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Зло је мучно садашње поднети, 
Зло нас бивше пене у  памети, 

Будуке век једе нас,
Аневне туге раћају сне худне,

А сни ноћни растуже нас будне. 
Јесмо л' бел зла који час?

САБА МРКАЛ>. 1825.





Увод

Није ми намјера да пишем уобичајену биографију 
Савииу, ни приказ филолошког и књижевног дјела 
што пам га је оставио тај умни и смјели реформатор 
српског правописа, претходпик Вука Караџића. О све- 
му томе је већ подоста написано, и то од компстснт- 
них л>уди. Неодол>иво, међутим, привлачи ме живот 
тога човјека, најнесрећнијег међу бројним несрећним 
послепицима у папЈој култури осамнаестог и девет- 
наестог вијска. Онај ко у овом Ааиашп>ем захукта- 
лом и напетом врсмсну, које није много наклоњепо 
понирању у судбине л>уди, нађс стрпл>сња да се 
наднесе над Савин живот, онај живот што се кријс 
с оне стране голих биографских података, биће за- 
дивљен кратким, као муња кратким, бљеском њего- 
ва ума и још више потресен искиданим током и стра- 
вичним крајем тога истог ума у сумраку бечке 
луднице.

Ево нас овдје пред још једном трагедијом. О жи- 
воту Саве Мркаља, ипак, мало се зна. Прије свега, 
о његовој интимној, психолошкој, односно психопа- 
толошкој структури. Марљиви истраживачи всћ су 
ископали из архива, изгледа, све постојеће документе, 
али и дал>е остају огромне празнипе, читаве деценије 
непознатог нам Савиног живљења, и те празнинс нас



бацају у очајањс због нсмоћи, чини се, коначне наше 
немоћи да досеЈнемо нешто чега више нема. Шта- 
више, изгледа да се замео траг и неким примарним 
документима, којн су још бнли доступни ранијим 
истраживачима (Рајковић, 1877)/ па и у томе треба 
видјети зао удес Саве Мркал>а, који као да му хоће 
немилосрдио затрти до скора још видл>иве трагове. 
И тако, ланас, стотииу и четрдесет година послије 
Савине смрти, не преостаје нам друго, него да по- 
моћ наслућипања, варл>ивог и бремснитог грсшкама, 
покушамо повезати одломке, праве крхотине, које су 
на нашс обалс набачснс послијс јсдног животног 
бродолома, па да из тих ко.мадића некако обновимо 
здањс којс сс зовс Човјек. Ризик јс велик. Ризик је 
да у таквом настојању западнемо у још тежи гријех 
прел1а Сави, гријех према његовој истини. Искупл>ује- 
мо се, можда, макар жел>ом да остапемо ипак вјерни 
истини.

' Борђе Рајкозић, Нови Сад 1825—1886; књижевник, 
уредник листова и часописа, писац бројних биографија 
о старим писцима. У часопису Јавор од 1877. објавио је 
»биографско-књижевну слику« Саве Мркаља. Биографија 
јс написана на основу докухЈсната, али нс сасвим о5- 
јективно, већ са доста саосјећања и са понешто боле- 
ћиве пристрасности према Мркал>у.
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Рођење у плетари

МегсаН бађђаз Алпо 21., Ке11§. С. Кк, поп ХЈпк. 
Сгоа1:а с ра§о 21:еп1сћак 1П 1̂* ВапаИ Ке§1тепИ, Ра1ег 
Рс1гиз Р1еће1из 1п 2т:ешсћак ^е^епз, МесИа уЈуепсИ 
ћаће1 ех соп^^Шошћиз, Е т 1пеп5.̂

Тако пише под бројем 32. у школском каталогу 
Аругог семестра загребачке Архигимназије за годн- 
ну 1804.

Тај баћћаз МегсаП, како га ту имснују, или баћћа 
Мегка1у, како ћс га у потоње вријеме још именовати, 
ис може бити иико други него наш Сава.

Ра§и5 21:еп1сћак је данашње ссло Сјсничак, пе- 
када, још почстком чстрнасстог вијека названо 
7л 1СП1̂ п1ак по истоименом феудалном граду, чије се 
развалине и данас назиру у засеоку Рокнићи, све всћ 
обрасле густом шикаром.

Мркал>и, као заселак, или братство, по црногор- 
ском, постоје и дапас у Ласињском Сјеничаку и у 
Аои>ем Сјеничаку. Према предању, а и по надимку 
»Баслак«, Сава је рођен у  Ласињском Сјеничаку.

 ̂ Мркаљ Сава, 21 година, вјере грчке, не унијатске, 
Хрват, из села Сјеничака, прве банске регилтенте, отац Пс- 
тар, пучанин, живећи у Сјеничаку, средства за живот има 
подучавајући ђаке. Одликаш. (Архив града Загреба, 
К-Р-7УЗ).



Знам да су, све до рата 1941—1945. године, у сјени- 
чарској цркви постојалс прастаре кн>иге-протоко.\и 
рођених. Ту су морали бити записапи и иодаци о 
Сави и његовој родбини. Књиге су у ратном вихору 
нестале, највјеројатније спал>еие.

Међу Савиним потомцима, с надимком Баслак, 
све до наших даиа живјела је и породица познатих 
сјеничарских млинара. Отац, Павао, први градител> 
млина, бавио се и град1БОм сеоских кућа, па јс не- 
срстним случајем страдао у паду с кућног осијека, 
још пред први свјетски рат. Оставио јс три сина, 
сва три изузетно обдарена младића. Најстарији, Си- 
мо, био је генијални обијач брава и каса, а млађа 
двојица, Петар и Мићо, наставили су очеву тради- 
цију млинара. Мсђутим, уз млинарење није било по- 
сла и заната у ко.ме се они не би исказали и ис- 
такли као талснтовани мајстори-самоуци: од грађе- 
винарства и столарије до електрике и мотора, свака 
ствар, свака справа слуша.\а је њихову стваралачку 
вол>у и руку.

Занимл>иво је да је све до 1941. годнне постојало 
сеоце Мркал>и чак тамо на десној обали Сутјеске, од- 
мах изнад Тјентшпта. Ратни пожар га је збрисао у 
неповрат, па на тим мркал>ским кућишпша расте да- 
нас трава и коров до појаса. Село Мркал>и постоји 
још и близу Хан Пијсска у источној Босни,

Из поменутог школског каталога дознајемо да се 
Савин отац звао Петар, да је био »пучанин«. А мајка? 
Ко још и за матере пита! Оне иосе на глави каблове 
воде из јарка, псру рубине у студеној води (зими се 
лед на перилу мора разбијати сјекиром), доје и уко- 
павају осуч, и то је све што се о њима зиа, онако, 
што би се данас рекло, глобално. О Савиној мајци
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мисли се да није би̂ а̂ душевно здрава и да је син 
од ње наслиједио душевну болест.^ Податак је врло 
значајан, па ћемо се још вратити на њега и на њс- 
гов извор.

О имовном стању Савиних родитеља можемо поуз- 
дано закључити из оног податка »тесИа ^1усп(11 ћаће1 
ех соп<111:1оп1ћи5« (»средства за живот има подучава- 
јући ђаке«). У вези са тим иитањем бар историчар 
нсма потребе да трага за документима из тог време- 
на. Биће му довол>но да прошета кроз Мркаље какви 
су данас, а од живих стараца сазнаће какви су били 
прије педесетак година. Нека га не заварају поједи- 
не зидане куће на које ће наићи; то су производи на- 
ше данашње шире заједниде, и помало Германије. У 
Савипо доба није било »шире заједнице«. Село је  
живјело у натуралној привреди, одвојено од свег 
свијета, затвореио у себе, онако како је оно само 
самцато могло да живи, онако како су му омогућа- 
вале властите рукс, знање и умијење, земља и под- 
нсбл>е. А све је то онда било јадно, посно и мршаво.

Већина кућа била је грађена од плетера, од кесте- 
нова прућа. По плетеру набој од иловаче. На крову 
слама. Рјеђе су биле куће од храстових брвана, по- 
кривене шиндром. Сасвим ријетки су и чардаци, и то 
у најимућнијих људи. Још за мог дјетињства, прије 
педесетак година, било је не мало кућа, а и дан да- 
нашњи их има, у којима човјек и стока бораве под 
истим кровом. Ријетко, сасвим ријетко се могло 
наићи на дрвени под у тим кућама. Гола, увијек 
влажна и хладна зсмља умјесто дрвеног пода, по ко- 
јој гмижу полугола дјеца. Уз дјецу су и крмаче. Кад

’ Ар Душан Кашић, Манастир Гомирје, Карловац, 
1975. I
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се опрасе, крл^аче су мало дивлзс, па ће насрнути на 
дијете у колијеици и одгристи му уво или нос. 11у- 
них шест мјссеци у години бије студеп, пушу вјстро- 
ви. Блатишта око кућа и по п^ггсвима. На граничар- 
ским листипама л>уди се »потписују« крстом и прс- 
том. Од године 1715. (по Радеки)^ у Сјеничаку се 
помиње црква, посвећена Си. Парасксви (Петки). Не- 
престани ратопи с Турцима и изнеиадне провале тур- 
ских чета уништавају до.мове и животе, ие дају да 
сс напредује.

У таквим приликама родио се Сава Мркаљ 1783. 
годипе. *

* Милан Радска, Горња Крајина или Карловачко вла- 
дичанство, Загреб, 1975.
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Велики свијет у години 
Савиног рођења

Емануелу Канту, родоначелнику њемачке кла- 
сичне филозофије, већ је измицала шеста деценија 
живота. Управо је објавио Критику нистога ума.

Гете, савјетник великог војводе у Вајмару, посма- 
трао је свијет с висипе свог иптелектуалног пријс- 
стол>а и отпочео да ради на Фаусту.

Млади Шилер ће баш те године да се прослави 
својим Арамским првеицем Разбојницима.

Хајдн улази у зрело стваралачко доба, дворски је 
музичар код кнсза Естсрхазија.

Моцарт има 27 година, већ је обавио своје тријум- 
фално вунАеркинд-иутовање по Европи, одсвирао је 
својс сонатс прсд Маријом Антоанстом и, прскинув- 
ши с феудалном класом, постаће први »слободни 
умјетник«, што ће рећи сиромах.

А Бетовсн, са својих 13 голипа; постаје оргул>аш 
у Аворској капели у Бону.

У Француској је тих година сишла са животне 
позорпице плејада Монтескје-Русо-Волтер-Дидро, 
али су њиховс идсјс осталс и означиле пајвећи ду- 
ховпи покрет 18. вијека, покрет рационализма и про- 
свијећености. Идеје енглеских и француских фнлозо- 
фа утрлс су пут грађанским револуцијама.
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Сави Мркаљу је било десет година кад су фран- 
цуско друштво спопадали рсволуционарни грчеви. 
Под ударцима гил>отине падале су главе, не само 
краљевске и аристократске, падало је хиљаде и хи- 
л>аде глапа, час у име л>евице, а већ сутрадан у имс 
десницс. Покољ у Лиону. До јучс најближи саборци, 
данас скидају главе један другоме. Гину: Мара, Аан- 
тон, Камиј Демулен, Сен Жист и Робеспјер. А иа 
мјесту овог распрслог сазпјежђа засјаће на европ- 
ском нсбу јсдна јсдина нова звијезда — Наполеон 
Бонапарте. Кад се Сава родио у мркаљској рогозини, 
док је пузао по блатњавом поду, кад му сулуда крма- 
ча умало није уиаказила лице, док јс над Сјенича- 
ком владао вјсчити сумрак, Бонапарта је већ био по- 
ложио официрски испит у ^со1е тгШапе и припре- 
мао се да освоји Европу.

Аустрија се опорављала од седмогодишн>ег рата, 
али су граничари и даље гинули којскуда. Три годи- 
не прије Савиног рођења улфла је царица Марија Те- 
резија. Одјек франгцхке просвијећености допире и 
до наших крајева. Син и насљедник Марије Терезије, 
Јосиф II, просвијећени апсол^^о-иста, отвара епоху јо- 
зсфинизма, једнако подржаваног од грађанства, ко- 
лико и оспораваног од феудалаца и клера свих боја. 
Славенски Југ се отвара прсма културном, напредном 
Западу. Умни и учени људи, потекли из народа, теже 
да »просвијетле неуко пучанство«. Андрија Качић- 
-Миошиђ већ је 27 година прије Савиног рођсња обја- 
вио па пародном језику Разговор у го дн и . . најпо- 
пуларнију књигу онога времена. Није искљ^^ено да 
је она, као и Рељковићев Сахир, доспјела и до Сави- 
ног дјсчаштва. Доситеј Обрадовић је 1783. године.
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баиЈ кад је Сава угледао свијет, објавио у Лајпцигу 
својс Писмо Харалампију и Живот и прикљуненија, 
а 1784. године Совјете здраваго разума. Сл>едбеници 
Лоситејеви: Емануило Јанковић, Павле Соларић, Ата- 
насије Стојковић, унеколико и савременици Саве 
Мркал>а, затварају тај круг просвјетител>а, морализа- 
гора, поклоника науке и разума, списатеља »на ползу 
нароАа и јуности«. Клима коју су они створили има- 
ће знатног утицаја на научну оријентацију и живот- 
ми пут Саве Мркаља.

Вук Караџић се још није родио.

Јернеју Копитару су три године.

На Истоку, у Србији, турски колац и конопац не 
престају смиривати страст српског народа за слобо- 
дом. Године 1781. Аустрија склапа савез са Русијом 
мротив Турске, обје силе подстичу српски народ у  
Србији да се дигне на устанак, и кад је Аустрија об- 
јавила рат Турској (1788), устанак у Србији се и раз- 
горио. Коча Анђелковић успијева да повеже поје- 
дине испрва изоловане устаничке акције и све се 
добро развија, али аустријска војска не прелази Саву 
н Аунав! Рат Аустрије против Турске, као што то 
често бива, траје без правог ратовања. Ратује само 
раја. Побуњена раја остаје осамл>ена да испашта због 
ннтереса велесила. Кочу Анђелковића набијају Турци 
на колац. Тако је то.

Аабоме, ови догађаји нису морали имати никак- 
вог непосредног утицаја на Саву, нити на српски на- 
род у Хрватској. Тешко је претпоставити да се за 
њих и знало. Географска удал>еност и одсуство изра- 
зитије националне свијести у српском народу ондаш- 
н>е Војне крајине (Саву Мркал>а бил>еже у докумен-
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тима »Хрватом«!) били су препрека да се сазна за до- 
гађаје који су се одигравали у да.\екој Србији, ма- 
кар колико они били језиви. Срби у Хрватској су 
једину везу са српстпом имали преко слабашног пра- 
вославл>а, притиснутог насилним унијаћењем, а гра- 
ничарске повластице (били су слободњаци, а пе кмс- 
тови), иако су биле скопчапе са нспрсстаним гиње- 
њем, стваралс су у томе ратничко-сел>ачком народу 
илузију о некаквој његовој слободи, под заштитом 
свемоћног и »праведног« цара. Ту је било главно пи- 
тање елемептарпо-егзистснцијална слобода у којој 
није ни долазило на дневни ред питање о пациоиал- 
ном бићу. Обрађивати земљу, уколико то ратовање 
допушта, наново градити куће на згаришп^ма, рађати 
Ајецу, бити у сталној оружаној приправности (С крв- 
љ у руншс, с крвљу и венера), служити као резервоар 
најбоље војске за најудаљенија аустријска ратишта, 
далеко од турске граиице (искрвавили су у ратовнма 
против Француске 1792—1801) — то је био живот 
наших граничара. У томе кругу се кретао сав живот 
Срба у Хрватској за младости Саве Мркал>а. До њих 
су стизали само бефели да се иде у рат и смртов- 
нице за погинуле. Вал>а све ово имати на уму, како 
би се могло закључити да су »дух и вријеме« Савине 
младости били под утицајем више рациопализма, а 
ваљда пима.\о пационализма. Тек познанство и са- 
радња са Вуком Караџићем, у Будиму 1810, и с ос- 
талим интелектуалцима, махом из Војводинс, гдјс јс 
млада грађанска класа била већ и национално пробу- 
Вена, учиниће да се и Сава Мркаљ почиње осјећати 
припадником једне јаче националне срсдине, а то 
осјећање ће, са своје стране, оплодити његову ратдио-
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палистичку подлогу и дати још један импулс њего- 
пом филолошком стваралаштву. Тек од тада он по- 
стаје свјестан и свог националног бића, па ће се и 
ГБСЈОва Ајелатност усмјеравати непрестано на »ползу«, 
пе било којег, не ни његовог граничарског, него баш 
»сербског народа и књижества«.



Свијет Слатњака

У подножју данашњих мркал>ских кућа простире 
се питома долина Слатњак, названа по истоименом 
потоку. Поток је слабашан, једва је у свом доњем то- 
ку кадар, и то у зимско доба, да покреће млинчић- 
-прел>евак. Око поточића су обарци и палучци, туко- 
ви и дубраве, све је то сјенокосно ако Слатњак уз- 
могне да у сушним мјесецима надоји земљу влагом. 
Тада њему самом не преостане водс него тск толико 
да би испод Букове главе и кроз Ковачевачко пол>е 
некако доцмиздрио до Купе. Једва жив.

Између свих пашинаца, у околини Мркаља, Сава и 
његови парњаци најприје би гонили говеда баш у 
Слатњак. Ту бијаше обил»е скровитих мјеста гдје се 
могло ћућорити крај ватре, пећи украдене кукурузе, 
далеко од ока старијих, па у предјесен, кад се из по- 
тока почиње извијати прво прамеЈве магле, стварати 
засебан свијет, свијет игре, бенавије, свађа и малих 
туча, али и свијет маштања о вилама и вукодлацима, 
о змајевима и нечастивима, о вјештицама и сугреби- 
ма и о Крал>евићу Марку.

И Сава је у томе дјечјем свијету, стварајући га и 
сам, нашао своје мјесто. Али само дјелимично. Жи- 
вио је у њему, али се и издвајао из њега. Није приа- 
њао ни уз игру свињкања, ни уз тучњаве, ни уз псов- 
ке, ни уз приче о сеоским цурама.
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Нијс ли се у Слатњаку, догодио почетак Сави- 
иог раскола са свијстом уопште?

Ко је заправо иочетни узрочник тог раскола: он 
сам, АСсетогоАишн.и дјечачић, или 1вегова говсдарска 
дружина? Гдје је и од када заправо траје оно ихто 
обичавамо иазивати »почетак«? Биће то неразмрсиво 
клупко узрока и посл.едица, обостраних кривица, 
јср једна другу изазива, вуче и заплиће.

Почнимо од Саве. По неким описима потон.ег 
Савиног лика л!оже се засигурно закл>учити да је 
Ајечарац био малешак, пејачак, бљсдуњав, вјероватно 
иајслабији међу својим парњацима. Кад сс распали 
игра свињкања, Саву сви гурају, руше, и он не успи- 
јсва да добаци свињку до жељене мете. У рвању је 
опет најслабији. Шта је сад приркзднијс него да се 
малац, '^њријеђен и потиштен, почне повлачити устра- 
ну, у своју усамљсност! Шта је природннје него да 
лонесемо пресуду у корист Саве, а на штету сурове 
средине у којој је растао!

Издвојивши се од дружине на узвишицу, одсу- 
'гап и сјетан, мјессчарски загледан час у себе, час у 
шнроко обзорје, гдје су се крили његови будући пу- 
теви, Сава као да почиње осјећати сласт од тог издва- 
јања, он осјећа некакву пријатну надмоћ иад својим 
лруговима, почиње на њих гледати с висока и по- 
спрдно. Не само љих, читав свијет почиње гледати 
искако постранце. Ту га хватамо у њсгову, вал>да 
почетном гријсху: особењаштву.

Зар издвајање од свијста није почетни предуслов 
сазнања? Да би се свнјету могло сазнајно приближи- 
ти, вал>а се и удаљити од њега, посматрати га с од- 
стојања. Изгледа да се већ у те слатњачке дане заче- 
ла у Сави страствена жел>а да свијет критички по-
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сматра. То је његова врлина, али у  томе је и почетак 
трагедије његове.

Тешко окоме ко посматра своју дружину извана 
и одозго, ко сс изАваја и уздиже, ко хоћс корачати 
изван пртине, по цјелцу. Ништа тако не раздражује 
осредњост као онај ко се, макар и за главу, издигне 
изнад п>е. Осредњост обожава само осрсдњакс, и то 
баш оне који своју осредњост покривају лажним 
вриједностима: уображеношћу, намет.\>ивошћу и на- 
си \̂>ем. Они, чак и кад испол>е тежњу за влашћу, оста- 
ју  и дал>е осредњаци и зато не сметају средини из 
које су потекли, остају и дал>е њезини вјерници и 
идоли. Сава се уздизао одвећ, преобразио сс у  стран- 
ца и сад та околина почиње да га истискује као 
»страно тијело« које жул>а. Али снага Савина је у 
његовој нутршш, још је запретапа, повучсна и тиха, 
те он не показује ама баш никаквог знака да би желио 
да се наметне својим дру1*арима, да управл>а и вла- 
да њима, да их мота и прсмотава и жсднс прско воде 
преводи. Он ће се показати прави антиталенат за 
такве послове. Снага његова је сасвнм другачнје ка- 
рави од оне од које су саздани воће и властодршци.

Он је, вјероватпо, већ тада видовито наслућивао 
неке нове истине које ће касније открити свијету, али, 
како ћемо видјети, он неће ни убудуће имати довол>- 
110 спаге да сс за њих бори до краја. ДозвО/У>авамо 
себи да овим већ сада наслутимо трагичну страну 
њсгова будућег живота, али коријени његова страда- 
ња спуштају се до у слатњачке ливаде.

Сава Мркаљ није био стармали. Он је особеи>ак, 
настрањак, али је и дијете. Ено га како се одвојио 
мало подал>е од друштва и нечим се забав.\>а на са- 
мом потоку. Зајазио бусењем Слатњак и зауставио
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љего1зе воде. Бент је ту. Потом ће од врбе или куку- 
рузовине издјељати колце — »млин«, поставити га у 
рашл»с испод јаза, пустити воду и, гле сад чаролије: 
колце се врти. Сава је сав занссен и не миче се од 
своје творевине. Али не задуго. Ето дерана! Испрва 
су и сами забленути и опчињени веселим брскута- 
ље.м воденице, али пакост њихова је јача од опчи- 
и.еиости.

— Е, нећемо тако, Сава Баслак! Зашто си побје- 
гао од нас?

Руше му водојажу, вода шикну и однссс млинчић 
ииз поток. Сад се догоди нешто што ће Саву пратити 
чешће у његовом каснијем животу: баца се на земл>у, 
преииЈ*а се, плаче, вришти у немоћној јарости. Нај- 
зад сс диже и сав погружеп одлази кући. Узалуд 
поклици за њим:

— Сава Баслак, о, Сава Баслак, врати се! Шалили 
смо се.

Сава се не осврће. Никад, никад више неће се по- 
пграти с њима. И тај иадимак »Баслак«! Слушао 
је толико пута:

— Сава Баслак, оправи Л1е мало кући од говеда.
— Сава Баслак, ајдмо се рвати.
— Сава Баслак, крава ти у курузима.
Није га срдило што носи надимак. Зна он да 

V циЈ*елом Сјеничаку нема куће без надимка. Једни 
са пекаквим смислом (Калрол, Фирар, Шкиљави, 
Тутлек, Вањдацар, Кесоња) и други без јасног сми- 
сла (Багешица, Шкеро, Л>ељуш, Шкицан, Л>о.\>ан). 
»Баслак« нс значи ништа, али Сави смета баш такав 
падимак зато што је ружан као рИЈ*еч, што ружно 
:шучи у уву.
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Рушен>е млина као да је срушило, регби, и Сави- 
пе посл>едн>е наде да би могао обастати у  тој сре- 
дини, покидало све карике које су га, све до тада, 
спајале с његовим вршњацима. Карике су, наиме, 
постојале и то чвршће него се то њему чинило. Сви 
су они били једнаки, сви потекли из истих мрачних 
колиба, сви су пузали међу крмачама (једап јс остао 
и без ува!), сви су били говсдари и свињари, сви 
једпа101 јадници без обзира на то што ће многи из- 
међу њих постати славни сеоски барабе, бојџије, си- 
ловњаци, или врли граничари у Бонапартини.м и Је- 
лачићевим региментама, или запјењепи ратници на 
Талији, брапећи цара Фрању и његову фану.^ *

* Њсм. РаНпе, застава.
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Буђење

Шта учинити сад, питао се дјечак. Некаква сна- 
га се сакупљала и сабијала у његовој нутрини, као 
V паптивеном котлу, снага незадовол>ства, очајања и 
чсжње, и тај силпи напон морао је да потражи оду- 
нс. Куд било. Само што да.\>е од блата, кр.мака, псов- 
ки и грубости.

Изишао је на Паљепицу. Први пут је оданде 
ос.мотрио лијепу долину Калудре, спустио се оком 
ло Утиње, али не могаде никуд дал>е јер му видик 
затворише брда горњосјеничарска.

Испео се и на Падешко брдо. Распукло му се ши- 
роко обзорје на купску равницу. Гледа оне бијсле 
цркве-зиданице високих звоника како израњају из 
бујна зеленила. Богатство. Оданде, дакле, допире до 
1БСГ0ве колибе оно дубоко брујање звона што га 
ослушкује у  зимске сутоне. Тамо је некакав дру- 
гачији свијет.

Милан Радека наводи да је крајишка власт и.ма- 
ла до неке мјере интсреса да подинсе школство. Та- 
ко се 1787. године помиње постојање школа у Сје- 
иичаку и Перни. У Сјеничаку су учитсљи Стевап 
Јурас и Јован Видовић, а на једном Псалтиру стоји 
иотпис »малог отрока«, ђака Саве Чабраје. Да ли је 
и Сава Мркаљ похађао ту основну школу, не знамо.
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можемо претпоставити да јесте, али је свакако, пре- 
ма крајишком н црквепом пропису, морао долазити 
па тзв. катихизацију.

Могло му је бити десет година кал је први пут, 
на позив домаћег свештеника,^ дошао цркви Св, Пет- 
ке да би учио катихизис. Застао је пред л>епотом 
цркве што се на врху Маслековог брда приљубила уза 
земљу, саздапа сва од дрвста, којс је  ол луга вре- 
мсна, сунца и киша попримило ш\авичасту боју. За- 
волио је с1о\аАност, скромност и шћућуреност те 
црквице. И парохов стан јс лијспа брвнара, велика 
као ниједна кућа коју је лотад видио у Сјеничаку.'^ 
Прије него што ће почетн вјсрснаук имао је доста 
врсмена да разглела све што се са брешчића могло 
оком досећи: долина рјечице Ути1ве отворила сс 
широко према западу и у  даљини подно некаквих 
големих брда лежи некакав град. Рекли су му да је  
то Карловац.

Тамо ћу! Ондје морам потражити срсћу.
Учи лекцију вјеронаука, сриче слова, ријечи не 

разумијс. Ајсчаци су, слиједећи свештеника, изго- 
варали из свега гласа, толико гласно да су им врат- *

* Међу старим листинама Горњокарловачке епархије, 
које се ч̂ в̂ају у Државном архиву у Загребу, налази се 
један извјештај нз »Стјепичака« из 1780. године, потпи- 
сан од »пароха стјеничког« Маноила Рабрића.

 ̂ На томе простору, око цркве и парохијског стана, 
одиграће се стотнну годшш каспије (1897) сјеничарска 
буна »против мађарона«. 06је грађевине добро памти и 
данашњс најстарије покол>ење. Нестале су тридесетих 
годипа овог вијека: најприје је изгорио стан, а потом 
су срушнли дивну стару црквицу-бакицу да би на њеном 
мјесту сазидали нову, »љепшу«.
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ие жиле набрекле, изговарали су некакве ријечи за 
које су му старији момци рекли да су то слова: аз, 
буки, вједи, глагол . . .  Потом, у наредпим лекцијама, 
срицали су ријечи из часловца, Сави сасвим нера- 
зумљиве: »Страстију твојеју Христе страстеј слобо- 
дихом се и воскресенијем твојим из истлснија изба- 
вихом се Господи слава тсбс.«

Пред Саву Мркала се поставила први пут заго- 
петка. Можда је он био и пред том загонетком апсо- 
лутни усамљеник. Док су остали Баци бубали ријечи 
иапамст, нс питајући се за љихово зиачење, па су 
чак налазили и смијешности у томе чудноватом 
»аз-буки«, дотле се Сава мучио питањем:

— Есам ли ја бснаст или јс све ово око мене 
субепасто? Каква су то слова, какве ријечи, зашто 
учим нешто што не разумијем? Тако не говори нико. 
Тако не диване ни мој ћаћа Петар, ни сеоске бабс 
Инђија, Марта и Јулика, не говоре 1га орачи, ни 
жетелице, ии говедари.

Момак ће ту загонетку носити у себи пуних се- 
дамнаест година, да би је разријешио рсволуцио- 
нарним ударцем, сјечивом свог ума и знања, трес- 
нупши 1810. године по »са̂ у̂ дебелога ј ера .. .«
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Плашчански клирик

Са комадом просенице и угњечена граха у торба- 
чићу, с препоруком коју му је написао парох сјени- 
чарски (вјероватно у  стилу ». . .  јуноша иже јест 
достоин всјакаго попеченнја и помошћи«), упути сс 
дјечарац у Плашки. Пјешке. Силна жсЈЛ>а за науком 
и притисак надарености која је, заробл>ена још, че- 
кала свој час да пробијс л>уску страха и несигур- 
ности, дала му је крила, па је за свсга два дана пре- 
летио тај пуг.

По свој прилици је морао од Горњег Сјеиичака 
преко Влајнића брда ударити на Војнић, па на Бу- 
дачки, па је код Вел>уиа пребродио 1<орану, и за- 
коначио у Примишл»у. Нека добра жена му је 
удијелила вечеру и покрила га поњавом кад је 
заспао у тлтали. Он још није кадар ни да наслути 
каква негостољубља ће га дочскЈтати у  његовим бу- 
дућим лутањима. Затим сутрадап још једна зелсна 
и студена ријека, Мрежница, и млин на њој, прави 
правцати моћни млин, не онај слатњачки, и кара- 
вани прсд млином, и чудо свијета што се врзма око 
коња и врећа, све је брашњаво бијело; још мало па 
ће се прско Тоболића и Кнеје сручити у плашчан- 
ску долину.

Плашки.
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Сава је пошао у Плашки с намјером и с поповом 
препоруком да буде уписан у Клирикалну школу.

Које годипе је то могло бити?
Овдје почиње хронолошка збрка око Саве па тако 

II иедоумица у нашим настојањима да реконструи- 
шемо његов живот. Док Рајковић пишс да је Сава 
ту школу завршио већ 1799. (зш!) дотле Кашић на- 
иоди да је Сава »завршио клирикалну школу (бого- 
слопију) која је 1801. године (з1с!) била отворена
V Плашком«.*

Радека пише о »намјери« епископа Авакумовића 
ла 1798. године (51с!) отвори клирикалну школу у 
Плашком, а да је ту памјеру остварио тек владика 
Миоковић, дакле, по томе, послије 1798. године.^ И 
дал>е, пише Радека, »епископ Видак отвара 1802. го- 
дпне (51с!) школу под именом 1С\иричка«. Истина, 
па другом мјесту Радска наводи да је спископ Видак 
»обиовио« 1802. године исту школу. Можемо до- 
пустити да историчари учине овакве варијапије, јер 
јс врло вјероватно да се поменута школа и по више 
пута отварала и гасила, као што то често бива у 
сиротиње, тако да сваки од историчара може бити
V праву, посматрајући нешто што је тек у стадију 
пастајања. За нас је, међутим, занимл>иво и за ана- 
лизу Савине личности врло значајно да се утврде 
стварнс годинс његовог школовања у Плашком. По 
Рајковићу, Сави је било свега 16 година кад је ту 
клирикалну школу завршио (1799). Не знамо данас 
пз каквог примарног извора је Рајковић тај пода- 
так извукао, јер таквог докумепта више »гемамо.

• Ар Аушан Капшћ, оп. цит. 
’ Мнлан Радека, оп. цит.
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али можемо вјеровати да је Рајковић у својс вријс- 
мс могао и до таквог докумеита доћи, прелиставајући 
архиву плашчанске епархије која је у  потоњим вре- 
менима доживјела свакојаке перипетије. С овим јс 
у сагласности и Ралекин податак да је у  сриској 
школи V Госпићу, 1799. годинс, био \^ител» клирик 
Сава Мркал>, младић од 17 година. У прилог Рајкови- 
ћевој тврдњи говори донекле и једна реченица из 
Савиног писма епархијској Конзисторији, датираног 
у Војиићу 17. јула 1825. године. Он ту шине да је 
»већ у 16. годшш свога узраста добио отпуст из војне 
(граничарске) службе«, а до тог отпуста могло је 
доћи или због физичке неспособности или због 
успјешно завршепог школовања, дакле, као изузетна 
награда за умну способност. Или је отац Пстар про- 
дао једину кравицу да би некако намакао мито 
комисији како би сина ослободио од солдачије? Јер, 
то је такођер опширно описано у историјама Војне 
границе, подмићивање граничарске администрације 
цвјетало јс и у оно вријеме. Још један податак из 
Савнног пера: у својој молби Конзисторији од26. ју \̂а 
1811. године, да би био примљен у  манастир Гомирје, 
наводи и да је »помоћу и заузимањсм саме Пречасне 
Конзисторије«, што се може видјети у  протоколу 
године 1799. под бројем 198 »био ослобођеи војие 
службе и примл»ен у  број клирика«.

Клирикална школа у  Плашком била је, у  ствари, 
једна рудиментарна богословија за образовањс бу- 
Аућих свештеника. Школовање је трајало двије го- 
дине (двије класе). Примала је око 20 до 30 клирика, 
врло различитог узраста — од 15 до 30 година. Дио 
трошкова морали су да сносе родитеЛ)И. Школа је 
морала да претура свакојакс муке. Прво, што би се
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лапас рекло, »концепцијске«. Јер, како би на епар- 
хијску власт дошао нови епискои, тако би се мије- 
и»ала и судбина школе: један јс отвори, а други за- 
тпори. Ар^то, оскудица вал>аних наставника. Треће, 
уџбсници су били махом рукописни (скрипта). Нема- 
мо тачинх података који предмети су прсдавапи у 
Савино вријсме, дакле баш у годинама рађања шко- 
лс. Тек за 1847. годину знамо да су се у плашчанској 
Клирикалиој школи учили: догматика, биб.лијска
историја, граматика, пјепије, типик, нравственост, 
мстодика ту.мачења јеванђел>а и други. Коста Петро- 
иић*® пишс да јс коицсм 18. вијека постојала и у  
Срсмским Карловцима клирикална ппсола у којој се 
учила; граматика, катихизис, пастирско богословље 
и дидактика. Сава је у плашчанској школи савладао 
бар иешто од тих предмета, макар и у најоскудни- 
јсм опсегу.

Архивска грађа нам је још увијск склоиа. Још 
има неко ко прати и биљежи кретање Савино. Рај- 
ковић је могао да утврди да је Сава исте године 
(1799), кад је завршио илашчанску Клирикалну шко- 
лу, »постао учитељ у славеиоч:ербској школи у  
Госпићу«. Значи, из школске клупе право иа школ- 
ску катсдру, и то по позиву, ио погодби. Значи да је 
младић понио најбоље оцјене из платичаиске школе. 
Рскло би се да је стуиио на стазу која ће га водити 
ка стабилном службсничком жипоту. Јер у једном 
извјештају стоји да млади учитељ »у сваком добром 
иахођењу находитсја и ревност наложенога дјела 
добро совершајет« и да је труд њсгов у школи »пе- 
пошачдим«, што значи да није штедио себе у  послу.

” Коста Пстровић, Историја карлованке гимназије, 
Нови Сад, 1951.
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Па ипак, он остаје у Госпићу само једну школску 
годипу! Зашто? Утврђено је да су постојале, прије 
свега, тзв. објективне потешкоће пред том госпић- 
ком школом. Издржавала се доприносом свештеника 
из цијелог протопрезвитеријата и госпићких трго- 
ваца, али и јсдни и Аруги нередовито и непотпуно 
испуњавају своје обавезс. Трговци нису дали чак ни 
једног крајцара од своте (50 форинти) коју су обе- 
ћали. Каква је то заосталост у успоредби с нацио- 
налао и културно пробуђеним гражданима-благодјс- 
јатељима у Војводипи! По томе изгледа да ни Мрка- 
л>у није пристизала плата која је, по погодби, била 
утврђеиа. Свс то стоји.

Али ово краткотрајно Савино учитељевање у 
славено-сербској школи у Госпићу открива нам да 
је постојао још један чинилац сасвим психолошке 
нарави: неслагање Савино са околином у коју је до- 
шао да је поучава и васпитава, а показало се да је  
она била претврд орах за њега. Средина је почел^ 
да дави и меље њега самог!

Прво, ко су били његови ђаци? Капелани и свеште- 
ници који.ма је недостајало основно школско обра- 
зовање, а затим синови трговаца и официра. Први су 
узрастом далеко изнад Саве, брадоње и бркоње, а 
други припадиици социјално »вишег« слоја. Има ме- 
ђу њима набуситих тиквана који не разумију ни за- 
што су послани у школу, а ка.моли да прихвате голо- 
брадо и бл>слуњаво момче да их оно учи писмености 
и памети. Они га не »штимају«: не устају кад улази 
у разред, галаме, пуше, не долазе редовно у школу. 
У таквом, заиста чудном односу између учитеља и 
ученика, Сави није било лако да заузме, што би се 
рекло, »правилан« педагошки став. Не прилагођава
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се њиАш да би могао прилагодити њих себи и при- 
викнути их учењу. У Сави се рађа побуна. Он осјсћа 
горко нсзадовол>ство и промашеност.

Аруго, Рајковић пише да се Сава »у Госпићу није 
могао слагати са официрима и трговцима«. И из тог 
податка видимо да је осјетл>ива и частољубива душа 
младог учитеља морала западати у честс и жестоке 
сукобе са охолим официрима и њиховим поимањем 
официрске »части«.

Сава одлази.
Црквепа власт жали за њим, те успијева да га 

наговори да се опет прими школе у  Госпићу. Тамо 
је 1800. године, али опет на кратко, јер се прилике 
у школи нису нимало побољшале. Порел осталог, 
н војна власт му чини сметње оАводећи ђаке у војну 
службу.
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Загрсбачки етхпепз

Ево нас пред првом празнином. Пуне три године 
протичу а да не можемо дозпати куд се младић кре- 
ће. Као да имамо посла с лукавим лисцем, или пусто- 
ловом, који жсли да заметне траг. Али, како ћемо 
то касније све више сазнавати, лукавство није у 
Савиној природи.

Тек школске године 1803/4. ево га улисапог у  
другом семестру загрсбачкс Архигимназије (Агсћ!^--!!!- 
пазЈит ге^ш т 2а§гађ1еп5е)*̂ . Али и тад нас Сава за- 
варава. Фанцев уочава загонетку, пе лшгавши јс  и 
ријсшити. Наиме, у  штампаном Огбо 5сћо1а ги т  ћи- 
т а п 11:аи5 е1 § г а т т а 1;1са ги т  Агсћ1Ј5у т п а 5И ге§И га^а- 
ђ1еп515 за годину 1804. јасио се види да је  Сава у  
ту гимназију ступио тек на почетку другог семестра 
(1804). Тај податак се налази у  рубрици »бетези т II 
ассеззегшх!« (»у други семестар су придошли«). Ме- 
ђутим, у  рукописном Са^а1о§из аисИ1о г и т  р п т а е  ћи- 
тапИаИб зетебХпб бесипсИ стоје Савипе оцјепе етИ  
пепз (одличан) из свих предмета другог семестра, па 
иста оцјена стоји и за први семестар, али без навода 
гдје је  и како је први семестар учио и положио, тј.

" Фрањо Фанцев, Загребанко школовање Павла С о  
ларића, Наставни вјесник, XXXVIII, 1929/30, стр. 7—8.
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ла ли је у  којој другој гимназији, одакле је »придо- 
шао« у  загребачку (»беапеб1п бесип<11 ассе5бешп'1:«) 
или је први семестар учио и полагао као при- 
ватиста?

Сави је тада двадесет и једна година! Сви остали 
ђаци су између 13 и 17 година, Тада се одпос измсђу 
н>ега и средиие корјенито измијенио у  поређењу с 
опим што јс било у  Госпићу. Он је сад бркајлија 
мсђу жутокљунцима. Па и то би могло да буде не- 
повољно по њега: сви упиру прстом у  ту изузетну 
личност, која стрши над осталима. Да јс био слаб 
ђак постао би предмет поругс. Али Сава ту нејед- 
пакост успјешно компензира и ућуткује пакоснике: 
он је у  свему од.^икаш (етгпепб), он је тотални одли- 
каш, најодличнији међу одличнима. Међу 45 учеиика 
има 14 одличних, а Сава је други по реду.

Сад опет једна нејасноћа. По Фанцеву Сава Мркал> 
школске године 1804/5. отпочиње филозофске студи- 
јс, уписавши се на Загребачку крал>евску Академи- 
Ју знаности (Ие^а бс1еп1Јашт Асас^етга га^гађгеп- 
515)̂ .̂ И Фагагев сс пита како је дошло до тога да се 
Мркаљ уписао на факултет већ 1804/5. кад је исте 
године требало да учи још други разред гимназије. 
Записаног објашњења нема, па можемо само прет- 
поставити, као највјероватпије, да је Сави, као апсо- 
лутном одликапгу у првом разреду гимназије било

“ Царица Марија Терезија је 1769. године основала 
школу за политичке науке у Вараждину. Иста школа 
је 1772. пресељена у Загреб и прерасла 1776. године у 
Лкаде\шју знаности, те је све до 1850. дјеловала као нај- 
циша наставна установа у Хрватској. Она је, дакле, за- 
мстак каснијег Свеучњ\ишта. Имала је три факултета: 
тсолошки, правни и филозофски. Студије су трајале двије 
годнпе. (Према Енциклопедији Југославије).
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изузстно допуштсно да полаже поссбан пријсмни 
испит иа факултету, у ствари тај нама проблематични 
други разред гимназије.

И као студепт фнлозофије Сава је опет епппепз. 
На првој годнни студија има 102 слушаоца. У првом 
семестру 1804/5. Сава је између 19 одликаша четврти 
по реду, и то из логике и историје филозофије, а у  
цредметима прагл^атичне угарске историје је седми 
међу 16 одлпчних. У другом семестру је у  матема- 
тицн први мсђу 14 одличних.

Године 1805. Сава Мркаљ иолаже Теп1а т е п  риђИ- 
с и т  (»јавни испит«) из логике, историје филозофије 
и математике, а године 1806 (дакле, на крају друге 
годипе студија) из архитсктуре, хидротсхнике и мета- 
физике. Постоји и штампани Теп^атеп риђИсит ех 
те1арћуб1са е! рћПобОрћ^а тогаИ  ^иос! 1п Ке§1а Аса- 
ЈетЈа 2а ^ а ћ 1епб1 ех ргае1ес11ошђиБ Апбгеае Мшко- 
У1сћ 5иђ П пет апп1 бсћо^азПс! МПСССУ! сИе 10. Ли- 
^511 5иђ1̂ егеп1:: В о т т и з  МегсаИ бађђаз рћПозорћт 
ађбоШИ.^^

Сави су тада биле 23 године.
Морамо се још задржати на феномену ет^пепза. 

Како можемо да га објаснимо ако знамо сву Савину 
предисторију и посве неповол>не услове под којима 
се морао школовати у Загребу? Сава потиче из једне 
дозлабога сиромашие грапичарске породице из које 
није понио никакво предзнање. Он је р1еђе1и5, а око 
себе, у  Загребу, има колеге чији су родител>и С1уе5 
(пургари), па и племићи. Социјалне разлике су дра- 
стичне, па и антагонизми у односима неизбјежни.

Овај »Теп1атсп« цитира Ф. Фанцсв у свом помену- 
том раду. Мени ннје пошло за руком да тај докуменат 
пронађем.
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Пнсац ових редова се добро сјећа како се стотину 
гоАЈша послије Саве у карловачкој гимпазији с пре- 
знром глсдало на »граничаре«, и то од стране колега 
чији су родитељи још колико јучер носнли грапи- 
чарске опанке, а исте су народности и исте вјере. 
Јучер слуњски граничари, данас карловачки пур- 
1'арн, и ето разлога да па дошљакс-граничарс гледају 
с висока. Сава је завршио некакву биједну школу у 
Плашком, па можемо замислити у како тспткој кон- 
курепцији сс нашао у Загребу, имајући око себе 
колеге из фрањевачких и језуитских школа. Сава је  
међу ријеткима у каталогу школс који се издржа- 
пао ех соп<11г1оп1ђи5 (дајући кнструкције). Дакле, мо- 
рао је да уложн многе додатне напорс: да подучава 
Л)Сњивце и умно заостале, да »прескочи« двије го- 
днне редовног школовања и, поврх свега, будимо си- 
гурни у то, да послужује неку загребачку госпођу, 
носећи јој дрва и слично, за квадратпк метар пода и 
сламарицу гдје јс лежао у влази и студени. Сви ње- 
гови колеге били су у предности: живјели су у поро- 
дичним пшјездима и, не на посљедњсм мјесту, у свом 
завичају, Своје неприлике Сава је лтогао да лобиједи 
само изузетним ннтелектуалпим и физичким напо  
ром, само снагом талента. Али, како ћемо још видје- 
ти, судбина ће га за све то наградити спојим истде- 
репим лицем.
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Успон ка слави

Од стотипе грапичарских младића, девелесет и де- 
вст би се с дипломом загребачког Филозофског факул- 
тета одмах приклонило граничарском идеалу: служби- 
-службици у неком магистрату, у суду или у  војној 
команди, Само да сс дочспати лржавне службе. Сава 
јс изузстак. Њему још није доста школе. Он као да 
се подаје бичевању научне радозналости и, можда 
већ тада, нагону да обрачуна с бесмислицама црквсно- 
славенског језика и правописа.

Одлази у Будимпешту на студије филозофије и 
математикс. Опет је одликаш.

Али нешто много значајније од самих студија ути- 
цаћс на Савино научно опредјељење, па и на читав 
његов живот, а то је дружење са младим српсЈшм 
интелектуалцима који су тада боравили у  Пешти. 
Ту су медгацпшри Димитрије Давидовић (1789— 1838) 
и Димитрије Фрушић (1790—1838), познати по томе 
што су у Бечу шдине 1813. покренули Новипе сербске, 
Ту је и Лука Милованов (1784—1828), студент права, 
који ће касније написати знамсниту расправу Опит 
к слинноренности и слогомерју, писану чистим на- 
родним језиком и Мркаљевом реформисаном азбу- 
ком, расправу која ће, како ћемо још видјети, поди- 
јслити злу судбину Савиног Сала. . .  Тај пештански
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иптелсктуални круг састајс се по кафанама, ту рас- 
нравља, умује, машта, И једног дана 1810. године, 
кол неког посластичара Стефана, Сава ће први пут 
зачути како се њиховом столу приближава мукло 
тумбање дрвене штуле. Прилази им младић, хром у 
лијсву ногу, омалсн и слабуњав, али с врло изрази- 
■|им цртама лица, широко отворених очију. Дошао 
је из устаиичке Србије у  одјећи европског кроја, 
али духа и понашања посве народног: приповиједа 
чистим народним језиком, полагано, умно и раз- 
ложно.

Био је то Вук Караџић.
Сава и Вук су се одмах зближили. Зблилшо их је 

обострани таленат којим су зачас успјели да наслуте 
све оно чиме ће се касније бавити. Лако ћемо себи 
прслставити какво узбуђењс је обузсло та лва мла- 
да познаника кад су један другоме открили да го- 
поре истим, ијекавским говором, да имају исте по- 
гледе на проблеме азбуке, правописа и језика, иако 
су поријеклом из тако удаљених крајева, један испод 
Аурмитора, а други од Петрове горе. Ту, у Стсфа- 
иовој посластичарници ће проучавати Улог Павла 
Соларића, кога Сава назргеа »наш велики Соларић«.*  ̂
Али, изнад свега, Вук и Сава су у Пешти доживјели 
пајвишу духовну сласт: узајамно откривање човјека.

Није без значаја ни чињеница да је у  то вријеме 
био у папону покрет Мађара за националном и језич- 
ном независности насупрот аустријској хегемонији.

” Павле Соларић (1779—1821), просвјетитељ, моралист 
и даровит пјесник, сљедбеник и пријатељ Доситеја Обра- 
довића. Превео с њсмачког рационалистички по духу спис 
Улог ума неловјенескога, Завршио живот у самоћи и би- 
једи.
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Као сва напредна европска омладина и млади Мађари 
су се заносили идејама фраицуске револуције.

У таквој клими појавл>ује се у  Будимпешти сеп- 
тембра 1810. године дјело Саве Мркаља Сало дебе- 
л о га  јера  либо азбугсопротрес, малешно по обиму 
(свега 18 штампапих страница), а^ш велико по своме 
научно4>илолошком, филозофском и општскултур- 
пом значају, дјело које ће придобити одушсвл>ене 
поборнике, али и изазвати огорчене противнике, дје- 
ло које ће његовом писцу донијети трајиу славу, али 
и ход по мукама у  току цијелог његовог живота.

Опст се морамо запитати како то да се Сава 
упустио у  једпу, у оно доба врло изазовну, фило- 
лоппсу расправу, он који је  учио филозофију и био 
првак у  математици, који је, по Рајковкћу, владао 
њемачким, фрапцусхшм, латинским и мађарским је- 
зиком, а разумијевао грчки и хебрејски; како то да 
ово своје тешким трудом прикупљено знање није 
настојао да претвори у  занат, у  професију која би 
му донијела егзистенцију. Каквим је  то побудама био 
покрснут баш на посао око реформе азбуке?

Истина је: неопходност да се азбука реформише 
већ је одавно »висила у  ваздуху«, Међу писцима оног 
времена владала је потхгуна пометња при употреби 
слова, па су већ учени л>уди, просвјетитељи, и прије 
Саве Мркаља — Захарије Орфелин (1726— 1785), До- 
ситеј Обрадовић (1739— 1811), Сава Текелија (1761—  
— 1842), Емануило Јанковић (1758— 1791), Атанасије 
Стојковић (1773— 1832) и Павле Соларић (1779— 1821) 
—  настојали да у  српски језик, писмо и правопис 
унесу нешто реда, рационалности и народног духа. 
Стојковић је духовито рекао да слово »дебело јера«
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11редстав.\)а »пети точак у колима«, па га вал>а одба- 
цити као сметњу и бесмислицу. Нема сумње да је 
Сава Мркал> знао за те своје прстходнике и у п>има 
пашао иодстицај и подршку за опреАЈељсње »на 
иолзу« свог сиромашног и заосталог народа сјепи- 
чарског. Посве је вјероватно да је Сава саосјсћао 
са тим својим народом, да га је притискивала њсго- 
ва пеизрецива биједа и да је жарко желио да га, у 
луху опога времена, не само просвијети, већ и да му 
својим Ајелом и успјехом освјетла образ. Истина је 
ла јс Сава про^^чио дјело енглеског филозофа Џона 
Лока (Јоћп ћоске, 1632—1704), творца емпиријске тео- 
рије спознаје (»М1ћ11 ез! 1п 1п1:е11ес1:и диос! ап1еа поп 
1иеп{ 1п зепзи«)*  ̂ и зачстника филозофије језика, 
филозофа који је извртпио огроман утицај на развој 
просвјетите^\>ства у Европи. Сава је пашао ослонац 
и у радовима њемачког филолога Аделупга (1732— 
—1806) који је већ 1790. године прогласио начело: »Пн- 
ши како говориш.« Дакле, у цјелини узсв, филозо- 
фија рационализма која је оАражавала д\ос ондаш- 
њег времена, која је одбацивала мрачњаштво, сује- 
вјерје и духовну владавину цркве, која је тежила Аа 
и у  свакодневни културни живот унесе што више 
смисла, разума и корисности — није мимоишла ни 
Саву Мркаља, те је битно утицала на обликовање 
њсговог иптелектуалног профила.

Мсђутим, све помепуте рационалне побуде и науч- 
на упоришта Мркаљевог дјела не изгледају нам до- 
вољни да бисмо могли објастшти суштину његовог 
стваралачког чина. Те побуде су, по свој прилици, 
смјештене у  уској и веома површинској сфери рацио-

” Не постоји ништа у разуму што није већ посто- 
јало у чулима.
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налног дијела његовог бића. Модерна психологија и 
психијатрија ће нам помоћи у  трагању по дубл>им 
слојевима Савине психе, у којима би се јмогли бар 
наслутити, иако ие до краја сагледати, и они друга, 
ирационални мотиви који су га нашали да окрене 
леђа својој сигурпој егзистенцији и да се баци у  
авантуру филолошког ратовања која ће му донијети 
бескрајну злопатњу.

Свјесни опасности да услијед помањкања по- 
лробнијих психолошких и патолошких података о 
Сави западнсмо у  произвол>но конструисапу психо- 
лошку шему, свјесни и тога да погонске силе ства- 
ралачког (на^^чног, умјетничког) чипа уопште нису 
никада до краја објашњиве, ми ћемо ипак покушати 
да у  тај исјечак Савиног живота унесемо нешто 
свјетлости, тим прије што се баш у томе исјечку, по 
свему судећи, може трагати и за правим узроцима ње- 
гова каснијег душевног страдања. ч

Пред нама су двије поузданс тачке са којих мо- 
жемо да се донекле наднесемо у  дубину Савине 
психе.

На првом мјссту је његова неоспорна природна 
надареност. Видјели смо већ с коликом је лакоћом, 
успркос изузетно неповол>ним материјалним прили- 
кама, успио да савлада големо образовно градиво 
оиог врсмена без икаквог предзнања. То нс може по- 
стићи просјечагг ум. Натпросјечна умна способност, 
коју обичавамо називати и талептом (појмом тешким 
за дефиницију), чинилац је који, сам по себи и без 
обзира на све друге спољашње околности, дјелује 
против човјека, против њсгових елементарних, при- 
земних, егзистенцијалних интереса. Таленат је исто 
што и вјсчити немир у  човјеку, непрестано пезадо-
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вољство са постојећим око себе, али и са постојећим 
у самом себи. Таленат је пожар који се привремено 
смирује стваралачким чином ла би се, одмах потом, 
наново разбуктао. Само мслиокритетима је својстве- 
но задовољство са самим собом, са сваком средином 
у којој се иађу и којој сс прилагођавају управо ге- 
пијалпо.

Још дубље испод категорије талеита, према уче- 
њу савремене исихијатрије, леже у човјеку разии иа- 
гони и страсти, осјећања страха и мање вриједпости, 
мржње и зависти као посљедица претрпљеиих пси- 
хичких траума у најранијем дјетињству, дакле, тагсва 
стања која траже да буду компепзовапа, сублимова- 
на, »излијечена«, и то баш помоћу стваралаштва. Сна- 
га којом јединка сама себе »лијечи« је врло разли- 
чита код разних јединки: неке то успијевају цијелог 
живота, стварајући све нова и нова дјела, друге по- 
срну на првој препреци, изгубе дах и предају се оној 
својој почетној »болести« из које им, најчешће, нема 
повратка.

У Савином случају уочићемо два мотива, а можда 
их је било и више, нама непознатих, који су га могли 
покренути на дуго школовање и на писање расправе 
Сало дебелога ј ера. ,,

Прво, тежња за самопотврђивањем као компенза- 
ција осјећања мање вриједности. О постојању осје- 
ћања мање вриједности можемо закључити из струч- 
ног извјештаја регименталног (пуковског) лијечника 
Ара Сакса, сачињеног у Карловцу 1828. године, у 
којем др Сакс описује душевно стање обољелог Саве. 
Ту, међу осталим, стоји: »Сава Мркаљ је био одгојно 
запуштен од стране његове душсвно поремсћене и 
злочссте матере и препуштен својој властитој судби-
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ни.« Овај податак, толико тежак по Савину мајку, 
очевидно није др Сакс измислио, већ га је добио од 
самога Саве. Не знамо је ли Сава био у праву када 
је тако тешко окривио своју мајку. Можда уопште 
није имао рационалног оправдања за то, јер знамо то 
добро, у кордунским селима и данданас има матера 
које од силног физичког рада уопште не стижу да се 
баве својом дјецом. Нису ријетке матере које се пре- 
ма својој лјсци олносс привидно грубо, које много 
вичу и почесто туку, па опст, свијст их не сматра 
душевпо поремећепим. Неразуђеност осјећајне сфере 
је и данданас карактеристична за односе излмеђу ро- 
дитеља и дјеце у селима. А тек онда? Кад се живјело 
»на дну«, у  тамном вилајету, далеко испод церебрал- 
них и било како »усмјерених« одгојних мјера.

Могуће је, међутим, да Савипа мајка није чак ни 
оволико дала повода да је сип тако оцр1ш пред до- 
ктором Саксом. Било какав безазлени доживл>ај у 
његовом најранијем дјетињству, неки призор из од- 
носа између оца и мајке, на примјер, могао је да 
се у преосјетл>ивој и ирационалним механизмима под- 
ложној души Ајетета изобличи и нарасте до чудо* 
вишних размјера, дајући дјетету »оправдања« да за- 
мрзи своју рођену мајку (неки савремени психијатри 
називају тај феномен »обратним Едиповим комплек- 
сом«). Дакле, без обзира на степен објективне криви- 
це мајчине, нама је довол>но да у анализи Саврше пси- 
хе уочимо неке чињенице: прво, његово субјективно 
осјећање оптерећености мајкол^ и, друго, његово на- 
стојање да прел доктором Саксом, тј. пред са.\гам 
собом, потражи кривицу у лругоме, а не у самом 
себи! Можда нам је тим исказом Сава указао на траг
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који треба слијелити да би се открила његова ду- 
шевна јазбина у коју се зав^тсао, немоћан да на 
свјстлости даиа успостави ред и мир међу својим 
доживл>ајима, импулсилЈа и хтијењима. Има, дакле, 
мјсста питању, није ли Сава Мркал> већ таквим ста- 
вом своје дјечачке психе био предодређен да буде 
слабпИ, нсмоћиик пред животом у  који ће упловити? 
Али, као што смо то много пута запазили у  историји 
културс, човјекова слабост (несређеност, болест), кад 
се упрегне са обдареношћу, може постати погонска 
снага која га тјера на велика дјела. Сава је морао 
нешто направити (добро или зло) како би преживио и 
надвисио сама ссбс и доказао сс прсд свијстом. Не- 
што је морао!

И тјелесна конституција њсгова ишла би у при- 
лог претпоставци да му је стваралаштво било моти- 
висано и потребом да се нскако самопотврди и да 
надокнади почетни осјећај матве вриједности. Не 
знамо у којим је изворима Рајковић пронашао, вје- 
роватно од онда још живих савременика Савиних, 
тек он описује Мркал>а да је »средња раста, сув, 
смеђ, блиједа лица и шуашљива погледа, у  друштву 
је за здравља био разговоран и шаљив, у болести 
мргодан и рабијатан«, а Миодраг Поповић пишс да је  
био »раста срсдњсг, струка уског, косс смсђс, у  дру- 
штву увек разговорап, пун духа, памети бритке, а 
душе одвећ осетљиве«.^^

Савремени кипар Војин Бакић израдио је попрсје 
Саве Мркал>а. Чистом умјетиичком иитуицијом Ба- 
киђу је успјело да нам дочара Савин лик, онакав

Миодраг Поповић, Вук Стефановић Караг^иК Бео- 
град, 1964, стр. 49.
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каквога и сами замишламо или желимо да га видимо, 
на основу познате нам л.егове биографије и описа 
што га далоше Рајковић и Поповић.

И сам наслов његове расправе указује на стање 
његова духа. Доиста је тешко пронаћи заједљивији и 
погрднији израз од »сала«, и то за слово »дебело 
јер« које је представл>ало иеприкосновени симбол 
не само азбуке него и цјелокупнс идеологије цркве- 
нословенске. V томе изразу оцртавају се три мотива: 
прво, Савина склоност за хумор и поругу'' којом се 
и данас одликује његов сјеничарскрг народ; друго, 
склоност за формалну логику: будући да оно што је 
»дебело«, као што је »дебело јер«, мора и да пати од 
претилости, од сувишка сала, онда тај патолошки 
израштај треба одрезати! Треће, Сава није могао да 
заборави своје муке са катихизисом и часловцем, кад 
је морао да буба наизуст њему, а по свој прилици 
и самоме свештенику, посве неразумл>иве ријечи,*^ па 
зато, кад јс приступио писању једне потпуно научне, 
логичке, рационалне расправе, није могао да у  себи 
угуши интимну потребу да се освети за све оно што 
је у Ајетињству претрпио. Сам израз »сало« јс, дакле, 
чиста поругп, чист изазов црквеној хијерархији, про- 
тест против владавине глупости, а како ћемо видјети 
касније, Сава није имао снаге да прихвати и издржи 
рат који Је изазвао. Врло је вјероватно да он није 
био ни свјестан идеолошкополитичких посл>едица

" Лшсо ћсмо схватити Савино негодовање против црк- 
венословенског језика кад знамо да се у његовом зави- 
чају и данданас говори народни језик који води по- 
ријекло из хсрцсговачких предјела. Тај језик, у поређењу 
са црквенословенским, морао му се учшшти прелијсп, ка- 
ко у рјечнику тако и у акцентуацији и ритму реченице.
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свог дјела. Сало. . .  није свјестан политички изазов 
цркви, већ сасвим здраворазумска творевипа, с при- 
мјесом афекта (сарказма), а посљедип^с су наступиле 
мимо волзе Савине.

Сава се бавио л књижевном критиком, али је у  
томе послу, колнко то видимо из штампаних записа, 
био претјершш заједл.ив. У писму Вуку Караџићу од 
20. октобра 1817. године из Карловца одговара на Ву- 
коно питање о роману Милована Видаковића: »Нај- 
пре дакле што лшслим о 'Љубомиру у Елизијуму'? 
Мислим да је изрод у књижеству србском«.'^ Ни мање 
ни више него — изрод! У својој критици под насло- 
вом Одпор, штампаној у Новинама Србским бр. 
97/1817, Сава је напросто искасапио грешног Мило- 
вана Видаковића/^ доказујући да Милован није по- 
знавао ни поп1товао хранице које треба на постоје 
измећу поезије и прозе.

Зајсдљивост, пвев и осветољубивост могу послу- 
жити као погонско гориво које добро дође у поле- 
мичким двобојима, али јс то ватра кратког трајања. 
Ипак, ОБИ мотиви, поред рацноналнкх и научних, 
одиграли су значајну улогу и у писању Сала . . ,

Послије Борђа Рајкопића, коме највише дугујемо 
што је Сава спасен од заборава, бројни наши фила- 
лози и писци (Павле Ивић, Младен Лесковац, Мираш 
Кићовнћ, Александар Младеновић, Славко Гаврило-

Љубомир Стојановић, Вукова преписка, кп>. III, стр.
66.

Миловап Видаковић (1780—1841). Писац сладуњаво 
сентименталних романа Касија Царица, Љубомир у  Ели- 
зијуму и Ар. Злопатио се у биједи све до своје смрти.
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вић, Јован Деретић, Станко Кораћ, Милош Окука)^ 
учиннли су све што јс потребно да би се освијетлио 
и данашњем свијету приказао филолошки, филозоф- 
ски и културни значај малешног, али језгровитог дје- 
ла као што је Мркал>ево С ало . . .

На само 18 страница изложеио је све што сс на 
ондашњем ннвоу српсхсс лингвистике и оа страие 
једиог нспатворено народног, а истовремсно обра- 
зованог човјека могло рећи о једиом од ггајбитнијих 
ироблслма српског културног живота.

До појаве Савиног С ала . . .  међу српским култур- 
ни\х радницима владала јс  потпуна пометња, јер су у 
српској књижсвности 18. вијека владала четири типа 
књижевног језика са 46 слова у ћириличкој азбуци. 
То су: српскословенски, народни, рускословенски и

” Павле Ивић, Српски парод и његов језик, ПеогЈ̂ ад, 
1971; Младен Лесковац, Неколшсо података за биографију 
Саве Мркаља, Научгш зборник Матице српске, Нови Сад, 
1950; Мираш Кићовић, Емануило Јангсовић и Сава Мркаљ, 
Библиотекар, год. 2, Св. 2—3; Александар Младеновић, 
Сава Мргсаљ и његови претходници у  реформи нредву- 
ковске ћирилице, Годишњак Филозофског факултета у 
Новом Саду, К!Б. X, 1967; Алсксандар Младеновић: Резулта- 
ти новијих проунавања историје српско-хрватског језика 
у  средгбошколској настави (Реформа ћирилице Саве Мрка- 
ља), Књижевност и језик, бр. 2—3, 1972; Јован Деретић, 
Расправа Саве Мркаља о српским писменима, Ковчежић, 
кн>, VI, Београд 1964; Славко Гавриловић, Прилог биогрог 
фији Саве Мркаља, Зборник Матице српскс за књижев- 
ност и јсзик, књ. IV—V, 1956/7, стр, 256; Б. М., Из Вукових 
односа са Савом Мркаљем, Ковчсжић, 1960, књ. III, стр. 
177; Станко Кораћ, Прилог Кордуна књижевности српској 
и хрватској, Вјстром вијани, Загреб, 1971; Милош Окука, 
5ауа Мгкајј аЈв Ре}огтаТог <1ег зегђгвскеп КупШга, 5/а- 
^гзсНе ВеГгга^е, Вап(1 91, Мипсћеп, 1975.
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славеносрпски, Вук је водио борбу проткв овог по- 
сл>едн>ег — славеносрпског. Та пометња ће потрајати 
још Ауго врсмена и послије Саве, а завршиће се тек 
у Аругој половшш 19. вијека потпуном побједом Ву- 
ковог језика и правописа. Што се саме азбуке тиче, 
узрок пометње је лежао у постојању таквих слова 
V 1шсму која немају никакву гласовну подлогу, с 
једне стране, а с друге постојањс таквих гласова у 
језику за које нсма одговарајућег знака. Одатле је 
проистицала изразита иефункционалност српског пи- 
сма, нејединствепост и произвол>ност у употреби јези- 
ка II писма.

Сава Мркал>, образовани лингвиста, полиглот и 
филозоф, васпитаник рационалистичке филозофије, 
човјек из наЈК̂ Аа успио је да проннкне у постојећи 
хаос и да српску азбуку »протресе«, очисти од непо- 
требпог труња. Од постојећих 46 слова одбацио је 
равно 20. Под 1'лавним ударцем нашло се слово »дс- 
бело јер«, тај »пети точак у колима«, тај барјак кон- 
зервативизма. Та већ сам наслов књижице одјекиуо 
је изазовно, увредл>иво, богохулно. Да ли је Сава ужи- 
вао у  изазову, или је страховао од њега? У сваком 
случају било му је важније да напише: »Прн старом 
остати по души је најлакше, но пита сс: је ли скупо 
и најбол>е.« Први је међу Србима иступио с револу- 
ционарним начелом: »За језик један толико писмена 
треба колико звучитја простих све ријечи њсгове 
имаду. . .  Ако их је пако више, то, осим што су нспо- 
требпе, језику с временом вредител>на бити м огу. . .  
— От данас све наше правохшсание под ово долази 
начсло: Пиши како што говориш.«

Савремени истраживачи, Јован Деретић и Алек- 
сапдар Младеновић понајвише, истичу не само фило-

47



лошку него и филозофску вријелност Савиног Сала 
. . .  Већ у уводу Мркаљ образлаже, врло сажсто, по- 

ријекло и извор нашег сазнања, посматра језик као 
средство комуницирања ^мсђу љулима. Извор човје- 
ковог сазнања је у перцепцији спољашн>е стварно- 
сти (мисао смпиричара Џона Лока), али Аодаје још  
и ово: »Он може и о папретку и о глави нашој у себи 
унутра закљ-^^чивати.« Деретићу се ова речепица чини 
недовољпо јасна. Питамо се, није ли Сава желио овим 
да искаже мисао о релативпој исзависности и ауто- 
номности умне дјелатности, о уму као самосталној 
категорнји која нијс свагда и у свему потчињена 
емпирији? Ако је тако, онда би и та речешша спједо- 
чила о ширини Савиног филозофског видокруга.

Савремсни истраживачи су се потрудили да још  
једаш1ут, послије Борђа Рајковића, рехабилитују 
Мркаља, да га извуку из сјенке Вука Карацића (Јо- 
ван Деретић) и освијетле свјетлошћу њешвог власти- 
тог Ајела и учинка за развитак српске културе. У упо- 
релној анали.зи Вукових и Мркаљевих заслуга за рс- 
фор.му ћирилице истичу се дубоке карактеролошке 
разлике између њих, и то у корист Вука (Павле 
Ивић), али и неоспоран приоритет Мркаљев, не само 
у хронолошком, него прије свега, у  образовном по- 
гледу. Мркаљ је претходник Вуков. »Вукова азбука 
је техничгш савршенија од Мркаљеве, али његово 
(Вуково) схватање писма иема оне филозофско-тео- 
ријске дубине која одликује Мркаљеве погледе.« (Јо- 
ван Деретић). И Александар Младеновић: »Другим 
речима Сава Мрка(\> је био тај који је својом рефор- 
мом ћирилице 1810. године рашчистио тереи и при- 
премио пршстично све оно што је било неопходно
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Вуку који ће моћи, каснијс, својом азбучном рефор- 
мом ово паше писмо да доведе до пуног савршсн- 
ства у чему је, заправо, вслика Вукова заслута. Са- 
мим тим пе смемо данас, при објективној оцени пи- 
тан>а реформе наше ћирилице у 19. вску неоправдано 
и нсправедпо заобилазити име и дело Саве Мркаља, 
тог малог човека, заклоњеног до данас огромном 
Вуковом фигуром, који је имао храбрости и знања 
да напише и објави Сало . .  1810. године, четири годи- 
не пре појаве Вука Караџића.«

Придружујући се овим и оваквим оцјенгила, иас 
ће ипак још више запимати шта су о Сави мислили 
његови савременици. Савременици, а не тзв. »будућа 
објективна историја«, увијек су ти који одлучују суд- 
бипом човјековом: они га или бодре или сламају. 
Да ли Сава Мркаљ спада у рсд »нспризпатих генија« 
кога саврсменици нису схватили, у чему бис.мо, дакле, 
могли назријевати главни узрок његове потоње не- 
среће. Не. Ради оцјепе Савиног карактера мора се на- 
вести као пресудна баш та чињеница да су ^^ени љу- 
ди оног времсна, недуго по изласку Сала .̂. .  из штам- 
пе, изрекли ласкав суд о томе дјелу.

Најприје Јернеј Копитар.
Тај неоспорни ауторитет у  филологији, будући са- 

радник Вуков, већ у  писму од 11. априла 1811. године 
напомиње Вуку: ^Морате сс повсзати с  Меркаилом. 
Добри л>уди морају да се повезују једнако као што 
се рВе Арже један уз другога.« Копитар у  писму Лу- 
кијану Мушицком од 1. новембра 1811. године пита: 
»Ко ли је писац 18 страница дугог и не лошег Лзбу- 
копротреса?« И затим, у писму од 26. децембра, Ко- 
питар опет пита: »Ко је тај Сава Мркаљ који је па- 
писао Сало дебелога јера?« А само годину дана касни-
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је Копитар у једном часопису јавно објављују своје, 
данас већ добро познато и често цитирано мишљење: 
»На ових 18 страница има више језичне филозофије 
него у каквој дебелој граматици.«^*

Копитарово мишљење није могло остати непозна- 
то Мркаљу, јер је он пратио све што се пише и дру- 
жио се с интелектуа.\цима који су пратили сва зби- 
вања у култури. Дакле, већ сам Копитаров суд мо- 
гао је да послужи Сави као чврста морална подршка, 
Да ли је он сам тражио подршку, да ли је нмао уну- 
тарње снаге да прихватн пружену руку? Изгледа да 
није.

Већ СЛ10 навели да су се Сава н Вук упознали у 
Пешти 1810. године, када је Сава студнрао, а Вук 
боравио у купалишту, тражећи лијека својој болесној 
нози. Савино Сало . . .  је већ припремљеио за штампу, 
ако није већ у штампн, а Вука муче бриге како да 
избори право народном јсзику да б а т  тај постане 
језик »књижества«. Можемо, дакле, бити сигурни 
да су два млада човјека, састајући се у пештанској 
посластичарпицн, били и те како иастројепи да воде 
дугс расправс о језику, правопису и азбуци, да су 
имали шта да кажу јсдан другоме, да су измијењали 
идеје, да је Сава повјерно Вуку садржај Сала . . .  а да 
је Вук одушевљеио подржао Савипе идејс о реформи 
азбуке. Четири године касније Вук ће у  предговору 
својој Писменици (1814) написати о Сави Мркаљу 
оваква признања: »Гасподин Сава Меркаило желећи 
да би се та буна (ријеч је о збрци која је владала у  
српском језику и правопису) утишала и да би сви

(»Аи1 (ЗЈезеп 18 бсИсп 181 тећг бргасћрћИозорћ^е а1з 1п 
тапсћег <Искеп Сгаттаћк«). Уа1ег1^и1бсће ВШПег, 1812.
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ученн Серб.^?и, који сербски нисати желе, на Једнаке 
мисли дошли и сагласили се, преузео је то и издао 
на сзијет која су међу славснским писменима серб- 
ском језику потребна, која ли не требају и која јошт 
недостају . . .  Ово рјешење Г. Меркаила је тако истини- 
то и тако јасно да га сваки Сербл>ин, који здрав разум 
има и беспристрасно судити оће, мора одобрити . . .  
Ја сад овде имајући за намјерење успјех сербског 
књил^ества не могу друге Азбуке употребити него 
Меркаилову јербо за сербски језик лагша и чистија 
не може бити од ове.«

Већих похвала од ових Сава није могао очекивати 
за живота свога. Дакле, отпада свака помисао да су 
Сава и 1Бегово Сало . . .  били дочекани с иеразумије- 
вањем илн са завидљивом, рива.\ском одбојпошћу, 
бар не од страис ондашњих образованих л>ули, а што 
би му могло послужити као оправдање за бјекство од 
живота и рада, па и срозавање и болест. Додуше, 
морамо уочити и то да се Вукова Писменица поја- 
вила у раздобл>у Савиног лутања, у вријеме кад је 
Сава изгубио контакт са многим старим ириј'ател>има 
иа тако и с Вуком. Кад Копитар (1814) савјетује Вука 
ла лрије но што Писменицу преда у штампу, рукопис 
даде Мркал>у да га прегледа, Вук одговара Копитару 
ла би то радо учинио, »али јс он далеко«. Вук запра- 
во н не зна гдје је Сава, већ о ње.му само слуша да 
је час та.мо час онамо.“ Могло се, додуше, догодити

“ »Меркаило је у Загребу како чујем. Ако сте пре- 
скромни (\уеш1 б1е тм ђебсће1иеп $1п<1) тад можете сва- 
како да вашу граматику даднстс овоме пријатсл>у да 
је прегледа прије штампања, премда, по моме .мишл>ењу.

4* 51



да Сава није добио у руке Писменицу одмах по њези- 
ној појави у свијет, али послије извјесног времена 
морао је макар од познаника чути да се у њој нај- 
л>епше пшпе о њему самом. ЗарГепН 5а11$. На судби- 
ну »несхваћеиог гепија« није могао да се потужи. 
Њега су тражили по свијету, а он сши је заметао 
свој траг.

немате потребе за тим. Он је изгледа учител* кол неког 
трговца.«

Вук убрзо одговара Копитару;
»Што ми пишете да ја Писменицу сприобштим Мер- 

каилу, ја би то радо учинио, али јс он далско, а ја овдс 
има.м Аругога Меркаила (онога Луку Милованова Георги- 
јевића што га Меркаило у Салу дебелога јера спомињс) 
с којим ја овде заједно живим и свашг дан се разгова- 
рам.« (Вукова преписка, књ. 1, стр. 134—136).
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8

Калуђер Јулијан

Двадесет и осам му је година. На домаку је научне 
славе. Па ипак, одлучује се на узмак.

Сава Мркал, сједа за некакав расклимани сто у 
Плашком, 26. јула 1811. године, и па црквеиословен- 
ском језику, калиграфским рукописом исписује мол- 
бу Пречасној спархијској Конзисторији:

»Доље потписани се са страхопоштовањем усуђује 
молити да би био примл,ен и пострижен у манастиру 
Гомирју.« Наводи и повол>не услове с којима распо- 
лаже да би био примЛ|СН.

Молба буде услишана. Сава Мркал> се преобрази 
у монаха Јулијана.

Шта му би? — опет и опет се морамо запитати. 
Опет нас ставл>а пред загонетку тај чудни човјек. 
Шта ће у једном убогом манастиру тај умни интелек- 
туалац и полиглота, тај смјели реформатор, што има 
за пријател>е и заштитникс л>уде који се крећу по 
Бечу и Пешти; како то да за њега нема макар каквог 
иаставничког мјеста ни у једној гимназији или уни- 
верзн Аустро-Угарске? Да буде библиотекар, макар 
иегдје у провинцијн ако већ не може као Копитар на 
бсчком двору. Не можемо, макар по цијепу да 
испаднемо симплификатори, а да не застане.мо запа- 
1Бени пред Савином од.луком: противурјечна је, до ап-
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сурда противурјечпа. Л.лн, то пам се, можда, само чи- 
ни. Јер, како нас то живот многих људи учи, и нај- 
глупље противрјечности у  л>удима имају у крајњој ли- 
нији и своју логичност. У настојању да ту логичност 
откријемо, стављамо се на муке, јер иам Сава пије 
оставио баш никаквог записа о лобудама које су га 
довеле у манастир. Сава Мркаљ је, по свему судећи, 
једна ОА првих модерних лнчности у нашој култури, 
хамлетовски расцијепљен између хтијења и могућ- 
ности, између сна и јаве, личиост мозаички разно- 
бојна, многозначна, загонетна, али на нашу жалост 
не по својим загонетннм нсповнјестима (пншта сли- 
чно нијс остало иза њега осим неколико пјесама) 
већ по конкретним поступцима којима сам себе гура 
па стазе супротмс њсговим истинским жељама и на- 
шим очекивањима.

Дозвољавамо себи да Мркаљу предочимо само два 
од његовпх бројних апсурдних поступака.

Оп је сломио једну карику у славеносербском и 
рускословенском окову који је стезао српску култу- 
ру, а сад, у  највећсм напону своје снаге, намеће је 
сам себи, јер све што ће у Гомирју читати, слушати 
и писати, све је писаио тим нссрстним рускословен- 
ским језиком, пуним јеровског сала и другог труња 
које је он желио да одстрапи. Као рационалист-фило- 
лог тврдио је да свака ријеч мора имати своје разум- 
но илн осјећајно оправдање, а сад, у Гомирју, слуша- 
ће и изговарати ријечи-литаније, аутоматскн, бсз 
учсшћа разума и срца.

Шта га је, дакле, навело на тај »очајнички корак«, 
како вели Милош Окука? Да ли је имао слободу из- 
бора свог пута? Има ли човјек уопште такву слободу, 
или он само привидно бира, док га на стазе и бога-

54



зе вуку и гурају некаквс силс јаче од његове вол>е?
Упустимо се у нагађање.
Да ли је посриједи вјерски занос? Православни 

вјсрници, Срби, не показују нарочиту склоност ка 
мистици. Доситеј Обрадовић је као шеснаестого- 
дишњи младић, читајући житија светаца у  Хопову, 
пао у вјерски занос, мучио своје тијсло глађу и же- 
ђу, али се убрзо отријезпио.

Да ли жел>а за кајањем, за испаштањем каквих 
гријеха? Разочаран у л>убави?

Какве је гријехе могао починити он, аскета, који 
ни за шта није марио осим за науку? Његов једини 
гријех је заправо његова врлина — л>убав према 
науци — која га је довела до Сала . . .  и рата с 
црквом. Није провео младост богатог пустахије, па 
да сад искајава земал>ске гријехе. Чедан је у  свему 
осим у  амбицији.

Нешто ближе смо истини ако се унесемо у мо- 
гућа младићева маштања о неким предностима ма- 
настирског живота, прсдностима које би биле зна- 
чајне баш за њега као паучног радника. Његова науч- 
на амбиција није се нипошто заситила Салом . . .  и 
успјехом који је постигао међу филолозима. Не забо- 
равимо да јс Мркал> већ у овој својој књижици на- 
говијестио да мора написати и »језикопротрес«. тј. 
граматику, »будушту књижицу моју«. Па гдје би мо- 
гао удобније да се смјести ради проучавања? Доста 
му је већ тих пештанских и бечких кавана и студе- 
них поткровл>а, гдје у  друштву са сународњацима 
могу да врцају идеје, али гдје се не може духовно 
прибрати ни нешто велико створити; гдје би му 
могло бити повол>није ако не у  неком .манастиру с 
његовим дворанама, испуњеним до тавана књигама.
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с његовим атријем и баштом за перипатетичка, или с 
његовом ћелијом за усамл>еничка размишлзања? Знао 
је и за охрабрујуће примјере. У давној прошлости 
су у мапастирима писани љетописи и житија, а сли- 
кари су украшавали зидове живописом. Уосталом, 
не треба му ближег узора од Лукијана Мушицког, 
архимандрита шишатовачког и надобудног пјеспика. 
Шишатовац — »Парнас сербски«! Па тск католички 
самостани који су и у својим бедемима догматике 
увијек отварали прозорчић и за науку. Сава је сва- 
како знао за Кеплера, Коперника, Руђера Бошковића, 
Андрију Качића-Миошића. Свпма Јвима бјеше прско 
чсла прсвучсно црквено помазање, а систеЛ'1 одгоја 
над свим васпитаницима католичких самостана уса- 
дио им је у душу технику умне концентрације, моћ 
владања самим собом, да би постали моћпи за власт 
над Аругима.

Да ли га је у Гомирјс натјерала хајка коју је  
против његове реформе приредила црквена хије- 
рархија?

Иако је Сава то.м својом гомирском авантуро.м 
стварно ускочио у ступицу коју му, уосталом, нико 
није намјсстио, ипак нам такво склониште од хајке 
неће изгледати превише парадоксално; можда је то 
био акт привндпог, хињеиог покајања; навући копре- 
ну лојалности према цркви, а мислити и раднти и 
дал>е по свом убјеђењу — прастари начин да се не- 
како изиграју идсолошки притисци, системи итд. Што 
се саме хајке тиче, она је ван спора. Њу су описали 
Ашогн историчарн велнког рата за српски језик и 
правопис. Његов главни стратег је био митрополит 
Стеван Стратимировић (1757—1836), мудар црквепи 
и политички вслможа, аутократа, носилац племићке
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титуле »01 КиЈрша« коју му је подарио цар, тајни 
савјетник великог крста Леополдовог, кавал>ер итд. 
нтд. Разлози што је Стратимировић против Сала . . .  
дигао на узбуну све својс расположиве снаге — не 
само црквсну хијерархију, него и цркви одане кон- 
зервативцс међу грађанским културтрегерима Вој- 
водипе — били су посве јасни. Наизглед скромна 
књпжица од 18 страница од^јекнула је као бојпи по- 
клич против дотада неприкосновеног монопола црк- 
ве у свим питањима културпог и друштвено-политич- 
ког живота Срба у Угарској, па и оних у побуњеној 
Србији. Као што знамо, и прије Саве Мркаља било 
је пастојања и дјелимичних покушаја да сс азбука 
реформише, али ниједан није изазвао гњев цркве. 
Тек је Мркал. изложио радикалан и цјеловит пријед- 
лог, а поврх свега дао му је краЈ1БС подругл>ив наслов 
— Сало. . .  Стратимировић је, као што то увијек би- 
ва, настојао да своје себичне, властодржачке инте- 
ресе омота идеолошким плаштом »виших интсреса 
српства«. Мркал>ева књига је јеретичка! Она удара 
на православ. \̂>е и националну самосталност Срба! 
Она хоће одвојити српство од мајке Русије н ирибли- 
жити га обалама католичког мора! Иронија је уто- 
лико већа што је баш Стратимировић био у присним 
односнма са хабсбуршким двором, тим најјачим 
ослонцем католнчанства! Али, за разлику од тзв. 
обичног човјека, всликим државпицима су такве 
»нелогичности« допуштепе.

Лако је схватити да су овакве пароле наилазиле 
на повољан одјек у заосталијем дијелу српског гра- 
ђаиства и сељаштва у Угарској, поготово кад се зна 
за дугогодишњи притисак католичке цркве и бечке 
власти да Србе поунијати, тј. да их тим путем лиши 
њнховог нациопалпог бића.
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Међутим, нас осог часа много више занима пи- 
тање: колико је Стратимировићева кампања могла 
да има стварног утицаја на Мркал>еву одлуку да по- 
тражи уточиште у Гомирском манастиру, односно 
иа њсгов каснији живот? У трашњу за одговором 
на ово питање морамо да се причувамо брзоплетих 
и поједностав-\>ених одговора, као: груба деспотија 
је сломила осјетл>ивог и надареног човјека. Ради што 
исправнијег одговора неопходно је да тачно утврди- 
мо ш га  и када  се нешто догодило у раздобљу од по- 
јаве Мркаљсве књиге, па до његове молбе да буле 
замонашен. Запазимо! Мркаљсва књига излази у  
Будиму септембра 1810. године. Исте године Савин 
пријатељ и Вуков побратим Лука Милованов има већ 
припремљену за штампање своју књигу Опит к слич- 
норенносги  и слогом ерју, дјело по духу и значају 
блиско Савином С а л у . . .  Књига се не штампа 1810. 
годнне јер Лука није смогао срелстава већ бива пре- 
дата у штампу тек у  прољеће 1811. године. Сад по- 
чињс игра око Лукиног Опита. . .  Митрополит Стра- 
тимировић, сазнавши да је Опит. . .  написан Мрка- 
љевом азбуком, успијева да преко пештанске цензу- 
ре (ни Копитар нијс могао ништа помоћи) забрани 
штампање не само Опита. . .  него и свих текстова 
који би се убудуће могли појавити на Мркаљевој 
азбуци. Овај Стратимировићев потсз, мудар са ста- 
новишта силе и самодржаштва, први је  администра- 
тивни акт што га је историја забил>ежила, који јс  
био дјелотворно и јавно уперен против Саве и њс- 
говог Сала . . .  Све друго је, колико зиамо, полемика 
или подземна работа која, како то добро знамо, мо- 
ж е бити и те како опака и ефикасна, но ипак је  
Сава могао (да је могао!) да се на њу н не осврне.
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Међутим, није прошло ни пеколико мјесеци од за- 
бранс Опита. . . ,  а Мркал> већ подноси молбу да га 
приме међу Стратимировићевс црнорисце, оие које 
је, по свсму судећи, доживио као злодухе, као злу 
коб за своје научне амбиције и за цијелу егзистсн- 
цију своју. Зар нам такав редослијед догађаја не 
допушта да закључнмо да за Мркал>еву одлуку није 
била толико пресудна жестина хајкс против љега 
колико помањкање отпорпости и истрајности у ње- 
говом карактеру? Од првог озбиљнијег ударца (за- 
брана Опита. . . ,  тј. јавна осуда његова Сала. . . )  он 
пада у папику и узмиче. Одлука му је пребрза, упра- 
во напрасна да би била сврсисходна, својеглава је 
(не знамо јс ли потражио савјета од неког од својих 
пријател>а), а није искл>учено да је у њој било и 
неког дешператерског ината. Не ублажавајући нити 
најмање тежину и злоћу црквене реакције против 
Мркаљеве реформе, ми ипак не можемо да се отме- 
лсо од прстпоставке, као много вјероватније, наиме, 
да су прави мотиви Савиног поступка извирали при- 
.марно из њега самог. Ономс што смо већ рекли о 
њсговим очекивањима од манастирског живота до- 
дали бисмо, као мотив, још и његову примарну тсж- 
њу да се некамо склони од грубости живота, да нађе 
завјетрину, мир̂  ̂ и ухл>ебије у коме ће бити осло-

“ Ко зна, можда је на Савину одлуку утицала и по- 
литичка нестабилност Европе, односно Аустро-Угарског 
царства посебно. Наполсон јс на врхупцу својих војнич- 
ких успјсха. Годинс 1809. потукао је Аустријанце под са- 
мим Бечом (Ш §гат) те миром у Шенбруну оснива Или- 
рију из којс извлачи високовриједно топовско месо. Нико 
још не може ни да се усуди помислити да ће за само три 
године доживјети поразе код Бородина, Москве п Лајп- 
цига.
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бођен ОА немаштипе и матсријалних брига уопште, 
додуш е не ради паразитског животарења већ ради 
научног стваралаштва.

Добро знамо да је повлачење у осаму, уз одржа- 
вање са спол>ашњим свијетом само »најнужиијих 
дипломатских односа« (како ћс за ссбе рећи Марсел 
Пруст), јсдан од битних предуслопа стваралаштва. 
Мркаљев је кобни промашај, али не и кривица, што 
му се тај предуслов, у случају Гомирја, тотално из- 
макао.

Основан 1602. годипе, манастир Гомирје спадао 
је мсђу сиромашније православне манастире. Ни 
земл»иште, ни клима, ни привилегије — ништа пије 
слично фрушкогорским манастирима. Народ око 
1Бега сиромашан и културно заостао, бескрајно да- 
леко од своје националне матице, повезан с њом 
једино предањем и ријетким манастирима што су  
посијани као усамљсни оточићи све тамо од Црне 
Горс, па дуж  динарског била, удаљени један од дру- 
гог и по седам дана' хода, народ угролсеп пе само 
турском него и аустријском и унијатском силом; на 
таквомс тлу и у  таквим околностима ниједан од тих 
манастира није могао постати средиште једиог бо- 
гатијег и свестранијег културног процвата. Кад се 
Мркаљ обрео у Гомирју, манастир се још  опоравл>ао 
од погубног пожара у  коме је 1789. годинс спепел>ен 
већи дио манастирске архиве.

Калуђер Јулијан — бивши бађђаз Мегка!! — већ 
је првих дана збуњен. Не налази у  манастиру ништа 
од замишл>еног н очекивапог. Калуђерска братија 
проводи дане у нераду. Ни религиозни ритуал се не 
обавл>а по прописима него колико је најнужније. 
Испразшг формализам. У олтару и за пјевницама
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слуша раздешене гласовс. Млади отац Јулијан се 
снебива: куд сам ја то забасао, зар овдје да прево- 
дим Хорација, Вергила и Овндија, зар ту да пшпем 
свој »Јсзикопротрес«, с киме да подијелим своје 
мисли? Рашта ми толике школе, труд и гладовање? 
Почињс да очајава. Не зна шта би са собом. Хоће да 
се повуче у ћелију, али Л1у то не дозвол»авају.

Укорак с нама, или ћеш видјети свог Бога, ти ве- 
леучена будало!

Задиркују га: »Зашто не намажеш обућу кад
имаш сала од дебелог јера?«

Лрхимапдрит манастира је Јосиф Рајачић.^ Млад 
је, млађи и од самог Јулијана. Тск јс те године по- 
ставл>еп па ту дужност. И он је несрећа Савина. 
Немоћан да у манастиру заведе ред, а завидан Јули- 
јану који јс иеупоредиво образованији од њега, 
умјесто да подржи и веже уза се једног Саву Мрка- 
л>а, он ће ускоро да отпочне с оптужбама против 
брата Јулијана као главног виновника калуВерских 
свађа и т^^чњава. Тако, уосталом, раде сви кукавел>и. 
Истина је, међутим, да је Рајачић и прије доласка 
Савина у Гомирје слао вапијућа писма владици Мој- 
сију Миоковићу жалећи му се на недостојно пона- 
шање братије.

Односи између Јулијана и братије све се више 
зањчићу. Он, разјсдсн промашеношћу својих идеала, 
срдит на свакога, и на самог себе, не подноси више 
ни ријеч ни поглед. Све га раздражује. У свакоме 
види непријатеља. А братија не пропушта ни једну

“ Јосиф Рајачић (1785—1861) будући патријарх српски, 
учесник буне 1848. године, али на крају стао против на- 
рода, на страни контрареволуције, повјереник бечког 
двора.
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прилику да му се наруга. Врхунац сукоба налазимо 
у досјетки једног калуђера: »Учеи јеси, али паметан 
нијеси, јер да си памстан не би дош ао овдје међу 
нас.« Тај наоко глупави калуђср сјајно је прозрео 
суштину карактера Савиног; паметан, обдарен, али 
и непаметан истовремено, неспособап за овозсмалз- 
ски жинот који од л>удског створења захтијева мно- 
го лукавости, гипкости, прилагодљивости, послушпо- 
сти и одрицања од самог себе и својих идеала.

Почиње расплет.
Архимандрит Рајачић упућује 3. новембра 1812. 

гоАине писмо епископу Миоковићу:

»Је ли који настојатељ икада несрећан био то 
сам ваистину ја. Не само што при мојему вступље- 
нију у ову жалосну обител> ни комад хл>еба нисам 
Ј^ашао, но неслога, палеж, да и само разбојничество 
меж ду својом братијом трпјети морам.

У моје^му одсуствију нађе се нови Партеније^'^ 
који при трпези, при хл>сбу и соли коју заслужио 
није, браћу ми и слуге туче и прогони. Мркал> про- 
клети никако мира не да. Избио ђакона Генадија и 
мога дечка, па их још  тужити дошао. При искази- 
вању његове туж бе кажем му ја да ми у  власти није 
њему, који је руку своју на брата дигао, сатисфакци- 
ју  дати но да ја вјешч ову вишој власти предат мо- 
рам. Оп, ни пст ни шест већ лри изласку из моје собе 
зграби јеромоиаха Латаса за косе пак исчупа му 
овде приложени бич коса. Једва што сам мислио

Партеиије Ок.\обџија, гомирски калуђер, пустолов и 
луталица с којим су црквене и војне власти имале чешће 
посла. Бп^ап! 1егг1ђ1е свога краја и времена, прототип 
оног примитивног каЈ^уђерства против ког су биле упере- 
не жаоке свих »просвјетнтела«.
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починути и у миру љубави и слоги поживјети, то се 
нађе нови »ангел Сатанин« да ми пакости дјеје.

Ја у оваком обстојатељству писам могао иишта 
друго чинити, него разбојника и нарушитеља мира 
и тишиие, а парочито онога који на свештеника ру- 
ку дизати мора посредством мирске власти законом 
н правилнм предати.

Изволитс, дакле, Ваше Високопреосвештепство, 
даље с њим опредијелити, ибо би га више овдје за- 
држао и горше би посљедњаја первих била да би ја 
обвињен не бил . . .«

Гле, Јулијан Мркаљ је свему крив! Он, тјелесно 
слабији од свих, оп је тај који калуђере туче и про- 
гони! Присјећајући се Партенија Оклобџије (»ангел 
Сатаннн«), Рајачић нам открива да односи у мана- 
стиру, и прије доласка Савина, нису били идилични.

Примивши Рајачићеву ж а \бу , владика Миоковић 
није отезао с одговором. Већ 18. повембра поручује 
Рајачићу из Плашког:

»Чесњејши Архимандрит мње љубезни!
По тачиом иследовапију иеприличиаго дјела ђа- 

кона Мркаља не могох по савјести иноје што с њим 
учинит развје довољно усовјетована к Вам у дманастир 
возвратити. Ваша чесност дакле должни будете јего с 
љубављу примити и јему свако учешће с осталнм брат- 
ством опредијелити. При том братству острејше запо- 
вједите да не би ипаки најмењшего повода дајали к 
бившим досљс неприличним поступком јер свс то неће 
у Вам к чести служити. Оволико ми немошч моја за 
сада писати Вам дозвољава: ако оздравим сказаћу 
Вам о всему више и пространије. Миоковић.«

Како сс види, владика Миоковић јс прсма Сави 
поступио у пастирском духу: посавјетовао га, вратио
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у манастир, а Рајачићу скренуо пажњу да он и го- 
мирска братија прими дио кривице и на себе, те да 
Саву пусте на миру.

Рајачић је врло брз у  одговору, па већ 25. новем- 
бра 1812. године одвраћа епископу:

»Ваше Високопреосвештенство,
Најмилостивији добротворе,

Ваше милостиво писмо од 18. о. м. исправно 
примих и ђакона Мркаља, по налогу Вашег Високо- 
прсосвештенства, учесника свега, као и осталу бра- 
тију учиних при томе свему како братији тако и 
служителзима од стране Вашег Високопреосвештен- 
ства најоштрије запретих да ни у  чему најмањем не 
би вређали или да.\и повод распри; и тврдо се на- 
дам да Не Ваша висока заповед с ове стране бити 
тачно испуњена; пошто ниједан од братије и служи- 
тел>а неће с  њим ни речи проговорити.

Лли поменути нити је  заслужио нити ће заслу- 
жити неизречене милости и милосрђа овог, које на 
њему удивити изволи Ваше Високопреосвештенство, 
и ја  такву не могу никако схватити нити јој се до- 
вол>но начудити.

Д а су (дела) неприлична свештеничком и шта ви- 
ше монашком чину у  овој несрећној обитељи учи- 
њена, ствар је  ван сваке сумње, и да су она и међу 
простим л>удима достојна пајоштрије казне, и то је  
јасније од сунчаних зрака: према томе или ја  или 
МркаЛ) или остала братија за ова лоша и богохулна 
и свештепичком чину на осуду и саблазан служећа  
дела и поступке оштру казну заслужисмо. Ради тога, 
да се не би нарушавала светост закона и правила 
црквепих и монашких по произвол>ности сваког мо- 
наха, и да  би једном бедно стање овог манастира

64



добило свој крај, и да би он престао бити позор- 
ницом разбојства, насиља и тучгваве, усуђујем се 
коленопреклоно и са сузама најпокорније молити 
Ваше Високопреосвештенство, да бистс наша прегрс- 
шења, мрска пред Богом и л>удима, преко комисије 
коју би имало милостиво одредити Ваше Високопрео- 
свсштенство, до танчина извилети дали, преступе на- 
ше свом строгошћу закона и правила црквених каз- 
иили; ја ћу са своје странс сваку казну коју ми Ва- 
ше правосуђе досуди с радошћу трпети, нити ће ми 
ма у ком погледу опо бити тешко, као ова поруга (и) 
од последње класе л>уди нанесена.

Нимало не сумњам да ће ме Ваше Високопреосве- 
штенство бол>е упознати као стрпљивог подносител>а 
сваке казне, него ли као послушнога сина, и јер се 
ја толико научих (оно што је) противпо срећи сно- 
сити као и у успеху смириватп се. Али полажем тврдо 
уздање на правосуђе Вашег Високопреосвештенства, 
као и остала братија, која сс налазс под кривицом, 
да ћемо примити плату по својим заслугама.

Ако ми Ваше Високопреосвештенство не хтедне 
овај предмет удостојити својс високс и особите паж- 
ње, то опет са сузама молим, да бисте имали милост, 
мене још за времена извући из овог лавиринта мојих 
нссрећа, и макар за капелана негде у најпоследњем 
селу доделити, јер ми недостају спаге моје да владам 
овако распусним и непокорним особама. Ваше Висо- 
копрсосвсштснство лобро зна моје завете на које 
сам се заклео, које ми је међу оваквим братством 
Аал>е немогуће испуњавати. Боле је благовремено 
рећи: не могу, него ли каснијс подлсћи већој одго- 
ворносхи. Ја сам у овом манастиру изгубио све што 
сам по Вашој милости стекао: ја сам и последњу
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моЈу крајцару овдс потрошио, ја сам уместо послуш* 
ности упорност, уместо љубави и нак.\оности мрскост 
и крајњу одвратност нашао, и колико сам више тру- 
дио се да утодим њиховој суровости, толико сам 
мање признање пожњео. Понећу крст Христа мога 
Господа, коме обећах носити са сваким стрпл>ен>ем 
и смиреношћу, али нећу носити крста мојих непри- 
јатеља који ме вређају до очајања.

Уздајући се иа добро расуђивањс и правосуђе и 
архипастирско старање Вашег Високопреосвештен- 
ства о своме стаду, усуВујем се са целивањем најсве- 
тије деснице назвати се светиње.

Вашег Високопреосвештенства
У манастиру Гомирју дне 25. новембра 1812.

најпокорнији слуга 
Јосиф Рајачић с. р.
архимандрит25

Како се внди, Рајачићев однос према Мијокови« 
ћевој' инструкцији је сасвим формалан. Вели да ће 
висока заповијед бити тачно испуњена! Али како? 
Лукаво. Кад Мркал> жели да буде у миру, нек му 
тако буде. Наредио је братији и служитељима да са 
Јулијаном нико ни ријечи не проговори! Дакле, бој- 
кот. Све друго у писму је притисак на владнку да он, 
а не Рајачић, одступи од свог става и да Саву истјера 
из манастира.

Тако и буде.

“ Борђе Рајковић, Сава Мркаљ, Изабрани списи I, 
МС. Писмо превео са црквенословенског др Душан 
Кашић.

66



Пошто су се тужбе наставиле, а Сава довеАеи у 
стање крајње раздражености (нијс више дао да га 
ћаконом зову, већ Савом) Конзисторија је 30. јуна 
1813. године донијела одлуку да се Мркал> лнши мо- 
нашког чина и отпусти из манастира. Провео је у 
Гомирју непуне двије године.
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Потуцање и пропаст

Од те 1813. године па све до своје смрти, дакле 
двадесет годииа, Сава Мркаљ више не живи. ДваАесет 
година тумарања, боловања, глаловања, раснадања, 
болесно неуротичних испада и трзаја ка спасењу, то- 
тално безуспјсшних, јер сваки покушај да скочи увнс 
завршава се падом у  још дубљи понор, и све тако 
док не заврши у  мрачној комори бечке луднице 1833. 
годипе.

Трагови његовог кретања су плитки, испрекидани. 
Као прогоњена звијер прави скокове устрану. Као 
да жели да што дубље потоне у  инкогнито. Трагови 
нас воде; Турска^ — Бовић — манастири Свети Бурађ 
у Банату и Јазак у Фрушкој гори (опет манастири!) 
— Глина — Војнић — Карловац — Дубровник —  
Шибепнк — Земуп . . .

Какав је смисао и циљ тих његових путовања?
У први мах могли бисмо помислити да се и Сава 

повео за примјером ондашњих великих путника: 
Доситеја, Јоакима Вујића, Саве Текелије, Јована 
Рајића, Захарија Ор<Ј>елина и Вука Караџића, тих 
радозналих трагалаца за новим идејама и свјето-

Податак је од Рајковића. Није јасно о којој »Тур- 
ској« је ријеч, да ли о балканској (Босна, Србија), или 
о азијској?



вима. Опште узевши л>уди су били и у давна вре- 
мена веома покретни, чак, усудили бисмо се рећи, 
и много покретл>ивији него данас, макар колико ова 
тврдња изгледала парадоксална. Од легендарних 
аргонаута и контикијеваца, па преко великих море- 
пловаца петнаестог и шеснаестог вијека, до Скота, 
Нансена и Амундсена и наших поменутих просвјети- 
тел>а, у свим тим подвизима је у првом плану стајао 
Човјек, њсгова радозналост, њсгова страст да откри- 
ва и осваја, његова лична храброст да крене у  не- 
познато и то сам самцат, имајући против себе не- 
смил>еие стихије природе, глад, болештине, сиро- 
маштво, побуне сап^^тника-морнара, обманом или си- 
лом укрцанњх, па лш се чини да наше див.^ење за- 
служује далеко внше тај храбри и осамљени Човјек 
него сва ова милијонска туристичка булумеита што 
данас кружи земљом, вођена и завођена менаџерима 
и агенцијама, без напора и властите вол>е, таман као 
што путујс пакет »препоручено« а кад морају 
некад пребродити овај наш савремени океан — ули- 
цу нског мегалополиса, оида се те туристичке гомиле 
сврставају у  колоне и грчевито држе за руке, све 
двоје и двоје као дјечица. Па и козмонаут је понај- 
прије продужени дио механике (полуга, клин, коло 
иа вретену, завртањ) и електроннке, додуше од 
Човјека створене, али тотално дехуманизоване. Да- 
кле, ако ћемо судити о  покретљивости људи некада 
и данас, онда је ова данашња само по квантитету 
чудовишна, али у својој антрополошкој суштини 
посве привидна. Човјек јс замрзнут. Надајмо се, не 
за сва времена.

Сава Мркал> је путник, али не такав који се по- 
води за духом времена, пе путник тнпа једног Доси-
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теја, или Вука, што крстаре свијетом у потрази за  
новим сазнањима која ће употребити на »ползу сво- 
јег отечества«. Није Сава пи пустолов који бјесо- 
мучно јури свијетом, неугасиво жедан доживл>аја. 
Сава не зна куда ће ни шта ће, он је брод без једра, 
крме и сидра. Он је  непрестано гоњен својим упу- 
тарњим, нама још увијек недовољно познатим бје- 
совима, који пред нама само навлаче образину по- 
нижености и увријеђености због изгона из манастира- 
-раја-утопије, изгона који је одлучила његова »не- 
паметпа« парав. Ти његови бјесови мора да су били 
много опакији и укоријењенији у много дубљим слоје- 
вима његове душе него што је то обично са ком- 
плексом увријеђепости.

Али, умјссто да нагађамо, бол>е је  да се вратимо 
чињеницама. Путешествије по свијету траје од 1813. 
до 1825. године, дакле 12 година. Од 1825. године па до 
смрти је раздобље Савине стабилизације, али какве 
стабилизације? У затворима, у  крајишким шпитали- 
ма и у  бечком Маггепћаизи.

Размажени данашњим туристичким удобностима 
мораћемо да ставимо у  погон нешто уобразил>е па 
да дочарамо мухсе ондашњих путника, и Саве по- 
себно. Имућни л>уди су савладавали просторс труц- 
кајући се у  поштанским дилижансама. Само најимућ- 
нији су располагали специјалним кочијама које су  
вукле, од етапе до етапе, увијек свјеже и одморне 
запреге. Сава није имао новаца ни за дилижансу. 
Располажемо само с  једним податком из кога може- 
мо закључити да је  једно једино путовање обавио 
донекле удобно. У писму Самуила Илића Вуку Ка- 
раџићу од 8. новембра 1825. године из Карловца сто- 
ји  да је »Господин Сава Мркаљ са мном до Брода
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лађом^ путовао дошавши л>етос из Баната«. Иначе, 
шта је могао друго него да пјешачи, или да »стопира« 
коњска кола у сајмене дане. Тако, од сајма до сајма, 
пуаује филолог и пјесаик Сава Мркал>, кога сад сви 
виде само као одрпанца, скитницу, урасла у браду, 
очију упалих од глади, смркнута, ћутљива и мрзо- 
вол>на. Само још завежл>ај списа и књига о рамену 
подсјећа на нскадашњег интелектуалца, али и тај 
реквизит изазива у обичног свијета још веће чуђење: 
гле, гле луде! Спава по шталама, у сјенокосу, по бир- 
тијским клупама, једе воће што расте крај путева, 
бсре млијечни кукуруз на њивама, потајно као јаза- 
вац, али му то јестиво допоси срдобол>у. Једва понека 
Аобра жена удијели му залогај вал>ане хране. Мо- 
жемо замислити Савина путовања зими, кад се л>уди, 
умотани у  гуњеве и бунде, једва пробијају кроз 
личке сметове. Шта је тек пропатио гладне 1817. го- 
дипе о којој Сава Текелија пише;

»Отуда се родила 1817. године глад да су л>уди 
млели чокање од кукуруза и мешали у  лебац, јели 
кору од дрва, особито Ердел>ани, који су к нама 
долазили да су изнемогли и по путу даже и на пи- 
јаци и улицама мртви пали.«^«

Можемо замислити шта се догађа кад се таква 
сабласт појави на вратима неке честите грађанске 
куће, нудећи инструкције из свих језика, из мате- 
матике, из било којег предмета само да заради који

” Каква је то могла бити »лађа«? Вјероватно на весла 
или на сточпу вучу, јер знамо да је први пароброд за- 
пловио Аунавом тек 1830. године.

” Сава Текелија, Описаније живота, Београд, 1966, стр.
221.
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форинт. Милостива носпођа не зна ко јој стоји пред 
вратима, неће да зиа, иије дужна да зна, она види 
само ту мрачну сподобу и са страхом залупи врата.

Па ипак, истина је и то да ондашњи свијет није 
био херметички затворен за Саву Мркаља. Зна се да 
је био учител> у Бовићу (1814), приватни учител> у  
Глини и у Карловцу. Зна се да се неко вријеме био 
удомио и у манастирима Јаску и Светом Бурђу у  
Банату. Па опет — ништа. Никако да се скраси, ни- 
како да почне живјети обичним, малим, земаљским, 
стварним животом. Д о појединости се зна, на при- 
мјер, како се завршило приватно учитсл>евање у  
Карловцу. То је онај чувени догађај из 1825. године 
што га сви досадашњи биографи сматрају као по- 
четак Савине болести. На основу писма Самуила 
Илића Вуку Карацићу од 8. новембра 1825. године 
из Карловца .можемо лако да реконструшпемо драму 
из које Сави нећс бити повратка, трајаће без прекида 
8 година, тј. све до његове смрти. На повратку из 
Баната Сава се настанио у Карловцу, Затворио се у 
свој унутарњи мрак. Са својим знанцем и одшшм 
пријатељем Са.муилом Илићем не жели, како вели 
Илић, »пи слова проговорити«. Упознаје се са учи- 
тељем цртања (2е1сћеп1ећгег), неким Милинкови- 
ћем и отпочне му давати лскције из латинског је- 
зика, »два пута на дан«. Милинковић замоли Саву да 
му превеле иа латински његов крсни лист. Пролазе 
дани, а Сава не даје пријевода. Милинковић се усуди 
да га приш1та и тек што је заустио »Господние...«  
у Сави се одиграва »кратки спој« између патолошког 
поноса и стварности, спој који уроди експлозијом:

»Нисам ја никакав Ваш господин, нисам ја Ваш 
фишкал! Ако трсбате господина толмача, ено Вам
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фишкала! Фишкали се тим пословима баве, а не ја, 
Сава Мркаљ, ет1пеп;> загребачке Архигимназијс, нс 
ја који преводим Овидија, не ја који пишем књиге. 
Торњајте се ван с тим Вашим листом!«

Милинковић нс стиже да умакне од бјесол1учника, 
јер овај закл>учава врата да му жртва не побјсгне, 
хвата се ножа и забада га Милииковићу »у врат ни- 
ж е ОА ува«. Мора да је био у вишем ступњу бијеса 
и помрачења свијести кад је нож уперио баш у ту 
рсгију гдје су, морао је то добро знати, одмах испод 
коже по живот судбоносне жиле куцавице. Ипак, 
Сава »смртну раиу не зада«.

Вратићемо се још на кобне посл>еАИце овог Аога- 
ђаја. ЗасаА, пека нам он послужи као доказ да су 
Сави апсолутно недостајалс копче са практичним 
животом, да је он јефтино проигравао сваку могућ- 
ност да зараћује новац, да од тог новца материјалпо 
живи ради интелектуаЈЧНОг стварања.

Материјална биједа је сатрла толике, више или 
мањс надарепе, културне прегаоце оног времена: 
Захарија Орфелина, Јоакима Вујића, Миловапа Ви- 
даковића, Павла Соларића и друге. Само .\>уди изу- 
зетне моралне снаге (Вук, Достојевски) могли су да 
донекле »заобиђу« проблсм материјалне егзистенци- 
је и да у патњама свакодневног живота нађу још јс- 
дан подстицај за успјешан стваралачки чин. Сава 
Мркаљ није био сачињен од такве ковине. За ствара- 
лачку искру, према Његошу, потрсбна су два услова: 
удар и камен. У Савином случају је удараца било 
подоста, али не и камена, Његова нарав била је прео- 
сјетљива, али исто толико и мекушна, пластична. 
Ударци у мекоти рађали су бол, али се тај празнио у  
напрасним, нецјелисходним реакцијама, а не и лркос-
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ном стваралаштву. Савино стваралаштво се исцрш^о 
у С а л у . . .  и у пеколико пјссмица. Он се тим искупио 
и уписао међу трагичне личности наше културе. Јер, 
ниједна и ничија трагичност, макар колико била 
ужасна, не би била ни запажена кад иза н>е не би  
стајало и дјело. Милиони обичних л>уди завршавају 
живот као муве и ником ништа. Нема трагичности 
без Ајела. Такве су друштвене норме.

Напраситост и агресивкост Савину, из којих се не 
рађа ништа добро, потврђује још и инцидент који 
се одиграо у  Земуну септембра 1822. године. Једап 
докуменат који се чува у Архиву града Београда, а 
написан је  у  земупском Магистрату, приказује свађу 
на улици измсђу Саве Мркал>а, »приватног учитеља«, 
и учитеља земунског Василија Јовановића. Према то- 
ме записнику Василије Јовановић је, пролазећи ули- 
цом, очепио Мркаља док је  овај сједио пред кућом 
Саве Петровића. Пали су обострано тсшки изрази: 
»Дерапе, луђаче, пијаницо!« Магистрат не осуђује 
ни једног већ обојицу упозорава да као учитељи тре- 
ба да се достојно понашају на улици.^

Напраситост, неспособност да се суочи са ствар- 
ним свијетом имале су своје друго лице — тежњу 
за кајањем. Феномеп Савиног покајништва — које је  
у чувепој Палинодији  нашло највиши и најстрашни- 
ји израз —  заслужио би посебну студију и тешко 
да би се, без неких новијих података, могло одгонета- 
ти какав психолошки механизам је у  Сави при томе 
Ајеловао и какве циљеве је пред очима имао. Ни Га- 
лилејево ОАрицан>е од властитог учења, ни самооп-

” Лазар Иелап, Један детаљ из живота Саве Мркаља, 
Летопис Матице српске, 1955, св. 4, стр. 440.
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тужбе старих бољшевика у стаљинистичким процсси- 
ма, нису нам довољпи да би послужили као убједљи- 
ва аналогија ради разјашњења Савиног срозавања 
у покајништво. Страдалници, било да су типа Гали- 
лејевог, или типа Бухариновог, били су, у пајдослов- 
нијем смнслу ријечи, у рукама инквизиције, подврга- 
вани најбруталнијим физичким и пајрафиниранијим 
моралним мукама, Једнима је, као накнада за пока- 
јање, нуђено царство нсбеско, а други су се дали уби- 
једити да ће признањем учинити непроцјењиву услу- 
гу револуцији и првој земљи социјализма. Бордано 
Бруно је жив спаљен на ломачи, а свог учсња се пије 
одрскао. Ништа слично није доживљавао Сава Мркал>. 
Сава је доживио свега четири ударца:

1. Критику свога С а л а ,,, као издајничког дјела 
против српства и православља;

2. Шиканирања у  гомирском манастиру;
3. Изгон из манастира;
4. Упорно одбијање Стратимировићево да буде по- 

ново примљен у  нски манастир.
Све док није допао затвора због убода ножем у  

врат цртача Милинковића 1825. године, Сава је ужи- 
вао физичку слободу. Гладовао је, злопатио се на 
све начипе, али је могао да се слободно креће по сви- 
јету, да мисли, разговара с људима, дише чист ваз- 
душ, гледа небо и да штампа шта је хтио. А то није 
мало.

Кад су Давидовићеве »Новине сербске« у  Бечу —  
број 41, године 1817. преко цијеле стране објавиле 
Палинодија либо обрана дебелога јер а ^  тај догаћај *

* Од грчкога палин — поново и оде =  пјесма, хвало- 
спјев. Пјесма у  којој пјесник пориче нешто што је рекао 
против некога у нској рапијој пјесми.
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Је у српској културној јавности одјекнуо као гром 
из всдра неба,

Текст П алинодије је  тешко разумл>ив и збркан. 
Мркал> најприје објашњава како л>удски глас зависи 
од обликовања уста у часу изговарања, а затим вели 
дословце:

»Ми оћемо да наше дебело јер од незаслуженог 
напаствованија и прогопа ослободимо, што сирота 
много пута и онога трпи који би му, да га запита што 
је скривило, исповједити морао да га пе позна.«

Поново слиједи ошпирна аргументација заснована 
на органско-физиолошким елементима, зашто се по- 
једини гласови морају изговарати баш тако а не друк- 
чије. Поново брани дебело јер и пише да би то слово 
»свим писменим пародима к савршенству њиовога 
писма из они темел>а препоручити могао . . .  Ово и по- 
добно што тко је кадар тако добро без дебелога јера 
записати? Нитко. Тко дакле неће оћети таково и од 
старине већ нашс родно дебело јер пустити на 
миру?«

Први је реаговао Вук Караџић. Он јс баш тада, 
заједно с Копитаром, заступао Давидовића као уред- 
ника »Новнна сербских«, те је у томе листу одмах 
послије Мркал>ева текста објазио свој »Одговор на 
Па.\инодију«. Вуков одговор јс убитачан. Тачку по 
тачку, темелхно, логично и необориво, побија Мрка- 
л>еве »аргумепте«.

Мркал> се опст јавл>а чланком »Смј'есице књиже- 
ствене« у броју 48 »Новина сербских« за годину 1817. 
Тешко је и данас разумјети шта је Сава желио да 
каже у овом напису. С једне страпе, према напомени 
уредништва, испада као да Мркал> »има и сам про- 
тив рођенога свог одбрањенија љеколико ријечи про-
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говорити«, то би могло да се схвати да жели дати 
аутокритнку Палинодије, док с друге стране, Сава 
вели да се »Палинодије ис одриче«, а да ипак »устаје 
против ње!« Писао је то у Карлштату (Карловцу) ју- 
на 1817. године.

Полемика се преноси и у идућу годину. У броју 45 
и 46 »Новина сербских« за годипу 1818. појав^\>ује се 
чланак с потписом — Ц. Ту сс опет иапада Мркаљ 
што сад »дебелому јеру, које јс изудио био, сало у  
трбух меће, водицом која још до сад никаква чуде- 
са чинила није, нови живот д а је . . .  Ал надати се мо- 
жемо да ће опет Палинодију лисати«.

Ко је тај анонимни писац — Ц? По стилу и ставо- 
вима не може бити нико други него Вук. Међутим, 
у идућем броју »Новина сербских« Вук полемише са 
тим — Ц! Л>уба Стојановић^^ мисли да сс под псеудо- 
ннмом — Ц крије Платон Атанацковић, просвјстпи 
радинк и епископ бачки (1788— 1867).

По свему судећи, пред нашим историчарима јези- 
ка и књижевности стоји још задатак да сс Полипо- 
дија  и свп текстови око ње још једиом анализирају 
и пејасноће објасне.

Мрка.л>ева Палинодија сасвим сигурно је још јаче 
одјекнула него што то налазилш записано у  доку- 
мептима. Поменимо још Григорија Гершића који пи- 
шс Вуку из Сремских Карловаца 10. јула 1817. годи- 
не:̂ 2 Ј,3а Полинодију сам у предпоменутом писму мом 
казао што мислим и сад опст кажем да је без мо- 
зга . . .  Одговор његов јошт га више осрамотио.«

Л>уба Стојановић, Живот и рад Вука Ст. Караџића, 
Београд, 1924, стр. 138—141.

“ Вукова преписка, кн>. II, стр. 757.
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Занимљиво је да је Лука Милованов чекао скоро 
годину дана, а да се није осврнуо на Палиподију. 
Тек у одговору на Вуково писмо, Милованов 23. ја- 
нуара 1818. године извињава се што дуто времена 
није могао доћи до Палинодије да би је прочитао. 
Лука пише: »Несталност Меркаилова није ми непо- 
зната, но при свему томе двоумнм да није како ни 
иједна вјера наумио тимс всћма одкрити непотреб- 
ност дебелога јера. Елс нека се он коликому драго 
труди доказати да ми Сербски без дебелога јера пра- 
вилно писати не можемо, то ће он мени толико дока- 
зати колико јс доказао моје Небиће кад је  у крчми 
Вег д.еп 3 Наске1п самном једући и пијући доказати 
хоћео да мене на свијету није.«^^

Миловаповл>ево писмо је посебно занимл>иво због 
тога што он једини од Мркаљевих савременика до- 
дирује, додуше сасвим овлаш, питање Савиних побу- 
да да напише покајницу. Милованов пише: » . .  .дво- 
ум им . . .  да није наумио тиме већма одкрити непо- 
требност дебелога јера«. Младен Лесковац подсјећа 
на ову Лукину претпоставку, тј. ла би Савина Пали~ 
иодија  могла ИА̂ атн сатиричан смисао да »одбраном« 
дебелога јер жели довести ствари до апсурда. Дакле, 
не покајање већ пови, лукавији напад на дебело јер!

Међутим, сам Лесковац сматра да је Мркал> имао 
намјеру да покајницом поправн свој положај код 
црквених власти: »Изгледа, ипак, тачније да је Сава 
Мркал> у оно доба већ почео увиђати да нема снаге 
унустити се у борбу са Стратимнровићем.«^

" Вукова преписка, кн>. II, стр. 101.
 ̂ Младен Лесковац, Неколико података за биографију 

Саве Мркаља, Научпн зборник Матице српске, Нови Сад, 
1950.
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Слично мисле и остали савремени истраживачи 
Мркал>евог живота, наводсћи крајњу биједу и по- 
мањкање јаке вол>е за борбу као узроке његова по- 
кајања. Милош Окука истиче да је покајање напи- 
сао у »тренутку слабости и очајања.«^^

Занимл>иво је да Борђе Рајковић, први биограф и 
најпристраснији симпатизер Савнн, уопште не поми- 
ње Палинодију! Не случајни заборав?!

Кад је ријеч о побудама Савиним да се одрскне 
свог Сала . . .  објављепог седам година раније, мислим 
да се данас, кад нешто випте знамо о његовој психи, 
може са прилнчном сигурношћу занемарити Мњ^ова- 
нов.\>ева претпоставка и закл>учнти да покајница није 
написана у »тренутку« слабости. Слабост је битна и 
трајна црта Савиног кара1̂ тера, а њене манифеста- 
ције слиједе једна за другом, како прије Палинодије 
(одлазак у  мапастир Гомирје, поновна навраћања у 
манастире Свети Бурађ и Јазак) тако и послије ње, 
Он и дал>е очекује некакву милост од црквене власти, 
упућује молбе, пише псалме, молитве и оде, а треба- 
ло је да већ једанпут увиди да сс мора окренути 
практичном животу у коме се само борбом може 
одржати.

Сава пјсва оду Лукијану Мушицком, лјеснику и 
епископу, који, како ћемо још видјети, није желио 
ништа учинити за Саву. А и Сава јс морао бити свје- 
стан истинс да ниједпа ода није спјевана толико у  
част славл>еника колико ради користи стихотворца. 
Тим својим псалмима, молитвама и одама Сава је

2$ Милош Окука, МгкаЦ а1$ КејогтаХог (1ег $ег- 
Вгзскеп КугИИга, 81а\кп$с}  ̂ ВеИга^е, Вапб 91, Мипсћеп, 
1975.
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својим неоспорним пјеспичким талснтом стигао до 
најниже тачке снисходл»ивости према моћнима. Више 
ОА тога нису могли од њега тражити. Са рационалиог 
становишта Савина покајница је савршено бесмисле- 
на и беспредмстна. Јер, што је једанпут учињено, то 
је учињено за сва времсна. Савине идеје изложене у 
Са л у . . .  пошле су у свијет и наставилс свој самосталан 
живот, независан од Савине вол>е и од самс књиге. 
Књигу су мог.ш и да спале до задњег примјерка, па 
опст се у бити ништа не би измијенило.

Најближи смо истиии, ако устврдимо да Палино- 
дију  Мркал> није написао ни са каквим рачуном, по- 
најмање политичким, у цил>у политичке преоријен- 
тацијс. Тотални је антиталенат за такве трикове. Па- 
линодија  је највјероватније неуротични суноврат.

На реду је сада да видимо како јс Савина околи- 
на реаговала на сва његова понашања.

Најприје, шта се догодило послије оног убода но- 
же.м у  Карловцу, у  јесен 1825. године? Самуило Илић 
у већ поменутом писму Вуку Карацићу всли: »Сад си- 
рома Сава у ладу почива, шта ће бити јавићу вам«, тс 
у писму од 22. новембра из Карловца^ додаје:

»Биједног Мркаља пре нсколико дана предаде 
Магистрат слуњском регимеиту који кад га је тео 
примити нзломи о њега читав л>есковац за пспокор- 
иост његову. После га окују у тешко гвожђе и опра- 
ве првобанском регименту (Глпна, оп. Г. Н.) под стра- 
жо.м. Тамо ће сирома на зло лоспјети, ако обрстар 
Нестор буде злопамтило!«

"  В уко ва  преписка, кн>. IV , стр. 313.

80



Једанаестог децембра године 1827. Илић опет оба- 
вјештава Вука: »Господин Мркал>, сирома није госпо- 
дин, сједи у  шпиталу и данас, као будала затворен.«

Призор је заиста ужасан. Првог српског образо- 
ваног филолога и пјесника туку до те мјерс да се 
љесков штап расперјава на његовим леђима, а потом 
га ставл>ају у тешке окове и затварају у  самицу. Па 
сада и ОА тог садисте, некаквог обрстра Нестора, да 
зависи пјеспикова судбина.

Нека и овај судар између унутарњег Савиног бића, 
односно његове високе представе о самоме ссби, и 
страшне магистратско-граничарске стварности, по- 
служи као једно од објашњења за његов слом. Тс 
сумрачпе зиме 1825. године у Карловцу отео се из 
Савс МрЈсалл вапај какав .ма.\о познаје наше пјесни- 
штво, крик рањепог, осамл>еног и посве изгубл>еног 
човјека, комс се учипило да су сви мостови из.међу 
њега и човјсчанства дефипитивно порушени. Та њего- 
ва пјесма »Јао, јао«, којој Владан Недић исказује само 
иохвале, нема ни призвука извјсштачености и цере- 
бралне високопарности којих сс још пи близу није 
могла ослободити српска поезија онога доба. Заодје- 
вена у беспријекорно пјесничко рухо и истовремено 
дубоко проживл»ена, она је крик о трагичности чо- 
вјечијег постојања. »Живот не чине клетим стихије 
и звери у  природи, човек је човеку већа страва. То 
је закл>учак Мркал>ев.«^ Али у томе закл>учку је 
садржан и сам Сава! Не само са чисто логичког ста- 
повишта (зло као иманентно својство л>удског бића, 
дакле и Саве) него и зато што је његово стварно по- 
нашање према другим л>удима опако и опасно: за-

” Владан Недић, Необјављене песме Саве Мркаља, 
Зборник Филозофског факултета, Београд, кн>. IV—2, 1959.
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јсдљив је, свађалица и агресиван. Хвала Вуку Кара- 
џићу што је, обилазећи самртника у бечкој лудници, 
примио из његових руку и сачувао нам свешчицу у  
којој је Сава записао Ассетак својих пјесмица.

Свеску је , изгледа, начинио сам Сава од десет 
листова обичног писаћег напира прошивеног концем. 
Све је писано графитном о л о в к о а «. У њој под бројем  
7 лише:

»Састављено кад у Горњо-карловачку боловаоницу 
Аоспедо побеђен и остављен од свега света.«

Јао! Јао! Јао триста пута!
Пала нам је, пала коцка љута;

Море зала ов' је свет!
Лед и ватра, зрак, и гром, и вода,

Звери, змије, гад од разна рода,
Често вск нам чине клет!

Зло је  мучно садашње поднети,
Зло нас бивше пече у  памети,

Будуће већ једе нас.
Дневне туге раћају сне худне,

А сни ноћни растуже нас будне.
Јес.мо л' без зла који час?

Човек, стравачовеку ах! већа,
Гони правду, што је свију срећа,

Гони мир из света сав.
Вук не ломи реч ни веру своју;

Топ и картеч не привезу к боју  
Анаконда, рис и лав.^

“ Миодраг Павловић је Мркаљеву пјесму »Море зала 
ов' је свет« уврстио у своју Антологију српског песншитва 
(XIII—XX век), Београд, 1964, стр. 241.
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Парадоксално је, али је истина, да је виша војна 
команда показала највиши могући стспсн разумијс- 
вања за Савин положај и да је пастојала да смекша 
црквепу власт! Војна команда задужује своје лијеч- 
нике да посматрају болесника и предложе шта да 
се ради.

Данас нам стојс на увиду два изузетно занимљива 
н за оцјепу Савиног душевног стања веома значајна 
лијечничка извјештаја. Оба спасавају част ондашњег 
лијечничког сталежа.

Налазећи се у регимепталпом затвору у Глипи 
1825/26. Сава Мркал> је био посјећиван и посматран 
од стране регименталног лијечника дра Шофера 
(бсћоПег), који је 7. јануара 1826. године саставио 
извјештај (рагеге те(^1сит):

»На основу захтјева од 29. децембра 1825. под бр. 
Ј. Н. 5622/1822 ја сам до данас више пута посјећивао 
Сабас Мсркаила који се налази ухапшсн у овдашњем 
затвору.

Неповол>не прилике у којима је Сабас Меркаил 
всћ од прије много година могао да с муком одржава 
свој најнужнији живот оставиле су поремећај у ње- 
говом душевном стању који се изражава у правом 
лудилу (\У1гкИсћет ЈггзЈппе) и то у једној фиксној 
идеји, али само у њој.

Без одговарајућег одгоја у младости он се посве- 
тио високом школовању које му је отворило амби- 
цију да ће једанпут постигнути особите успјехе. Ка- 
ко се из његовог исказа види, њсгови покушаји да 
ове амбиције и оствари остали су неуспјешни већ од 
почетка.

Тешко јс зак.^учити да ли је у питању његово 
превелико самол>убл>е које му иије дало да призна

6* 83



узроке својих неуспјеха, као кад је изгубио, на при- 
издржавање код епискола Миоковића, или је  

у питању болсст. За сада ипак произлази да јс од 
тренутка, кад је био удалзен од господина епископа, 
у њему се увртила идеја да постоје особе које му зло 
мисле, и које непријате.лзски ометају његова настоја- 
ња да себи обезбиједи живот достојан његове обра- 
зованости. Са чим год нспријатним би сс сусрсо, у 
свему би видио утицај тајних непријател>а и прого- 
питеља.

Није певјероватно да је овај човјек могао давати 
честог повода за кегативан суд о њему и то баш због 
тога што су њиме владала пренапета осјећања (иђег- 
5рапп1:е СеШћ1е) услијед научне образованости коју 
је сам стекао, али је исто тако вјероватно да је ои 
баш због тога чссто долазио у ситуацију да буде 
повод различитих несташних (обијесних, т и 4\^1Ш§) 
задиркнвања (исмијавања, Нескеге1еп). Услијед тога 
је западао у све дубл>у животну биједу те је све више 
постајао зависаи од расположења (ћуди, милости) 
оних од којих је добијао средства за живот. А по- 
зната је ствар да се такве ћуди врло ријетко заврша- 
вају на граници пристојности. (Вазз бо1сће каипеп 
ћбс1151 5е11еп пиг 1п <1епеп бсћгапкеп апзШпбх^ег ВШ1§- 
кеј1 ђ1сШсп, 151: с1пе ђскапШс басћс.)

Физичко стање овог Саве Мркал>а. . .  оцјењује пот- 
писаии као Хггзхпп (Уе5ап1а), управо у тој фиксној 
идеји, а не као Шаћпбхпп, како је то наведено, сасвим 
неправилно, у  допису господипа градског суца у  
Карловцу. . ,

Иако ово не спада у  одговор на поставл>ено пита- 
ње, потписани вјерује да неће прекорачити своју 
компетенцију ако на концу овог л>екарског налаза
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(Рагеге) укаже: ла би њсгово физичко стање . . .  могло 
прећи у стварно лудило (^ 1гкИсће Уеггискћс!!:) ако 
му се нс осигура живот . . .

Глина, 7. јануара 1826.
В ос1ог Апс1г. 5сћо!^ег 
т .  р. Ие§1т е п 1:5аг21

Како се види, доктор Шофер је обилазио Саву 
Мркаља више пута, извршио је своју професиопалну 
дужпост приљежно и успио да пронађе кључ до са- 
ме лушс тога, у властиту тврђаву затвореног човјека. 
У том погледу би многи савремсни болеспици могли 
да позавиде несрећном Сави. Објашњење Савиног 
душевног стања Шофер иалази:

а) V иеповољним животним приликама;

б) у одсуству одговарајућег одгоја у л^ладости;

ц) у амбицији и самољубљу, око којих се Шофер, 
сасвнм разумљиво, двоуми да ли су битније оне или 
нека примарна болсст. Овдје је Шофер ушао у до- 
мен модерне психијатрије и њсног учсња о  иеуро- 
зама као пограничним стањима, негдје између нор- 
мале и болести. Доктор Шофер је у Сави уочио уса- 
ђене идеје прогањања и осјећањс сталне препапе- 
тости, услијед чега је Мркаљ западао у све веће по- 
тешкоћс у односима са средином. Доктор Шофер 
препоручује да се Мркаљу »осигура живот«, у  про- 
тивном би његово стање могло прећи у  »стварно 
лудило«.

Двије године касније (1828) Савом Мркаљем се 
бавио и рсгиментски лијечпик у Карловцу доктор 
Сакс. Сава се тада налазио у  карловачкој гарнизоп-
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ској болници. Саксов извјештај^’ почиње занимљи- 
вом констатацијом, коју смо већ цитирали: »Зађћаз 
Мсгка1у био је одгојно запуилен од стране његове 
душевно поремећене и злочесте матере и препуштен 
властитој судбнни.« Доктор Сакс уочава у Мркал>а 
и>егов високи пиво знања и образованости, али, на- 
супрот томе, и запуштеност у  осјећајној сфери. 
Услијед тога: претјерани поиос (уображсност) на 
своје знање, окрутиост према ученицима и нипо- 
даштавање живота других л>ули, што се показало у 
сукобу са цртачем Милинковићем, ла и каспије, ка- 
да би због најмањих увреда испољавао праву »крво- 
жедиост«. У Мркал>у се фиксирала идеја да му се 
посвуда на његовом путу испречава некакав непри- 
јател>. С оваквом идејом, пише Сакс, Мркаљ је опа- 
сан и пеподобан за живот у грађанском друштву, но 
исто толико није за њега погодна ни душевна бол- 
ница, гдје би се његово стање још више погоршало. 
Умјесто болнице доктор Сакс препоручује свјеж ваз- 
дух, пријатну околину, физички рад у башти, шетње 
у пратњи свештеника који би га поучавао у религији 
и моралу. Препоручује маиастир, вјсроватно по жел>и 
болесника. »То су једина средства којима би се мо- 
гао побол>шати ноложај овог несрећника и повратити 
га макар дјелимично као члана л.удског друштва.«

Саксов извјештај нам и са становишта Аанашп>е 
мелицине изгледа професионално беспријскоран. Пе

” Оригинал извјештаја, писан њемачком готицом, на 
лази сс међу рукописима у Државном архиву у Загребу. 
Тешко је читљив. Захвал>ујем Рајку Веселиновићу, управ- 
нику Архнва САНУ, који јс уложио велики труд да овај 
рукопис одгонетне.
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заборавимо да је извјсштај писан 70 годипа прије 
Фројда, односно 90 година прије Адлера и Јунга! 
Из њега се лијепо разабире Саксово гледиште о етио- 
патогепези (болесна мајка), клиничкој слици (запуш- 
тепост у осјећајној сфери и то у односу према око- 
лини, ншходаштавање других л>уди, па и живота њи- 
ховог, напраситост, идеја прогоњења) и терапија коју 
би требало примијенити (не душсвна болница него 
окупациона терапија ван болиице). Што се етиопато- 
генезе тиче, всћ смо изнијели наше резерве према 
Саксовом глсдишту: мање је вјероватно да је ријеч 
о генетској, насл>едној оптерећености, већ је у пита- 
њу оптерећеност односа између мајке и дјетета.

Војна команда у Загребу, с потписом гснсрала Ра- 
дивојевића, подржава извјепггај доктора Сакса (28. 
новембра 1828. годинс) па моли (51с!) Коизисторију 
да тако образованог човјска, као што је Мркал>, пре- 
узмс на својс старање те да га смјестн у неки ма- 
настир гдје би живио онако како то доктор Сакс 
препоручује. Уз то Генералкоманда наређује Ко- 
маиди слуњске регименте да издејствује код владике 
Мушицког да прими и саслуша самог Мркал>а, те 
да му помогне да се смири у неком манастиру. На- 
дали су се да ће пјесник разумјети пјесника.

»Пошто се уосталом сазнало да епископ Господин 
плсменити Мушицки (уоп Ми5сћ112ку) сад баш намје- 
рава да оде у Карловац, то сс уједио налаже Слуњ- 
ској регименти да нссрсћног (!) Мркал»а лично из- 
веде пред г. епископа и да га препор\,^и њсговој 
благонаклоној бризи, те се с пуним поуздањем од 
те мере (очекива) да ће се с једне стране г. епископ 
при својој познатој хуманости — дирнут несрећом 
једне личности која побуђује интересовање многим

87



научним знањима — сходно ишчскивању високог 
дворског места помоћи да се учини последњи по- 
кушај лсчења њсгове душевне болести и поправке 
његова жалосног положаја тиме што ће се Мркаљ 
примити у  неки манастир. С друге стране се очекује 
да ће Мркаљ, представљен пречасном шефу епархије, 
у корацима који буду предузети ради његова добра 
наћи умирење и охрабрење за сређен живот.«'*®

Тако се према Сави понаша граничарска војна 
власт. А црквена?

До сусрета између Мушнцког и Мркаља није 
дошло. Конзисторија опет сваљује сву кр1њнцу на 
Саву, олговоривши Генергглкоманди 31. децембра 
1828. године овако;

»Уосталом од времена откако се имала част при- 
мити споменута висока нота, дошла је до ушију 
овдашњег епископа и председника овдаипвег епархиј- 
ског звања сигурна вест да се Мркаљ, кад је сазнао
— не зна се како — шта се намерава с њимс, изразио 
'да се неће дати пиједном епископу у  руке предати'
— то су биле његове речи.«

Сплетка је очиглсдна. Ни Рајковић је није прозрео 
кад пишс да Мркаљ није био приказан владици Му- 
ишцком »по томе што Мркаљ никако пе хтсдс прсд 
владику«. Познавајући карактер Мркаљев (понос и 
охо.лост, с јсднс стране, и презир према свештенству 
нижег реда) много је вјероватније да би Мркаљу и 
те како пријао пазговор са тако углсдним човје- 
ком какав јс био Лукијан Мушицки и да би он нри- 
стао да ступи пред владику само да му је то било

Текст узет из биографије Саве Мркаља од Борђа 
Рајковнћа, часопис »Јавор«, 1877.
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Примјсри Мркаљевог рукописа и језика из писама Вуку Караџићу
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омогућеио. И једну од својих ода посветио је Луки- 
јану. Савина саркастична изрека да се неће дати 
»ниједном попу жив у  шаке« (Рајковић и то цитира) 
је од стране конзисторијалних чиновника тсндеи- 
циозно искривљена тако што му је подметнуто и 
Мушицком представљено као да Сава неће жив у 
шакс »пи једном епископу«. Црквепа бирокрација 
је имала иптереса да омете сусрет Мркаља и Мушиц- 
ког бојећи сс да би тад њена теза о примарној нсура- 
чунљивости Мркаљсвој могла проиасти. Зато дошап- 
тавају Мушицком искривљеиу верзију Савине изјаве. 
У ствари, Сава је био нетрпсљив према »поповима« 
и калуђерима због њихове пакости којом су га окру- 
живали још у Гомирју. То се види и из писма свеште- 
ника Јована Баковића од 23. маја 1829. годинс Ко- 
манди Слуњске рсгимепте у коме саопштава да је 
по њиховом налогу често посјећивао Мркаља у кар- 
ловачкој болници с настојањем да та »обучава у  ре- 
лигији и моралу«, али да га је Сава дочекивао са 
»уснјаном фантазијом« и тсшким увредама. Јасно! 
Шта јс могао Сава Мркаљ разговарати с једпом осо- 
бом која га је подсјећала на Гомирје?

Толико о тој злосрећној комбипацији Гснсралко- 
манде с епископом Мушицким.

Што се тиче пријсма у неки манастир, Конзисто- 
рија перфидно пере руке, па 3. децсмбра 1828. године 
шаље пријсдлог Генералко.манде на мишљсњс, пе 
ником другом, него Јосифу Рајачићу, бившем архи- 
мандриту гомирском; а сада администратору епархије 
у Пакрацу! Ономс рхстом Рајачићу који је већ јсдап- 
пут преломио штап над Савом, ономе који ће се за 
лвадссстак година попети на пријестољс патрнјарха. 
Већ 15. децембра (какве лн експедитивности!) он од-
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говара да Мркаља не могу примити, јер у Гомирју 
нема л>екара, ни чувара, а и тамошња клилха би му, 
вели, могла наудити.

Ипак, измеВу свих који су се онда бавили Савом, 
пајзанимл>ивији је Лукијан Мушицки. Пјесник псеу- 
Аокласицистичког правца, творац »Гласа арфе шиша- 
товачке«, полиглота (знао је 10 језика) одржава живе 
пријател>ске везе са Вуком и Копитаром, у  иемилости 
коА митрополита Стратимировића, некада и сам, као 
Сава, кињсн од стране манастирске братије, старији 
ОА Саве само 5 година, тај Лукијан, сада епнскоп са 
аристократском титулом »уоп Ми5сћ112ку« иа нава- 
л>ивањс Гснералкоманде што да се чини с тим про- 
клетником Мркаљем, мораће, напокои, да сс и сам 
изјасни. Пошто пе жели да директно потврди истину 
како јс и пјесник пјеснику — вук, Лукијан ће, умје- 
сто да проблем са својих не тако слабих хијерархиј- 
ских позиција дјелотворно рјешава, дати чудссно 
околишан одговор, по оној народпој: причам ти при- 
чу, па кулс на виле, на медене колачиће и свилене 
појасиће. Уоп Мибсћх^гку предлажс Гснсралкоманди 
(1) да би болссника било најбол>е упутити у неки од 
сремских манастира (дабоме, само нск је што дал>е 
од шега!) гдје је клима блажа, па наводи подробно 
како би тамо вамаАО с њим поступати: дати му стал- 
иог пратиоца, те да може просто обилазити који 
хоће ОА 13 сремских маиастира, те да га сви ти ма- 
иастири треба да примају као свог свакидашњег 
госта (!) те да га иико  не задиркује, да му не упада 
у ријеч нити га у чему побија кад се ои упусти у 
к1Бижевие диспутације и критике, у филипике и пане- 
гирике, у  сарказме, но да му се у свему похвал.ује, 
особито да чувар опомснс госте који патника не по-
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знају како да сс понашају у разговору с њим. Јер 
ко би се иначе усудио при његовим експекторација- 
ма (!) само насмијешити, а камоли насмијати сс, тај 
би од њега зло прошао, зато да му се за друштво 
бирају само позиати л>уди и тако да.л>е, и тако дал>е. 
Мушицки завршава одговор тиме што вели да се у 
сусједству тих манастира налазс двије гимпазије, 
карловачка и новосадска, да професори обје те гим- 
пазије често иду у манастире, те кад би се Мркал> с 
њима упознао да би њихова конверзација била по- 
спјенгна по његово стањс. (Наведено према Рајко- 
вићу).

Иако је Лукијанова мсдсиа и Сави доброжелећа 
посланица била уп^^ћена на погрешну адресу — Ге- 
нералкоманди у Загребу, која има своја посла, а 
не да збрињава бивше калуђсрс, иако је он на тај 
начин избјсгао властиту моралну обавезу, ипак му 
морамо признати да је Аодао неколико карактери- 
стичних потеза у душевном портрету Савс Мркаља.

Сва преписка око Саве, сви приједлози и насто- 
јања да му се помогне стичу се на писаћем столу 
митрополита Стефана Стратимировића у  Сремским 
Карловцима.

Кад се генерал Радивојевић, први пут 1. октобра 
1826. године, обратио Стратимировићу, митрополит 
вади досије »Монах Јулијан« (ах, ти вјешти, неуниш- 
тиви досијеи што печате живот човјеков; али, да иије 
њих не би се о људима ништа ни зиало) поново га 
проучи и 10. новембра одговара:

»бађђаз МегкаПо није погодан ни за било који ма- 
настир, већ је боравио у  Гомирју, Сен Бурђу и Јаску 
и свуда се показао плаховит и пеподношл>ив, вређао 
је калуђерс те бивао из манастира отпуштен. Сад је
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ствар отежана још и његовом болешћу. Мапастири 
нису уређени за болничку негу.«

Три годипе каснијс (1829) Генералкоманда се по- 
ново обраћа Стратимировићу, увјеравајући га да се 
Мркал> измијенио и поправио и да му сад треба чист 
вазлух и шетња што би могло да се оствари у неком 
од сремских манастира. V писму се подвлачи да је 
Мркал> ОА прнроде обдареи драгоцјсним знањима, 
а да је сада иревмше потиштеи иесрећом. Такав пле- 
доаје за Саву требало је да утнче иа митрополита 
да се салсали на јадног књижевника ..

Протскла су Ава мјесеца. Страти.мировићу је 
јела ствар всћ постала досадна. Можда се и двоумио 
како да поступи, да ли л« послуша глас хуманости 
и хришћаиског праштања, или интерес државништва. 
Прикучања се овом лругом: не, Мркал> је ударио у 
идеолошке темељс црквене власти; узалуд су му ње- 
гова касиија кајања; нијс он од оних покајника с 
којима се може успјешио манипулисати, па их у 
име вншнх политичких циљсва прихватити поново 
под окриље; Мркал> јс за њих постао крпа којом се 
више не може закрпити рупа нити на најизанћалијој 
калуђерској мантији. Зато 12. новембра 1829. године 
потписује кратак одговор Гснсралкоманданту: оста- 
је при свом ставу како га је заузсо 1826. године.

Тиме је стављена тачка на односе између Мркаља 
и цркве. Нити он, ни ма ко други не покушава више 
да са те стране измоли милост. Црква која је имала 
и свјетовну власт над народом, са својим митропо-

“ Славко Гавриловић, Прилог биографији Саве Мрка> 
ља, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ, 
IV—V, 1956/57, стр. 256.
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литом Стратимировићем, који је за такву владавину 
располагао с неоспорним личним државничким спо- 
собностима (вјешто се удварао и аустријском и рус- 
ком двору) није ни могла да поступи друкчнје: инте- 
реси политике и државништва увијек су прсчи од 
појсдинца, макар колика његова вриједност била,
само ако тај не иде укорак са владајућом политиком, 
ако се од таквог, макар па погребу његовом, не могу 
извући неки поени за славу политике.

Опет се спушта тамна завјеса над Савиним жи- 
вотом. Од 1829. године, када је  још боравио у  Кар- 
ловцу, вјероватно у војном шпиталу, па све до 1832. 
године не знамо ништа о н>ему.

Тек од 1832. године палазимо у кореспонденцији 
између Вука Караџића и његових пријатеља у Хрват- 
ској и на податкс о Мркаљу. Врло је вјероватно, ме- 
ђутим, ла је Сава већ прије 1832. годинс допао у 
бечку душевну болпицу. Како? Нечијим добротвор- 
ним заузимањем, или силом закона?

Аавид Милошевић, учител> у Јасеновцу, у  писму 
Вуку од 19. маја 1832. гоАине,'*  ̂ тужи се Вуку на по- 
тешкоће око при1супл>ања пренумераната, па се изви- 
њава због опширпостн пнсма и вели; »Опростите! да 
ме срце не боли украће би требало као непознат реч 
да окончам; а овако штоио реко мени њеки господин 
Сава Мркал>, мој особити пегда пријател> бивши, мо- 
ро сам себи већу одуптку учинити, јер  би чини ми се 
пуко.« Види се, Аак̂ е̂, да Давид Милошевић (1832) 
всћ дуго нема никакве везе са својим »особитим при- 
јатељсм« и не зна да је он већ одавпо у бечкој 
лудници.

42 В у к о ва  преписка, кн». V I, стр . 149.
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Јоаким Вујић^  ̂ пише кнезу Милошу 30. маја 1833,̂  ̂
шаљућн му рукопис своје књижице с потписом Чи- 
ча Вуја, и моли кнеза да се књижица штампа. Наводи 
да су му као рецензенти или критизатори били госпо- 
да Меркаил, Магарашсвић, Стеић и Вук Стеф. Кара- 
џић, а да је Стеић иослије шегове контрарецензије 
своју критику повукао. Из тога се види да је Мркаљ, 
вјероватно 1832, био још како-тако способан да пише 
рецеизије књижевних дјела.

Малобројни пријатељи Мркаљеви распитују се о 
њему. Прате га, али из даљине, попут астронома кад 
слиједе лутајуће пебсско тијело. Никог нема да га 
заустави и пружи му уточиште. Полако, једно по 
једно, укрштају се и стичу обавјештења о коорди- 
натама гдје несрећник живи. Али све је, изгледа, 
већ прекасно.

Давид Милошевић, тада у Пстрињи, пише Вуку 
у Беч 20. априла 1833. гоАине;^  ̂ »Ако би знали је ли 
Г. Сава Мркал> јоште у Бечу, ужива ли штогод сло- 
боде и с чим се највише забавља?«

Василије Вуковић из Петриње пише Вуку у Беч 
20. јула 1833. године: »Господнне! Ако Вас смем за- 
Х10ЛИТИ покорно постарајте се за Саву Мркаља да 
не остаје у мраку, Ви сте као учени људи у великој 
слави и познати с царским библиотекаром Г. Копи- 
таром, ослободите га, ја као прост судим да бисте 
сазида^\и церкву, оставићете безсмертио име.« * **

” Јоаким Вујић (1772—1847), драмски писац. Свршио 
лицеј и права. Путовао много и приређивао позоришне 
представе. Оснивач првог српског позоришта. Протившш 
Вукове р>еформе.

** Вугсова преписка, књ. Ш, стр. 744.
В укова  про ги ска , кн>. V I, сгр. 151.
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Дакле, према сазнању поменутих пријатеља, Сава 
живи у мраку и неслободи.

Разумије се, веома ће нас занимати непосрсдни од- 
нос између Саве и Вука.

Чини се да је Вук и на тој проби показао величину 
свога духа, снагу човјека, хуманисте који улмије да 
кори а и да прашта, Јер Палинодија је пајтеже по- 
годила баш Вука, пријетила је да му подрије цјело- 
купну стратегијску замисао око реформе језика и 
правописа.

Па ипак, тек што се стишала узбуна око Савине 
несрећне Палинодије, Вук, притијешњен и сам голе- 
мим нево.\>ама: материјалним, политичким, издавач- 
ким, осјећа потребу да се писмом од 6. октобра 1817. 
јави Сави у Карловац. Нажалост, немогуће је доћи 
до тог драгоцјеног писма, пропало је у Савином про- 
падању, али нмамо Савин одговор од 20. октобра 1817. 
године.

Савино писмо се чува међу рукописима Српске 
академије наука и уметности. Дирл>ив је тај Савин 
коверат: минијатурне величине, Вукова бечка адреса 
исписана ситним рукописом, на полеђини коверта је  
воштани печат. Право је чудо како је та сићушна 
ствар стигла поштом у Беч, а Вуку још једном хвала, 
што је по.мно похрањивао сву своју преписку, па тако 
и то Савино писмо, које гласи:

Просвиећепи господине
Мени предраги пријател>у
Ваше љубазно по 6-тим текућег мјесеца на мене 

одправл>ено писмо добио сам у  руке и прочитавши 
га увидио сам с радости како се нашег познанства 
и пријател>ства опомињете; нити ми је доста било
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једном за себе прочитати га, него сам га још мојим 
знанцима читао и показивао, с удовољством припо- 
вијсдајући како сте Ви са мном и Г. Булићем код 
неког посластичара Стефана у  Пешти проучавали 
Улог великог нашег Соларића. Срдачно Вам благо- 
дарим што сс тако својски мене сјећате и молећи 
Вас, да ме и у напредак заборављању не предате, не 
каским ево с одговором на Ваше питање.

Најпре дакле што мислим о Љ убомиру у  Елизи- 
јум у?  Мислим да је изрод у књижевству Србском^. . .

Сад молећи Вас још једном да бисте често и много 
писали ми, у  мисли Вас грлим и л>убим с дужним  
Вама

високопочитанијем остајем.

Кад је о  личним односима измсђу Вука и Саве 
ријсч, мислим да ово Савино писмо најб0Л|е освјет- 
\̂>ава природу тих односа као и природу сваког од  

њих двојице посебно.
Прво, Вук великодушпо прслази преко тек ми- 

нуле полемике око Палинодије. Вук, поред опог што 
је о Сави похвално написао у  својој Писменици (1814), 
тражи од Саве и у  овомс писму мишљење о Видако- 
вићевом роману. Значи, цијеии га и дал^е као крити- 
чара. Вук се с миого саосјећања сјећа њихових са- 
станака код пештанског посластичара 1810. године. 
Једном ријечју, Вук јс тај који, поред свих својих 
невол>а, чини напор да проиађе Саву и успостави не- 
кадашњу сарадњу,

Аруго, Сава пропушта хгуних седам година (од 
1810. до 1817, раздобл>е свога тумарања по свијету)

 ̂ Већ смо се осврнули па ову Савину оцјену.
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и пе јавл>а се Вуку. Види сс да га необично цијени и 
воли, захвалан му је на сјећању, али не чини ништа 
у периоду своје дубоке кризе да га пронаће и да се 
прил>уби уз ту спажну личност која би га, посве си- 
гурно, учврстила у  са.иопоуздању и навела на ства- 
ралаштво.*'  ̂ Зашто? Нема другог објашњења: Сави 
није недостајало ни знања ни интелектуалности 
(можда је чак и превише било баш тога), али је кобно 
патио од неуротичие слабости вол>е, која му пије 
дала да се бори за себе. Он као да је нспрестано 
очекивао да му други стварају условс за живот, да 
му други Арже ба-^дахин над главом, па је у  свом 
бескрајном еготизму тражио да му друге, јаке лич- 
ности буду поштапа/шца. Тога, наравно, у  животу 
нема. Он није имао снаге ни да их потражи, ни да се 
наслони на њих.

Послије размјене тих писама из 1817. године опст 
Аугогодишњи тајац.

Само што Герасим Зелић 27. јупа 1820. године^ 
обавјештава Вука да се »достоучени господин Сава 
Мркал> от неког времсиа иалази у Далмацији, али 
сиромах не има среће; каконо што и многи високога 
ученија ^^уди малое имаду, а не говорим што свиет 
срећом назива«.

Самуило Илић пише Вуку 11. децембра 1827. го- 
дине из ГСарловца: »Господин Мркаљ, сирома, није 
господин, сједи у  шпитал>у и данас као будала за- 
творен.«

У времену тога њиховог међусобног отуђења, Вук 
је на свијег издао двије књиге Народних пјесама и при- 
премио за штампу Рјениик — лје̂ а̂ која су заталасала 
културни свијст па Славенском Југу и у Европи,

** В уко ва  преписка, књ . I I I ,  стр. 532.
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Брига Савиних позпаника из Хрватске расте од  
времена кад су сазпали, доста касио, да се Сава 
налази у бечкој луАници, те слиједе њихови вапаји 
да му Вук некако помогне (види већ цитирано писмо 
Давида Милошсвића и Василија Вуковића из 1833. 
годнне).

Соларић је умро у очајању у Венецији 1821, Ни 
Луке Милованова више пема, умро је у  Будиму 
1828. тешко оштећен алкохолом. V томе далеком сви- 
јету Сава нема никога осим Вука.

А гдје ли је какво писмо Лукијана Мушицког!?
Вук је у то вријеме у таквим непрнликама да иам 

дах застаје и кожа се јеж и кад помислимо како жив 
човјек може све то издржати и још уз то књижевно 
стварати и одговарати писмима иа све странс свијета. 
И сам је пред душсвним сломом. С једне стране су  
наЈБИше почасти које му инострани културни свијет 
указује (члан је петербуршког и краковског научног 
друштва, почасни је доктор универзитета у  Јени 
итд.), а с друге стране је у очајним приликама, нема 
чиме да се прехрани, дјеца му умиру једно за другим, 
прогоне га кнез Милош и Стратимировић, остављају 
га доскорашњн истомишљепици, сумњиче га подјед- 
пако аустријска полиција и руска царевина итд.

Годинс 1833. дошло је до Вукове посјете Сави 
Мркал>у у  бечком Маггепћаиби (лудници).

Како је изгледала једна лудница онога времена?
Ево вјеродостојног описа о биједи душевпих бол- 

ника с почетком 19. вијека, из пера неких њемачких 
л>екара:^

 ̂ Капабих, Исторнја психијатрије, Москва, 1928 (на 
руском).
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»Ужас те спопада — пише Франк 1804 — кад се 
прнближиш таквом злосрећном месту, где нема кра- 
ја стен.ак>у н кад вндиш себе окруженим тим не- 
срећним бићима, покривепим нечистоћом н прњама, 
међу којима неки не могу да вам се приближе јер 
су оковани, а други због удараца страж ара. . .  Бо- 
леснпци седе у уским самицама, голи, потпуно по- 
дивљали.«

Године 1843. Магир је описао бечку »кулу безум- 
пих« (Маггепшгт), петоспратно здање у коме је било 
139 тампичких ћелија а 200 до 250 умоболних. Детаљ- 
но су описани тампи ходници, масивна жељезна вра- 
та, неспосни смрад, крици, окови па рукама н нога- 
ма, стезање омчом око врата (ради умирења!), гладо- 
вање, смрт од изнемоглости. Најгоре од свега: царе- 
вао је корбач у рукама персонала који се регрутовао 
измсђу крш!иналаца, од којих се захтијева^уо само 
физичка снага и храброст . . .

Не знамо како је Вуку пошло за руком да продре 
у бечки Наггепћаиз? Да ли је оставио макар једну 
реченицу својих утисака. . .  ?

Како је тада изгледао Сава?

На основу једног његовог потоњег и свакако по- 
сљедњег писма Вуку можемо са сигурношћу закључи- 
ти да је постао до крајности мршав, исцрпљен, слаб, 
те је од слабости једва могао да говори. Том прили- 
ком предао је у руке Вуку ону своју чувену свешчи- 
цу са јсданасст пјесама. Истини за вољу, морамо ту 
указати на једну нелогичност: ако је Сава био смје- 
штен у правој лудници (а такви гласови су допрли до  
Хрватске) како јс онда могуће да је имао на распо- 
лагању папир и оловку? Можда га лијечници нису
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сматрали опасним душевним болесником, можда су 
му одредили боље услове и блажи режим? Можда јс  
то учинак печије интервенцијс?

Један 1Бегов рукопис из тих дана (без датума) 
указује нам да га је писао у лежећем положају.

»Зашто ја овако мало знам? И зашто и ја не ра- 
дим на пољу књижевства србског? Прсл>ута жсл>езиа 
судбипа и страшно гоњење, силно гоњење које би и 
најтврђе градове и читаве земл>е освојити могло не 
Аопусгише ми напредовати па опда ни радити зна- 
мепито људски, чим јединим списатељ ваља да је 
задовољан.«

Занимљиво је ово признање властите стваралач- 
ке немоћи, мада у истој забиљешци, коју је предао 
Вуку, Мркал> покушава и да надвлада ту своју не- 
моћ кад се осврћс на немоћ свог сапатника Луке 
Милованова:

»Чудо да Лука од 1810. до 1828. године готово 
дјелце своје кадкал не прегледа, не поправља и да- 
кле не усавршава и не уљуди бољма и не углади; та 
природно јс човјеку, док је душа у њему, никада 
не мировати, увијек нешто, било што му драго, зло 
или добро мислити, радити и прерађивати; копкати 
и Ајелкати, стварати, растварати и уништавати.«

Врло значајна и лијепа мисао, пробуђена ствара- 
лачким немиром који га тренутно хвата и одмах 
напушта. Камо среће да је Сава имао снаге да се и 
сам придржава такве мисли.

Сазнавши за смрт Луке Милованова, Мркаљ му 
одајс пошту, написавши Вуку:

»Лука је заслужио цвијет похвале којим сте Ви 
његова носила и његов спомсн украсили.«

100



И сво сад тог 1веговог посљедњег, зацијело нај- 
лотреснијег писма послијс Вукове посјете.^ Без дату- 
ма је као и многа његова писма, али од тог дана до 
смрти није могло да протекне много времена:

»Благородпи, високоучени и високо поштовани го- 
сподине!

Увјерен будући да Вас не мрзи разумјети, како се 
налазим, пишем Вам из постел>е и јављам да ми је  
сада много лакше: крв тешким и дугим  страдањем 
узнемирена већ умири се говорити могу^  ̂ и нујем  
бољма (курзив Г. Н.) и надам се да ћу ови дана из 
постсљс устати моћи, Вас просим да ми дођете ба- 
рем још једном ако више пута доћи не узможете. 
Аарујете л* ужасно биједну и невољну још коју књи- 
гу, Бог ће Вам, ако дје Бог јест, наплатити. Разу- 
мијевасе, Сербску књигу желим, а то јест коју сте 
Ви писали.

Ваш препонизни и благодарни Сава Мркаљ.«
Уз писмо су приложене још двије странице с тек- 

стом о нским лингвистичким проблемима, с много 
латинских и грчких цитата.

Медицинска наука ће нам помоћи да замислимо 
како је текло Савипо скончање. Душевни болесници, 
без обзира на сурови поступак персонала, падају у  
тешку кахексију (исцрпљеност читавог организма), 
ху̂ бе коитролу над својим физиолошким функција- 
ма. Посљсдњи чин је, обичпо, запаљење плућа. С по- 
сл>еАњим залихама живота организам покушава да 
се одбрани, реагује високим температурама.

® Вукова преписка, књ. III, стр. 70.
Немоћ говора се може протумачити или као по- 

сљедица астеније (тјелесне исцрпљепости) или као хисте- 
рични мутизам (функционална одузетост).
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Сава је у бунилу.
Мори га жеђ.
Сави се посљедњи пут привидила предивна слика 

росних обарака и врела око Слатњака.
Пос.\>еАња утјеха.
Нпког покрај њсга, Само бркати, окрутни вахтар, 

што попекад провири кроз оканце у вратима.
У.мро је без свједока, без поворке рођака, правих 

и самозваннх, без повјсрилаца и фишкала, што сс тпс- 
кају у предсобљу и чекају тај слатки час смрти, па 
да отпочну свађу око насљеђа. Сава је бпо ослобо- 
ђеп бар такве гнусобе. Трупло, сама кост и коиса, 
завршило је на дисекционом столу апатомског ин- 
ститута. Тамо иду сви бескућиици. Шссторица меди- 
цинара наваљују. Шесторица па јсдно трупло. Као 
црвоточине. Не остадоше од Савс ни »земни остаци«. 
Било је у културпој историји и већих паћеника од 
Мркаља. Достојевски, на примјер. Па ипак, његова 
сахрана се претворила у свечану жалост цијеле Ру- 
сије. Аругима, које су за живота свакојако кињнли, 
Арже над раком лицемјерне говоре. Саву је мимоиш- 
ло и једно и друго.

А као брујањс далеких и нешто закашњелих по- 
смртпих звона допиру до Беча писма Вуку Кара- 
цићу;

»Хвала Богу што се смиловао на покојног Мрка- 
л>а, те га себи узео.« (Севастијан Илиђ, 20. септем- 
бра 1833. из Гомирја).

»Шта чујете за Саву нашега?« (Адам Драгосавље- 
вић, 27. септембра 1835. из Вуковара).

»Јели Бога вам, Господин Сава Мркаљ жив, ра- 
дили што, каколи?« (Давид Милошевић, 21. јануара 
1836. из Вуковара).
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Закључак

Можда би било најцјелисходније да се овдје и на 
овоме заврши повијест о  Сави Мркаљу. Ипак, не мо- 
жемо одол»ети искушењу у које нас тјера аналитичка 
радозналост, да се упустимо у  покушај синтезе, или 
»Аијагнозс« о Савином психичком бићу “  Веома ри- 
зично. Јер, како ми рсче колега Јован Ристић, чак 
кад би Сава Мркаљ стајао жив пред нама, не би ла- 
ко било утврлити у  који претинац психијатријске 
науке би га могли смјестити. Доиста, наука се данас 
толико »испрстинчила«, а човјекова душа је остала 
то^шко слојевита, шарена, противрјечиа, да ју је теш- 
ко дефинисати, а и лукава је па се стално и лако из- 
миче и најискуснијем научном посматрачу.

Да П0Н0ВШ10 укратко симшоматологију. Послу- 
жићемо се биполарном класификацијом главних фе- 
номена у Мркаљевој психи (»позитивии« и »негатив- 
ни« феиомеии) с напоменом да је таква класифика- 
ција доста вјештачка, оптерећена шаблоном, јер до- 
бро знамо за релативност свих полова; у  међусобној 
су утицајној вези, претачу се један у други.

Позитивни, тј. они који су социјално прихватл>и-

“ За све што је у овоме закључку научно вал>ано ду- 
гује.м својим колегама, психијатрима и пријатељима Јо- 
вану Ристићу, Владети Јеротићу и Војину Матићу, који 
су ми помогли у разматрању овог »случаја«. Све шго је 
Аругачије од ваљаног пада на моју душу. (Г. Н.)
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ви (условно!), који су аксиолошки пожељни: потекав- 
ши из сиромашнс и заостале средине Сава успијева 
да прикупи интелектуалне снаге за изузетан образов- 
ни иапор (еш1пеп5 је међу ђацима), успијева да са- 
влада многе језике, филозофију и филологију, успи- 
јева да изведе револуционарни захват у реформи ћи- 
рилице (Сало дебелога је р а . . . ) ,  успијева да стекне 
поштоваоце свога дјела, па и свога карактера. Пред 
нама је, дакле, личност изнад просјечпих умних и 
интелектуалних способности.

Негативни:
— као шеснаестогодишњи учител> у Госпићу су- 

кобљава се са гарнизоним официрима и оставља 
службу, иако га власт настоји задржати као вал>аног 
учител>а;

— мада већ признати филолог, писац реформатор- 
ске и револуциопарнс расправе, иако васгштаник ра- 
цноиалистичке филозофије, не наставл>а дјелатност 
у филологији, не пише наговијештену расправу »Јези- 
копротрес«, окреће леђа рационализму, те чини нео- 
чекивани заокрет, ступивши у манастир као калуђер;

— у манастиру Гомирје не подноси средину, ко- 
ја је доиста примитивпа, не показује видног напора 
да је, у  име својих научних амбидија, отрпи; сукоб- 
л>ава се и физички обрачунава с калуђерима, те бива 
из манастира удаљен (нејасно је још, није ли иза- 
шао својом вол>ом?);

— по изласку из манастира дуги пиз година лу- 
та по свијету, прекида сваки додир са пријатељима- 
-интелектуалцима који су га не само цијенили него 
су били и вољпи да му помогну;

— седам година послије објаве С ала . . .  (1817) пи* 
ше Палинодију — покајницу, којом, изгледа тако,
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хоће да рехабилихује »дебело јер«. Овај текст је при- 
лично смушен, сам по себи, а цијели поступак је па- 
радоксалан и пикоме у оно вријеме схватл^ив (тад је 
имао 34 године);

— на улици у  Земуну не успијева да избјегне ин- 
цидепт са непознатим човјеком (3̂  ̂ му је година);

— сукобл»ава сс са учитељем цртања у Карловцу 
(1825), напоси му погибел>ну тјелесну повреду но- 
жем у  врат (имао је тек 42 године);

— потпомогпут ОА стране граничар>ске војне ко- 
манде мол>ака да буде поново примл>ен у неки ма- 
настир, пише оду епископ^^ Мушицком; не успијева 
у тим иамјерама;

— као књижевни критичар прстјсрапо је заједлив;
— пролази кроз затворе, војно болнице и најзад 

Аоспијева у  бечку лудницу гАЈе пада у  стање »немо- 
ћи да говори«, али му се способпост говора поново 
враћа. Умире у лудпици у  педесетој години живота.

Немамо конкретних података о еротској сфери 
Мркаљевог живота, али би могле да буду донекле 
инАИкативпе три његове пјесмице: 1, Влао1сен лудо  
несташне, досадне и најпосле бесне девојке; 2- Мом 
непостојаном знанцу кад с болесним остави онима 
сво ју  љубазницу и милостиву Ану, пак поче Барицу 
миловати; 3. Мом шаљивом знанцу да се не срами 
слуш кињу љ убш и кад су то исто многи велики љу- 
ди чинилњ

Нема трагова алкохолизму.
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Ма колико пс признавали ришдност полова, опи 
су већ на први поглед драстично супротни. Био је 
кадар да усредсреди своје, од природе дате интелек- 
туалне снаге за пробој из сјеничарског мрака и да 
се вине до самог врха опАашгћс српске филологије, а 
послије таквог успјеха није имао спаге да настави на- 
учни рад. Поставља сс питање није ли своју првобитпу 
моћ платио потоњом немоћи, није ли за вријеме шко- 
ловања иапросто исцрш^о своју снагу да влада собом 
и да аку.мулирапо знањс организује, усмјерава и са- 
бија у  свој парни котао из ког је требало да избије 
ново дјело. Није имао снаге да поднесе суровости 
средине (Госпић, Гомирјс) па да је у  извјесној мјери 
схвати и прихвати, одржавајући с њом »најнужније 
дипло.матске односе«, није имао снаге да се окрсне 
прСлМа спол>ашњем свијсту, већ се а^ггистички и его- 
тистички повлачи у свој унутарњи свијет, а тај је, 
скоро по правилу, паклен. Прекида везу са својом 
интелектуалнОлМ средииом, која му је благонаклона, 
и спухпта се на дно живота.

Умјесто да корача једним смјером, ка једном ци- 
л>у, Мркал> прави вратоломне заокрете (успјех у  нау- 
ци — манастир —  покајање — опет жел>а за мана- 
стиром).

У непрестаној борби између својих противурјеч- 
них мотива (свјссно хоће и обећава нова дјела, а
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несвјесно чини све што га разара и удаљава од таква 
цил>а); у сукобу је и са средином. Доживл>ава поразе 
у једном и другом сукобу. V сукобима и у неуспјесима 
Сава се не челичи, већ постаје још слабији, бјелси у  
болсст, тражи самилост.

Све у свему, Сава нам се већ на први поглед при- 
казује као једна преосјетл>ива, амбициозна, плаховита, 
лабилна, напрасита, и иа моменте агресивна нарав.

На основу свих ових слемепата, а уз помоћ данаш- 
ње психијатријске науке, може се закључити да је 
Сава Мркал> патио од тешке неурозе. Теже утолико 
што за разлику од неких других културних ствара- 
лаца, Мркал>ева пе^фоза није му послужила као пол- 
стрек и надахнуће за стваралаштво. У историји л>уд- 
ске културе постоји велики број генијалних писаца, 
умјетника и мислилаца (Русо, Паскал, Гете, Балзак, 
Моцарт, Бетовен, Иго, Тургењев, Чајковски, Шопеи, 
Зола, Рембо, Толстој, Кафка и многи, многи још) чије 
стваралаштво је извирало и из њиховс неурозе, па 
се ни њихово дјело пе може разумјети без увида у  
њихов патографски портре. Сви су били велигси па-
ћеници.

V Савином случају пеуроза га је ометала да се 
у неопходној мјери прилагоАИ средини и стварности, 
да прикупи своје интелектуалне силе, да свој неос- 
порни научни таленат и с муком стечепо знање пре- 
твори у  стваралачки чин, те да на тај начин над- 
јача како примитивну средину тако и своје унутар- 
ње слабости. У пеким случајевима неуроза је ватра 
на којој се духовни елементи претапају у  племениту 
ковину, а Сава Мркал> је иа тој ватри изгорио читав, 
без остатка. Неуроза, будући да је била јача од њсга, 
довела га је, на крају крајсва, до једне врсти праве
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Аушевне болести — психозе која би могла да спада 
у категорију ЗепзШ^е Вег1ећипц5\\^акп (нсприлагод- 
љивост у односима) параноидног типа. Психоза није 
била Савино примарно стање већ процес, посљедица 
неурозе.

О узроцима Савииог душевног стања може сс с 
приличном си1*урношћу казати:

1. Отпада претпоставка о генетској (насљедној) 
латолошкој оптерећености. Генстског поријекла је 
његова умна способност. Евентуални утицај матере 
(коју Сава, дос.^^едан свом неуротичном стању, опту- 
жује) могао би се свести на индуковану (животом и 
поиашањсм а не генима препијсту) неурозу, и то у 
случају ако је и сама бнла пеуротичарка. Неки до- 
жив^^>аји у најранијем дјетињству (помањкање мај- 
чине л>убави, сукоби између родитсл>а) могли су у 
Ајетету створити неуротичну предиспозицију коју је 
потхрањивала и његова натпросјсчна, наслијеђена 
умна способност. Заправо, у појму нсуротичне пре- 
диспозицијс садржана је и Савипа умна способност. 
Примјер испрсплитања и узајамие подршке »супрот- 
них« полова. Предиспозиција је, дахсле, и наслијећена 
и стечена. По теорији о неурозама таква предиспози- 
ција је први фактор (ендогени фактор) у настанку 
неурозе.

2. Аруги битан узрочник је, свакако, утицај среди- 
не, и то оне из каснијег доба његовог живота. То је 
егзогени фактор: сиромаштво, тешко пробијање кроз 
школске програме, примитивна околина у манастиру 
н непријател>ски став од странс црквене хијерархије. 
Али ти спол>ашњи чшшоци, сами по себи нису морњ\и 
да буду пресудЈш, јер, познато је то добро, ријстко 
је која средина, поготово владајућа, паклоњена пре-
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ма истраживачима нових истина. Они морају спагом 
свог карактера, непрестаном борбом и ствара1вем 
побјеђивати ситне пакости и крупна злодјела која 
им стоје на пуху. То је судбииа (и привилегија своје 
врсте) правих генија. Сава је бпо само човјек, не 
херој, не Прометеј. Он је очекивао разумијевање и 
милост од ондашњих моћника, оданде одакле ове 
вриједности ријетко када без рачуна долазе. Није 
имао снаге да се вине до спознаје да је страдање 
за пову идеју једно од најбитнијих својстава човје- 
кових. За ово стол>еће, послије Савине смрти, техно- 
логија сламања л>уди се толшсо усавршила да Саву 
Мркаља морамо покудити што није издржао он- 
дашње ударце који су били неупоредиво блажи од 
данашњих. Није посједовао ону мини.малну количину 
политикаптства, односно аморализма, па да схвати 
како је свијет, у већини својој, састављсн од генн- 
јалних глупака и генијалних велможа. Збуљеп је го- 
мирским глупацима и огорчен на њих, умјесто да их 
призна као нормалан састојак који треба бар мал- 
чице измијенити и помакнути ка свјетлу разума и 
човјечности. Требало је да остане у томе свијету ка- 
квог је затекао и да учини нешто добра за њ.

И још нешто: осим примитивне и љему неприја- 
тељске средине, Сава је имао и другу среднну, круг 
папредних филолога (Вук и Копмтар), алн се он и 
ОА ње одстранио и повукао у некакав свој унутраш- 
њи, мрачни свијет.

О етиологији и врсмену пастанка Савине болести 
у нашој културној историографији постоји мишл>е- 
н>е да је он »пореметио памсћу« услијед тешких при- 
лика у  којима је живио, тачпије, услијед гоњења 
од стране црквене хијерархијс, понајвише митропо-
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лита Стратимировића, а све збо? н»егове лјсретич- 
кс« филолошке расправс. »Калуђери су отерали у 
лудило осетљивог и умног песника.«^  ̂ Влалан Недић 
пише о »батргап>у јсдног изузетног духа у ниској сре- 
дини која му јс усадила (!) немир и раздражл>ивост 
и манију гоњсња«. И Јован Скерлић, с њему свој- 
ственом страшћу, писао је 1907. о Сави како га је 
»братија гонила и кињила, мучпла глађу, док није 
нолудео«.^ Младен Лесковац сматра да јс Савина 
болест »почела већ« (!) у л>сто 1825, тј. од часа су- 
дара са учитеље.м цртања Милинковићем. V сличном 
смислу Савмну трагедију тумаче н скоро сви остали 
савременн историчари, ставл>ајући тежиште на спо- 
љашњу средииу као јединог узрочиика. Лако је уочи- 
ти да је ово тумачење једноставпо преузето од Бор- 
ђа Рајковића из 1877. године, свакако најзаслужнијег 
Мркал>евог биографа. Једино Павле Ивић н Јован 
Деретнћ напо^мињу још и слабост Савина карактера, 
односпо крхкост његове психичке коиституције. Још 
дал>е је пошао Душан Кашић указавши на могућност 
иасљсдне болести (на оспову извјештаја доктора Сак- 
са из 1828).

На основу до сада прпкупл>ених иатографских по- 
датака о Сави Мркал>у молсе се доста поуздано за- 
кл»учити да су досадашња тумачења о правој приро- 
ди, узроцима и почетку његове болести непотпуна 
и једнострана, а лјелимично пристрасна »у корист« 
Саве. Мркаљева неуроза, као гранично стање нзмеђу 
здравља и болестн, настала је усл>ед комбинованог

” Миодраг Поповић, Вук Стефановић Караџић, Бео- 
град, 1964, стр. 203, 501.

” Јован Скерлнћ, Никанор Грујић, Писци и књиге I, 
Бсоград, 1956, стр. 187.
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дејства ендогсних фактора (неуротске предиспозици- 
је у којој је дјелимично садржан и фактор иаслије- 
]за), стечених претежно у најраиијем дјетин>ству, и 
егзогених фактора (спол>ашње средине у коју је за- 
пао всћ у зрелијем добу). Према томе и тсрмии »по- 
четка« треба помјерити знатно уиазад, тј. све до 
дјетињства, па тако и потоњу психозу вал>а схватити 
као процес постепеног прерастања необуздане неу- 
розе у психозу.

Чувајући се од тежње за претјераном соцнологи- 
зацијом у тумачењу психичкнх феномена, ипак неће 
бити наодмет да сс укаже н на нзвјесне социјално- 
-политичкс коријепе Савиног карактера. Не само 
што је потскао из велике материјалне и културпе 
биједе (која може да постоји, као изузстак, и у нај- 
развијехгајим друштвеним среуцзнама) Сава је, још  
уз то, припадао и једном малом народу, историјском 
судбином одвојеном од својс матице, народу без сна- 
жније националне самосвијести, изложеном непре- 
станом физичком исцрпл>ивању (ратовања на Војној 
границн) и културном тлачењу (насилно унијаћење) 
у Аустро-Угарској Монархнји. V народу Мркал>свог 
ужег завичаја има добрано неуротичних црта: сиров, 
нссагиан је и неограбљен (како сам о ссби каже), 
поли шалу и поспрА, понекад мек^чпан, али је и си- 
лован, па ће због ситнице пасти у јарост и потег- 
нути нож. Па и чувена б\гаа у Сјеничаку против »ма- 
ђарона« (1897), уза све остало, била је и један испад 
колективне неурозс.

Неће изгледати сувише неумјссно, или драстично, 
ако се поред Саве Мркал>а постави лик Вука Кара- 
цића. Вук је потекао из жилаве, горштачке средиис,
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из народа који је, иако потлачен у турској царевини, 
успио Аа сачува и развија своју нациоиалну свијсст. 
Учесник ослободилачког устаика у Србији, Вук је, 
без обзира на снагу свог талента и карактсра, могао 
да осјсти иза себе подршку пробуђеног народа, схва- 
тио је историјску нужност једнс културне револу- 
ције, од које добива трајне стваралачкс импулсе. 
Осим личне снаге, Вук је у себи згушњавао и силе 
које су зрачилс из цјелокугашг народа, толико већ 
моћног да рјешава задатке не само својс тренутне 
егзистенције већ и даље будућности. Ништа сличиог 
није било у Савином случају. Не само да није имао 
иза себе неку ширу и снажнију социјално-политичку 
позадину него, још уз то, њсгова неуроза га јс раз- 
двојнла и од онаквог народа какав је био. А да- 
нашњи завичај његов као да хоће да му узврати ис- 
том мјером. Мало ко и зна за њега. Не зашша их 
прошлост, не брине будућност. Само нек се куса од 
садашњице, и то што више; али нису за то криви. 
Кад је прије неколико година требало направити неки 
помен Сави Мркаљу, интелигенција се уплаши и од 
тог давнашн>ег покојника. Хтједоше, не хтједоше — 
смједоше, не смједоше.
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