново додавао. Као у оној народној причи, он је 
имао четворицу браће: Петар је био најјачи, Јеремије најлепши и ненадмашни рвач, Јован 
господин и обдарен за фине послове, а Ђуро је највише уживао у колонистичком животу. 

У старој цркви, у селу Хоџићима, крштен сам када сам имао неколико месеци. 
Изгледа да је вода коју је поп Авдаловић сасуо на моју главу била много хладна, па сам га 
ујео за руку. Када би се после баба и мајка на мене наљутиле, одмах су ме кориле: „Да си 
ти ишта ваљао – не би ујео попа за руку!“* 

Очеву слику никада нисам видео – нестаће и она и све друго у једном пожару. Али 
отац је стално био међу нама, у улози спаситеља. За мене је он био јунак коме су били 
посвећени шапати и молитве, који нас са онога света прати и контролише. А ми смо се 
непрестано пред њим осећали кривим и правдали. Изненада се разболео када је, као 
колониста, одселио у Нинчићево, данас Мећа. Био је убеђен да се отровао равничарском 
водом „из које увек дими“. Болест је била неизлечива. Због тога се с мајком и вратио 
натраг. Ваљда и зато „Херцеговина цео свет насели а себе не расели“! Са собом је из 
Војводине понео шкрињу на којој је била изрезбарена и префарбана глава Фрање Јосифа. 
Неко је то видео и пријавио га властима. Искрсао је велики политички проблем, па је имао 
разних неугодности. 

Заборавио сам рећи, одмах после рата умрли су ми брат и сестра. Нису имали 
заједно ни годину дана. А после очеве смрти све је пало на мајку. Устала је још по мраку и 
јурила са мном у наручју да пожање жито пре него што сунце зажари. Мене би оставила 
на дну њиве – покривала лепушином и стално трчала да провери да се није привукла каква 
змијурина. А данас се моји пријатељи чуде зашто се змије толико плашим. 

Рано сам научио да читам па сам имао улогу читача који сриче десетерац. Сећам се 
како су се једном рођаци потукли док сам декламовао Бановић Страхињу. Једни су били 
за праштање неверној љуби, а други за најгору казну. После су мене окривили зашто 
нисам прескочио тај део или бар у несвест пао. Све би било боље, по њиховом, него што 
сам завадио најближе. Дете је у Херцеговини, иначе, криво за сва зла овог света. 

У нашој кући смо, уз Библију, имали Станојевићеву Историју српског народа – 
издање Српске књижевне задруге с краја прошлог века и с почетка њеног оснивања, 
Горски вијенац и неколико збирки јуначких народних песама. Деда је говорио да Горски 
вијенац мора да се преправи, јер истрага потурица мора брже да се догоди. Од мене је 
тражио да се исправи Смрт Смаил-аге Ченгића, јер је у убиству аге учествовао и један 
наш предак. Тражио је да се то унесе. Упамтио сам и морао понављати дедину причу да су 
Срби на Бијелој рудини, код Билеће, победили Турке годину дана пре Косовске битке и да 
је суседно село Кључ било престони град Херцега Сандаља Косаче. Иначе, деда је причао 
да су сви виђени људи пореклом из овог краја. Показао ми је колибу у којој је Марија 
скривала тек рођеног Христа, затим камен на којем се одмарао Мојсије предводећи свој 
народ у Обећану земљу. Препознали су разне топониме и обрисе Константинопоља, 
Олимпа и Јерусалима. 

Од малих ногу нисам волео да слушам нити да читам бајке. Ваљда зато што сам 
осетио да у бајкама старији подваљују деци и причају им о улепшаном свету у којем влада 
правда, а које стварно нема. 

Осећао сам да су у тим причама они сами криви. Ваљда и због тога што по правилу 
у бајкама зло бива поражено, а добро тријумфује. Ах, када би то тако било. 

                                                           
* Много година, после тог догађаја, у овој цркви сам нашао поприлично начет летопис овог краја, који сам, 
уз благослов калуђера, предао Народној библиотеци Србије, и тако га спасио пропадања. 



Био сам прилично ударљив и тукао се свакодневно, без устезања и милости. И 
данас имам ожиљке на лицу. Ваљда сам се тако бранио од разних увреда и неправди. Знао 
сам да ударим и на много јачег од себе, макар добио и тешке батине. Радиле су каменице, 
летве и трупци, нарочито касније, када сам пошао у школу. Борбе су биле и на 
снагаторском и на територијалном и на националном и на верском принципу. Али увек 
фер и чисто. Свако је био и Марко Краљевић и Муса Кесеџија. Уосталом, растао сам 
слушајући све саме приче о ратовима и страдању. 

Једном сам, играјући се с децом, као петогодишњак – пао у чатрњу која је до пола 
била напуњена водом. Почела је општа кукњава и нарицање. Чуо сам мајчин глас како 
цвили. Деда је пришао мирно и ухватио за ланац канте која је висила у чатрњи. Одмах је 
осетио да се ја за канту држим. Лагано ме је извукао напоље. Плач и кукњава убрзо су се 
претворили у клетве и претње. Јер, у Херцеговини се више цене мртви него живи. Оно 
што ваља је под земљом, а оно најгоре је остало на земљи. „Дабогда Господ наредио да се 
кућа џомбосала у којој си дошао на овај свијет“, чуо сам мајчин глас. „Што те одмах не 
задавих, несретна ја била.“ А онда, када је схватила шта је рекла, додала је  „Одбрани 
Света тројице!“ У истој реченици и клетва и молитва. Питам вас, има ли то и у једном 
језику света?! 

Наша кућа је била покривена сламом. Неко је видео змију – чуваркућу како је 
измилела и побегла од кућног прага. Био је то лош знак за све нас. Једне ноћи, имао сам 
тада седам-осам година, за довратник улазних врата била је привезана наша кобила Зека, 
најлепша од свих коња, најбржа у сватовима и најјача под товаром. Изненада је у ноћи 
почела да рже и да бесно удара чивтама о врата. Тако је најавила највећу драму мога 
детињства. Мајка је скочила из сна и имала шта видети  кућа је горела. Зграбила ме је 
испод покривача и у паници истрчала напоље. За неколико тренутака врата су била у 
пламену. Видели смо да кућа гори с врха. Мачка, која је лежала уз огњиште, примакла се 
близу ватре и запалила се, а затим побегла кроз отвор на врху крова и изазвала пожар. Ето 
зашто је кобила Зека у мојој прози увек спаситељ, а мачку дуго после тога нисам волео ни 
подносио. После је настала велика немаштина. У кући је изгорела и дрвена кутија у којој 
су била смештена писма и дарови остављени очевом руком за будућег наследника. Тајна 
те кутије и данас ме узбуђује и она је за мене вулкан и покретач разноврсних тема. 

После пожара отишли смо у Банат, да живимо код стрица. Нисмо могли издржати 
влагу и исти онај дим из воде од којег је отац побегао. Јата гусака доживљавао сам као 
страх и трепет. Вратили смо се натраг и настанили у напуштеној стричевој кући шиндрачи 
која је била увелико оронула. Чим би ударила киша, морали смо ноћу на себи држати 
лаворе и шерпе да вода не би капала у кревет. Спољни зидови обрасли су травом, по 
којима су јурили зелембаћи и гуштери. Пред промену времена цијукали су и постајали 
неподношљиви. 

Иначе, људи у том крају знају шта је невоља и увек су спремни да притекну у 
помоћ. Сећам се, лети устанемо, а онда видимо да је до огранка сунца све наше покошено. 
Рођак Јоле Миловић би дошао са својим синовима и све урадио. Било је то тако све док ја, 
у дванаестој години, нисам научио овај занат. Сећам се како сам у почетку, као и моја 
мајка што је радила, пљувао крв. Јер кошевина је тежак и мучан посао. Често су нам 
долазиле многе мобе у помоћ. А њима се увек носе најбоља јела: приганице, пита 
сирњача, цицвара, печење, као и разна јела испод сача. И данас ми понеко од њих 
замирише. Знам да је то мирис чежње, арома носталгије. 



Једном је мајка отишла на операцију ока у Дубровник, код неког чувеног јеврејског 
лекара. Стрина Даринка је скувала неко јело којег сам до данас остао жељан, а не знам ни 
како се зове, нити се она сећала. А да и не говорим о оном мирису америчког жутог сира 
који смо добијали преко Црвеног крста. Недавно, боравећи у Њујорку, рекао сам супрузи: 
осећам чудан и неодољив мирис! Тек сам после схватио да је то онај мирис сира, који је 
био безмерно наслаган по тезгама. Купио сам одмах три килограма. Али чим сам почео 
јести, видео сам да то више није био сир из мог детињства. Време је појело арому и 
догађај. 

До четврте године лети сам ишао бос и напола го. Обућу смо морали чувати за 
зиму. Када би се најавили рођаци из Баната, сви око мене дали би се у јурњаву да ме 
ухвате и обуку. Тешко су успевали јер сам прескакао и највеће заседе. Тако је било и пред 
прво сликање. Зграбили су ме на спавању, опрали и обукли, завезали ужетом за коњски 
самар и одвели у месни уред. Пред само сликање, наш кум је закључио да сам много блед. 
Ишамарао ме је да бих на слици изгледао руменији. 

Основну школу сам похађао у Коритима, пешачећи по петнаестак километара, 
осмогодишњу у Билећи, а средњу у Требињу – због стипендије. Биле су то године 
стравичних зима, са снеговима и до три метра. Али брзо је мрзнуо, па смо до школе ишли 
на скијама или у крпљама. Једном нас је сколио чопор гладних вукова; само нас је 
случајност, која је нанела наоружаног продавца из оближње радње, спасила смрти. И сада 
видим оне крволочне зубе, који севају из чељусти, одакле избија стравично завијање. 
Јежим се од такве слике. Те чељусти у овом времену су се само прерушиле и умножиле. 

Првог часа у школи сам добио батине. Нехотице сам лактом закачио школску мапу 
на зиду и оборио је. Учитељ је беснео вичући како сам могао да срушим своју домовину и 
цео свет. А школски послужитељ је једва чекао да учитељ негде оде на пут, како би нам 
показао строгоћу одржавања хигијене. У школској шупи је лежао цео један одбачени и 
ускладиштени свет, а међу тим стварима су биле бачене слике краља Петра и Јована 
Дучића. Звук кључева који су звецкали у послужитељевом џепу мамио нас је да тамо 
завиримо. Тек касније сам схватио да у тој шупи лежи цела пишчева грађа. Баш као што 
сам уживао и дивио се улазећи у продавницу мешовите робе у којој је било свега и 
свачега. Ту сам осећао чудесно мешање мириса, од ботане и ужади до соли и опанака. 

Када бисмо нешто скривили, учитељ нас је често остављао у школском затвору. Он 
би отишао у гостиону, запио се и заборавио на нас. Једном се тако, тек око пола ноћи, 
сетио да смо кажњени, дојурио и пустио нас да идемо кући. Ми смо залутали у помрчини 
и набасали на злогласну Корићку јаму. Заклео бих се да смо из ње чули гласове бачених 
људи у рату, који дозивају из провалије. И данас их чујем у сну, као ноћну мору. 

Једном смо припремали приредбу за дан школе. Наше баке и мајке су се окупиле 
око слике Саве Ковачевића, која је висила на зиду, и почеле да кукају и наричу. Тако се 
свечаност претворила у жалост и тугу. Вазда се у том крају мешају ганга и тужбалица. Уз 
те мелодије смо се будили и заспивали. Иначе за гангу сам чуо да је Херцеговци певају 
тако што сви вичу (Оооо – а само један води песму због тога да би га заштитили да се не 
чује шта лаје на власт. 

Сећам се, када би дошао школски инспектор – био је унезверен што носимо мајице 
добијене преко Црвеног крста, на којима је стајало да је то поклон од Америке. Одмах нам 
је наредио да их скинемо и тако смо седели голи до краја часа. Било је то време када је 
инспектор контролисао како учимо азбуку и које нове речи усвајамо за сва слова која 
учимо. Немилосрдно их је избацивао и давао нове примере, за нови језик и новоговор. Све 



му је било сумњиво, посебно Вук Караџић и Библија – наређивао је да сакупимо црквене 
календаре од родитеља и да их донесемо да се спале у школском дворишту. Објашњавао је 
да је Бог укинут и да је његово место упражњено. 
Читао сам и слушао народне песме и приче. Горски вијенац смо читали под сумњом, а код 
куће као Библију.  Винету и Чича Томина колиба су ме одушевљавали. Све друго су махом 
били уџбеници из историје. Једна прича у школи, а друга – потпуно различита код куће. 

Када набуја вода, морали смо до школе прећи пут преко дрвене ћуприје. Једном сам 
тако пао у поток, са ђачком торбом на рамену, и замало ме је бујица бацила у понор. 
Спасила ме је грана јасена за коју сам се ухватио. И данас то дрво издвајам између свих 
других. 

Једно време сам у Билећи становао у сиротињском дому. Када је дом укинут, ваљда 
зато што је све мање било сирочади, јер сиротиња више није била тако важна, настанио 
сам се код неког железничара. Пошто нисам могао да плаћам станарину, избацио ме је на 
улицу. Био сам тада у шестом разреду. Нисам знао шта да радим па сам се уселио у 
напуштену зграду бившег затвора. Ставио сам картоне на прозоре, учврстио врата и 
наместио себи лежај на даскама. Од друга сам на поклон добио лампу шпиритушу. У 
затвору сам становао неколико месеци, ако се добро сећам, близу пола године. Још су 
били видљиви натписи затвореника на зидовима ћелија. Једно време ту је био утамничен и 
мој ујак, због певања забрањених националних песама, као што је она о бици на Вучјем 
долу. Пошто је већ била јесен и хладно, преселио сам се у најмању ћелију без прозора. Био 
сам добровољни робијаш и свој властити чувар. 
У Билећи сам често одлазио на извор Требишњице, коју је на својим сликама овековечио 
мој наставник и сликар Бране Кокољ. У тој највећој понорници у Европи, која успут 
прикупи много потока и речица (Мушница, Фатничка река, и друге) и својим зеленим 
коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа. Требишњица усисава 
речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод земље, говорећи нам 
тако о стварносном и фантастичном слоју приче. 
Мајка би сваке недеље дотерала товар дрва, продала га и оставила ми паре. Погача коју би 
ми донела, уз још нешто хране, трајала је недељу дана. Од тога сам живео. Знам и данас 
хлебу да повратим боју, мирис, укус и мекоћу када се омелуша. Под мојим рукама добија 
пређашњи окус. Умем од сувог хлеба да направим одличну масоницу. 
Трајало је то све док ме добра стрина Даринка није примила код себе, а моји наставници 
покренули акцију сакупљања новца међу ђацима. Тако сам био једини стипендиста школе, 
а моји старатељи били су сви ђаци. Помагао је и Црвени крст и Социјално, који су за мене 
и данас свете установе. Давали су ми одећу, обућу и храну. Многи у почетку нису ни 
знали како се од прашка прави млеко, него су га онако јели н добијали жестоке грчеве и 
пролив. Али од сиротињства, што би рекао мој пријатељ Ного, не треба никада правити 
поетику. Зар нисмо сви, овако или онако, божја сирочад. 
У Требињу сам, по клими и изгледу балкона, осетио и препознао мешање копна и 
Медитерана. Ту сам први пут читао забрањене књиге Јована Дучића и љутио се на њега 
што је више волео дубровачки Ловријенац и албатросе него требињска Хрупљела и 
херцеговачке вране. После сам схватио да ту није реч о Дучићевом него о мом осујећењу, 
јер је велики песник тако бежао од свог убогог сиромаштва. 

У Београд сам дошао у јесен 1968. године. Када сам закорачио у Каменичку улицу, 
чија симболика није мала, схватио сам да се налазим у музеју велеграду. Стигао са једном 



торбицом и јакном у руци. Заспао сам испред Студентског града, чекајући неће ли наићи 
мој друг да код њега преспавам. Украли су ми све то. 
Помисао да је мој земљак Лука Ћеловоић, и не само он, оставио Београду велико 
богатство, храбрила ме је. Чинило ми се да од тога нешто и мени припада. 
Убрзо, Београд ће постати мој други завичај и место одакле ћу с одстојања моћи да 
завирим у своје детињство. Када ми се у глави све замрси, а путеви постану испрекидани, 
одем у место рођења и напијем се воде из чатрње, коју сањам чим ме ухвати каква 
прехлада или носталгија. Тада брзо оздравим и нестаје оне маглуштине која ме дави, 
постаје ми чист видик. Видим јасно пишчеве материјале, најпостојаније, камен и дрво. 

Да не заборавим  у завичај сам први донео цвеће калопер, а оно има велику улогу у 
миру и здрављу породице. 

Иако је писцу завичај место рођења, а пре свега језик на којем пише, као и простор 
на којем живи – често ми се, с годинама, све више чини да је мој завичај – детињство. Као 
да је тамо све најважније засађено и започело, све чистије и брже успева. 

Путовао сам у делегацијама писаца у више земаља света – највише о свом трошку, 
а издвојио бих одлазак у Грчку, бивши СССР, Индију, Кину, Америку и Азију. Посебно 
ми је незаборавно што сам видео Свети гроб, Витлејем и Зид плача у Јерусалиму, 
хиландарско благо у Светој гори и гроб Светог Томе у Индији, који је иначе крсна слава 
Братића. 

Данас многи писци као да воле тешке догађаје у својим биографијама. Не знам да 
ли је дошло неко време, како рече један аутор, да се поједини уметници господштине 
стиде, да се углађеност и раскош у биографијама презиру. Мени се толико тога јетког у 
детињству догодило да се питам како сам уопште остао жив. Накупио сам се страхова 
тамо за цео живот. Радо бих мало тих догађаја уступио оним који би у својим 
биографијама хтели да их имају. Верујте ми – било би их довољно за цело једно удружење 
књижевника. Онај који је живео у планинским пределима, ко је немуштим језиком причао 
са змијама и вуковима, на беспућа је навикао. Њему су прокрчени царски путеви – 
странпутице. У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш – 
преврћеш речи и, уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче. Рејмонд Карвер 
каже: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. 



 

 
              ОТИШАО ЈЕ С ОВОГ СВИЈЕТА ОСТАВЉАЈУЋИ ТЕШКУ РАНУ (на 
посебну страницу denus, na sredini, naslov poglavlja)  
 
                                           ЖИВО СЈЕЋАЊЕ (посебна страница десна  рубрика, 
uokvireno na vrhu stranice)  
 
 
Мирјана Вукојчић  
 
                                                       ВАГА ЗА ЗЛАТО И СО 
 

А сваки дар који приносиш осоли сољу, 
А немој оставити дара својега без соли 
завјета Бога својега; са сваким 
даром својим приноси соли. 
(Трећа књига Мојсијева: 2, 13) 

 
    Крхке грађе, тихог, лаганог хода, говора некако увученог у себе сама, као да брунда, а 
начас као да хоће да проговори громким гласом. Све истиха мерећи, загледајући око себе, скоро 
тајно, да нико не види што он види.  
Лагано као вешти трговац кад мери со или злато ставља речи на вагу и теби се учини: „Е, овај тас 
је претегао!“ Кад у исти мах претегне други тас и побеђује. Братић диже руке и слеже раменима: 
„Ево, ништа нисам дирао!?“  
    Тако он види оно што они не виде. И видевши у томе варку он вијугавим путићима, само 
њему знаним, поведе у ту варку, заигра се, пошали се и све врати у збиљу најзбиљскију. Не знаш 
је л му је била дража варка или чарка. Чарком је чарао, варком је „варао“. И све му верујеш, јер те 
гледа бистрим, убојитим очима, брке опусти, и све је „мртво озбиљно“ до следеће чарке. И некако 
дечачки наивно наставља своје чарке, пребира по речима.  
   Чинило се да васцели дан пребира по хрпи речи да му не би која промакла, јер можда је 
баш та била она најбоља, она коју он тражи. Збркане поруке- не! Очајничка питања- не! Наивна 
очекивања- не! Збуњујући изазови- не! А где је то да?  
   Можда у једном грумену соли. На најтачнијој и најлепшој ваги, за злато и со. То је 
најчуднија вага- није дала ни тамо, ни амо. С једне стране тас од злата, с друге стране тас од соли. 
Ако претегне тас злата, то божанско зрачење сунца, стваралачка моћ, богатство и власт се намах 
претвори у разврат и поквареност, раскалашност и неплодност. Ако претегне тас од соли, 
божанске природе, који својом снагом и моћи прочисти све упрљано, обешчашћено, и нахрани 
собом и хлебом онеспокојене, усамљене, гладне, верујуће... А ако се тас соли пресоли, биће земља 
сасушена и неплодна. И као што божански сјај златног таса просветљава, тако присољено 
причешће таса соли прочишћава.  
    Срећан је онај ко је ту вагу имао у руци, џепу, глави, оку, у речима изговореним и 
написаним. Братић је негде у неком тајном кутку носио своје травице здравице и „опаснице“. Само 
је Шекспир ту тајну знао:  

„Ево рузмарина, то је за успомену. 
Молим те, драги, сећај ме се ти. 
Ево дана и ноћи за љубавне мисли. 
Ево мирођије, за вас, и кандилке; 
ево рутвице за вас; 
а ево је и за мене; 



назовите је трава милости недељне. 
О, ви морате своју рутвицу носити из другог разлога. 
Ево красуљка. Дала бих вам и љубичица 
али су све увеле кад је мој отац умро“ 

(Офелија- Хамлет, Шекспир) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Милета Аћимовић Ивков 
 

О КЊИЖЕВНОЈ УМЕТНОСТИ 
РАЗГОВОРИ УГОДНИ 

 
 У савременој књижевности, посебно оној која настаје на традицијским залихама 
модернизма, није више необично ни ретко да поједини писци објављују текстове и појединачне 
књиге у којима се усредсређено баве питањима властите поетике. Оним питањима и проблемима 
која се налазе у делокругу њихових стваралачких интересовања и поступака. То је посебно видно 
од објављивања Часа анатомије Данила Киша. Међу такве писце српске књижевности сврстао се и 
Радослав Братић. 
 Овај приповедач, по превасходству стваралачког дара, и романсијер трајно обречен 
причању прича, у садржински онову својих фикционалних текстова самосвесно је уграђивао 
аутопоетички носиве исказе. У њима је, посредовано и директно, у оној мери коју је дозвољавао 
мотивациони склоп приче, износио неке од претпоставки своје иманентне, стваралачке, поетике. 
Индивидуалне ауторске ставаове и увиде о уметности приповедања; њеној природи, односу са 
другим видовима књижевне уметности и науке, као и њеном савременом пложају и статусу. А 
посебно сложену релацију коју уметност приповедања нужно успоставља са читаоцима. Све то 
казује да је Радослав Братић од оних писаца који према уметности којој је посвећен има сасвим 
освешћен, у знатној мери рационализован однос. На то, поред делова у неким од приповедака 
какве су: „Скретање пута“, „ Зид на мјесечини“, Огледало“, „ Зима у Херцеговини“, који су 
обремењени тим особеним (метанаративним) исказима, нарочито указује његова књига са 
индикативним насловом: Шехерезадин љубавник, објављена 1996. године. 
 Исказе тог типа овај је писац, у максималној мери, настојао да прилагоди својим 
наративним пројекцијама и потребама. Најпре због јасног уверења да његова проза настаје на 
самој граници између тзв. традиционалног и (пост)модерног начина обликовања прозног описа. 
Због тога је његов наративни опис упијао многа од стваралачких искустава својих претходника, 
али и непосредних савременика да би потом у властитом стваралачком поступку, бивајући у 
одређеној мери ослоњен на њих, обликовао сопатвену имагинативну пројекцију, сопствени начин 
приповедања којим је изградио свој препознатљив књижевни свет и израз. А он је, опет, скоро 
увек пројектован да двоструко кодираној временској основи.  
Будући да је проза овог писца базичним својим делом миметички конципована, једна  страна 
временске (хронотопске) компоненте у његовим прозним текстовима увек је окренута захваћеној 
прошлости, епском претериту. Док је друга стабилнио укорењена у садашњем времену које је и 
време приповедања. А изабрани простор његове прозе, то је опште место већине 
интерпретативних осврта, јесте простор источне Херцеговине на чијем је препознатљивом лику-
основи он изградио сопствени фикционални свет чија је централно место Биш. Утом митопејском 
простору и месту расплићу се судбине његових, регионалноом бојом и карактеристичним 
својствима, колоритно обележених књижевних јунака.   
 Књигу Шехерезадин љубавник писац је замислио и реализовао као својеврсни разговор о 
књижевности - нарочити облик изношења властитих претпоставки, искустава, мишљења и увида о 
књижевној уметности. И то како сопственој, тако и оној која је му је била доступна или која је у 
његовом стваралаштву имала одређену подстицајну улогу. Најпре и најинтензивније као 



својеврсна „поетичка подлога“. А потом и као нарочити самовредни ентитет на коме је постало 
могуће изграђивати , не само грађевину сопствене уметности, већ и , у одређеној мери, 
укорењивати и властити живот. Његове хуманистичке обзоре и укупни смисао. Из тог разлога 
писац на једном месту каже како је имао жељу да напипше неку врсту приручника, односно 
некакав народни учитељ; саветник који би помогао да се лакше преброде дани у једном историјски 
и судбински посебном моменту - времену под санкцијама. 
 Како је у том фингираном дијалогу између писца и читаоца, по речима првог: „Разговор о 
књижевности (...) врста интиме, исповести у једнини.“, то се подразумева да он, поред бројних 
појединости којима се бави, садржи и одређено неодгонетљиво својство тајновитости, особености 
и особене присности. А то све указује на чињениоцу његове неопходности и изразите важности у у 
изградљи неминовног, па утолико важнијег, односа између Писца и Читаоца. Оног „односа“ који 
писању подарује хуманистички смисао и, неодвојиву, људску суштину. Због тога је, определивши 
се за овакав формални, мимикријски вид изношења својих поетичких претпоставки, овај писац и 
настојао да тај „разговор“ учини што спонтанијим и једноставнијим, разумљивијим. 
 Без обзира на околност да, по Пишчевим речима, његово „мишљење о књизи и 
књижевности је у спору са знаним теоријама, његова прича је лична и необавезна.“, ставови и 
увиди изнети у овој дијалошкој књизи исказују велику подударност са бројним поставкама неких 
модерних теорија књижевности. Из тог разлога може да се каже како је форма измишљеног 
дијалога у којој је изведена ова аутопоетичка књига, очигледна пишчева  мистификација. Чињена 
са циљем да се наслеђени, стереотипно строги, односи засновани на подразумевању или, чешће, 
одбијању читаоца да се позабави теоријско-методолошким засновима модерних књижевних 
текстова, које овај писац очигледно добро познаје, једноставно релативизују за потребе лакшег, а 
потпунијег, разумевања. Идентификације читаоца са  садржајем који ваља да усвоји, е да би тако 
опскрбљен био у стању да се суочи са нарочитом наративном граматиком модерне књижевности 
са којом Братићеви прозни текстови исказују очигледну подударност. 
 На тај начин је сасвим логично, подстицајно и функционално у овој књизи изграђен однос 
који њен аутор именује „Свето тројство“, а који подразумева интерактивна релација у коју су 
постављени: „писац-приповедач-јунак“. Јер, најпосле, писац ваља да буде и „искрен“ и то у оној 
мери „колико му допушта властити језик, наратор и његови јунаци. И колико је читалац спреман 
да поверује.“. Из чега се јасно види да је овај писац у потпуности усвојио ону базичну 
наратолошку поставку по којој се инстанце аутора и наратора, најпре, јасно одвајају. Учвршћујући 
тако неопходну методску свест о одређеним егзактним правилима посла којим се бави, а без којих, 
то је сасвим јасно, нема ни мишљења ни чињена у и о књижевности данас. 
 У вези са тим, на једном месту у књизи, Писац изводи веома занимљиво, симболично и 
ефектно поређење. Он, наиме, књижевно стварање пореди са пчелињом кошницом, односно 
начином на који је организован продуктивни живот у њој, па каже: „У улози матице увек је писац. 
Радилица је наратор, у то нема сумње. Статус трута једнако је привлачан и за јунака и за читаоца.“. 
Повлашћени статус трута-читаоца који, у случају овог пусца, није именован без одређеног уплива 
прикривене, латентне ироније, обавезује самосвесног аутора да, на одређен начин, појасни своје 
стваралаштво. Сопствена интелектуална и стваралачка гледишта и, приближавајући их његовом 
величанству читаоцу, препоручи сопствено стваралаштво, али и, то је тек индикативно, и саби 
ујасни нека затамњена његова значења и вредности. 
 Наиме, истичући како је „Проза као и наш живот, настала (...) на загонетки.“, он тај увид 
непрестано дуж књиге контекстуално варира и тако (п)одржава температуру загонетности – 
неопходну одређеним читаоцима који не могу без „подстицаја“ и који „чудо“ виде и у „мишјој 
рупи“, али, изгледа, корисна и самом писцу. Да је то истина, читалац ове књиге може да сазна у 
њеним завршним редовима, у засебном тексту са есејистичким претензијама,  у коме Писац о 
својим искуствима са читаоцима децидно каже: „ Упознао сам их много, а тако сам у сваком од 
њих помало и себе упознавао.“. Овај перформативни Пишчев исказ баца додатно мотивационо 
светлио на логику и смисао његовог настојања. Под тим светлом могуће је лакше препознати и 
изнаћи оправдање за неопходност и важност списатељских аутопоетичких гестова и исказа, 



односно опредељујуће разлоге настанка ове и овакве књиге. Јер, како год, не само у вези са 
уметношћу приповедања, него и много шире у додиру књижевног текста и читаоца: „Важно је да 
се изазове прасак и да се споје енергије и емоције читаоца и писца.“. 
 Ово Пишчево указивање на „енергије“ и „емоције“ треба да афирмише његово закривено 
гледиште да се књижевност не обраћа само уму него и срцу људском оживљавајући, при том, 
архртип о неопходности приче за трајање. Заправо, о њеном апсолутизовању као засебног, а 
несводиво вредног, ентитета без кога људско трајање не може да буде у потпуности осмишљено и 
заокружено. Прича је, призилази из овог исказа, у најтешњој вези са животом. У њему се корени и 
њему се, каузално, враћа. Због тога су питања и одговоти који се тичу Пишчевог непосреднијег 
схватања природе и техника уметности приповедања у овом разговору претежнија у односу на она 
начелна, као и она питања и проблеме који долазе из непосредног културног и књижевног живота 
у коме они опстојавају као различити  социо-културни феномени који су, због своје природе, 
подобни за сваковрсно популаризаторско и аналитичко самеравање и интерпретирање. И она су, 
разумљиво, неупоредиво занимљивија са становишта интереса за конкретног писца и његово дело 
које се, извесно, њиховим трагим може потпуније читалачко-аналитички појмити. 
 Међу бројним Пишчевим исказима који имају непосредни аутопоетички значај, много је 
оних који су изнети сажето, пословично. Такав је и овај који има неупитни иманентну поетичку 
вредност : „Приповетка је мој жанр.“ – рећи ће он. Међу таквим, а такав је и следећи: „А пишчево 
главно оружје је иронија.“, читаоцу и тумачу од највеће усмеравајуће користи су они и онакви који 
су исказани као паремије: једноставно, директно и, без остатка, јасно. Таквим се чини и исказ 
општијег типа да су „узроци садашњих догађаја углавном скривени у прошлом.“. Мада, међу 
многим, постоје и такви поеттчки носиви конкретни искази за које се, само на први поглед, може 
да учини како су сасвим јасни. Такав је следећи: „Писац је увек Прометеј својих јунака.“. Без 
обзира на чињеницу да је овако срочен исказ могуће лако смисаоно конкретизовати, чини се да се 
онај његов интенционални крак који је (асоцијативно) окренут миту, читаоцу пружа више 
могућности равноправног тумачења и вредновања. 
Мада, ваља рећи и то да се Писац током разговора сразмерно често, разним поводима и разлозима 
мотивисан, позива на исказе, мисли и ставове бројниох аутора. И то не само  аутота фикционалне 
књижевности, какви су: Борхес, Флобер, Киш, Андрић, него и различитих мислилаца теоријског 
усмерења, попут: Б. Ејхенбаума,  Р. Барта, Ж. Дериде, Ж. Бодријара и других. Све то указује на 
двоструко кодирани закључак. Први иде у прилог афирмацији знатне ауторове књижевне културе 
и специфичног образовања а други, у неопосредној вези са тим, што је већ истицано, наводи на 
помисао да управо без књижевне културе и тог, специфичног, образовања нема, нити може бити, 
писања ни разумевања књижевности данас. И баш у тако формираном и исказаном, самосвесном, 
уверењу могу да се препознају, читалачки провере и потврде, сви разлози који су определили овог 
аутора да напише једну овако посебну, дубоко личну, но објективизовану, а за тумачење његове 
књижевне уметности изразито упутну и корисну књигу.  

У њој читалац може да се сусретне и са овим исказом: „Прво лице је увек лице мотивације, 
јер прича о својој патњи. Ни оно, као ни мачка, не познаје глуму.“. А овај и овакви искази, шире 
схваћени, могу поред поједниначног указивања на један од начина обликовања прозног описа 
којим се овај писац често служуи, и да читаоцу буде од знатне кристи при разумевање прозне 
уметности читаве једне генерације писаца српске књижевности друге половине двадесетог века. 
Наиме, када на једном месту у књизи Писац буде, подстакнут сасвим конкретним питањем 
Читаоца, сведочио о приликама у културном и политичком животу за седме деценије минулог 
века; времена у коме се зачињала тзв. стварносна проза чијим стваралачким се искуствима и он 
користио и којој, у ширем поетичком контексту, и сам делимично припада, он ће устврдити како 
тематизовање рубне, социјално тамне, стране савременог живота није код савременика, поготово 
утицајних политичара, наилазило на разумевање и подршку. Тим сазнањем вођен читалац ове 
метатапрозне књиге може да дође у посед веома подстицајних усмерења за читање и разумевање 
наречене прозе у којој је баш стваралачка оријентација на језик, посебно живи говор и сленг којим 
се служе нискомиметски типови, иначе преовлађујући у тој прози, била изразита.  И у том домену 



наведени Пишчев исказ, а и цела ова динамично грађена, не превише претенциозна нити 
полемички заоштрена и искључива ауторска промишљања, посебно не једносмерно хвалисава и 
мудријашка, могу да заинтересованом читаоцу жељном ширих књижевно-историјских, 
методолошких и поетичких сазнања о тој стилско-изражајној оријентацији српских прозних 
писаца, буду од знатне користи. 

Међу бројним питањима о књижевности и књижевном животу која су у овим разговорима 
угодним овлаш додирнута или унеколико опширније разматрана, налазе се и она везана за неке 
сасвмим конкретне феномене. И то не само оне из ширег контекста, какво је питање односа Писца 
према новим медијима, посебно телевизији, већ и оних која су део аутономног поља књижевне 
уметности и књижевне науке, какво је питање односа према књижевној критици. Питање њене 
природе, домета, вредности и статуса.   
На прво питање о односу телевизије и књижевности Писац одговара резолутно: За писца је 
погубна јер од њега тражи да у три минута исприча оно за шта му је требало, рецимо, неколико 
година да напише.“. Док за критику каже да је њен задатак „да објасни шта је писац казао, а не шта 
је хтео да каже.“. Да би, потом, у складу са својим двоструким схватањем књижевности које је у 
себе упило одређене поставке платонстичких теорија, али је претежније окренуто аристотеловској 
поетици tekhne, проговорио наглашено субјективно и истакао: „Највише ми смета када из приказа 
не видим зашто је књига наисана.“. И мада каже да „посао критичара није нимало лак ни 
захвалан“, Писац према њеном поступку и језику не показује нарочиту наклоност, а поготово не 
бланко поверење. Поверење он има једино у језик. А симпатију и наклоност за поједине књижевне 
жанрове и врсте, какве су прича и кратка прича, или писце какав је, примерице, Чехов. Док 
отворену антипатију он исказује према „лењом“ читаоцу. И мада је, како каже, „сваки читалац (...) 
свет за себе.“, он „најмање“ подноси оног „читаоца који се хвали како је лењ, и због тога је 
одустао после прве прочитане странице књиге о којој се чак највише говори.“.  

Такав заоштрен однос Писца према неким читалачким навикама  савременика нагнао је 
аутора  да, активирајући животно искуство, у завршном тексту књиге изгради и малу 
карактеролошку типологију читалаца: „Срео сам – каже он – врсне, скромне, стидљиве, као и 
раскалашне читаоце.“. И на тај начин додатно поткрепи своје резолутне и, у одређеној мери, 
аподиктичне исказе. А све је то, опет, очигледно ангажовано посвећено претпостављеном 
читаочевом сусрету са (херцеговачком) прозом овог аутора. 

Бива, дакле, да се неки савремени писци српске књижевности и на овај начин баве својим 
делом. Из побуда које су, као и њихови стваралачки учинци, по свему раличите. Али не бива да се 
многи писци са јасно профилисаним намерама, тако екстензивно, разборито и често, позабаве 
описом властите стваралачке поетике. Радослав Братић је од оних ређих писаца. Он при том, треба 
истаћи, није нарочит књижевни мислилац. Чак се може рећи да је, у том домену, он скоро у 
потпуности еклектик – књижевно теоријски обавештен аутор свестан неопходности и вредности 
тих знања за стварање. Не више од тога. Али је он, ослоњен на та знања, у књизи Шехерезадин 
љубавник, настојао да их у великој мери креативно и смисаоно ефектно упосли. Најпре као основу 
на којој је могуће изградити опис властите стваралачке поетике на један, чини се, стари, а заправо 
иновативно активиран начин; на начин  онеобиченог књижевног разговора. И упаво због 
сасређености тог разговора на нека од најбитнијих питања његовог књижевног света и 
стваралачког поступка, они су важна и добра потпора и допуна његовом стваралачком опусу. Чак, 
у појединим сегментима и његов саставни, органски део без кога се, надаље, његов прозни опус не 
може ваљано и поуздано тумачити и вредновати. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дарка Деретић 
 
 

ЖИВА И НЕПРОЛАЗНА ПРИПОВЈЕДАЧКА ИСКРА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 

Није лако  ни говорити у Херцеговини, гдје се свако рађа са неком врстом изворне 
мудрости и говорничког дара, а камоли писати о Херцеговини и њеним људима. Херцеговац је 
увијек мудар и опрезан, по природи неповјерљив у велике истине и крупне ријечи. Зато о 
Херцеговини може казивати само онај чији су табани пуни ожиљака од оштрог херцеговачког 
камена, а руке жуљевите и огрубјеле од мучне борбе да се од штедљиве земље и неумитног неба 
отме комад хљеба. 
О Херцеговини може говорити само онај чије су уши навикнуте на пријекоре и нодобравања, 
строгу критику која нас прати од почетка тјерајући нас стално  да  превазиђемо млаку осредњост. 
Похвале у Херцеговини долазе касно, а и тад су шкрте и одмјерене јер пред сваког од нас, као 
парадигма, поставља се неприкосновени ауторитет предака који је тешко достићи. Само ријетки, 
још за живота, доживе признање и поштовање Херцеговаца, а један од таквих је био Радослав 
Братић. 

Нико није у толикој мјери, цијелим својим животом и стваралаштвом, одужио дуг 
Херцеговини, као што је то учинио један од њених највећих приповједача, Радослав Братић. 
Многи су из ње одлазили понијевши у свијет урођену херцеговачку мудрост и стечено знање, а 
ријетко ко јој се толико свесрдно враћао, подједнако кроз литературу као и стварним радом на 
уздизању њене културе. Она стара легендарна, патријархална Херцеговина која полако нестаје, 
вјечно ће живјети у прози Радослава Братића. Братић је био један од главних покретача обнављања 
једног од најчувенијих књижевних часописа са краја ХIХ вијека, часописа „ Зора“ који су 
уређивали Дучић, Шантић и Ћоровић. А чију традицију је у литератури и било могуће слиједити, 
ако не њихову? „ Нова Зора“ је захваљујући Радославу Братићу и другом великом Херцеговцу 
Николи Асановићу, који јој је посветио све своје вријеме, знање и ентузијазам, убрзо постала 
видјелo културе које обасјава све српске земље и искру српске ријечи шири свуда гдје живе Срби, 
све до Аустралије и Америке. Ћоровићеви сусрети писаца „ Српска проза данас“, чији је један од 
главних покретача био управо Радослав Братић, доносили су сваке јесени у Билећу дашак модерне 
српске прозе и чинили је незаобилазним књижевним центром. 
Рођен је у Херцеговини поратне 1948, на Видовдан, једног љета кад је страшна суша скоро 
пресушила све њене изворе, земља опустјела и испуцала, а глад пријетила да помори људе и стоку. 
Путеви образовања су га одвели из Херцеговине, али духовно, Братић је никада није напустио, она 
је остала трајна и непресушна инспирација за већину његових дјела. Све што је доживљавао 
касније, у вртлогу живота велеграда, било је преломљено кроз перспективу бојажљивог 
херцеговачког дјечака, који никада није могао да се ослободи патријархалног обрасца живљења, 
легенди, предања и вјеровања које је слушао у дјетињству. 



Упркос  тенденцијама епохе у којој је стварао, Радослав Братић никада се није декларисао  
постмодерни писац, нити је дозвољавао да га сврстају у било који књижевни правац. Управо у том 
Братићевом супротсављању је суштина његове стваралачке оргиналности, али и магијска 
привлачност његове литературе. За Братића би се могло рећи да је истовремено подједнако 
традиционалан и постмодеран; од његове строге традиционалности у избору тема до потпуно 
јединственог постмодерног поступка у роману „Трг соли“. Oн не само да не подилази духу 
времена, него не подилази ни читаоцу. Братићев читалац мора бити виспрен и интелигентан, 
ослобођен предрасуда, идеолошки неподобан, јер писац каже да презире читаоца који у 
књижевним дјелу покушава наћи било какву идеологију. O типовима читаоца Братић расправља у 
својој  поетичкој књизи преиспитивања и самоанализе –Шехерезадин љубавник. У једном од 
својих текстовима о чарању и плетењу приче, сам Братић каже о књижевним утицајима: “На мене 
је највише утицала природа херцеговачког краја: брда, извори, људи, пејзажи  које хуче, 
животиње. Док су младе – биљке су у овом крају лековите. Када зрену постају отровне. Слично је 
и са човеком. У том поднебљу најопасније звери могу бити чувари људи, па је и змија у улози 
чуваркуће и кућне животиње. “ ( Радослав Братић, О чарању и плетењу приче, Књижевна и научна 
рецепција Братићевог дјела, „ Филип Вишњић“, Београд, 2012 ).Осим ових природних фактора, 
Братић наводи и друге утицаје : врсне приповједаче – старије људе од којих се научио како 
легенда поприма људска лица и како приповједач, прво се смијући себи, стекне право и да се смије 
другима. Неизоставан је утицај народне пјесме и приче из којих Братић црпи своје фантастичне 
мотиве. Међутим, приповједач не воли бајкe јер сматра да у њима одрасли подваљују дјеци, 
стварајући илузију о побједи добра над злим, која често није могућа у стварности. Његош и Вук су 
као и код Андрића неизбјежни узори, а руски XIX вијек неизоставна литература. Ипак, први и 
основни узор приповједачев и најјачи приповједачки глас из дјетињства је његова мајка, која је 
итекако умјела да живи „од чарања и плетења приче“. 

Четири најрепрезентативнија Братићева дјела у којима се огледа суштина његове 
стваралачке петике су романи Смрт спасиоца, Сумња у биографију, збирка приповиједака  Слика 
без оца  и структурно најсложенији роман  Трг соли, Братићево ремек – дјело. 
Братићев роман првенац Смрт спасиоца, иако младалачко остварење, назначава све будуће 
смјернице његове стваралачке поетике. Полифоном мрежом приповједачких гласова разорена је 
класична романескна структура и заснован модел модерног романа. У роману се јавља шездесетак 
приповиједних гласова, међу којима се посебно издвајају приповиједни глас малог Јакова и 
одраслог Јакова, затим глас његове мајке, Филипа Дивуље, Кума, стрица Јакова Микетића, стрица 
Бубала, бабе Гугуше, Васе Кисе и многих других.  Тема дјетињства обиљеженог страхом од казне, 
неповјерењем у одрасле ,њиховим сталним пријетњама,страшним причама  и утварама чини  
идејну потку већине каснијих Братићевих остварења. За тему дјетињства уско су везани 
породични родослов и фолклорна фантастика. Епска прича о прецима надљудске снаге, љепоте и 
способности која има упориште у патријархалном поимању свијета, као да је смишљена да 
обесхрабри потомке. Сам наслов романа је врло симболичан и у њему се очитује приповједачева 
насушна потреба да пронађе уточиште и спас од страшних догађаја из дјетињства, горчине, 
неправде и неразумијевања које је доживио. Спасиоци су свијетли ликови који су унијели мало 
ведрине у мрачно, зебњом проткано дјетињство. То су, прије свега, ликови којима се мали Јаков 
дивио и који, из његове дјечје перспективе, подсјећају на митске јунаке. 
 

Доминантан приповједачки глас у роману јесте глас Јаковове мајке, глас који стално 
упозорава и критикује сина, супротстављајући му лик свеприсутног оца у чијој сјенци мали Јаков 
одраста. Мајка несвјесно на пијадестал ставља лик оца, кога син тешко икада може достићи. Он  је 
као мртав још више добијао на  значају и бивао поштован скоро као светац или свемогуће биће, не 
само од приповједачеве мајке него и од осталих сељана. За малог Јакова он је недостижни образац, 
истовремено извор фрустрације и фасцинације. 
Збирка приповиједака  Слика без оца препознатљива је по  класичној линеарној   нарацији помоћу 
које се настоји изградити велика епопеја о животу херцеговачког човјека. Сам наслов је 



симболична одредница Братићеве поетике, а то је одрастање без оца чије лице не памти и које је, 
само помоћу маште, конструисао из мајчиних прича.Та празнина коју од почетка оставља губитак 
оца, ненадомјестива је карика у мозаику живота, а и приче. Приповједач је истовремено и лик који 
активно егзистира у свијету о коме приповиједа, што даје живост и аутентичност његовој причи, 
али приповједачка ситуација у првом лицу намеће му ограничено знање. Субјективност и 
онеобиченост приповиједног свијета аутор оправдава дјечјом перспективом и погледом на свијет 
из које многи догађаји дјелују некада страшно,  а некада замршено и чудно. Ово је је Братићу 
довољан разлог, а и оправдање, за увођење фантастике нарочито оне која се темељи на народним 
предањима или обичном сујевјерју. 
У oвој збирци приповиједака, као и у другим његовим дјелима формира се јединствен, 
вишезначајан и  вишефункционалан хронотоп Биша, магичног херцеговачког села у коме се 
дешава радња већине његових прича и романа. По својој импресивности и епској снази једини 
 литерарни еквивалент  може му бити  хронотоп села Маконда у Маркесовом  роману Сто година 
самоће. То је Братићева неспутаном дјечијом маштом исконструисана слика дјетињства у поратној 
Херцевини. Прича о материјалној оскудици и сиромаштву ,о неумољивости и  обезвријеђености 
живота у суровим условима, с друге стране је прича о стоицизму, издржљивости  и некој 
праисконској снази херцеговачког човјека. Из ове збирке, као из камена исклесани и извајани, 
трајно се у наше памћење урезују ликови нараторове мајке, оца, храброг Мијата који се није 
плашио никакве власти, суровог насилника и предсједника сеоске задруге – Шпира,  грубог и 
неправедног учитеља, школског послужитења Мркше хронично незадовољног својим положајем, 
са двоструким моралом партијског улизице и потајног вјерника, те сеоских жена чији су животи 
 омеђени немаштином и сујевјерјем. 

У погледу структуре најсложенији је  роман Трг соли. У овом роману Братићева 
приповиједна техника је највише еволуирала. Роман Трг соли је по много чему јединствена књига 
у српској књижевности. Главни лик овог романа је заправо нежива, али суштаствена материја – со 
чије се значење везује како за значај соли као најнеопходније животне намјернице, тако и за 
библијску симболику соли. „ Ви сте со земљи; ако се обљутави, чиме ће се осолити? Она неће већ 
бити ни за шта, осим да се проспе напоље и да је људи погазе,“каже се у Јеванђељу по Матеју. 
Скоро свако поглавље почиње неким цитатом, а цитатност је свеприсутна и у самом роману, што 
је ,иначе, типично за постмодерну литературу. Разграната радња романа прати путеве соли ( као 
суштинске материје без које нема живота ) кроз разна времена, али и кроз лавиринте литературе, 
од грчке митологије до српских народних легенди и предања. Тако се сложена романескна 
структура гради на више значењских нивоа. 
Модел рачвасте структуре он први пут примјењује у приповијеци  Зима у Херцеговини, чија се 
прича рачва у три рукавца.Овај приповиједни поступак до савршенства је доведен у роману Трг 
соли. 

Роман је грађен у облику делте која се састоји од девет главних рукаваца са прологом. 
Свих девет рукаваца везано је за девет различитих укуса – љути рукавац, слани рукавац, папрени 
рукавац, бљутави рукавац, слатки рукавац, кисјели рукавац, горки рукавац, прозукли рукавац и 
опори рукавац. Рукавци се даље гранају на подрукавце и слике.  У љутом рукавцу се говори о 
грађењу необичне цркве од соли коју приповједач смјешта у вријеме владавине Сандаља Хранића 
Косаче, као и о легендама везаним за грађење цркве. Слани рукавац анализира митове о постанку 
свијета, укључујући  грчке митове и „оно што је у Библији прећутано“. Папрени рукавац говори о 
народним обичајима и вјеровањима, историјату соли, али и о „ истјеривању ђавола,“ те о 
инквизицији. Ту су и приче о недјелима владара и како се Срби убијају ни због чега. Бљутави 
рукавац везан је за грчку митологију и говори о Прометеју као симболу пожртвовања и наде, а 
насупрот томе о отварању Пандорине кутије из које излазе сва зла овог свијета и како све то 
повезује со. Слатки рукавац описује три свадбе на дворовима Немањића,Бранковића и Косача, 
односе средњовјековних владара разлоге због којих Срби не знају своју историју. Кисјели рукавац 
говори о епигонству, понављању грешака из прошлости и немогућности да у било чему будемо 
први и оргиналани. Горки рукавац враћа причу на историјски колосијек, говори о слабљењу и паду 



Византије, доласку Турака, паду Смедерева и Константину из Островице, који у мукама, наставља 
да прича своју посљедњу причу. Долазак  Османлија и куге у Србију прати и долазак фрањеваца 
који по посусталој Србији настоје ширити католичанство. Прозукли рукавац се опет враћа грчкој 
митологији, причи о Ахилеју и његовој рањивости, те о његовој умијешаности у отмицу златног 
руна. Опори рукавац прати историјски ток приче о животу под османлијском влашћу, о 
Херцеговом сину који је промијенио вјеру, путевима соли који све више заобилазе Херцеговину. У 
историјске оквире приповједач вјешто убацује и понеку легенду, као што је она о дјевојци која се 
скаменила због издаје. Залеђени опори рукавац води причу до наших врмена у којој Свети 
Василије Острошки одлучи да „одмрзне вријеме“, а осоли земљу која на којој  се намножило 
свакојако зло ( између осталог и бомбардовање Србије од стране НАТО пакта 1999). Приповједач 
завршава ову импресивну причу, позивом читаоцу да се осоли и да не остане неслан. 

Око соли  Братић развија једно шире симболичко значење, а везано је за со као симбол 
свега суштински доброг и корисног, док је одсуство соли увијек везано за негативни принцип. 
Братић значење проширује за појаву сланог и несланог лица, слане и неслане приче. Братић ће 
рећи: „ Онај ко једе слано изгледа чио, без бора на лицу, насмијан и румен у образима. Не кашље и 
не кија…  Не може ријеч да му стигне другу. Пољубац таквог створа оставља слан укус. Свјетлост 
му избија из очију и разгони маглу. Као Милошу пред Муратом.“ (…) Неслан створ се тешко 
креће, бауља по дану као да су свуда мрак и помрчина. Он је непоуздан, а спреман на све…све га 
боли: глава, леђа и стомак (…) А какав је пресољен човјек? Он је увијек у праву. Разметљивац , 
сипа опсјене, а у ствари скрива свој гријех и карактер“. ( Радослав Братић, Трг соли, Просвета, 
Београд, 2008 ). 

Читаоца кроз замршене лавиринт приче води Луди Грк, фантастични лик који заправо  
пишчев алтер-его ( друго ја). Он је свеприсутан у роману и живи у различитим временима како би 
био свједок различитих догађаја. Његов спољашњи и унутрашњи портрет грађен је гротескно, 
можда управо с намјером аутоироније, која Братићу није страна. Писац се увијек прво подсмијава 
себи, а онда има право да то чини и са другима. 
Једна од највећих вриједности овог романа јесте управо интертекстуална комуникација са 
цјелокупном литературом коју аутор познаје – од Библије, народног стваралаштва, каласичне 
литературе до модерних писаца и филозофа. Кроз богате интелектуалне алузије уочава се 
Братићева снажна ерудиција, као и огромно свестрано образовање. 

Нигдје као у литератури Радослава Братића се не може сазнати толико о оној старој 
традиционалној Херцеговини, у којој се предање и ријеч старијих поштују више од свих знања и 
науке. Непролазна вриједност његове литературе управо се темељи на представљању суштинског 
бића Херцеговине, њених обичаја и људи. Читајући Братића сазнајемо много тога о нама самима 
чега можда и нисмо свјесни или не желимо то да признамо!  Братићева ријеч и мисао живјеће кроз 
свако ново  читање његових дјела. 
 
 (РАСЕН, 28.06.2016.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ВИЈЕСТИ О ОДЛАСКУ (посебна страница, десна, наслов рубрике, vrh 

uokvireno) 

 

Радослав Милошевић 
 

БРАТИЋ НЕ ОДЛАЗИ У СЈЕЋАЊЕ 
 

И небо је добило тамну траку изнад Брестица и Херцеговине јер је ових дана преминуо 
један од великана српске прозе, академик Радослав Братић. Наиме, у Београду, 2. јуна 2016. год., у 
четвртак, послије дуге и тешке болести, у свом стану у Кумодражу, преминуо је књижевник 
Радослав Братић, један од најистакнутијих српских приповедача и романсијера. 
Братићево обимно прозно дјело је јединствена сага о његовој родној Херцеговини: „Волујак је наш 
Тавор, а Зеленгора наша Крстата гора“ (Трг соли).                         
Радослав Братић је рођен у Брестицама, код Билеће, на Видовдан 1948. године. Основну школу је 
учио у Коритима и Билећи, средњу у Требињу, а студије књижевности је похађао у Београду. 
 Био је уредник студентског часописа Знак, затим Књижевности, листа Књижевна реч и 
главни уредник часописа Релатион. Радио је као секретар и потпредсједник Удружења 
књижевника Србије, затим као уредник у Београдском издавачком графичком заводу (БИГЗ-у), 
гдје је уређивао десетак библиотека. Међу осталим књигама уредио је Сабрана дјела Слободана 
Јовановића, Данила Киша, комплет књига Борислава Пекића (постхумно), као и едицију Нове 
књиге домаћих писаца. Приредио је и књигу Молитве и молбе његове светости патријарха српског 
господина Павла.  

Објавио је романе Смрш спаситеља (Просвета, Београд, 1973), Сумња у биорафију 
(Просвета, Београд, 1980, 1981 и џепно издање 1993) и књиге приповиједака Слика без оца 
(Просвета, Београд, 1985, 1986. и џепно издање БИГЗ, 1992), Страх oд звона (СКЗ, Коло број 84, 
Београд, 1991, 1992, 1993 и БИГЗ 2000), Зима у Херцеговини (СКЗ, Београд, 1995, и 2001), књигу из 
поетике читања Шехерезадин љубавник (Прометеј, Нови Сад, 1996) и књигу есеја и приказа Писац 



и документ (Рашка школа, Београд, 2000). Глас српски из Бања Луке је објавио Братићеве 
изабране приче Зима у Херцеговини и дpyгe прuче (Бања Лука, 2000). На телевизији и на радију је 
изведено више Братићевих драмских текстова. Постхумно му је репризирана ТВ-драма Отац и 
син, гдје је приказан живот сељака у Херцеговини у вријеме сељачких радних задруга половином 
прошлога вијека. 

Добио је сљедеће књижевне награде: Исидора Секулuћ, Андрићева нaгpaдa, Ћамuл 
Сијарuћ, Меша Селимовић, Лазар Вучковuћ, Ћоровuћева нaгpaдa, Кочићеву нагpадy за цјелокупни 
опус и Златнu беочуг Београда за допрuнос у култури главног гpaдa  бивше Југославuје. Братић је, 
заједно са својом супругом Габриелом Арц - Братић, сачинио више избора и тематских блокова у 
листовима и часописима из домаћег и свјетског стваралаштва, између осталих: из књижевности 
Кине, Индије, Лужичких Срба и Америчких црнаца. Приповијетке су му уврштене у домаће и 
иностране антологије. Проза му је превођена на више свјетских језика.  

Братић Радослав је искључиво прозни писац. Тематски везан за свијет дјетињства у родној 
Херцеговини, чију суровост ублажава лирском, бајколико-хуморном нарацијом. "Братић 
мајсторски пише своју реченицу, речима се служи као вајар глином" (Милосав Мирковић). За 
његову збирку приповиједака Слика без оца (1985) Мирослав Егерић је написао: "Братић је одиста 
написао узбудљиву књигу прозе, снажну, једну од оних које постају даљи задатак духа, начело 
креативног мерења снаге и одговорности". Братићеве приповијетке представљају, по Љубиши 
Јеремићу, "златне странице наше уметничке прозе". Иако се користи аутентичном животном 
грађом, уз обилну употребу дијалекта, у роману Смрт спаситеља (1973) и Сумња у биографију 
(1980) често убацује аутореференцијалне партије о смислу писања и могућностима и 
ограничењима изабраних наративних техника као у Збирци приповиједака Страх од звона (1991).  

Кад је крајем прошлога вијека завладала „беда духа“ наслућивао се крај умјетности, и кад 
је све више писаца а све мање читалаца, Братић је категорички стао у одбрану писаца: „Писац је по 
својој вокацији, записао је у књизи „Шехерзадин љубавник“, хуманиста и човјек који подржава 
солидарност међу људима“. Међутим, ово вријеме га жестоко демантује да је таква замисао 
уопште могућа. Хуманизам је поражен, а солидарност трагично одбачена. Дојучерашње мирне 
комшије, на овим просторима брдовитог Балкана, латиле су се оружја и похватала за вратове. 
„Писац је увијек и у сваком друштву“, каже Братић у истој књизи – „дисидент“. Јер за њега никада 
нема довољно демократије. Он је странац и опозиционар и према животу који живи, а камоли да 
не буде према оном животу који му се послије овог обећава. У једном интрвјуу за Србију каже. 
„Била је за мене отаџбина и хлеб. Путовао сам још као студент у цркве и манастире по многим 
крајевима и одушевљавао се њиховим лепотама. У Србији сам први пут прочитао озбиљне књиге и 
схватио каква је и колика наша историја“. Волио је да говори о пријатељима: „Сећања на 
пријатеље увек су бројна и слојевита. Волим да кажем: имао сам среће да су ме многи од њих 
припустили у своју близину: Пекић, Михиз, Киш, Раичковић, Булатовић, Капор, Сијарић, 
Михаиловић... Са њима сам се заиста дружио, наслушао се изузетних прича. Нажалост нико од тих 
посебних људи више није жив“. 
Иако је живио у Београду, завичаја се никада није одрекао: „Могу слободно рећи да никада из 
завичаја нисам ни одлазио. У неком смислу, ма где путовао, могу рећи да путујем у Херцеговину. 
Завичај је једна чудесна симболика, без могућности да се упрости и поједностави... У завичају 
немам ничег другог осим мало језика и хумора. Може се додати и нешто камена“. 

Тако у роману Трг соли, слика прва - путници о томе императивно казују:  
„Неки силник војсковођа - ко зна да ли одушевљен или разочаран, да ли побједник или поражени, 
ко зна гдје, коме и на којем језику, рекао је да на земаљској кугли нема чудније земље од 
Херцеговине, да толико може опсјенити и преварити невјештог путника. Час се чини мала и 
непроходна, час голема и раштркана. Љети жедна, тврда и испуцала, с пуно јаметина и провалија, 
зими снијегом и ледом окована. И љети и зими – неслана“.  
Када је, крајем прошле године изабран за члана Академије наука и умјетности Републике Српске, 
није желио да се то објелодани. Није придавао велики значај таквим почастима. Ове јесени, о 



Малој Госпојини, у његовој родној Билећи, биће одржан Округли сто о књижевном дјелу 
Радослава Братића. Нажалост, без Братића. 

Радослав Братић је сахрањен  у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду. 
Тужбалице и клетве су удариле печат на рано Братићево дјетињство па је у роману Трг соли, слика 
друга, описао „зашто у Херцеговини нема жена“: 

„Један чувени пјесник с двора Црнојевића дошао је у Кључ код Гацка и причао пред 
Млечанима да у Херцеговини и Црној Гори нема жена, осим мајки и сестара. нема друге боје осим 
црне – вазда су за неким у жалости. Нема другог језика осим клетви, ни друге пјесме осим 
тужбалице. Мало вијеће Дубровника је забранило херцеговачким нарикачама да туже у њиховом 
граду. Тако је плач враћен онима којима и припада“. 

Одушевљњени прозом Радослава Братића, писали су најмјеродавнији и најистакнутији 
савремени српски писци. Међу њима Момо Капор пише да је „радост читања“ свако прозно дијело 
Радослава Братића, а „о сланој и несланој Херцеговини“ Радослава Братића“ есеистички говори 
Светозар Кољевић, док Јован Делић о Тргу соли истиче да је то „лавиринт роман“. Ранко Поповић 
казује да „Братићева приповједачка понорница“ нема краја, Мирољуб Јоковић доживљава роман 
Трг соли као „текстуални паноптикум“, док Радоје Симић наглашава да је Братићева проза 
„историја савремености“. 

Књижевни критичари само о Тргу соли не престају да пишу. Тако др Мићо Цвијетић казује 
да је Братићев роман „бајковити лавиринт приче и причања; Оливера Доклестић даје „осврт на 
сличности у романима Опсада Светог Спаса Горана Петровића, Трга соли Радослава Братића и 
Наличја Александра Гаталице. 

О роману Трг соли пишу критичари у недоглед. Момчило Голијанин Братићеву прозу 
доживљава као „трагање за еликсиром живота“, а Живко Малешевић казује да је Братићев роман 
као „фреска“ док Душан М. Зуровац истиче да је у Братићевом роману „вријеме главни јунак“, а за 
Душицу Потић, то је проза изненађења док Ненад Шапоња види Братићеву прозу као „митизацију 
света“. 

На вијест о смрти Радослава Братића са тугом и поносом на његов лик и дјело огласили су 
се бројни његови пријатељи, прије свега књижевници, да стварног растанка нема јер ће проза 
Радослава Братића трајати и издржати пробе времена. У том смислу издвојићемо неке од њих:      

Петар Пајић: „Пријатељ, писац, Радослав Братић, не одлази у сећање. Његов дух, са свим 
врлинама Херцеговца, остаје са нама, а кроз његово дело биће присутан и код генерација које тек 
стижу. Стварног растанка нема“.  

Радован Бели Марковић: „Помало је, у српском књижеству, таквих писаца као наш 
Радослав Братић, што бејаше - сјајном прозом и часним животом. Рођење лицем на Видовдан и 
заслужио је, својим веком и књижеством, да се у Србаља име његово на Видовдан помиње, уз цара 
Лазара и косовске јунаке“.  

Јован Делић: „Целокупна Братићева проза може се разумети као једна велика недовршена 
и отворена бајалица против страха: од змије под кућним прагом, од вука и мрака, од воде и 
набујалог потока, од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је највећа тајна 
света, од звона, од јама и шкрипова пуних људских костију, од превеликог осећања кривице, од 
бомбардовања, од болести и смрти. Страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин љубавник који 
причом заварава и одгађа смрт“.  

Марко Недић: „Радослав Братић је, уз Мому Капора, на најсликовитији прозни начин 
опевао своју завичајну Херцеговину. Његове приповетке и романи, крајња су, можда и последња, 
али веома модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. Његовим 
одласком српска књижевност остала је без једног снажног приповедачког гласа и свима драге 
личности“.  
Г ојко Ђого: „Као што митски воз ћира, пyryјући кроз беспућа, свира и прича с народом, тако 
и Братић крстари митском и повесном хумском земљом и са благим осмехом ослушкује приче које 
људи причају на раскршћима и на успутним станицама. И као што свакојака његова звона звоне 



дању и ноћу и вазда .нешто јављају људима, тако ће и Братићево дело - од данас, нажалост, без 
Братића препознатљивим тоном одјекивати у историји српске књижевности“.  

Милисав Савић: „Отишао је добри, увек насмејани и на шалу орни херцеговачки дечак. 
Онај који је гутао приче укућана и комшија окупљених око распаљене ватре. У дугој зимској ноћи 
једино је прича могла растерати вештице, вампире и остале ноћне утваре. Једино је прича могла 
ослободити сироче страха од ђавола, вукова, сеоског брице, па све до звона. Шехерезада се, по 
Братићу, родила у Херцеговини, поред неког огњишта. Једна од тих Шехерезада по имену Јована - 
родила је и сина, који је мајсторски записао све приче своје мајке“. 

Огласио се и јецај за Радославом Братићем као за најрођенијим од његових првих 
сарадника Српског просветног културног друштва „Просвјета“ из Билеће:  Никола Баћевић: 
„Братић је био прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа најчистијим вуковским, српским 
језиком, за кога је Херцеговина била јуначка земља, земља хумора и туге, земља чувар традиције 
која је залог опстанка. Радослав Братић био је почасни грађанин Билеће и члан Академије наука и 
умјетности Републике Српске... Један је од оснивача књижевне манифестације "Српска проза 
данас", која се сваке јесени одржава у Билећи. Читаоници билећке "Просвјете" поклонио је своју 
библиотеку од 3.228 књига.... Издавачке куће "Просвета" и "Филип Вишњић" из Београда, 
објавиле су изабрана дјела Радослава Братића, у девет књига. У деветој књизи - "Књижевна и 
научна рецепција Братићевог дела", сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних 
критичара о дјелу Радослава Братића“. 

Сигурно нисте читали Заратустру у оригиналу, и древне књиге Жар птицу или загубљени 
Требињски љетопис, али за надокнаду читајте прозу Радослава Братића па ћете мање лутати 
непредвидивим стазама између срца и логоса. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранко Гојковић  
РАДОСЛАВ БРАТИЋ – ПИСАЦ СА ТРИ ОТАЏБИНЕ-МАЈКЕ 

 
Почетком јуна ове 2016. године, српским књижевним и културним миљеом прострујала је 

тужна вест да се упокојио Радослав Братић. Размишљајући да за читаоце ФСК напишем један 
осврт о овом великом и драгом човеку, прва асоцијација о Братићевој личности биле су речи 
другог великог српског књижевника из Херцеговине, Јована Дучића, написане о Сави 
Владиславићу: “…Оличење Србина из Херцеговине, духовног колико и душевног, гипког колико и 
поносног, опрезног колико и неустрашивог, што представља карактер Херцеговаца у познатој 
равнотежи између његових позитивних и негативних особина, а са његовим готово јелинским 
осећањем мере. Србин Херцеговац значи Медитеранац више него Балканац, човек маште колико и 
реалист, и човек сна колико и позитивни стваралац”. Његову “ и гипкост и поноситост”, и 
“ опрезност и неустрашивост”, његово “ јелинско осећање мере”, морао је осетити не само онај 
ко се са њим дружио, него и свако ко је имао ту привилегију да са њим с времена на време 
поразговара.  

И заиста, на комеморацији одржаној 6. јуна у Удружењу књижевника Србије, могле су се 
чути многе интересантне речи које потврђују овакву слику Радослава Братића као оличења 
Србина из Херцеговине. Колико је само требало одважности да се у та комунистичка 
антисрпска времена у Удружењу књижевника Србије, на плочи са именима страдалих 
књижевника у Другом светском рату, нађе и име књижевника Драгише Васића, припадника 



антифашистичког али и антикомунистичког покрета Драже Михаиловића. На комеморацији у 
УКС смо чули да је главна заслуга да се и његово име нађе на тој спомен плочи, припадала управо 
Радославу Братићу. 

Својевремно сам негде прочитао да је Православни Рус у она благочестива времена руске 
православне империјске државности, имао “ пет очева”. Први је Господ, наш Небески Отац, 
други је Руски Цар, као отац нације и Божији Помазаник, трећи је баћушка, свештеник, четврти 
је крсни отац или како би ми Срби рекли, крштени кум и пети отац православног Руса био је 
његов физички отац. И прича из наслова о три Отаџбине-мајке, такође је једна карактеристика 
која одликује Србина из Херцеговине. Поред своје физичке мајке, Србин из Херцеговине има и три 
Отаџбине-мајке – мајку Херцеговину, као свој завичај, своју “Родину” како би рекли браћа Руси, 
мајку Србију, као мајку целог рода српског, и матушку Русију, као православну мајчицу и 
заштитницу читавог рода Православног. Те три Отаџбине-мајке препознатљиве су и у 
књижевном делу Радослава Братића. У једној његовој приповеци из Херцеговине, имамо једну лепу 
причу у којој херцеговачки сељаци већају из које стране земље је непознати предмет који је нађен 
у њиховом селу. Пошто су се изређале многе земље, некој, не много домишљатој жени, излетело 
је питање – а да тај предмет није из Русије. На такву глупост уследио је шамар од стране њеног 
мужа, уз прекорне речи због срамоте коју му је она нанела – па како може рећи за Русију да је 
страна земља. 
Колико је састрадавао Радослав са сваком неправдом коју је глобалистичка неман наносила 
српском роду, знао је свако ко га је познавао. И пре дивљачког бомбардовања Србије, Радослав 
Братић је разобличавао необуздани цинизам и разуздану бестидост која је попут куге продирала 
са Запада. Речи другог великог српског књижевника из Херцеговине Алексе Шантића – мене све 
ране мога рода боле – представљају једну врсту “ пасоша” Србина из Херцеговине и Радослав 
Братић је томе јарка потврда. Ненаметљив какав је био, као да је пожелео да следеће 
“ Ћоровићеве сусрете књижевника” у његовој Билећи – чија је тема ове године управо 
“ Књижевно дело Радослава Братића” – испрати са Небеса. Нека му Господ опрости сва 
сагрешења земаљска и причисли га венцу бесмртних витезова Небеске Србије. 
 

Кратак биографски осврт о животу и делу Радослава Братића 
Радослав Братић рођен је на Видовдан 1948. године у селу Брестице код Билеће. После 

основне и средње школе које је завршио у Херцеговини, Братић у Београду завршава студије 
књижевности на Филолошком факултету у Београду. Аутор је три романа (“Смрт спаситеља”, 
“ Сумња у биографију” и “ Трг соли”) и три збирке приповедака (“Слика без оца”, “ Страх од 
звона” и “ Зима у Херцеговини”). Писао је и поезију, есеје, критике, драме. Посебно значајан рад 
Радослава Братића био је у својству уредника. Приредио је сам или са сарадницима више 
антологија стране књижевности, дотад слабо познате српском читаоцу (антологију 
књижевности Лужичких Срба, кинеске, индијске, књижевности америчких црнаца…). Као 
уредник у БИГЗ-у приредио је десетак библиотека домаће и стране књижевности, неке од њих 
представљају истинске бисере. Радослав Братић је био члан редакције и уредник великог броја 
књижевних часописа, а од 2004. године па до своје смрти, био је главни уредним часописа Нова 
Зора, која је следила традиције чувене “Зоре” Дучића, Шантића, браће Ћоровић, Шоле и других 
великана српске књижевности. Усудио бих се рећи да је “Нова Зора” најзначајнији и 
најквалитетнији српски књижевни часопис у последњих 15 година. Био је веома активан у 
делатности обновљеног Српског просветно-културног друштва “Просвјета”. Братић је добитник и 
најзначајнијих српских књижевних награда – Андрићеве књижевне награде, Кочићеве књижевне 
награде, награде Меша Селимовић, награде Исидора Секулић, награде Ћамил Сијарић, књижевних 
награда листова Младост и Борба и других. Добитник је и бројних угледних плакета и повеља, 
Плакете Милош Црњански, Златне повеље Цар Душан, Повеље Клуба Гачана и других. Радослав 
Братић сахрањен је на Новом гробљу у Београду, у Алеји заслужних грађана. 
 
Слободна Херцеговина, 8.06.2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вијести  из "Политике" 
 

У Београду је данас, у свом стану у Београду, у насељу Кумодраж, преминуо књижевник 
Радослав Братић (1948), један од наших најзначајнијих приповедача и романсијера, после дуге и 
тешке болести. Место и време сахране, биће накнадно саопштено. 
Радослав Братић, рођен је у Брестицама, код Билеће (Херцеговина). Основну школу учио је у 
Коритима и Билећи, средњу у Требињу, а југословенску и светску књижевност студирао је на 
Филолошком факултету у Београду. 

Аутор је романа: „Смрт спаситеља”, „Сумња у биографију”, „Трг соли”, књига 
приповедака: „Слика без оца”, „Страх од звона”, „Зима у Херцеговини”, поетичке књиге о читању: 
„Шехерезадин љубавник”, књига есеја и критика: „Писац и документ”... 
Издавачке куће „Просвета” и „Филип Вишњић” из Београда, објавиле су изабрана дела Радослава 
Братића, у девет књига. У деветој књизи – „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела”, 
сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о делу Радослава Братића. 
 
Зоран Радисављевић 



“Политика”, 2.06.2016. 
 
 

                                                 ОДЛАЗАК ХЕРЦЕГОВАЧКОГ ПРИПОВЕДАЧА 
Писац је по својој вокацији, записао је Радослав Братић у књизи „Шехерезадин љубавник”, 
хуманиста и човек који подржава солидарност међу људима 
 
У Београду, у четвртак поподне, после дуге и тешке болести, у свом стану у Кумодражу, преминуо 
је књижевник Радослав Братић (1948), један од најистакнутијих српских приповедача и 
романсијера. 
Рођен је у Брестицама, код Билеће (Херцеговина). Основну школу учио је у Коритима и Билећи, 
средњу у Требињу, а југословенску и светску књижевност студирао је на Филолошком факултету 
у Београду. Био је покретач и уредник студентског часописа „Знак”, уредник „Књижевне речи”, 
члан редакције часописа „Књижевност”, дугогодишњи уредник „Нове Зоре”. 
Један је од оснивача књижевне манифестације „Српска проза данас”, која се сваке јесени одржава 
у Билећи. У Удружењу књижевника Србије био је главни уредник часописа „Реласион”, секретар и 
потпредседник Удружења књижевника Србије. 
Аутор је романа: „Смрт спаситеља”, „ Сумња у биографију”,  „Трг соли”, књига приповедака: „ 
Слика без оца”, „Страх од звона”, „ Зима у Херцеговини”, поетичке књиге о читању: 
„Шехерезадин љубавник”, књига есеја и критика: „Писац и документ”... 
Издавачке куће „Просвета” и „Филип Вишњић” из Београда, објавиле су изабрана дела Радослава 
Братића, у девет књига. У деветој књизи – „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела”, 
сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о делу Радослава Братића. 
Заједно са Габријелом Арц, приредио је антологије: „Осмех бога Хама” (приповетке америчких 
Црнаца), „Књижевност лужичких Срба”, „Антологију кратке приче Индије” и „Кинеску 
књижевност јуче и данас”. 
Приредио је и књиге: „Молитве и молбе Његове светости патријарха српског Павла”, „ 
Оптужујемо”, „ Пекићева клупа”... Написао је и неколико драмских текстова. 
Писац је по својој вокацији, записао је у књизи „Шехерезадин љубавник”, хуманиста и човек који 
подржава солидарност међу људима. Ово време га жестоко демантује да је таква замисао уопште 
могућа. Хуманизам је поражен, а солидарност трагично одбачена. 
Дојучерашње мирне комшије, на овим просторима брдовитог Балкана, латиле су се оружја и 
похватале за вратове. Писац је увек и у сваком друштву, каже Братић у истој књизи – дисидент. 
Јер за њега никада нема довољно демократије. Он је странац и опозиционар и према животу који 
живи, а камоли да не буде према оном животу који му се после овог обећава. 
У једном интервјуу за Србију каже: „Била је за мене отаџбина и хлеб. Путовао сам још као студент 
у цркве и манастире по многим крајевима и одушевљавао се њиховим лепотама. 
У Србији сам први пут прочитао озбиљне књиге и схватио каква је и колика наша историја”. Волео 
је да говори о пријатељима: „Сећања на пријатеље увек су бројна и слојевита. Волим да кажем: 
имао сам среће да су ме многи од њих припустили у своју близину. 
Пекић, Михиз, Киш, Раичковић, Булатовић, Капор, Сијарић, Михаиловић... Са њима сам се заиста 
дружио, наслушао се изузетних прича. Нажалост, нико од тих посебних људи више није жив”. 
Иако је живео у Београду, завичаја се никада није одрекао: „Могу слободно рећи да никада из 
завичаја нисам ни одлазио. У неком смислу, ма где путовао, могу рећи да путујем у Херцеговину. 
Завичај је једна чудесна симболика, без могућности да се упрости и поједностави... У завичају 
немам ничег другог осим мало језика и хумора. Може се додати и нешто камена”. 
Када је, крајем прошле године, изабран за члана Академије наука и умјетности Републике Српске, 
није желео да се то обелодани. Није придавао велики значај таквим почастима. Ове јесени, о Малој 
Госпојини, у његовој родној Билећи, биће одржан округли сто о књижевном делу Радослава 
Братића. Нажалост, без Братића. 



Сахрана Радослава Братића је у среду у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду у 
14.30, опело почиње у 14 сати. 
Стварног растанка нема 
Петар Пајић: Пријатељ, писац, Радослав Братић, не одлази у сећање. Његов дух, са свим врлинама 
Херцеговца, остаје са нама, а кроз његово дело биће присутан и код генерација које тек стижу. 
Стварног растанка нема. 
Радован Бели Марковић: Помало је, у српством књижеству, таквих писаца каоноти Радослав 
Братић, што бејаше – сјајном прозом и часним животом. Рођен је лицем на Видовдан и заслужио 
је, својим веком и књижеством, да се у Србаља име његово на Видовдан помиње, уз цара Лазара и 
косовске јунаке. 
Јован Делић: Целокупна Братићева проза може се разумети као једна велика недовршена и 
отворена бајалица против страха: од змије под кућним прагом, од вука и мрака, од воде и 
набујалог потока, од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је највећа тајна 
света, од звона, од јама и шкрипова пуних људских костију, од превеликог осећања кривице, од 
бомбардовања, од болести и смрти. Страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин љубавник 
који причом заварава и одгађа смрт. 
Марко Недић: Радослав Братић је, уз Мому Капора, на најсликовитији прозни начин опевао своју 
завичајну Херцеговину. Његово приповетке и романи, крајња су, можда и последња, али веома 
модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. Његовим одласком 
српска књижевност остала је без једног снажног приповедачког гласа и свима драге личности. 
Гојко Ђого: Као што митски воз ћира, путујући кроз беспућа, „свира и прича с народом”, тако и 
Братић крстари митском и повесном хумском земљом и са благим осмехом ослушкује „приче које 
људи причају на раскршћима... и на успутним станицама”. И као што свакојака његова звона звоне 
дању и ноћу и вазда „нешто јављају људима”, тако ће и Братићево дело – од данас, нажалост, без 
Братића – препознатљивим тоном ођекивати у историји српске књижевности.  
Милисав Савић: Отишао је добри, увек насмејани и на шалу орни херцеговачки дечак. Онај који је 
гутао приче укућана и комшија окупљених око распаљене ватре. У дугој зимској ноћи једино је 
прича могла растерати вештице, вампире и остале ноћне утваре. Једино је прича могла ослободити 
сироче страха од ђавола, вукова, сеоског брице, па све до звона. Шехерезада се, по Братићу, 
родила у Херцеговини, поред неког огњишта. Једна од тих Шехерезада по имену Јована – родила 
је и сина, који је мајсторски записао све приче своје мајке. 

Политика, Зоран Радисављевић,  4. 6. 2016. 
 
 
 
 
Вијест из "Вечерњих новости"  

МАЈСТОР ЧАРАЊА И ПЛЕТЕЊА ПРИЧА 
 

Истакнути писац и приповедач Радослав Братић преминуо је у четврта у Београду, у 68. 
години. Херцеговачки крај писац је представио кроз ликове у чијим се судбинама преплићу хумор 
и трагедија 

Дуго година се стоички носио са болестима које су стизале једна другу, да би га она 
најсуровија и неизлечива савладала: прекјуче по подне отишао је Радослав Братић, писац ретког и 
драгоценог кова, аутор антологијских приповедака и романа. И сви, који су га иоле познавали, 
рекли би добри човек, племените душе. 

Дошао је на свет 1948. у херцеговачком селу Брестицама, као сироче, јер су му једва била 
три месеца када му је отац, тешко болестан, из пушке "пуцао у рану, у болест саму". Основну 
школу учио у Коритима (код Билеће), и у Билећи, а средњу у Требињу, и читавим животом и 
стваралаштвом остао везан за тај крај, о чему је написао и најлепше странице. Као студент 



књижевности на Филолошком факултету у Београду био је покретач и уредник студентског 
часописа "Знак", касније уредник "Књижевне речи" и часописа "Књижевност", Релатион и "Зора". 

Његов стваралачки опус обухвата романе "Смрт спаситеља" (1973), "Сумња у биографију" 
(1980), књиге приповедака "Слике без оца" (1985), "Страх од звона" (1991) и "Зима у 
Херцеговини" (1995), и књигу есеја и критика "Писац и документ" (2000). Критичари, књижевни 
знанци, па и читаоци, брзо су препознали нови глас у савременој српској књижевности, па су 
уследиле многобројне награде, "Исидора Секулић", Андрићева награда, "Ћамил Сијарић", "Меша 
Селимовић", "Лазар Вучковић", "Кочићева награда". Примајући "Мешину награду" 1992. за збирку 
приповедака "Страх од звона" Братић је у надахнутој беседи рекао: 

- Детињство је једина пишчева оаза где се накнадном прерадом сећања могу дозвати чежње 
као да су реалност. То је једини пејзаж у који се радо враћам, где свему могу да се наругам и 
подсмехнем. Једино у њему могу све да изврнем и заменим. Оно што ми изгледа вечно да обрнем 
у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем. Детињство као могућност стилизовања 
чињеница, као промаја где нема паучине. 
 
Комеморација и сахрана  
  Писци ће одати почаст свом колеги и пријатељу, комеморацијом у Удружењу књижевника 
Србије, у понедељак, 6. јуна, у 11 сати. Братић ће бити сахрањен на Новом гробљу у Београду, у 
Алеји заслужних грађана, у среду, 8. јуна, у 14.30. 
Братићеву радну биографију обележили су и послови секретара, касније и потпредседника УКС, и 
посебно вишегодишње уредниковање у БИГЗ где је водио десетак значајних едиција. Уз враћање 
заборављених класика знао је да открије и нова даровита пера, пружи им несебичну подршку. 

Сумирајући Братићеву прозу, критичар Марко Недић истиче да је изузетно занимљива по 
садржини, богатству мотива, живописним ликовима, језичкој раскоши, осећању за хумор... 
- Читав један национални, културни и социјални простор у источној Херцеговини, са различитим 
облицима пријављивања живота у њему - зимским поселима, свадбама, рођењима и сахранама, 
сеоским обичајима, свађама, сеоским задругама и насилним откупима, болестима и епидемијама... 
представљен је у Братићевим приповеткама и романима, рељефним прозним сликама и 
ситуацијама, којима не недостаје ни хуморно ни трагично осећање живота - каже Недић. 

Виђење сопственог стваралаштва писац је топло и ефектно исказао у тексту "О чарању и 
плетењу приче", у коме пише: "На мене је највише утицала природа херцеговачког краја: брда, 
извори, људи, пејзажи, животиње. Док су младе, биљке су у овом крају лековите. Када зрену - 
постану отровне. Слично је и са човеком. На мене су пуно утицали стари, расни приповедачи који 
обрћу историју и осветљавају векове. Они се кроз хумор прво наругају себи да би стекли право да 
се наругају другима. На мене су утицале епске песме и приче. Најзад, на мене је можда понајвише 
утицала моја мајка која је и те како умела да живи од чарања и плетења прича."  
 
Миро Вуксановић:Истина 
БРАТИЋ је измислио херцеговачку Шехерезаду да казује истину о људима који су навикли да им 
живот расте из камена, којима је вуковска реч главна имовина и који за патњу имају стотине 
имена, а радост врло ретко помињу. Прошле године сам га предложио за Академију наука и 
уметности Републике Српске (АНУРС). Примљен је за члана ван радног састава, а требало је, по 
заслузи, да то буде раније. 
 
Јован Делић: Рана  
"ДОШАО сам на свет с лепом раном", усвојио је Братић исказ једног Кафкиног јунака. Та рана, 
његова и очева, радила је читавог живота и лучила бисер-прозу. С том раном, многоструко 
болнијом и увећаном, отишао је с овога света, с неизлечивим осећањем страха и кривице. "Слика 
без оца" је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизлечиву, живу рану и 
отишао из овога света. Оставио је сироче, које ће целог живота носити очеву рану и утирати 
мајчину сузу. 



 
Мирослав Максимовић: Аутентичан  
БРАТИЋ и ја се знамо још од краја шездесетих година, када је он дошао из Сарајева у Београд. 
Читавог живота смо се дружили и били заједно у разним пословима, најдуже у БИГЗ-у. Био је 
аутентични писац и добар човек. У животу је био сироче, а и у књижевности је био нека врста 
аутентичног сирочета, што се најбоље види из његових раних књига. Последњих година био је 
посвећен херцеговачким пословима уређујући часопис "Зора" и водећи "Ћоровићеве сусрете 
писаца" у Билећи. 
 
Гојско Ђого: Круг  
ПОПУТ каквог уметничког антрополога, који описује живот и обичаје народа, Братић је 
животопис Херцеговаца транспоновао у једну повест која је уверљивија и истинитија од било 
каквог научног увида. Дирљиво је било гледати како и у својим последњим часовима, на силу, 
покушава да прогута још један залогај омиљених херцеговачких ђаконија, зеричак сира из мијеха 
и кашику раштана. Тако је Братић, као Хумљак, и на овај, помало, симболичан начин, затворио 
свој животни круг. 
 
Вечерње новости, Драган Богутовић,  4. јун 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никола Маринковић 

ОДЛАЗАК РАДОСЛАВА БРАТИЋА (1948–2016) 

После дуже и тешке болести, 2. јуна ове године напустио нас је Радослав Братић. Већ дуже 
време није био активан у књижевном животу и његово одсуство је било приметно, јер у питању је 
приповедач који није пропустио да наративизује најболније тачке српске егзистенције у 
двадесетом веку, спајајући завичајну епску матрицу са модерним уметничким формама на 
препознатљив и ефектан начин. Свака његова књига, од првих радио драма, романа Смрт 
спаситеља (1973) до Трга соли (2002) доносила је благу промену у приповедачком изразу и 



форми, али се за сваки од тих текстова, чак и без читања наслова и аутора, без двоумљења могло 
одмах рећи да су Братићеви. 

Биографија Радослава Братића као да је предодредила тематику његовог дела: рођен је на 
Видовдан 1948. године; као студент књижевности био је сведок протеста 1968. године; први роман 
објавио је уочи раздружитељског Устава СФРЈ из 1974, а последњу збирку приповедака 1995. 
Братића, међутим, није било лако читати. Без обзира што га је критика уврстила у талас 
„стварносне прозе“, у Братићевом делу поред болне историјске и савремене драме подједнако има 
и елемената борхесовске традиције, јужноамеричког магичног реализма, домаћег фолклорног 
наслеђа, али и натруха постмодернизма. Ипак, ниједна од ових поетичких карактеристика не 
објашњава привлачност Братићеве прозе, нити исцрпљује њене рукавце. Након што је у Смрти 
спаситеља најавио свој прозни пут, опредељен савременом прозном техником коју је додатно 
радикализовао у Сумњи у биографију и продубио трагиком искуства. 

Збирка Слика без оца појавила се 1985. године, показавши како је Братић додатно обогатио 
свој сложени уметнички поступак фолклорним наслеђем, како на нивоу мотива, тако и на нивоу 
уметнутих жанрова који постају део његових приповедака. Нестабилна духовна ситуација у 
његовој земљи, додатно је окренула Братићево приповедачко око тешким послератним годинама у 
Херцеговини, чије трагично искуство је развијао унутар замишљених међа његовог приповедачког 
центра –села Биш као фиктивног али врло аутентичног топоса каменитог Захумља. 

На почетку распада Југославије, Братић је објавио збирку чији наслов одаје дубоку 
стрепљу – Страх од звона (1991). У њој Братић, и даље остајући у бишовском простору, 
оживљавањем болних искустава херцеговачке прошлости истовремено и упозорава на будућност. 
Јер, за освешћеног приповедача попут Братића, садашњост те, 1991. године, могла је бити све само 
не обећавајућа. Противник епске бишовске заједнице више није само епско Друго, у контексту 
косовске традиције и граничног положаја Херцеговине, већ поприма и облике модерног, 
идеолошки и политички профилисаног противника. Полако се умећу приче блиске времену 
приповедања, али се дискрентно износе и мане сопствене (утопијске) заједнице. Међутим, без 
обзира на благонаклону иронију спрам сопственог колектива, код Братићевог приповедача нема 
суштинске комике јер у Страху од звона не само да се потврђује осетљивост за феномен 
предачког и историјског, већ и дубоко песимистичка перспектива. 

Бишовски простор Братић је ефективно затворио у последњој приповедној збирци, Зима у 
Херцеговини (1995). Грађански рат против бивших комшија потпомогнутих бившим савезницима 
одвећ песмистичког Братићевог приповедача упутио је ка још модернијим приповедним 
поступцима, јер зло прошлости и зло савремености често се не могу исказати истим речима и на 
исти начин. Представљени свет Зиме у Херцеговини није само херцеговачки, већ и ратно-
беографски, оптерећен санкцијама, бедом и међуљудском хладноћом, али проширен и на 
јужноамеричке борхесовске просторе. Братић, наследујући Леониду Шејки и Данилу Кишу, 
приповеда о личним стварима, које ефектније него епска проза откривају колективну трагедију 
кроз мале личне драме. Братић чак експериментише са постмодернистичким техникама, али 
свестан личне одговорности пред историјом с једне, и суштинског релативизма постмодерности с 
друге стране, не одлази тим путем до краја. Природа књижевног ангажмана поставила је границе 
које није хтео да пређе. 



Исте године када и Зиму у Херцеговини, Братић је објавио дијалошку књигу о сопственом 
разумевању књижевности, Шехерезадин љубавник (1995). Овај (ауто)поетички спис нуди 
занимљива запажања о односу књижевности и времена, писца и ангажмана, аутора и читаоца, увек 
из позиције аутентичног европског хуманизма. Такође, Братић је објавио и књигу есеја и критика 
Писац и документ (2000), у којој аналитички, али с љубављу и поштовањем пише о светским и 
домаћим класицима, као и о сопственим пријатељима и исписницима, попут Киша и Пекића. 

Трг соли (2002), зрели Братићев роман и последње фикцијско дело овог аутора, сублимирао 
је дотадашњи пут његове прозе. Сложена композиција и овде се ујединила са књижевним 
ангажманом особене природе, продубљеним јеванђелском симболиком соли. Његови јунаци читају 
Библију као сопствено дело, парадигматично се препознајући у спису од пре два миленијума којег 
њихово време жели да се одрекне. 

Нажалост, Братић није могао да настави овим путем. Убрзане историјске околности, 
уреднички ангажман у Новој Зори, заједно са све крхкијим здрављем осујетили модерну српску 
књижевност и њене читаоце за аутентичне одговоре херцеговачког приповедача на изазов 
савремености. Ипак, без обзира на списатељску паузу (делимично прекинуту Изабраним делима) 
Братић није ћутао. У бројним интервјуима он је смело критиковао незавидно стање и положај 
српског народа, показујући да је доследан и непоколебљив на свом путу не само писца, већ 
комплетног интелектуалца. У интервјуу Печату од 17. јуна 2010. поновио је мисао из 
Шехерезадиног љубавника да писац „све подвргава сумњи“. Из те темељне, хуманистичке сумње, 
Братић је написао све своје романе, приповетке, есеје, радио и ТВ драме. На крају овог пута 
сумње, на крају потраге за смислом, како је једном рекао, налази се Свевишњи, једино што је 
човеку још преостало када су сви митови порушени. Нека му Он, молимо се на крају ове мале 
воштанице Братићу у спомен, подари место у небеском царству, међу свим оним Херцеговцима 
који тамо већ обитавају. 

 

(Печат, 10.06.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              КОМЕМОРАЦИЈЕ (наслов рубрике, посебна десна страна, наслов рубрике 

уоквирено, врх странице)  

 

 

 

 1. У Удружењу књижевника Србије,  6. јуна 2016, у 11 сати  

 

Марко Недић  
 



Поштована Габријела, поштовани пријатељи и познаваоци књижевног дела Радослава Братића, 
 

У овом тешком часу за све нас који смо подједнако волели богату прозу и ведру и 
духовиту личност Радослава Братића и ценили његову радозналу и отворену природу и неизмерну 
оданост херцеговачком завичају и људима, у овом најтежем часу за тебе, драга и племенита 
Габријела, што си толике деценије делила живот са њим и што си га с неизмерном љубављу и 
пожртвованошћу чувала до његовог последњег погледа и сна, тешко је наћи речи које могу 
исказати сав губитак који је његовом смрћу претрпела српска култура и тешко је нагласити сав 
значај који је он својом личношћу и делом подарио српској књижевности и свима нама.  

Несумњиво је био и остао један од најзначајнијих српских прозних писаца друге половине 
ХХ и прве деценије и по  садашњег века. Припадао је генерацији наших књижевника који су 
седамдесетих година прошлог века на најнепосреднији начин, новим темама и новим поступцима 
у приповедању, обновили српску прозу, а тиме и целокупну српску књижевност тога времена. Свој 
динамични обновитељски глас наставио је и у наредним деценијама, када се представио као један 
од најимагинативнијих књижевних стваралаца који успешно спајају традицију и модерност, снагу 
индивидуалног језика и нове могућности књижевног обликовања. После два романа – Смрт 
спаситеља и Сумња у биографију,  и три књиге прича – Слика без оца, Страх од звона, Зима у 
Херцеговини, од којих је свака представљала датум у српској култури, у Тргу соли, свом последњем 
наративном делу, вратио се роману и својој завичајној Херцеговини, њеној митологији, традицији, 
њеном фолклору, психологији и етици њених становника, њеној богатој и изазовној епској 
историји, неизвесној садашњости и непосредном и сложеном свакодневном животу. Уз 
приповетке и романе писао је и надахнуте аутопоетичке и есејистичке текстове, које је такође 
компоновао у засебне књиге – Шехерезадин љубавник, Писац и документ – чиме је на посебан 
начин потврдио своју изразиту наративну самосвест и велику језичку и стваралачку инвенцију. 
Објавио је и један број приповедака, есеја и текстова о савременим писцима и ауторима ранијих 
времена који нису ушли у његове досад објављене књиге, нити у његова Изабрана дела од десет 
књига у издању београдске Просвете и „Филипа Вишњића“. 

Богатство и сложеност тематских оквира његове прозе, засновани на изразитој ауторској 
пројекцији живота у завичајној Херцеговини после Другог светског рата и идеолошког преокрета 
у време резолуције Информбироа, и доцније проширивање на градску средину и на савремени 
тренутак, као и понирање у дубоку прошлост херцеговачког простора, одређују га као писца 
велике имагинативне енергије, који своја наративна интересовања није подређивао само једној 
поетичкој, тематској и значењској линији приповедања. Тако су у његовој прози срећно и естетски 
веома продуктивно повезане далека и блиска прошлост и наша садашњост, драматичне судбине 
изабраних књижевних јунака, њихов лирски, хумором обојени или трагични доживљај детињства 
и завичаја и доцније критичке опсервације о данашњем времену. Уз Мому Капора и Мирослава 
Тохоља, и раније Светозара Ћоровића, на најсликовитији прозни начин опевао је своју завичајну 
Херцеговину. Зато су његове приповетке и романи, крајња, можда и последња, али веома 
модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. 
  Ведрина и хумор у његовој прози, као корективи сурове стварности, страха од неправде, од 
неизвесне природе и њених сила немерљивих, од невеселе и трагедијама испуњене националне 
историје и савременог живота, максимално су се остварили у богатом језику његових приповедака 
и романа и у привлачним призорима из непосредне животне стварности. Сваком реду његовог 
рукописа, његовом језичком слоју и наративном облику у који је тај рукопис уткиван давана је 
изразита индивидуална стилска боја. Снага Братићевог језика није била само у богатој и 
разноврсној лексици, у којој се појављују различити изражајни слојеви, у особеној асоцијативној 
синтакси, у напоредном појављивању лирских и натуралистичких слика и призора, већ у 
најнепосреднијој вези између доживљаја света исказаног изабраном садржином, на једној страни, 
и језичке и стилске артикулације тог доживљаја, на другој. Донекле померајући у други 
приповедни план хронолошки наговештену фабулативну основу прозног рукописа, он је свој 
доживљај стварности у Херцеговини, а у новијим приповеткама и у простору Београда, примарно 



обликовао у фрагментима, у издвојеним призорима, у асоцијативним синтаксичким изазовима, у 
наизглед епизодним, дигресивним ситуацијама и причама које скривеном, а у суштини главном 
фабуларном току прозног текста омогућавају битну садржинску и семантичку потпору и ново, 
знатно проширеније уметничко значење. Тако се језичко богатство овог аутора, још у детињству 
упијано у херцеговачком завичају и у заводљивим причама његове мајке Јоване и на 
најнепосреднији начин укључено у његове приповетке и романе, већ од његове прве књиге, од 
Смрти спаситеља и њене композиционе отворености, показује као њихов најзначајнији 
уметнички знак. 

Поред високих домета свог прозног израза, Радослав Братић је готово пет деценија био 
један од најактивнијих учесника нашег књижевног живота. Био је оснивач и уредник часописа 
Знак који су својим прилозима испуњавали студенти Филолошког факултета у Београду, уредник 
Књижевне речи, члан редакције и извршни уредник часописа Књижевност, уредник  Реласиона, 
члан Управног одбора Удружења књижевника Србије, његов потпредседник и дугогодишњи 
секретар, такође дугогодишњи успешни уредник Београдског издавачко-графичког завода, 
приређивач књига наших савремених и класичних писаца (између осталих и књиге Патријарха 
Павла Молитве и молбе), а заједно са Габријелом (Арц) приређивач неколико антологија кратких 
прича ваневропских народа. После Нато агресије на нашу земљу приредио је књигу Оптужујем, у 
којој су сабрани текстови наших писаца, научника и јавних радника у одбрану културног и 
националног   идентитета српског народа на Косову и Метохији. Био је, заједно с Николом 
Асановићем, обновитељ и готово две деценије главни уредник билећке Нове Зоре, која је 
настављала традицију мостарске Зоре, коју су својевремено уређивали Алекса Шантић, Јован 
Дучић и Светозар Ћоровић. У Новој Зори, захваљујући његовој непосредности и уредничкој 
комуникативности, аутори су били најзначајнији српски писци данашњег времена без обзира из 
које средине су долазили и коју поетику су заговарали. Братић је такође, заједно с Николом 
Асановићем, био оснивач и организатор Ћоровићевих сусрета у Билећи („Савремена српска 
проза“) и Гацку (историчарски део), културне и књижевне манифестације на коју су долазили 
писци, историчари и културни радници из целокупног српског националног и језичког простора. 
Све је то радио са огромном енергијом и радошћу што може нешто да уради за српску књижевност 
и свој завичај. 

За књижевни рад Радослав Братић је добио низ различитих признања и награда, између 
осталих „Андрићеву награду“, награде „Исидора Секулић“, „Меша Селимовић“, „Ћамил Сијарић“, 
„Бранко Ћопић“, „Светозар Ћоровић“, „Душан Баранин“, „Вељкова голубица“, „Кочићево перо“ и 
многе друге. Књижевна критика му је посветила велики број релевантних критичких тумачења, 
чији избор има преко петсто педесет страна. На тај начин је његова проза укључена у најживље 
стваралачке токове савремене српске књижевности и представљена као њихов велики и неоспорни 
поетички и вредносни допринос. Њему се, међутим, као писцу и као човеку нико није могао 
одужити онолико колико је он све нас непоновљиво задуживао својом писаном и живом речју и 
својом ведром непосредношћу и достојанством. Тиме свима нама, његовим књижевним 
пријатељима и сапутницима, његовој Габријели, његовим Херцеговцима, читаоцима свих 
генерација, много теже пада неумитни одлазак такве личности и таквог ствараоца.  
Зато, нека му је вечна слава и хвала. 
 

 

Јован Делић 
 

СИРОЧЕ С ТОРБОМ ПУНОМ СНОВА 
 

Радослав Братић је један од најаутентичнијих људи које сам познавао и један од 
најаутентичнијих српских приповједача. Он је имао свој свијет о којем је приповиједао, гласом 
препознатљивим и уникатним, говором завичајним, изразито индивидуално обиљеженим и 
стилизованим. 



Он је у том свијету о којем је приповиједао спајао Херцеговину и Београд, поготово у 
данима када је Београд био угрожен и под бомбама, и када је силазак у подрум био београдска 
животна ситуација; када се човјек обрадује мишу у подрумској рупи и када се идентификује са 
њим, па се чак човјек и преобрази у миша. Силазак у подрум је силазак под земљу; примицање 
паклу и гробу. 

Однос према земљии народу подигао до категоричког моралног императива: 
Никада не призивај никога да бомбардује твоју земљу. Бомбе падају и на твоју главу. 
И у добру, а нарочито у злу, буди уз свој народ. Свијетли примјери су Иво Андрић и Меша 
Селимовић. 

Та висока морална начелност отворила му је пут до почившег свјатејшег српског 
патријарха Павла, чији су га дух, хумор и доброта плијенили.Писац је био очаран овом светом 
личношћу и са њим, и о њему, направио је књигу Молитве и молбе. 

Тајну умјетности приче и причањаучио је од херцеговачких пејзажа;од понорница; од 
ватре у шпорету и на огњишту, која се час распламса, а час тиња и крије запретања;од старих људи 
који се надмећу у приповиједању и од плетиља прича, међу којима је била најистакнутија његова 
мајка Јована. 

Мајчину смрт никада није преболио нити се од ње опоравио. С мајчином смрћу почело је 
Радославово копњење и умирање. Усахнуле су и његове приче, и радост приповиједања, и 
приповиједачки хумор. 

То ми је лапидарно разјаснио писац Јован Радуловић, показујући колико је човјек дубоких 
увида: 

 „Послије Јованине смрти, Радослав Братић је једини од нас у Андрићевој позицији – без 
браће и сестара, без порода, одсад и без мајке, њега више ништа крвно не везује за земљу и за овај 
свет. Он је апсолутно сам. Тешко је тако живети“. 

Са Јованом је нестао и један од извора приче и причања; подстицај за приповиједање. 
Нестао је и један дио усмене Херцеговине. 

Књижевност га је судбиниски повезала са Габријелом Арц, преводиоцем са више језика. 
Упознали су се као студенти радећи на разговору са Лајошем Зилахијем. Остали су до краја 
живота и књижевни сарадници. 

Не знам никог ко би, као Габријела, тако предано и беспрекорно његоваоу предсмртној 
болести Братићеву мајку Јовану. 

Не знам никога ко би са таквим пожртвовањем пратио Радослава у његовим болестима и 
опоравцима као што је то чинила Габи. 

Херцеговина је формирала њега,а он је књижевно моделовао Херцеговину. Земља, људи и 
језик, што би рекао Иво Андрић, снажно се осјећају у Братићевој прози. И људски бол, а нарочито 
дјечја патња, поготово патња дјетета сирочета. 

За Братића нема чудније земље од Херцеговине. То је земља чуда и земља прича, углавном 
тужних и трагичних; земља плача и увијек двосмисленог смијеха. Нема у њој прича о нади и 
добру. У њој сваки камен има лице које пркоси и заслужује да буде портретисано. 

У Херцеговини се гласнику за муштулук даје поморанџа, која кружи од руке до руке, док 
се опет не врати првом власнику, уколико у међувремену не иструне или се не осуши; или грумен 
соли који ће ући у Братићеву књижевну митологију и у наслов романа Трг соли. 
Херцеговина је земља јама у које су бацани полуживи људи разбијених глава. Корићка јама је у 
близини Братићевог села Брестице. Над њом је дјечак дозивао из дубине мртве и поклане, и 
разговарао са њима. Разговор са мртвима је ушао у српску савремену књижевност из живота барем 
колико из књижевне традиције. 

Херцеговина је земља ријека-понорница. Требишњица је метафора за роман. У тој највећој 
понорници у Европи, која успут прикупи много потока и речица (Мушница, Фатничка ријека и 
друге)и својим зеленим коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа - вели 
Братић.Требишница усисава речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод 
земље, говорећи нам тако о овостраном и фантастичном слоју приче. 



Бол и туга су врхунска мјера ствари; људски и животињски бол и туга. Пред болом оца који бије 
битку са својом живом раном свака идеологија, политика и власт показују се лажним. Ко је 
прочитаоБратићевуизванреднукњигу Слика без оца, морао је осјетити колико је велика и тешка 
суза дјетета сирочета; колико је страшан и са девет кора, тврд и препечен, удовички хљеб, и 
колико је суров човјек, нарочито према слабима и незаштићенима. Важно је умјети видјети, вели 
Братић.Ко умије да види, уочиће како и животиње плачу; како и кобила Зека рони сузе и како је 
свијет тугом и сузом повезан.Дјетињство је једна од Братићевих књижевних опсесија. Један 
Братићев златоусти јунак вели: 

„У дјетињство треба једнако завирити и највећим јунацима и пропалицама. Тамо сви 
догађаји постају јасни као на длану, уређени и сложени као откос младе траве.“ 
А сам Братић је, у своје име, написао ову реченицу: 

„Иако је писцу завичај мјесто рођења,а пре свега језик на којем пише, као и простор на 
којем живи – често ми се, с годинама све више, чини да је мој завичај детињство. Као да је тамо 
све најважније засађено и започело; све чистије и брже успева.“ 

За Братића, дјетињство није никакво срећно ни безбрижно животно доба, већ доба 
емотивне језе, усамљености, изложености опасностима; доба раног зрења усуочавању са 
сиромаштвом и суровошћу живота. Дијете сироче је велики страдалник. Страх је његова кошуља, 
а кривица животна позиција. Страх и кривица су основна осјећања Братићевог дјечака. 
Братић радо цитира Рејмона Карвера: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. Братић 
је, уз доста маште, књижевно позлаћивао своје застрашујуће доживљаје из дјетињства: Отац му се 
убио када је дјечак имао три мјесеца. Умрли су му брат и сестра који заједно нијесу имали ни 
годину дана. Преживио јесамим чудомтопљење у чатрњи из које се породица водарила;преживо је 
пад у поток – спасила га је грана јасена; од школе до куће, у повратку, пратили су га вуци. А када 
се домогао градаи суочио сеса суровошћу живота у туђој кући и у сиротињском дому, одметнуо се 
добровољно у затвор и нашао уточиште у напуштеној ћелији злогласног билећког казамата. Читао 
је и памтио исписане поруке са затворских зидова. Ноћу су му на сан долазили затвореници из 
прича и легенди, нарочито они који су успјели да умакну стражи и властима. Био је жива очева 
слика за оплакивање. 

Дјететом је постао погорелац: кућа је необјашњиво, ноћу планула, док су дјечак и мајка 
удовица спавали. Пробудила их је својим рзањем митска кобила Зека и спасла сигурне смрти и 
пламену.У кући је изгорела и чаробна очева кутија с очевим писмом једином потомку; изгорело је 
све што је могло горети, изузев мајке и сина. 

„Дошао сам на свет с лепом раном“, посвојиће Братић исказ једног јунака Франца Кафке. 
Та рана, његова и очева, радила је читавога живота и лучила бисер-прозу.С том раном, 
многоструко болнијом и увећаном, отишао је са овога свијета, с неизљечивим осјећањем страха и 
кривице. 

Слика без оца је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизљечиву рану 
и отишао са овога свијета.Оставио јесироче, најтужније и најнезаштићеније биће на свијету, које 
ће цијелог живота носити очеву рану и тражити очеву руку и утирати мајчину сузу; које ће бити 
очева слика за плакање и оплакивање. 

Писање је, за Братића, борба против страха; приповиједање је архетипско Шехерезадино 
заваравање крвника: 

„У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш и преврћеш речи и, 
уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче.“ 

Цјелокупна Братићева проза може се разумјети као једна велика, недовршена и отворена 
бајалица против страха: од змије под кућним прагом; од вука и мрака; од ноћних затворених 
утвара; од воде, чатрње и набујалог потока; од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева 
кутија у којој је највећа тајна свијета; од звона; од јама и шкрипова пуних људских костију; од 
осјећања кривице; од бомби и бомбардовања; од болести и смрти; од страха од Страшног. Зато је 
писац Шехерезадин љубавник који причом заварава и одгађа смрт. Братићев свијет је повезан 



тугом и мајчином сузом. Зато је и Братић, као и његов херцеговачки фескописац Обрадовић, у лик 
свете Богородице унио нешто од лица своје мајке. 

„Ватра на огњишту је догорјела. Прича је испричана“. 
Испричао ју је сироти дјечак с торбом пуном снова. 

Слава му! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вук Крњевић                
                                                                БРАТИЋЕВ ПЕЧАТ 
 
 Када сам, десетак дана прије смрти, посјетио Радослава Братића у његовом стану, сачекао 
сам са његовом супрутом Габријелом Арц, да се пробуди из сна од дејства морфијума. 
 Разговарали смо, без икаквих сметњи, о догађајима када смо се упознали у стану Мирка 
Ковача са осталим припадницима тзв. “резервне генерације”, како је то означио Света Лукић, са 
Данилом Кишом, Бориславом Пекићем, Филипом Давидом, па су у то друштво ушли и Милисав 
Савић и Радослав Братић. Било је то пријатељско другарство, али и литерарно, у којим су се 
смењивале идеје о савременом друштву и књижевности, а хумор и цинизам бојили су те разговоре 
и претварали их у лакоћу. То је био сусрет генерација у којем су и стари и млади исказивали своја 
размишљања. 
 Тада сам, као главни уредник часописа “Књижевност”, претворио тај часопис у часопис 
“резервне генерације”, а уз додатак часописа под називом “Lettre international” лансирао све ове 
писце на међународну сцену. Највише успеха имао је Данило Киш, али су и сви остали успјевали 
да буду објављени на француском и немачком језику. Један од њих био је и Братић кога сам 
ускоро довео за оперативног уредника часописа. 
 Отада па до његове смрти наше пријатељство је остало непомућено, а највише смо се 
дружили преко љета у Тивту. Оно што је написао остаје као свједочанство о херцеговачким 
људима о догађајима у којем су приповједања његове мајке Јоване одиграла, можда, у пресудну 
улогу. Његов отац извршио је самоубиство тако да је Јована била самохрана мајка. 
 Његов лик лебди вазда у мојим сјећањима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Душко Новаковић 
 

САМО АКО УСПЕМ ДА ПРЕВАРИМ ТУГУ ЗА ТОБОМ 
НЕКИМ ВЕСЕЛИМ  ДЕЧАЧКИМ ТРИКОМ 

Читуља за мог кума Радослава Братића 
 
Бићеш с нама још мало, овде на земљи, до среде, још свега два дана 
Док се не нађе метални сандук, док те не залетују, запломбирају 
А ја ћу до тада покушати да из овог скроз замршеног клупка сећања 
Одрешим макар један од оних чворова за који тврде да, као туга 
Уме да буде болнија од свега боловног, и од цепања меса на живо 
Само ако успем да преварим тугу неким веселим дечачким триком 
А онда се и нагнем да ти кажем, да ти шапнем, да ти предложим 
Да због свега што се збивало с нама а није престало да се збива 
Јер је постало  облик мучном раздешавању бића коме нема краја 
Па и због тих наших слика без оца које смо криомице проносили 
Жагорљивим Београдом, ушивеним у невидљиве џепчиће душе 
Помогнеш, ти мени а ја теби, да их не поцепамо и предамо забораву: 
 
Ево, поклањам ти мог оца, авијатика, прикуцај га ако хоћеш на чело 
Ако мислиш да ће ти бити лакше кад слетиш доле у тмине Хада 
Без личне карте, без пасоша, без иједне своје књиге, без дувана 
Па уколико запне око препознавања нема ти друге него да се позовеш 
На приче о очевима које, можда, још увек нешто значе, рецимо 
Ономе који је био за њихова живота заједнички родитељ и спаситељ 
А нас припремао за безочинство, за школу небрањених од невоља 
Кад смо, босоноги, мучени лекцијама о суровим, ратним годинама 
Знали тајно да пљунемо по његовом светом имену сведржитеља 
А онда и покајнички зајецамо, ударајући се шакама о чело и груди 
Ридајући до неба гласније од сваке херецеговачке нарикаче - 
Постидни мушкарци у том часу који би најрадије замакли о прву грану 
 
А ево ти и моје мајке, замолићу је, ту сенку међу сенкама удовица 
Да из склопљених вилица повади стврднуте груменове земље 
А из оба уха струкове корова што су изђикали вишље од њеног крста 
Да те још једном погости оним својим меким преливима гласа 
Онаквим каквим се у сами цик зоре оглашавају народни славуји 
Како би брже стигао до своје брижне мајке , сео наспрам ње и дао јој 
Црну мараму на дар, о срећан ко никад што ћеш заувек бити с њом 
И са осталим сликама које је упила влажна фотографска плоха 
На којој фигуре, преко којих је сноп светлости снажније дејствовао 
Јаче поцрне, а оне слабије једва успевају да се отисну кроз негатив 
Или бивају сасвим провидне оне где је светлост била ћутљиво уздржана 
 
И да ти кажем: хвала што си ме научио да користим прст уместо пера 
А у недостатку мастила да га умачем у властито срце уместо у мастиону.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Радмила Поповић  
 
 

Драги Радославе, 
Сад кад си отпочео путовање кроз вјечност другог свијета, знам да желиш да те испрате 

гласови твојих пријатеља и да ти кажу шта се данас дешава овдје. 
У твом дому је болан мук. 
Твоја родбина листа албуме не би ли те оживјела у слици. 

 Твојим пријатељима леди се дах и нараста празнина у грудима. 
Зима је у твојој Херцеговини. Остала је без најпоузданијег чувара ватре и сакупљача  прича 

са огњишта. 
А у мени помијешала се времена и замрсиле мисли. Проводим дуге сате са твојим 

литерарним јунацима. Ових дана срела сам Никодија из приповијетке “Силазак у подрум”. Много 
личи на тебе: преплашен нечовјечним феноменима живота, исцрпљен и сав у ожиљцима. Носио је 
торбу хране да је пошаље у ратно Сарајево извјесној Р.П. 
Мислим на тебе земљаче, брате и силно те жалим, чујеш ли ме?! 

Не сумњај у своју биографију. Она је чиста, садржајна и људски топла. 
Не страхуј за судбину својих приповиједака. Оне имају здраво и нетрулежно сјеме ријечи, 

отпорно на заборав и пролазност времена. 
Нека твоја племенита душа пронађе заслужени мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиодор Росић 
 

ТРИ ДОБРА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 

Неколико добара донео је српској књижевности Радослав Братић. Навешћу сaмо три 
најизразитија. Прво добро везано је за књижевну топографију,  друго за причу, и треће за начин 
казивања - прцизније за митопоетски начин казивања.  

Ако вам кажем, даме и господо, драги пријатељи, да је Братић својим приповедачким 
делом знатно обогатио српску полиценричну културу, тиме нећу рећи неку кардиналну новост. 
Источна Херцеговина са Коритима,  Билећем, Требињем, Бишом, местом у којем се доминантно 
нижу догађаји у Братићевим прозним остварењима. То се односи на његове приповетке из књига 
Слика без оца и Страх од звона, а ту је и књига Зима у Херцеговини, у којој писац проширује 
просторно-временски континуум, поред Херцеговине и на Београд, који је био присутан и у 
његовим романима, пре свега, у Сумњи у биографију.  

Братић је писац непоновљивих светова и један од највећих писаца евокације детињства. 
Сурову судбину свог завичаја писац гледа с тачке гледишта детета, чисто и непристрасно и чини је 
универзалном.Братић има и поштује своје књижевне претке који су тематско-мотивски везани за 
Херцеговину. Он је, међутим, знатно обогатио митску мапу српске књижевности.Поштује 
књижевну традицију, али је и надограђује. 

Друго трајно књижевно добро које је Братић донео српској књижевности, то је прича и њен 
наративни дискурс.Братићева прича садржи догађаје и у њој се појављују доминантни ликови, 
најчешће се они структурно циклично смењују, из приче у причу, из књиге у књигу.То су Митар, 
Шпиро, Госпава, мајка, Јешна,Григорије итд. Његови ликови имају доминантна и битна својства, 
властиту нарав, природу, морал, вољу, карактерне особине; они имају начин заједничког 
понашања, свест о националној припадности, религиозност као националну особину. Њихов 
ментално стање, везано језа психичка својства која испољавају. То је начин мишљења и скуп 
душевних особина и склоности појединаца.  

Парадигматичан је исказ у Братићевој приповетци „Човјек који је видио“: „ За Гргура 
Скакавицу... говорили су: „Човјек види онолико колико успије причом да обухвати“. А Гргур, 
један од најумнијих Бишана, својом причом могао је да обухвати вијекове уназад и унапријеед, да 
их просије и кроз ситно и кроз крупно сито и решето“ (Страх од звона 1991: 145). То се односи и 
на приповедачко Братићево књижевно умеће. Братић је снажно ослоњен на усмене форме 
народног приповедања. У његовој прози присутне су пословице, загонетке, фразеологизми, басме, 
народне пеме, изреке.  

Његове приче имају причу, тј. садрже догађаје а испричане су изузетним језиком, са 
завидним степеном експресије и лексичким богатством. Реч је о правој магији језика. Његове 
приче често су ироничне, гротскне и митолошки обојене.  

Треће добро које је Братић донео српској књижевности везано је за начин казивања, 
прецизније за митопоетски начин казивања.Постоје  разни облици примене мита у књижевном 



тексту, мифологизм у различитим степенима може се посматрати у најразличитијим његовим 
причама и он показује значајну стабилност. 

Његове приче имју свој извор у митолошком мишљењу, а то се може пратити  преко 
структурно-семантичког прожимања мита, књижевности и фолклора, кроз манифестују 
транстекстуалног  присуства.  Међутим, ма какви митолошки архетипски системи и организација 
митолошких креативних књижевних веза били би бесмислени без естетских домета Братићевог 
приповедања.Као приповедач, Братић је мастор приповедања и то мајсторство је вечно добро 
српске књижевности. 
 

 

 

 

 

 

Стојана Магделинић 

 

СЕЋАЊЕ  НА  РАДОСЛАВА  БРАТИЋА 
 

У  предвечерје топлог, другог јунског дана, непуне четири недеље пре Видовога 
дана и 68. рођендана,  кад смо се сви надали, макар и краткотрајном опоравку, после 
тешких кризних периода, што се неколико пута и дешавало, изгубио је битку са болешћу 
истински маг писане речи, неуморни стваралац раскошног књижевног дара, језички 
чистунац и естета, савремени класик, “један од заштитних знакове српске књижевности” 
како каже професор Мирољуб Јоковић, академик, частан човек, хуманиста и надасве 
племенита душа, мој најбољи друг Радослав Братић.    
 Тиховао је последња два месеца у кревету своје собе окружен са свих страна 
небројеним гомилама књига, које су, осим, богом му даног, непресушног талента, који је 
донео са родног, херцеговачко крша, биле његово највеће благо. Приликом честих 
одлазака у посету, икао се видело да вене, као лист у јесен, надала сам се, да преко тих 
вишехиљадитих наслова, али и живописних ликова и чудесних догађаја завичајних, из 
његових дела, смрт не може до њега допрети.  Упркос немоћи и боловима, дечачки срећан 
при сваком сусрету, после два три силом поједена залогаја качамака који сам му доносила, 
интересовао се за здравље моје деце и унука, за породичне догађаје и, нарочито за 
школске задатке мог дванаестогодишњег унука Данила, којег је обожавао. 

Радослав Братић је, и поред професионалних звезданих висина, остао до краја, 
мали, уплашени дечак, који је у чудеса веровао. Кад је почео озбиљно да побољева, чуо је 
за чудесну моћ исцелитеља Жике, те је и мене, прилично неповерљиву, убедио да постоји 
човек који биоенергијом лечи, тако да смо годинама свакодневно одлазили на терапије, 
тражећи лека својим здравственим тегобама. У сваком тренутку, својим досеткама и 
хумором, успевао је да орасположи и драгог нам “др” Жику и гомилу тешких болесника. 
Потпуно сам била убеђена да су његове речи више помагале људима, него Жикине моћи. 
Стога су га сви Жикини пацијенти обожавали.  
 Кад сам му, недавно, приликом једне од посета рекла да мора да се потруди да се 
опорави, јер у септембру предстоје традиционални Ћоровићеви сусрети посвећени 
његовом стваралаштву, климнуо је главом. А кад сам рекла да ћу ове године и ја ићи у 
Билећу, пошто се ниједном нисам одазвала његовим позивима за учешће, лице му се 



озарило, на тренутак, осмехнуо се, прошаптавши “одлично”, али му је, убрзо потом, једна 
суза у оку заискрила. И окренуо је главу у страну. 

Двадесет година смо се интензивно дружили, од првог сусрета који је уприличио 
наш заједнички друг и пријатељ, знаменити Вук Милатовић. Са неверицом је прихватио 
идеју о писању мог првог романа. Као патријархалном Херцеговцу није му се допадало да 
се жене баве писањем, што ми је било симпатично. Много ми је, ипак, помогао приликом 
писања, нарочито зато што је главни лик тог мог првенца била моја мајка. Наслов роману 
је он дао, чак је и говорио на представљању. Признао је, касније, тек после четвртог мог 
романа, који му се изузетно допао, да сам усавршила мој хоби, писање, и похваилио ме 
толико да сам се постидела.  
 Није било делотворније терапије за лечење туге него што су били сусрети и 
разговори с Братићем. Није прошао викенд а да се нисмо видели. У данима кад сам губила 
најмилије чланове породице, нико као он није знао да нађе речи утехе, да ми снагу удахне, 
да ме својом духовитошћу и досеткама орасположи. И, морам рећи још нешто што је 
битно за личност нашег Братића. Свим срце и душом волео је своје пријатеље и колеге 
писце. Нисам срела никога ко је с таквим уважавањем говорио о свим људима с којима се 
дружио. У том свом емотивном доживљавању пријатељства био је јединствен. 
 Иако сам га, често, зачикавала измишљајући негативне особине појединаца из 
његовог окружења, никад нисам успела да га поколебам у чистим мислима према свима 
које је искрено волео. Људе који су га повредили, није помињао.  

Овом приликом нећу говорити о његовим књижевним делима и бројним 
заслуженим наградама. 

Поменућу само његову фантастичну посвећеност борби за очување српског језика 
и писма, чији је резултат, после бројних дела која је створио, била његова срећна замисао 
да на темељима давно угашене “Зоре”, заложи огањ најјачег бедема који ће стати у 
одбрану српског језика и културе од, раширене као куга расрбљене стварности  и 
антисрпске хистерије, распетог нам језика и духовног опустошења, у називу “Нова Зора”. 

Окупио је, тако, уз помоћ агилног г. Николе Асановића, екипу књижевних зналаца, 
а заискрио је часопис грандиозних вредности. Тиме је направио истински подвиг, како му 
је једном приликом рекао знаменити историчар Славенко Терзић.  

Драги Радославе, 
 Страсни и до задњег даха неуморни књигопишче, књигољупче и књигочитаоче, 
добри човече, брате мој, тихо и достојанствено, на велику жалост свих нас које си волео и 
који смо те волели, и с тобом многе дане са задовољством трошили, угасио се твој, 
импресивним стваралштвом испуњени живот, започет у тегобном, сиромашном 
окружењу, поред самохране мајке Јоване-Јоке (твоје вечне инспирације, звезде водиље и 
изворишта из којег је потекла свака твоја изговорена и написана реч), која је смисао свог 
постојања свила уз тебе, предоброг,  јединог сина. 

Добро смо знали ти и ја како је трновит животни пут “без оца, без водича, 
уточишта и упоришта”, како си говорио, јер смо имали исту судбину. Зато смо се тако 
добро и разумели. 

Твоја смрт је ненадокнадив губитак за читав српски културни простор, за све твоје 
пријатеље и колеге писце, за све нас који смо имали привилегију да с тобом многе дане 
трошимо.  
 Ипак, највећи је губитак за твоју зачуђујуће пожртвовану животну сапутницу и 
супругу Габријелу, жену грандиозних професионалних и људских квалитета. И поред 



твоје импресивне посвећености књижевном стваралаштву, нарочито у годинама кад си 
почео да побољеваш, кад те издавала снага, не би успео да одрадиш ни део онога што си 
замислио да ниси имао њену свесрдну помоћ. Нарочито се, у току твоје тешке болести и 
мука које си трпео, претворила у добру вилу која ти је у току двадест четири сата, не 
испуњавала све жеље, ниси ти имао, поготово тада никаквих жеља, већ била на услузи са 
једином намером да ти олакша сваки тренутак бола. Ниједан твој јачи удисај, уздах, грч, 
шапат, зов – нису прошли, а да се она није створила поред тебе. Све што је чула, сазнала, 
нашла на нету, а што је сматрала да ти може користити, и здравље побољшати, набављала 
је и до задњег часа у твој опоравак веровала.  
 И њој ће, свакако, бити много тешко. Празнина је огромна, туга вечита, Ипак, 
светао траг који си на српксом културном простору оставио и частан живот који си живео, 
нека јој буду утеха. 
 Почивај у миру, драгуљу херцеговачко-београдски и друже мој најмилији. Нека ти 
је вечна слава и хвала.  

 

     Милош Ковачевић 
 
         Драги пријатељи Братићеви, пријатељи му по земљачкој линији, пријатељи му по 
књижевној линији, пријатељи му по колегијалној линији, пријатељи му по пријатељској и 
другарској линији,  сви ви овдје присутни!  
      У  овој комеморативној ријечи логично би било да кажем "драги Радославе", "драги 
Братићу", али знам да би он највише волио да му се обратим онако како смо  то обичавали у ових 
дведесетак посљедњих година - ја њему  "драги мој ујаче", а он мени "драги мој нетјаче"! 
    Интересантно је како упловосмо у "ујачко- нећачку" везу. Би то за вријеме мог 
професоровања у Њемачкој у оним тешким годинама с краја прошлога вијека. Би то вријеме кад су 
писци могли привирити  у Њемачку на књижевно дружење само ако  неко из Њемачке пошаље 
"гаранцију" за њих да им је обезбијеђен смјештај, иће и пиће. Кад сам Братићу у Одјелу за странце 
хтио извадити гарантно писмо, питали су ме у каквој је  родбинској вези са мном. Ја рекох и 
написах "ферванте" (тј. рођак), они њему у Београду визу не дадоше, јер рођачка веза није  
довољно блиска да би се на њој могла заснивати гаранција. Ја послах друго гарантно писмо гдје 
написах да ми је Братић  "Онкел" (ујак) и он одмах доби визу, али ми писмом узврати да одсад 
морам да га зовем и не само зовем него и сматрам   "ујаком". И тако би - мој ујаче.  
        Најмање су два повода и безброј разлога - за нетјаков  понос ујаком.  Један је повод "Нова 
Зора" којој Братић уредник бијаше, а ја његов замјеник;  а други је Братићев књижевни опус, који 
би подлога мојих "полупаразитских" језичких анализа. "Нова Зора" и Братићево књижевно дјело, 
његови  романи и приповијетке, имају толико сличности - да би проницљив истраживач културне 
историје, па чак и књижевни историчар,  лако могао закључити да су "из истог шињела", "од исте 
памети", с истом подлогом и с истим циљем настали.  Задојио  их је својим духом, својом 
љубављу!  А та љубав је врло слојевита!  
    У њој се најприје препознаје Херцеговина, па онда Србија, па онда Русија. Баш тако - 
Херцеговина као најужи, Србија као шири и Русија као најшири завичај, а све три као "мајка". Свој 
однос према мајки Јоки, пренио је на  мајку Херцеговину, мајку Србију и мајку Русију. Нико 
ваљда није попут Братића одсликао тако,  готово афористично однос  Херцеговаца према Русији. 
У једној од  приповиједака јунак у Биш доноси непознат предмет - окупљени сељаци се питају 
одакле ли је, из које земље може бити. Један, попут Његошевог Драшка, каже да је вјероватно из 
Млетака, други одговара да је он био у Млецима и да тамо таквог предмета нема, и тако се ређају 
нагађања, док једна од жена Херцеговки (Госпава) не рече да би то могло бити из Русије. Њен муж 



јој одмах "одвали шамар за такву будалаштину", говорећи јој да себе и њега не брука, јер  "Откад 
је то нама Русија страна земља?".  
   И заиста,  за Братића и све Херцеговине Русија је на скали "љубави" одмах  послије Србије. 
То се види из свих 40 и нешто  бројева "Нове Зоре" што их Братић уреди и из читавог његовог 
књижевног дјела. "Нова Зора" Братићева замишљена је као часопис из Херцеговине, као часопис 
што га издају билећки и гатачки огранак српске "Просвјете", најстаријег и најзначајнијег српског 
културног и просвјетног друштва у Босни и Херцеговини. Али она од свог оснивања није 
"херцеговачки" но свесрпски часопис, баш као што је и сваки Херцеговац прво Србин па онда 
Херцеговац. А то није ни чудо ако се зна да је Херцеговина земља светога Саве. Та чињеница је 
битна прије свега због тога што се онај по коме је Херцеговина и добила име, а то је  Стефан 
Вукчић Косача, октобра 1448. у Милешеви овенчао титулом "херцега од Светога Саве",  по којој 
су његове земље добиле данашњи назив Херцеговина. Зато није ни случајно што је баш 
Херцеговина свим Србима за књижевни подарила свој језик - улијевајући своје херцеговачко 
исходиште у општесрпско културно и национално врело.  Братић је "Нову Зору" баш тако 
уређивао - да буде прије свега општесрпски књижевни часопис, с херцеговачким исходиштем. При 
том је сваки број Братић уређивао тако да својом различитошћу потврђује константу уређивачке 
јединствености. Кад му се неки текст  не би уклопио у договорене називе рубрика - Братић би 
једноставно измислио нову рубрику. И сад кад се погледају сви изашли бројеви "Нове Зоре" тешко 
да с могу наћи два који имају исте називе и распоред рубрика, али тешко да  има икога од бројних 
читалаца "Нове Зоре" који неће рећи да  часопис отјелотворује исту уређивачку концепцију - да 
"дише истим дахом, уређивачким дахом и духом Братићевим". 
 Та "различитост у истости", или "истост у различитости" основна је и поетолошко-језичка 
карактеристика Братићевих романа и приповиједака. Та истост огледа се прије свега у Братићеву 
језику - свесрпском српском језику. Знано је, наиме, да је српски језик двоизговоран - ијекавски и 
екавски. Да би показао свој однос према "изговорној нејединствености" јединственог српског 
језика - у времену покушаја "прогона ијекавице" из српског књижевног језика - Братић објављује 
једну од најзначајнијих збирки приповиједака "Зима у Херцеговини", у којој су    приче  тематски 
везане за Београд писане екавским изговором, а приче тематски везане за Херцеговину -  
ијекавским изговором српскога књижевног језика.  Самим тим и лексема "зима" везана за 
Херцеговину   у наслову збирке као да упућује  на "лед око срца" због покушаја прогона из 
српског језика једне од најсуштаственијих  особина његове херцеговачке основице.  
        Друга доминанта Братићеве прозе опет има херцеговачко исходиште, а то је наглашено 
присуство приче. Братић има своју, самосвојну причу, најчешће везану за Херцеговину. Причу 
којој се, попут народних, може одредити и почетак, и заплет и завршетак као разрјешење.   
Занимљивост приче не огледа се, међутим, толико у њеном фабуларном току колико у начину 
њеног причања  и, посебно, њеног наглашено интендираног дјеловања  на читаоца. 
    Братић себи као први задаје задатак да прича  као прича мора бити занимљива читаоцу-
слушаоцу. И то не само садржајно, него чак и више изведбено. Занимљива прича занимљива је тек 
кад је  и испричана на занимљив начин.  Јер, и сам Братић, у Шехерезадином љубавнику каже  да га 
хвата ужас при помисли да читалац може одбацити његову књигу зато што му је досадна, јер је 
"досада гора од депресије".  
    Тако се ни у једној Братићевој причи фабуларни и сижејни ток  не подударају. Сижејни ток 
укључује, попут Требишнице, низ рјечица, које ремете хронолошки распоред ситуација, тако да се 
читалац заједно с наратором пробија  кроз те сижејне токове  према главном фабуларном  као 
природном току радње. А  у том главном току, у његовом разрјешењу, и јесте садржана категорија 
напетости, на којој се примарно и заснива читаочев интерес за  ток текста.  Братићева прича, 
међутим,  своју занимљивост  не темељи искључиво на  напетом ишчекивању разрјешења главног 
фабуларног тока, него чак и више на занимљивости "дигресија" које тај ток  успоравају. Велика, 
огромна је разлика између језичко-стилске подлоге тих двају типова занимљивости у Братићевим 
причама.   



    У дигресивним, микродискурним цјелинама Братић увијек већи број својих ликова 
представља у ситуационом (контекстуалном) шаљивом и  хумористичком свјетлу. Хумор је  
текстуална доминанта Братићевих микродискурса. Јер,  хумор Братић схвата као  иманентну и 
једну од најсуштаственијих особина човјековог живљења. Хумор је за њега неотиђива компонента 
човјековог битисања.  Битан готово колико и комуникација. А битан посебно тамо гдје служи за 
заваравање живота. Хумор одражава "богатство духа" које ваљда компензира "сиромаштво 
живота" херцеговачког. Хумор је тако бијег из сиромашког живљења у богатство духовног 
живота.  
  Кад неки будући истраживач буде анализирао психосоциолошку подлогу Херцеговине и 
Херцеговаца у Братићевом  књижевнопм дјелу, више сам него сигуран да ће у избору доминатних 
језичких јединица и стилско-језичких поступака Братићевих препознати суштонске 
карактеристике Братићеве  српско-херцеговачке приче. Темељна карактеристика те приче јесте   
међуигра писца и читаоца, која се чак може схватити и као пишчево поигравање и провоцирање 
читаоца.  Зато је језичка, посебно текстуална и синтаксичка, структура Братићевих прича 
примарно  говорна, да не кажем говорена. Као да Братић не пише него говори, односно прича своје 
приче. Као да то и нису приче за читање, него за говорење, за препричавање.  При читању 
Братићевих прича читалац неосјетно постаје слушалац, при чему се његов читалачки (унутрашњи) 
«глас» повлачи и трансформише у «глас»  приповједача. зато је су те приче засићене 
"презентативним" језичким јединицама - како самим презентативима, тако и доживљеним 
глаголским облицима, али и "фигурама" што отјелотворују структуру комуникације, какве су  
прије свега  поређење и реторичко питање. 
       Употребом реторичког питања Братић имплицира толико жељено присуство слушаоца, 
прибављајући тако солилоквију  поетски статус  дијалога. Мало је писаца који тако често, 
функционално  и  стилски неједнообразно као Братић  употребљавају реторичко питање. 
Братићева проза врви од раскоши свих  врста и подврста реторичких питања. Реторичко питање 
укида писцу статус онога (са)говорника који, како Братић каже, "свуда и увијек води монолог" и 
"слуша самог себе" па га Херцеговци "зову Јапаја (ја-па-ја)". Нигдје као у Братићеву језику нема 
таквог бијега од писца, али и читаоца  "Јапаје".  Зато реторичко питање, попут доживљености, 
презентатива и  пишчевих израза инвокације слушалаца, Братићу првенствено служи да читаоцу 
оживи ситуацију говорења приче. Да читаоцу наметне статус слушаоца. Да  прича удружује 
причаоца и читалаоца.   
   Зато опраштајући се, драги ујаче,  овдје од тебе, знај да ће се Срби  с тобом дружити дуго и 
задуго - док је српскога језика и српске умјетничке прозе - којима си немјерљив допринос дао.        
       Нека ти је, драги Радославе, драги Братићу, драги ујаче, вјечна слава и хвала!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У СПКД  „Просвјета" у Билећи, 7. јуна 2016.   

                                                                                                                                                                                    

Никола Баћевић  

       Умро је Радослав Братић, писац. Давно неко рече : „Сваки човјек умире два пута. 
Први пут  када физички нестане , други пут када нестане из сјећања.                                                                                             
Према томе, наш Радослав Братић неће умријети други пут. Или, умјетник умире, остаје 
његово умјетничко дјело да живи вијековима и да, поред осталог, свједочи о временима и 
аутору. 

       Господо, подсјећања ради, кратка биографија Радослава Братића, почасног грађанина 
Билеће. Рођен је 1948. године у Брестицама. Основну школу похађао је у Коритима,  у 
Билећи а средњу у Требињу. Студије књижевности завршио је у Београду. Био је уредник 
студентског часописа „Знак“ затим  „Књижевности“, листа „Књижевна реч“и часописа за 
књижевност и културу „Нова Зора“. Радио је као секретар и потпресједник Удружења 
књижевника Србије,затим као уредник у БИГЗ-у, гдје је уређивао  десетак библиотека. 
Међу осталим књигама,уредио је Сабрана дјела Слободана Јовановића,Данила Киша, 
комплет књига Борислава Пекића (постхумно) као и едицију  „Нове књиге домаћих 
писаца“. Приредио је књигу  „Молитве и молбе“ његове светости патријарха српског 
господина Павла. 

         Објавио је романе: „Смрт спасиоца“(1973) ; “Сумња у биографију“ (1980 , 1981. и 
џепно издање 1993); „ Трг соли“(2008); књига приповједака „Слика без оца“ (1985, 1986. и 



џепно издање 1992); „Страх од звона„ (1991 ,1992 ,1993.и 2000); „Зима у Херцеговини“ 
(1995.и 2001); књигу из поетике читања “Шехерезадин љубавник“ (1996);   књигу  есеја и 
приказа „Писац и документ“ (2000); на телевизији и радију изведено је више Братићевих 
драмских текстова. 

        Издавачке куће „Просвјета“ и „Филип Вишњић“бјавиле су Братићева изабрана дјела у 
девет књига. У деветој књизи „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела“ сакупњени 
су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о његовом дјелу.      

      Добио је  сљедеће награде : „Исидора Секулић“; „Андрићева награда“, „Ћамил 
Сијарић“, „Меша Селимовић“; “Лазар Вучковић“; „Ћоровићева награда“ ; „Кочићева 
награда“ за цјелокупни опус и „ Златни беочуг Београда” за допринос у култури главног 
града Југославије. 

       Братић је, заједно са Габриелом Арц сачинио више избора и тематских блокова у 
листовима и часописима из домаћег и свјетског стваралаштва, измеђју осталог: из 
књижевности Кине, Индије, Лужичких Срба и америчких црнаца. Приповијетке су му 
уврштене у домаће и иностране антологије. Проза му је превођена на више свјетских 
језика. 

        У једном интервјуу на питање новинара: „ Од кога сте наслиједили дар за писање?"-
,Братић  одговара : „У Херцеговини дјеца се рађају огрнута митовима и легендама. 
Слушају предања, епске јуначке песме. Највише се наслушају прича о ратовима, прича 
баба, дедова и родитеља, прича предака, а оне су пуне крви. Деци се, понекад, чини да је 
реч о свецима, чијим се речима ништа не сме додавати ни одузимати. Ако се добије дар од 
некога - онда је то дар од предака,дар од самог Господа Бога.“ 

      Рекох, Братић је рођен у Брестицама а основну школу завршио је у Билећи. Једна 
француска пословица гласи: „Све велике ријеке извиру у провинцији“. Братић је примјер 
који потврђује ову пословицу. 

        У свом животу и књижевном дјелу одлази у свијет из кога је пошао. Емотивно везан 
за Херцеговину и Херцеговце, нико као он није ушао у њену историју, обичаје, навике,  
емотивни живот уопште, у херцеговачко чување традиције коју су им у аманет  оставили 
преци који су вијековима крварили за слободу и част - највеће вриједности у људском 
живљењу. И све ово преломљено кроз његов умјетнички дух, и све ово добија шире 
значење и тумачење човјековог постојања и дјеловања. 

       Био је прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа, најчистијим вуковским 
(српским)  језиком. Ево конкретног примјера, односно цитата из његовог романа „Трг 
соли“ за који је добио Ћоровићеву награду:  „ Неки силни војсковођа ко зна да ли 
одушевљен или разочаран, да ли побједник или поражени, ко зна гдје, коме и на ком 
језику, рекао је да на земаљској кугли нема чудније земље од Херцеговине, да толико 



може опсјенити и преварити невјештог путника. Час се чини мала и непроходна, час 
голема и раштркана. Љети жедна,тврда и испуцала,с пуно јаметина и провалија; зими 
снијегом  и ледом окована. И љети и зими –неслана. Волујак је наш  Тавор  а Зеленгора 
наша Крстата гора. У рано прољеће чим сњежни намети почну да се топе, постаје мокра и 
блатњава. Вода куља са свих страна, али ће је многе џомбе прогутати. Час отворена и 
свијетла, као у љетно подне, час закопчана као наквашен шињел војника на Вучијем долу 
пред почетак битке са Турцима.“ „ И што год у Херцеговину путник у глави донесе, већ на 
сљедећем кораку то не важи!“ 

       За Братића је Херцеговина јуначка земља, земља хумора и туге, земља чувар 
традиције која је залог опстанка. 

         Но, да се вратимо Братићу у Билећи. Година 1997. први Ћоровићеви сусрети писаца 
„Српска проза данас“ у чијем се оквиру одржава  и Округли сто. И тако редом, до данас 
седамнаест Ћоровићевих сурета у којима су учествовали најбољи писци савремене српске 
прозе: Добрица Ћосић, Драгослав Михаиловић, Антоније Исаковић, Момо Капор, Миро 
Вуксановић итд. Идејни зачетници ,организатори, режисери,покојни Радослав Братић и 
покојни Никола Асановић. Воде се расправе куда иде савремена српска проза, говори се о 
њеним манама и врлинама шта ваља чинити у будућности. У паузама дружење и шале, 
којима је  Братић био склон. „ Е мој Братићу“ обрати му се Ћосић, „само ме још ти ниси 
издао“. „ Још није касно“ -  одговори Братић. 

        Након одржаних 17.Ћоровићевих сусрета изашло је 14 зборника под насловом 
„Савремена српска проза“. Литература која може послужити за научне радове из 
књижевности. 

          На једном од првих сусрета сједе Радослав Братић, Никола Асановић и академик 
Бранко Милановић. Никола и Радослав обавјештавају професора Милановића да ће 
покренути часопис за књижевност и културу „Нова Зора“ који би требало да буде 
наследник Шантићеве „Зоре“. Стари професор се у чуду прекрсти и у невјерици и сумњи 
рече: „Знате ли у шта се упуштате, нек вам је Бог на помоћи!“                             „Нова 
Зора“крену са  главним уредником Радославом Братићем и секретаром Николом 
Асановићем. До сада је изашло 45 бројева. „Нова Зора“ коју је Матија Бећковић назвао 
светиоником , а Добрица Ћосић рекао да су два најпостојанија стуба српског духовног 
простора „Летопос Матице српске“ и „Нова Зора“. 

        И на крају, Радослав Братић, поклонио је Српском просвјетном и културном друштву 
„Просвјета“у Билећи , односно њеној Српској народној читаоници, своју библиотеку, 
непроцјењиву духовну вриједност коју би било бесмислено претварати у материјалну,  јер 
духовно нема цијену, јер је духовни живот већи ступањ живљења од материјалног. Ова 
библиотека је према броју примјерака и садржајно веома импресивна . Садржи 3228 
примјерака. Поред белетристрике која је највише заступљена ,ту су и дјела из области 



науке: историје, књижевне историје, књижевне критике, есејистике, теорије књижевности, 
филозофије, теологије. Много је ријетких примјерака –раритета, што доприноси још већој 
вриједности библиотеке. Уосталом, ко је компетентнији од писца да прати развој 
књижевности  и књижевна кретања,  да оцјењује вриједност књижевног дјела и да 
искључиво на основу тога формира своју библиотеку. 

        Радославе Братићу, Билећа жали.Жали Српско просвјетно и култирно друштво 
„Просвјета“у Билећи. Жељели смо још Твојих књига, Твојих долазака у Билећу , још 
Ћоровићевих Сусрета, Округлих столова о теми „Српска проза данас“,   још много бројева 
„Нове Зоре“, жељели смо да се дружимо с Тобом.                                                                 
„СПКД"Просвјета“у Билећи обећава да ће и ове године организовати Ћоровићеве сусрете 
писаца,  а тема округлог стола биће“Књижевно дјело Радослава Братића“. 

      Радославе Братићу, почивај у миру,  гдје праведници и добре душе почивају. Вјечна ти 
слава и хвала. Вјечна ти слава и хвала навијеке вјекова.                                                                       

              

  

 

 

 

 

 

 

 

3. У Херцег Новом:  СПКД ПРОСВЈЕТА – ХЕРЦЕГ НОВИ - Омаж Радославу Братићу, у кући Ива 

Андрића, Херцег Нови, 30. јун 2016. године 

  

   

 

Андрићева Кућа поново је отворила врата књижевном догађају. Овог пута повод је био омаж 
недавно преминулом књижевнику Радославу Братићу.  
У организацији херцегновског друштва СПКД "ПРОСВЈЕТА" омаж је окупио професоре 
књижевности, књижевнике и чланове општинских одбора "Просвјете" из Братићеве родне Билеће, 
Требиња и Гацка, као и херецновске књижевнике. 
Уводним излагањем о Братићу и његовом стварању омаж је започео професор Никола Баћовић из 
Билеће.  
Подсјетио је на Братићеву биографију, библиографију, награде, као и упокојење  и сахрану у Алеји 
великана на Новом гробљу, у Београду, уз сва велика имена, из свијета културе.   
Вишња Косовић је говорила о Братићевој збирци приповједака  "Слика без оца", Винка Перишић-
Шаренац о збирци "Страх од звона", Рајко Танасијевић је говорио о Братићу и његовој 
Херцеговини, Снежана Вукићевић - Чворо о роману "Смрт спаситеља".  
Оливера Доклестић је дала осврт на збирку приповједака "Зима у Херцеговини" и о сјећању на 
боравак Братића у Херцег Новом.  



Књижевни омаж и тренутке сјећања на Радослава Братића и у његову част уљепшали су 
надахнутим  говорењем  поезије Гачани, Јован Делић и Драго Паповић, иначе, власник "Херцег 
телевизије", а уз њих и увијек расположена за казивање поезије: Винка Перишић Шаренац.  
Светлана Бубања је тачкама соло пјевања обогатила ово вече.  
Посебно изненађење вечери приредио је Радомир Вучковић, предсједник СПКД "Просвјета",  
Гацко, довођењем на сцену власникаиздавачке Куће "Филип  Вишњић",Дејана Мастиловића, који 
је новској "Просвјети" уручио комплет изабраних ђела Братићевих књига, које су штампане 2015. 
године. 
Програму су присуствовали конзули Републике Србије, генерални конзул Слободан Бајић и 
конзул Зоран Дојчиновић. 
Есеји о Братићу и његовом дјелу, који су саопштени у програму омажа, на овој вечери, наћи ће се 
у наредном броју часописа "Нова зора" који ће читав бити посвећен Радослоаву Братићу. 
 
У име СПКД ПРОСВЈЕТА 
Оливера Доклестић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оливера Доклестић 
 

О БРАТИЋУ И ЗИМАМА У ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

У херцегновској Градској библиотеци постоји посебан дио, који се зове Завичајна збирка, a 
који је поставио на добре основе професор, некадашњи директор ове јавне установе културе,  
Веселин Песторић, са циљем да се чувају све књиге и сви рукописи које су написали људи рођени 
у Новоме или Боки, или који су одатле поријеклом, или су то дјела аутора, која су тематски везана 
за Боку, говоре о Боки или су, пак,  ту само стварана. Та писана заоставштина је изванредна збирка 
књига и писаних дјела о Боки, са стотинама и стотинама аутора и дјела.  
Дивно, нематеријално, несамјерљиво,  трајно завјештање словне Боке.  

Збирци приповједака «Зима у Херцеговини», Радослава Братића, мјесто је у тој Завичајној 
библиотеци.  

Прво, зато јер је писана једне зиме у Новоме.  
Друго, зато јер има посвету Новљанину, мотиве из Боке и њених људи и догађаја.  



И сама чињеница да је посљедњих десетак година Радослав Братић своје годишње одморе, готово 
редовно, проводио у Боки, у Новоме или Тивту, да је стекао много пријатеља, међу «људима од 
пера», и онима који нису уживали такав списатељски рејтинг, већ су били само и једино добри 
познаници и пријатељи, говори у прилог чињеници да је његово сазнање и интересовање о овој 
средини било с годинама све веће, и да  се већ осјећао њеним припадником, са сличним, магичним 
везама тог, души и оку, угодног поднебља, које је ту довело Андрића, Раичковића, Костића Лалића 
и ине писце и, уопште, умјетнике.  
Посљедњи боравак у Боки и Новоме био је прошлог љета, 2015. године. Заједно смо ручали у 
Игалу, у ресторану «Илијада», међу разапетим рибарским мрежама, са закаченим шкољкама и 
необичним скулптурама Косте Килибарде. За једним столом: Радослав, његова Габи, Тонћи 
Ђечевић, искрени поштовалац и пријатељ, и ја. Прије тога, кад год је долазио у Нови, волио је да 
сједи у «Локанди», на крушевичкој пјаци, са Тонћом, попут свих оних Новљана који одатле имају 
«прегледну ситуацију» на све који пролазе степеништем «испод сата» и преко пјаце, па могу да их 
зовну на пиће и чашицу разговора.  

Књижевник, Бранко Лазаревић је, својевремено, сједао у кафани «Субра», која је била на 
истој градској тараци, пар метара даље.  

Радославу су прилазили познаници и могли су да «баце» по коју ријеч између 
књижевности и «домаћих» тема. Из таквих разговора приповједачи налазе материјал за своје 
умјетничко стварање. 

И сад се сјећам, с тугом. 
Радослав Братић. 
Никад од њега громогласан смијех, а свака реченица таква да те наведе да се смијеш. 
Братић, коме су сви, који су га познавали, хтјели да му буду пријатељи. 
Братић, кога су много вољели у Херцеговини и у Београду, а и у Новоме 
Братић, који је подсјејећао на Ајнштајна, због чекињастих, бијелих бркова. 
Братић, успореног, гегуцавог хода, с бијелим патикама на ногама. 
Уз њега његова Габриела. Габи. Супруга, животна сапутница, сапатница, његов ослонац, 

штап, десна рука, његова половина. Духовна свакако, његов уредник, у животу и у стварању, неко 
ко уређује пошту и обавља кореспонденцију на компјутеру. Али, чини ми се, с временом и 
патолошки, готово, Радославова анатомска половина. Она је носила Радославов бол и немоћ, на 
својим леђима и трпила мирно његова чангризања, кад му је већ било јасно да болест узима маха, 
и да је већ сасвим тешко и да чита а камоли да пише и ствара, и да земаљски живот полако измиче 
контроли и да је започело нестаје. Ваљда је знао колико му снага лежи у њој, колико је ова мирна, 
да, крајње смирена жена, његова узданица, његов «spiritus muvens», колико је све његово тијело, 
његова снага, заправо у зависности од ње. Некад предосјећамо судбину иако то не знамо 
рационално да објаснимо.  

Зато је Радослав Братић збирку приповједака, коју је писао у Херцег Новоме, касније 
названу «Зима у Херцеговини», објавивши је 2000-те године, посветио «Гариели, de iure et de 
facto».  

Понегдје провире, доста стидљиво, мотиви из Новога. Част је граду што је настала баш ту, 
иако је,  заправо, то све сама Херцеговина и Херцеговци, обојано временом и приликама, па и кад 
се купају у мору или леже под сунцобраном.  

Радослоав Братић је сликао Херцеговину, њено лице и наличје. Није уљепшавао. 
Читаоцима је преносио умјетнички израз. Њиме је обогаћивао доживљај толико да читаоц не зна 
гдје је линија која раздваја стварност и машту, реалног и имагинарно, туробно и мрачно, с једне, и 
весело и ведро, с друге стране. Некад се чини да је на тој необичној земљи, каменитој и посној, 
Земљи Херцеговини, у исто вријеме и љето, које све сажеже, и који угаси све рукавце 
Требишњице, и зима, сурова, хладна, сњеговита. Ти контрасти, у једном истом бићу, љепота 
површинског тока и понор бездна, као понор душе, каква јесте ријека Требишњица, то је суштина 
Херцеговине, кичмени стуб, на који се ослањају приповјести у збирци «Зима у Херцеговини». 
Кључна приповјест о несрећној судбини дјевојака, младих жена и крвавим сватовима, почиње 



причањем уз огањ пећи у неко хладно доба неке страшне зиме, када се ништа није могло радити, 
ни кретати, па је причање догађања уз ватру било начин да се прекрати вријеме док се снијег не 
отопи.  

Много симболике има у Братићевом писању, много прелијепих описа. И кад се чини да је 
то онај дух увијек спреман на шалу и спрдање, са свим и сваким, заправо се улети у замку причања 
о тешким судбинама, о усудима, о крвавим и несрећним догађајима, о колоплетима дешавања, која 
се, готово, увијек, завршавају трагедијама. Братићева Херцеговина је таква, заснована на стварним 
догађајима, а казивања претворена у умјетничка, захваљујући његовим дескрипцијама, 
поређењима, кориштењу симбола. 
Земља незамислива без трагедије и туге.  
Т рагедија је присутна готово у свим причама. Усуд, камен судбине, као што је каменита и 
цијела Херцеговина, пуна снажног духа, скривених емоција, темперамента, пуна вицева, шала, 
догодовштина, гдје су исти ти људи у једном тренутку духовити и шаљиви, а већ у сљедећем 
опори, сурови, до крајњих граница. Традиција и обичаји – снажни попут камена и нераскидиви 
попут ланаца, за час се претворе у окове ума. А окован ум је пут за несрећу. 
Херцеговина је земља незамислива без трагедије и туге, колико и неподношњиво  врела и безводна 
љети или сурово хладна и неприступачна, зими. Па, ако невоља и трагедија нису дошле извана, ту 
су домаћи Херцеговци  да је изроде, као да је сам ђаво у њима, ојачају је да се, као страшило, 
надвија из прошлости, витла над садашњошћу и пријети будућности. Радост и весеље, пробуђени 
у наравима весељака, потанути ракијом и вином, зачас окрену све наопако, и завију земљу у црно. 
Та привидна, укроћена страст за женом, чедношћу и љепотом, умирена с очију тријезних, проради 
попут мутних извора у кишно доба, замрачи ум већ и онако у пијаном стању, и разоткрије све те 
поноре душе и пороке који се крију у мушкој снази, побуђене сујетом, мрачњаштвом у свијести; 
развије их у звијери кад намиришу крв да настане трагедија и смрт, о чему се прича у зимским 
данима, уз ватру и огњиште.   

И причачи воле да кажу да се то догађало некоме друго, у другим, Бог ће га знати, којим 
народима и у ко зна које вријеме. А мудри, попут Радослава Братића, знају да је то оно притајено 
зло које лежи у тој каменитој земљи. Човјек је у свему дио поднебља у коме живи. 
Прича «Зима у Херцеговини», као најснажнија у истоименој збирци, даје подлогу за анализирање 
менталитета Херцеговаца, односа према жени и њеној несрећној судбини, о брзом превртању 
ведрог у мрачњаштво, за шта Братић вјешто, дивно умјетнички увезује симболиком понорнице 
Требишњице, и њена три рукавца, када даје завршну ријеч, на сваком дијелу ове приповјетке, као 
да је нарав људска, Херцеговачка, дио саме природе:   

Први рукавац или пијани сватови 
Други рукавац или ноћ у којој се нешто страшно збило.»    
Трећи рукавац или весеље које се претвара у жалост 
«Оно што мени испричаше разбило се у рукавце Требишњице; сваки је другачији и носи 

нешто ново. Е сад, што се мало ријека замути па опет избистри-тога се не треба плашити.» 
И, кад сватови осрамоте младу, растргају јој одјећу, а њена нагота још више распламса животњски 
нагон те учине над њом страшни чин обљубе, Братић то овако пореди: 
«То је трен када се у рану јесен излије притока Требишњице и нанесе блато и муљ на њиве, са 
којих још није скинута љетина. Уништи све и са собом остави најгори талог и пустош.   
Или кад се сватови завадише око младине части, након прве брачне ноћи, па наста страшно крваво 
поприште, попут рата, пуно крви, рањених и мртвих, запаљене куће младожењине, а Братић 
прологом запише: 

«То је као када притока Требишњице пресуши и сунце све спржи и изгори. Остане само 
црна гареж љета, као усред каквог страшног пожара.»  
       4. «Затријеше се и сакрише трагови, и људи и њихових прича, као када се излије набујала 
Требишњица и поплави и њиве и ливаде и куће. А спаса изгледа ниоткуда нема, нити га може 
бити.» 
 



Компарације и дескрипције, које користи Братић, у овој збирци, говоре о изузетној 
маштовитости, рјечитости и ликовном доживљавању, онога о чему пише, а, вјероватно, и 
кориштењу поређења која је слушао у свом дому, и у домовима његовим мјештана. Примјер су 
сљедећи искази, који сваки за себе може да буде умјетничка слика: «Никодије обриса згужвано 
лице ...»,«Прекидач пусти светлост у трбух сијалице.», «Подрумска врата шкрипнуше и поцепаше 
подрумске мисли које ми не умемо да докучимо», «Споља се чују капи кише, суснежица, празно и 
познато, као речи оног који увек прича туђу причу», или «Претрпани кофер је слика хаоса, као 
дете када се унереди. Личи и на стомак гојазног створа, препун несварене хране и са откинутим 
дугметом на кошуљи – тамо где је најдебљи.» или «Кад скине шешир, види му се ћела на потиљку, 
као гувно крај цетињског манастира«, «Више је личио на балван у шуми него на виђеног 
младожењу», «налегао на седло ка квочка на полог у првим данима припреме мајчунског живота», 
«Бедевија под Лојом очима прави колутове, ужарене као погаче извађене испод сача.» ... 

Радослав Братић је био наш пријатељ. Могу рећи мој драги пријатељ. Његовом физичком 
смрћу изгубили смо дивног човјека, пријатеља, књижевност је изгубила сјајно име ствараоца, 
приповједача, на старински начин, попут оних старина које су причале уз огњиште у вријеме 
хладних зима, не стављајући ни патетику ни радост тренутка у први план. Подсвјесно је знао да 
сам народ носи и своје бреме и своју кривицу, и да о томе мора да пише. Братићево писање је као 
задатак постављен из неких виших сфера, попут истиних исказа у исповједаоници. 

Али такав, какав је био, није волио да се никоме додворава, погово не странцима, који се 
мијешају у питања његовог народа и који желе да његовом народу одређују судбину и робовску 
зависност. Макар и са пороцима, његов човјек, сам и бескућан, јесте његов пркосни јунак, 
једнаких навика кроз све вјекове и сва друштвена уређења, једнако мио и суров колико и земља 
Херцеговина. 

Био је родољуб, на исти онај начин и с истом количином љубави колико је волио и да пише 
о лошим особинама људи и свим мањкавостима малих, приватних историја, кроз судбину малог 
човјека у вртлогу великих догађања. 
  Пишући о малим људима, Радослав Братић је испунио велики задатак књижевности и 
сврстао се међу сјајна имена српске књижевне историје. 
                                                                                                                        

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Вукићевић - Чворо 
 

СМРТ СПАСИОЦА  РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
( И моји спаситељи - сви помријеше. Прво стриц, затим Филип, а за њима и остали – стоји у уводу 
књиге) 
 

Оно што је мој први утисак о роману „ Смрт спасиоца“, у његовом трећем издању 
2008.године, а прво издање је било 1973. године, дакле, у вријеме  другог друштвеног система, 
оног доба када су многе ствари позавршаване од тадашње власти, због којих нас данас боли глава, 
је да је Радослав Братић, на већ изграђеном вишевјековном темељу само наставио градњу. Темељ 
је народно предање директно из фамилије, а не из књига како је то данас уобичајено... Темељ је 



вишедимензионалан; он обухвата причу о породици, народу, обичају, бајци, појединцу тј. личној 
аутентичности која није дата  просто речено важним и јавним личностима, обухвата колективно, 
култ мртвих код Срба,  азбуку тј. писмо итд. Оно што истичем као посебно код овог писца је 
религиозан аспект романа, што тек сада долази до потпуног изражаја након свих дешавања и 
протоком дуже од четири деценије. 

Одмах се може спознати да је писац растао уз херцеговачко приповиједање,  не само по 
аутентичном предању и језику, него и по томе како прича тече, заокупља и држи у незивјесности.  

Као писац поникао из сличног миљеа, разумијем роман као веома вјешто написану оду 
свом поријеклу. На први поглед прича јесте о дјечаку који сурово одраста, како је то, између 
осталог, окарактерисала у поговору Јасмина Лукић. Овоме желим да придодам да ова суровост 
јесте реална, али не на нивоу појединца. Братић је апсорбовао све што је могао знати по том 
питању и унио као доживљај јединке, те је тако и акцентовао негативност одраслих у очима 
дјетета.Општепознато је  да дјеца херцеговачког крша и уопште крша гдје спада и Црна Гора и 
Лика, нијесу мажена. Она и данас одрастају строжије и захтјевније него у неким другим 
срединама, о чему нам на неки начин опет приповиједа писац у каснијем дијелу романа, који се 
дешава у граду.Такође стоји да је страх од иреалног често развио невиђену машту 
и,превладаванодрастањем, заувијек остао присутан као сјећање; напримјер пожар у коме је 
изгорјела кућа. 

Ради се о роману и младом писцу у социјализму који за свој први роман налази тему сам у 
себи, са низом аутобиографских уметања. Оно што је битно, када је ријеч о судбини дјечака, је 
везаност  за прошлост, од чега ниједан човјек не може да утекне и што у битноме одређује његов 
ментални склоп и одскок у будућност. 

Оно што ме заокупило, познајући тај сплет суровости, одрастања, челичења и 
заштитништва саме породице, је   уз присутан религиозан аспект романа и необична, фина 
духовитост. Духовитост оне  природе коју посједују људи који заувијек задрже извјесну 
несташност и радозналост дјетета, а у књижевности дају лакоћу читања читаоцу. Неколико  пута 
сам се насмијалачитајући и јасно видећи комичну ситуацију не само ових јунака, него и себе, 
односно сваког човјека у животу. 

У мом сјећању  на Радослава Братића се населила једна успомена на његов ведар и 
проницљив дух.  У првом дужем разговору који смо водили он ме питао јесам ли професорица. 
Рекла сам да нисам, чак сам била изненађена јер видим себе другачије, али да је био мој отац па је 
можда нешто прешло и на мене. Онда смо разговарали о другим стварима и тема ја-професор је за 
мене била завршена. А потом, на сахрани нашег такође веома значајног књижевника,разговарало 
јенеколико људи. Стајала сам, некако као завезана врећа у том малом друштванцету не знајући и 
не желећи да причам, па ми се Радослав у једном моменту обратио: А ви сте оно професорица, је 
ли? – Нисам, кажем ја и погледам га, он се смјешка, па схватам да он то пита због мог става, 
некако као да хоће да ме пренеиз моје инстиктивне ограђености, да је у њему један несташко који 
одлично запажа, даје на знање да види и шали се, јер од свег професорског ја једино у том 
моменту имам строгост као одбрану. 

Ето, такво нешто сам ја нашла у овом роману, када говоримо о Јакову Микетићу, дјечаку 
који стиска зубе и ћути, трпи и као овлаш погађа у центар истине на ивици трагичног и комичног... 

Роман је и прича о томе како се одраста у суровилу Херцеговине гдје је комплетно 
окружење ангажовно око појединца.  Дјечак је другачији, а треба живјети колективно. Неопходно 
је живјети колективно и задржати правила и покренути на све могуће начине код насљедника 
породице, порив  за опстанком. Ту се често користе негативна поређења по дијетешто би требало 
да га подстакне да буде бољи.  Нема простора за мажење, што дијете сасвим другачије тумачи. 

Са данашње тачке гледишта, када људе заокупљају ствари, а не људи и њихово окружење, 
несхватљиво је и пола оног што се догађа, али је врло схватљивоиз контекста тадашњег живота 
гдје је требало створити борца и гдје су сви борци у сваком моменту. Односно, схватљиво је ако се 
нијесмо одвојили од корјена. Да будем прецизна, ако си свјестан да имаш корјен, онда си и ти као 
јединка објашњив, као наставак једног бесконачног низа аутентичних живота. 



Они живе кроз тебе, као што живе сви ликови кроз гене и формирану психу сада зрелог 
Јакова Микетића. 

У контексту дјечачког доба главног јунака, успио је да каже све битно о православљу не 
само у  фамилији, наго и у комплетном окружењу. Ту је низ слика; икона Богородице која не гори 
у пожару,  сто постављен за упокојене, Слава, баба Гугуша за коју само Створитељ побјеђује, дјед 
који каже да је Свето писмо најистинитија књига, јама Голубиња из које се сваке недјеље чује 
јечање... 

Оно што касније пише Радослав Братић тражећи друге и  модерније начине има клицу у 
овом роману баш у казивању о мрачном, болном, суровом...онако како не очекујемо, истовремено 
потврђујући да тај исти миље није израђао монструме, него одиста врсне, храбре  имаштовите 
људе.  

Братић у кратким цртама слика ново друштво настало расељавањем или одласком у 
градове, што подразумијева друге вриједности; нпр.кад тетка и тетак долазе на његов рођендан, 
што се никада до тада није славило, кад каже да треба зауставити досељавање сељака „да не кукају 
грађани да им све искварисмо“ .  

Тек у велеграду,  хајдучка душа главног јунака примирена усађеним осјећајем за 
колективно без имало лицемјерја примјећује на исти начин као дјечак у Херцеговини,  сада као 
одрасла личност. Може се примијетити да је његов однос према друштву исти и као дјечака и као 
одрасле личности – тј. он има свој став без имало примисли о адаптацији ради било чега.Тај дио 
романа је исказан са пет доживљаја, тј. слика. Штиво је препуно духовитих слика ситуација и 
портрета гледано очима бића које није лицемјерно. Ово штиво пуно реченица у стилу народне 
изреке или клетве би могло одлично послужити као компас у водама данас наметнуте 
ненормалности.Клетва-антиклетва је у овом романуодличан путоказза оно што не ваља за човјека 
и чега се бојати, јер настаје из страха. Страх рађа оштрицу која је сурова; да се нешто не изроди у 
оно што није никако пожељно. 

У овом роману се рађа и мит онако како се заиста рађа у народу. Од стварне личности 
Григорија Микетића из Херцеговине, до Григорија  који се појављује на разним мјестима,  у 
различитим ситуацијама и улогама. Али увијек има натприродне моћи. Мајчино величање оца 
Гаврила, које је слушао као дјечак, и бабино о Григорију, преметнуло се  у моћније, у народно 
бајковито вјеровање и жељу која се поистовјећује са новом истином о иреалном Григорију 
Микетићу. „Помријеше моји спаситељи“ – каже Братић, само Григорије нестаде. 
Оно што је шармантно, што мами на осмијех или смијех је бистрина слика које нам даје аутор. Кад 
он каже;  нисам ишао у школу, јер ми је досадило придиковање учитеља, отишао сам... сад ви 
мислите гдје је отишао, побјегао од куће? ...а он отишао да бере дрењине... У моменту ја видим 
једног одметника ког никако да приволиш на послушност, савршено природног, са једноставним 
рјешењем да у херцеговачком красу бере дрењине,  самоникло воће, права слика живота гдје је 
сваки човјек самоникао као та дрењина, на правом мјесту и све друго је сувишно – учење и учитељ 
и правила.  

На крају примјећујем да сам роман почела да читам без икаквих информација и заиста сам 
мислила да није први Радославов роман, иако ми је сам увод романа изгледао помало нејасан до 
момента када су почела бајковита приповиједања и заокупила ме. Овај роман је награђен наградом 
листа Младост и драматизован. Друштво је такав организам да требује и књижевнике  тренутних 
потреба. Тренутне потребе не интересују Братића, оне нијесу у његовој свијести и у његовој 
књизи. То бисмо могли да назовемо рјечником православља - сјећањем на смрт,.... Смрт спасиоца 
је у Братићевом случају то исто на националном нивоу. 
 

 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винка Перишић Шаренац 
 

СТРАХ ОД ЗВОНА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 
 „Срах од звона“ није само изузетна савремена проза, нити питки поетични прозни запис о 
слици живота злом судбином прикованог човјека за херцеговачки камен под ужареним небом и 
свјетлицом муња, запис о страху од живота чије су бисаге крцате неимаштином, глађу, жеђу, 
врелином, цичом зимом, псовком, пријетњом, клетвом, самоћом, тишином, галамом, причом, па 



све тако укруг док се поново не стигне на прапочетак, на страх: страх од звона, од Бога, од 
историје, неслоге људске и српске, од јарке свјетлости и пригушене таме, која носи и крије 
небројене тајне, страх од тајни, од недокучивог, оностраног, у коме, ко зна какво се све зло крије, 
када га је у овом овђе животу напретек, о чему посигурно и сасвим поуздано свједочи Јаков из 
ђечијег угла виђења; нити је то, пак, пука фолозофска рефлексија одраслог човјека, преломљена 
кроз призму ђечијег поимања свијета и збиље, у коју је бачен, ни крив ни дужан у неко опако 
безвремено, или боље рећи свевремено доба на тврдом тлу Херцеговине, из којег се није имало куд 
побјећи ( ...авај, свијет је донде докле се простире ђечаков видокруг. И не само његов. Сви житељи 
Биша, причају и испредају животне приче у којима је реалност проткана фантастиком и маштом, 
легендом и потком сазданом од искони, преко античког доба, Христа, Османског царства и Косова 
поља, до Гаврила Принципа, Николе Тесле, Вука Караџића, па све до Стаљина и Хитлера, 
Михаиловића и Тита, до Саве Ковачевића и, ево памтимо га са бројних партијских предавања 
омладини, Влада Шегрта... Братићев, јунак, дакле прича, све оно што је видио и чуо, простим 
народним језиком речено у „свијету и околини“, а свијет је оно докле оком може добацити и за дан 
хода прећи: Гацко, Билећа, Невесиње , Фоча, Никшић, Дубровник, Конавли. Овако узевши, 
околину би представљао традиционални миље и сво оно знанствено насљеђе, које херцеговачки 
човјек оног времена посједује, а у шта би се однекуд могли сврстати и Беч, Цариград и Рим, али и 
Имоткиње и кириџије и накупци, сви они непознати и далеки, који су уз звук звона долазили у 
село...Звук звона, дакле, није само доводио намјернике и новорођенчад, но и одводио драге људе 
са овога свијета, остављајући трајно страх у срцу ђечака , кога у недостатку очеве слике, окупаше 
мртвачном водом и на часак згурасе у ковчег у коме је секунд прије лежао мртвац. Све је у 
реалном свијету Биша , као и у књижевној стварности Братићевој могуће. Отуда није чудо што 
управо овђе срећемо преплитање и спајање неспојивих ликова попут Зевса и Јакова, Бога и 
Ђавола, анђеоских и ђавољих сила, које никако да се размакну па од њих нема провидна дана у 
животу ђечака. Ђаво илити нечастиви, свеприсутан је у овом прозном опусу богатом догађајима и 
ликовима, али не олако памтљивим , као у древним причама, премда су општепознати, већ богатом 
искуствено, при чему након прочитаног остаје у души читаоца утисак тежине живота сручене на 
плећа сваког човјека и осјећај тјескобе усљед немогућности бијега од злехуде судбине која 
притиска херцеговачки крас ( читај: балкански животни простор, на коме православни свијет, 
исцрпљен вјечном неимаштином, глађу, неслогом и размирицама ратује, не само међу собом 
унутар племенских атара, но и са сусједима, са далеким и страшним Русима, са фашистима, са 
одметницима, партизанима, са зетовима, снајама, са вилама, вуковима и вукодлацима, са 
нечастивим, па, коначно, и са Богом. Јер, према ријечима ђечака, ни од сам није сигуран да се Бог 
и Ђаво негђе тајно не састају и договарају.  Такав је живот херцеговачки. Толико тежак да човјеку 
понекад није јасно у чију се пређу уврзао, Божију или Ђавољу.  

Та аподијељеност Биша и Бишћана, та подвојеност унутар самог човјека, непресушан је 
извор тема за ново размишљање и расвјетљавање Братићевог ђела. Писац, стиче се утисак, у 
појединим причама колико згусне и надроби, испреплиће јунаке и њихових ђела, да нам, напросто, 
остави у задатак да размишљемо, зашто је поредио, нпр. њиску кобиле Зеке и звјерску нарав младе 
која у Биш пристиже из Лике, шта ће та горопадна жена као маргинални лик ту, ако није средство 
којим је осликао жестину њиске и жала за изгорјелом, од ко зна чије руке кућом; зашто је с истом 
дозом поштовања помињао и партизана („Лично је уз потоњи рат у мом кревету преспавао Владо 
Шегрт. Дали смо му све што смо имали, угостили га као да нам је најрођенији брат дошао. И данас 
чувам кашику из које је сркао, а нијесам нешто у његовим говорима чуо да нас је помињао“)  и 
четника Стевана („Лично је био Дражин замјеник. Он му је давао главне савјете и доносио одлуке. 
Ми сми ти били хероји у краљевој војсци, у партизанима и у четницима.“) Сурове ли истине 
изречене у надгорњавању и свађи која је стала на пут просидби ђевојке Јекне. А, опет, са друге 
стране, то је највјеродостојнија лична карта готово сваког динарског типа човјека, који неће у 
бразду, неће како други хоће, али кад се добро понаљути неће ни како сам хоће. Јунаци и хероји у 
рату, у миру прзнице, кавгаџије , псовачи, причалице, маштари, хваисавци, женскароши...(баш као 
већина Микетића из Биша, које једино крсна слава Св Тома – невјерни Тома помири и утиша на 



тренутак)...и ко зна шта све још нису, а што таји и шушњем покрива ова Братићева проза, али тако 
вјешто покрива да, кад и овлаш будно око читаоца сијевне и распири се критички вјетар, кроз 
шушњику извири свакојако рубље, чисто и прљаво , па се огледне на сунцу и свако види свој 
образ. Тако Братић, веома мудро и вјешто ставља у уста („мјесто на коме Херцеговац не трпи 
никакав додир, јер га једнако ђаволски раздражује и шамар и пољубац“) ријечи питања: гђе су 
путеви и цесте које воде до јама и стратишта, а која су неопојана гробља невиних жртава, на 
превару одведених од породичних огњишта и побијених на једну крв, затртих тако да им се гроб 
не зна, тако да их и историја лакше заборави, тим прије што ни обиљежја нема на мјесту страдања, 
а стазе и богази у коров зарасли...?! 

Море је оваквих и сличних питања које писац, постави као да неће, као да се игра 
преиспитујући људски етос , као кад су се ономад играли са ђечаком вежући га и бодући иглама, 
гњурајући га у бурило с водом, не би ли оздравио и престао да муца...Како ће оздравити несретни 
читалац муцајући над овим и низом иних горких питања постављених једноставним питким 
језиком, изговореним кроз уста једноставног и припростог сељака из Биша, обојеним дозом 
хумора? Братић као да нас је извео на чисту пољану, на друм и нестао без трага, не рекавши нам на 
коју ћемо страну, остављајући нас саме, да окренемо по личном нахођењу и моралу. и моралу.  

Изгледа да никоме кад писцу “Страха од звона“ није било толико јасно да се чаша жучи 
мора залити чашом меда, што доказује и чињеница да се ова збирка приповиједака чита 
наизмјенично кроз сузе и смијех, сазнајући успут да је Бог у човјеку, а човјек мора бити на правом 
путу. Нема ту двојбе! Један Братићев јунак пјева: 

Ој, ђаволе, окле ти је ћаћа, 
Не можемо никад бити браћа!“ 
Чини се да је то нека универзална порука ове прозе, посвећене „свима онима који успјеше 

да искоче из страха, с којим су живјели у ђетињству, ма гђе били“. 
Амин! 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишња Косовић 
 

ПРИЛОГ ЗА ЛИТЕРАРНИ ПОРТРЕТ РАДОСЛАВА БРАТИЋА УЗ КЊИГУ 
СЛИКА БЕЗ ОЦА 



 
Велика литература је каоч овјечност; може да гане, да растужи, да надахне, да опомене; 

али никада човјека не оставља равнодушним .У  ту литературу,  неоспорно спада и  књига „Слика 
без оца“; у  тулитератур успада цјелокупан опус  Рагослава Братића, човјека великог дара  и 
стамене човјечности. 

Много је писано о Братићевој прози, али студиозни књижевно-теоријски и естетички 
осврт,нањеговодјело, тек претстоји. Братићев књижевни израз, било да је у форми романа, приче, 
драмско гтекста,  есеја,  носи посебну,  и  упечатљиво препознатљиву, умјетничку успјелост и 
естетичку  пуноћу. Успио књижевни израз  (као  и  сваки умјетнички израз) не застаријева,  и  у 
сусрету са будућим генерацијама читалаца и књижевних истраживача, аналитичара  и критичара,  
херменеутички се надограђује и постиже естетичку пуноћу.  Јака умјетничка кохеренција 
Братићевог приповиједања уопште,  поново се потврђује. Евок књиге  „Слика без оца“, 
експресивне и  изазовне: да надахне,  да охрабри, да растужи, да опомене;  колико наше генерације  
читалаца,  толико  и оне који ће тек доћи.  Кроз овук њигу,као и кроз Братићев опус у цјелини, 
будући нараштаји ће, културолошки и аксиолошки, сагледавати наше вријеме. 

Иако је, мотивски,  радња прича ситуирана у  простору и времену пишчевог завичаја и 
младости,  Братић кроз, смјело,  моћно и аутентично приповиједање, спаја стварно и могуће;  оно 
што је и зпредања,  оно што јесте, и оно што још није. Тако настају увјерљиве, мозаичне слике.  
Мозаичност приповједачких слика,  зналачки је,  кохерентно  и хармонично,  уклопљена у цјелину 
приче. Тако се постиже вишеслојност приповједачког израза. Братић зналачки и смјело, 
демонстрира Хартманову  (Никола Хартман) естетичку парадигму  о слојевању умјетничког дјела, 
као путу за постизање умјетнички успјелог израза. Иза дјечачке нарације и дјечачких ејдетских 
фрагмената опажања грубог руралног амбијента,  пр осијава животна мудрост. Наизглед само 
овлаш оцртани ликови, луцидном наративношћу, постају прототипови карактера изворног и 
трајног живота свих времена.Ту су ликови који брутално демонстрирају власт и и деологију 
власти; они који безпоговорно слиједе ту власт;  они који су несигурни  у близини власти;  они 
који и најмањим, скоро пригушеним трзајима, праве отклон од власти; они који су на тапету 
власти; они који се склањају  у себе као у шкрип, и слјиједе неке, само њима знане принципе 
живота. Таконастаје густоп риповједачко ткање. Густо приповједачко ткање остварује се преко 
увођења приповједачког језика у моћне  „предјеле“ ироније. 
Код Братића, иронија није примарно,  стилска фигура приповједачког говора, иако је његова прича 
прожета искрама хумора и хуморности. Код Братића, иронија је прије свега приповједачка метода,  
схваћена  у  најизворнијем,  хеленском духу. 

Иронија  као приповједачка метода, креће се од  утемељеног,  изворног говора и 
плодотворног упита,  до разиграног претварања у игри стварног и могућег.  У том играјућем 
претварању  садржани  су, и  елементи  цинизам  и  сарказам,  као  још  недовољно зреле варијанте  
ироније.  Зрела иронија  је  прочишћавајућа  снага  духа, и  снажно  упориште ума. Иронија је и 
темељ и оквир снажног приповједачког говора. Само у таквом приповједачком језикоплету, 
могуће је да се кажу, онтолошке, најдубље животне истине, кроз уста дјетета. 
„Шпирова акција,  да се сакупи и одстрани алат старе и труле краљевине и свих других 
капиталистичких фирми, до оца није допирала. Испред задружног дома, на специјално 
направљеном стубишту, као кад се човјек вјеша, окачен је сточић на коме је нешто писало на 
њемачком. Око тог сточића, као око какве наказе, окупио се народ, а Шпиро је извирио са својом 
шијом кроз задружни прозор и рекао: „Знамо шта се крије по болесничким и другим кућама и на 
каквим јастуцима појединци леже“.Можда је мислио на очев извезени јастук,  а то је колонистички 
дар, успомена из Баната“. (из приче Слика без оца, 50. стр.; „Слика без оца“, ПРОСВЈЕТА/АМД 
СИСТЕМ, 2008.) 

Братићева прича и причање у домету је врхунске умјетности.  
Врхунска умјетност и живот, увијек су у дослуху; преплићу се и надопуњавају, узајамно се 

освјетљавајући. У  потреби да се непрестано „утркују“, ко ће коме више доскочити у 



разоткривању;  и живот и умјетност, постижу егзистенцијалну  пуноћу. Успјела прича о животу,  
даје  животу димензију  више,  а сам живот  јој,  повратно,  потврћује смисао. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рајко Танасијевић 
 

КАКВА ПРИРОДА, ТАКВИ И ЉУДИ 
 
            Браћо и сестре! 
 

Веома сте ме почаствовали позивом да по први пут, ни мање ни више, него у кућу Ива 
Андрића, „ускочим“ међу вас. 

Када сам сазнао да треба да „држим“ бесједу, тј. да зборим о Радославу Братићу, одмах сам 
се осјетио као Кањош Мацедоновић: „Добро, браћо, и ја вас западох!“ 

Част ми је да вас овим поводом поздравим у име Српског просвјетног и културног друштва 
„Просвјета“ Требиње и да кажем неколико ријечи о човјеку кога сам познавао. 
Смрћу Радослава Братића књижевно, да како српско, братство из Херцеговине, и не само 
Херцеговине, остало је без своје племените и најиздигнутије мушке главе. Тај губитак се не тиче 
само за књижевност која је везана за Херцеговину или његово родно мјесто Брестице, него за нашу 
(српску) моралност и умјетност. 

За опроштајне ријечи Радославу Братићу требало би да саберемо најљепше ријечи које 
имамо и са којим располажемо у нашем језику, али како их уопште и сабрати у оваквом расулу и 
оволикој оскудици. 

Смијем ли уопште, питам самог себе, да пишем о човјеку који није волио крупне ријечи – о 
Радославу Братићу, крхком земљаку кога смо сви више или мање знали или познавали. 
Из тог суровог, херцеговачког камењара, малог села Брестице код Билеће израсли су велики људи, 
а један од њих је свакако и Радослав Братић. Добри човјек племените душе. Један од наших 
најзначајнијих приповједача и романсијера; карактеристична појава у српској књижевности. 
Појава која засигурно потврђује вриједност једне француске пословице која гласи: „Све велике 
ријеке извиру у провинцији.“  

У свом животу и књижевном дјелу отишао је „тамо одакле је и кренуо да још једном 
потражи ослонац у костима својих отаца од којих је понио своје људске и моралне темеље.“1 
Вратио се рањеник и мученик Христов колијевци у којој је описао сваки њен камен и сваку њену 
травку. Вратио се колијевци из које, како је једном приликом и рекао, никад није ни одлазио.  

Нико као он тако мајсторски, пером као језиком, није за Херцеговину и херцеговце ушао 
тако сликовито у њену историју, сеоске обичаје, сеоске задруге, рођења, сахране, вјеровања, у 
херцеговачко чување традиције и језика, а што је представио у својим приповјеткама и романима 
којима свакако не недостаје ни хумора, ни шале, ни трагедије, ни осјећања оног сеоског. 

Нико као он није умио да из једног разуђеног и немирног материјала српскога језика сажме 
и укроти толико раскршних завичајних, херцеговачких слика (пејзажа), којима се радо враћао, и 
толико узвишених ријечи и мисли које ће се памтити док је тог језика и док је људи који на њему 
пишу, говоре, размишљају, мисле и осјећају.  
Нико као он, није умио да на, њему својствен, сликовит прозни начин опјева свој завичај, своју 
Херцеговину. 

Нико као он, није умио да оригиналном, сваком јасном, разумљивом и дубокосмисаоном, 
реченицом прави савршен склад између завичајних слика и ријечи. 

Сви добро знамо колико је Братић значио Билећи, Херцеговини и српском народу. Знамо 
шта је његова ријеч и мисао значила за српску књижевност. 
 

Он је био прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа, оног пајзажа који се одликује 
најчистијим вуковским, српским језиком. 
                                                           
1 Матија Бећковић, Послушања, Друго допуњено издање, Српска књига, Рума-Београд, 2002, стр. 218. 



Радослав Братић је, као и многи наши значајни писци, знао да је изговорена, а поготово 
писана ријеч значајна духовна водиља кроз преломна времена, а сваки написани текст да је 
супстрат времена и важан документ о историјском развоју националне свијести.  
Братићево, као Кочићево или као Његошево или као Бећковићево или као Ногово или као 
Капорово осјетљиво, и тешко као олово, перо имало је снагу длијета. Зато и јесте тим длијетом у 
писању показао и приказао колико је заиста за Херцеговину, за херцеговце и херцеговке, за српски 
народ био и остао важан српски језик, језик који је изговарао херцеговачки (српски) сељак, као 
ентитета наше књижевности, у одржању националне свијести, обликовању мишљења о себи 
самоме и у односу на друге, на осјећање припадности, корисности и блискости, што јесте било 
врло значајно у преломним временима (времену у којем је Братић живио) неразумијевања, 
ропства, економског сиромаштва, културног сиромаштва, научног сиромаштва и осјећања дубоке 
усамљености. 

Он је умјетник који се одликовао оригиналношћу, чистотом, течношћу и неусиљеношћу 
свога (српског) језика. Он је писао једним неисцрпним „херцеговачким“ (гороштачким) језиком, 
пуним снаге, живости и сликовитости, и у том погледу засигурно стоји над свим савременим 
српским приповиједачима и романсијерима. 

Све оне ријечи и мисли које је Братић у својим дјелима записао и написао нијесу само 
његове, оне су дијело цијелог народа са тог херцеговачког поднебља. Он је, као и Његош, или као 
Бећковић, или као Ного из те усмене традиције, све то сажео, уобличио и написао, колико је могао, 
на најбољи могући начин. „Један човјек има неколико својих мисли, слика и метафора. А толико 
обиље, непресушно памћење, способност да се свега сјети – може имати цио народ и цио језик.“2 
И то може да буде само дјело цијелог народа, као једне цјелине вјечне и неумрле, и језика чији је 
живот старији и од народа и од мишљења.  
Каква природа, такви и људи. Такав је био и књижевник Радослав Братић. Човјек од ријечи, који 
своје мишљење није лако мијењао.  

Озарен завичајном традицијом, Братић је успјевао да буде достојан својих предака.  
Њега су људи вољели, али он није волио да га хвалишу и уздижу у звијезде, па је тако и прећутао 
своје примање у Академију наука и умјетности Републике Српске. Додуше, знам неке који су га и 
мрзили и омаловажавали као писца. 

Нема тог догађаја или приче које није, на овај или онај начин, изворно или изврнуто, 
односно обрнуто обзнанио у својим дјелима и интервјуима. – „Оно што ми изгледа вечно да 
обрнем у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем...“ 
Скоро да и нема тог лика, важног, неважног, кога није споменуо, да не кажем описао, и тако 
овјековечио. 

Да се разумијемо, Братић се са сваким није слагао, а и зашто би, али је скоро са свима 
разговарао и није никога ни мрзио ни ниподиштавао ни омаловажавао.  
Први пут смо се упознали у Билећи, 2013. године, на „Ћоровићевим сусретима“. Те године, са 
Братићевим кумом проф. др Радославом Милошевићем посјетио сам Брестице и његову кућу. 
Посљедњи пут смо се видјели у библиотеци гимназије „Јован Дучић“ у Требињу на „Ћоровићевим 
сусретима“. Када ме је упитао шта радим, одговорио сам му: пишем. А, он ће на то: Колико имате 
година? – 29, одговорих му. – Ма, немој! Тако млад, а пишете. Онда му један од присутних 
пјесника рече: Па, Братићу, и овај наш, тај и тај, је млад као и он, и пише. Братић ништа више није 
коментарисао, окренуо се и чекао да га прозову да збори пред требињским гимназијалцима. 

Гледао сам, прошле године на Ћоровићевим сусретима у Билећи, како се, испошћен и тако 
„исцијеђен“, Радослав Братић тјелесно гасио а остајао тако прибран и смирен са својим штапом од 
кога се, гдје би год пошао, посљедњих година није раздвајао. Знао сам да би наш сваки сусрет 
могао бити и посљедњи. И баш тај сусрет, прошле године у Билећи, био је посљедњи – 
овоземаљски. 

                                                           
2 Матија Бећковић, Право на постојање под својим именом могло се одбранити само Горским вијенцем, 
Беседе, Београд, 2013, стр. 87. 



 
Отишао је Братић, а ја га и даље виђам како болестан, оронуо, а, савијен, уздигнуте главе 

ходи са својим штапом. Не зна се ко је од њих двојице више оронуо – штап или Братић. 
Отишао је, наоко обичан, добри и велики човјек, херцеговац, одличан писац, чија се ријеч и чији 
се глас толико далеко чуо и остао да звучи вијек вијекова. 

Захваљујући њему и „Просвјети“, Билећа је, па и источна Херцеговина, на неки начин 
постала престоница српске поезије и прозе. 
  Радослав Братић, тај борац који се није јуначио за истинске вриједности, не недостаје само 
својој породици, већ и нама и „Просвјети“ и српској култури и књижевности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           ОПРОШТАЈ НА САХРАНИ (посебна страна, наслов рубрике на врху 

странице, уоквирен, )  

 

 

Никола Баћевић  
 
У име Билеће, у име СПКД „Просвјета“у Билећи,почасном грађанину Билеће,уваженом 
писцу,нашем Радославу Братићу, 
 
     Још у дјетињству „ударио“ га је живот ,а као што рече Његош „Удар нађе искру у камену 
без њега би у кам очајала.“Духовна искра изњедри писца Радослава Братића.Изњедри га земља 
Херцеговина да овај чудесни свијет тумачи и одгонета ,да га приказује са нама непознате стране. 
        У књижевном дјелу одлази у свијет из кога је пошао.Емотивно везан за Херцеговину и 
Херцеговце,нико као он није ушао у њену историју,обичаје,навике,у херцеговачко чување 
традиције којој су им у аманет оставили преци који су вијековима крварили за слободу и част – 
највеће вриједности у људском живљењу.Све је то преломљено кроз његов умјетнички дух,и све 
добија шире значење и тумачење човјековог постојања и дјеловања.Био је прави  мајстор сликања 
херцеговачког пејзажа,најчистијим српским вуковским језиком. 
       „ Неки силник војсковођа –ко зна да ли одушевљен или разочаран, да ли побједник или 
поражен, ко  зна гдје, коме и на ком језику, рекао је да не земаљској кугли нема чудесније земље  
од Херцеговине, да толико може опсјенити и преварити невјештог путника.Час се чини 
непроходна ,час голема и раштркана.Љети жедна, тврда и испуцала ,с пуно јаметина и провалија 
,зими снијегом и ледом окована.И љети и зими неслана.Волујак је наш Тавор , а Зеленгора, 
Крстата гора-каже он у роману „Трг соли“. 
     Но да се вратим Братићу у  Билећи,коју је учини да буде престоница културе на три 
дана на овим српским просторима. 
Године 1997,заједно са покојним Николом Асановићем,организовао је Ћоровићеве сусрете писаца, 
„Српска проза данас“. Они су били идејни зачетници, 
организатори,режисери,реализатори.Расправља се куда иде савремена српска књижевност,говори 
се о њеним манама и врлинама, шта чинити у будућности. 
     И тако  до данас 17 Ћоровићевих сусрета 14 Зборника под насловом, „Савремена српска 
проза“.Литература која може послужити за научне радове из књижевности. 
      За оне који не знају,Радослав Братић,опет са Николом Асановићем покренуо је часопис за 
књижевност и умјестност „Нова Зора“ коју издаје Српско просвјетно и културно друштво 
„Просвјета“-одбори у Билећи и Гацку. „Нову Зору“Матија Бећковић назвао је светиоником , а 
Дoбрица Ћосић рекао да су два најпопуларнија стуба српског духовног простора „Летопис Матице 
српске“ и „ Нова  Зора“. 
      И на крају , да се зна ,Радослав Братић поклонио је Српском просвјетном и културном 
друштву  „Просвјета“у Билећи,односно њеној Српској народној читаоници своју 
библиотеку,непроцјењиву духовну вриједност коју би било бесмислено претварати у материјалну, 
јер духовно нема цијену,јер је духовни живот већи ступањ живљења од материјалног. У  њој је 
много ријетких примјерака - раритета, што још више доприноси њеној вриједности. 
    Уосталом ,ко је позванији од писаца да прати развој књижевности и књижевног кретања,да 
оцјењује вриједности књижевног  дјела и да искључиво на основу тога формира своју библиотеку.                 
         Радославе Братићу ,Билећа жали ,жали Српско просвјетно и културно друштво  „Просвјета“у 
Билећи.Жељели смо још Твојих књига ,Твојих долазака у завичај,још Ћоровићевих 



сусрета,округлих столова о теми „Српска  проза данас“, још много бројева „Нове Зоре“,жељели 
смо да се још дружимо с Тобом. 
    Но ,одабрани често одлазе брзо.                                                                                      

На овом мјесту обећавамо Ти да ћемо и ове године одржати Ћоровићеве сусрете писаца и 
да ће тема Округлог стола бити „Књижевно дјело Радослава Братића“. 
 
                                              ****  
 
Мир Твојој души,Радославе наш. Почивај у рајском насељу гдје добри људи и праведници 
почивају. 
Вјечна ти слава и хвала ! 
Вјечна ти слава и хвала на вјеке вјекова! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мирослав Максимовић  
 

Откад се знамо – а упознали смо се крајем шездесетих година прошлог века, када је он 
дошао на факултету Београд – Братић и ја ословљавали смо један другог шаљиво-ироничним 
надимком: „филозофе“. Мора бити да нам је тако било лакше да разговоре о тешким питањима 
живота окренемо у лака ћаскања о кафанама и женама. Не сећам се како је и у којој веселој 
ситуацији тај надимак настао, али потрајао је до овог тренутка, када ћу га последњи пут тако 
ословити. 
 Драги мој „филозофе“, прошло је доба веселих згода младости, а дошло једоба да се 
погледа – ни филозофски ни „филозофски“, већ људски – шта је то у твом, и нашем животу било 
вредност. 
 Рано си открио књижевност као начин тражења смисла и властитог и живота уопште. И 
имао си срећу, као и сви ми, да се то догоди у време када је улазак у књижевност отварао 
могућност да се постане цењени члан друштва. 
 А шта је, у ствари, кад се склоне социјални велови, књижевност, и уметност? Могућност 
слободе. Шта је писац? Слободан човек, који ради да би нешто створио а не да би то продао. 
Стварање без сврхе је сврха уметничког стварања. Тако је, уосталом, Бог створио свет. Слобода 
уметности не може да буде тобожња слобода трговачких рачуница које данас поробљавају људе и 
народе. 
 Ти си, драги мој Братићу, слободу књижевности нашао у теми свог завичаја. Сећаш се да 
смо се, пре десетак година, одвезли из Билеће у твоје родне Брестице. Ти си низао херцеговачке 
приче, које увек имају тежњу да порасту до митских димензија – сваки топоним је везан за неки 
историјски догађај, а готово сваки човек има, бар преко родбине, неког претка који је са Влатком 
Вуковићем био на Косову –а ја сам посматрао амбијент твојих књига. Пут од Корита до села, 
којим си у детињству свакодневно пешачио, идућиушколу, остао је исти земљани пут, прошаран 
камењем, и кривудао је између истих вртача и ретког растиња. Брестице су и у време кад си тамо 
живео биле мале, 22 куће, али сада су биле готово пусте, наишли смо само на Радована Братића, 
даљег рођака. Кућа у којој сипровео детињство, са мајком Јованом и другим Микетићама – тако се 
називала једна од две породичне линије Братића – чекала је да је време сруши.  
 Живот у твом завичају је изумирао, али се видело да је, док га је било, то био оскудан и 
тегобан живот. Видело се то и у твојим књигама, али се у књигама види и његова пуноћа. У 
књигама имаш и живог спаситеља, и оца и слику, и несумњиву биографију, и звоно и страх, и зиму 
у Херцеговини, чак и трг соли, имаш све оно што у свакодневном животу или ниси имао, или си 
имао овако и онако, умрљано свакодневицом. Имаш прави живот. 
 То је вредност коју си створио, створио си живот који је твој и истовремено живот српског 
херцеговачког краја, са свим његовим знаним посебностима али и са свим универзалним 
особинама и вредностима живота. По томе ће те памтити, не само Херцеговци. Испунио си 
послање књижевности: да покаже да је живот пролазан а вечан, нешто много више од борбе за 
свакодневни хлеб, чак и кад изгледа да је само то. 
 Твој дух аутентичног херцеговачког сирочета без оца остаће да лебди у великом простору 
српске књижевности, а твоје болне кости одмориће се у земљи којом си ходио. 
 Нека ти је лака та земља! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Јован Делић 
 

СВИЈЕТ ЈЕ ПОВЕЗАН ТУГОМ И СУЗОМ 
(Опроштајна ријеч од Радослава Братића на Новом гробљу  8. VI 2016)  

 
На Видовдан, 28.јуна сушне и неродне 1948.године, у кући Гаврила и Јоване Братић, у 

малом и затуреном селу Брестице, између Гацка и Билеће, родио се син. Донио је велику радост 
тужним родитељима који су већ изгубили двоје дјеце, мушко и женско. Дјетету су дали име 
Радослав, као знак радости, али су то име скривали од свијета, плашећи се злих очију и злих 
духова. Дјечака су звали Рако, али се то име није примило, јер је малиша, сазнавши за себе, 
одбијао да га прихвати и да се на њ одазива. Тако је Радослав, по сопственој дјечјој вољи, остао 
без заштитиног надимка и рано се, без заштите, истурио злу као мета. 

С мајчиним млијеком је посисао и митско значење свога рођендана. Више се плашио издаје 
и митске сјенке Вука Бранковића него змије испод кућног прага и веома брзо је однос према 
земљи и народу подигао до категоричког моралног императива који ће формулисати у доба 
зрелости: 

Никада не призивај никога да бомбардује твоју земљу. Бомбе падају и на твоју главу. 
И у добру, а нарочито у злу, буди уз свој народ. Свијетли примјери су Иво Андрић и Меша 
Селимовић. 

Највећи пораз може постати највећа духовна побједа, ако се Косовска битка претвори у 
Косовски завјет. 

Та висока морална начелност и чисто срце отвориће му у зрелости пут до почившег 
свјатејшег српског патријарха Павла, чији су га дух, хумор и доброта плијенили. Писац је био 
очаран овом светом личношћу и са њим, и о њему, направио је књигу Молитве и молбе. 
Радослав Братић је био једна од морално и национално најутемељанијих личности.  
„Дошао сам на свет с лепом раном“, посвојиће Братић исказ једног јунака Франца Кафке. Та рана – 
његова и очева – радила је читавога живота и лучила бисер-прозу. С том раном, многоструко 
болнијом и увећаном, отишао је с овога свијета, с неизљечивим осјећањем страха и кривице. 

Слика без оца је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизлечиву рану 
и отишао са овога свијета. Оставио је тромјесечно сироче у колијевци, најтужније и 
најнезаштићеније биће на свијету, које ће цијелог живота носити очеву рану,  тражити очеву руку 
и утирати мајчину сузу. Сироче ће бити жива очева слика за плакање и оплакивање. 
Природно је онда да су бол и туга врхунска мјера ствари; људски и животињски бол и туга. Пред 
болом оца који бије битку са својом живом раном свака идеологија, политика и власт показују се 
лажним. Ко је прочитао изванредну Братићеву књигу Слика без оца, морао је осјетити колико је 
велика и тешка суза дјетета сирочета; колико је страшан и са девет кора, тврд и препечен, 
удовички хљеб, и колико је суров човјек, нарочито према слабима и незаштићенима. Важно је 
умјети видјети, вели Братић. Ко умије да види, уочиће како и животиње плачу; како и кобила Зека 
рони сузе и како је свијет тугом и сузом повезан.  
Дјетињство је једна од Братићевих књижевних опсесија. Један Братићев златоусти јунак вели: 
„У дјетињство треба једнако завирити и највећим јунацима и пропалицама. Тамо сви догађаји 
постају јасни као на длану, уређени и сложени као откос младе траве.“ 



А сам Братић је, у своје име, написао ову реченицу: 
„Иако је писцу завичај место рођења, а пре свега језик на којем пише, као и простор на 

којем живи – често ми се, с годинама све више, чини да је мој завичај детињство. Као да је тамо 
све најважније засађено и започело; све чистије и брже успева.“ 

За Братића, дјетињство није никакво срећно ни безбрижно животно доба, већ доба 
емотивне језе, усамљености, изложености опасностима; доба раног зрења у судбинском суочавању 
са сиромаштвом и суровошћу живота. Дијете сироче је велики страдалник. Страх је његова 
кошуља, а кривица животна позиција. Страх и кривица су основна осјећања Братићевог дјечака 
као књижевног јунака. 

Братић радо цитира Рејмона Карвера: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. 
Братић је, уз доста маште, књижевно позлаћивао своје застрашујуће доживљаје из дјетињства: 
отац му се убио кад је дјечак имао три мјесеца; умрли су му брат и сестра који заједно нијесу 
имали ни годину дана; самим чудом је преживио топљење у чатрњи из које се породица водарила; 
ишао је у школу у Корита, савладавајући свакодневно, у оба смјера, петнаестак километара; 
преживо је пад у поток – спасила га је грана јасена; од школе до куће, у повратку, пратили су га 
вуци. 

Дјететом је постао погорелац: кућа је необјашњиво, ноћу планула, док су дјечак и мајка 
удовица спавали. Пробудила их је својим рзањем митска кобила Зека и спасла сигурне смрти у 
пламену. „Кобила Зека рже у ноћи“ наслов је Братићеве приповијетке. 
У кући је изгорела и чаробна очева кутија с очевим писмом једином потомку; изгорело је све што 
је могло горети, изузев мајке и сина. Најприродније је да га је заволио писац Раних јада, Данило 
Киш. 

А када се домогао града – Билећа му се указала као велеград – и када се суочио са 
суровошћу живота у туђој кући и у сиротињском дому, одметнуо се добровољно у затвор и нашао 
уточиште у напуштеној ћелији злогласног билећког казамата. Читао је и памтио исписане поруке 
са затворских зидова. Ноћу су му на сан долазили затвореници из прича и легенди, нарочито они 
који су успјели да умакну стражи и властима. 
Из Билеће је Братић прешао у Требиње, због стипендије, а из Требиња је пут водио у Београд, у 
јесен 1968.године. Од тада, па до вјечности остаће у Београду, свом другом завичају. Братић се 
нагледао и напутовао свијета, али Београду ништа није равно. Сви ми имамо неки свој ламент над 
Београдом. 

У Београд је дошао у јесен 1968.године, охрабрен дјелом Луке Ћеловића, свога земљака, 
који је Београду, ипак, нешто оставио и дао Братићу наду да у великом граду има нешто своје. 
Стигао је с једном торбицом и јакном у руци. Заспао је испред Студентског града, чекајући да му 
наиђе друг код кога ће преспавати. Док је спавао, украли су му сву имовину – и торбицу и јакну –
да се лакше креће кроз Београд. 

У Београду је постао писац. Уређивао је разгласну станицу у Студентском Граду, па неку 
трибину. Доводио је знамените писце и правио разговоре са њима. Довео је чак и Лајоша Зилахија, 
а онда тражио преводиоца са мађарског.Тражећи преводиоца, нашао је жену, Габријелу Арц, 
преводиоца са више језика, доживотног сапутника и књижевног сарадника.  
Не знам никог ко би, као Габријела, тако предано и беспрекорно његовао Братићеву мајку Јовану 
посљедњих година њенога живота, а нарочито у њеној предсмртној болести. 
Не знам никога ко би са таквим пожртвовањем пратио Радослава у његовим болестима и 
опоравцима као што је то чинила Габи. 
Ј ош као студент основао је и уређивао Знак, часопис студената Филолошког факултета. 
Рјечит, комуникативан, интелигентан и даровит, Братић је врло брзо стицао познанства и 
пријатељства међу писцима не само своје генерације: вољели су га Данило Киш, Борислав Пекић и 
Мирко Ковач. Постао је млад секретар, а затим потпредсједник Удружења књижевника Србије, па 
оперативни уредник часописа Књижевност.Биле су то звјездане године Књижевности. 

Потом је уређивао Књижевну реч, сјајну књижевну ревију. 



Постао је члан сјајне редакције БИГЗ-а у златном добу ове издавачке куће, и тамо уредио 
низ бриљантних књига, сабраних дјела, цијелих библиотека. Радослав Братић је дао огроман 
допринос култури Београда. Београд му је узвраћао с љубављу и ево га прима „у крило своје“. 

Братић никада није заборављао родну Херцеговину, посебно у тешким и најтежим 
годинама. Оснивач је и главни уредник часописа Нова Зора који се чита у Европи, Америци, 
Аустралији и Африци. Тиме се тешко може похвалити нека српска публикација. 
Братић је, са Николом Асановићем, основао и водио Ћоровићеве сусрете, уређивао зборнике са 
тих скупова, основао награду „Светозар Ћоровић“ за прозу. 

Те двије институције – Нова Зораи и Ћоровићеви сусрети писаца – остају сирочад раном 
смрћу Николе Асановића и Радослава Братића. 

Братићев књижевни првјенац је роман Смрт спаситеља, објављен у београдској Просвети 
1973.године. Писац несумњиве и беспрекорне биографије објавио је други роман под необичним 
насловом Сумња у биографију 1980.године такође у „Просвети“. Трећи роман Трг соли објавила је 
београдска Народна књига 2002.године. Има књижевних тумача који постмодернистичким 
романом називају и Братићеву књигу из поетике читања Шехерезадин љубавник, објављену 
1996.Године код новосадског „Прометеја“. 

Братић је златне странице исписао у својим приповијеткама. Књига Слика без оца, трећа 
заредом у Просвети, била је књижевни догађај. Та књига је сврстана међу најбољих десет књига 
српских приповиједака послије Другог свјетског рата. 

Наредна Братићева књига приповиједака Страх од звона појавила се у репрезентативним 
плавим корицама Српске књижевне задруге 1991.године и доживјела је велики успјех. Задруга му 
је објавила и трећу књигу приповиједака Зима у Херцеговини 1995.године. 

Књигу есеја и приказа под насловом Писац и документ објавила му је Рашка школа 
2000.године.  

У београдској „Просвети“ је објављена и књига Најлепше приче Радослава Братића, у 
антологијској серији, у избору и са предговором Рајка Петрова Нога. 
Мало је писаца Братићеве генерације који су добили Изабрана дела. Братић има два издања: прво 
у осам томова из 2008.године, које је симболично спојило први и други Братићев завичај, Билећу и 
Београд, и друго из 2012, у девет књига, у издању београдске „Просвете“ и „Филипа Вишњића“. 

Братића је вољела и књижевна публика, и књижевна критика. Пратиле су га бројне 
књижевне награде: „Исидора Секулић“, Андрићева награда, „Ћамил Сијарић“, „Меша 
Селимовић“, „Лазар Вучковић“, Кочићева награда за цјелокупни опус, Златни беочуг Београда за 
допринос култури главног града Јогославије, „Светозар Ћоровић“, „Душан Баранин“, „Вељкова 
голубица“. 
Радослав Братић је, најчешће са Габријелом Арц, објавио и више избора из књижевности других 
народа: Кине, Индије, Лужичких Срба и америчких црнаца. 

Радослав Братић је један од најаутентичнијих људи које сам познавао и један од 
најаутентичнијих српских приповједача. Имао је свој свијет о којем је приповиједао, гласом 
препознатљивим и уникатним, говором завичајним, изразито индивидуално обиљеженим и 
стилизованим. 

Он је у том свијету о којем је приповиједао спајао Херцеговину и Београд, поготово у 
данима када је Београд био угрожен и под бомбама, и када је силазак у подрум био београдска 
животна ситуација; када се човјек обрадује мишу у подрумској рупи и када се идентификује са 
њим, па се чак и човјек преобрази у миша. Силазак у подрум је силазак под земљу; примицање 
паклу и гробу. 

Тајну умјетности приче и причања Братић је учио од херцеговачког пејзажа; од понорница; 
од ватре у шпорету и на огњишту, која се час распламса, а час тиња и крије запретана; од старих 
људи који се надмећу у приповиједању и од плетиља прича, међу којима је била најистакнутија 
његова мајка Јована. 



Мајчину смрт никада није преболио нити се од ње опоравио. С мајчином смрћу почело је 
Радославово копњење и умирање. Усахнуле су и његове приче, и радост приповиједања, и 
приповиједачки хумор. 

То ми је лапидарно разјаснио писац Јован Радуловић, показујући се као човјек дубоких 
увида. Цитирам га по сјећању: 

„После Јованине смрти, Радослав Братић је једини од нас у Андрићевој позицији – без 
браће и сестара, без порода, одсад и без мајке, њега више ништа крвно не везује за земљу и за овај 
свет. Он је апсолутно сам. Тешко је тако живети“. 

С Јованом је нестао и један од извора приче и причања; подстицај за приповиједање. 
Нестао је и један дио усмене Херцеговине. 

Херцеговина је формирала Братића, а он је књижевно моделовао Херцеговину. Земља, 
људи и језик, што би рекао Иво Андрић, снажно се осјећају у Братићевој прози. И људски бол, 
нарочито дјечја патња, поготово патња дјетета сирочета. 

За Братића нема чудније земље од Херцеговине. То је земља чуда и земља прича, углавном 
тужних и трагичних; земља плача и увијек двосмисленог смијеха. Нема у њој прича о нади и 
добру. У њој сваки камен има лице које пркоси и заслужује да буде портретисано. 
У Братићевој Херцеговини се гласнику за муштулук даје поморанџа, која кружи од руке до руке, 
док се опет не врати првом власнику, уколико у међувремену не иструне или се не осуши; или 
грумен соли који ће ући у Братићеву књижевну митологију и у наслов романа Трг соли. 
Херцеговина је земља јама у које су бацани полуживи људи разбијених глава. Корићка јама је у 
близини Братићевог села Брестице. Над њом је дјечак дозивао из дубине мртве и поклане, и 
разговарао са њима. Разговор са мртвима је ушао у српску савремену књижевност из живота барем 
колио из књижевне традиције. 

Херцеговина је земља ријека-понорница. Требишњица је метафора за роман. У тој највећој 
понорници у Европи, која успут прикупи много потока и речица (Мушницу, Фатничку ријеку и 
друге) и својим зеленим коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа - вели 
Братић. Требишница усисава речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод 
земље, говорећи нам тако о овостраном и фантастичном слоју приче. 

Писање је, за Братића, борба против страха; приповиједање је архетипско Шехерезадино 
заваравање крвника: 

„У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш и преврћеш речи и, 
уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче.“ 
Цјелокупна Братићева проза може се разумјети као једна велика недовршена и отворена бајалица 
против страха: од змије под кућним прагом; од вука и мрака; од ноћних затворских утвара; од 
воде, чатрње и набујалог потока; од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је 
највећа тајна свијета; од звона; од јама и шкрипова пуних људских костију; од осјећања кривице; 
од бомби и бомбардовања; од болести и смрти; од страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин 
љубавник који причом заварава и одгађа смрт. Братићев свијет је повезан тугом и мајчином сузом. 
Зато је и Братић, као и његов херцеговачки фескописац Обрадовић, у лик свете Богородице унио 
нешто од лица своје мајке. 

„Ватра на огњишту је догорјела. Прича је испричана“. 
Испричао је сироти дјечак с торбом пуном снова. Слава му! 

Збогом, драги Брато! Дивим се твојој снази и храбрости у дугом и болном дочекивању смрти. 
Отишао си без јека и јаука. Захвалан сам сваком ко је помогао да вјекујеш са моралном и 
интелектуалном громадом српског народа – Милорадом Екмечићем. Остају твоје приче, велики 
мајсторе позлате људског бола. Праштај. Нека те грије крило твог вољеног Београда. Посљедње 
ријечи изговарам у твоје и моје име: Хвала ти, велики Београде, срце међу градовима!  
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гојко Ђого 
БРАТИЋЕВА БАЈКОЛИКА ХЕРЦЕГОВИНА 

 
Само божја рука и Дух Свети могу подржати и надахнути малог и нејаког, сиромаха и 

сиротана, да се уздигне међу оне највеће и најдостојније у свом племену. Без те небеске везе ни 
ово сироче из Брестица код Билеће, уверен сам, не би постало перјаница српске књижевности и 
једна од најпоштованијих глава међу савременицима. 

Можда је баш то, што је рано уцвељено и понижено, у овом сирочету разбудило додатну 
енергију и снагу да се испрси пред животом, и својим стваралачким делом засени безумне, моћне 
и злочесте што на свакојаке муке мећу оног Малог мутавог дечака из Братићевих прича „Слика без 
оца“ и „Дечак који је за све био крив“. 

Малог Јакова, имењака оног библијског, на дан Светог Томе, Братићеве крсне славе, 
распињу на волујском јарму не би ли муто проговорио. Дечак задугоостаје нем, али нема 
веродостојнијег сведочанства о једном времену и простору од оног што су његове телесне и 
духовне очи снимиле. Он је пишчев заступник, ако не и двојник и водич кроз маглину сећања и 
митологију детињства. 

И Братића су, као малог и великог, чупали за уши и распињали између левог и десног 
тељига на јарму, између анђелâ и ђаволâ. Живот га, бели, није штедео. То га је ваљда и подстакло 
да створи овог малог трпила, Јакова, као медиј, како би могао непосредније да говори о свом 
искуству живота и света, и тематизује властиту судбину. И онда кад превлада своју муцавицу, 
Јаков, у жамору казивача суделује више као слушалац и неми сведок него као активан саговорник. 
Кроз његова муцава уста проговара писац. 
  Језик је био Братићева једина државина коју је од мајке Јоке баштинио, јер оца није 
упамтио. Само се материним, матерњим језиком, причом и причањем могао одупирати страху од 
живота, глади и болести, зиме и врућине. Као у искону, врачањем и чарањем се бранио од сваке 
пошасти. Друге му моћи од помоћи нису ни требале. Језик је у Богом повлашћеним устима, као 
што су била Братићева, најскупља имовина и најубојитије оружије. 
Дечје приче су увек мало померене и ишчашене, увек су ту нека чудеса и страшила; ту су мемоари 
и романи, сведоџбе и маштарије у један завежљај увезани. Братић стога и бира ту дечију 
перспективу и стилизацију животних чињеница. „Детињство је једина пишчева оаза где се 
накнадном прерадом сећања могу дозивати чежње као да су реалност.“ Једино ту, говорио је, 



свему „могу да се наругам и подсмехнем...све да изврнем и заменим. Оно што ми изгледа вечно да 
обрнем у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем.“ 

Претапање животне реалности у њену митопоетску слику у песмама и причама загонетан 
је и зауман стваралачки процес. Ретки су писци у чијем је делу поднебље оставило тако упечатљив 
траг, као што је душа Херцеговине утиснута у Братићево дело. У приповестима о судбинама 
његових књижевних јунака укњижена је и његова дубинска пројекција историје и традиције, 
чврсто ослоњена на слојевито колективно памћење, као и сасвим ововремено искуство 
Херцеговаца. Ту приповедну стварност премрежују реална и фиктивна збивања уобличена и 
озвучена раскошним и колоритним, братићевским језиком. 

Попут антрополога, који описује живот и обичаје народа, Братић је животопис 
Херцеговаца пресликао у „бајколику уметничку визију“, уверљивију и истинитију од било каквог 
научног увида. Назив његовог села, или места, Биш – „средишта света митова и легенди“ – могло 
би бити симболично име целе Херцеговине. Па и оне мало проширене, која опасује не само његов 
други завичај, Београд и Србију, него и Русију. А „ту су и Витлејем и Косово поље, и Атина и 
Цариград, и Рим и Вавилон. Само ко то умије да види“, пише Братић. Како може и бити друкчије, 
кад су сви велики људи на свету пореклом Херцеговци! Али, не лези враже, „ако се догоди 
пропаст свијета [у Бишу] ће му бити почетак.“ Таква нам је судбина. Ово љупко претеривање је, 
наравно, само део стилског поступка индивидуализације књижевних ликова. 
Све Братићеве приче и романи су, у ствари, само разгранати делови једног великог епа, породичне 
саге и узбудљиве херцеговачке рапсодије. 

Намиривање завичајног дуга подједнако се огледа у Братићевом књижевном делу и 
њиговом културном послању. Поменућу само две последње деценије које је посветио уређивању 
Нове зоре и организовању Ћоровићевих сусрета, памало на уштрб свог стваралачког рада. 
Нажалост, Акадимија наука и уметности Републике Српске, чије су му инсигније недавно у 
постељи уручене, прилично се огрешила што га знатно пре није изабрала у своје чланство. Али, то 
је још само једна од неправди на које је одавно свикао.  

Ево, Брато, ових неколико речи о твом делу и делању, за наш опроштај, бољи од мене 
имаће кад да пишу и говоре више и лепше. 

У овом часу би, по обичају, ваљало да понешто кажем и о твојој благородној природи и 
анђеоској доброти, постојаном карактеру и великом срцу. О прамичку туге у дну ока, коју си 
вечно и вешто застирао шалом и комиком, нећу да говорим, пажљиви читаоци ће је препознати у 
твом делу. Само, бојим се да би ти одмах додао: Ах, не знам богами? као што си често говорио кад 
се са нечим ниси слагао. 

Кажу, да све док неко живи у нашем сећању није заувек проминуо светом. – Ах, то нико не 
зна, богами! – Можда грешим,али хоћу да верујем да би ти више волео да те памтимо – управо 
онако како те препоручују твоје приче – као анђела с рошчићима, као добростивог ђаволка са 
којим, оним што те у рају чекају, никад неће бити досадно.  

А тамо већ дочек припрема мајка Јока, оца ћеш познати по својој слици и прилици. Тамо 
нећеш бити сироче као на овом свету. Чекају те и пријатељи, чија су имена уписана овде поред 
твога на крову ваше вечне куће. 

Драга Габи, знам да утехе нема, али нека те бар мало утеши дубок и светао траг који је твој 
Радослав оставио, а ми, његови пријатељи, делимо бол са тобом. Хвала ти што си неколико 
деценија, откако сте заједно, бдела над њим и пожртвовано га неговала до последњег часа. 

Збогом драги Братићу. 
 
(Изговорено на сахрани Радослава Братића, у Алеји заслужних грађана  
на Новом гробљу у Београду, 8. јуна 2016) 
 

 

 



 

  ВЈЕЧНИ ОДЛАЗАК УРЕДНИКА  

 

                                                                             

     Источна  Херцеговина, цијела српска културна и књижевна јавност опрашта се од Радослава 
Братића, великог херцеговачког изданка српске књижевности, и ништа мањег свесрпског 
културног посленика. Од Братића се опрашта и Нова Зора, чији је он уредник био од њеног 
оснивања, што ће рећи  у протеклих 12 година и 48 објављених бројева. Нова Зора је право 
Братићево чедо, што  ожалошћено наставља живот без свог  родитеља.  

    Први број Нове Зоре изашао је у прољеће 2004. године. У уводнику насловљеном "Нова Зора – и 
путоказ и обавеза" Радослав је Братић првом реченицом нагласио да "Херцеговина данас нема 
ниједан књижевни часопис", па се ево појављује Нова Зора, чији је циљ да настави традицију 
чувене у Мостару покренуте Зоре, коју  уређиваше Шантић, Ћоровић, Дучић и Шола, а  која је 
излазила непуних пет година:  од 1896 до 1901.   У Савјету су Нове Зоре, наглашава Братић, 
"најзначајнији, углавном херцеговачки писци, академици и научници. И Редакција је састављена 
од људи из свих херцеговачких крајева".  А оперативни дио Редакције чинили су Радослав Братић, 
као главни уредник, Милош Ковачевић, као  замјеник главног уредника, и Никола Асановић, као 
секретар. А заправо сав терет уређивања часописа у протеклих 12 година поднијели су главни 
уредник и секретар: Братић и Асановић. Сви објављени бројеви показују да је Братић био не само 
незамјењив  него и непоновљив уредник, тако да је моја улога замјеника била само потенцијална.  

   На промоцији десетогодишњице Нове Зоре, њенога 39. броја  (28. 4. 2014) у Библиотеци града 
Београда, Мирољуб Јоковић као један од промотора,  износећи готово  општеприхваћено 
мишљење да је Нова Зора "најбољи часопис на српским просторима", пожелио је "да нам Братић, 
Асановић и сви они који доприносе правом чуду, постојању Зоре, још дуго поживе. Стварно, да 
овог часописа нема, требало би га сањати". На жалост не само Јоковићеву, који и сам данас води 
борбу с тешком болешћу, болест непреболна  однесе  и Николу Асановића и Радослава Братића, 
који као највећи споменик себи и цјелокупном српству оставише управо Нову Зору. Захваљујући 
њима, Херцеговина данас не да нема ниједан књижевни часопис, него има најбољи књижевни 
часопис, часопис за који је Добрица Ћосић написао да је најзначајнији српски књижевни часопис 
уз Летопис Матице Српске, као најстарији српски књижевни часопис.  

   А тај циљ Радослав Братић као да је себи, као главном уреднику,  поставио у уводнику првога 
броја, објелодањујући програмско начело: "Гледаћемо Херцеговину кроз призму свесрпских 
простора и свесрпски простор кроз Херцеговину. Али и кроз свијет – онај који нам је наклоњен, и 



онај који нам наклоњен није.  Српски језик,  онај вуковски, доживљава свакојаке ударе и 
прекрајања. Поново се ради на забораву нашег првог писма – ћирилице. Нова Зора се штампа 
ћирилицом. Трудићемо се да и о овим збивањима проговоримо". И заиста Нова Зора је, како  сам  
на поменутој  промоцији,  представљајући Братићеву уређивачку концепцију, констатовао,  
"својеврсна хроника културног и књижевног живота Срба, прије свега оних у Херцеговини, али и 
свих Срба, јер Нова Зора није локални, него свесрпски културни и књижевни часопис; она не 
дијели него обједињује српску књижевност и културу". Јер, "готово да нема ниједнога писца нити 
значајнијег српског културног посленика на актуелној српској књижевној и културној сцени који 
се није нашао међу именима што су на корицама одштампана на једном од првог до тридесет и 
деветог броја, тј. међу именима која говоре или о којим се говори у неким од текстова Нове Зоре". 

   Ово је први (дво)број који не уређује Радослав Братић, први двоброј у коме моја улога замјеника 
није потенцијална него стварна, двоброј који морам уредити без Братића, а о Братићу. И тешко да 
бих то могао успјети без велике помоћи Братићеве супруге Габријеле. Овај је двоброј непосредно 
и посредно највећим дијелом посвећен Радославу Братићу, и његовом одласку. Отвара га Братићев 
аутобиографски текст Дошао сам на свет са живом раном, затим слиједе  жива  сјећања на 
Братића, новинске и ауторске вијести о Братићевом одласку,  четрнаест излагања на трима 
комеморацијама (у Удружењу књижевника Србије, у "Просвјети" у Билећи, у "Просвјети" у 
Херцег Новом), три изговорене ријечи на сахрани у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у 
Београду, посљедњи интервју Радослава Братића, и двије Братићеве приче –  једна прије 
необјављивана (Петар Кочић, путовање кроз Херцеговину), и друга (Очи моје мајке) тек започета 
2015+1. године, што је требало да посуди наслов збирци приповиједака,  планираној још 1999+1. 
године, како је Братић обиљежавао мрске му парне године. 

    Сви остали текстови уврштени у овај број готово без остатка потврђују Братићево програмско  
начело Нове Зоре: да она треба да  одсликава и освјетљава   "Херцеговину кроз призму свесрпских 
простора и свесрпски простор кроз Херцеговину". То начело присутно је како   у овдје 
увршетеним књижевноесејистичким текстовима,  тако и оним   лингвистичким  који се баве 
актуелним проблемима  српскога језика, али и  оним у којима се дају осврти на објављене 
публикације, и посебно у хроници културних дешавања у источној Херцеговини, којом се 
обичајно сваки број Нове Зоре завршава. Избором тих текстова жељели смо да  потцртамо 
херцеговачко-свесрпски карактер Нове Зоре, карактер какав јој је задао управо Радослав Братић. 
Радослав Братић нас је напустио, оставивши нам  у аманет Нову Зору. А очување Нове Зоре с 
високим  достигнутим квалитетом истовремено значи и  очување живог  сјећања на њеног 
утемељитеља и тешко замјењивог уредника Радослава Братића.  

                                                                                                      Милош Ковачевић  
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Радослав Братић (prva naredna desna stranica početak)  
 

ДОШАО САМ НА СВЕТ С ЛЕПОМ РАНОМ 
 

Родио сам се на Видовдан, у години чије је лето почело жестоком сушом. А то 
значи у знаку оскудице. Све живо, и људи и биљке и животиње, липсавало је од жеђи. И 
баш у таквом једном дану у којем су се збили преломни догађаји – објављена је чувена 
Резолуција Ибеа – дошао сам на овај свет. 

И данас се ничега толико не плашим као жеђи. Кафкин јунак, у причи Сеоски 
лекар, каже: „Дошао сам на свет с лепом раном – то ми је била сва опрема!“ После ме је 
деда грдио што сам се родио баш на тај дан, када је страдало толико људи.* 

Причали су ми да сам плакао и вриштао док су ме стављали међу гвоздене 
укрштене гребени, како се вучије и непријатељске чељусти не би отварале на мене. 
Радили су то да би ме заштитили од злих очију и нечистих сила, „а купином лозом ме 
повијали“. Баба је рекла: „Ничим на овом свијету неће бити задовољан чим толико плаче.“ 
Ваљда је то онај бол с којим дете пада у земаљску стварност. 

Оставили су ме одмах самог и одјурили за својим неизбежним пословима. Можда је 
то била прва лекција из мог будућег самотништва и монаштва. 

За муштулук, гласник је од мог оца добио поморанџу и грумен соли. Причали су ми 
да је после то воће кружило од руке до руке, док једног дана поново није стигло у нашу 
кућу. Баба ју је препознала. Нико је није смео појести јер је то био скуп поклон, а чекало 
се да се неко разболи и да га употреби као лек. 

Родио сам се после ноћи месечеве мене, зато ваљда и данас тако лако подносим 
промене око себе, само ако не доносе крв и сузе. Прво што сам угледао била је слика 
камена и његово лице које пркоси. Видео сам онај чудесни спој стеновитих брда и 
планина, који тера пејзаж да говори. Та хука има распон од веселе мелодије до плача. Када 
планина пређе у јеку то је знак гадног невремена које долази. Прво се огласи музика 
јетких инструмената, затим упозоравајући глас трубе, и на крају бубњеви. А после сам 
сазнао да су многи пролазници и путописци рекли да на земаљској кугли нема чудније 
земље од Херцеговине, да толико може опсенити и преварити невештог путника. Час се 
чини мала и непроходна, час голема и раштркана. Лети жедна, тврда и испуцала, с пуно 
јаметина и провалија; зими снегом и ледом затрпана и замрзла. 
У рано пролеће, чим снежни намети, и до три метра, почну да се топе, постаје мокра и 
блатњава. Час је отворена и светла, као у летно подне, час закопчана и мрачна као шињел 
војника на Вучјем долу крај Билеће, пред почетак битке са Турцима. Дању, колико год 
може да буде прегледна и прозрачна, ноћу је мрачна и тешка као млински камен. 

Када се откине глас од уста оног што дозива као да се све руши и на небу и на 
земљи. То покреће рзање коња, у чијој близини вребају гладни вукови, затим птичји жагор 

                                                           
* О себи сам причао у разним новинама, радију и телевизији, а највише у књизи Шезерезадин љубавник – 
неизбежно у фрагментима као што је у личној причи и неизбежна патетика. 



као пред највећу олују. Није ни чудо што се тада чује блејање јагњади, мечање козлића и 
плач детета у колевци која се заљуља па никако да стане. Кад векне јарац – то се оглашава 
ђаво. Као да свако живи тада очекује глас тужаљке која оплакује и живе и мртве. Без тога 
нам ниједан дан не може проћи. 

Препричавају се пророчке речи неког путника или силника – војсковође, који су 
вазда ударали на нас да ми без тога не можемо проћи. Као да је све зло овог света нама 
додељено и нас запало. 

О детету се у Херцеговини прича све најгоре – да се не би открило пред лицем 
нечастивог. Кријући, бабе врачаре почињу одмах да му проричу судбину и гатају шта га у 
животу чека. Уплићу свој удео у судбину других. Ако гавран прелети кућу, кажу – умреће 
ти отац, ако кокош почне да пева, кажу – дете ће се тешко разболети. Ни једне приче о 
нади и добру. Кажу ти да је све унапред предодређено, ма шта радио. 
Нигде се не ђаволиче као у Херцеговини и у Црној Гори. Много је топонима с ђавољим 
именима: Ђавоља ледина, Вражје ливаде, Ђавољи кланац, Вражје гувно, Ђавоља цеста, 
Вражје брдо... Све горе од горег. То људи говоре да би ђаволу удовољили – јер се пред 
њим осећају слаби и незаштићени, а опет довољно грешни и зато иду у цркву да се моле и 
славе сваког свеца. Они се довијају како да ђаволу подвале и да га наведу на погрешан 
пут: речима, амајлијама, обичајима, вером. 

Испред куће, у часу мог рођења, засадили су дрво испод чије сам крошње као дете, 
а још више поред огњишта, уз лампу, слушао и гутао епске песме, приче и легенде.* 

Родио сам се нешто иза подне, али после времена када су ме очекивали. Доста је од 
тог кашњења и спорости и данас код мене остало. Још од малих ногу вечито негде касним. 
Волим све да радим лагано и са уживањем. У позориште, на концерте и у биоскопе, као и 
на утакмице – наравно „Партизанове“, увек касним. Зато ми много тога изгледа да има 
крај, а да нема почетка. 

Наш матичар је био вечито пијан и све погрешно записивао, иако је имао 
филигрански рукопис. Бркао је бројке и датуме, дане и године рођења. Тако и ја имам два 
датума рођења, али мајка је поузданија од матичара. Ваљда се због тога за њега говорило: 
„Све погрешно уписује у књигу рођених и онда када неко умре. Испада овако да нас има 
три пута више него што нас има.“ Као да смо се сви по неколико пута рађали. Увек 
уписује претходну годину за мушко дете да би га што пре послали у војску, или годину 
после ако му је родбина. Можда тако скрива дете од ђавола. 
А можда је тако чезнуо да Књига постања победи Књигу мртвих. У исто време својом 
стратегијом плаши непријатеља, јер му каже да нас има много више него што нас стварно 
има. 

Надомак дрвета, испред наше куће, завршио је живот мој отац Гаврило. Тешко се 
био разболео и имао неиздрживе болове. Пуцао је из пушке у рану, у болест саму. Имао 
сам тада свега три месеца. 

За мене је очева смрт била издаја оног који на овом свету више није могао да 
издржи – слика посртања Христа. Ваљда због те уцвељености, неправду ни данас не могу 
да поднесем. То је био и разлог што сам добио надимак – Сироче. Да. Без оца си сироче, а 
без мајке сиротан и сињи кукавац. А жена без мушке руке, у Херцеговини, јесте гавран, 
незаштићена, црна кукавица. Али има и ту неке правде. Сироче је, изгледа, заштићено 
горе – ко је год насрнуо на мене – разболео се и умро. 

                                                           
*Иво Андрић вели да је „предање дубље, мудрије, трајније и истинитије од било које појединачне памети и памћења“.  



Кажу да је мој отац био сушта супротност своме оцу. Док је деда Глигорије био 
најјачи човек у том крају и знао брзо да плане и потуче се, иначе сеоски кнез и двадесет 
пет пута стари сват, мој отац је био тих и миран човек. Имао је златне руке  што је очима 
видео рукама је направио и увек нешто ново додавао. Као у оној народној причи, он је 
имао четворицу браће: Петар је био најјачи, Јеремије најлепши и ненадмашни рвач, Јован 
господин и обдарен за фине послове, а Ђуро је највише уживао у колонистичком животу. 

У старој цркви, у селу Хоџићима, крштен сам када сам имао неколико месеци. 
Изгледа да је вода коју је поп Авдаловић сасуо на моју главу била много хладна, па сам га 
ујео за руку. Када би се после баба и мајка на мене наљутиле, одмах су ме кориле: „Да си 
ти ишта ваљао – не би ујео попа за руку!“* 

Очеву слику никада нисам видео – нестаће и она и све друго у једном пожару. Али 
отац је стално био међу нама, у улози спаситеља. За мене је он био јунак коме су били 
посвећени шапати и молитве, који нас са онога света прати и контролише. А ми смо се 
непрестано пред њим осећали кривим и правдали. Изненада се разболео када је, као 
колониста, одселио у Нинчићево, данас Мећа. Био је убеђен да се отровао равничарском 
водом „из које увек дими“. Болест је била неизлечива. Због тога се с мајком и вратио 
натраг. Ваљда и зато „Херцеговина цео свет насели а себе не расели“! Са собом је из 
Војводине понео шкрињу на којој је била изрезбарена и префарбана глава Фрање Јосифа. 
Неко је то видео и пријавио га властима. Искрсао је велики политички проблем, па је имао 
разних неугодности. 

Заборавио сам рећи, одмах после рата умрли су ми брат и сестра. Нису имали 
заједно ни годину дана. А после очеве смрти све је пало на мајку. Устала је још по мраку и 
јурила са мном у наручју да пожање жито пре него што сунце зажари. Мене би оставила 
на дну њиве – покривала лепушином и стално трчала да провери да се није привукла каква 
змијурина. А данас се моји пријатељи чуде зашто се змије толико плашим. 

Рано сам научио да читам па сам имао улогу читача који сриче десетерац. Сећам се 
како су се једном рођаци потукли док сам декламовао Бановић Страхињу. Једни су били 
за праштање неверној љуби, а други за најгору казну. После су мене окривили зашто 
нисам прескочио тај део или бар у несвест пао. Све би било боље, по њиховом, него што 
сам завадио најближе. Дете је у Херцеговини, иначе, криво за сва зла овог света. 

У нашој кући смо, уз Библију, имали Станојевићеву Историју српског народа – 
издање Српске књижевне задруге с краја прошлог века и с почетка њеног оснивања, 
Горски вијенац и неколико збирки јуначких народних песама. Деда је говорио да Горски 
вијенац мора да се преправи, јер истрага потурица мора брже да се догоди. Од мене је 
тражио да се исправи Смрт Смаил-аге Ченгића, јер је у убиству аге учествовао и један 
наш предак. Тражио је да се то унесе. Упамтио сам и морао понављати дедину причу да су 
Срби на Бијелој рудини, код Билеће, победили Турке годину дана пре Косовске битке и да 
је суседно село Кључ било престони град Херцега Сандаља Косаче. Иначе, деда је причао 
да су сви виђени људи пореклом из овог краја. Показао ми је колибу у којој је Марија 
скривала тек рођеног Христа, затим камен на којем се одмарао Мојсије предводећи свој 
народ у Обећану земљу. Препознали су разне топониме и обрисе Константинопоља, 
Олимпа и Јерусалима. 

                                                           
* Много година, после тог догађаја, у овој цркви сам нашао поприлично начет летопис овог краја, који сам, 
уз благослов калуђера, предао Народној библиотеци Србије, и тако га спасио пропадања. 



Од малих ногу нисам волео да слушам нити да читам бајке. Ваљда зато што сам 
осетио да у бајкама старији подваљују деци и причају им о улепшаном свету у којем влада 
правда, а које стварно нема. 

Осећао сам да су у тим причама они сами криви. Ваљда и због тога што по правилу 
у бајкама зло бива поражено, а добро тријумфује. Ах, када би то тако било. 

Био сам прилично ударљив и тукао се свакодневно, без устезања и милости. И 
данас имам ожиљке на лицу. Ваљда сам се тако бранио од разних увреда и неправди. Знао 
сам да ударим и на много јачег од себе, макар добио и тешке батине. Радиле су каменице, 
летве и трупци, нарочито касније, када сам пошао у школу. Борбе су биле и на 
снагаторском и на територијалном и на националном и на верском принципу. Али увек 
фер и чисто. Свако је био и Марко Краљевић и Муса Кесеџија. Уосталом, растао сам 
слушајући све саме приче о ратовима и страдању. 

Једном сам, играјући се с децом, као петогодишњак – пао у чатрњу која је до пола 
била напуњена водом. Почела је општа кукњава и нарицање. Чуо сам мајчин глас како 
цвили. Деда је пришао мирно и ухватио за ланац канте која је висила у чатрњи. Одмах је 
осетио да се ја за канту држим. Лагано ме је извукао напоље. Плач и кукњава убрзо су се 
претворили у клетве и претње. Јер, у Херцеговини се више цене мртви него живи. Оно 
што ваља је под земљом, а оно најгоре је остало на земљи. „Дабогда Господ наредио да се 
кућа џомбосала у којој си дошао на овај свијет“, чуо сам мајчин глас. „Што те одмах не 
задавих, несретна ја била.“ А онда, када је схватила шта је рекла, додала је  „Одбрани 
Света тројице!“ У истој реченици и клетва и молитва. Питам вас, има ли то и у једном 
језику света?! 

Наша кућа је била покривена сламом. Неко је видео змију – чуваркућу како је 
измилела и побегла од кућног прага. Био је то лош знак за све нас. Једне ноћи, имао сам 
тада седам-осам година, за довратник улазних врата била је привезана наша кобила Зека, 
најлепша од свих коња, најбржа у сватовима и најјача под товаром. Изненада је у ноћи 
почела да рже и да бесно удара чивтама о врата. Тако је најавила највећу драму мога 
детињства. Мајка је скочила из сна и имала шта видети  кућа је горела. Зграбила ме је 
испод покривача и у паници истрчала напоље. За неколико тренутака врата су била у 
пламену. Видели смо да кућа гори с врха. Мачка, која је лежала уз огњиште, примакла се 
близу ватре и запалила се, а затим побегла кроз отвор на врху крова и изазвала пожар. Ето 
зашто је кобила Зека у мојој прози увек спаситељ, а мачку дуго после тога нисам волео ни 
подносио. После је настала велика немаштина. У кући је изгорела и дрвена кутија у којој 
су била смештена писма и дарови остављени очевом руком за будућег наследника. Тајна 
те кутије и данас ме узбуђује и она је за мене вулкан и покретач разноврсних тема. 

После пожара отишли смо у Банат, да живимо код стрица. Нисмо могли издржати 
влагу и исти онај дим из воде од којег је отац побегао. Јата гусака доживљавао сам као 
страх и трепет. Вратили смо се натраг и настанили у напуштеној стричевој кући шиндрачи 
која је била увелико оронула. Чим би ударила киша, морали смо ноћу на себи држати 
лаворе и шерпе да вода не би капала у кревет. Спољни зидови обрасли су травом, по 
којима су јурили зелембаћи и гуштери. Пред промену времена цијукали су и постајали 
неподношљиви. 

Иначе, људи у том крају знају шта је невоља и увек су спремни да притекну у 
помоћ. Сећам се, лети устанемо, а онда видимо да је до огранка сунца све наше покошено. 
Рођак Јоле Миловић би дошао са својим синовима и све урадио. Било је то тако све док ја, 
у дванаестој години, нисам научио овај занат. Сећам се како сам у почетку, као и моја 



мајка што је радила, пљувао крв. Јер кошевина је тежак и мучан посао. Често су нам 
долазиле многе мобе у помоћ. А њима се увек носе најбоља јела: приганице, пита 
сирњача, цицвара, печење, као и разна јела испод сача. И данас ми понеко од њих 
замирише. Знам да је то мирис чежње, арома носталгије. 

Једном је мајка отишла на операцију ока у Дубровник, код неког чувеног јеврејског 
лекара. Стрина Даринка је скувала неко јело којег сам до данас остао жељан, а не знам ни 
како се зове, нити се она сећала. А да и не говорим о оном мирису америчког жутог сира 
који смо добијали преко Црвеног крста. Недавно, боравећи у Њујорку, рекао сам супрузи: 
осећам чудан и неодољив мирис! Тек сам после схватио да је то онај мирис сира, који је 
био безмерно наслаган по тезгама. Купио сам одмах три килограма. Али чим сам почео 
јести, видео сам да то више није био сир из мог детињства. Време је појело арому и 
догађај. 

До четврте године лети сам ишао бос и напола го. Обућу смо морали чувати за 
зиму. Када би се најавили рођаци из Баната, сви око мене дали би се у јурњаву да ме 
ухвате и обуку. Тешко су успевали јер сам прескакао и највеће заседе. Тако је било и пред 
прво сликање. Зграбили су ме на спавању, опрали и обукли, завезали ужетом за коњски 
самар и одвели у месни уред. Пред само сликање, наш кум је закључио да сам много блед. 
Ишамарао ме је да бих на слици изгледао руменији. 

Основну школу сам похађао у Коритима, пешачећи по петнаестак километара, 
осмогодишњу у Билећи, а средњу у Требињу – због стипендије. Биле су то године 
стравичних зима, са снеговима и до три метра. Али брзо је мрзнуо, па смо до школе ишли 
на скијама или у крпљама. Једном нас је сколио чопор гладних вукова; само нас је 
случајност, која је нанела наоружаног продавца из оближње радње, спасила смрти. И сада 
видим оне крволочне зубе, који севају из чељусти, одакле избија стравично завијање. 
Јежим се од такве слике. Те чељусти у овом времену су се само прерушиле и умножиле. 

Првог часа у школи сам добио батине. Нехотице сам лактом закачио школску мапу 
на зиду и оборио је. Учитељ је беснео вичући како сам могао да срушим своју домовину и 
цео свет. А школски послужитељ је једва чекао да учитељ негде оде на пут, како би нам 
показао строгоћу одржавања хигијене. У школској шупи је лежао цео један одбачени и 
ускладиштени свет, а међу тим стварима су биле бачене слике краља Петра и Јована 
Дучића. Звук кључева који су звецкали у послужитељевом џепу мамио нас је да тамо 
завиримо. Тек касније сам схватио да у тој шупи лежи цела пишчева грађа. Баш као што 
сам уживао и дивио се улазећи у продавницу мешовите робе у којој је било свега и 
свачега. Ту сам осећао чудесно мешање мириса, од ботане и ужади до соли и опанака. 

Када бисмо нешто скривили, учитељ нас је често остављао у школском затвору. Он 
би отишао у гостиону, запио се и заборавио на нас. Једном се тако, тек око пола ноћи, 
сетио да смо кажњени, дојурио и пустио нас да идемо кући. Ми смо залутали у помрчини 
и набасали на злогласну Корићку јаму. Заклео бих се да смо из ње чули гласове бачених 
људи у рату, који дозивају из провалије. И данас их чујем у сну, као ноћну мору. 

Једном смо припремали приредбу за дан школе. Наше баке и мајке су се окупиле 
око слике Саве Ковачевића, која је висила на зиду, и почеле да кукају и наричу. Тако се 
свечаност претворила у жалост и тугу. Вазда се у том крају мешају ганга и тужбалица. Уз 
те мелодије смо се будили и заспивали. Иначе за гангу сам чуо да је Херцеговци певају 
тако што сви вичу (Оооо – а само један води песму због тога да би га заштитили да се не 
чује шта лаје на власт. 



Сећам се, када би дошао школски инспектор – био је унезверен што носимо мајице 
добијене преко Црвеног крста, на којима је стајало да је то поклон од Америке. Одмах нам 
је наредио да их скинемо и тако смо седели голи до краја часа. Било је то време када је 
инспектор контролисао како учимо азбуку и које нове речи усвајамо за сва слова која 
учимо. Немилосрдно их је избацивао и давао нове примере, за нови језик и новоговор. Све 
му је било сумњиво, посебно Вук Караџић и Библија – наређивао је да сакупимо црквене 
календаре од родитеља и да их донесемо да се спале у школском дворишту. Објашњавао је 
да је Бог укинут и да је његово место упражњено. 
Читао сам и слушао народне песме и приче. Горски вијенац смо читали под сумњом, а код 
куће као Библију.  Винету и Чича Томина колиба су ме одушевљавали. Све друго су махом 
били уџбеници из историје. Једна прича у школи, а друга – потпуно различита код куће. 

Када набуја вода, морали смо до школе прећи пут преко дрвене ћуприје. Једном сам 
тако пао у поток, са ђачком торбом на рамену, и замало ме је бујица бацила у понор. 
Спасила ме је грана јасена за коју сам се ухватио. И данас то дрво издвајам између свих 
других. 

Једно време сам у Билећи становао у сиротињском дому. Када је дом укинут, ваљда 
зато што је све мање било сирочади, јер сиротиња више није била тако важна, настанио 
сам се код неког железничара. Пошто нисам могао да плаћам станарину, избацио ме је на 
улицу. Био сам тада у шестом разреду. Нисам знао шта да радим па сам се уселио у 
напуштену зграду бившег затвора. Ставио сам картоне на прозоре, учврстио врата и 
наместио себи лежај на даскама. Од друга сам на поклон добио лампу шпиритушу. У 
затвору сам становао неколико месеци, ако се добро сећам, близу пола године. Још су 
били видљиви натписи затвореника на зидовима ћелија. Једно време ту је био утамничен и 
мој ујак, због певања забрањених националних песама, као што је она о бици на Вучјем 
долу. Пошто је већ била јесен и хладно, преселио сам се у најмању ћелију без прозора. Био 
сам добровољни робијаш и свој властити чувар. 
У Билећи сам често одлазио на извор Требишњице, коју је на својим сликама овековечио 
мој наставник и сликар Бране Кокољ. У тој највећој понорници у Европи, која успут 
прикупи много потока и речица (Мушница, Фатничка река, и друге) и својим зеленим 
коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа. Требишњица усисава 
речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод земље, говорећи нам 
тако о стварносном и фантастичном слоју приче. 
Мајка би сваке недеље дотерала товар дрва, продала га и оставила ми паре. Погача коју би 
ми донела, уз још нешто хране, трајала је недељу дана. Од тога сам живео. Знам и данас 
хлебу да повратим боју, мирис, укус и мекоћу када се омелуша. Под мојим рукама добија 
пређашњи окус. Умем од сувог хлеба да направим одличну масоницу. 
Трајало је то све док ме добра стрина Даринка није примила код себе, а моји наставници 
покренули акцију сакупљања новца међу ђацима. Тако сам био једини стипендиста школе, 
а моји старатељи били су сви ђаци. Помагао је и Црвени крст и Социјално, који су за мене 
и данас свете установе. Давали су ми одећу, обућу и храну. Многи у почетку нису ни 
знали како се од прашка прави млеко, него су га онако јели н добијали жестоке грчеве и 
пролив. Али од сиротињства, што би рекао мој пријатељ Ного, не треба никада правити 
поетику. Зар нисмо сви, овако или онако, божја сирочад. 
У Требињу сам, по клими и изгледу балкона, осетио и препознао мешање копна и 
Медитерана. Ту сам први пут читао забрањене књиге Јована Дучића и љутио се на њега 
што је више волео дубровачки Ловријенац и албатросе него требињска Хрупљела и 



херцеговачке вране. После сам схватио да ту није реч о Дучићевом него о мом осујећењу, 
јер је велики песник тако бежао од свог убогог сиромаштва. 

У Београд сам дошао у јесен 1968. године. Када сам закорачио у Каменичку улицу, 
чија симболика није мала, схватио сам да се налазим у музеју велеграду. Стигао са једном 
торбицом и јакном у руци. Заспао сам испред Студентског града, чекајући неће ли наићи 
мој друг да код њега преспавам. Украли су ми све то. 
Помисао да је мој земљак Лука Ћеловоић, и не само он, оставио Београду велико 
богатство, храбрила ме је. Чинило ми се да од тога нешто и мени припада. 
Убрзо, Београд ће постати мој други завичај и место одакле ћу с одстојања моћи да 
завирим у своје детињство. Када ми се у глави све замрси, а путеви постану испрекидани, 
одем у место рођења и напијем се воде из чатрње, коју сањам чим ме ухвати каква 
прехлада или носталгија. Тада брзо оздравим и нестаје оне маглуштине која ме дави, 
постаје ми чист видик. Видим јасно пишчеве материјале, најпостојаније, камен и дрво. 

Да не заборавим  у завичај сам први донео цвеће калопер, а оно има велику улогу у 
миру и здрављу породице. 

Иако је писцу завичај место рођења, а пре свега језик на којем пише, као и простор 
на којем живи – често ми се, с годинама, све више чини да је мој завичај – детињство. Као 
да је тамо све најважније засађено и започело, све чистије и брже успева. 

Путовао сам у делегацијама писаца у више земаља света – највише о свом трошку, 
а издвојио бих одлазак у Грчку, бивши СССР, Индију, Кину, Америку и Азију. Посебно 
ми је незаборавно што сам видео Свети гроб, Витлејем и Зид плача у Јерусалиму, 
хиландарско благо у Светој гори и гроб Светог Томе у Индији, који је иначе крсна слава 
Братића. 

Данас многи писци као да воле тешке догађаје у својим биографијама. Не знам да 
ли је дошло неко време, како рече један аутор, да се поједини уметници господштине 
стиде, да се углађеност и раскош у биографијама презиру. Мени се толико тога јетког у 
детињству догодило да се питам како сам уопште остао жив. Накупио сам се страхова 
тамо за цео живот. Радо бих мало тих догађаја уступио оним који би у својим 
биографијама хтели да их имају. Верујте ми – било би их довољно за цело једно удружење 
књижевника. Онај који је живео у планинским пределима, ко је немуштим језиком причао 
са змијама и вуковима, на беспућа је навикао. Њему су прокрчени царски путеви – 
странпутице. У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш – 
преврћеш речи и, уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче. Рејмонд Карвер 
каже: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. 
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                                                       ВАГА ЗА ЗЛАТО И СО 
 

А сваки дар који приносиш осоли сољу, 
А немој оставити дара својега без соли 
завјета Бога својега; са сваким 
даром својим приноси соли. 
(Трећа књига Мојсијева: 2, 13) 

 
    Крхке грађе, тихог, лаганог хода, говора некако увученог у себе сама, као да брунда, а 
начас као да хоће да проговори громким гласом. Све истиха мерећи, загледајући око себе, скоро 
тајно, да нико не види што он види.  
Лагано као вешти трговац кад мери со или злато ставља речи на вагу и теби се учини: „Е, овај тас 
је претегао!“ Кад у исти мах претегне други тас и побеђује. Братић диже руке и слеже раменима: 
„Ево, ништа нисам дирао!?“  
    Тако он види оно што они не виде. И видевши у томе варку он вијугавим путићима, само 
њему знаним, поведе у ту варку, заигра се, пошали се и све врати у збиљу најзбиљскију. Не знаш 
је л му је била дража варка или чарка. Чарком је чарао, варком је „варао“. И све му верујеш, јер те 
гледа бистрим, убојитим очима, брке опусти, и све је „мртво озбиљно“ до следеће чарке. И некако 
дечачки наивно наставља своје чарке, пребира по речима.  
   Чинило се да васцели дан пребира по хрпи речи да му не би која промакла, јер можда је 
баш та била она најбоља, она коју он тражи. Збркане поруке- не! Очајничка питања- не! Наивна 
очекивања- не! Збуњујући изазови- не! А где је то да?  
   Можда у једном грумену соли. На најтачнијој и најлепшој ваги, за злато и со. То је 
најчуднија вага- није дала ни тамо, ни амо. С једне стране тас од злата, с друге стране тас од соли. 
Ако претегне тас злата, то божанско зрачење сунца, стваралачка моћ, богатство и власт се намах 
претвори у разврат и поквареност, раскалашност и неплодност. Ако претегне тас од соли, 
божанске природе, који својом снагом и моћи прочисти све упрљано, обешчашћено, и нахрани 
собом и хлебом онеспокојене, усамљене, гладне, верујуће... А ако се тас соли пресоли, биће земља 
сасушена и неплодна. И као што божански сјај златног таса просветљава, тако присољено 
причешће таса соли прочишћава.  
    Срећан је онај ко је ту вагу имао у руци, џепу, глави, оку, у речима изговореним и 
написаним. Братић је негде у неком тајном кутку носио своје травице здравице и „опаснице“. Само 
је Шекспир ту тајну знао:  

„Ево рузмарина, то је за успомену. 
Молим те, драги, сећај ме се ти. 
Ево дана и ноћи за љубавне мисли. 
Ево мирођије, за вас, и кандилке; 
ево рутвице за вас; 
а ево је и за мене; 



назовите је трава милости недељне. 
О, ви морате своју рутвицу носити из другог разлога. 
Ево красуљка. Дала бих вам и љубичица 
али су све увеле кад је мој отац умро“ 

(Офелија- Хамлет, Шекспир) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Милета Аћимовић Ивков 
 

О КЊИЖЕВНОЈ УМЕТНОСТИ 
РАЗГОВОРИ УГОДНИ 

 
 У савременој књижевности, посебно оној која настаје на традицијским залихама 
модернизма, није више необично ни ретко да поједини писци објављују текстове и појединачне 
књиге у којима се усредсређено баве питањима властите поетике. Оним питањима и проблемима 
која се налазе у делокругу њихових стваралачких интересовања и поступака. То је посебно видно 
од објављивања Часа анатомије Данила Киша. Међу такве писце српске књижевности сврстао се и 
Радослав Братић. 
 Овај приповедач, по превасходству стваралачког дара, и романсијер трајно обречен 
причању прича, у садржински онову својих фикционалних текстова самосвесно је уграђивао 
аутопоетички носиве исказе. У њима је, посредовано и директно, у оној мери коју је дозвољавао 
мотивациони склоп приче, износио неке од претпоставки своје иманентне, стваралачке, поетике. 
Индивидуалне ауторске ставаове и увиде о уметности приповедања; њеној природи, односу са 
другим видовима књижевне уметности и науке, као и њеном савременом пложају и статусу. А 
посебно сложену релацију коју уметност приповедања нужно успоставља са читаоцима. Све то 
казује да је Радослав Братић од оних писаца који према уметности којој је посвећен има сасвим 
освешћен, у знатној мери рационализован однос. На то, поред делова у неким од приповедака 
какве су: „Скретање пута“, „ Зид на мјесечини“, Огледало“, „ Зима у Херцеговини“, који су 
обремењени тим особеним (метанаративним) исказима, нарочито указује његова књига са 
индикативним насловом: Шехерезадин љубавник, објављена 1996. године. 
 Исказе тог типа овај је писац, у максималној мери, настојао да прилагоди својим 
наративним пројекцијама и потребама. Најпре због јасног уверења да његова проза настаје на 
самој граници између тзв. традиционалног и (пост)модерног начина обликовања прозног описа. 
Због тога је његов наративни опис упијао многа од стваралачких искустава својих претходника, 
али и непосредних савременика да би потом у властитом стваралачком поступку, бивајући у 
одређеној мери ослоњен на њих, обликовао сопатвену имагинативну пројекцију, сопствени начин 
приповедања којим је изградио свој препознатљив књижевни свет и израз. А он је, опет, скоро 
увек пројектован да двоструко кодираној временској основи.  
Будући да је проза овог писца базичним својим делом миметички конципована, једна  страна 
временске (хронотопске) компоненте у његовим прозним текстовима увек је окренута захваћеној 
прошлости, епском претериту. Док је друга стабилнио укорењена у садашњем времену које је и 
време приповедања. А изабрани простор његове прозе, то је опште место већине 
интерпретативних осврта, јесте простор источне Херцеговине на чијем је препознатљивом лику-
основи он изградио сопствени фикционални свет чија је централно место Биш. Утом митопејском 
простору и месту расплићу се судбине његових, регионалноом бојом и карактеристичним 
својствима, колоритно обележених књижевних јунака.   
 Књигу Шехерезадин љубавник писац је замислио и реализовао као својеврсни разговор о 
књижевности - нарочити облик изношења властитих претпоставки, искустава, мишљења и увида о 
књижевној уметности. И то како сопственој, тако и оној која је му је била доступна или која је у 
његовом стваралаштву имала одређену подстицајну улогу. Најпре и најинтензивније као 



својеврсна „поетичка подлога“. А потом и као нарочити самовредни ентитет на коме је постало 
могуће изграђивати , не само грађевину сопствене уметности, већ и , у одређеној мери, 
укорењивати и властити живот. Његове хуманистичке обзоре и укупни смисао. Из тог разлога 
писац на једном месту каже како је имао жељу да напипше неку врсту приручника, односно 
некакав народни учитељ; саветник који би помогао да се лакше преброде дани у једном историјски 
и судбински посебном моменту - времену под санкцијама. 
 Како је у том фингираном дијалогу између писца и читаоца, по речима првог: „Разговор о 
књижевности (...) врста интиме, исповести у једнини.“, то се подразумева да он, поред бројних 
појединости којима се бави, садржи и одређено неодгонетљиво својство тајновитости, особености 
и особене присности. А то све указује на чињениоцу његове неопходности и изразите важности у у 
изградљи неминовног, па утолико важнијег, односа између Писца и Читаоца. Оног „односа“ који 
писању подарује хуманистички смисао и, неодвојиву, људску суштину. Због тога је, определивши 
се за овакав формални, мимикријски вид изношења својих поетичких претпоставки, овај писац и 
настојао да тај „разговор“ учини што спонтанијим и једноставнијим, разумљивијим. 
 Без обзира на околност да, по Пишчевим речима, његово „мишљење о књизи и 
књижевности је у спору са знаним теоријама, његова прича је лична и необавезна.“, ставови и 
увиди изнети у овој дијалошкој књизи исказују велику подударност са бројним поставкама неких 
модерних теорија књижевности. Из тог разлога може да се каже како је форма измишљеног 
дијалога у којој је изведена ова аутопоетичка књига, очигледна пишчева  мистификација. Чињена 
са циљем да се наслеђени, стереотипно строги, односи засновани на подразумевању или, чешће, 
одбијању читаоца да се позабави теоријско-методолошким засновима модерних књижевних 
текстова, које овај писац очигледно добро познаје, једноставно релативизују за потребе лакшег, а 
потпунијег, разумевања. Идентификације читаоца са  садржајем који ваља да усвоји, е да би тако 
опскрбљен био у стању да се суочи са нарочитом наративном граматиком модерне књижевности 
са којом Братићеви прозни текстови исказују очигледну подударност. 
 На тај начин је сасвим логично, подстицајно и функционално у овој књизи изграђен однос 
који њен аутор именује „Свето тројство“, а који подразумева интерактивна релација у коју су 
постављени: „писац-приповедач-јунак“. Јер, најпосле, писац ваља да буде и „искрен“ и то у оној 
мери „колико му допушта властити језик, наратор и његови јунаци. И колико је читалац спреман 
да поверује.“. Из чега се јасно види да је овај писац у потпуности усвојио ону базичну 
наратолошку поставку по којој се инстанце аутора и наратора, најпре, јасно одвајају. Учвршћујући 
тако неопходну методску свест о одређеним егзактним правилима посла којим се бави, а без којих, 
то је сасвим јасно, нема ни мишљења ни чињена у и о књижевности данас. 
 У вези са тим, на једном месту у књизи, Писац изводи веома занимљиво, симболично и 
ефектно поређење. Он, наиме, књижевно стварање пореди са пчелињом кошницом, односно 
начином на који је организован продуктивни живот у њој, па каже: „У улози матице увек је писац. 
Радилица је наратор, у то нема сумње. Статус трута једнако је привлачан и за јунака и за читаоца.“. 
Повлашћени статус трута-читаоца који, у случају овог пусца, није именован без одређеног уплива 
прикривене, латентне ироније, обавезује самосвесног аутора да, на одређен начин, појасни своје 
стваралаштво. Сопствена интелектуална и стваралачка гледишта и, приближавајући их његовом 
величанству читаоцу, препоручи сопствено стваралаштво, али и, то је тек индикативно, и саби 
ујасни нека затамњена његова значења и вредности. 
 Наиме, истичући како је „Проза као и наш живот, настала (...) на загонетки.“, он тај увид 
непрестано дуж књиге контекстуално варира и тако (п)одржава температуру загонетности – 
неопходну одређеним читаоцима који не могу без „подстицаја“ и који „чудо“ виде и у „мишјој 
рупи“, али, изгледа, корисна и самом писцу. Да је то истина, читалац ове књиге може да сазна у 
њеним завршним редовима, у засебном тексту са есејистичким претензијама,  у коме Писац о 
својим искуствима са читаоцима децидно каже: „ Упознао сам их много, а тако сам у сваком од 
њих помало и себе упознавао.“. Овај перформативни Пишчев исказ баца додатно мотивационо 
светлио на логику и смисао његовог настојања. Под тим светлом могуће је лакше препознати и 
изнаћи оправдање за неопходност и важност списатељских аутопоетичких гестова и исказа, 



односно опредељујуће разлоге настанка ове и овакве књиге. Јер, како год, не само у вези са 
уметношћу приповедања, него и много шире у додиру књижевног текста и читаоца: „Важно је да 
се изазове прасак и да се споје енергије и емоције читаоца и писца.“. 
 Ово Пишчево указивање на „енергије“ и „емоције“ треба да афирмише његово закривено 
гледиште да се књижевност не обраћа само уму него и срцу људском оживљавајући, при том, 
архртип о неопходности приче за трајање. Заправо, о њеном апсолутизовању као засебног, а 
несводиво вредног, ентитета без кога људско трајање не може да буде у потпуности осмишљено и 
заокружено. Прича је, призилази из овог исказа, у најтешњој вези са животом. У њему се корени и 
њему се, каузално, враћа. Због тога су питања и одговоти који се тичу Пишчевог непосреднијег 
схватања природе и техника уметности приповедања у овом разговору претежнија у односу на она 
начелна, као и она питања и проблеме који долазе из непосредног културног и књижевног живота 
у коме они опстојавају као различити  социо-културни феномени који су, због своје природе, 
подобни за сваковрсно популаризаторско и аналитичко самеравање и интерпретирање. И она су, 
разумљиво, неупоредиво занимљивија са становишта интереса за конкретног писца и његово дело 
које се, извесно, њиховим трагим може потпуније читалачко-аналитички појмити. 
 Међу бројним Пишчевим исказима који имају непосредни аутопоетички значај, много је 
оних који су изнети сажето, пословично. Такав је и овај који има неупитни иманентну поетичку 
вредност : „Приповетка је мој жанр.“ – рећи ће он. Међу таквим, а такав је и следећи: „А пишчево 
главно оружје је иронија.“, читаоцу и тумачу од највеће усмеравајуће користи су они и онакви који 
су исказани као паремије: једноставно, директно и, без остатка, јасно. Таквим се чини и исказ 
општијег типа да су „узроци садашњих догађаја углавном скривени у прошлом.“. Мада, међу 
многим, постоје и такви поеттчки носиви конкретни искази за које се, само на први поглед, може 
да учини како су сасвим јасни. Такав је следећи: „Писац је увек Прометеј својих јунака.“. Без 
обзира на чињеницу да је овако срочен исказ могуће лако смисаоно конкретизовати, чини се да се 
онај његов интенционални крак који је (асоцијативно) окренут миту, читаоцу пружа више 
могућности равноправног тумачења и вредновања. 
Мада, ваља рећи и то да се Писац током разговора сразмерно често, разним поводима и разлозима 
мотивисан, позива на исказе, мисли и ставове бројниох аутора. И то не само  аутота фикционалне 
књижевности, какви су: Борхес, Флобер, Киш, Андрић, него и различитих мислилаца теоријског 
усмерења, попут: Б. Ејхенбаума,  Р. Барта, Ж. Дериде, Ж. Бодријара и других. Све то указује на 
двоструко кодирани закључак. Први иде у прилог афирмацији знатне ауторове књижевне културе 
и специфичног образовања а други, у неопосредној вези са тим, што је већ истицано, наводи на 
помисао да управо без књижевне културе и тог, специфичног, образовања нема, нити може бити, 
писања ни разумевања књижевности данас. И баш у тако формираном и исказаном, самосвесном, 
уверењу могу да се препознају, читалачки провере и потврде, сви разлози који су определили овог 
аутора да напише једну овако посебну, дубоко личну, но објективизовану, а за тумачење његове 
књижевне уметности изразито упутну и корисну књигу.  

У њој читалац може да се сусретне и са овим исказом: „Прво лице је увек лице мотивације, 
јер прича о својој патњи. Ни оно, као ни мачка, не познаје глуму.“. А овај и овакви искази, шире 
схваћени, могу поред поједниначног указивања на један од начина обликовања прозног описа 
којим се овај писац често служуи, и да читаоцу буде од знатне кристи при разумевање прозне 
уметности читаве једне генерације писаца српске књижевности друге половине двадесетог века. 
Наиме, када на једном месту у књизи Писац буде, подстакнут сасвим конкретним питањем 
Читаоца, сведочио о приликама у културном и политичком животу за седме деценије минулог 
века; времена у коме се зачињала тзв. стварносна проза чијим стваралачким се искуствима и он 
користио и којој, у ширем поетичком контексту, и сам делимично припада, он ће устврдити како 
тематизовање рубне, социјално тамне, стране савременог живота није код савременика, поготово 
утицајних политичара, наилазило на разумевање и подршку. Тим сазнањем вођен читалац ове 
метатапрозне књиге може да дође у посед веома подстицајних усмерења за читање и разумевање 
наречене прозе у којој је баш стваралачка оријентација на језик, посебно живи говор и сленг којим 
се служе нискомиметски типови, иначе преовлађујући у тој прози, била изразита.  И у том домену 



наведени Пишчев исказ, а и цела ова динамично грађена, не превише претенциозна нити 
полемички заоштрена и искључива ауторска промишљања, посебно не једносмерно хвалисава и 
мудријашка, могу да заинтересованом читаоцу жељном ширих књижевно-историјских, 
методолошких и поетичких сазнања о тој стилско-изражајној оријентацији српских прозних 
писаца, буду од знатне користи. 

Међу бројним питањима о књижевности и књижевном животу која су у овим разговорима 
угодним овлаш додирнута или унеколико опширније разматрана, налазе се и она везана за неке 
сасвмим конкретне феномене. И то не само оне из ширег контекста, какво је питање односа Писца 
према новим медијима, посебно телевизији, већ и оних која су део аутономног поља књижевне 
уметности и књижевне науке, какво је питање односа према књижевној критици. Питање њене 
природе, домета, вредности и статуса.   
На прво питање о односу телевизије и књижевности Писац одговара резолутно: За писца је 
погубна јер од њега тражи да у три минута исприча оно за шта му је требало, рецимо, неколико 
година да напише.“. Док за критику каже да је њен задатак „да објасни шта је писац казао, а не шта 
је хтео да каже.“. Да би, потом, у складу са својим двоструким схватањем књижевности које је у 
себе упило одређене поставке платонстичких теорија, али је претежније окренуто аристотеловској 
поетици tekhne, проговорио наглашено субјективно и истакао: „Највише ми смета када из приказа 
не видим зашто је књига наисана.“. И мада каже да „посао критичара није нимало лак ни 
захвалан“, Писац према њеном поступку и језику не показује нарочиту наклоност, а поготово не 
бланко поверење. Поверење он има једино у језик. А симпатију и наклоност за поједине књижевне 
жанрове и врсте, какве су прича и кратка прича, или писце какав је, примерице, Чехов. Док 
отворену антипатију он исказује према „лењом“ читаоцу. И мада је, како каже, „сваки читалац (...) 
свет за себе.“, он „најмање“ подноси оног „читаоца који се хвали како је лењ, и због тога је 
одустао после прве прочитане странице књиге о којој се чак највише говори.“.  

Такав заоштрен однос Писца према неким читалачким навикама  савременика нагнао је 
аутора  да, активирајући животно искуство, у завршном тексту књиге изгради и малу 
карактеролошку типологију читалаца: „Срео сам – каже он – врсне, скромне, стидљиве, као и 
раскалашне читаоце.“. И на тај начин додатно поткрепи своје резолутне и, у одређеној мери, 
аподиктичне исказе. А све је то, опет, очигледно ангажовано посвећено претпостављеном 
читаочевом сусрету са (херцеговачком) прозом овог аутора. 

Бива, дакле, да се неки савремени писци српске књижевности и на овај начин баве својим 
делом. Из побуда које су, као и њихови стваралачки учинци, по свему раличите. Али не бива да се 
многи писци са јасно профилисаним намерама, тако екстензивно, разборито и често, позабаве 
описом властите стваралачке поетике. Радослав Братић је од оних ређих писаца. Он при том, треба 
истаћи, није нарочит књижевни мислилац. Чак се може рећи да је, у том домену, он скоро у 
потпуности еклектик – књижевно теоријски обавештен аутор свестан неопходности и вредности 
тих знања за стварање. Не више од тога. Али је он, ослоњен на та знања, у књизи Шехерезадин 
љубавник, настојао да их у великој мери креативно и смисаоно ефектно упосли. Најпре као основу 
на којој је могуће изградити опис властите стваралачке поетике на један, чини се, стари, а заправо 
иновативно активиран начин; на начин  онеобиченог књижевног разговора. И упаво због 
сасређености тог разговора на нека од најбитнијих питања његовог књижевног света и 
стваралачког поступка, они су важна и добра потпора и допуна његовом стваралачком опусу. Чак, 
у појединим сегментима и његов саставни, органски део без кога се, надаље, његов прозни опус не 
може ваљано и поуздано тумачити и вредновати. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дарка Деретић 
 
 

ЖИВА И НЕПРОЛАЗНА ПРИПОВЈЕДАЧКА ИСКРА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 

Није лако  ни говорити у Херцеговини, гдје се свако рађа са неком врстом изворне 
мудрости и говорничког дара, а камоли писати о Херцеговини и њеним људима. Херцеговац је 
увијек мудар и опрезан, по природи неповјерљив у велике истине и крупне ријечи. Зато о 
Херцеговини може казивати само онај чији су табани пуни ожиљака од оштрог херцеговачког 
камена, а руке жуљевите и огрубјеле од мучне борбе да се од штедљиве земље и неумитног неба 
отме комад хљеба. 
О Херцеговини може говорити само онај чије су уши навикнуте на пријекоре и нодобравања, 
строгу критику која нас прати од почетка тјерајући нас стално  да  превазиђемо млаку осредњост. 
Похвале у Херцеговини долазе касно, а и тад су шкрте и одмјерене јер пред сваког од нас, као 
парадигма, поставља се неприкосновени ауторитет предака који је тешко достићи. Само ријетки, 
још за живота, доживе признање и поштовање Херцеговаца, а један од таквих је био Радослав 
Братић. 

Нико није у толикој мјери, цијелим својим животом и стваралаштвом, одужио дуг 
Херцеговини, као што је то учинио један од њених највећих приповједача, Радослав Братић. 
Многи су из ње одлазили понијевши у свијет урођену херцеговачку мудрост и стечено знање, а 
ријетко ко јој се толико свесрдно враћао, подједнако кроз литературу као и стварним радом на 
уздизању њене културе. Она стара легендарна, патријархална Херцеговина која полако нестаје, 
вјечно ће живјети у прози Радослава Братића. Братић је био један од главних покретача обнављања 
једног од најчувенијих књижевних часописа са краја ХIХ вијека, часописа „ Зора“ који су 
уређивали Дучић, Шантић и Ћоровић. А чију традицију је у литератури и било могуће слиједити, 
ако не њихову? „ Нова Зора“ је захваљујући Радославу Братићу и другом великом Херцеговцу 
Николи Асановићу, који јој је посветио све своје вријеме, знање и ентузијазам, убрзо постала 
видјелo културе које обасјава све српске земље и искру српске ријечи шири свуда гдје живе Срби, 
све до Аустралије и Америке. Ћоровићеви сусрети писаца „ Српска проза данас“, чији је један од 
главних покретача био управо Радослав Братић, доносили су сваке јесени у Билећу дашак модерне 
српске прозе и чинили је незаобилазним књижевним центром. 
Рођен је у Херцеговини поратне 1948, на Видовдан, једног љета кад је страшна суша скоро 
пресушила све њене изворе, земља опустјела и испуцала, а глад пријетила да помори људе и стоку. 
Путеви образовања су га одвели из Херцеговине, али духовно, Братић је никада није напустио, она 
је остала трајна и непресушна инспирација за већину његових дјела. Све што је доживљавао 
касније, у вртлогу живота велеграда, било је преломљено кроз перспективу бојажљивог 
херцеговачког дјечака, који никада није могао да се ослободи патријархалног обрасца живљења, 
легенди, предања и вјеровања које је слушао у дјетињству. 



Упркос  тенденцијама епохе у којој је стварао, Радослав Братић никада се није декларисао  
постмодерни писац, нити је дозвољавао да га сврстају у било који књижевни правац. Управо у том 
Братићевом супротсављању је суштина његове стваралачке оргиналности, али и магијска 
привлачност његове литературе. За Братића би се могло рећи да је истовремено подједнако 
традиционалан и постмодеран; од његове строге традиционалности у избору тема до потпуно 
јединственог постмодерног поступка у роману „Трг соли“. Oн не само да не подилази духу 
времена, него не подилази ни читаоцу. Братићев читалац мора бити виспрен и интелигентан, 
ослобођен предрасуда, идеолошки неподобан, јер писац каже да презире читаоца који у 
књижевним дјелу покушава наћи било какву идеологију. O типовима читаоца Братић расправља у 
својој  поетичкој књизи преиспитивања и самоанализе –Шехерезадин љубавник. У једном од 
својих текстовима о чарању и плетењу приче, сам Братић каже о књижевним утицајима: “На мене 
је највише утицала природа херцеговачког краја: брда, извори, људи, пејзажи  које хуче, 
животиње. Док су младе – биљке су у овом крају лековите. Када зрену постају отровне. Слично је 
и са човеком. У том поднебљу најопасније звери могу бити чувари људи, па је и змија у улози 
чуваркуће и кућне животиње. “ ( Радослав Братић, О чарању и плетењу приче, Књижевна и научна 
рецепција Братићевог дјела, „ Филип Вишњић“, Београд, 2012 ).Осим ових природних фактора, 
Братић наводи и друге утицаје : врсне приповједаче – старије људе од којих се научио како 
легенда поприма људска лица и како приповједач, прво се смијући себи, стекне право и да се смије 
другима. Неизоставан је утицај народне пјесме и приче из којих Братић црпи своје фантастичне 
мотиве. Међутим, приповједач не воли бајкe јер сматра да у њима одрасли подваљују дјеци, 
стварајући илузију о побједи добра над злим, која често није могућа у стварности. Његош и Вук су 
као и код Андрића неизбјежни узори, а руски XIX вијек неизоставна литература. Ипак, први и 
основни узор приповједачев и најјачи приповједачки глас из дјетињства је његова мајка, која је 
итекако умјела да живи „од чарања и плетења приче“. 

Четири најрепрезентативнија Братићева дјела у којима се огледа суштина његове 
стваралачке петике су романи Смрт спасиоца, Сумња у биографију, збирка приповиједака  Слика 
без оца  и структурно најсложенији роман  Трг соли, Братићево ремек – дјело. 
Братићев роман првенац Смрт спасиоца, иако младалачко остварење, назначава све будуће 
смјернице његове стваралачке поетике. Полифоном мрежом приповједачких гласова разорена је 
класична романескна структура и заснован модел модерног романа. У роману се јавља шездесетак 
приповиједних гласова, међу којима се посебно издвајају приповиједни глас малог Јакова и 
одраслог Јакова, затим глас његове мајке, Филипа Дивуље, Кума, стрица Јакова Микетића, стрица 
Бубала, бабе Гугуше, Васе Кисе и многих других.  Тема дјетињства обиљеженог страхом од казне, 
неповјерењем у одрасле ,њиховим сталним пријетњама,страшним причама  и утварама чини  
идејну потку већине каснијих Братићевих остварења. За тему дјетињства уско су везани 
породични родослов и фолклорна фантастика. Епска прича о прецима надљудске снаге, љепоте и 
способности која има упориште у патријархалном поимању свијета, као да је смишљена да 
обесхрабри потомке. Сам наслов романа је врло симболичан и у њему се очитује приповједачева 
насушна потреба да пронађе уточиште и спас од страшних догађаја из дјетињства, горчине, 
неправде и неразумијевања које је доживио. Спасиоци су свијетли ликови који су унијели мало 
ведрине у мрачно, зебњом проткано дјетињство. То су, прије свега, ликови којима се мали Јаков 
дивио и који, из његове дјечје перспективе, подсјећају на митске јунаке. 
 

Доминантан приповједачки глас у роману јесте глас Јаковове мајке, глас који стално 
упозорава и критикује сина, супротстављајући му лик свеприсутног оца у чијој сјенци мали Јаков 
одраста. Мајка несвјесно на пијадестал ставља лик оца, кога син тешко икада може достићи. Он  је 
као мртав још више добијао на  значају и бивао поштован скоро као светац или свемогуће биће, не 
само од приповједачеве мајке него и од осталих сељана. За малог Јакова он је недостижни образац, 
истовремено извор фрустрације и фасцинације. 
Збирка приповиједака  Слика без оца препознатљива је по  класичној линеарној   нарацији помоћу 
које се настоји изградити велика епопеја о животу херцеговачког човјека. Сам наслов је 



симболична одредница Братићеве поетике, а то је одрастање без оца чије лице не памти и које је, 
само помоћу маште, конструисао из мајчиних прича.Та празнина коју од почетка оставља губитак 
оца, ненадомјестива је карика у мозаику живота, а и приче. Приповједач је истовремено и лик који 
активно егзистира у свијету о коме приповиједа, што даје живост и аутентичност његовој причи, 
али приповједачка ситуација у првом лицу намеће му ограничено знање. Субјективност и 
онеобиченост приповиједног свијета аутор оправдава дјечјом перспективом и погледом на свијет 
из које многи догађаји дјелују некада страшно,  а некада замршено и чудно. Ово је је Братићу 
довољан разлог, а и оправдање, за увођење фантастике нарочито оне која се темељи на народним 
предањима или обичном сујевјерју. 
У oвој збирци приповиједака, као и у другим његовим дјелима формира се јединствен, 
вишезначајан и  вишефункционалан хронотоп Биша, магичног херцеговачког села у коме се 
дешава радња већине његових прича и романа. По својој импресивности и епској снази једини 
 литерарни еквивалент  може му бити  хронотоп села Маконда у Маркесовом  роману Сто година 
самоће. То је Братићева неспутаном дјечијом маштом исконструисана слика дјетињства у поратној 
Херцевини. Прича о материјалној оскудици и сиромаштву ,о неумољивости и  обезвријеђености 
живота у суровим условима, с друге стране је прича о стоицизму, издржљивости  и некој 
праисконској снази херцеговачког човјека. Из ове збирке, као из камена исклесани и извајани, 
трајно се у наше памћење урезују ликови нараторове мајке, оца, храброг Мијата који се није 
плашио никакве власти, суровог насилника и предсједника сеоске задруге – Шпира,  грубог и 
неправедног учитеља, школског послужитења Мркше хронично незадовољног својим положајем, 
са двоструким моралом партијског улизице и потајног вјерника, те сеоских жена чији су животи 
 омеђени немаштином и сујевјерјем. 

У погледу структуре најсложенији је  роман Трг соли. У овом роману Братићева 
приповиједна техника је највише еволуирала. Роман Трг соли је по много чему јединствена књига 
у српској књижевности. Главни лик овог романа је заправо нежива, али суштаствена материја – со 
чије се значење везује како за значај соли као најнеопходније животне намјернице, тако и за 
библијску симболику соли. „ Ви сте со земљи; ако се обљутави, чиме ће се осолити? Она неће већ 
бити ни за шта, осим да се проспе напоље и да је људи погазе,“каже се у Јеванђељу по Матеју. 
Скоро свако поглавље почиње неким цитатом, а цитатност је свеприсутна и у самом роману, што 
је ,иначе, типично за постмодерну литературу. Разграната радња романа прати путеве соли ( као 
суштинске материје без које нема живота ) кроз разна времена, али и кроз лавиринте литературе, 
од грчке митологије до српских народних легенди и предања. Тако се сложена романескна 
структура гради на више значењских нивоа. 
Модел рачвасте структуре он први пут примјењује у приповијеци  Зима у Херцеговини, чија се 
прича рачва у три рукавца.Овај приповиједни поступак до савршенства је доведен у роману Трг 
соли. 

Роман је грађен у облику делте која се састоји од девет главних рукаваца са прологом. 
Свих девет рукаваца везано је за девет различитих укуса – љути рукавац, слани рукавац, папрени 
рукавац, бљутави рукавац, слатки рукавац, кисјели рукавац, горки рукавац, прозукли рукавац и 
опори рукавац. Рукавци се даље гранају на подрукавце и слике.  У љутом рукавцу се говори о 
грађењу необичне цркве од соли коју приповједач смјешта у вријеме владавине Сандаља Хранића 
Косаче, као и о легендама везаним за грађење цркве. Слани рукавац анализира митове о постанку 
свијета, укључујући  грчке митове и „оно што је у Библији прећутано“. Папрени рукавац говори о 
народним обичајима и вјеровањима, историјату соли, али и о „ истјеривању ђавола,“ те о 
инквизицији. Ту су и приче о недјелима владара и како се Срби убијају ни због чега. Бљутави 
рукавац везан је за грчку митологију и говори о Прометеју као симболу пожртвовања и наде, а 
насупрот томе о отварању Пандорине кутије из које излазе сва зла овог свијета и како све то 
повезује со. Слатки рукавац описује три свадбе на дворовима Немањића,Бранковића и Косача, 
односе средњовјековних владара разлоге због којих Срби не знају своју историју. Кисјели рукавац 
говори о епигонству, понављању грешака из прошлости и немогућности да у било чему будемо 
први и оргиналани. Горки рукавац враћа причу на историјски колосијек, говори о слабљењу и паду 



Византије, доласку Турака, паду Смедерева и Константину из Островице, који у мукама, наставља 
да прича своју посљедњу причу. Долазак  Османлија и куге у Србију прати и долазак фрањеваца 
који по посусталој Србији настоје ширити католичанство. Прозукли рукавац се опет враћа грчкој 
митологији, причи о Ахилеју и његовој рањивости, те о његовој умијешаности у отмицу златног 
руна. Опори рукавац прати историјски ток приче о животу под османлијском влашћу, о 
Херцеговом сину који је промијенио вјеру, путевима соли који све више заобилазе Херцеговину. У 
историјске оквире приповједач вјешто убацује и понеку легенду, као што је она о дјевојци која се 
скаменила због издаје. Залеђени опори рукавац води причу до наших врмена у којој Свети 
Василије Острошки одлучи да „одмрзне вријеме“, а осоли земљу која на којој  се намножило 
свакојако зло ( између осталог и бомбардовање Србије од стране НАТО пакта 1999). Приповједач 
завршава ову импресивну причу, позивом читаоцу да се осоли и да не остане неслан. 

Око соли  Братић развија једно шире симболичко значење, а везано је за со као симбол 
свега суштински доброг и корисног, док је одсуство соли увијек везано за негативни принцип. 
Братић значење проширује за појаву сланог и несланог лица, слане и неслане приче. Братић ће 
рећи: „ Онај ко једе слано изгледа чио, без бора на лицу, насмијан и румен у образима. Не кашље и 
не кија…  Не може ријеч да му стигне другу. Пољубац таквог створа оставља слан укус. Свјетлост 
му избија из очију и разгони маглу. Као Милошу пред Муратом.“ (…) Неслан створ се тешко 
креће, бауља по дану као да су свуда мрак и помрчина. Он је непоуздан, а спреман на све…све га 
боли: глава, леђа и стомак (…) А какав је пресољен човјек? Он је увијек у праву. Разметљивац , 
сипа опсјене, а у ствари скрива свој гријех и карактер“. ( Радослав Братић, Трг соли, Просвета, 
Београд, 2008 ). 

Читаоца кроз замршене лавиринт приче води Луди Грк, фантастични лик који заправо  
пишчев алтер-его ( друго ја). Он је свеприсутан у роману и живи у различитим временима како би 
био свједок различитих догађаја. Његов спољашњи и унутрашњи портрет грађен је гротескно, 
можда управо с намјером аутоироније, која Братићу није страна. Писац се увијек прво подсмијава 
себи, а онда има право да то чини и са другима. 
Једна од највећих вриједности овог романа јесте управо интертекстуална комуникација са 
цјелокупном литературом коју аутор познаје – од Библије, народног стваралаштва, каласичне 
литературе до модерних писаца и филозофа. Кроз богате интелектуалне алузије уочава се 
Братићева снажна ерудиција, као и огромно свестрано образовање. 

Нигдје као у литератури Радослава Братића се не може сазнати толико о оној старој 
традиционалној Херцеговини, у којој се предање и ријеч старијих поштују више од свих знања и 
науке. Непролазна вриједност његове литературе управо се темељи на представљању суштинског 
бића Херцеговине, њених обичаја и људи. Читајући Братића сазнајемо много тога о нама самима 
чега можда и нисмо свјесни или не желимо то да признамо!  Братићева ријеч и мисао живјеће кроз 
свако ново  читање његових дјела. 
 
 (РАСЕН, 28.06.2016.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ВИЈЕСТИ О ОДЛАСКУ (посебна страница, десна, наслов рубрике, vrh 

uokvireno) 

 

Радослав Милошевић 
 

БРАТИЋ НЕ ОДЛАЗИ У СЈЕЋАЊЕ 
 

И небо је добило тамну траку изнад Брестица и Херцеговине јер је ових дана преминуо 
један од великана српске прозе, академик Радослав Братић. Наиме, у Београду, 2. јуна 2016. год., у 
четвртак, послије дуге и тешке болести, у свом стану у Кумодражу, преминуо је књижевник 
Радослав Братић, један од најистакнутијих српских приповедача и романсијера. 
Братићево обимно прозно дјело је јединствена сага о његовој родној Херцеговини: „Волујак је наш 
Тавор, а Зеленгора наша Крстата гора“ (Трг соли).                         
Радослав Братић је рођен у Брестицама, код Билеће, на Видовдан 1948. године. Основну школу је 
учио у Коритима и Билећи, средњу у Требињу, а студије књижевности је похађао у Београду. 
 Био је уредник студентског часописа Знак, затим Књижевности, листа Књижевна реч и 
главни уредник часописа Релатион. Радио је као секретар и потпредсједник Удружења 
књижевника Србије, затим као уредник у Београдском издавачком графичком заводу (БИГЗ-у), 
гдје је уређивао десетак библиотека. Међу осталим књигама уредио је Сабрана дјела Слободана 
Јовановића, Данила Киша, комплет књига Борислава Пекића (постхумно), као и едицију Нове 
књиге домаћих писаца. Приредио је и књигу Молитве и молбе његове светости патријарха српског 
господина Павла.  

Објавио је романе Смрш спаситеља (Просвета, Београд, 1973), Сумња у биорафију 
(Просвета, Београд, 1980, 1981 и џепно издање 1993) и књиге приповиједака Слика без оца 
(Просвета, Београд, 1985, 1986. и џепно издање БИГЗ, 1992), Страх oд звона (СКЗ, Коло број 84, 
Београд, 1991, 1992, 1993 и БИГЗ 2000), Зима у Херцеговини (СКЗ, Београд, 1995, и 2001), књигу из 
поетике читања Шехерезадин љубавник (Прометеј, Нови Сад, 1996) и књигу есеја и приказа Писац 



и документ (Рашка школа, Београд, 2000). Глас српски из Бања Луке је објавио Братићеве 
изабране приче Зима у Херцеговини и дpyгe прuче (Бања Лука, 2000). На телевизији и на радију је 
изведено више Братићевих драмских текстова. Постхумно му је репризирана ТВ-драма Отац и 
син, гдје је приказан живот сељака у Херцеговини у вријеме сељачких радних задруга половином 
прошлога вијека. 

Добио је сљедеће књижевне награде: Исидора Секулuћ, Андрићева нaгpaдa, Ћамuл 
Сијарuћ, Меша Селимовић, Лазар Вучковuћ, Ћоровuћева нaгpaдa, Кочићеву нагpадy за цјелокупни 
опус и Златнu беочуг Београда за допрuнос у култури главног гpaдa  бивше Југославuје. Братић је, 
заједно са својом супругом Габриелом Арц - Братић, сачинио више избора и тематских блокова у 
листовима и часописима из домаћег и свјетског стваралаштва, између осталих: из књижевности 
Кине, Индије, Лужичких Срба и Америчких црнаца. Приповијетке су му уврштене у домаће и 
иностране антологије. Проза му је превођена на више свјетских језика.  

Братић Радослав је искључиво прозни писац. Тематски везан за свијет дјетињства у родној 
Херцеговини, чију суровост ублажава лирском, бајколико-хуморном нарацијом. "Братић 
мајсторски пише своју реченицу, речима се служи као вајар глином" (Милосав Мирковић). За 
његову збирку приповиједака Слика без оца (1985) Мирослав Егерић је написао: "Братић је одиста 
написао узбудљиву књигу прозе, снажну, једну од оних које постају даљи задатак духа, начело 
креативног мерења снаге и одговорности". Братићеве приповијетке представљају, по Љубиши 
Јеремићу, "златне странице наше уметничке прозе". Иако се користи аутентичном животном 
грађом, уз обилну употребу дијалекта, у роману Смрт спаситеља (1973) и Сумња у биографију 
(1980) често убацује аутореференцијалне партије о смислу писања и могућностима и 
ограничењима изабраних наративних техника као у Збирци приповиједака Страх од звона (1991).  

Кад је крајем прошлога вијека завладала „беда духа“ наслућивао се крај умјетности, и кад 
је све више писаца а све мање читалаца, Братић је категорички стао у одбрану писаца: „Писац је по 
својој вокацији, записао је у књизи „Шехерзадин љубавник“, хуманиста и човјек који подржава 
солидарност међу људима“. Међутим, ово вријеме га жестоко демантује да је таква замисао 
уопште могућа. Хуманизам је поражен, а солидарност трагично одбачена. Дојучерашње мирне 
комшије, на овим просторима брдовитог Балкана, латиле су се оружја и похватала за вратове. 
„Писац је увијек и у сваком друштву“, каже Братић у истој књизи – „дисидент“. Јер за њега никада 
нема довољно демократије. Он је странац и опозиционар и према животу који живи, а камоли да 
не буде према оном животу који му се послије овог обећава. У једном интрвјуу за Србију каже. 
„Била је за мене отаџбина и хлеб. Путовао сам још као студент у цркве и манастире по многим 
крајевима и одушевљавао се њиховим лепотама. У Србији сам први пут прочитао озбиљне књиге и 
схватио каква је и колика наша историја“. Волио је да говори о пријатељима: „Сећања на 
пријатеље увек су бројна и слојевита. Волим да кажем: имао сам среће да су ме многи од њих 
припустили у своју близину: Пекић, Михиз, Киш, Раичковић, Булатовић, Капор, Сијарић, 
Михаиловић... Са њима сам се заиста дружио, наслушао се изузетних прича. Нажалост нико од тих 
посебних људи више није жив“. 
Иако је живио у Београду, завичаја се никада није одрекао: „Могу слободно рећи да никада из 
завичаја нисам ни одлазио. У неком смислу, ма где путовао, могу рећи да путујем у Херцеговину. 
Завичај је једна чудесна симболика, без могућности да се упрости и поједностави... У завичају 
немам ничег другог осим мало језика и хумора. Може се додати и нешто камена“. 

Тако у роману Трг соли, слика прва - путници о томе императивно казују:  
„Неки силник војсковођа - ко зна да ли одушевљен или разочаран, да ли побједник или поражени, 
ко зна гдје, коме и на којем језику, рекао је да на земаљској кугли нема чудније земље од 
Херцеговине, да толико може опсјенити и преварити невјештог путника. Час се чини мала и 
непроходна, час голема и раштркана. Љети жедна, тврда и испуцала, с пуно јаметина и провалија, 
зими снијегом и ледом окована. И љети и зими – неслана“.  
Када је, крајем прошле године изабран за члана Академије наука и умјетности Републике Српске, 
није желио да се то објелодани. Није придавао велики значај таквим почастима. Ове јесени, о 



Малој Госпојини, у његовој родној Билећи, биће одржан Округли сто о књижевном дјелу 
Радослава Братића. Нажалост, без Братића. 

Радослав Братић је сахрањен  у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду. 
Тужбалице и клетве су удариле печат на рано Братићево дјетињство па је у роману Трг соли, слика 
друга, описао „зашто у Херцеговини нема жена“: 

„Један чувени пјесник с двора Црнојевића дошао је у Кључ код Гацка и причао пред 
Млечанима да у Херцеговини и Црној Гори нема жена, осим мајки и сестара. нема друге боје осим 
црне – вазда су за неким у жалости. Нема другог језика осим клетви, ни друге пјесме осим 
тужбалице. Мало вијеће Дубровника је забранило херцеговачким нарикачама да туже у њиховом 
граду. Тако је плач враћен онима којима и припада“. 

Одушевљњени прозом Радослава Братића, писали су најмјеродавнији и најистакнутији 
савремени српски писци. Међу њима Момо Капор пише да је „радост читања“ свако прозно дијело 
Радослава Братића, а „о сланој и несланој Херцеговини“ Радослава Братића“ есеистички говори 
Светозар Кољевић, док Јован Делић о Тргу соли истиче да је то „лавиринт роман“. Ранко Поповић 
казује да „Братићева приповједачка понорница“ нема краја, Мирољуб Јоковић доживљава роман 
Трг соли као „текстуални паноптикум“, док Радоје Симић наглашава да је Братићева проза 
„историја савремености“. 

Књижевни критичари само о Тргу соли не престају да пишу. Тако др Мићо Цвијетић казује 
да је Братићев роман „бајковити лавиринт приче и причања; Оливера Доклестић даје „осврт на 
сличности у романима Опсада Светог Спаса Горана Петровића, Трга соли Радослава Братића и 
Наличја Александра Гаталице. 

О роману Трг соли пишу критичари у недоглед. Момчило Голијанин Братићеву прозу 
доживљава као „трагање за еликсиром живота“, а Живко Малешевић казује да је Братићев роман 
као „фреска“ док Душан М. Зуровац истиче да је у Братићевом роману „вријеме главни јунак“, а за 
Душицу Потић, то је проза изненађења док Ненад Шапоња види Братићеву прозу као „митизацију 
света“. 

На вијест о смрти Радослава Братића са тугом и поносом на његов лик и дјело огласили су 
се бројни његови пријатељи, прије свега књижевници, да стварног растанка нема јер ће проза 
Радослава Братића трајати и издржати пробе времена. У том смислу издвојићемо неке од њих:      

Петар Пајић: „Пријатељ, писац, Радослав Братић, не одлази у сећање. Његов дух, са свим 
врлинама Херцеговца, остаје са нама, а кроз његово дело биће присутан и код генерација које тек 
стижу. Стварног растанка нема“.  

Радован Бели Марковић: „Помало је, у српском књижеству, таквих писаца као наш 
Радослав Братић, што бејаше - сјајном прозом и часним животом. Рођење лицем на Видовдан и 
заслужио је, својим веком и књижеством, да се у Србаља име његово на Видовдан помиње, уз цара 
Лазара и косовске јунаке“.  

Јован Делић: „Целокупна Братићева проза може се разумети као једна велика недовршена 
и отворена бајалица против страха: од змије под кућним прагом, од вука и мрака, од воде и 
набујалог потока, од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је највећа тајна 
света, од звона, од јама и шкрипова пуних људских костију, од превеликог осећања кривице, од 
бомбардовања, од болести и смрти. Страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин љубавник који 
причом заварава и одгађа смрт“.  

Марко Недић: „Радослав Братић је, уз Мому Капора, на најсликовитији прозни начин 
опевао своју завичајну Херцеговину. Његове приповетке и романи, крајња су, можда и последња, 
али веома модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. Његовим 
одласком српска књижевност остала је без једног снажног приповедачког гласа и свима драге 
личности“.  
Г ојко Ђого: „Као што митски воз ћира, пyryјући кроз беспућа, свира и прича с народом, тако 
и Братић крстари митском и повесном хумском земљом и са благим осмехом ослушкује приче које 
људи причају на раскршћима и на успутним станицама. И као што свакојака његова звона звоне 



дању и ноћу и вазда .нешто јављају људима, тако ће и Братићево дело - од данас, нажалост, без 
Братића препознатљивим тоном одјекивати у историји српске књижевности“.  

Милисав Савић: „Отишао је добри, увек насмејани и на шалу орни херцеговачки дечак. 
Онај који је гутао приче укућана и комшија окупљених око распаљене ватре. У дугој зимској ноћи 
једино је прича могла растерати вештице, вампире и остале ноћне утваре. Једино је прича могла 
ослободити сироче страха од ђавола, вукова, сеоског брице, па све до звона. Шехерезада се, по 
Братићу, родила у Херцеговини, поред неког огњишта. Једна од тих Шехерезада по имену Јована - 
родила је и сина, који је мајсторски записао све приче своје мајке“. 

Огласио се и јецај за Радославом Братићем као за најрођенијим од његових првих 
сарадника Српског просветног културног друштва „Просвјета“ из Билеће:  Никола Баћевић: 
„Братић је био прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа најчистијим вуковским, српским 
језиком, за кога је Херцеговина била јуначка земља, земља хумора и туге, земља чувар традиције 
која је залог опстанка. Радослав Братић био је почасни грађанин Билеће и члан Академије наука и 
умјетности Републике Српске... Један је од оснивача књижевне манифестације "Српска проза 
данас", која се сваке јесени одржава у Билећи. Читаоници билећке "Просвјете" поклонио је своју 
библиотеку од 3.228 књига.... Издавачке куће "Просвета" и "Филип Вишњић" из Београда, 
објавиле су изабрана дјела Радослава Братића, у девет књига. У деветој књизи - "Књижевна и 
научна рецепција Братићевог дела", сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних 
критичара о дјелу Радослава Братића“. 

Сигурно нисте читали Заратустру у оригиналу, и древне књиге Жар птицу или загубљени 
Требињски љетопис, али за надокнаду читајте прозу Радослава Братића па ћете мање лутати 
непредвидивим стазама између срца и логоса. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранко Гојковић  
РАДОСЛАВ БРАТИЋ – ПИСАЦ СА ТРИ ОТАЏБИНЕ-МАЈКЕ 

 
Почетком јуна ове 2016. године, српским књижевним и културним миљеом прострујала је 

тужна вест да се упокојио Радослав Братић. Размишљајући да за читаоце ФСК напишем један 
осврт о овом великом и драгом човеку, прва асоцијација о Братићевој личности биле су речи 
другог великог српског књижевника из Херцеговине, Јована Дучића, написане о Сави 
Владиславићу: “…Оличење Србина из Херцеговине, духовног колико и душевног, гипког колико и 
поносног, опрезног колико и неустрашивог, што представља карактер Херцеговаца у познатој 
равнотежи између његових позитивних и негативних особина, а са његовим готово јелинским 
осећањем мере. Србин Херцеговац значи Медитеранац више него Балканац, човек маште колико и 
реалист, и човек сна колико и позитивни стваралац”. Његову “ и гипкост и поноситост”, и 
“ опрезност и неустрашивост”, његово “ јелинско осећање мере”, морао је осетити не само онај 
ко се са њим дружио, него и свако ко је имао ту привилегију да са њим с времена на време 
поразговара.  

И заиста, на комеморацији одржаној 6. јуна у Удружењу књижевника Србије, могле су се 
чути многе интересантне речи које потврђују овакву слику Радослава Братића као оличења 
Србина из Херцеговине. Колико је само требало одважности да се у та комунистичка 
антисрпска времена у Удружењу књижевника Србије, на плочи са именима страдалих 
књижевника у Другом светском рату, нађе и име књижевника Драгише Васића, припадника 



антифашистичког али и антикомунистичког покрета Драже Михаиловића. На комеморацији у 
УКС смо чули да је главна заслуга да се и његово име нађе на тој спомен плочи, припадала управо 
Радославу Братићу. 

Својевремно сам негде прочитао да је Православни Рус у она благочестива времена руске 
православне империјске државности, имао “ пет очева”. Први је Господ, наш Небески Отац, 
други је Руски Цар, као отац нације и Божији Помазаник, трећи је баћушка, свештеник, четврти 
је крсни отац или како би ми Срби рекли, крштени кум и пети отац православног Руса био је 
његов физички отац. И прича из наслова о три Отаџбине-мајке, такође је једна карактеристика 
која одликује Србина из Херцеговине. Поред своје физичке мајке, Србин из Херцеговине има и три 
Отаџбине-мајке – мајку Херцеговину, као свој завичај, своју “Родину” како би рекли браћа Руси, 
мајку Србију, као мајку целог рода српског, и матушку Русију, као православну мајчицу и 
заштитницу читавог рода Православног. Те три Отаџбине-мајке препознатљиве су и у 
књижевном делу Радослава Братића. У једној његовој приповеци из Херцеговине, имамо једну лепу 
причу у којој херцеговачки сељаци већају из које стране земље је непознати предмет који је нађен 
у њиховом селу. Пошто су се изређале многе земље, некој, не много домишљатој жени, излетело 
је питање – а да тај предмет није из Русије. На такву глупост уследио је шамар од стране њеног 
мужа, уз прекорне речи због срамоте коју му је она нанела – па како може рећи за Русију да је 
страна земља. 
Колико је састрадавао Радослав са сваком неправдом коју је глобалистичка неман наносила 
српском роду, знао је свако ко га је познавао. И пре дивљачког бомбардовања Србије, Радослав 
Братић је разобличавао необуздани цинизам и разуздану бестидост која је попут куге продирала 
са Запада. Речи другог великог српског књижевника из Херцеговине Алексе Шантића – мене све 
ране мога рода боле – представљају једну врсту “ пасоша” Србина из Херцеговине и Радослав 
Братић је томе јарка потврда. Ненаметљив какав је био, као да је пожелео да следеће 
“ Ћоровићеве сусрете књижевника” у његовој Билећи – чија је тема ове године управо 
“ Књижевно дело Радослава Братића” – испрати са Небеса. Нека му Господ опрости сва 
сагрешења земаљска и причисли га венцу бесмртних витезова Небеске Србије. 
 

Кратак биографски осврт о животу и делу Радослава Братића 
Радослав Братић рођен је на Видовдан 1948. године у селу Брестице код Билеће. После 

основне и средње школе које је завршио у Херцеговини, Братић у Београду завршава студије 
књижевности на Филолошком факултету у Београду. Аутор је три романа (“Смрт спаситеља”, 
“ Сумња у биографију” и “ Трг соли”) и три збирке приповедака (“Слика без оца”, “ Страх од 
звона” и “ Зима у Херцеговини”). Писао је и поезију, есеје, критике, драме. Посебно значајан рад 
Радослава Братића био је у својству уредника. Приредио је сам или са сарадницима више 
антологија стране књижевности, дотад слабо познате српском читаоцу (антологију 
књижевности Лужичких Срба, кинеске, индијске, књижевности америчких црнаца…). Као 
уредник у БИГЗ-у приредио је десетак библиотека домаће и стране књижевности, неке од њих 
представљају истинске бисере. Радослав Братић је био члан редакције и уредник великог броја 
књижевних часописа, а од 2004. године па до своје смрти, био је главни уредним часописа Нова 
Зора, која је следила традиције чувене “Зоре” Дучића, Шантића, браће Ћоровић, Шоле и других 
великана српске књижевности. Усудио бих се рећи да је “Нова Зора” најзначајнији и 
најквалитетнији српски књижевни часопис у последњих 15 година. Био је веома активан у 
делатности обновљеног Српског просветно-културног друштва “Просвјета”. Братић је добитник и 
најзначајнијих српских књижевних награда – Андрићеве књижевне награде, Кочићеве књижевне 
награде, награде Меша Селимовић, награде Исидора Секулић, награде Ћамил Сијарић, књижевних 
награда листова Младост и Борба и других. Добитник је и бројних угледних плакета и повеља, 
Плакете Милош Црњански, Златне повеље Цар Душан, Повеље Клуба Гачана и других. Радослав 
Братић сахрањен је на Новом гробљу у Београду, у Алеји заслужних грађана. 
 
Слободна Херцеговина, 8.06.2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вијести  из "Политике" 
 

У Београду је данас, у свом стану у Београду, у насељу Кумодраж, преминуо књижевник 
Радослав Братић (1948), један од наших најзначајнијих приповедача и романсијера, после дуге и 
тешке болести. Место и време сахране, биће накнадно саопштено. 
Радослав Братић, рођен је у Брестицама, код Билеће (Херцеговина). Основну школу учио је у 
Коритима и Билећи, средњу у Требињу, а југословенску и светску књижевност студирао је на 
Филолошком факултету у Београду. 

Аутор је романа: „Смрт спаситеља”, „Сумња у биографију”, „Трг соли”, књига 
приповедака: „Слика без оца”, „Страх од звона”, „Зима у Херцеговини”, поетичке књиге о читању: 
„Шехерезадин љубавник”, књига есеја и критика: „Писац и документ”... 
Издавачке куће „Просвета” и „Филип Вишњић” из Београда, објавиле су изабрана дела Радослава 
Братића, у девет књига. У деветој књизи – „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела”, 
сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о делу Радослава Братића. 
 
Зоран Радисављевић 



“Политика”, 2.06.2016. 
 
 

                                                 ОДЛАЗАК ХЕРЦЕГОВАЧКОГ ПРИПОВЕДАЧА 
Писац је по својој вокацији, записао је Радослав Братић у књизи „Шехерезадин љубавник”, 
хуманиста и човек који подржава солидарност међу људима 
 
У Београду, у четвртак поподне, после дуге и тешке болести, у свом стану у Кумодражу, преминуо 
је књижевник Радослав Братић (1948), један од најистакнутијих српских приповедача и 
романсијера. 
Рођен је у Брестицама, код Билеће (Херцеговина). Основну школу учио је у Коритима и Билећи, 
средњу у Требињу, а југословенску и светску књижевност студирао је на Филолошком факултету 
у Београду. Био је покретач и уредник студентског часописа „Знак”, уредник „Књижевне речи”, 
члан редакције часописа „Књижевност”, дугогодишњи уредник „Нове Зоре”. 
Један је од оснивача књижевне манифестације „Српска проза данас”, која се сваке јесени одржава 
у Билећи. У Удружењу књижевника Србије био је главни уредник часописа „Реласион”, секретар и 
потпредседник Удружења књижевника Србије. 
Аутор је романа: „Смрт спаситеља”, „ Сумња у биографију”,  „Трг соли”, књига приповедака: „ 
Слика без оца”, „Страх од звона”, „ Зима у Херцеговини”, поетичке књиге о читању: 
„Шехерезадин љубавник”, књига есеја и критика: „Писац и документ”... 
Издавачке куће „Просвета” и „Филип Вишњић” из Београда, објавиле су изабрана дела Радослава 
Братића, у девет књига. У деветој књизи – „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела”, 
сакупљени су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о делу Радослава Братића. 
Заједно са Габријелом Арц, приредио је антологије: „Осмех бога Хама” (приповетке америчких 
Црнаца), „Књижевност лужичких Срба”, „Антологију кратке приче Индије” и „Кинеску 
књижевност јуче и данас”. 
Приредио је и књиге: „Молитве и молбе Његове светости патријарха српског Павла”, „ 
Оптужујемо”, „ Пекићева клупа”... Написао је и неколико драмских текстова. 
Писац је по својој вокацији, записао је у књизи „Шехерезадин љубавник”, хуманиста и човек који 
подржава солидарност међу људима. Ово време га жестоко демантује да је таква замисао уопште 
могућа. Хуманизам је поражен, а солидарност трагично одбачена. 
Дојучерашње мирне комшије, на овим просторима брдовитог Балкана, латиле су се оружја и 
похватале за вратове. Писац је увек и у сваком друштву, каже Братић у истој књизи – дисидент. 
Јер за њега никада нема довољно демократије. Он је странац и опозиционар и према животу који 
живи, а камоли да не буде према оном животу који му се после овог обећава. 
У једном интервјуу за Србију каже: „Била је за мене отаџбина и хлеб. Путовао сам још као студент 
у цркве и манастире по многим крајевима и одушевљавао се њиховим лепотама. 
У Србији сам први пут прочитао озбиљне књиге и схватио каква је и колика наша историја”. Волео 
је да говори о пријатељима: „Сећања на пријатеље увек су бројна и слојевита. Волим да кажем: 
имао сам среће да су ме многи од њих припустили у своју близину. 
Пекић, Михиз, Киш, Раичковић, Булатовић, Капор, Сијарић, Михаиловић... Са њима сам се заиста 
дружио, наслушао се изузетних прича. Нажалост, нико од тих посебних људи више није жив”. 
Иако је живео у Београду, завичаја се никада није одрекао: „Могу слободно рећи да никада из 
завичаја нисам ни одлазио. У неком смислу, ма где путовао, могу рећи да путујем у Херцеговину. 
Завичај је једна чудесна симболика, без могућности да се упрости и поједностави... У завичају 
немам ничег другог осим мало језика и хумора. Може се додати и нешто камена”. 
Када је, крајем прошле године, изабран за члана Академије наука и умјетности Републике Српске, 
није желео да се то обелодани. Није придавао велики значај таквим почастима. Ове јесени, о Малој 
Госпојини, у његовој родној Билећи, биће одржан округли сто о књижевном делу Радослава 
Братића. Нажалост, без Братића. 



Сахрана Радослава Братића је у среду у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду у 
14.30, опело почиње у 14 сати. 
Стварног растанка нема 
Петар Пајић: Пријатељ, писац, Радослав Братић, не одлази у сећање. Његов дух, са свим врлинама 
Херцеговца, остаје са нама, а кроз његово дело биће присутан и код генерација које тек стижу. 
Стварног растанка нема. 
Радован Бели Марковић: Помало је, у српством књижеству, таквих писаца каоноти Радослав 
Братић, што бејаше – сјајном прозом и часним животом. Рођен је лицем на Видовдан и заслужио 
је, својим веком и књижеством, да се у Србаља име његово на Видовдан помиње, уз цара Лазара и 
косовске јунаке. 
Јован Делић: Целокупна Братићева проза може се разумети као једна велика недовршена и 
отворена бајалица против страха: од змије под кућним прагом, од вука и мрака, од воде и 
набујалог потока, од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је највећа тајна 
света, од звона, од јама и шкрипова пуних људских костију, од превеликог осећања кривице, од 
бомбардовања, од болести и смрти. Страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин љубавник 
који причом заварава и одгађа смрт. 
Марко Недић: Радослав Братић је, уз Мому Капора, на најсликовитији прозни начин опевао своју 
завичајну Херцеговину. Његово приповетке и романи, крајња су, можда и последња, али веома 
модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. Његовим одласком 
српска књижевност остала је без једног снажног приповедачког гласа и свима драге личности. 
Гојко Ђого: Као што митски воз ћира, путујући кроз беспућа, „свира и прича с народом”, тако и 
Братић крстари митском и повесном хумском земљом и са благим осмехом ослушкује „приче које 
људи причају на раскршћима... и на успутним станицама”. И као што свакојака његова звона звоне 
дању и ноћу и вазда „нешто јављају људима”, тако ће и Братићево дело – од данас, нажалост, без 
Братића – препознатљивим тоном ођекивати у историји српске књижевности.  
Милисав Савић: Отишао је добри, увек насмејани и на шалу орни херцеговачки дечак. Онај који је 
гутао приче укућана и комшија окупљених око распаљене ватре. У дугој зимској ноћи једино је 
прича могла растерати вештице, вампире и остале ноћне утваре. Једино је прича могла ослободити 
сироче страха од ђавола, вукова, сеоског брице, па све до звона. Шехерезада се, по Братићу, 
родила у Херцеговини, поред неког огњишта. Једна од тих Шехерезада по имену Јована – родила 
је и сина, који је мајсторски записао све приче своје мајке. 

Политика, Зоран Радисављевић,  4. 6. 2016. 
 
 
 
 
Вијест из "Вечерњих новости"  

МАЈСТОР ЧАРАЊА И ПЛЕТЕЊА ПРИЧА 
 

Истакнути писац и приповедач Радослав Братић преминуо је у четврта у Београду, у 68. 
години. Херцеговачки крај писац је представио кроз ликове у чијим се судбинама преплићу хумор 
и трагедија 

Дуго година се стоички носио са болестима које су стизале једна другу, да би га она 
најсуровија и неизлечива савладала: прекјуче по подне отишао је Радослав Братић, писац ретког и 
драгоценог кова, аутор антологијских приповедака и романа. И сви, који су га иоле познавали, 
рекли би добри човек, племените душе. 

Дошао је на свет 1948. у херцеговачком селу Брестицама, као сироче, јер су му једва била 
три месеца када му је отац, тешко болестан, из пушке "пуцао у рану, у болест саму". Основну 
школу учио у Коритима (код Билеће), и у Билећи, а средњу у Требињу, и читавим животом и 
стваралаштвом остао везан за тај крај, о чему је написао и најлепше странице. Као студент 



књижевности на Филолошком факултету у Београду био је покретач и уредник студентског 
часописа "Знак", касније уредник "Књижевне речи" и часописа "Књижевност", Релатион и "Зора". 

Његов стваралачки опус обухвата романе "Смрт спаситеља" (1973), "Сумња у биографију" 
(1980), књиге приповедака "Слике без оца" (1985), "Страх од звона" (1991) и "Зима у 
Херцеговини" (1995), и књигу есеја и критика "Писац и документ" (2000). Критичари, књижевни 
знанци, па и читаоци, брзо су препознали нови глас у савременој српској књижевности, па су 
уследиле многобројне награде, "Исидора Секулић", Андрићева награда, "Ћамил Сијарић", "Меша 
Селимовић", "Лазар Вучковић", "Кочићева награда". Примајући "Мешину награду" 1992. за збирку 
приповедака "Страх од звона" Братић је у надахнутој беседи рекао: 

- Детињство је једина пишчева оаза где се накнадном прерадом сећања могу дозвати чежње 
као да су реалност. То је једини пејзаж у који се радо враћам, где свему могу да се наругам и 
подсмехнем. Једино у њему могу све да изврнем и заменим. Оно што ми изгледа вечно да обрнем 
у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем. Детињство као могућност стилизовања 
чињеница, као промаја где нема паучине. 
 
Комеморација и сахрана  
  Писци ће одати почаст свом колеги и пријатељу, комеморацијом у Удружењу књижевника 
Србије, у понедељак, 6. јуна, у 11 сати. Братић ће бити сахрањен на Новом гробљу у Београду, у 
Алеји заслужних грађана, у среду, 8. јуна, у 14.30. 
Братићеву радну биографију обележили су и послови секретара, касније и потпредседника УКС, и 
посебно вишегодишње уредниковање у БИГЗ где је водио десетак значајних едиција. Уз враћање 
заборављених класика знао је да открије и нова даровита пера, пружи им несебичну подршку. 

Сумирајући Братићеву прозу, критичар Марко Недић истиче да је изузетно занимљива по 
садржини, богатству мотива, живописним ликовима, језичкој раскоши, осећању за хумор... 
- Читав један национални, културни и социјални простор у источној Херцеговини, са различитим 
облицима пријављивања живота у њему - зимским поселима, свадбама, рођењима и сахранама, 
сеоским обичајима, свађама, сеоским задругама и насилним откупима, болестима и епидемијама... 
представљен је у Братићевим приповеткама и романима, рељефним прозним сликама и 
ситуацијама, којима не недостаје ни хуморно ни трагично осећање живота - каже Недић. 

Виђење сопственог стваралаштва писац је топло и ефектно исказао у тексту "О чарању и 
плетењу приче", у коме пише: "На мене је највише утицала природа херцеговачког краја: брда, 
извори, људи, пејзажи, животиње. Док су младе, биљке су у овом крају лековите. Када зрену - 
постану отровне. Слично је и са човеком. На мене су пуно утицали стари, расни приповедачи који 
обрћу историју и осветљавају векове. Они се кроз хумор прво наругају себи да би стекли право да 
се наругају другима. На мене су утицале епске песме и приче. Најзад, на мене је можда понајвише 
утицала моја мајка која је и те како умела да живи од чарања и плетења прича."  
 
Миро Вуксановић:Истина 
БРАТИЋ је измислио херцеговачку Шехерезаду да казује истину о људима који су навикли да им 
живот расте из камена, којима је вуковска реч главна имовина и који за патњу имају стотине 
имена, а радост врло ретко помињу. Прошле године сам га предложио за Академију наука и 
уметности Републике Српске (АНУРС). Примљен је за члана ван радног састава, а требало је, по 
заслузи, да то буде раније. 
 
Јован Делић: Рана  
"ДОШАО сам на свет с лепом раном", усвојио је Братић исказ једног Кафкиног јунака. Та рана, 
његова и очева, радила је читавог живота и лучила бисер-прозу. С том раном, многоструко 
болнијом и увећаном, отишао је с овога света, с неизлечивим осећањем страха и кривице. "Слика 
без оца" је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизлечиву, живу рану и 
отишао из овога света. Оставио је сироче, које ће целог живота носити очеву рану и утирати 
мајчину сузу. 



 
Мирослав Максимовић: Аутентичан  
БРАТИЋ и ја се знамо још од краја шездесетих година, када је он дошао из Сарајева у Београд. 
Читавог живота смо се дружили и били заједно у разним пословима, најдуже у БИГЗ-у. Био је 
аутентични писац и добар човек. У животу је био сироче, а и у књижевности је био нека врста 
аутентичног сирочета, што се најбоље види из његових раних књига. Последњих година био је 
посвећен херцеговачким пословима уређујући часопис "Зора" и водећи "Ћоровићеве сусрете 
писаца" у Билећи. 
 
Гојско Ђого: Круг  
ПОПУТ каквог уметничког антрополога, који описује живот и обичаје народа, Братић је 
животопис Херцеговаца транспоновао у једну повест која је уверљивија и истинитија од било 
каквог научног увида. Дирљиво је било гледати како и у својим последњим часовима, на силу, 
покушава да прогута још један залогај омиљених херцеговачких ђаконија, зеричак сира из мијеха 
и кашику раштана. Тако је Братић, као Хумљак, и на овај, помало, симболичан начин, затворио 
свој животни круг. 
 
Вечерње новости, Драган Богутовић,  4. јун 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никола Маринковић 

ОДЛАЗАК РАДОСЛАВА БРАТИЋА (1948–2016) 

После дуже и тешке болести, 2. јуна ове године напустио нас је Радослав Братић. Већ дуже 
време није био активан у књижевном животу и његово одсуство је било приметно, јер у питању је 
приповедач који није пропустио да наративизује најболније тачке српске егзистенције у 
двадесетом веку, спајајући завичајну епску матрицу са модерним уметничким формама на 
препознатљив и ефектан начин. Свака његова књига, од првих радио драма, романа Смрт 
спаситеља (1973) до Трга соли (2002) доносила је благу промену у приповедачком изразу и 



форми, али се за сваки од тих текстова, чак и без читања наслова и аутора, без двоумљења могло 
одмах рећи да су Братићеви. 

Биографија Радослава Братића као да је предодредила тематику његовог дела: рођен је на 
Видовдан 1948. године; као студент књижевности био је сведок протеста 1968. године; први роман 
објавио је уочи раздружитељског Устава СФРЈ из 1974, а последњу збирку приповедака 1995. 
Братића, међутим, није било лако читати. Без обзира што га је критика уврстила у талас 
„стварносне прозе“, у Братићевом делу поред болне историјске и савремене драме подједнако има 
и елемената борхесовске традиције, јужноамеричког магичног реализма, домаћег фолклорног 
наслеђа, али и натруха постмодернизма. Ипак, ниједна од ових поетичких карактеристика не 
објашњава привлачност Братићеве прозе, нити исцрпљује њене рукавце. Након што је у Смрти 
спаситеља најавио свој прозни пут, опредељен савременом прозном техником коју је додатно 
радикализовао у Сумњи у биографију и продубио трагиком искуства. 

Збирка Слика без оца појавила се 1985. године, показавши како је Братић додатно обогатио 
свој сложени уметнички поступак фолклорним наслеђем, како на нивоу мотива, тако и на нивоу 
уметнутих жанрова који постају део његових приповедака. Нестабилна духовна ситуација у 
његовој земљи, додатно је окренула Братићево приповедачко око тешким послератним годинама у 
Херцеговини, чије трагично искуство је развијао унутар замишљених међа његовог приповедачког 
центра –села Биш као фиктивног али врло аутентичног топоса каменитог Захумља. 

На почетку распада Југославије, Братић је објавио збирку чији наслов одаје дубоку 
стрепљу – Страх од звона (1991). У њој Братић, и даље остајући у бишовском простору, 
оживљавањем болних искустава херцеговачке прошлости истовремено и упозорава на будућност. 
Јер, за освешћеног приповедача попут Братића, садашњост те, 1991. године, могла је бити све само 
не обећавајућа. Противник епске бишовске заједнице више није само епско Друго, у контексту 
косовске традиције и граничног положаја Херцеговине, већ поприма и облике модерног, 
идеолошки и политички профилисаног противника. Полако се умећу приче блиске времену 
приповедања, али се дискрентно износе и мане сопствене (утопијске) заједнице. Међутим, без 
обзира на благонаклону иронију спрам сопственог колектива, код Братићевог приповедача нема 
суштинске комике јер у Страху од звона не само да се потврђује осетљивост за феномен 
предачког и историјског, већ и дубоко песимистичка перспектива. 

Бишовски простор Братић је ефективно затворио у последњој приповедној збирци, Зима у 
Херцеговини (1995). Грађански рат против бивших комшија потпомогнутих бившим савезницима 
одвећ песмистичког Братићевог приповедача упутио је ка још модернијим приповедним 
поступцима, јер зло прошлости и зло савремености често се не могу исказати истим речима и на 
исти начин. Представљени свет Зиме у Херцеговини није само херцеговачки, већ и ратно-
беографски, оптерећен санкцијама, бедом и међуљудском хладноћом, али проширен и на 
јужноамеричке борхесовске просторе. Братић, наследујући Леониду Шејки и Данилу Кишу, 
приповеда о личним стварима, које ефектније него епска проза откривају колективну трагедију 
кроз мале личне драме. Братић чак експериментише са постмодернистичким техникама, али 
свестан личне одговорности пред историјом с једне, и суштинског релативизма постмодерности с 
друге стране, не одлази тим путем до краја. Природа књижевног ангажмана поставила је границе 
које није хтео да пређе. 



Исте године када и Зиму у Херцеговини, Братић је објавио дијалошку књигу о сопственом 
разумевању књижевности, Шехерезадин љубавник (1995). Овај (ауто)поетички спис нуди 
занимљива запажања о односу књижевности и времена, писца и ангажмана, аутора и читаоца, увек 
из позиције аутентичног европског хуманизма. Такође, Братић је објавио и књигу есеја и критика 
Писац и документ (2000), у којој аналитички, али с љубављу и поштовањем пише о светским и 
домаћим класицима, као и о сопственим пријатељима и исписницима, попут Киша и Пекића. 

Трг соли (2002), зрели Братићев роман и последње фикцијско дело овог аутора, сублимирао 
је дотадашњи пут његове прозе. Сложена композиција и овде се ујединила са књижевним 
ангажманом особене природе, продубљеним јеванђелском симболиком соли. Његови јунаци читају 
Библију као сопствено дело, парадигматично се препознајући у спису од пре два миленијума којег 
њихово време жели да се одрекне. 

Нажалост, Братић није могао да настави овим путем. Убрзане историјске околности, 
уреднички ангажман у Новој Зори, заједно са све крхкијим здрављем осујетили модерну српску 
књижевност и њене читаоце за аутентичне одговоре херцеговачког приповедача на изазов 
савремености. Ипак, без обзира на списатељску паузу (делимично прекинуту Изабраним делима) 
Братић није ћутао. У бројним интервјуима он је смело критиковао незавидно стање и положај 
српског народа, показујући да је доследан и непоколебљив на свом путу не само писца, већ 
комплетног интелектуалца. У интервјуу Печату од 17. јуна 2010. поновио је мисао из 
Шехерезадиног љубавника да писац „све подвргава сумњи“. Из те темељне, хуманистичке сумње, 
Братић је написао све своје романе, приповетке, есеје, радио и ТВ драме. На крају овог пута 
сумње, на крају потраге за смислом, како је једном рекао, налази се Свевишњи, једино што је 
човеку још преостало када су сви митови порушени. Нека му Он, молимо се на крају ове мале 
воштанице Братићу у спомен, подари место у небеском царству, међу свим оним Херцеговцима 
који тамо већ обитавају. 

 

(Печат, 10.06.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              КОМЕМОРАЦИЈЕ (наслов рубрике, посебна десна страна, наслов рубрике 

уоквирено, врх странице)  

 

 

 

 1. У Удружењу књижевника Србије,  6. јуна 2016, у 11 сати  

 

Марко Недић  
 



Поштована Габријела, поштовани пријатељи и познаваоци књижевног дела Радослава Братића, 
 

У овом тешком часу за све нас који смо подједнако волели богату прозу и ведру и 
духовиту личност Радослава Братића и ценили његову радозналу и отворену природу и неизмерну 
оданост херцеговачком завичају и људима, у овом најтежем часу за тебе, драга и племенита 
Габријела, што си толике деценије делила живот са њим и што си га с неизмерном љубављу и 
пожртвованошћу чувала до његовог последњег погледа и сна, тешко је наћи речи које могу 
исказати сав губитак који је његовом смрћу претрпела српска култура и тешко је нагласити сав 
значај који је он својом личношћу и делом подарио српској књижевности и свима нама.  

Несумњиво је био и остао један од најзначајнијих српских прозних писаца друге половине 
ХХ и прве деценије и по  садашњег века. Припадао је генерацији наших књижевника који су 
седамдесетих година прошлог века на најнепосреднији начин, новим темама и новим поступцима 
у приповедању, обновили српску прозу, а тиме и целокупну српску књижевност тога времена. Свој 
динамични обновитељски глас наставио је и у наредним деценијама, када се представио као један 
од најимагинативнијих књижевних стваралаца који успешно спајају традицију и модерност, снагу 
индивидуалног језика и нове могућности књижевног обликовања. После два романа – Смрт 
спаситеља и Сумња у биографију,  и три књиге прича – Слика без оца, Страх од звона, Зима у 
Херцеговини, од којих је свака представљала датум у српској култури, у Тргу соли, свом последњем 
наративном делу, вратио се роману и својој завичајној Херцеговини, њеној митологији, традицији, 
њеном фолклору, психологији и етици њених становника, њеној богатој и изазовној епској 
историји, неизвесној садашњости и непосредном и сложеном свакодневном животу. Уз 
приповетке и романе писао је и надахнуте аутопоетичке и есејистичке текстове, које је такође 
компоновао у засебне књиге – Шехерезадин љубавник, Писац и документ – чиме је на посебан 
начин потврдио своју изразиту наративну самосвест и велику језичку и стваралачку инвенцију. 
Објавио је и један број приповедака, есеја и текстова о савременим писцима и ауторима ранијих 
времена који нису ушли у његове досад објављене књиге, нити у његова Изабрана дела од десет 
књига у издању београдске Просвете и „Филипа Вишњића“. 

Богатство и сложеност тематских оквира његове прозе, засновани на изразитој ауторској 
пројекцији живота у завичајној Херцеговини после Другог светског рата и идеолошког преокрета 
у време резолуције Информбироа, и доцније проширивање на градску средину и на савремени 
тренутак, као и понирање у дубоку прошлост херцеговачког простора, одређују га као писца 
велике имагинативне енергије, који своја наративна интересовања није подређивао само једној 
поетичкој, тематској и значењској линији приповедања. Тако су у његовој прози срећно и естетски 
веома продуктивно повезане далека и блиска прошлост и наша садашњост, драматичне судбине 
изабраних књижевних јунака, њихов лирски, хумором обојени или трагични доживљај детињства 
и завичаја и доцније критичке опсервације о данашњем времену. Уз Мому Капора и Мирослава 
Тохоља, и раније Светозара Ћоровића, на најсликовитији прозни начин опевао је своју завичајну 
Херцеговину. Зато су његове приповетке и романи, крајња, можда и последња, али веома 
модернизована еволутивна тачка усмене варијанте српске књижевности. 
  Ведрина и хумор у његовој прози, као корективи сурове стварности, страха од неправде, од 
неизвесне природе и њених сила немерљивих, од невеселе и трагедијама испуњене националне 
историје и савременог живота, максимално су се остварили у богатом језику његових приповедака 
и романа и у привлачним призорима из непосредне животне стварности. Сваком реду његовог 
рукописа, његовом језичком слоју и наративном облику у који је тај рукопис уткиван давана је 
изразита индивидуална стилска боја. Снага Братићевог језика није била само у богатој и 
разноврсној лексици, у којој се појављују различити изражајни слојеви, у особеној асоцијативној 
синтакси, у напоредном појављивању лирских и натуралистичких слика и призора, већ у 
најнепосреднијој вези између доживљаја света исказаног изабраном садржином, на једној страни, 
и језичке и стилске артикулације тог доживљаја, на другој. Донекле померајући у други 
приповедни план хронолошки наговештену фабулативну основу прозног рукописа, он је свој 
доживљај стварности у Херцеговини, а у новијим приповеткама и у простору Београда, примарно 



обликовао у фрагментима, у издвојеним призорима, у асоцијативним синтаксичким изазовима, у 
наизглед епизодним, дигресивним ситуацијама и причама које скривеном, а у суштини главном 
фабуларном току прозног текста омогућавају битну садржинску и семантичку потпору и ново, 
знатно проширеније уметничко значење. Тако се језичко богатство овог аутора, још у детињству 
упијано у херцеговачком завичају и у заводљивим причама његове мајке Јоване и на 
најнепосреднији начин укључено у његове приповетке и романе, већ од његове прве књиге, од 
Смрти спаситеља и њене композиционе отворености, показује као њихов најзначајнији 
уметнички знак. 

Поред високих домета свог прозног израза, Радослав Братић је готово пет деценија био 
један од најактивнијих учесника нашег књижевног живота. Био је оснивач и уредник часописа 
Знак који су својим прилозима испуњавали студенти Филолошког факултета у Београду, уредник 
Књижевне речи, члан редакције и извршни уредник часописа Књижевност, уредник  Реласиона, 
члан Управног одбора Удружења књижевника Србије, његов потпредседник и дугогодишњи 
секретар, такође дугогодишњи успешни уредник Београдског издавачко-графичког завода, 
приређивач књига наших савремених и класичних писаца (између осталих и књиге Патријарха 
Павла Молитве и молбе), а заједно са Габријелом (Арц) приређивач неколико антологија кратких 
прича ваневропских народа. После Нато агресије на нашу земљу приредио је књигу Оптужујем, у 
којој су сабрани текстови наших писаца, научника и јавних радника у одбрану културног и 
националног   идентитета српског народа на Косову и Метохији. Био је, заједно с Николом 
Асановићем, обновитељ и готово две деценије главни уредник билећке Нове Зоре, која је 
настављала традицију мостарске Зоре, коју су својевремено уређивали Алекса Шантић, Јован 
Дучић и Светозар Ћоровић. У Новој Зори, захваљујући његовој непосредности и уредничкој 
комуникативности, аутори су били најзначајнији српски писци данашњег времена без обзира из 
које средине су долазили и коју поетику су заговарали. Братић је такође, заједно с Николом 
Асановићем, био оснивач и организатор Ћоровићевих сусрета у Билећи („Савремена српска 
проза“) и Гацку (историчарски део), културне и књижевне манифестације на коју су долазили 
писци, историчари и културни радници из целокупног српског националног и језичког простора. 
Све је то радио са огромном енергијом и радошћу што може нешто да уради за српску књижевност 
и свој завичај. 

За књижевни рад Радослав Братић је добио низ различитих признања и награда, између 
осталих „Андрићеву награду“, награде „Исидора Секулић“, „Меша Селимовић“, „Ћамил Сијарић“, 
„Бранко Ћопић“, „Светозар Ћоровић“, „Душан Баранин“, „Вељкова голубица“, „Кочићево перо“ и 
многе друге. Књижевна критика му је посветила велики број релевантних критичких тумачења, 
чији избор има преко петсто педесет страна. На тај начин је његова проза укључена у најживље 
стваралачке токове савремене српске књижевности и представљена као њихов велики и неоспорни 
поетички и вредносни допринос. Њему се, међутим, као писцу и као човеку нико није могао 
одужити онолико колико је он све нас непоновљиво задуживао својом писаном и живом речју и 
својом ведром непосредношћу и достојанством. Тиме свима нама, његовим књижевним 
пријатељима и сапутницима, његовој Габријели, његовим Херцеговцима, читаоцима свих 
генерација, много теже пада неумитни одлазак такве личности и таквог ствараоца.  
Зато, нека му је вечна слава и хвала. 
 

 

Јован Делић 
 

СИРОЧЕ С ТОРБОМ ПУНОМ СНОВА 
 

Радослав Братић је један од најаутентичнијих људи које сам познавао и један од 
најаутентичнијих српских приповједача. Он је имао свој свијет о којем је приповиједао, гласом 
препознатљивим и уникатним, говором завичајним, изразито индивидуално обиљеженим и 
стилизованим. 



Он је у том свијету о којем је приповиједао спајао Херцеговину и Београд, поготово у 
данима када је Београд био угрожен и под бомбама, и када је силазак у подрум био београдска 
животна ситуација; када се човјек обрадује мишу у подрумској рупи и када се идентификује са 
њим, па се чак човјек и преобрази у миша. Силазак у подрум је силазак под земљу; примицање 
паклу и гробу. 

Однос према земљии народу подигао до категоричког моралног императива: 
Никада не призивај никога да бомбардује твоју земљу. Бомбе падају и на твоју главу. 
И у добру, а нарочито у злу, буди уз свој народ. Свијетли примјери су Иво Андрић и Меша 
Селимовић. 

Та висока морална начелност отворила му је пут до почившег свјатејшег српског 
патријарха Павла, чији су га дух, хумор и доброта плијенили.Писац је био очаран овом светом 
личношћу и са њим, и о њему, направио је књигу Молитве и молбе. 

Тајну умјетности приче и причањаучио је од херцеговачких пејзажа;од понорница; од 
ватре у шпорету и на огњишту, која се час распламса, а час тиња и крије запретања;од старих људи 
који се надмећу у приповиједању и од плетиља прича, међу којима је била најистакнутија његова 
мајка Јована. 

Мајчину смрт никада није преболио нити се од ње опоравио. С мајчином смрћу почело је 
Радославово копњење и умирање. Усахнуле су и његове приче, и радост приповиједања, и 
приповиједачки хумор. 

То ми је лапидарно разјаснио писац Јован Радуловић, показујући колико је човјек дубоких 
увида: 

 „Послије Јованине смрти, Радослав Братић је једини од нас у Андрићевој позицији – без 
браће и сестара, без порода, одсад и без мајке, њега више ништа крвно не везује за земљу и за овај 
свет. Он је апсолутно сам. Тешко је тако живети“. 

Са Јованом је нестао и један од извора приче и причања; подстицај за приповиједање. 
Нестао је и један дио усмене Херцеговине. 

Књижевност га је судбиниски повезала са Габријелом Арц, преводиоцем са више језика. 
Упознали су се као студенти радећи на разговору са Лајошем Зилахијем. Остали су до краја 
живота и књижевни сарадници. 

Не знам никог ко би, као Габријела, тако предано и беспрекорно његоваоу предсмртној 
болести Братићеву мајку Јовану. 

Не знам никога ко би са таквим пожртвовањем пратио Радослава у његовим болестима и 
опоравцима као што је то чинила Габи. 

Херцеговина је формирала њега,а он је књижевно моделовао Херцеговину. Земља, људи и 
језик, што би рекао Иво Андрић, снажно се осјећају у Братићевој прози. И људски бол, а нарочито 
дјечја патња, поготово патња дјетета сирочета. 

За Братића нема чудније земље од Херцеговине. То је земља чуда и земља прича, углавном 
тужних и трагичних; земља плача и увијек двосмисленог смијеха. Нема у њој прича о нади и 
добру. У њој сваки камен има лице које пркоси и заслужује да буде портретисано. 

У Херцеговини се гласнику за муштулук даје поморанџа, која кружи од руке до руке, док 
се опет не врати првом власнику, уколико у међувремену не иструне или се не осуши; или грумен 
соли који ће ући у Братићеву књижевну митологију и у наслов романа Трг соли. 
Херцеговина је земља јама у које су бацани полуживи људи разбијених глава. Корићка јама је у 
близини Братићевог села Брестице. Над њом је дјечак дозивао из дубине мртве и поклане, и 
разговарао са њима. Разговор са мртвима је ушао у српску савремену књижевност из живота барем 
колико из књижевне традиције. 

Херцеговина је земља ријека-понорница. Требишњица је метафора за роман. У тој највећој 
понорници у Европи, која успут прикупи много потока и речица (Мушница, Фатничка ријека и 
друге)и својим зеленим коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа - вели 
Братић.Требишница усисава речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод 
земље, говорећи нам тако о овостраном и фантастичном слоју приче. 



Бол и туга су врхунска мјера ствари; људски и животињски бол и туга. Пред болом оца који бије 
битку са својом живом раном свака идеологија, политика и власт показују се лажним. Ко је 
прочитаоБратићевуизванреднукњигу Слика без оца, морао је осјетити колико је велика и тешка 
суза дјетета сирочета; колико је страшан и са девет кора, тврд и препечен, удовички хљеб, и 
колико је суров човјек, нарочито према слабима и незаштићенима. Важно је умјети видјети, вели 
Братић.Ко умије да види, уочиће како и животиње плачу; како и кобила Зека рони сузе и како је 
свијет тугом и сузом повезан.Дјетињство је једна од Братићевих књижевних опсесија. Један 
Братићев златоусти јунак вели: 

„У дјетињство треба једнако завирити и највећим јунацима и пропалицама. Тамо сви 
догађаји постају јасни као на длану, уређени и сложени као откос младе траве.“ 
А сам Братић је, у своје име, написао ову реченицу: 

„Иако је писцу завичај мјесто рођења,а пре свега језик на којем пише, као и простор на 
којем живи – често ми се, с годинама све више, чини да је мој завичај детињство. Као да је тамо 
све најважније засађено и започело; све чистије и брже успева.“ 

За Братића, дјетињство није никакво срећно ни безбрижно животно доба, већ доба 
емотивне језе, усамљености, изложености опасностима; доба раног зрења усуочавању са 
сиромаштвом и суровошћу живота. Дијете сироче је велики страдалник. Страх је његова кошуља, 
а кривица животна позиција. Страх и кривица су основна осјећања Братићевог дјечака. 
Братић радо цитира Рејмона Карвера: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. Братић 
је, уз доста маште, књижевно позлаћивао своје застрашујуће доживљаје из дјетињства: Отац му се 
убио када је дјечак имао три мјесеца. Умрли су му брат и сестра који заједно нијесу имали ни 
годину дана. Преживио јесамим чудомтопљење у чатрњи из које се породица водарила;преживо је 
пад у поток – спасила га је грана јасена; од школе до куће, у повратку, пратили су га вуци. А када 
се домогао градаи суочио сеса суровошћу живота у туђој кући и у сиротињском дому, одметнуо се 
добровољно у затвор и нашао уточиште у напуштеној ћелији злогласног билећког казамата. Читао 
је и памтио исписане поруке са затворских зидова. Ноћу су му на сан долазили затвореници из 
прича и легенди, нарочито они који су успјели да умакну стражи и властима. Био је жива очева 
слика за оплакивање. 

Дјететом је постао погорелац: кућа је необјашњиво, ноћу планула, док су дјечак и мајка 
удовица спавали. Пробудила их је својим рзањем митска кобила Зека и спасла сигурне смрти и 
пламену.У кући је изгорела и чаробна очева кутија с очевим писмом једином потомку; изгорело је 
све што је могло горети, изузев мајке и сина. 

„Дошао сам на свет с лепом раном“, посвојиће Братић исказ једног јунака Франца Кафке. 
Та рана, његова и очева, радила је читавога живота и лучила бисер-прозу.С том раном, 
многоструко болнијом и увећаном, отишао је са овога свијета, с неизљечивим осјећањем страха и 
кривице. 

Слика без оца је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизљечиву рану 
и отишао са овога свијета.Оставио јесироче, најтужније и најнезаштићеније биће на свијету, које 
ће цијелог живота носити очеву рану и тражити очеву руку и утирати мајчину сузу; које ће бити 
очева слика за плакање и оплакивање. 

Писање је, за Братића, борба против страха; приповиједање је архетипско Шехерезадино 
заваравање крвника: 

„У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш и преврћеш речи и, 
уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче.“ 

Цјелокупна Братићева проза може се разумјети као једна велика, недовршена и отворена 
бајалица против страха: од змије под кућним прагом; од вука и мрака; од ноћних затворених 
утвара; од воде, чатрње и набујалог потока; од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева 
кутија у којој је највећа тајна свијета; од звона; од јама и шкрипова пуних људских костију; од 
осјећања кривице; од бомби и бомбардовања; од болести и смрти; од страха од Страшног. Зато је 
писац Шехерезадин љубавник који причом заварава и одгађа смрт. Братићев свијет је повезан 



тугом и мајчином сузом. Зато је и Братић, као и његов херцеговачки фескописац Обрадовић, у лик 
свете Богородице унио нешто од лица своје мајке. 

„Ватра на огњишту је догорјела. Прича је испричана“. 
Испричао ју је сироти дјечак с торбом пуном снова. 

Слава му! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вук Крњевић                
                                                                БРАТИЋЕВ ПЕЧАТ 
 
 Када сам, десетак дана прије смрти, посјетио Радослава Братића у његовом стану, сачекао 
сам са његовом супрутом Габријелом Арц, да се пробуди из сна од дејства морфијума. 
 Разговарали смо, без икаквих сметњи, о догађајима када смо се упознали у стану Мирка 
Ковача са осталим припадницима тзв. “резервне генерације”, како је то означио Света Лукић, са 
Данилом Кишом, Бориславом Пекићем, Филипом Давидом, па су у то друштво ушли и Милисав 
Савић и Радослав Братић. Било је то пријатељско другарство, али и литерарно, у којим су се 
смењивале идеје о савременом друштву и књижевности, а хумор и цинизам бојили су те разговоре 
и претварали их у лакоћу. То је био сусрет генерација у којем су и стари и млади исказивали своја 
размишљања. 
 Тада сам, као главни уредник часописа “Књижевност”, претворио тај часопис у часопис 
“резервне генерације”, а уз додатак часописа под називом “Lettre international” лансирао све ове 
писце на међународну сцену. Највише успеха имао је Данило Киш, али су и сви остали успјевали 
да буду објављени на француском и немачком језику. Један од њих био је и Братић кога сам 
ускоро довео за оперативног уредника часописа. 
 Отада па до његове смрти наше пријатељство је остало непомућено, а највише смо се 
дружили преко љета у Тивту. Оно што је написао остаје као свједочанство о херцеговачким 
људима о догађајима у којем су приповједања његове мајке Јоване одиграла, можда, у пресудну 
улогу. Његов отац извршио је самоубиство тако да је Јована била самохрана мајка. 
 Његов лик лебди вазда у мојим сјећањима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Душко Новаковић 
 

САМО АКО УСПЕМ ДА ПРЕВАРИМ ТУГУ ЗА ТОБОМ 
НЕКИМ ВЕСЕЛИМ  ДЕЧАЧКИМ ТРИКОМ 

Читуља за мог кума Радослава Братића 
 
Бићеш с нама још мало, овде на земљи, до среде, још свега два дана 
Док се не нађе метални сандук, док те не залетују, запломбирају 
А ја ћу до тада покушати да из овог скроз замршеног клупка сећања 
Одрешим макар један од оних чворова за који тврде да, као туга 
Уме да буде болнија од свега боловног, и од цепања меса на живо 
Само ако успем да преварим тугу неким веселим дечачким триком 
А онда се и нагнем да ти кажем, да ти шапнем, да ти предложим 
Да због свега што се збивало с нама а није престало да се збива 
Јер је постало  облик мучном раздешавању бића коме нема краја 
Па и због тих наших слика без оца које смо криомице проносили 
Жагорљивим Београдом, ушивеним у невидљиве џепчиће душе 
Помогнеш, ти мени а ја теби, да их не поцепамо и предамо забораву: 
 
Ево, поклањам ти мог оца, авијатика, прикуцај га ако хоћеш на чело 
Ако мислиш да ће ти бити лакше кад слетиш доле у тмине Хада 
Без личне карте, без пасоша, без иједне своје књиге, без дувана 
Па уколико запне око препознавања нема ти друге него да се позовеш 
На приче о очевима које, можда, још увек нешто значе, рецимо 
Ономе који је био за њихова живота заједнички родитељ и спаситељ 
А нас припремао за безочинство, за школу небрањених од невоља 
Кад смо, босоноги, мучени лекцијама о суровим, ратним годинама 
Знали тајно да пљунемо по његовом светом имену сведржитеља 
А онда и покајнички зајецамо, ударајући се шакама о чело и груди 
Ридајући до неба гласније од сваке херецеговачке нарикаче - 
Постидни мушкарци у том часу који би најрадије замакли о прву грану 
 
А ево ти и моје мајке, замолићу је, ту сенку међу сенкама удовица 
Да из склопљених вилица повади стврднуте груменове земље 
А из оба уха струкове корова што су изђикали вишље од њеног крста 
Да те још једном погости оним својим меким преливима гласа 
Онаквим каквим се у сами цик зоре оглашавају народни славуји 
Како би брже стигао до своје брижне мајке , сео наспрам ње и дао јој 
Црну мараму на дар, о срећан ко никад што ћеш заувек бити с њом 
И са осталим сликама које је упила влажна фотографска плоха 
На којој фигуре, преко којих је сноп светлости снажније дејствовао 
Јаче поцрне, а оне слабије једва успевају да се отисну кроз негатив 
Или бивају сасвим провидне оне где је светлост била ћутљиво уздржана 
 
И да ти кажем: хвала што си ме научио да користим прст уместо пера 
А у недостатку мастила да га умачем у властито срце уместо у мастиону.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Радмила Поповић  
 
 

Драги Радославе, 
Сад кад си отпочео путовање кроз вјечност другог свијета, знам да желиш да те испрате 

гласови твојих пријатеља и да ти кажу шта се данас дешава овдје. 
У твом дому је болан мук. 
Твоја родбина листа албуме не би ли те оживјела у слици. 

 Твојим пријатељима леди се дах и нараста празнина у грудима. 
Зима је у твојој Херцеговини. Остала је без најпоузданијег чувара ватре и сакупљача  прича 

са огњишта. 
А у мени помијешала се времена и замрсиле мисли. Проводим дуге сате са твојим 

литерарним јунацима. Ових дана срела сам Никодија из приповијетке “Силазак у подрум”. Много 
личи на тебе: преплашен нечовјечним феноменима живота, исцрпљен и сав у ожиљцима. Носио је 
торбу хране да је пошаље у ратно Сарајево извјесној Р.П. 
Мислим на тебе земљаче, брате и силно те жалим, чујеш ли ме?! 

Не сумњај у своју биографију. Она је чиста, садржајна и људски топла. 
Не страхуј за судбину својих приповиједака. Оне имају здраво и нетрулежно сјеме ријечи, 

отпорно на заборав и пролазност времена. 
Нека твоја племенита душа пронађе заслужени мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиодор Росић 
 

ТРИ ДОБРА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 

Неколико добара донео је српској књижевности Радослав Братић. Навешћу сaмо три 
најизразитија. Прво добро везано је за књижевну топографију,  друго за причу, и треће за начин 
казивања - прцизније за митопоетски начин казивања.  

Ако вам кажем, даме и господо, драги пријатељи, да је Братић својим приповедачким 
делом знатно обогатио српску полиценричну културу, тиме нећу рећи неку кардиналну новост. 
Источна Херцеговина са Коритима,  Билећем, Требињем, Бишом, местом у којем се доминантно 
нижу догађаји у Братићевим прозним остварењима. То се односи на његове приповетке из књига 
Слика без оца и Страх од звона, а ту је и књига Зима у Херцеговини, у којој писац проширује 
просторно-временски континуум, поред Херцеговине и на Београд, који је био присутан и у 
његовим романима, пре свега, у Сумњи у биографију.  

Братић је писац непоновљивих светова и један од највећих писаца евокације детињства. 
Сурову судбину свог завичаја писац гледа с тачке гледишта детета, чисто и непристрасно и чини је 
универзалном.Братић има и поштује своје књижевне претке који су тематско-мотивски везани за 
Херцеговину. Он је, међутим, знатно обогатио митску мапу српске књижевности.Поштује 
књижевну традицију, али је и надограђује. 

Друго трајно књижевно добро које је Братић донео српској књижевности, то је прича и њен 
наративни дискурс.Братићева прича садржи догађаје и у њој се појављују доминантни ликови, 
најчешће се они структурно циклично смењују, из приче у причу, из књиге у књигу.То су Митар, 
Шпиро, Госпава, мајка, Јешна,Григорије итд. Његови ликови имају доминантна и битна својства, 
властиту нарав, природу, морал, вољу, карактерне особине; они имају начин заједничког 
понашања, свест о националној припадности, религиозност као националну особину. Њихов 
ментално стање, везано језа психичка својства која испољавају. То је начин мишљења и скуп 
душевних особина и склоности појединаца.  

Парадигматичан је исказ у Братићевој приповетци „Човјек који је видио“: „ За Гргура 
Скакавицу... говорили су: „Човјек види онолико колико успије причом да обухвати“. А Гргур, 
један од најумнијих Бишана, својом причом могао је да обухвати вијекове уназад и унапријеед, да 
их просије и кроз ситно и кроз крупно сито и решето“ (Страх од звона 1991: 145). То се односи и 
на приповедачко Братићево књижевно умеће. Братић је снажно ослоњен на усмене форме 
народног приповедања. У његовој прози присутне су пословице, загонетке, фразеологизми, басме, 
народне пеме, изреке.  

Његове приче имају причу, тј. садрже догађаје а испричане су изузетним језиком, са 
завидним степеном експресије и лексичким богатством. Реч је о правој магији језика. Његове 
приче често су ироничне, гротскне и митолошки обојене.  

Треће добро које је Братић донео српској књижевности везано је за начин казивања, 
прецизније за митопоетски начин казивања.Постоје  разни облици примене мита у књижевном 



тексту, мифологизм у различитим степенима може се посматрати у најразличитијим његовим 
причама и он показује значајну стабилност. 

Његове приче имју свој извор у митолошком мишљењу, а то се може пратити  преко 
структурно-семантичког прожимања мита, књижевности и фолклора, кроз манифестују 
транстекстуалног  присуства.  Међутим, ма какви митолошки архетипски системи и организација 
митолошких креативних књижевних веза били би бесмислени без естетских домета Братићевог 
приповедања.Као приповедач, Братић је мастор приповедања и то мајсторство је вечно добро 
српске књижевности. 
 

 

 

 

 

 

Стојана Магделинић 

 

СЕЋАЊЕ  НА  РАДОСЛАВА  БРАТИЋА 
 

У  предвечерје топлог, другог јунског дана, непуне четири недеље пре Видовога 
дана и 68. рођендана,  кад смо се сви надали, макар и краткотрајном опоравку, после 
тешких кризних периода, што се неколико пута и дешавало, изгубио је битку са болешћу 
истински маг писане речи, неуморни стваралац раскошног књижевног дара, језички 
чистунац и естета, савремени класик, “један од заштитних знакове српске књижевности” 
како каже професор Мирољуб Јоковић, академик, частан човек, хуманиста и надасве 
племенита душа, мој најбољи друг Радослав Братић.    
 Тиховао је последња два месеца у кревету своје собе окружен са свих страна 
небројеним гомилама књига, које су, осим, богом му даног, непресушног талента, који је 
донео са родног, херцеговачко крша, биле његово највеће благо. Приликом честих 
одлазака у посету, икао се видело да вене, као лист у јесен, надала сам се, да преко тих 
вишехиљадитих наслова, али и живописних ликова и чудесних догађаја завичајних, из 
његових дела, смрт не може до њега допрети.  Упркос немоћи и боловима, дечачки срећан 
при сваком сусрету, после два три силом поједена залогаја качамака који сам му доносила, 
интересовао се за здравље моје деце и унука, за породичне догађаје и, нарочито за 
школске задатке мог дванаестогодишњег унука Данила, којег је обожавао. 

Радослав Братић је, и поред професионалних звезданих висина, остао до краја, 
мали, уплашени дечак, који је у чудеса веровао. Кад је почео озбиљно да побољева, чуо је 
за чудесну моћ исцелитеља Жике, те је и мене, прилично неповерљиву, убедио да постоји 
човек који биоенергијом лечи, тако да смо годинама свакодневно одлазили на терапије, 
тражећи лека својим здравственим тегобама. У сваком тренутку, својим досеткама и 
хумором, успевао је да орасположи и драгог нам “др” Жику и гомилу тешких болесника. 
Потпуно сам била убеђена да су његове речи више помагале људима, него Жикине моћи. 
Стога су га сви Жикини пацијенти обожавали.  
 Кад сам му, недавно, приликом једне од посета рекла да мора да се потруди да се 
опорави, јер у септембру предстоје традиционални Ћоровићеви сусрети посвећени 
његовом стваралаштву, климнуо је главом. А кад сам рекла да ћу ове године и ја ићи у 
Билећу, пошто се ниједном нисам одазвала његовим позивима за учешће, лице му се 



озарило, на тренутак, осмехнуо се, прошаптавши “одлично”, али му је, убрзо потом, једна 
суза у оку заискрила. И окренуо је главу у страну. 

Двадесет година смо се интензивно дружили, од првог сусрета који је уприличио 
наш заједнички друг и пријатељ, знаменити Вук Милатовић. Са неверицом је прихватио 
идеју о писању мог првог романа. Као патријархалном Херцеговцу није му се допадало да 
се жене баве писањем, што ми је било симпатично. Много ми је, ипак, помогао приликом 
писања, нарочито зато што је главни лик тог мог првенца била моја мајка. Наслов роману 
је он дао, чак је и говорио на представљању. Признао је, касније, тек после четвртог мог 
романа, који му се изузетно допао, да сам усавршила мој хоби, писање, и похваилио ме 
толико да сам се постидела.  
 Није било делотворније терапије за лечење туге него што су били сусрети и 
разговори с Братићем. Није прошао викенд а да се нисмо видели. У данима кад сам губила 
најмилије чланове породице, нико као он није знао да нађе речи утехе, да ми снагу удахне, 
да ме својом духовитошћу и досеткама орасположи. И, морам рећи још нешто што је 
битно за личност нашег Братића. Свим срце и душом волео је своје пријатеље и колеге 
писце. Нисам срела никога ко је с таквим уважавањем говорио о свим људима с којима се 
дружио. У том свом емотивном доживљавању пријатељства био је јединствен. 
 Иако сам га, често, зачикавала измишљајући негативне особине појединаца из 
његовог окружења, никад нисам успела да га поколебам у чистим мислима према свима 
које је искрено волео. Људе који су га повредили, није помињао.  

Овом приликом нећу говорити о његовим књижевним делима и бројним 
заслуженим наградама. 

Поменућу само његову фантастичну посвећеност борби за очување српског језика 
и писма, чији је резултат, после бројних дела која је створио, била његова срећна замисао 
да на темељима давно угашене “Зоре”, заложи огањ најјачег бедема који ће стати у 
одбрану српског језика и културе од, раширене као куга расрбљене стварности  и 
антисрпске хистерије, распетог нам језика и духовног опустошења, у називу “Нова Зора”. 

Окупио је, тако, уз помоћ агилног г. Николе Асановића, екипу књижевних зналаца, 
а заискрио је часопис грандиозних вредности. Тиме је направио истински подвиг, како му 
је једном приликом рекао знаменити историчар Славенко Терзић.  

Драги Радославе, 
 Страсни и до задњег даха неуморни књигопишче, књигољупче и књигочитаоче, 
добри човече, брате мој, тихо и достојанствено, на велику жалост свих нас које си волео и 
који смо те волели, и с тобом многе дане са задовољством трошили, угасио се твој, 
импресивним стваралштвом испуњени живот, започет у тегобном, сиромашном 
окружењу, поред самохране мајке Јоване-Јоке (твоје вечне инспирације, звезде водиље и 
изворишта из којег је потекла свака твоја изговорена и написана реч), која је смисао свог 
постојања свила уз тебе, предоброг,  јединог сина. 

Добро смо знали ти и ја како је трновит животни пут “без оца, без водича, 
уточишта и упоришта”, како си говорио, јер смо имали исту судбину. Зато смо се тако 
добро и разумели. 

Твоја смрт је ненадокнадив губитак за читав српски културни простор, за све твоје 
пријатеље и колеге писце, за све нас који смо имали привилегију да с тобом многе дане 
трошимо.  
 Ипак, највећи је губитак за твоју зачуђујуће пожртвовану животну сапутницу и 
супругу Габријелу, жену грандиозних професионалних и људских квалитета. И поред 



твоје импресивне посвећености књижевном стваралаштву, нарочито у годинама кад си 
почео да побољеваш, кад те издавала снага, не би успео да одрадиш ни део онога што си 
замислио да ниси имао њену свесрдну помоћ. Нарочито се, у току твоје тешке болести и 
мука које си трпео, претворила у добру вилу која ти је у току двадест четири сата, не 
испуњавала све жеље, ниси ти имао, поготово тада никаквих жеља, већ била на услузи са 
једином намером да ти олакша сваки тренутак бола. Ниједан твој јачи удисај, уздах, грч, 
шапат, зов – нису прошли, а да се она није створила поред тебе. Све што је чула, сазнала, 
нашла на нету, а што је сматрала да ти може користити, и здравље побољшати, набављала 
је и до задњег часа у твој опоравак веровала.  
 И њој ће, свакако, бити много тешко. Празнина је огромна, туга вечита, Ипак, 
светао траг који си на српксом културном простору оставио и частан живот који си живео, 
нека јој буду утеха. 
 Почивај у миру, драгуљу херцеговачко-београдски и друже мој најмилији. Нека ти 
је вечна слава и хвала.  

 

     Милош Ковачевић 
 
         Драги пријатељи Братићеви, пријатељи му по земљачкој линији, пријатељи му по 
књижевној линији, пријатељи му по колегијалној линији, пријатељи му по пријатељској и 
другарској линији,  сви ви овдје присутни!  
      У  овој комеморативној ријечи логично би било да кажем "драги Радославе", "драги 
Братићу", али знам да би он највише волио да му се обратим онако како смо  то обичавали у ових 
дведесетак посљедњих година - ја њему  "драги мој ујаче", а он мени "драги мој нетјаче"! 
    Интересантно је како упловосмо у "ујачко- нећачку" везу. Би то за вријеме мог 
професоровања у Њемачкој у оним тешким годинама с краја прошлога вијека. Би то вријеме кад су 
писци могли привирити  у Њемачку на књижевно дружење само ако  неко из Њемачке пошаље 
"гаранцију" за њих да им је обезбијеђен смјештај, иће и пиће. Кад сам Братићу у Одјелу за странце 
хтио извадити гарантно писмо, питали су ме у каквој је  родбинској вези са мном. Ја рекох и 
написах "ферванте" (тј. рођак), они њему у Београду визу не дадоше, јер рођачка веза није  
довољно блиска да би се на њој могла заснивати гаранција. Ја послах друго гарантно писмо гдје 
написах да ми је Братић  "Онкел" (ујак) и он одмах доби визу, али ми писмом узврати да одсад 
морам да га зовем и не само зовем него и сматрам   "ујаком". И тако би - мој ујаче.  
        Најмање су два повода и безброј разлога - за нетјаков  понос ујаком.  Један је повод "Нова 
Зора" којој Братић уредник бијаше, а ја његов замјеник;  а други је Братићев књижевни опус, који 
би подлога мојих "полупаразитских" језичких анализа. "Нова Зора" и Братићево књижевно дјело, 
његови  романи и приповијетке, имају толико сличности - да би проницљив истраживач културне 
историје, па чак и књижевни историчар,  лако могао закључити да су "из истог шињела", "од исте 
памети", с истом подлогом и с истим циљем настали.  Задојио  их је својим духом, својом 
љубављу!  А та љубав је врло слојевита!  
    У њој се најприје препознаје Херцеговина, па онда Србија, па онда Русија. Баш тако - 
Херцеговина као најужи, Србија као шири и Русија као најшири завичај, а све три као "мајка". Свој 
однос према мајки Јоки, пренио је на  мајку Херцеговину, мајку Србију и мајку Русију. Нико 
ваљда није попут Братића одсликао тако,  готово афористично однос  Херцеговаца према Русији. 
У једној од  приповиједака јунак у Биш доноси непознат предмет - окупљени сељаци се питају 
одакле ли је, из које земље може бити. Један, попут Његошевог Драшка, каже да је вјероватно из 
Млетака, други одговара да је он био у Млецима и да тамо таквог предмета нема, и тако се ређају 
нагађања, док једна од жена Херцеговки (Госпава) не рече да би то могло бити из Русије. Њен муж 



јој одмах "одвали шамар за такву будалаштину", говорећи јој да себе и њега не брука, јер  "Откад 
је то нама Русија страна земља?".  
   И заиста,  за Братића и све Херцеговине Русија је на скали "љубави" одмах  послије Србије. 
То се види из свих 40 и нешто  бројева "Нове Зоре" што их Братић уреди и из читавог његовог 
књижевног дјела. "Нова Зора" Братићева замишљена је као часопис из Херцеговине, као часопис 
што га издају билећки и гатачки огранак српске "Просвјете", најстаријег и најзначајнијег српског 
културног и просвјетног друштва у Босни и Херцеговини. Али она од свог оснивања није 
"херцеговачки" но свесрпски часопис, баш као што је и сваки Херцеговац прво Србин па онда 
Херцеговац. А то није ни чудо ако се зна да је Херцеговина земља светога Саве. Та чињеница је 
битна прије свега због тога што се онај по коме је Херцеговина и добила име, а то је  Стефан 
Вукчић Косача, октобра 1448. у Милешеви овенчао титулом "херцега од Светога Саве",  по којој 
су његове земље добиле данашњи назив Херцеговина. Зато није ни случајно што је баш 
Херцеговина свим Србима за књижевни подарила свој језик - улијевајући своје херцеговачко 
исходиште у општесрпско културно и национално врело.  Братић је "Нову Зору" баш тако 
уређивао - да буде прије свега општесрпски књижевни часопис, с херцеговачким исходиштем. При 
том је сваки број Братић уређивао тако да својом различитошћу потврђује константу уређивачке 
јединствености. Кад му се неки текст  не би уклопио у договорене називе рубрика - Братић би 
једноставно измислио нову рубрику. И сад кад се погледају сви изашли бројеви "Нове Зоре" тешко 
да с могу наћи два који имају исте називе и распоред рубрика, али тешко да  има икога од бројних 
читалаца "Нове Зоре" који неће рећи да  часопис отјелотворује исту уређивачку концепцију - да 
"дише истим дахом, уређивачким дахом и духом Братићевим". 
 Та "различитост у истости", или "истост у различитости" основна је и поетолошко-језичка 
карактеристика Братићевих романа и приповиједака. Та истост огледа се прије свега у Братићеву 
језику - свесрпском српском језику. Знано је, наиме, да је српски језик двоизговоран - ијекавски и 
екавски. Да би показао свој однос према "изговорној нејединствености" јединственог српског 
језика - у времену покушаја "прогона ијекавице" из српског књижевног језика - Братић објављује 
једну од најзначајнијих збирки приповиједака "Зима у Херцеговини", у којој су    приче  тематски 
везане за Београд писане екавским изговором, а приче тематски везане за Херцеговину -  
ијекавским изговором српскога књижевног језика.  Самим тим и лексема "зима" везана за 
Херцеговину   у наслову збирке као да упућује  на "лед око срца" због покушаја прогона из 
српског језика једне од најсуштаственијих  особина његове херцеговачке основице.  
        Друга доминанта Братићеве прозе опет има херцеговачко исходиште, а то је наглашено 
присуство приче. Братић има своју, самосвојну причу, најчешће везану за Херцеговину. Причу 
којој се, попут народних, може одредити и почетак, и заплет и завршетак као разрјешење.   
Занимљивост приче не огледа се, међутим, толико у њеном фабуларном току колико у начину 
њеног причања  и, посебно, њеног наглашено интендираног дјеловања  на читаоца. 
    Братић себи као први задаје задатак да прича  као прича мора бити занимљива читаоцу-
слушаоцу. И то не само садржајно, него чак и више изведбено. Занимљива прича занимљива је тек 
кад је  и испричана на занимљив начин.  Јер, и сам Братић, у Шехерезадином љубавнику каже  да га 
хвата ужас при помисли да читалац може одбацити његову књигу зато што му је досадна, јер је 
"досада гора од депресије".  
    Тако се ни у једној Братићевој причи фабуларни и сижејни ток  не подударају. Сижејни ток 
укључује, попут Требишнице, низ рјечица, које ремете хронолошки распоред ситуација, тако да се 
читалац заједно с наратором пробија  кроз те сижејне токове  према главном фабуларном  као 
природном току радње. А  у том главном току, у његовом разрјешењу, и јесте садржана категорија 
напетости, на којој се примарно и заснива читаочев интерес за  ток текста.  Братићева прича, 
међутим,  своју занимљивост  не темељи искључиво на  напетом ишчекивању разрјешења главног 
фабуларног тока, него чак и више на занимљивости "дигресија" које тај ток  успоравају. Велика, 
огромна је разлика између језичко-стилске подлоге тих двају типова занимљивости у Братићевим 
причама.   



    У дигресивним, микродискурним цјелинама Братић увијек већи број својих ликова 
представља у ситуационом (контекстуалном) шаљивом и  хумористичком свјетлу. Хумор је  
текстуална доминанта Братићевих микродискурса. Јер,  хумор Братић схвата као  иманентну и 
једну од најсуштаственијих особина човјековог живљења. Хумор је за њега неотиђива компонента 
човјековог битисања.  Битан готово колико и комуникација. А битан посебно тамо гдје служи за 
заваравање живота. Хумор одражава "богатство духа" које ваљда компензира "сиромаштво 
живота" херцеговачког. Хумор је тако бијег из сиромашког живљења у богатство духовног 
живота.  
  Кад неки будући истраживач буде анализирао психосоциолошку подлогу Херцеговине и 
Херцеговаца у Братићевом  књижевнопм дјелу, више сам него сигуран да ће у избору доминатних 
језичких јединица и стилско-језичких поступака Братићевих препознати суштонске 
карактеристике Братићеве  српско-херцеговачке приче. Темељна карактеристика те приче јесте   
међуигра писца и читаоца, која се чак може схватити и као пишчево поигравање и провоцирање 
читаоца.  Зато је језичка, посебно текстуална и синтаксичка, структура Братићевих прича 
примарно  говорна, да не кажем говорена. Као да Братић не пише него говори, односно прича своје 
приче. Као да то и нису приче за читање, него за говорење, за препричавање.  При читању 
Братићевих прича читалац неосјетно постаје слушалац, при чему се његов читалачки (унутрашњи) 
«глас» повлачи и трансформише у «глас»  приповједача. зато је су те приче засићене 
"презентативним" језичким јединицама - како самим презентативима, тако и доживљеним 
глаголским облицима, али и "фигурама" што отјелотворују структуру комуникације, какве су  
прије свега  поређење и реторичко питање. 
       Употребом реторичког питања Братић имплицира толико жељено присуство слушаоца, 
прибављајући тако солилоквију  поетски статус  дијалога. Мало је писаца који тако често, 
функционално  и  стилски неједнообразно као Братић  употребљавају реторичко питање. 
Братићева проза врви од раскоши свих  врста и подврста реторичких питања. Реторичко питање 
укида писцу статус онога (са)говорника који, како Братић каже, "свуда и увијек води монолог" и 
"слуша самог себе" па га Херцеговци "зову Јапаја (ја-па-ја)". Нигдје као у Братићеву језику нема 
таквог бијега од писца, али и читаоца  "Јапаје".  Зато реторичко питање, попут доживљености, 
презентатива и  пишчевих израза инвокације слушалаца, Братићу првенствено служи да читаоцу 
оживи ситуацију говорења приче. Да читаоцу наметне статус слушаоца. Да  прича удружује 
причаоца и читалаоца.   
   Зато опраштајући се, драги ујаче,  овдје од тебе, знај да ће се Срби  с тобом дружити дуго и 
задуго - док је српскога језика и српске умјетничке прозе - којима си немјерљив допринос дао.        
       Нека ти је, драги Радославе, драги Братићу, драги ујаче, вјечна слава и хвала!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У СПКД  „Просвјета" у Билећи, 7. јуна 2016.   

                                                                                                                                                                                    

Никола Баћевић  

       Умро је Радослав Братић, писац. Давно неко рече : „Сваки човјек умире два пута. 
Први пут  када физички нестане , други пут када нестане из сјећања.                                                                                             
Према томе, наш Радослав Братић неће умријети други пут. Или, умјетник умире, остаје 
његово умјетничко дјело да живи вијековима и да, поред осталог, свједочи о временима и 
аутору. 

       Господо, подсјећања ради, кратка биографија Радослава Братића, почасног грађанина 
Билеће. Рођен је 1948. године у Брестицама. Основну школу похађао је у Коритима,  у 
Билећи а средњу у Требињу. Студије књижевности завршио је у Београду. Био је уредник 
студентског часописа „Знак“ затим  „Књижевности“, листа „Књижевна реч“и часописа за 
књижевност и културу „Нова Зора“. Радио је као секретар и потпресједник Удружења 
књижевника Србије,затим као уредник у БИГЗ-у, гдје је уређивао  десетак библиотека. 
Међу осталим књигама,уредио је Сабрана дјела Слободана Јовановића,Данила Киша, 
комплет књига Борислава Пекића (постхумно) као и едицију  „Нове књиге домаћих 
писаца“. Приредио је књигу  „Молитве и молбе“ његове светости патријарха српског 
господина Павла. 

         Објавио је романе: „Смрт спасиоца“(1973) ; “Сумња у биографију“ (1980 , 1981. и 
џепно издање 1993); „ Трг соли“(2008); књига приповједака „Слика без оца“ (1985, 1986. и 



џепно издање 1992); „Страх од звона„ (1991 ,1992 ,1993.и 2000); „Зима у Херцеговини“ 
(1995.и 2001); књигу из поетике читања “Шехерезадин љубавник“ (1996);   књигу  есеја и 
приказа „Писац и документ“ (2000); на телевизији и радију изведено је више Братићевих 
драмских текстова. 

        Издавачке куће „Просвјета“ и „Филип Вишњић“бјавиле су Братићева изабрана дјела у 
девет књига. У деветој књизи „Књижевна и научна рецепција Братићевог дела“ сакупњени 
су огледи наших најистакнутијих књижевних критичара о његовом дјелу.      

      Добио је  сљедеће награде : „Исидора Секулић“; „Андрићева награда“, „Ћамил 
Сијарић“, „Меша Селимовић“; “Лазар Вучковић“; „Ћоровићева награда“ ; „Кочићева 
награда“ за цјелокупни опус и „ Златни беочуг Београда” за допринос у култури главног 
града Југославије. 

       Братић је, заједно са Габриелом Арц сачинио више избора и тематских блокова у 
листовима и часописима из домаћег и свјетског стваралаштва, измеђју осталог: из 
књижевности Кине, Индије, Лужичких Срба и америчких црнаца. Приповијетке су му 
уврштене у домаће и иностране антологије. Проза му је превођена на више свјетских 
језика. 

        У једном интервјуу на питање новинара: „ Од кога сте наслиједили дар за писање?"-
,Братић  одговара : „У Херцеговини дјеца се рађају огрнута митовима и легендама. 
Слушају предања, епске јуначке песме. Највише се наслушају прича о ратовима, прича 
баба, дедова и родитеља, прича предака, а оне су пуне крви. Деци се, понекад, чини да је 
реч о свецима, чијим се речима ништа не сме додавати ни одузимати. Ако се добије дар од 
некога - онда је то дар од предака,дар од самог Господа Бога.“ 

      Рекох, Братић је рођен у Брестицама а основну школу завршио је у Билећи. Једна 
француска пословица гласи: „Све велике ријеке извиру у провинцији“. Братић је примјер 
који потврђује ову пословицу. 

        У свом животу и књижевном дјелу одлази у свијет из кога је пошао. Емотивно везан 
за Херцеговину и Херцеговце, нико као он није ушао у њену историју, обичаје, навике,  
емотивни живот уопште, у херцеговачко чување традиције коју су им у аманет  оставили 
преци који су вијековима крварили за слободу и част - највеће вриједности у људском 
живљењу. И све ово преломљено кроз његов умјетнички дух, и све ово добија шире 
значење и тумачење човјековог постојања и дјеловања. 

       Био је прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа, најчистијим вуковским 
(српским)  језиком. Ево конкретног примјера, односно цитата из његовог романа „Трг 
соли“ за који је добио Ћоровићеву награду:  „ Неки силни војсковођа ко зна да ли 
одушевљен или разочаран, да ли побједник или поражени, ко зна гдје, коме и на ком 
језику, рекао је да на земаљској кугли нема чудније земље од Херцеговине, да толико 



може опсјенити и преварити невјештог путника. Час се чини мала и непроходна, час 
голема и раштркана. Љети жедна,тврда и испуцала,с пуно јаметина и провалија; зими 
снијегом  и ледом окована. И љети и зими –неслана. Волујак је наш  Тавор  а Зеленгора 
наша Крстата гора. У рано прољеће чим сњежни намети почну да се топе, постаје мокра и 
блатњава. Вода куља са свих страна, али ће је многе џомбе прогутати. Час отворена и 
свијетла, као у љетно подне, час закопчана као наквашен шињел војника на Вучијем долу 
пред почетак битке са Турцима.“ „ И што год у Херцеговину путник у глави донесе, већ на 
сљедећем кораку то не важи!“ 

       За Братића је Херцеговина јуначка земља, земља хумора и туге, земља чувар 
традиције која је залог опстанка. 

         Но, да се вратимо Братићу у Билећи. Година 1997. први Ћоровићеви сусрети писаца 
„Српска проза данас“ у чијем се оквиру одржава  и Округли сто. И тако редом, до данас 
седамнаест Ћоровићевих сурета у којима су учествовали најбољи писци савремене српске 
прозе: Добрица Ћосић, Драгослав Михаиловић, Антоније Исаковић, Момо Капор, Миро 
Вуксановић итд. Идејни зачетници ,организатори, режисери,покојни Радослав Братић и 
покојни Никола Асановић. Воде се расправе куда иде савремена српска проза, говори се о 
њеним манама и врлинама шта ваља чинити у будућности. У паузама дружење и шале, 
којима је  Братић био склон. „ Е мој Братићу“ обрати му се Ћосић, „само ме још ти ниси 
издао“. „ Још није касно“ -  одговори Братић. 

        Након одржаних 17.Ћоровићевих сусрета изашло је 14 зборника под насловом 
„Савремена српска проза“. Литература која може послужити за научне радове из 
књижевности. 

          На једном од првих сусрета сједе Радослав Братић, Никола Асановић и академик 
Бранко Милановић. Никола и Радослав обавјештавају професора Милановића да ће 
покренути часопис за књижевност и културу „Нова Зора“ који би требало да буде 
наследник Шантићеве „Зоре“. Стари професор се у чуду прекрсти и у невјерици и сумњи 
рече: „Знате ли у шта се упуштате, нек вам је Бог на помоћи!“                             „Нова 
Зора“крену са  главним уредником Радославом Братићем и секретаром Николом 
Асановићем. До сада је изашло 45 бројева. „Нова Зора“ коју је Матија Бећковић назвао 
светиоником , а Добрица Ћосић рекао да су два најпостојанија стуба српског духовног 
простора „Летопос Матице српске“ и „Нова Зора“. 

        И на крају, Радослав Братић, поклонио је Српском просвјетном и културном друштву 
„Просвјета“у Билећи , односно њеној Српској народној читаоници, своју библиотеку, 
непроцјењиву духовну вриједност коју би било бесмислено претварати у материјалну,  јер 
духовно нема цијену, јер је духовни живот већи ступањ живљења од материјалног. Ова 
библиотека је према броју примјерака и садржајно веома импресивна . Садржи 3228 
примјерака. Поред белетристрике која је највише заступљена ,ту су и дјела из области 



науке: историје, књижевне историје, књижевне критике, есејистике, теорије књижевности, 
филозофије, теологије. Много је ријетких примјерака –раритета, што доприноси још већој 
вриједности библиотеке. Уосталом, ко је компетентнији од писца да прати развој 
књижевности  и књижевна кретања,  да оцјењује вриједност књижевног дјела и да 
искључиво на основу тога формира своју библиотеку. 

        Радославе Братићу, Билећа жали.Жали Српско просвјетно и култирно друштво 
„Просвјета“у Билећи. Жељели смо још Твојих књига, Твојих долазака у Билећу , још 
Ћоровићевих Сусрета, Округлих столова о теми „Српска проза данас“,   још много бројева 
„Нове Зоре“, жељели смо да се дружимо с Тобом.                                                                 
„СПКД"Просвјета“у Билећи обећава да ће и ове године организовати Ћоровићеве сусрете 
писаца,  а тема округлог стола биће“Књижевно дјело Радослава Братића“. 

      Радославе Братићу, почивај у миру,  гдје праведници и добре душе почивају. Вјечна ти 
слава и хвала. Вјечна ти слава и хвала навијеке вјекова.                                                                       

              

  

 

 

 

 

 

 

 

3. У Херцег Новом:  СПКД ПРОСВЈЕТА – ХЕРЦЕГ НОВИ - Омаж Радославу Братићу, у кући Ива 

Андрића, Херцег Нови, 30. јун 2016. године 

  

   

 

Андрићева Кућа поново је отворила врата књижевном догађају. Овог пута повод је био омаж 
недавно преминулом књижевнику Радославу Братићу.  
У организацији херцегновског друштва СПКД "ПРОСВЈЕТА" омаж је окупио професоре 
књижевности, књижевнике и чланове општинских одбора "Просвјете" из Братићеве родне Билеће, 
Требиња и Гацка, као и херецновске књижевнике. 
Уводним излагањем о Братићу и његовом стварању омаж је започео професор Никола Баћовић из 
Билеће.  
Подсјетио је на Братићеву биографију, библиографију, награде, као и упокојење  и сахрану у Алеји 
великана на Новом гробљу, у Београду, уз сва велика имена, из свијета културе.   
Вишња Косовић је говорила о Братићевој збирци приповједака  "Слика без оца", Винка Перишић-
Шаренац о збирци "Страх од звона", Рајко Танасијевић је говорио о Братићу и његовој 
Херцеговини, Снежана Вукићевић - Чворо о роману "Смрт спаситеља".  
Оливера Доклестић је дала осврт на збирку приповједака "Зима у Херцеговини" и о сјећању на 
боравак Братића у Херцег Новом.  



Књижевни омаж и тренутке сјећања на Радослава Братића и у његову част уљепшали су 
надахнутим  говорењем  поезије Гачани, Јован Делић и Драго Паповић, иначе, власник "Херцег 
телевизије", а уз њих и увијек расположена за казивање поезије: Винка Перишић Шаренац.  
Светлана Бубања је тачкама соло пјевања обогатила ово вече.  
Посебно изненађење вечери приредио је Радомир Вучковић, предсједник СПКД "Просвјета",  
Гацко, довођењем на сцену власникаиздавачке Куће "Филип  Вишњић",Дејана Мастиловића, који 
је новској "Просвјети" уручио комплет изабраних ђела Братићевих књига, које су штампане 2015. 
године. 
Програму су присуствовали конзули Републике Србије, генерални конзул Слободан Бајић и 
конзул Зоран Дојчиновић. 
Есеји о Братићу и његовом дјелу, који су саопштени у програму омажа, на овој вечери, наћи ће се 
у наредном броју часописа "Нова зора" који ће читав бити посвећен Радослоаву Братићу. 
 
У име СПКД ПРОСВЈЕТА 
Оливера Доклестић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оливера Доклестић 
 

О БРАТИЋУ И ЗИМАМА У ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

У херцегновској Градској библиотеци постоји посебан дио, који се зове Завичајна збирка, a 
који је поставио на добре основе професор, некадашњи директор ове јавне установе културе,  
Веселин Песторић, са циљем да се чувају све књиге и сви рукописи које су написали људи рођени 
у Новоме или Боки, или који су одатле поријеклом, или су то дјела аутора, која су тематски везана 
за Боку, говоре о Боки или су, пак,  ту само стварана. Та писана заоставштина је изванредна збирка 
књига и писаних дјела о Боки, са стотинама и стотинама аутора и дјела.  
Дивно, нематеријално, несамјерљиво,  трајно завјештање словне Боке.  

Збирци приповједака «Зима у Херцеговини», Радослава Братића, мјесто је у тој Завичајној 
библиотеци.  

Прво, зато јер је писана једне зиме у Новоме.  
Друго, зато јер има посвету Новљанину, мотиве из Боке и њених људи и догађаја.  



И сама чињеница да је посљедњих десетак година Радослав Братић своје годишње одморе, готово 
редовно, проводио у Боки, у Новоме или Тивту, да је стекао много пријатеља, међу «људима од 
пера», и онима који нису уживали такав списатељски рејтинг, већ су били само и једино добри 
познаници и пријатељи, говори у прилог чињеници да је његово сазнање и интересовање о овој 
средини било с годинама све веће, и да  се већ осјећао њеним припадником, са сличним, магичним 
везама тог, души и оку, угодног поднебља, које је ту довело Андрића, Раичковића, Костића Лалића 
и ине писце и, уопште, умјетнике.  
Посљедњи боравак у Боки и Новоме био је прошлог љета, 2015. године. Заједно смо ручали у 
Игалу, у ресторану «Илијада», међу разапетим рибарским мрежама, са закаченим шкољкама и 
необичним скулптурама Косте Килибарде. За једним столом: Радослав, његова Габи, Тонћи 
Ђечевић, искрени поштовалац и пријатељ, и ја. Прије тога, кад год је долазио у Нови, волио је да 
сједи у «Локанди», на крушевичкој пјаци, са Тонћом, попут свих оних Новљана који одатле имају 
«прегледну ситуацију» на све који пролазе степеништем «испод сата» и преко пјаце, па могу да их 
зовну на пиће и чашицу разговора.  

Књижевник, Бранко Лазаревић је, својевремено, сједао у кафани «Субра», која је била на 
истој градској тараци, пар метара даље.  

Радославу су прилазили познаници и могли су да «баце» по коју ријеч између 
књижевности и «домаћих» тема. Из таквих разговора приповједачи налазе материјал за своје 
умјетничко стварање. 

И сад се сјећам, с тугом. 
Радослав Братић. 
Никад од њега громогласан смијех, а свака реченица таква да те наведе да се смијеш. 
Братић, коме су сви, који су га познавали, хтјели да му буду пријатељи. 
Братић, кога су много вољели у Херцеговини и у Београду, а и у Новоме 
Братић, који је подсјејећао на Ајнштајна, због чекињастих, бијелих бркова. 
Братић, успореног, гегуцавог хода, с бијелим патикама на ногама. 
Уз њега његова Габриела. Габи. Супруга, животна сапутница, сапатница, његов ослонац, 

штап, десна рука, његова половина. Духовна свакако, његов уредник, у животу и у стварању, неко 
ко уређује пошту и обавља кореспонденцију на компјутеру. Али, чини ми се, с временом и 
патолошки, готово, Радославова анатомска половина. Она је носила Радославов бол и немоћ, на 
својим леђима и трпила мирно његова чангризања, кад му је већ било јасно да болест узима маха, 
и да је већ сасвим тешко и да чита а камоли да пише и ствара, и да земаљски живот полако измиче 
контроли и да је започело нестаје. Ваљда је знао колико му снага лежи у њој, колико је ова мирна, 
да, крајње смирена жена, његова узданица, његов «spiritus muvens», колико је све његово тијело, 
његова снага, заправо у зависности од ње. Некад предосјећамо судбину иако то не знамо 
рационално да објаснимо.  

Зато је Радослав Братић збирку приповједака, коју је писао у Херцег Новоме, касније 
названу «Зима у Херцеговини», објавивши је 2000-те године, посветио «Гариели, de iure et de 
facto».  

Понегдје провире, доста стидљиво, мотиви из Новога. Част је граду што је настала баш ту, 
иако је,  заправо, то све сама Херцеговина и Херцеговци, обојано временом и приликама, па и кад 
се купају у мору или леже под сунцобраном.  

Радослоав Братић је сликао Херцеговину, њено лице и наличје. Није уљепшавао. 
Читаоцима је преносио умјетнички израз. Њиме је обогаћивао доживљај толико да читаоц не зна 
гдје је линија која раздваја стварност и машту, реалног и имагинарно, туробно и мрачно, с једне, и 
весело и ведро, с друге стране. Некад се чини да је на тој необичној земљи, каменитој и посној, 
Земљи Херцеговини, у исто вријеме и љето, које све сажеже, и који угаси све рукавце 
Требишњице, и зима, сурова, хладна, сњеговита. Ти контрасти, у једном истом бићу, љепота 
површинског тока и понор бездна, као понор душе, каква јесте ријека Требишњица, то је суштина 
Херцеговине, кичмени стуб, на који се ослањају приповјести у збирци «Зима у Херцеговини». 
Кључна приповјест о несрећној судбини дјевојака, младих жена и крвавим сватовима, почиње 



причањем уз огањ пећи у неко хладно доба неке страшне зиме, када се ништа није могло радити, 
ни кретати, па је причање догађања уз ватру било начин да се прекрати вријеме док се снијег не 
отопи.  

Много симболике има у Братићевом писању, много прелијепих описа. И кад се чини да је 
то онај дух увијек спреман на шалу и спрдање, са свим и сваким, заправо се улети у замку причања 
о тешким судбинама, о усудима, о крвавим и несрећним догађајима, о колоплетима дешавања, која 
се, готово, увијек, завршавају трагедијама. Братићева Херцеговина је таква, заснована на стварним 
догађајима, а казивања претворена у умјетничка, захваљујући његовим дескрипцијама, 
поређењима, кориштењу симбола. 
Земља незамислива без трагедије и туге.  
Т рагедија је присутна готово у свим причама. Усуд, камен судбине, као што је каменита и 
цијела Херцеговина, пуна снажног духа, скривених емоција, темперамента, пуна вицева, шала, 
догодовштина, гдје су исти ти људи у једном тренутку духовити и шаљиви, а већ у сљедећем 
опори, сурови, до крајњих граница. Традиција и обичаји – снажни попут камена и нераскидиви 
попут ланаца, за час се претворе у окове ума. А окован ум је пут за несрећу. 
Херцеговина је земља незамислива без трагедије и туге, колико и неподношњиво  врела и безводна 
љети или сурово хладна и неприступачна, зими. Па, ако невоља и трагедија нису дошле извана, ту 
су домаћи Херцеговци  да је изроде, као да је сам ђаво у њима, ојачају је да се, као страшило, 
надвија из прошлости, витла над садашњошћу и пријети будућности. Радост и весеље, пробуђени 
у наравима весељака, потанути ракијом и вином, зачас окрену све наопако, и завију земљу у црно. 
Та привидна, укроћена страст за женом, чедношћу и љепотом, умирена с очију тријезних, проради 
попут мутних извора у кишно доба, замрачи ум већ и онако у пијаном стању, и разоткрије све те 
поноре душе и пороке који се крију у мушкој снази, побуђене сујетом, мрачњаштвом у свијести; 
развије их у звијери кад намиришу крв да настане трагедија и смрт, о чему се прича у зимским 
данима, уз ватру и огњиште.   

И причачи воле да кажу да се то догађало некоме друго, у другим, Бог ће га знати, којим 
народима и у ко зна које вријеме. А мудри, попут Радослава Братића, знају да је то оно притајено 
зло које лежи у тој каменитој земљи. Човјек је у свему дио поднебља у коме живи. 
Прича «Зима у Херцеговини», као најснажнија у истоименој збирци, даје подлогу за анализирање 
менталитета Херцеговаца, односа према жени и њеној несрећној судбини, о брзом превртању 
ведрог у мрачњаштво, за шта Братић вјешто, дивно умјетнички увезује симболиком понорнице 
Требишњице, и њена три рукавца, када даје завршну ријеч, на сваком дијелу ове приповјетке, као 
да је нарав људска, Херцеговачка, дио саме природе:   

Први рукавац или пијани сватови 
Други рукавац или ноћ у којој се нешто страшно збило.»    
Трећи рукавац или весеље које се претвара у жалост 
«Оно што мени испричаше разбило се у рукавце Требишњице; сваки је другачији и носи 

нешто ново. Е сад, што се мало ријека замути па опет избистри-тога се не треба плашити.» 
И, кад сватови осрамоте младу, растргају јој одјећу, а њена нагота још више распламса животњски 
нагон те учине над њом страшни чин обљубе, Братић то овако пореди: 
«То је трен када се у рану јесен излије притока Требишњице и нанесе блато и муљ на њиве, са 
којих још није скинута љетина. Уништи све и са собом остави најгори талог и пустош.   
Или кад се сватови завадише око младине части, након прве брачне ноћи, па наста страшно крваво 
поприште, попут рата, пуно крви, рањених и мртвих, запаљене куће младожењине, а Братић 
прологом запише: 

«То је као када притока Требишњице пресуши и сунце све спржи и изгори. Остане само 
црна гареж љета, као усред каквог страшног пожара.»  
       4. «Затријеше се и сакрише трагови, и људи и њихових прича, као када се излије набујала 
Требишњица и поплави и њиве и ливаде и куће. А спаса изгледа ниоткуда нема, нити га може 
бити.» 
 



Компарације и дескрипције, које користи Братић, у овој збирци, говоре о изузетној 
маштовитости, рјечитости и ликовном доживљавању, онога о чему пише, а, вјероватно, и 
кориштењу поређења која је слушао у свом дому, и у домовима његовим мјештана. Примјер су 
сљедећи искази, који сваки за себе може да буде умјетничка слика: «Никодије обриса згужвано 
лице ...»,«Прекидач пусти светлост у трбух сијалице.», «Подрумска врата шкрипнуше и поцепаше 
подрумске мисли које ми не умемо да докучимо», «Споља се чују капи кише, суснежица, празно и 
познато, као речи оног који увек прича туђу причу», или «Претрпани кофер је слика хаоса, као 
дете када се унереди. Личи и на стомак гојазног створа, препун несварене хране и са откинутим 
дугметом на кошуљи – тамо где је најдебљи.» или «Кад скине шешир, види му се ћела на потиљку, 
као гувно крај цетињског манастира«, «Више је личио на балван у шуми него на виђеног 
младожењу», «налегао на седло ка квочка на полог у првим данима припреме мајчунског живота», 
«Бедевија под Лојом очима прави колутове, ужарене као погаче извађене испод сача.» ... 

Радослав Братић је био наш пријатељ. Могу рећи мој драги пријатељ. Његовом физичком 
смрћу изгубили смо дивног човјека, пријатеља, књижевност је изгубила сјајно име ствараоца, 
приповједача, на старински начин, попут оних старина које су причале уз огњиште у вријеме 
хладних зима, не стављајући ни патетику ни радост тренутка у први план. Подсвјесно је знао да 
сам народ носи и своје бреме и своју кривицу, и да о томе мора да пише. Братићево писање је као 
задатак постављен из неких виших сфера, попут истиних исказа у исповједаоници. 

Али такав, какав је био, није волио да се никоме додворава, погово не странцима, који се 
мијешају у питања његовог народа и који желе да његовом народу одређују судбину и робовску 
зависност. Макар и са пороцима, његов човјек, сам и бескућан, јесте његов пркосни јунак, 
једнаких навика кроз све вјекове и сва друштвена уређења, једнако мио и суров колико и земља 
Херцеговина. 

Био је родољуб, на исти онај начин и с истом количином љубави колико је волио и да пише 
о лошим особинама људи и свим мањкавостима малих, приватних историја, кроз судбину малог 
човјека у вртлогу великих догађања. 
  Пишући о малим људима, Радослав Братић је испунио велики задатак књижевности и 
сврстао се међу сјајна имена српске књижевне историје. 
                                                                                                                        

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Вукићевић - Чворо 
 

СМРТ СПАСИОЦА  РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
( И моји спаситељи - сви помријеше. Прво стриц, затим Филип, а за њима и остали – стоји у уводу 
књиге) 
 

Оно што је мој први утисак о роману „ Смрт спасиоца“, у његовом трећем издању 
2008.године, а прво издање је било 1973. године, дакле, у вријеме  другог друштвеног система, 
оног доба када су многе ствари позавршаване од тадашње власти, због којих нас данас боли глава, 
је да је Радослав Братић, на већ изграђеном вишевјековном темељу само наставио градњу. Темељ 
је народно предање директно из фамилије, а не из књига како је то данас уобичајено... Темељ је 



вишедимензионалан; он обухвата причу о породици, народу, обичају, бајци, појединцу тј. личној 
аутентичности која није дата  просто речено важним и јавним личностима, обухвата колективно, 
култ мртвих код Срба,  азбуку тј. писмо итд. Оно што истичем као посебно код овог писца је 
религиозан аспект романа, што тек сада долази до потпуног изражаја након свих дешавања и 
протоком дуже од четири деценије. 

Одмах се може спознати да је писац растао уз херцеговачко приповиједање,  не само по 
аутентичном предању и језику, него и по томе како прича тече, заокупља и држи у незивјесности.  

Као писац поникао из сличног миљеа, разумијем роман као веома вјешто написану оду 
свом поријеклу. На први поглед прича јесте о дјечаку који сурово одраста, како је то, између 
осталог, окарактерисала у поговору Јасмина Лукић. Овоме желим да придодам да ова суровост 
јесте реална, али не на нивоу појединца. Братић је апсорбовао све што је могао знати по том 
питању и унио као доживљај јединке, те је тако и акцентовао негативност одраслих у очима 
дјетета.Општепознато је  да дјеца херцеговачког крша и уопште крша гдје спада и Црна Гора и 
Лика, нијесу мажена. Она и данас одрастају строжије и захтјевније него у неким другим 
срединама, о чему нам на неки начин опет приповиједа писац у каснијем дијелу романа, који се 
дешава у граду.Такође стоји да је страх од иреалног често развио невиђену машту 
и,превладаванодрастањем, заувијек остао присутан као сјећање; напримјер пожар у коме је 
изгорјела кућа. 

Ради се о роману и младом писцу у социјализму који за свој први роман налази тему сам у 
себи, са низом аутобиографских уметања. Оно што је битно, када је ријеч о судбини дјечака, је 
везаност  за прошлост, од чега ниједан човјек не може да утекне и што у битноме одређује његов 
ментални склоп и одскок у будућност. 

Оно што ме заокупило, познајући тај сплет суровости, одрастања, челичења и 
заштитништва саме породице, је   уз присутан религиозан аспект романа и необична, фина 
духовитост. Духовитост оне  природе коју посједују људи који заувијек задрже извјесну 
несташност и радозналост дјетета, а у књижевности дају лакоћу читања читаоцу. Неколико  пута 
сам се насмијалачитајући и јасно видећи комичну ситуацију не само ових јунака, него и себе, 
односно сваког човјека у животу. 

У мом сјећању  на Радослава Братића се населила једна успомена на његов ведар и 
проницљив дух.  У првом дужем разговору који смо водили он ме питао јесам ли професорица. 
Рекла сам да нисам, чак сам била изненађена јер видим себе другачије, али да је био мој отац па је 
можда нешто прешло и на мене. Онда смо разговарали о другим стварима и тема ја-професор је за 
мене била завршена. А потом, на сахрани нашег такође веома значајног књижевника,разговарало 
јенеколико људи. Стајала сам, некако као завезана врећа у том малом друштванцету не знајући и 
не желећи да причам, па ми се Радослав у једном моменту обратио: А ви сте оно професорица, је 
ли? – Нисам, кажем ја и погледам га, он се смјешка, па схватам да он то пита због мог става, 
некако као да хоће да ме пренеиз моје инстиктивне ограђености, да је у њему један несташко који 
одлично запажа, даје на знање да види и шали се, јер од свег професорског ја једино у том 
моменту имам строгост као одбрану. 

Ето, такво нешто сам ја нашла у овом роману, када говоримо о Јакову Микетићу, дјечаку 
који стиска зубе и ћути, трпи и као овлаш погађа у центар истине на ивици трагичног и комичног... 

Роман је и прича о томе како се одраста у суровилу Херцеговине гдје је комплетно 
окружење ангажовно око појединца.  Дјечак је другачији, а треба живјети колективно. Неопходно 
је живјети колективно и задржати правила и покренути на све могуће начине код насљедника 
породице, порив  за опстанком. Ту се често користе негативна поређења по дијетешто би требало 
да га подстакне да буде бољи.  Нема простора за мажење, што дијете сасвим другачије тумачи. 

Са данашње тачке гледишта, када људе заокупљају ствари, а не људи и њихово окружење, 
несхватљиво је и пола оног што се догађа, али је врло схватљивоиз контекста тадашњег живота 
гдје је требало створити борца и гдје су сви борци у сваком моменту. Односно, схватљиво је ако се 
нијесмо одвојили од корјена. Да будем прецизна, ако си свјестан да имаш корјен, онда си и ти као 
јединка објашњив, као наставак једног бесконачног низа аутентичних живота. 



Они живе кроз тебе, као што живе сви ликови кроз гене и формирану психу сада зрелог 
Јакова Микетића. 

У контексту дјечачког доба главног јунака, успио је да каже све битно о православљу не 
само у  фамилији, наго и у комплетном окружењу. Ту је низ слика; икона Богородице која не гори 
у пожару,  сто постављен за упокојене, Слава, баба Гугуша за коју само Створитељ побјеђује, дјед 
који каже да је Свето писмо најистинитија књига, јама Голубиња из које се сваке недјеље чује 
јечање... 

Оно што касније пише Радослав Братић тражећи друге и  модерније начине има клицу у 
овом роману баш у казивању о мрачном, болном, суровом...онако како не очекујемо, истовремено 
потврђујући да тај исти миље није израђао монструме, него одиста врсне, храбре  имаштовите 
људе.  

Братић у кратким цртама слика ново друштво настало расељавањем или одласком у 
градове, што подразумијева друге вриједности; нпр.кад тетка и тетак долазе на његов рођендан, 
што се никада до тада није славило, кад каже да треба зауставити досељавање сељака „да не кукају 
грађани да им све искварисмо“ .  

Тек у велеграду,  хајдучка душа главног јунака примирена усађеним осјећајем за 
колективно без имало лицемјерја примјећује на исти начин као дјечак у Херцеговини,  сада као 
одрасла личност. Може се примијетити да је његов однос према друштву исти и као дјечака и као 
одрасле личности – тј. он има свој став без имало примисли о адаптацији ради било чега.Тај дио 
романа је исказан са пет доживљаја, тј. слика. Штиво је препуно духовитих слика ситуација и 
портрета гледано очима бића које није лицемјерно. Ово штиво пуно реченица у стилу народне 
изреке или клетве би могло одлично послужити као компас у водама данас наметнуте 
ненормалности.Клетва-антиклетва је у овом романуодличан путоказза оно што не ваља за човјека 
и чега се бојати, јер настаје из страха. Страх рађа оштрицу која је сурова; да се нешто не изроди у 
оно што није никако пожељно. 

У овом роману се рађа и мит онако како се заиста рађа у народу. Од стварне личности 
Григорија Микетића из Херцеговине, до Григорија  који се појављује на разним мјестима,  у 
различитим ситуацијама и улогама. Али увијек има натприродне моћи. Мајчино величање оца 
Гаврила, које је слушао као дјечак, и бабино о Григорију, преметнуло се  у моћније, у народно 
бајковито вјеровање и жељу која се поистовјећује са новом истином о иреалном Григорију 
Микетићу. „Помријеше моји спаситељи“ – каже Братић, само Григорије нестаде. 
Оно што је шармантно, што мами на осмијех или смијех је бистрина слика које нам даје аутор. Кад 
он каже;  нисам ишао у школу, јер ми је досадило придиковање учитеља, отишао сам... сад ви 
мислите гдје је отишао, побјегао од куће? ...а он отишао да бере дрењине... У моменту ја видим 
једног одметника ког никако да приволиш на послушност, савршено природног, са једноставним 
рјешењем да у херцеговачком красу бере дрењине,  самоникло воће, права слика живота гдје је 
сваки човјек самоникао као та дрењина, на правом мјесту и све друго је сувишно – учење и учитељ 
и правила.  

На крају примјећујем да сам роман почела да читам без икаквих информација и заиста сам 
мислила да није први Радославов роман, иако ми је сам увод романа изгледао помало нејасан до 
момента када су почела бајковита приповиједања и заокупила ме. Овај роман је награђен наградом 
листа Младост и драматизован. Друштво је такав организам да требује и књижевнике  тренутних 
потреба. Тренутне потребе не интересују Братића, оне нијесу у његовој свијести и у његовој 
књизи. То бисмо могли да назовемо рјечником православља - сјећањем на смрт,.... Смрт спасиоца 
је у Братићевом случају то исто на националном нивоу. 
 

 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винка Перишић Шаренац 
 

СТРАХ ОД ЗВОНА РАДОСЛАВА БРАТИЋА 
 
 „Срах од звона“ није само изузетна савремена проза, нити питки поетични прозни запис о 
слици живота злом судбином прикованог човјека за херцеговачки камен под ужареним небом и 
свјетлицом муња, запис о страху од живота чије су бисаге крцате неимаштином, глађу, жеђу, 
врелином, цичом зимом, псовком, пријетњом, клетвом, самоћом, тишином, галамом, причом, па 



све тако укруг док се поново не стигне на прапочетак, на страх: страх од звона, од Бога, од 
историје, неслоге људске и српске, од јарке свјетлости и пригушене таме, која носи и крије 
небројене тајне, страх од тајни, од недокучивог, оностраног, у коме, ко зна какво се све зло крије, 
када га је у овом овђе животу напретек, о чему посигурно и сасвим поуздано свједочи Јаков из 
ђечијег угла виђења; нити је то, пак, пука фолозофска рефлексија одраслог човјека, преломљена 
кроз призму ђечијег поимања свијета и збиље, у коју је бачен, ни крив ни дужан у неко опако 
безвремено, или боље рећи свевремено доба на тврдом тлу Херцеговине, из којег се није имало куд 
побјећи ( ...авај, свијет је донде докле се простире ђечаков видокруг. И не само његов. Сви житељи 
Биша, причају и испредају животне приче у којима је реалност проткана фантастиком и маштом, 
легендом и потком сазданом од искони, преко античког доба, Христа, Османског царства и Косова 
поља, до Гаврила Принципа, Николе Тесле, Вука Караџића, па све до Стаљина и Хитлера, 
Михаиловића и Тита, до Саве Ковачевића и, ево памтимо га са бројних партијских предавања 
омладини, Влада Шегрта... Братићев, јунак, дакле прича, све оно што је видио и чуо, простим 
народним језиком речено у „свијету и околини“, а свијет је оно докле оком може добацити и за дан 
хода прећи: Гацко, Билећа, Невесиње , Фоча, Никшић, Дубровник, Конавли. Овако узевши, 
околину би представљао традиционални миље и сво оно знанствено насљеђе, које херцеговачки 
човјек оног времена посједује, а у шта би се однекуд могли сврстати и Беч, Цариград и Рим, али и 
Имоткиње и кириџије и накупци, сви они непознати и далеки, који су уз звук звона долазили у 
село...Звук звона, дакле, није само доводио намјернике и новорођенчад, но и одводио драге људе 
са овога свијета, остављајући трајно страх у срцу ђечака , кога у недостатку очеве слике, окупаше 
мртвачном водом и на часак згурасе у ковчег у коме је секунд прије лежао мртвац. Све је у 
реалном свијету Биша , као и у књижевној стварности Братићевој могуће. Отуда није чудо што 
управо овђе срећемо преплитање и спајање неспојивих ликова попут Зевса и Јакова, Бога и 
Ђавола, анђеоских и ђавољих сила, које никако да се размакну па од њих нема провидна дана у 
животу ђечака. Ђаво илити нечастиви, свеприсутан је у овом прозном опусу богатом догађајима и 
ликовима, али не олако памтљивим , као у древним причама, премда су општепознати, већ богатом 
искуствено, при чему након прочитаног остаје у души читаоца утисак тежине живота сручене на 
плећа сваког човјека и осјећај тјескобе усљед немогућности бијега од злехуде судбине која 
притиска херцеговачки крас ( читај: балкански животни простор, на коме православни свијет, 
исцрпљен вјечном неимаштином, глађу, неслогом и размирицама ратује, не само међу собом 
унутар племенских атара, но и са сусједима, са далеким и страшним Русима, са фашистима, са 
одметницима, партизанима, са зетовима, снајама, са вилама, вуковима и вукодлацима, са 
нечастивим, па, коначно, и са Богом. Јер, према ријечима ђечака, ни од сам није сигуран да се Бог 
и Ђаво негђе тајно не састају и договарају.  Такав је живот херцеговачки. Толико тежак да човјеку 
понекад није јасно у чију се пређу уврзао, Божију или Ђавољу.  

Та аподијељеност Биша и Бишћана, та подвојеност унутар самог човјека, непресушан је 
извор тема за ново размишљање и расвјетљавање Братићевог ђела. Писац, стиче се утисак, у 
појединим причама колико згусне и надроби, испреплиће јунаке и њихових ђела, да нам, напросто, 
остави у задатак да размишљемо, зашто је поредио, нпр. њиску кобиле Зеке и звјерску нарав младе 
која у Биш пристиже из Лике, шта ће та горопадна жена као маргинални лик ту, ако није средство 
којим је осликао жестину њиске и жала за изгорјелом, од ко зна чије руке кућом; зашто је с истом 
дозом поштовања помињао и партизана („Лично је уз потоњи рат у мом кревету преспавао Владо 
Шегрт. Дали смо му све што смо имали, угостили га као да нам је најрођенији брат дошао. И данас 
чувам кашику из које је сркао, а нијесам нешто у његовим говорима чуо да нас је помињао“)  и 
четника Стевана („Лично је био Дражин замјеник. Он му је давао главне савјете и доносио одлуке. 
Ми сми ти били хероји у краљевој војсци, у партизанима и у четницима.“) Сурове ли истине 
изречене у надгорњавању и свађи која је стала на пут просидби ђевојке Јекне. А, опет, са друге 
стране, то је највјеродостојнија лична карта готово сваког динарског типа човјека, који неће у 
бразду, неће како други хоће, али кад се добро понаљути неће ни како сам хоће. Јунаци и хероји у 
рату, у миру прзнице, кавгаџије , псовачи, причалице, маштари, хваисавци, женскароши...(баш као 
већина Микетића из Биша, које једино крсна слава Св Тома – невјерни Тома помири и утиша на 



тренутак)...и ко зна шта све још нису, а што таји и шушњем покрива ова Братићева проза, али тако 
вјешто покрива да, кад и овлаш будно око читаоца сијевне и распири се критички вјетар, кроз 
шушњику извири свакојако рубље, чисто и прљаво , па се огледне на сунцу и свако види свој 
образ. Тако Братић, веома мудро и вјешто ставља у уста („мјесто на коме Херцеговац не трпи 
никакав додир, јер га једнако ђаволски раздражује и шамар и пољубац“) ријечи питања: гђе су 
путеви и цесте које воде до јама и стратишта, а која су неопојана гробља невиних жртава, на 
превару одведених од породичних огњишта и побијених на једну крв, затртих тако да им се гроб 
не зна, тако да их и историја лакше заборави, тим прије што ни обиљежја нема на мјесту страдања, 
а стазе и богази у коров зарасли...?! 

Море је оваквих и сличних питања које писац, постави као да неће, као да се игра 
преиспитујући људски етос , као кад су се ономад играли са ђечаком вежући га и бодући иглама, 
гњурајући га у бурило с водом, не би ли оздравио и престао да муца...Како ће оздравити несретни 
читалац муцајући над овим и низом иних горких питања постављених једноставним питким 
језиком, изговореним кроз уста једноставног и припростог сељака из Биша, обојеним дозом 
хумора? Братић као да нас је извео на чисту пољану, на друм и нестао без трага, не рекавши нам на 
коју ћемо страну, остављајући нас саме, да окренемо по личном нахођењу и моралу. и моралу.  

Изгледа да никоме кад писцу “Страха од звона“ није било толико јасно да се чаша жучи 
мора залити чашом меда, што доказује и чињеница да се ова збирка приповиједака чита 
наизмјенично кроз сузе и смијех, сазнајући успут да је Бог у човјеку, а човјек мора бити на правом 
путу. Нема ту двојбе! Један Братићев јунак пјева: 

Ој, ђаволе, окле ти је ћаћа, 
Не можемо никад бити браћа!“ 
Чини се да је то нека универзална порука ове прозе, посвећене „свима онима који успјеше 

да искоче из страха, с којим су живјели у ђетињству, ма гђе били“. 
Амин! 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишња Косовић 
 

ПРИЛОГ ЗА ЛИТЕРАРНИ ПОРТРЕТ РАДОСЛАВА БРАТИЋА УЗ КЊИГУ 
СЛИКА БЕЗ ОЦА 



 
Велика литература је каоч овјечност; може да гане, да растужи, да надахне, да опомене; 

али никада човјека не оставља равнодушним .У  ту литературу,  неоспорно спада и  књига „Слика 
без оца“; у  тулитератур успада цјелокупан опус  Рагослава Братића, човјека великог дара  и 
стамене човјечности. 

Много је писано о Братићевој прози, али студиозни књижевно-теоријски и естетички 
осврт,нањеговодјело, тек претстоји. Братићев књижевни израз, било да је у форми романа, приче, 
драмско гтекста,  есеја,  носи посебну,  и  упечатљиво препознатљиву, умјетничку успјелост и 
естетичку  пуноћу. Успио књижевни израз  (као  и  сваки умјетнички израз) не застаријева,  и  у 
сусрету са будућим генерацијама читалаца и књижевних истраживача, аналитичара  и критичара,  
херменеутички се надограђује и постиже естетичку пуноћу.  Јака умјетничка кохеренција 
Братићевог приповиједања уопште,  поново се потврђује. Евок књиге  „Слика без оца“, 
експресивне и  изазовне: да надахне,  да охрабри, да растужи, да опомене;  колико наше генерације  
читалаца,  толико  и оне који ће тек доћи.  Кроз овук њигу,као и кроз Братићев опус у цјелини, 
будући нараштаји ће, културолошки и аксиолошки, сагледавати наше вријеме. 

Иако је, мотивски,  радња прича ситуирана у  простору и времену пишчевог завичаја и 
младости,  Братић кроз, смјело,  моћно и аутентично приповиједање, спаја стварно и могуће;  оно 
што је и зпредања,  оно што јесте, и оно што још није. Тако настају увјерљиве, мозаичне слике.  
Мозаичност приповједачких слика,  зналачки је,  кохерентно  и хармонично,  уклопљена у цјелину 
приче. Тако се постиже вишеслојност приповједачког израза. Братић зналачки и смјело, 
демонстрира Хартманову  (Никола Хартман) естетичку парадигму  о слојевању умјетничког дјела, 
као путу за постизање умјетнички успјелог израза. Иза дјечачке нарације и дјечачких ејдетских 
фрагмената опажања грубог руралног амбијента,  пр осијава животна мудрост. Наизглед само 
овлаш оцртани ликови, луцидном наративношћу, постају прототипови карактера изворног и 
трајног живота свих времена.Ту су ликови који брутално демонстрирају власт и и деологију 
власти; они који безпоговорно слиједе ту власт;  они који су несигурни  у близини власти;  они 
који и најмањим, скоро пригушеним трзајима, праве отклон од власти; они који су на тапету 
власти; они који се склањају  у себе као у шкрип, и слјиједе неке, само њима знане принципе 
живота. Таконастаје густоп риповједачко ткање. Густо приповједачко ткање остварује се преко 
увођења приповједачког језика у моћне  „предјеле“ ироније. 
Код Братића, иронија није примарно,  стилска фигура приповједачког говора, иако је његова прича 
прожета искрама хумора и хуморности. Код Братића, иронија је прије свега приповједачка метода,  
схваћена  у  најизворнијем,  хеленском духу. 

Иронија  као приповједачка метода, креће се од  утемељеног,  изворног говора и 
плодотворног упита,  до разиграног претварања у игри стварног и могућег.  У том играјућем 
претварању  садржани  су, и  елементи  цинизам  и  сарказам,  као  још  недовољно зреле варијанте  
ироније.  Зрела иронија  је  прочишћавајућа  снага  духа, и  снажно  упориште ума. Иронија је и 
темељ и оквир снажног приповједачког говора. Само у таквом приповједачком језикоплету, 
могуће је да се кажу, онтолошке, најдубље животне истине, кроз уста дјетета. 
„Шпирова акција,  да се сакупи и одстрани алат старе и труле краљевине и свих других 
капиталистичких фирми, до оца није допирала. Испред задружног дома, на специјално 
направљеном стубишту, као кад се човјек вјеша, окачен је сточић на коме је нешто писало на 
њемачком. Око тог сточића, као око какве наказе, окупио се народ, а Шпиро је извирио са својом 
шијом кроз задружни прозор и рекао: „Знамо шта се крије по болесничким и другим кућама и на 
каквим јастуцима појединци леже“.Можда је мислио на очев извезени јастук,  а то је колонистички 
дар, успомена из Баната“. (из приче Слика без оца, 50. стр.; „Слика без оца“, ПРОСВЈЕТА/АМД 
СИСТЕМ, 2008.) 

Братићева прича и причање у домету је врхунске умјетности.  
Врхунска умјетност и живот, увијек су у дослуху; преплићу се и надопуњавају, узајамно се 

освјетљавајући. У  потреби да се непрестано „утркују“, ко ће коме више доскочити у 



разоткривању;  и живот и умјетност, постижу егзистенцијалну  пуноћу. Успјела прича о животу,  
даје  животу димензију  више,  а сам живот  јој,  повратно,  потврћује смисао. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рајко Танасијевић 
 

КАКВА ПРИРОДА, ТАКВИ И ЉУДИ 
 
            Браћо и сестре! 
 

Веома сте ме почаствовали позивом да по први пут, ни мање ни више, него у кућу Ива 
Андрића, „ускочим“ међу вас. 

Када сам сазнао да треба да „држим“ бесједу, тј. да зборим о Радославу Братићу, одмах сам 
се осјетио као Кањош Мацедоновић: „Добро, браћо, и ја вас западох!“ 

Част ми је да вас овим поводом поздравим у име Српског просвјетног и културног друштва 
„Просвјета“ Требиње и да кажем неколико ријечи о човјеку кога сам познавао. 
Смрћу Радослава Братића књижевно, да како српско, братство из Херцеговине, и не само 
Херцеговине, остало је без своје племените и најиздигнутије мушке главе. Тај губитак се не тиче 
само за књижевност која је везана за Херцеговину или његово родно мјесто Брестице, него за нашу 
(српску) моралност и умјетност. 

За опроштајне ријечи Радославу Братићу требало би да саберемо најљепше ријечи које 
имамо и са којим располажемо у нашем језику, али како их уопште и сабрати у оваквом расулу и 
оволикој оскудици. 

Смијем ли уопште, питам самог себе, да пишем о човјеку који није волио крупне ријечи – о 
Радославу Братићу, крхком земљаку кога смо сви више или мање знали или познавали. 
Из тог суровог, херцеговачког камењара, малог села Брестице код Билеће израсли су велики људи, 
а један од њих је свакако и Радослав Братић. Добри човјек племените душе. Један од наших 
најзначајнијих приповједача и романсијера; карактеристична појава у српској књижевности. 
Појава која засигурно потврђује вриједност једне француске пословице која гласи: „Све велике 
ријеке извиру у провинцији.“  

У свом животу и књижевном дјелу отишао је „тамо одакле је и кренуо да још једном 
потражи ослонац у костима својих отаца од којих је понио своје људске и моралне темеље.“3 
Вратио се рањеник и мученик Христов колијевци у којој је описао сваки њен камен и сваку њену 
травку. Вратио се колијевци из које, како је једном приликом и рекао, никад није ни одлазио.  

Нико као он тако мајсторски, пером као језиком, није за Херцеговину и херцеговце ушао 
тако сликовито у њену историју, сеоске обичаје, сеоске задруге, рођења, сахране, вјеровања, у 
херцеговачко чување традиције и језика, а што је представио у својим приповјеткама и романима 
којима свакако не недостаје ни хумора, ни шале, ни трагедије, ни осјећања оног сеоског. 

Нико као он није умио да из једног разуђеног и немирног материјала српскога језика сажме 
и укроти толико раскршних завичајних, херцеговачких слика (пејзажа), којима се радо враћао, и 
толико узвишених ријечи и мисли које ће се памтити док је тог језика и док је људи који на њему 
пишу, говоре, размишљају, мисле и осјећају.  
Нико као он, није умио да на, њему својствен, сликовит прозни начин опјева свој завичај, своју 
Херцеговину. 

Нико као он, није умио да оригиналном, сваком јасном, разумљивом и дубокосмисаоном, 
реченицом прави савршен склад између завичајних слика и ријечи. 

Сви добро знамо колико је Братић значио Билећи, Херцеговини и српском народу. Знамо 
шта је његова ријеч и мисао значила за српску књижевност. 
 

Он је био прави мајстор сликања херцеговачког пејзажа, оног пајзажа који се одликује 
најчистијим вуковским, српским језиком. 
                                                           
3 Матија Бећковић, Послушања, Друго допуњено издање, Српска књига, Рума-Београд, 2002, стр. 218. 



Радослав Братић је, као и многи наши значајни писци, знао да је изговорена, а поготово 
писана ријеч значајна духовна водиља кроз преломна времена, а сваки написани текст да је 
супстрат времена и важан документ о историјском развоју националне свијести.  
Братићево, као Кочићево или као Његошево или као Бећковићево или као Ногово или као 
Капорово осјетљиво, и тешко као олово, перо имало је снагу длијета. Зато и јесте тим длијетом у 
писању показао и приказао колико је заиста за Херцеговину, за херцеговце и херцеговке, за српски 
народ био и остао важан српски језик, језик који је изговарао херцеговачки (српски) сељак, као 
ентитета наше књижевности, у одржању националне свијести, обликовању мишљења о себи 
самоме и у односу на друге, на осјећање припадности, корисности и блискости, што јесте било 
врло значајно у преломним временима (времену у којем је Братић живио) неразумијевања, 
ропства, економског сиромаштва, културног сиромаштва, научног сиромаштва и осјећања дубоке 
усамљености. 

Он је умјетник који се одликовао оригиналношћу, чистотом, течношћу и неусиљеношћу 
свога (српског) језика. Он је писао једним неисцрпним „херцеговачким“ (гороштачким) језиком, 
пуним снаге, живости и сликовитости, и у том погледу засигурно стоји над свим савременим 
српским приповиједачима и романсијерима. 

Све оне ријечи и мисли које је Братић у својим дјелима записао и написао нијесу само 
његове, оне су дијело цијелог народа са тог херцеговачког поднебља. Он је, као и Његош, или као 
Бећковић, или као Ного из те усмене традиције, све то сажео, уобличио и написао, колико је могао, 
на најбољи могући начин. „Један човјек има неколико својих мисли, слика и метафора. А толико 
обиље, непресушно памћење, способност да се свега сјети – може имати цио народ и цио језик.“4 
И то може да буде само дјело цијелог народа, као једне цјелине вјечне и неумрле, и језика чији је 
живот старији и од народа и од мишљења.  
Каква природа, такви и људи. Такав је био и књижевник Радослав Братић. Човјек од ријечи, који 
своје мишљење није лако мијењао.  

Озарен завичајном традицијом, Братић је успјевао да буде достојан својих предака.  
Њега су људи вољели, али он није волио да га хвалишу и уздижу у звијезде, па је тако и прећутао 
своје примање у Академију наука и умјетности Републике Српске. Додуше, знам неке који су га и 
мрзили и омаловажавали као писца. 

Нема тог догађаја или приче које није, на овај или онај начин, изворно или изврнуто, 
односно обрнуто обзнанио у својим дјелима и интервјуима. – „Оно што ми изгледа вечно да 
обрнем у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем...“ 
Скоро да и нема тог лика, важног, неважног, кога није споменуо, да не кажем описао, и тако 
овјековечио. 

Да се разумијемо, Братић се са сваким није слагао, а и зашто би, али је скоро са свима 
разговарао и није никога ни мрзио ни ниподиштавао ни омаловажавао.  
Први пут смо се упознали у Билећи, 2013. године, на „Ћоровићевим сусретима“. Те године, са 
Братићевим кумом проф. др Радославом Милошевићем посјетио сам Брестице и његову кућу. 
Посљедњи пут смо се видјели у библиотеци гимназије „Јован Дучић“ у Требињу на „Ћоровићевим 
сусретима“. Када ме је упитао шта радим, одговорио сам му: пишем. А, он ће на то: Колико имате 
година? – 29, одговорих му. – Ма, немој! Тако млад, а пишете. Онда му један од присутних 
пјесника рече: Па, Братићу, и овај наш, тај и тај, је млад као и он, и пише. Братић ништа више није 
коментарисао, окренуо се и чекао да га прозову да збори пред требињским гимназијалцима. 

Гледао сам, прошле године на Ћоровићевим сусретима у Билећи, како се, испошћен и тако 
„исцијеђен“, Радослав Братић тјелесно гасио а остајао тако прибран и смирен са својим штапом од 
кога се, гдје би год пошао, посљедњих година није раздвајао. Знао сам да би наш сваки сусрет 
могао бити и посљедњи. И баш тај сусрет, прошле године у Билећи, био је посљедњи – 
овоземаљски. 

                                                           
4 Матија Бећковић, Право на постојање под својим именом могло се одбранити само Горским вијенцем, 
Беседе, Београд, 2013, стр. 87. 



 
Отишао је Братић, а ја га и даље виђам како болестан, оронуо, а, савијен, уздигнуте главе 

ходи са својим штапом. Не зна се ко је од њих двојице више оронуо – штап или Братић. 
Отишао је, наоко обичан, добри и велики човјек, херцеговац, одличан писац, чија се ријеч и чији 
се глас толико далеко чуо и остао да звучи вијек вијекова. 

Захваљујући њему и „Просвјети“, Билећа је, па и источна Херцеговина, на неки начин 
постала престоница српске поезије и прозе. 
  Радослав Братић, тај борац који се није јуначио за истинске вриједности, не недостаје само 
својој породици, већ и нама и „Просвјети“ и српској култури и књижевности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           ОПРОШТАЈ НА САХРАНИ (посебна страна, наслов рубрике на врху 

странице, уоквирен, )  

 

 

Никола Баћевић  
 
У име Билеће, у име СПКД „Просвјета“у Билећи,почасном грађанину Билеће,уваженом 
писцу,нашем Радославу Братићу, 
 
     Још у дјетињству „ударио“ га је живот ,а као што рече Његош „Удар нађе искру у камену 
без њега би у кам очајала.“Духовна искра изњедри писца Радослава Братића.Изњедри га земља 
Херцеговина да овај чудесни свијет тумачи и одгонета ,да га приказује са нама непознате стране. 
        У књижевном дјелу одлази у свијет из кога је пошао.Емотивно везан за Херцеговину и 
Херцеговце,нико као он није ушао у њену историју,обичаје,навике,у херцеговачко чување 
традиције којој су им у аманет оставили преци који су вијековима крварили за слободу и част – 
највеће вриједности у људском живљењу.Све је то преломљено кроз његов умјетнички дух,и све 
добија шире значење и тумачење човјековог постојања и дјеловања.Био је прави  мајстор сликања 
херцеговачког пејзажа,најчистијим српским вуковским језиком. 
       „ Неки силник војсковођа –ко зна да ли одушевљен или разочаран, да ли побједник или 
поражен, ко  зна гдје, коме и на ком језику, рекао је да не земаљској кугли нема чудесније земље  
од Херцеговине, да толико може опсјенити и преварити невјештог путника.Час се чини 
непроходна ,час голема и раштркана.Љети жедна, тврда и испуцала ,с пуно јаметина и провалија 
,зими снијегом и ледом окована.И љети и зими неслана.Волујак је наш Тавор , а Зеленгора, 
Крстата гора-каже он у роману „Трг соли“. 
     Но да се вратим Братићу у  Билећи,коју је учини да буде престоница културе на три 
дана на овим српским просторима. 
Године 1997,заједно са покојним Николом Асановићем,организовао је Ћоровићеве сусрете писаца, 
„Српска проза данас“. Они су били идејни зачетници, 
организатори,режисери,реализатори.Расправља се куда иде савремена српска књижевност,говори 
се о њеним манама и врлинама, шта чинити у будућности. 
     И тако  до данас 17 Ћоровићевих сусрета 14 Зборника под насловом, „Савремена српска 
проза“.Литература која може послужити за научне радове из књижевности. 
      За оне који не знају,Радослав Братић,опет са Николом Асановићем покренуо је часопис за 
књижевност и умјестност „Нова Зора“ коју издаје Српско просвјетно и културно друштво 
„Просвјета“-одбори у Билећи и Гацку. „Нову Зору“Матија Бећковић назвао је светиоником , а 
Дoбрица Ћосић рекао да су два најпопуларнија стуба српског духовног простора „Летопис Матице 
српске“ и „ Нова  Зора“. 
      И на крају , да се зна ,Радослав Братић поклонио је Српском просвјетном и културном 
друштву  „Просвјета“у Билећи,односно њеној Српској народној читаоници своју 
библиотеку,непроцјењиву духовну вриједност коју би било бесмислено претварати у материјалну, 
јер духовно нема цијену,јер је духовни живот већи ступањ живљења од материјалног. У  њој је 
много ријетких примјерака - раритета, што још више доприноси њеној вриједности. 
    Уосталом ,ко је позванији од писаца да прати развој књижевности и књижевног кретања,да 
оцјењује вриједности књижевног  дјела и да искључиво на основу тога формира своју библиотеку.                 
         Радославе Братићу ,Билећа жали ,жали Српско просвјетно и културно друштво  „Просвјета“у 
Билећи.Жељели смо још Твојих књига ,Твојих долазака у завичај,још Ћоровићевих 



сусрета,округлих столова о теми „Српска  проза данас“, још много бројева „Нове Зоре“,жељели 
смо да се још дружимо с Тобом. 
    Но ,одабрани често одлазе брзо.                                                                                      

На овом мјесту обећавамо Ти да ћемо и ове године одржати Ћоровићеве сусрете писаца и 
да ће тема Округлог стола бити „Књижевно дјело Радослава Братића“. 
 
                                              ****  
 
Мир Твојој души,Радославе наш. Почивај у рајском насељу гдје добри људи и праведници 
почивају. 
Вјечна ти слава и хвала ! 
Вјечна ти слава и хвала на вјеке вјекова! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мирослав Максимовић  
 

Откад се знамо – а упознали смо се крајем шездесетих година прошлог века, када је он 
дошао на факултету Београд – Братић и ја ословљавали смо један другог шаљиво-ироничним 
надимком: „филозофе“. Мора бити да нам је тако било лакше да разговоре о тешким питањима 
живота окренемо у лака ћаскања о кафанама и женама. Не сећам се како је и у којој веселој 
ситуацији тај надимак настао, али потрајао је до овог тренутка, када ћу га последњи пут тако 
ословити. 
 Драги мој „филозофе“, прошло је доба веселих згода младости, а дошло једоба да се 
погледа – ни филозофски ни „филозофски“, већ људски – шта је то у твом, и нашем животу било 
вредност. 
 Рано си открио књижевност као начин тражења смисла и властитог и живота уопште. И 
имао си срећу, као и сви ми, да се то догоди у време када је улазак у књижевност отварао 
могућност да се постане цењени члан друштва. 
 А шта је, у ствари, кад се склоне социјални велови, књижевност, и уметност? Могућност 
слободе. Шта је писац? Слободан човек, који ради да би нешто створио а не да би то продао. 
Стварање без сврхе је сврха уметничког стварања. Тако је, уосталом, Бог створио свет. Слобода 
уметности не може да буде тобожња слобода трговачких рачуница које данас поробљавају људе и 
народе. 
 Ти си, драги мој Братићу, слободу књижевности нашао у теми свог завичаја. Сећаш се да 
смо се, пре десетак година, одвезли из Билеће у твоје родне Брестице. Ти си низао херцеговачке 
приче, које увек имају тежњу да порасту до митских димензија – сваки топоним је везан за неки 
историјски догађај, а готово сваки човек има, бар преко родбине, неког претка који је са Влатком 
Вуковићем био на Косову –а ја сам посматрао амбијент твојих књига. Пут од Корита до села, 
којим си у детињству свакодневно пешачио, идућиушколу, остао је исти земљани пут, прошаран 
камењем, и кривудао је између истих вртача и ретког растиња. Брестице су и у време кад си тамо 
живео биле мале, 22 куће, али сада су биле готово пусте, наишли смо само на Радована Братића, 
даљег рођака. Кућа у којој сипровео детињство, са мајком Јованом и другим Микетићама – тако се 
називала једна од две породичне линије Братића – чекала је да је време сруши.  
 Живот у твом завичају је изумирао, али се видело да је, док га је било, то био оскудан и 
тегобан живот. Видело се то и у твојим књигама, али се у књигама види и његова пуноћа. У 
књигама имаш и живог спаситеља, и оца и слику, и несумњиву биографију, и звоно и страх, и зиму 
у Херцеговини, чак и трг соли, имаш све оно што у свакодневном животу или ниси имао, или си 
имао овако и онако, умрљано свакодневицом. Имаш прави живот. 
 То је вредност коју си створио, створио си живот који је твој и истовремено живот српског 
херцеговачког краја, са свим његовим знаним посебностима али и са свим универзалним 
особинама и вредностима живота. По томе ће те памтити, не само Херцеговци. Испунио си 
послање књижевности: да покаже да је живот пролазан а вечан, нешто много више од борбе за 
свакодневни хлеб, чак и кад изгледа да је само то. 
 Твој дух аутентичног херцеговачког сирочета без оца остаће да лебди у великом простору 
српске књижевности, а твоје болне кости одмориће се у земљи којом си ходио. 
 Нека ти је лака та земља! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Јован Делић 
 

СВИЈЕТ ЈЕ ПОВЕЗАН ТУГОМ И СУЗОМ 
(Опроштајна ријеч од Радослава Братића на Новом гробљу  8. VI 2016)  

 
На Видовдан, 28.јуна сушне и неродне 1948.године, у кући Гаврила и Јоване Братић, у 

малом и затуреном селу Брестице, између Гацка и Билеће, родио се син. Донио је велику радост 
тужним родитељима који су већ изгубили двоје дјеце, мушко и женско. Дјетету су дали име 
Радослав, као знак радости, али су то име скривали од свијета, плашећи се злих очију и злих 
духова. Дјечака су звали Рако, али се то име није примило, јер је малиша, сазнавши за себе, 
одбијао да га прихвати и да се на њ одазива. Тако је Радослав, по сопственој дјечјој вољи, остао 
без заштитиног надимка и рано се, без заштите, истурио злу као мета. 

С мајчиним млијеком је посисао и митско значење свога рођендана. Више се плашио издаје 
и митске сјенке Вука Бранковића него змије испод кућног прага и веома брзо је однос према 
земљи и народу подигао до категоричког моралног императива који ће формулисати у доба 
зрелости: 

Никада не призивај никога да бомбардује твоју земљу. Бомбе падају и на твоју главу. 
И у добру, а нарочито у злу, буди уз свој народ. Свијетли примјери су Иво Андрић и Меша 
Селимовић. 

Највећи пораз може постати највећа духовна побједа, ако се Косовска битка претвори у 
Косовски завјет. 

Та висока морална начелност и чисто срце отвориће му у зрелости пут до почившег 
свјатејшег српског патријарха Павла, чији су га дух, хумор и доброта плијенили. Писац је био 
очаран овом светом личношћу и са њим, и о њему, направио је књигу Молитве и молбе. 
Радослав Братић је био једна од морално и национално најутемељанијих личности.  
„Дошао сам на свет с лепом раном“, посвојиће Братић исказ једног јунака Франца Кафке. Та рана – 
његова и очева – радила је читавога живота и лучила бисер-прозу. С том раном, многоструко 
болнијом и увећаном, отишао је с овога свијета, с неизљечивим осјећањем страха и кривице. 

Слика без оца је наслов и књига Братићевог живота. Отац је пуцао у своју неизлечиву рану 
и отишао са овога свијета. Оставио је тромјесечно сироче у колијевци, најтужније и 
најнезаштићеније биће на свијету, које ће цијелог живота носити очеву рану,  тражити очеву руку 
и утирати мајчину сузу. Сироче ће бити жива очева слика за плакање и оплакивање. 
Природно је онда да су бол и туга врхунска мјера ствари; људски и животињски бол и туга. Пред 
болом оца који бије битку са својом живом раном свака идеологија, политика и власт показују се 
лажним. Ко је прочитао изванредну Братићеву књигу Слика без оца, морао је осјетити колико је 
велика и тешка суза дјетета сирочета; колико је страшан и са девет кора, тврд и препечен, 
удовички хљеб, и колико је суров човјек, нарочито према слабима и незаштићенима. Важно је 
умјети видјети, вели Братић. Ко умије да види, уочиће како и животиње плачу; како и кобила Зека 
рони сузе и како је свијет тугом и сузом повезан.  
Дјетињство је једна од Братићевих књижевних опсесија. Један Братићев златоусти јунак вели: 
„У дјетињство треба једнако завирити и највећим јунацима и пропалицама. Тамо сви догађаји 
постају јасни као на длану, уређени и сложени као откос младе траве.“ 



А сам Братић је, у своје име, написао ову реченицу: 
„Иако је писцу завичај место рођења, а пре свега језик на којем пише, као и простор на 

којем живи – често ми се, с годинама све више, чини да је мој завичај детињство. Као да је тамо 
све најважније засађено и започело; све чистије и брже успева.“ 

За Братића, дјетињство није никакво срећно ни безбрижно животно доба, већ доба 
емотивне језе, усамљености, изложености опасностима; доба раног зрења у судбинском суочавању 
са сиромаштвом и суровошћу живота. Дијете сироче је велики страдалник. Страх је његова 
кошуља, а кривица животна позиција. Страх и кривица су основна осјећања Братићевог дјечака 
као књижевног јунака. 

Братић радо цитира Рејмона Карвера: „Најбоље је имати мало биографије и доста маште“. 
Братић је, уз доста маште, књижевно позлаћивао своје застрашујуће доживљаје из дјетињства: 
отац му се убио кад је дјечак имао три мјесеца; умрли су му брат и сестра који заједно нијесу 
имали ни годину дана; самим чудом је преживио топљење у чатрњи из које се породица водарила; 
ишао је у школу у Корита, савладавајући свакодневно, у оба смјера, петнаестак километара; 
преживо је пад у поток – спасила га је грана јасена; од школе до куће, у повратку, пратили су га 
вуци. 

Дјететом је постао погорелац: кућа је необјашњиво, ноћу планула, док су дјечак и мајка 
удовица спавали. Пробудила их је својим рзањем митска кобила Зека и спасла сигурне смрти у 
пламену. „Кобила Зека рже у ноћи“ наслов је Братићеве приповијетке. 
У кући је изгорела и чаробна очева кутија с очевим писмом једином потомку; изгорело је све што 
је могло горети, изузев мајке и сина. Најприродније је да га је заволио писац Раних јада, Данило 
Киш. 

А када се домогао града – Билећа му се указала као велеград – и када се суочио са 
суровошћу живота у туђој кући и у сиротињском дому, одметнуо се добровољно у затвор и нашао 
уточиште у напуштеној ћелији злогласног билећког казамата. Читао је и памтио исписане поруке 
са затворских зидова. Ноћу су му на сан долазили затвореници из прича и легенди, нарочито они 
који су успјели да умакну стражи и властима. 
Из Билеће је Братић прешао у Требиње, због стипендије, а из Требиња је пут водио у Београд, у 
јесен 1968.године. Од тада, па до вјечности остаће у Београду, свом другом завичају. Братић се 
нагледао и напутовао свијета, али Београду ништа није равно. Сви ми имамо неки свој ламент над 
Београдом. 

У Београд је дошао у јесен 1968.године, охрабрен дјелом Луке Ћеловића, свога земљака, 
који је Београду, ипак, нешто оставио и дао Братићу наду да у великом граду има нешто своје. 
Стигао је с једном торбицом и јакном у руци. Заспао је испред Студентског града, чекајући да му 
наиђе друг код кога ће преспавати. Док је спавао, украли су му сву имовину – и торбицу и јакну –
да се лакше креће кроз Београд. 

У Београду је постао писац. Уређивао је разгласну станицу у Студентском Граду, па неку 
трибину. Доводио је знамените писце и правио разговоре са њима. Довео је чак и Лајоша Зилахија, 
а онда тражио преводиоца са мађарског.Тражећи преводиоца, нашао је жену, Габријелу Арц, 
преводиоца са више језика, доживотног сапутника и књижевног сарадника.  
Не знам никог ко би, као Габријела, тако предано и беспрекорно његовао Братићеву мајку Јовану 
посљедњих година њенога живота, а нарочито у њеној предсмртној болести. 
Не знам никога ко би са таквим пожртвовањем пратио Радослава у његовим болестима и 
опоравцима као што је то чинила Габи. 
Ј ош као студент основао је и уређивао Знак, часопис студената Филолошког факултета. 
Рјечит, комуникативан, интелигентан и даровит, Братић је врло брзо стицао познанства и 
пријатељства међу писцима не само своје генерације: вољели су га Данило Киш, Борислав Пекић и 
Мирко Ковач. Постао је млад секретар, а затим потпредсједник Удружења књижевника Србије, па 
оперативни уредник часописа Књижевност.Биле су то звјездане године Књижевности. 

Потом је уређивао Књижевну реч, сјајну књижевну ревију. 



Постао је члан сјајне редакције БИГЗ-а у златном добу ове издавачке куће, и тамо уредио 
низ бриљантних књига, сабраних дјела, цијелих библиотека. Радослав Братић је дао огроман 
допринос култури Београда. Београд му је узвраћао с љубављу и ево га прима „у крило своје“. 

Братић никада није заборављао родну Херцеговину, посебно у тешким и најтежим 
годинама. Оснивач је и главни уредник часописа Нова Зора који се чита у Европи, Америци, 
Аустралији и Африци. Тиме се тешко може похвалити нека српска публикација. 
Братић је, са Николом Асановићем, основао и водио Ћоровићеве сусрете, уређивао зборнике са 
тих скупова, основао награду „Светозар Ћоровић“ за прозу. 

Те двије институције – Нова Зораи и Ћоровићеви сусрети писаца – остају сирочад раном 
смрћу Николе Асановића и Радослава Братића. 

Братићев књижевни првјенац је роман Смрт спаситеља, објављен у београдској Просвети 
1973.године. Писац несумњиве и беспрекорне биографије објавио је други роман под необичним 
насловом Сумња у биографију 1980.године такође у „Просвети“. Трећи роман Трг соли објавила је 
београдска Народна књига 2002.године. Има књижевних тумача који постмодернистичким 
романом називају и Братићеву књигу из поетике читања Шехерезадин љубавник, објављену 
1996.Године код новосадског „Прометеја“. 

Братић је златне странице исписао у својим приповијеткама. Књига Слика без оца, трећа 
заредом у Просвети, била је књижевни догађај. Та књига је сврстана међу најбољих десет књига 
српских приповиједака послије Другог свјетског рата. 

Наредна Братићева књига приповиједака Страх од звона појавила се у репрезентативним 
плавим корицама Српске књижевне задруге 1991.године и доживјела је велики успјех. Задруга му 
је објавила и трећу књигу приповиједака Зима у Херцеговини 1995.године. 

Књигу есеја и приказа под насловом Писац и документ објавила му је Рашка школа 
2000.године.  

У београдској „Просвети“ је објављена и књига Најлепше приче Радослава Братића, у 
антологијској серији, у избору и са предговором Рајка Петрова Нога. 
Мало је писаца Братићеве генерације који су добили Изабрана дела. Братић има два издања: прво 
у осам томова из 2008.године, које је симболично спојило први и други Братићев завичај, Билећу и 
Београд, и друго из 2012, у девет књига, у издању београдске „Просвете“ и „Филипа Вишњића“. 

Братића је вољела и књижевна публика, и књижевна критика. Пратиле су га бројне 
књижевне награде: „Исидора Секулић“, Андрићева награда, „Ћамил Сијарић“, „Меша 
Селимовић“, „Лазар Вучковић“, Кочићева награда за цјелокупни опус, Златни беочуг Београда за 
допринос култури главног града Јогославије, „Светозар Ћоровић“, „Душан Баранин“, „Вељкова 
голубица“. 
Радослав Братић је, најчешће са Габријелом Арц, објавио и више избора из књижевности других 
народа: Кине, Индије, Лужичких Срба и америчких црнаца. 

Радослав Братић је један од најаутентичнијих људи које сам познавао и један од 
најаутентичнијих српских приповједача. Имао је свој свијет о којем је приповиједао, гласом 
препознатљивим и уникатним, говором завичајним, изразито индивидуално обиљеженим и 
стилизованим. 

Он је у том свијету о којем је приповиједао спајао Херцеговину и Београд, поготово у 
данима када је Београд био угрожен и под бомбама, и када је силазак у подрум био београдска 
животна ситуација; када се човјек обрадује мишу у подрумској рупи и када се идентификује са 
њим, па се чак и човјек преобрази у миша. Силазак у подрум је силазак под земљу; примицање 
паклу и гробу. 

Тајну умјетности приче и причања Братић је учио од херцеговачког пејзажа; од понорница; 
од ватре у шпорету и на огњишту, која се час распламса, а час тиња и крије запретана; од старих 
људи који се надмећу у приповиједању и од плетиља прича, међу којима је била најистакнутија 
његова мајка Јована. 



Мајчину смрт никада није преболио нити се од ње опоравио. С мајчином смрћу почело је 
Радославово копњење и умирање. Усахнуле су и његове приче, и радост приповиједања, и 
приповиједачки хумор. 

То ми је лапидарно разјаснио писац Јован Радуловић, показујући се као човјек дубоких 
увида. Цитирам га по сјећању: 

„После Јованине смрти, Радослав Братић је једини од нас у Андрићевој позицији – без 
браће и сестара, без порода, одсад и без мајке, њега више ништа крвно не везује за земљу и за овај 
свет. Он је апсолутно сам. Тешко је тако живети“. 

С Јованом је нестао и један од извора приче и причања; подстицај за приповиједање. 
Нестао је и један дио усмене Херцеговине. 

Херцеговина је формирала Братића, а он је књижевно моделовао Херцеговину. Земља, 
људи и језик, што би рекао Иво Андрић, снажно се осјећају у Братићевој прози. И људски бол, 
нарочито дјечја патња, поготово патња дјетета сирочета. 

За Братића нема чудније земље од Херцеговине. То је земља чуда и земља прича, углавном 
тужних и трагичних; земља плача и увијек двосмисленог смијеха. Нема у њој прича о нади и 
добру. У њој сваки камен има лице које пркоси и заслужује да буде портретисано. 
У Братићевој Херцеговини се гласнику за муштулук даје поморанџа, која кружи од руке до руке, 
док се опет не врати првом власнику, уколико у међувремену не иструне или се не осуши; или 
грумен соли који ће ући у Братићеву књижевну митологију и у наслов романа Трг соли. 
Херцеговина је земља јама у које су бацани полуживи људи разбијених глава. Корићка јама је у 
близини Братићевог села Брестице. Над њом је дјечак дозивао из дубине мртве и поклане, и 
разговарао са њима. Разговор са мртвима је ушао у српску савремену књижевност из живота барем 
колио из књижевне традиције. 

Херцеговина је земља ријека-понорница. Требишњица је метафора за роман. У тој највећој 
понорници у Европи, која успут прикупи много потока и речица (Мушницу, Фатничку ријеку и 
друге) и својим зеленим коритом мекша тврди пејзаж, препознао сам доцније форму романа - вели 
Братић. Требишница усисава речице као роман приче. Њен ток се одвија час изнад, а час испод 
земље, говорећи нам тако о овостраном и фантастичном слоју приче. 

Писање је, за Братића, борба против страха; приповиједање је архетипско Шехерезадино 
заваравање крвника: 

„У страху од живота и белине папира започнеш неку бајалицу, окрећеш и преврћеш речи и, 
уз нешто сујеверја, на крају ставиш тачку. И ето приче.“ 
Цјелокупна Братићева проза може се разумјети као једна велика недовршена и отворена бајалица 
против страха: од змије под кућним прагом; од вука и мрака; од ноћних затворских утвара; од 
воде, чатрње и набујалог потока; од пожара у којем гори родна кућа и у кући очева кутија у којој је 
највећа тајна свијета; од звона; од јама и шкрипова пуних људских костију; од осјећања кривице; 
од бомби и бомбардовања; од болести и смрти; од страха од Страшног. Зато је писац Шехерезадин 
љубавник који причом заварава и одгађа смрт. Братићев свијет је повезан тугом и мајчином сузом. 
Зато је и Братић, као и његов херцеговачки фескописац Обрадовић, у лик свете Богородице унио 
нешто од лица своје мајке. 

„Ватра на огњишту је догорјела. Прича је испричана“. 
Испричао је сироти дјечак с торбом пуном снова. Слава му! 

Збогом, драги Брато! Дивим се твојој снази и храбрости у дугом и болном дочекивању смрти. 
Отишао си без јека и јаука. Захвалан сам сваком ко је помогао да вјекујеш са моралном и 
интелектуалном громадом српског народа – Милорадом Екмечићем. Остају твоје приче, велики 
мајсторе позлате људског бола. Праштај. Нека те грије крило твог вољеног Београда. Посљедње 
ријечи изговарам у твоје и моје име: Хвала ти, велики Београде, срце међу градовима!  
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гојко Ђого 
БРАТИЋЕВА БАЈКОЛИКА ХЕРЦЕГОВИНА 

 
Само божја рука и Дух Свети могу подржати и надахнути малог и нејаког, сиромаха и 

сиротана, да се уздигне међу оне највеће и најдостојније у свом племену. Без те небеске везе ни 
ово сироче из Брестица код Билеће, уверен сам, не би постало перјаница српске књижевности и 
једна од најпоштованијих глава међу савременицима. 

Можда је баш то, што је рано уцвељено и понижено, у овом сирочету разбудило додатну 
енергију и снагу да се испрси пред животом, и својим стваралачким делом засени безумне, моћне 
и злочесте што на свакојаке муке мећу оног Малог мутавог дечака из Братићевих прича „Слика без 
оца“ и „Дечак који је за све био крив“. 

Малог Јакова, имењака оног библијског, на дан Светог Томе, Братићеве крсне славе, 
распињу на волујском јарму не би ли муто проговорио. Дечак задугоостаје нем, али нема 
веродостојнијег сведочанства о једном времену и простору од оног што су његове телесне и 
духовне очи снимиле. Он је пишчев заступник, ако не и двојник и водич кроз маглину сећања и 
митологију детињства. 

И Братића су, као малог и великог, чупали за уши и распињали између левог и десног 
тељига на јарму, између анђелâ и ђаволâ. Живот га, бели, није штедео. То га је ваљда и подстакло 
да створи овог малог трпила, Јакова, као медиј, како би могао непосредније да говори о свом 
искуству живота и света, и тематизује властиту судбину. И онда кад превлада своју муцавицу, 
Јаков, у жамору казивача суделује више као слушалац и неми сведок него као активан саговорник. 
Кроз његова муцава уста проговара писац. 
  Језик је био Братићева једина државина коју је од мајке Јоке баштинио, јер оца није 
упамтио. Само се материним, матерњим језиком, причом и причањем могао одупирати страху од 
живота, глади и болести, зиме и врућине. Као у искону, врачањем и чарањем се бранио од сваке 
пошасти. Друге му моћи од помоћи нису ни требале. Језик је у Богом повлашћеним устима, као 
што су била Братићева, најскупља имовина и најубојитије оружије. 
Дечје приче су увек мало померене и ишчашене, увек су ту нека чудеса и страшила; ту су мемоари 
и романи, сведоџбе и маштарије у један завежљај увезани. Братић стога и бира ту дечију 
перспективу и стилизацију животних чињеница. „Детињство је једина пишчева оаза где се 
накнадном прерадом сећања могу дозивати чежње као да су реалност.“ Једино ту, говорио је, 



свему „могу да се наругам и подсмехнем...све да изврнем и заменим. Оно што ми изгледа вечно да 
обрнем у пролазно и трошно, а беду и сиромаштво да уздигнем.“ 

Претапање животне реалности у њену митопоетску слику у песмама и причама загонетан 
је и зауман стваралачки процес. Ретки су писци у чијем је делу поднебље оставило тако упечатљив 
траг, као што је душа Херцеговине утиснута у Братићево дело. У приповестима о судбинама 
његових књижевних јунака укњижена је и његова дубинска пројекција историје и традиције, 
чврсто ослоњена на слојевито колективно памћење, као и сасвим ововремено искуство 
Херцеговаца. Ту приповедну стварност премрежују реална и фиктивна збивања уобличена и 
озвучена раскошним и колоритним, братићевским језиком. 

Попут антрополога, који описује живот и обичаје народа, Братић је животопис 
Херцеговаца пресликао у „бајколику уметничку визију“, уверљивију и истинитију од било каквог 
научног увида. Назив његовог села, или места, Биш – „средишта света митова и легенди“ – могло 
би бити симболично име целе Херцеговине. Па и оне мало проширене, која опасује не само његов 
други завичај, Београд и Србију, него и Русију. А „ту су и Витлејем и Косово поље, и Атина и 
Цариград, и Рим и Вавилон. Само ко то умије да види“, пише Братић. Како може и бити друкчије, 
кад су сви велики људи на свету пореклом Херцеговци! Али, не лези враже, „ако се догоди 
пропаст свијета [у Бишу] ће му бити почетак.“ Таква нам је судбина. Ово љупко претеривање је, 
наравно, само део стилског поступка индивидуализације књижевних ликова. 
Све Братићеве приче и романи су, у ствари, само разгранати делови једног великог епа, породичне 
саге и узбудљиве херцеговачке рапсодије. 

Намиривање завичајног дуга подједнако се огледа у Братићевом књижевном делу и 
њиговом културном послању. Поменућу само две последње деценије које је посветио уређивању 
Нове зоре и организовању Ћоровићевих сусрета, памало на уштрб свог стваралачког рада. 
Нажалост, Акадимија наука и уметности Републике Српске, чије су му инсигније недавно у 
постељи уручене, прилично се огрешила што га знатно пре није изабрала у своје чланство. Али, то 
је још само једна од неправди на које је одавно свикао.  

Ево, Брато, ових неколико речи о твом делу и делању, за наш опроштај, бољи од мене 
имаће кад да пишу и говоре више и лепше. 

У овом часу би, по обичају, ваљало да понешто кажем и о твојој благородној природи и 
анђеоској доброти, постојаном карактеру и великом срцу. О прамичку туге у дну ока, коју си 
вечно и вешто застирао шалом и комиком, нећу да говорим, пажљиви читаоци ће је препознати у 
твом делу. Само, бојим се да би ти одмах додао: Ах, не знам богами? као што си често говорио кад 
се са нечим ниси слагао. 

Кажу, да све док неко живи у нашем сећању није заувек проминуо светом. – Ах, то нико не 
зна, богами! – Можда грешим,али хоћу да верујем да би ти више волео да те памтимо – управо 
онако како те препоручују твоје приче – као анђела с рошчићима, као добростивог ђаволка са 
којим, оним што те у рају чекају, никад неће бити досадно.  

А тамо већ дочек припрема мајка Јока, оца ћеш познати по својој слици и прилици. Тамо 
нећеш бити сироче као на овом свету. Чекају те и пријатељи, чија су имена уписана овде поред 
твога на крову ваше вечне куће. 

Драга Габи, знам да утехе нема, али нека те бар мало утеши дубок и светао траг који је твој 
Радослав оставио, а ми, његови пријатељи, делимо бол са тобом. Хвала ти што си неколико 
деценија, откако сте заједно, бдела над њим и пожртвовано га неговала до последњег часа. 

Збогом драги Братићу. 
 
(Изговорено на сахрани Радослава Братића, у Алеји заслужних грађана  
на Новом гробљу у Београду, 8. јуна 2016) 
 

 

 

Бранислав Матић: Разговор са Радославом Братићем (посљедњи интервју Р. Братића)* 



            (посебна страница, десна...) 
ДА ЛИ ЈЕ ПЛАНЕТАРНА ИНВЕРЗИЈА ДА ЈЕ ИСТИНА ЛАЖ, А ЛАЖ ИСТИНА, ПОРАЗИЛА 

СРПСКУ ИСТОРИЈУ 
 

„Светови од камена и ватре, од соли и прича.“ Детињство у Херцеговини, у тешким 
поратним годинама. Без оца. Основно школовање у Коритима, крај страшне јаме пуне неопојаних 
костију. Одрастање на рубу легенде и приповести, уз стварну или домишљену ватру, испод дугих 
брчина гуслара-приповедача какве ћете доцније и сами носити кроз живот.... 

Какав је заправо био свет Вашег детињства? Шта од овога највише памтите? Које 
тамошње слике и речи и данас носите у себи, које догађаје, анегдоте, људе? Које љубави, 
радости, страхове, искушења? Колико је све то обележило Вашу личност и Вашу уметност? 

Светови  од ватре, соли и прича имају чудан мирис и укус, имају посебну арому. У том 
односу формира се посебна нарација, не питајте ме где и када, ни око чега. Поратне године, у 
Херцеговини, биле су тешке и претешке. Свет се распадао: без оца, без ослонца, а то значи без 
упоришта, или како би се данас рекло – без Бога. Основну школу учио сам у Коритима, месту где 
је све врвело од ђака, а данас је та зграда  (као што бива у Срба) у обрушавању и затворена. Да, 
тако му то дође – на рубу легенде и приповести. Временом се та јама, у близини, обрвала и 
затрпала. Ваљда да се не би видело какве су нам биле гробнице. А оне су биле страшније и од 
најјезивијих замисли, страшније и од најстрашнијих романа, пуни страве и ужаса. Одрастао сам уз 
те приче старијих људи и жена. Не само да сам слушао то, већ сам из дана у дан гутао глас 
нарицаљки које су обично предвече јецале и тужиле и, тако везле нашу драму. Било је то равно 
античком хору, са страшним жаловитим гласом који је срицао нашу трагедију.  

Какав је био свет детињства и шта од њега највише памтим? Па био је горак, тежак и 
претежак. Био је без икаквог водича, био је без уточишта. Памтим углавном невеселе ствари, оне 
од каквих су ми страву саливали. Да не заборавим да кажем да је Херцеговина крај отежалог 
језика, тешких заклетви, прорицања и других митских прича. Додуше, има тамо пуно хумора који 
нас је и какав нас је кроз живот одржао. Недавно, у тексту “Бунар Ћамила Сијарића”, Ферида 
Мујезиновића, лепо се каже да не верује Фрањи Туђману да је у Јасеновац бачено 80 хиљада 
недужних Срба, Јевреја и Рома, већ да та бројка износи седам стотина хиљада колико је раније 
утврђено. Данас тако, у листу “Политика”, пише о феномену протеста центра “Симон Визентал”, 
зато што се на флашама вина у Италији стављају знаци фашизма, то јест холокауста. Тешко је 
скицирати овај луди свет у неколико речи и докле је стигао.  
 Ваше сугестије изискују још ненаписани роман, бар у том облику. Оно чега се не сећам 
јесте да сам са три месеца остао без свог оца, остао сам јединац у мајке. Незаштићено дете, био 
сам од свих гуран и нападан.  Пре тога умрли су ми млађи брат и сестра. Тешко би ми било 
причати о детињству. Оно је било свакојако. Када сам имао шест година, кућа нам је изгорела под 
сламом, па смо се сељакали од немила до недрага – да би чак невољно стигли и код стричева у 
Банат. Када смо издржали годину дана у банатској равници, вратили смо се у Херцеговину и 
становали код стрица у напуштеној кући.  

Да, тачно је, Херцеговина је пуна приповедача и певача. У вашем првом питању-шлагворту 
задали сте цео космос мога детињства Требало би, да би се одговорило, све изнова поновити. Ви 
сте ми као близак рођак, усуђујем се рећи као предак, не помињите ми јаме безданице и ту јавку 
костију која се чује ноћу пред васколиким светом, али очигледно недовољно и нејасно. Одрекли су 
се заједничког језика да би се правили да га не разумеју. Узалуд су Вук и Даничић стварали основ 
за њихов језик и писменост.  

Кажу да су Херцеговци „ рођени приповједачи и пјесници“. Постоји ли у Вашем детињству 
фигура неке старе добре причалице која Вас је заразила приповедањем? Онако зими, уз ватру, или 
лети, на пашњацима? И ко су били јунаци тих приповести? Појављују ли се они касније у Вашој 
литератури? 
Или Вас је приповедање опчинило на неки други начин? 



 Рекао сам, Херцеговина је пуна приповести и разне грађе, свуда и увек. Тешко би их било 
набрајати. Али ја сам већ у детињству добио улогу народног певача: рецимо оног који сриче 
народне песме. О томе сам пуно пута говорио: када сам интерпретирао Бановић Страхињу, онда 
би се чудо догодило, јер слушаоци нису праштали оно што сам прашта Бановић Страхиња. Због 
тога би се зачули шамари на лицима жена које седе уз ватру. Било је оних људи који нису могли 
поднети да Бановић Страхиња опрашта својој жени неверство и издајство.  
 

Сећате ли се својих првих одлазака из Херцеговине и поимања да постоје „ свијетови иза 
брда“? Како сте путовали и како сте то доживели? Колико је то доцније одјекивало у Вама? 
Колико се одразило на Ваше књижевне светове?  
У Вашој литератури, баш као и у животу прошловековних Херцеговаца, важна је и упечатљива 
слика воза који превози, хукти кроз ноћ, прича са народом, плаши када се његов писак помеша са 
звуком црквених звона...? 
 Мој први одлазак је био одлазак у школу, у Билећу. Становао сам код ујака и путовао 
неколико километара пешке. Наша основна школа била је прелепа зграда, која није била дугог 
века. Наиме, њу је узела Општина и претворила је у канцеларије. Ја знам често да се нашалим и да 
кажем да ћу да тужим Општину да ми врате школу.  
 За овај тренутак је везан и мој невесели догађај када ме газда избацује из стана и ја 
невољно се настањујем у напуштеном затвору, подно Суда. Тек за пола године проналазе ме и 
пресељавају у сиротињски дом. Тих дана сећам се нарочито.  
Писац и политика 
Милсим да сам ову тему лепо срочио у стиховима:  
 Писац је монах и усамлјеник/ измакнут од сваког мноштва и колектива. / Он је изван 
политике, јер политика није његова тема, / није његов језик нити његова грађа. / Сувише је трошна 
и за дневну употребу. / Али када наиђу тешка и опасна времена, / када се политика умеша у 
пишчев живот, / и у живот његових јунака, / када политика почне да их награзиа и да им мења 
састав крви, / да од њих прави лешеве, / тада писцу и његовом јунаку не остаје ништа друго / него 
да пруже отпор и проговоре о свету око себе. / Није важно колика је цена, није важно што могу 
бити изманипулисани. / Политика је увек вештачка нада, / а књижевност, како каже Селимовић, / 
“натпевано безнађе”. / Политика је талог, муљ, баруштина, / она има један говор за јавност, / а 
други скривени и јавни, / онај којим се шапуће којим се говори у четири ока. / Она има тајне и 
јавне архиве. / Отуда толико кривотворства, толико фалсификата. / Зато бивши чувари тајних 
архива данас пишу толике мемоаре, / исповести олакшавају душу. / Исповедају се, кају, чисте се 
од грехова. / Кажу да су били беспомоћни, / изманипулисани / и да нису знали шта се око њих 
ради. / Нисму знали за монтиране процесе, / за затворе, за Голи оток. / Језик политике је уходана 
фраза, матрица, / мртво ткиво. / Она одвраћа, убија, страши својом празнином. / Језик политике 
заудара на убуђалост, на плесан, / … У том језику крију се свакојаки шарлатани, мафијаши, 
незналице и свима је исти циљ – манипулисати масама. /  
Да, једном сам цитирао Данила Киша, говорећи да су писац и читалац само две самоће, случајан 
сусрет два сродна сензибилитета, кратак тренутак препознавања и идентификације, али из тог 
сусрета не може се родити ништа осим можда сумње.  
Нека ми буде допуштено да мало цитирам себе. Постоји читалац који не воли дијалог. Било о чемо 
да започнете с њим рагузворо, свуда увек води монолог. Друге не чује, слуша самог себе. То је 
најчешће Нарцис који говори у првом лицу. У Херцеговини га зову Јапаја (ја па-ја). Увек се труди 
да буде у центру пажње. Доказаће како више зна и од очевица. Осетњив је ако га пажљиво не 
слушате. Потезаће за руку и насртати, трудећи се да буде убедљив. Препричаће и Рат и мир  да би 
саговорника уверио у неки детаљ своје приче.  
 Срео сам читаоца који у кратком разговору измења много тема. На свако питање одговара 
уопштавањем. Пред чињеницама бежи као онај новинар пред Фокнеровим псом. Највише ме 
нервира читалац који поставља питање у пола реченице, обично без именице и глагола, да не знате 
ни о чему се ни о коме ради. Чудан је и читалац, који ће, када год вас сретне поставити исто 



питање и испричати исту причу, Чак ће вам у највећем поверењу шапнути и оношто сте му лично 
ви раније казали.  
Имате читаоца који ће с презиром па чак и мржњом, говорити о сваком писцу и о свакој књљизи. 
За њега обично нема излаза, у свему види ужас и смрт. Када су сликара Милана Коњевића питали 
како је успео толике године доживи, без устезања је одговорио: “Никога нисам мрзео, никоме 
нисам завидео и никада нисам престао да јурим женске!” Мржња разара вид. Такав човек 
заједљиво прича о књизи, као да је сам могао много бољу написати. Није ми драг ни читалац који 
се увек изругује и свему даје необичност. Изврће, тобож, на шалу и зезање. Све ће пртворити у 
супротност, искривити и учинити накарадним. Такви воле да сплеткаре, измишљају, на тај начин 
поправљају свој свет. Најнчешће цитирају сами себе. Знају потегнути нотес из џепа и забележити 
неку своју мисао у страху да је не забораве.   
Упознао сам и читаоца који на свако ваше питање одговара ћутњом. Има своје мишљење и чува га 
за себе. Обично сматра да са писцем, изван књиге, нема о чему да разговара. Најупорини је 
читалац који у књизи трага за туђицама да би изнео озбиљне замерке писцу. И закључио како смо 
ми народ који не држи до себе. Обавезно ће поменути имена аутора који су својим књигама 
оскрнавили историју.  У неколико речи ће открити где су “нагазне мине историје” и шта све писци 
не знају о прошлости. С презрењем ће поменути поратног творца наше историје, а заборавити да је 
и сам био међу ревносним носиоцима штафете младости.  
Интересантан ми је читалац који о делу говори с одушевљењем. Зна да хвали људе преко сваке 
мере. Исцрпи се доказујући да је у књизи коју је прочитао нико не може приметити оно што он 
може. У једном тренутку ће вам рећи: ”Хвала Вам што сте ми вратили веру у постојање и 
људскост на овој окрутној планети!” Срео сам читаоца, који, шта год да кажете, дода: 
“Фантастично!” Или: “То је најбоље на свету!” Постоји читалац који ће на свако помињање било 
ког познатог на свету одмах рећи да га лично познаје. Уколико га он баш не познаје, казаће да је 
његова рођака удата за дотичног или да је његова најбоља пријатељица живи с њим. Можете 
цитирати и Шекспира, саговорник ће вам без устезања рећи да је с неким његовим потомком ишао 
у школу. Са Хрушчовом и Черчилом играо је карте, са Елизабетом Тејлор је још у младости 
флертовао. Једном ме је млада жена, уз осмех, упитала:”Да ли бисте се плашили да будем два часа 
у улози Ваше јунакиње?” Не знам да ли се удварала или најављивала отпор писцу.  
 
            О читаоцу питања су свакојака? 
 

Близак ми је несебичан читалац. Јадно ми изгледа онај читалац који ће за сваког писца и 
сваког човека кога поменете одмах рећи да је глуп, покварењак, идиот и лопов, спреман је свакога 
да осумњичи да би себе уздигао. Он не зна да тако говори о себи самом. Такве људе обично 
раздире сујета, они немају лепу реч ни за кога. Најблаже што може да каже: “Забога, како сте 
могли да свог јунака онако сурово казните? Зар вам није било жао?” Алудира на пишчев морални 
интегритет. Један такав читалац, у поодмаклим годинама, извадио је пиштољ и рекао: “Знам да 
данас влада терор и насрћу силеџије. Зато и носим свој парабелум. А шта мислиш, када би се јунак 
наоружао, да ли би га писац смео злостављати?” И додао: “Пишите краће реченице, јер ја сам 
болестан човек.” Занимњив је читалац који ће вам књигу само споменути и онда се ухватити за 
детаљ и истрајно вас гњавити о неком свом путовању, да би најзад с књигом направио невероватну 
копчу и извео закључак. Да би био убедљивији, одаће вам тајну где су грешке у Проклетој авлији. 
Смело ће рећи да је на маргинама свог примерка ове књиге извршио значајне поправке, да би му и 
сам Андрић био захвалан. Такав читалац се обично осећа несхваћеним. Причао ми је Пекић, у 
свом стану у Лондону, да му је читалац на једној књижевној вечери поставио питање коју је 
формулисао пола сата. Пекић је учтиво замолио да му понови питање јер га није најбоље разумео. 
Публика је узвратила аплаузом. Али упорни читалац се није дао збунити. Негде пред крај 
књижевне трибине јавио се поново за реч и поставио још дуже питање. Срећом, оно се завршавало 
са да ли Ви…, а Пекић је духовито узвратио: “Да!” То је онај читалац који у свом питању наводи 
увек и одговор.  



Питам се да ли сам упознао читаоца који замера књизи због недовољне критике власти? 
У стању је да вас назове и кукавицом. Па чак и ако је и сам био на власти или близу ње, 

додаће како је баш он највише страдао. Рачуна на слабо памћење околине. Предано ће причати о 
многим прогонима, иако је можда и сам понекада био међу прогонитељима. Чак и када га 
подсећате шта је радио – да је у свакој чорби био мирођија, само ће се насмејати. Нјачешће прича 
двосмислено, никада не знаш на шта циља. Напада политичаре због репресије, а његов говор је 
управо говор нетолеранције. Мисли да је важније шта ћеш рећи на некој трибини од нога шта ћеш 
у књизи написати. Зачудиће се ако му кажеш да пишчев позив није политика. Све своје мане 
приписаће другима. А не зна да и на Рубљова насрће будала са секриом руци и оптужују га за 
издају. 

Најмање подносим читаоца који се хвали како је лењ, и због тога је одустао после прве 
прочитане странице књиге о којој се чак највише говори. Наћи ће хиљаду разлога за оправдање. 
Обично издвоји онај да је књига скупа и због тога понеку украде из библиотеке. После схвати да 
се украдено не може читати. Али се неће устезати да о књизи пуним устима говори. “Не могу даље 
да одем од тринаесте стране!” Као Гогољев Мамлов. Такав читалац је у сваком погледу запуштен. 
Он не зна да је раскалашност Казанову умало довела до женидбе властитом кћери.  

Највише волим оног читаоца, који је спреман без колебања, да узвикне оне Конрадове 
речи: “Оптимиста сам, јер знам да је чежња лукавија од страха”.  
 

Сећате ли се свог првог доласка у Србију? Шта је за Вас, у епохи одрастања и 
формирања, уопште значила Србија, симболички и практично? 
 Србија је за мене била отаџбина, била је моје ухлебљење. Путовао сам још као студент у 
цркве и манастире по многим крајевима и одушевљавао се њиховим лепотама. У Србији сам прво 
прочитао озбиљне књиге и схватио каква је и колика је наша историја. 
 

Изабрали сте да живите и стварате у Београду. Шта је за Вас значио тај град и какви су 
ваши међусобни утицаји? Најважније тачке на мапи Вашег Београда? Где сте све становали и за 
које делове града сте посебно везани? Ваше редовне шетачке руте по Београду? Где у Београду 
одлазите када сте нерасположени, тужни? 
Београд је некада имао своје чувене књижевне кафане, редакције и часописе, састајалишта 
писаца; у тим тачкама пулсирао је један богат књижевни живот и дух овог града. Има ли тога 
данас? Ако има, где је? Ако нема, где је ишчезло и какве су последице?... 
 Не знам колико сам ја изабрао Београд а колико је Београд изабрао мене. После 
Студентског града променио сам десетак – петнаестак станова скоро у свим крајевима града. Био 
сам подстанар, једно време са мојим кумом М. Обрадовићем.  
 Волим да шетам по Београду; на Ади циганлији, поред Дунава испред хотел Југославије и 
другде. Привлачи ме вода. Београд је имао некада своје чувене књижевне кафане, о некима је и 
непоновљиви Момо Капор написао своје књиге. Шта је од тога данас остало? Ни кафана, ни 
књижевног живота, ни духа града. Ми смо заправо под окупацијом. И узалуд је било и чему да се 
питамо.  
 

Које лектире су у Вашим младим годинама биле кључне за Вас? Које су највише утицале на 
Вас као читаоца и човека, а које на Вас као писца? Ко су били Ваши најважнији књижевни узори и 
шта сте од њих научили? На кога би се данас, у томе, могли ослонити млади писци? Да ли сте 
куповали и сакупљали књиге, правили своју библиотеку, или сте се ослањали на велике јавне 
библиотеке? 
 Сећам се, добијао сам књиге из школске библиотеке и носио их кући. Мајка је у књизи 
видела неку повластицу, неко чудо. Уместо да добијем посао чувара оваца и телади, ја никада 
нисам имао такву дужност. Све што је требало да радим – то је било читање и само читање књига. 
Јуначке песме држао сам испред свих. Већ сам зарана научио да сричем стихове и да читам песме 
уз ватру. То је била и те каква привилегија. Наша школска библиотека била је скромног садржаја 



књига, али смо, ту и тамо, добијали понеку књигу од рођака и пријатеља. Питање: на кога би се 
данас могли ослонити млади писци – исто важи као у моје доба, а то значи на целу литературу, на 
све што му до руку дође. Нисам се ослањао на велике јавне библиотеке, зато што их у близини 
није ни било. Било их је тек у Билећи, Тек после, када сам се преселио у град, то читање ће бити 
још темељније и још потпуније.  
Пријатељи, огледала 
 Сећања на пријатеље увек су бројна и слојевита. Волим да кажем: имао сам среће, да су ме 
многи од њих некако припустили у своју близину. Дружио сам се заиста са њима, наслушао 
изузетних прича. Нажалост, нико од тих посебних људи више није жив. А причати о њима 
успомене није нимало лако нити ме сећање најсигурније служи. Већине од њих ја сам био уредник 
изабраних или сабраних дела. Са некима сам водио и преписку, па се рецимо у Пекићевим 
књигама појавио део те преписке. Посебно их је красило што су били људи од разговора, људи од 
хумора. Требало би понеку реч рећи о њима. Свакако. 
 Данас се све мање дружим с писцима, све мање сам нечији први читалац, као што сам све 
мање нечији читач.  

Андрић!  
Андрић је многе тајне света ослушнуо још у детињству корачајући оном убогом стазом и 

сваки корак мерио је према тој стази, осећајући слободу детињег заноса али и чамотињу и тескобу 
свега што је на њој расло, јер све што стрши постаје плен невидљивих и насртљивих сила. Зато је 
многе страхове којих се у детињству накупио Андрић касније дозивао по мери тог заноса и 
тескоба из којих је у свет кренуо. Аутор ремек-дела какво је Проклета авлија, а данас има 
озбиљних тумачења да је то књига о нашем Голом отоку, презирао је сва места и људе који 
стварају буку и галаму, поготову где нико никога не чује. Писање је за Андрића монашки позив и 
испосништво, он мрзи новинарска питања која сугеришу одговоре, њихову интонацију сматра 
насиљем. Чак се и пред питањем: “Како сте?” осећао нелагодно. Избегавао је приче о актуелним 
политичким темама, јер отворено каже да идеологија опасна и трошна грађа. А да политика није 
више материјална. Другим речима: “Што си више у јавности, мање си свој” – каже наш писац. 
Поједини његови пријатељи и познаници, као што су били Дучић и Ћопић, наговарали су га да се 
мане тема из давних времена турске касабе и да пише о свом добу. Велики писац то одбија, јер је 
знао да нови књижевни правци и моде најчешће одбацују прошлост и њену митологију. А 
времена, и прошло и садашње и будуће, увек се на неки начин преплићу и њих се писац не може 
одрећи, вели Андрић. Наш нобеловац не скрива да је Србија почетком прошлог века највише 
преко културе и књижевности вршила велики утицај на његову генерацију с оне стране реке 
Дрине, као што их је 1914. године, како каже, “покосила и скршила да се никад више нисмо могли 
сабрати”. То лето, када је букнуо Пожар Првог свестског рата, описује као време са укусом ватре и 
леденим дахом традиције на сваком кораку. Не устеже се да призна “и док нас траје ми ћемо у 
себи делити свет на којој је ко страни и чиме се заклињао”.  

Имао сам прилику да пред нашим великим писцем читам причу о Омер паши Латасу. Да не 
дуљим, у сваком случају лепо сећање.  
        Патријарх! 
 Могу рећи да зиста никада нисам упознао таквог човека, као што је био патријарх Павле. 
Имао сам велику срећу, вероватно уз помоћ Жике Стојковића, да Његова Светост одабере мене за 
приређивача свог дела. Ишао сам, тако рећи сваког дана код патријарха на разговоре. Обично је то 
било око шест сати послеподне. Када би отпустио све са посла, он је онда остајао сам и сам ми 
отварао врата у патријаршији на другом спрату. Није то било као код других конфесија, где су 
врвели монаси и секретари око свог поглавара. Седећи пола сата или сат и причајући с 
патријархом – уселио би се неки необичан мир у мене и нестајало је свих оних стресова и замора. 
Једном ми је Патријарх рекао: “Много си ми уморан – даћу ти кола да те одвезу кући.” Одмах сам 
узвратио: “Ваша светости, ја станујем близу, а волим да шетам после посла.” Патријарх ми је 
узвратио поново да ће ме одвести његова кола. Нисам могао нити имао начина да се други пут 
нећкам. Једном, опет, док смо седели у његовој одаји, бануо је владика Атанасије. Још је с врата 



рекао: како му је много тешко с Херцеговцима, јер то је народ који више иде у цркву из поноса 
него из вере… “ А могу рећи и из пркоса” , рекао је владика. Патријарх му је из пика одговорио: 
“Верујем ти, Атанасије, да ти је много тешко с Херцеговцима, али се тек нешто питам како ли је 
тек њима с тобом!” Молитве и молбе је књига која објављена у више издања и на више језика. У 
немачкој је објављена у великом тиражу.  
 Ускоро се завршава његов музеј, у цркви у Раковици. То ће изгледати божанствено.  
Црњански 

Многи су одмах на њега гракнули оштрог гласа и сумњичавог срца (вели да га је хајка и 
отерала у димпломатију), а Црњански им је узвратио још оштрије и сумњичавије. Оспоравали су 
га, одбијали рукописе и његових најбољих књига. Винавер вели да “кепеци критике мрзе таленте”.  

Песник и прозни писац, две особе у истом лику, ретко се подносе. Код Црњанског се 
догодило чудо. Једна другој су постале заштитнице. Ако се додају изврсни есеји и путописи, може 
се рећи да Црњански у себи спаја три лица, налик на онај страствени троугао у роману Сеобе. 
Удвојени сан Петра Рајића, код писца Црњанског није у опреци. У опреци је можда сам писац 
према том сну. Он је увек у улози Вука Исаковича којег као зао дух куша онај барски бискуп, 
желећи да га преведе у другу веру. Али отворена врата испред јунака увек показује пејзаж кроз 
који се мотају путељци и откривају где је страх. Они су смештени у сазвежђу плавог круга у којем 
трепери звезда и осветљава пут. Каткада је та стаза посута и цвећем и трњем, испуњена и 
садржајем и празнином, у надметању могућег и немогућег. 

Сећам се да сам за Радио Београд, као студент, направио разговор са Црњанским, у емисији 
Влада Буњца. Мојој срећи није било краја када ми је причао шта и како треба читати. Говорио је 
највише о стрпљењу. Када сам дошао у Београд на студије, мислио сам да је улица Милоша 
Великог улица Милоша Црњанског, писца који с временом само добијати. Све што је руком 
такнуо – позлатило му се.  
Селимовић! 

Ахмет Нурудин из Дервиша и Ахмет Шабо из Тврђаве “оваплоћење су двају начела; мржње 
и љубави”. Колико год се Ахмет Нурудин гнушао окрутног света  а Ахмет Шабо покушавао да 
нађе излаз у љубави, у присности с тзв. обичним људима, обојица се стално колебају између 
узвишене наде и сопствене издаје. Они знају “да су зло и добро често веома блиски”. И знају и кад 
уђу у тврђаву где живе моћни, не могу ући у највећу од свих тврђава – јер човек је највећа тврђава. 
Дервиш започиње и завршава сада већ чувеним слоганом их исламске свете књиге – да је “човјек 
увијек на губитку”. Селимовић је скратио реченицу из Курана, оставио је без оног смирујућег 
додатка – да је на губитку човек без Бога – и тиме драму Ахмета Нурудина учинио узбудљивом и 
ововременом. Селимовић је изградио минуциозну релативистичку реченицу која органски пулсира 
на танане промене свести и савести у сложеном и опасном свету – свеједно да ли оријенталне 
деспотије или савремене сатрапије – свету у којем је оно што је прећутано важније од оног што је 
речено. Један његов лик зато и може рећи “Мисао је само моја, чин је свачији!” Зато су Мешини 
побуњеници – Исхаг и Рамиз увек пали анђели, они што су покушали да се одупру злу, али нису 
успели, оно који остварњем нису упрљали идеал: “Биће диван човјек ако не успије – страшан ако 
успије…” Старински говорећи, етика је за Мешу Селимовића у надлежности естетике.  

Писац који је вратио Дучића у нашу баштину, приређивач и бранилац  Дучићевог дела, 
Меша Селимовић је можда највише о себи рекао када је написао за Андрића да се “окренуо 
историји да побјегне од савременог бесмисла…” и да је његово дело “у многоме остало мјера 
ствари у области духа”.  

Кочић! 
Радостан сам кад поменем име Петра Кочића за кога Исидора вели да “представља 

традицију, српско име, косовски завет, у смислу закопане народне праве и продужене трагедије”. 
Недостојан сам пред ликом великог књижевног претка, народног трибуна, и човека који у себи, 
као његов Давид Штрбац, “има милион срца и језика” и који и када плаче и када се кроз сузе смеје 
чини то “испред милион душа”. Тај човек, “крупан, јак, великог ока, опуштеног брка; хајдучина 
јуче изашла из босанских шума, па му европско одело затегнуто и ненамештено”, како каже 



знаменити Херцеговац Перло Слијепчевић који се “ни пред ким није понизио нит кога зашто 
мољакао”, парадигма је и за ово жалосно време наших свакојаких “укопација”. Само у овом 
столећу шест пута су нас Србе изводили на стратишта. После злочина из Другог светског рата, 
недавно су нас опет као кривце без кривице извели у судску Суданију и засули бомбама тзв. новог 
светског поретка. Разбили су нам и скратили државу, стављајући нас тако у својеврсни 
лепрозоријум. Увели су међународне преке судове и жртву прогласили крвником, а злочинца 
жртвом. У општем посрнућу и бешчашћу светских политичара, медија и великих корпорација, 
открили су своја клонирана лица – хоће целу земаљску куглу да ставе у колонијални положај. 
Бомбардовали су нас 78 дана и 78 ноћи, а затим дошли на Косово, наводно из хуманитарних 
разлога да равнодушно посматрају како нас убијају и руше нам светиње у присуству окупаторксе 
власти. Је ли ова Земаљска влада ћорава као и она Кочићева? Је ли планетарна инверзија, да је лаж 
истина а истина лаж, поразила српску историју, поништила ослободилачка ратове, а нас 
претворила у тужни анахронизам на крају два миленијума створитеља? 

Јовановић! 
После знамените трилогије Историја Срба Владимира Ћоровића, књига која је тако 

предуго чекала на објављивање и коју је најзад објавио БИГЗ,; ево једног ретког датума значајног 
за српску културу пред нама су Сабрана дела у дванаест томова – а имао сам то задовољство да 
будем њихов уредник – која садрже огроман број страница испуњених током бурног живота 
Слободана Јовановића, о чему су читаоци наших дана знали веома мало или тако рећи нимало. 
Зато би свака култура којој је до свог идентитета стало овакав дан славила. Путовао сам у Лондон 
и од попова сам скупљао рукописе које смо укључили у Сабрана дела. А Јовановићево дело је 
обимно и многозначно. Или како би то рекао Борислав Михајловић Михиз: “Не враћа се тамо 
писац свом народу, то се враћа народ духу својих великих писаца”.  
Када су преносили мошти из Лондона, отишао сам на Ново гробље мислећи да ће доћи између 10 
и 100 хиљада људи. Сахрањују најумнијег Србина. А било их је једва стотину. Од политичара сам 
приметио само В. Коштуницу.  

Ћопић! 
Бранко Ћопић је свој бунар, са живим врелом, открио и оградио на старту. После је одатле 

вадио воду и заливао дедову башту за летње суше, када све почне да скапава од жеђи. Ослобађао 
је рад својих гена, једнако успешно у свим жанровима. Иако је, можда у краћој форми највише био 
свој на своме. Још зарана постао је најчитанији писац, свуда где је и коме српски био близак и 
разумљив језик. Лакоћа његових речи је заводљива, лирика лековита, хумор изнад свега 
просветљује. Лечећи своје јунаке, слабе и горде, и сам се тако лечио. Једнако и кад су му давили 
највеће награде и када су њега организовали хајке и пуштали хајкаче. Називали су га писцем 
“ситнобружоаског и анархистичког става, у суштини реакционаран и непријатељ према 
данашњици”. И то њега који је створио такву галерију партизанских и херојских ликова.  

Ушушкан у гуњ деда Рада, свог заштитника и исповедника, у њему је и нашао оно 
најважније – своју упоришну и приповедачку тачку. А под тим гуњем било му је све припремљено 
јер је у дедовом лику видео Свевишњег, биће од честитости и правде, епске нарави и обичаја. То је 
онај крај Подгрмечка где се на злобу узвраћа птањом, а још чешће хумором.  

Одлазио сам често код њега и имао шта и о чему чути. Његова и Андрићева биста, у Крупи 
и Вишеграду, минама су бачени на сметилиште. Какве ли ироније – баш тамо где су ови писци, на 
хиљадама и хиљадама страница, исписивали незаборавне поеме, читане на свим светским 
језицима. Или су можда и Андрић и Ћопић, у тим мостовима осећали тамне и опасне пукотине 
које ми остали нисмо умели да видимо. Ћопићева жеља се ипак потпуно испунила: “Жеља ми је у 
овај тужни свет, набијен мрачним слутњама, унесем што више ведрине, смешка, надања, плавих 
бајки и пуна-пунцата стрмоглавих, и драгих лагарија, а верујте ми: ја још понајмање лажем”.  

Михаиловић! 
Када се у српској књижевности, с књигом Фреде лаку ноћ, појавио Драгослав Михаиловић. 

То није био стидљиви улазак већ је бануо свом силином и снагом уздрмавши сувоњави и заморни 
есететизам и конструктивизам прозе тога доба. Поготово, после објављиваса ремек-дела, кратког 



романа  Кад су цветале тикве, критичари су га назвали  прекретничком. Уместо да говори о 
револуционарним и прекретничким победама једне нове идеологије, Михаиловић приповеда о 
људској патњи, о јунацима које су источноевропски режими одбацивали, жртвовали и слали у 
тамнице. Таква критика потвржена је са највећег места, који додуше није успео да тачно изговори 
пишчево име (мешао је Драгослава Михаиловића и Борислава Михајловића Михиза), али јасно је 
назначио да је реч о књизи Кад су цветале тикве. Власти су доживљавале ту књигу као 
недопустиви удар на историју и њене главне јунаке. Завршимо речима, да је Михајловић писац 
чија се рука мајсторки поиграва са свим што дотакне. Он као човек и писац има све: и дар и патњу 
и умеће, а зна све то да употреби и упосли. 

Капор! 
Поједини критичари су Капора називали “лаким писцем”, његове прозе видели као штиво 

без дубине, без изнијансираних и психологизованих ликова. Можда је то и зато што је с Капором 
исти случај као с Хемингвејом и Селинџером, у почетку је платио данак својим новинарским и 
телевизијским излетима.  

Када ми је урадио портрет у уљу, ја сам му рекао да више личим на Влах Алију него на 
себе. Смејћи се, одговорио је да ми се тако чини због бркова. Онда се шалио и тражио да му 
продам слику. Тражио сам пет хиљада евра а он је одговорио да сам много скуп.  
Неправде се увек исправљају на крају, а опстају само они писци који постају високотиражни и 
читани аутори. Момо Капор је један од најчитанијих српских писаца данас и јуче код нас.  

Киш! 
Пишући о Пастернаку, Бодлеру, Лотреамону, Џојсу, износи потпуно нове погледе на 

књижевост, на уметност приповедања и одлучно каже колико и зашто презире тзв. свезнајућег 
приповедача, сматрајући ту књижевну конвенцију  насталу из сујете и немоћи подједнако, 
најпостојанијом али и најгором. Готово да се овој теми наругао на идеолошки начин.  
А Надин Гордмиер, поводом Енциклопедије мртвих додаје: “Каква светковина великог талента, 
каква светковина бити читалац таквог откровења!” 

Пекић! 
У свом позамашном прозном делу Борислав Пекић је модерни Нострадамус српске 

књижевности.  
До књижевних награда Пекић није много држао иако је све важније добио. Они који су му 

их уручивали, и када су то биле колеге по перу, стојећи крај Пекића, изгледали су награђенији од 
њега. Није се хвалио преводима и успесима ни код куће ни у свету, сматрао је да то није његов 
посао.  

Зар Икар Губелкијан, онај разапети створ који ногама дотиче Земљу а крилима Сунце, није 
оличење самог уметника? Његов пад ће одјкенути “проклето ограничено” симболиком зла, 
оличеном у нарастању европског фашизма.  

Срећан је писац као што је био Борислав Пекић, кога су властити јунаци умели тако да 
засмеју и исупне му судбину, који су били у стању да му разбију чамотињу. Поготово ако су били 
тако многобројни. Само у ужој породици Његована живео је са шездесет и три члана. Као што се, 
по речима Езре Паунда, “на Хомеру заснивала једна циливизација”, на Пекићевим јунацима она је 
оживљена и враћена у ово доба.  

Пекић је био и остао Прометеј својих јунака. Плашио се “муклог прекрајања чињеница” у 
служби било каквог шићара. Одрицао се сваке одговорности писца пред било ким осим пред 
својом савешћу, иако је био крајње одговоран човек.  

Раичковић! 
Раичковићев стих има своје упориште: он хучи и заврће, одјекује и изазива емоције, удара 

тамо где не умемо да се бранимо. Код њега нема брљања, муцања ни кићења, све је прочишћено и 
мајсторски удешено. Редак је песник који је у поезији као и у животу остао тако усправан, држећи 
до највећих моралних начела и у временима када је морал био у посртању, у једном свету без 
морала. Стеванова песма о читаоцу једна је од најлепших песама које сам читао на српском језику.  
Булатовић 



Андрић је Булатовића сматрао за свог пријатеља а он му је узвратио када је требало младог 
писца примити у Удружење књижевника Србије, речима да је боље да га приме да уђе кроз врата 
него да уђе кроз прозор. Критичари су у рату у револуцији видели највеће идеале а Булатовић је у 
рату видео похоту и разврат. Он није опевавао време славе, већ време стида. Велибор Глигорић је 
предлагао да Булатовића избаце из књижевности, а писац му је узвратио речима: “Ја сам камиказа, 
самурај, или по домаћи: хајдук.” А то значи: “Рабле подземља, словенски Бош.” 

Када смо били цимери у Подгорици, ујутро се пробудио и рекао: “Књижевниче, покрени 
ноге, покрени руке, покрени све делове тела! Ако ради - добро је!” Такав је био Буле.  
Михиз 

Од Борислава Михајловића Михиза сам чуо много драгоцених речи о књижевности које се 
не могу нигде прочитати. Дао ми је савет за грађу приче Тајна херцеговачких мајстора. Михиз је 
мало говорио о књижевности, радије је причао о животу из којег настаје књижевност. На једном 
месту се вајка: “Шта би било да су неком нашом срећом Арапи и Турци заменили своје правце 
надирања, па ми добили Аристотела у деветом, а они ћеле-кулу у деветнаестом веку.”  

Сијарић! 
Једном ми је Ћамил рекао: “Мој Радославе, многи си патње навалио на плећа свог јунака. 

Чувај га, он је дијете. Не допусти да остане сироче!” Можда је тада узгред Сијарић изрекао оно 
сушто слово своје уметности – да смо сви ми на овај или онај начин гола сирочад. Дао је оно мало 
патријархалне топлине што ћемо са собом понети. Ћамил Сијарић је наша Шехерезада из Санџака, 
из Рашке, земље Расције; човек који је истински знао да се живи дотле докле се прича и измишља. 

  
Путовања! Најважнија? Најдража? Најупечатљивија и најузбудљивија? Далека и блиска, 

велика и мала, физичка и књижевна? Чувате ли путописне белешке, или се уздате у памћење, или 
пуштате да све нестане „ као прамичак магле који се диже“? 
Уопште, Ваш доживљај путовања и утицај на Ваше књижевне светове? Књижевност, па и 
живот, као путовање? 
 Сећам се добро првих путовања возом “ћиром” из Билеће. Чим путници уђу у воз, 
локомотива запишти, настаје клопарање точкова. Путници одмах испразне торбе и поређају јела 
испред себе. Прва се вади печена кокош, а за њом литар домаће лозе. Обавезно се нуде да једу сви 
около. Има ту и стида и нећкања, а има и оних код којих је глад одлучујућа да произведу речи. 
Сећам се добро како је “ћиро” застајкивао код сваке куће, али би се претходно добро огласио на 
време и колико треба. Уз пругу би пасле овце и козе, тресле би чактаром, као да би том приликом 
размењивале неку причу.  

Завичај виђен Вашим данашњим очима? Колико га често походите, физички и духовно? На 
која места у завичају се увек враћате? Зашто? Шта она симболички и практично значе за Вас? 
Може ли се од места и тачака начинити Ваша духовна и интимна мапа Херцеговине, 
носталгична и митографска? 
Какав Вас осећај обузме кад се спуштате од Чемерног и пред Вама, иза неке кривине, иза неког 
превоја, пукне Гатачко поље у које управо почињете да се спуштате? 
 Могу слободно рећи да никада из завичаја нисам ни одлазио. У неком смислу, ма где 
путовао, могу рећи да путујем у Херцеговину. Завичај је једна чудесна симболика, без могућности 
да се упрости и поједностави. Да, обузме ме велико узбуђење кад се спуштам од Чемерна, а иза 
неке кривине, иза неког превоја, пукне Гатачко поље у које управо почињем да се спуштам. Кроз 
главу ми се ређају слике историјске и географске, везане за сва та мала места која успут видим и 
која наспрам себе проверавам.  
 
„... А шта нам, сем језика и хумора, друго преостаје на овом кршу љутом?“ питали сте се 
ономад. И? Јесте ли дошли до неких одговора на ту запитаност? Чиме данас разгонити будале и 
демоне? 

Рекао сам већ да ми у свом завичају немам ничег другог осим мало језика и хумора. Може 
се додати и нешто камена. Али данас је време кад тај језик разарају сплетке и сплеткарења. 



Догодила се да моја најбоља пријатељица каже из чиста мира да се ми добро знамо, за шта сам ја 
занемео. Претпостављам да је подлегла неком трачу. За мене је то био тешки пораз и издајство. То 
је време кад речи више ништа не значе. А држао сам је за своју сестру. Шта можете. Тако вам је 
то. Карактер се рађа, али се не стиче. Или јеси или ниси оно право.  

С друге стране, воле Срби да сплеткаре, да буду режисери изван сваке логике и потребе. 
Рецимо, ту ономад, човек који ми је пуно помогао, кад сам му рекао да је из његове кухиње изашла 
огавна прича коју сам чуо од његовог пријатеља, он се одједном увредио. А пре тога клео ми се у 
своју децу да то од њега није потекло. Страшно ме је то поразило. За такве имам само једну реч: 
како причао право – тако био здраво!  

Чаршија има своје обичаје и своје јунаке. Она снује, надодаје, саплиће и отплиће, Тражи 
увек плен и жртву. Њен главни покретач је досада, а метафора – интрига. Омиљени поступак јој је 
оговарање, зађевице и сплетке. Ужива у подвалама.  

 
Истраживали сте давне путеве и трагове соли, уплели многе нити у то густо и 

јеванђеоски прочишћено ткање. Чиме ћемо данас осолити овај свет, овакав какав је на почетку 
трећег миленијума после Христа? 

Да. Истраживао сам давне путеве и трагове соли и ја се питам: чиме ћемо данас осолити 
овај свет, онакав какав је на почетку трећег миленијума после Христа? Требало би написати још 
један роман и одговорити на то питање. Да ли сам бар мало назначио одговор, ви просудите на 
основу  Трга соли. Знам само да је свет дана увелико обљутавио и да све више бљутави.  

 
Где је, Пишче, данас Дечак? Шта је са Јаковом? Где живи, које школе је изучио, под чију 

капу стао, има ли свога дечака, како гледа на „ сав овај јад и чемер“? Некада смо кртолу загртали 
у луг и жар, а какво данас да зготовимо „ јело за будуће причалице“, како да се примакнемо 
данашњој деци и помогнемо им да се спасу, да спасу нас? 

Тешко би било и помислити па одговорити на питање шта је с оним приповедачем – 
дечаком данас? Тешко је и замислити па рећи како се примаћи данашњој деци и како им помоћи 
да се спасу односно да они помогну нама да се спасемо ми. Планета све више отежава од 
неписмености и тешко је примаћи се данашњој деци.  

 
Према моделу који као окупациони настоје да наметну српској култури данас, Ви нисте 

српски него босански писац, баш као и Ћопић, Кочић, Дучић, Шантић, Ћоровићи, Андрић, 
Селимовић... Тако Ваше књиге неки бесловесници разврсташе и на полицама Народне библиотеке 
Србије. Како сте то доживели и којим именом то назвати? Ко су и какви људи који то овде 
покушавају да институционализују?... 

Права је будалаштина коментарисати ту жалосну епизоду како су преименовали спрску у 
босанску књижевност па су Ћопић, Кочић, Дучић, Шантић Ћоровић, Андрић, Селимовић… 
босански а не српски писци. Правили смо специјални број Нове Зоре о тој теми. Писци и умни 
људи су се смејали на такве епизоде. Онда се, ваљда, нашао неки паметан босански писац па је 
рекао: “Људи немојте да Србе терамо насилно у босанску књижевност”. Неко је то разумео и 
послушао овакав глас савести. И то је све враћено.  

 
Постоји ли у Србији данас, нарочито у новим идеолошким комесаријатима задуженим за 

српску културу, таква болест, као што доказују неки озбиљни и учени људи? Ако постоји, у чему 
се та болест састоји, како се манифестује, откуда потиче? Ако не постоји, од чега су онда 
оболели они који о њој причају? 

Сећам се добро: о томе ми је говорио Михиз. Кухиње на Западу су скувале разне термине, 
па између осталог и термин да ми нисмо националисти – који волимо своју нација, а не мрзимо 
друге, већ да смо аутошовинисти и нацисти. Михиз ми је говорио да се не треба освртати на то и 
да треба мирне савести прећи преко таквих будалаштина. Онај ко воли своју нацију, а не мрзи 
друге, тај је исправан човек и он носи само једно богатство у себи.  



 
„ Без поређења нема историје.“ „ Све се са нечим упоређује, иначе би остало непознато.“ 

Тако вели приповедач у Тргу соли. Са чим можемо упоредити ово време и себе у њему? Постоји ли 
спасоносно поређење које нас може дозвати памети или донети утеху? 
 

Да, тачно је да сам рекао без “без поређења нема историје”. Ми другачије не бисмо знали 
ништа о себи ако не бисмо себе упоређивали са оним што је најбоље у свету или у далекој 
прошлости.  

 
„ Старо питање: нова књига?“ Пишете ли? Налазите ли у себи снаге и смисла, гони ли 

Вас штогод да се пера латите? Да ли ћете нас ускоро обрадовати новом књигом? Ако је има на 
видику, чиме ћете се у њој бавити? 

Наравно, да писац докле год је жив чепрка по хартијама и покушава да нешто ново склопи. 
Још кад ми је умрла мајка, пре тринаест година, испричао сам пријатељима несвакидашњи догађај. 
Нисам излазио у град – дворио сам болесну матер и нешто сам писао. Она ме је питала: шта то 
радим? Ја сам јој рекао да покушавам да склопим причу. Она се није предавала, већ је питала како 
јој је наслов? Ја сам јој одговорио. А она је казала да то не ваља ништа, да је много бољи наслов 
“Очи моје мајке”. Причао сам то пред разним сведоцима и убрзо се тај наслов обрео на једној 
туђој књизи. Немам друге него да испоштујем мајчину жељу и да ту књигу завршим.  

 
             Шта писац данас може? 
 

Мислим да се ради о главном питању у свим временима. Писац је по својој вокацији 
хуманиста и човек који подржава солидарност међу људима. Писац је, истовремено, у сваком 
друштву дисидент. Јер за њега никада нема довољно демократије. Он је странац и опозиционар и 
према животу који живи, а камоли да не буде према оном животу који му се после овог обећава. 
Самим тим што је он увек против сваке власти, што се издваја из масе и о стварима и појавама 
суди као индивидуалиста, он је хулитељ и безбожник. Уместо да верује и прихвата чињенице 
какве јесу, он у све сумња и доводи у питање толике идеале. Писац не поштује светиње, он им 
прилази смело и по правилу им се подсмева. Данас, таква његова улога може бити погрешно 
прочитана и лоше доживљена. С друге стране, писац је природно увек родољуб, на страни свог 
народа.  

Може ли писац да се осећа добро ако му се као демократија нуде само рушевине и сав 
талог једног прошлог света који је и сам, по правилу, био заснован на рушевинама и талогу још 
старијег света? Како писац да пристане на нови језик када је он сав испуњен негирањем постојећег 
света а да не нуди наду новог времена? Може ли се веровати онима који траже да све претходно 
сруши и почне из почетка, а то исто су већ једном, у не тако давној прошлости, баш они говорили. 
Зато је писца готово немогуће сврстати било где. Јер он старом свету олако зна да се наруга, а 
нови свет, толико сумњив, не прихвата лако.  

Писцу се данас нуди много тема. Оне забрањене, када су отворене кутије и сандуци у 
којима су чуване од јавности, одједном су запухнуле својим воњем и убуђалости. Зато писац мора 
да им прилази с великом уздржаношћу и с великим опрезом.  
Шта да ради писац у свету без правде? У свету нарушеног морала. Поготово када је отлико 
изложен кушњи и надметању између Фауста и Нечастивог. Има ли шансе да писац одбрани 
Фауста и да му покаже пут? Или је то узалудан посао? 
 

Сад, после свега, изнад све схоластике и теорија, како бисте коначно одговорили: чему 
књижевности? Шта је њен најдубљи смисао? Може ли се без ње, као што покушава ово 
несрећно доба, које се дави у плићаку и сурогатима? 

Да ли сте Ви, обдарени и призвани, уопште могли живети овај живот а да не будете писац? 



Шта писац данас да ради када око њега теку све сами потоци устајалих и растурених табуа 
и митова? Шта писац данас може, када догађаја данашњег дана већ демантују све оно од јуче? 
Када се толико намножило свакојаких шарлатана, будала и незналица, разбојника и силеџија? 
Када осиљени и моћни хоће да преуреде историју, да врате фашизам у моду, да победнике у 
ратовима прогласе пораженим а поражене победницима? Мени се чини да те велике силе журе ка 
трећем светском рату. Њима је главни циљ да бомбардују што више малих и немоћних земаља.  

 
Како пишете, Пишче? Још пишете руком, старински? Да ли сами прекуцавате своје 

рукописе? Да ли су нове технологије промениле нешто у природи књижевног писања? Како Ви 
гледате на то? Имате ли своје омиљено перо, којом бојом мастила пишете, на каквом папиру? 
Радите ли с андрићевском дисциплином и систематичношћу, или с екстатичношћу Црњанског, у 
таласима и бљесцима?... Како уопште данас писати у метежу метрополе, која „ једе наше време 
и нас саме, пије сокове нашег бића“? На којој црти Ви успевате да зауставите дангубу света да 
не продре у Ваш радно-стваралачки круг?... 

Ја и данас пишем руком а потом директно у писаћу машину. Не тићу ме се нове 
технологије, ма шта ко о њима говорио.  

Писац је загушен свакојаким урлањем и виком, а на другој страни шверц, лоповлук, 
подвале, мафијаштво и лажи. Безнађе и депресија. Нова тескоба, анархија, анемија и отупелост. 
Терор медија и испирање мозгова прете човеку да је за све крив. Он је очајан и беспомоћан. Крај 
века који један писац назива лудницом, а Тед Хјуз срамним и временом бешчашћа. Стара фраза о 
писцу као веснику наде и оптимизма одавне је исторшена јер оне добија улогу сведока трагике и 
несреће.  

 
Вечна тема у приповестима и песмама Херцеговаца. Херојство и издаја, незаборавни 

подвиг и неизбрисива срамота, пропаст земног и отварање небеског царства, и зли великаши, 
проклете им душе... Како у души Херцеговине одзвања ово што се данас збива са Косовом, 
односно са свима нама, јер је то исто? 

Неко је то већ рекао, а велики Његош давно уздигао до висина, да су Косово и Метохија 
две најскупље речи српског народа. Било би то и патетично и одвећ симболично да није истина.  

На просторима где стварала наша рана средњевековна историја, где су удзигнуте 
најпостојаније српске задужбине, где смо примили своју веру, као да је протеклих педесет и више 
година све чињено да српски народ буде мањина у својој властитој земљи. Отели су нам државу 
пред властитим очима, разбојници и силеџије. Кажу да су данас најважнија људска права, а да се 
границе држава, где су угрожени амерички интереси могу и мењати. Тероризам је опасан само у 
њиховим земљама, а у малим државама они га подпомажу и добија супротно, невино име и лице. 
Безброј њихових књига и чланака састављено је од самих лажи и превара. “Пулицерова” награда 
за новинарство се додељује за срамне лажи.  Убили су и смакнули многе Србе на Косову да би им 
извадили органе и продали их трговцима на Западу.  

 
Ваши животни и уметнички светови су у сталном додиру са Црном Гором и Брдима. 

Знатан део Старе Херцеговине је у данашњој држави Црној Гори. Постоји, увек је постојала, 
истост и блискост и препознавање. Да ли Вас је у овом времену Црна Гора ичим изненадила? 
Како видите пут којим она данас табана? 

У детињству сам растао са љубављу и надом, са великом жељом да што пре порастем и 
обучем црногорско одело. Данас се та ситуација изменила. Црногорци су се одвојили од Србије, 
али су и међу првима признали Косово и Метохију за отцепљену државу. И шта друго причати? И 
поред толиких стручњака и професора, успели су да пронађу две речи, и у њима два слова: сј (као 
сјкекира, сједи) и нз (реч бронзин). И шта се има о томе причати?  
Бреме и плећа 
 Овај полседњи шлагворт укључује још једно питање у себе. Њега сам нашао у веома 
занимљивој књизи Седам Његошевих сахрана,  аутора Слободана Кљакића и Ратка Пековића. 



Тамо пише да је Вељко Сјеклоћа 1995. године, када је навео да је митрополит Данило сакупио 450 
докумената које се односе на подизање Мештровићево маузолеја на Ловћену. Ту је и специјална 
пошиљка број 22384, коју је 26. децембра 1969. из Сарајева упутио митрополиту Данилу шпијун 
папе Павла Шестог, Франциско Паловинети. Овај изузетно значајни документ који сведочи о 
заинтересованости Ватикана за пребацивање Његошеве капеле са Ловћена и правој позадини овог 
скандалозног чина. Паловинети даље каже, на страни 226-232: “Ваше Преосвештенство, молим да 
ми опростите на грешкама, али трудићу се да их буде што мање, јер сам по први пут у поверљивој 
мисији овде. Молим да разумијете моје напоре које чиним сам уз припомоћ веома оданих и 
повјерљивих саучесника, али све то да што боље и савјесније, да најбоље намјере Свете столице 
извршим што разборније уз велику обазривост, на што сам нарочито упозорен.  
 Носим Вам специјалну поруку Светог Оца Папе и Његову поруку требам лично да уручим 
па сам радо прихватио овај напорни пут да се уз Његов благослов овјековјечи труд и обезбједи 
Ваша сагласност и саучешће, што је изразита жеља Светог Оца Папе. Па сам пошао на овај 
историјски пут који треба да овјековјечи и Вас. Но, ево, у Сарајево сам позван у Надпискупију и 
задржан, хитно обавјештен са напоменом да моментално није погодан моменат – наиме, пала би у 
очи моја присутност на Цетињу, па би могле наступити немиле последице и многе непријатности. 
Од ненамјерних и злих људи Ваше средине, што би омело и много нашкодило постигнутим 
успјесима у одвајању наше Свете цркве од сепаратистичке јереси.  
 Свима је јасно да садашњи народ нема више ништа заједничко са некадашњим народом 
оријентисаним великосрпском идеологијом која је злоуптријебила овај народ, који ето може се 
рећи потпуно изумире.  
 Нови народ са новим навикама и новим животом је народ будућности и нових прегнућа, па 
је вољан Св. Отац Папа да овај народ свестрано помогне и да га поврати у праву Христову веру. 
Зашта је вољан и да уложи велика средства. Свети Отац Папа је вољан да даде 500 милиона лира 
као помоћ за награду маузолеју који ти храбри људи упорно траже и желе, па ће и Папина помоћ 
много допринијети, па ће само тражити да у маузолеју буду смештене кости Луције – Црногорке 
(Озане Которске), која је још раније прешла у праву Христову вјеру и до смрти била изложена 
свим прогањањима, али никад није хтјела да ту вјеру осрамоти и остави.  
 Зато ће она бити оглашена светицом и жеља би била да се њени остаци похране у маузолеј 
за што ће бити изгражен велики диван саркофаг који ће красити унутрашњост маузолеја. Св. Отац 
Папа цјениће веома напоре и велико душевну и просвјетну вриједност, цијенићи Вашу оданост 
светој цркви, а верујући да ће у Вама наићи на сарадника у борби да се успостави у Црној Гори 
права Христова вјера и осамостали новорођенче Светог Оца Папе, он је вољан да све жртве поднсе 
и сва средства уложи, па једва чека да се освети дневни Храм у Титограду и успостави библиотека, 
доведу мисионари и отпочне помагање тог доброг народа у превођењу правој Христовој вјери.  
 У томе Свети Отац Папа рачуна на Вашу сурадњу и вољан је да Вам понуди положај међу 
својим најближим сарадницима а да Ви руководите свим тим пословима уз загарантовану 
дискрецију.  
 Износећи Вам ово молим Вас да разумијете велико интресовање Св. Оца Папе за Ваша 
велика дјела и љубав према својој пастви… “ 
 Мислим да је ово сувишно коментарисати и мислим да пружа најбоље објашњење за све 
оно што се збивало на Ловћену.  
 Књига Седам Његошевих сахрана заврпшава се писмом Митрополита Амфилохија 
Радовића председнику владе Републике Црне Горе др Игору Лукшићу. Митрополит, наравно, 
подсећа и моли власт у Црној Гори да се обнови храм Светог Петра Цетињског на Ловћену и да се 
испуни завјет Његошевог васпостављања у Црној Гори. Датум је насловљен 25. јуна 2012. године.  
 

*(Разговарали смо у јесен 2013. Сретали се углавном у „Мажестику”. Радослављево бреме било је 

већ видно отежало, али га дух и особени херцеговачки хумор нису напуштали. „Видиш, толико 



сам писао о соли, а шећер ми дође главе”, каже и смијуљи се. „Последњих година ударио и у ноге, 

једва гамижем по шару земаљском.” Мало потом: „Лекари кажу да не смем да пушим, а ја, видиш, 

смем.” Када је највећи део овог материјала објављен у у Националној ревији, број 39, 2013, 

Радослав је свратио у редакцију. Донео је боцу „огњене ракије из Васојевића” и ново издање свог 

Трга соли. У посвети је написао: „Драгом... ово мало језика за неслане дане. Пријатељски...” 

Укућани кажу да се последњих месеци и недеља, тешких, често враћао на овај интервју-мозаик. 

Тражио је да му ово читају по више пута. Преминуо је у четвртак, 2. јуна 2016, поподне, у свом 

стану у београдском насељу Кумодраж. Биће сахрањен 8. јуна у Алеји заслужних грађана на 

Новом гробљу у Београду. Опело почиње у 14 часова. 

Путуј у миру, добри Радославе. Путуј, мајсторе. 

И чекај нас тамо, ми ћемо сигурно доћи.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


