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Андрићева дубока запажања и темељно изведени закључци о човеку и 
друштву босанског тла, библиографски истицана, нису озбиљно узимана у 
политичко разматрање савременика. Други писац од кога смо могли нешто да 
научимо о Босни, можда и више него кроз суве чињенице неких уџбеника историје, 
јесте Милош Црњански. Он је у жанру новинске репортаже записао своју 
политичку и антрополошку перцепцију Босне 1925. године, у дневном листу Време. 
Целукупан друштвени, национални и верски живот у Босни одвија се у знаку 
традиције. Основни суд који је формирао о Босни може се сажети на један дубоко 
песимистичан начин: босанска свакодневница је натопљена прохујалим вековима. 
«Судар прошлости и будућности ни у једној нашој земљи није тако јак. Сва се 
Босна још увек љуља од тог судара» (Који је враг у Босни, 29. 11. 1915). У тој 
земљи, као да историјско време не пролази. Текст »Који је враг у Босни?«, овако 
почиње. »Босна је наша најтајанственија земља. Јуче још као да су њом ходиле све 
оне војводе, што их певају уз гусле, јахале силне паше, аге и бегови. Јуче још као да 
су њом ходиле трговачке караване, кроз брда, а по механама играле трбухом 
играчице египатске уз талабас. Јуче још као да су над њом криве сабље севале и 
руменели се покољи због вере, крста, јеврејске звезде и полумесеца. Јуче још као да 
су у њој непрекидно са градова грмели топови«. 

Сличан политички опис понавља се и у тексту Шта иште и жели Босна?. 
»На око суморна и мрачна, сва у планинама, маглама и ћутању. Босна је она наша 
земља, која највише на дну, ври. Све ово што се око ње и у њој догађа, она не може 
да разуме и увиди тако брзо, да опрости тако брзо, да прихвати тако брзо, као друге 
наше покрајине. Зато су у њој и православни, и католици и муслимани 
неповерљиви и као у неком очекивању. Навикли да гледају највеће муке и патње 
столећима, да се своје вере и имена држе столећима, босанци имају у себи неки 
тврдоглави понос и празни идеализам. Ћутке, али са пригушеним презирањем, они 
посматрају ову политичку гужву око себе и не могу да је разумеју. Велике потезе 
стварања ове државе, спољне политике, министарских криза, интрига, финеса 
демократије, босанксе масе уопште не схватају и не знају. Верски осетљиве, 
фанатичне племенски, оне се тврдоглаво држе својих традиција. Код њих, у Босни, 
нужна су више него у ма којој нашој земљи, обавештења у широким масама, добра 
реч и чиста истина«. 

А у тексту Слике и прилике око Сарајева, Босна се пореди са Тибетом. 
»Ниједна од наших земаља не изгледа тако стара и забачена од света, затворена и 
повучена у брда и шуме, ни тако ћутљива као наша Босна. Архаичка је то земља и 
чудна, богумилска и сад још, са својим тврдим планинама, кулама негдашњих 
градова и још тврђим бошњачким главама. Сва је старинска, мрка и невесела, са 
својим кућерцима у брдима, својим малим коњима и сељацима што изгледају 
завијени у прње, као номади. Прави Тибет. Мрак у њој рано пада, магла је свуд и 
дубока меланхолија... Свет је туда, на жалост, горко различит, још увек читав јаз 



дели православног, од католика и муслимана. Само када беда наиђе дођу у варош 
да траже правду. Улазе раздрљених груди и голих чланака, упрсканих од блата 
друмова. Носе батину уз себе за случај ако се појаве вуци«. 

Лирски опис Сарајева делује као некаква литерарна фикција. »Сарајево, на 
жалост, још осећа и преболује судар старог и новог. Има у себи увек неке 
источњачке лепоте, пуно је дивне и хладне воде, жубора, румених и жутих, јесењих 
боја. У пролеће околина те вароши мора да је ванредна. Огранци брда и планина, 
мора да миришу, а беле, врло лепе џамије да светле. Врело Босне, са својим бујним 
изворима испод планине, својим рибњацима, потоцима и гајевима, право је чудо. 
Варош на Миљацки, чија је вода сребрна зими, а црвена кад нарасте, између 
вртова, попела се и на обронке брда, у баште и шумице, врло високо, тако кад се 
увече запале светла, изгледа огромна и чудна, звездана и светлуцава. Околна брда 
завршена су тврдим табијама, које се пале без једне пушке. Попне ли се до њих, 
изнад провалија, башта, турских гробаља и потока, сво Сарајево види се у дубини, 
испод замагљених, снежних планина. Жуто дрвеће и воће гледа у јесен, кроз 
јабланове, испод којих се оснивају клубови љубави, као некад клубови за 
националне идеале. Брда и планине се црне кроз маглу, као пре. Камење 
муслиманских бробова расејано је свуд као бело цвеће. Дивљи голубови, читава 
јата падају кроз пожутело лишће. На рубу брда кафане и теферичи, где се сања кроз 
модри и љубичасти јесењи дан. Босна је тамо иза брда, сва црна, непомична, 
историјска, охола. Требевић се модри до неба, а изнад града једна жута и јесења 
шума топла је и названа »рајски вртови«. У зидинама се крије турска мала, испод 
јабланова. Кад се дигне са ње поглед, високо на брду чак, опет се угледа тврђава, 
сада грозна и безначајна. Изнад фрањевачке цркве, читав један поетични крај, 
вртова, малих кућа, дрвећа и сенке, димњака и капиџика, то је католички Бистрик. 
Из брда извире црвена земља, а небо се бистро плави. Ипак кад се спусти, из близа, 
особито пред вече, то Сарајево изгледа скоро бедно. Оно је још увек центар Босне, 
као нека престоница и потребно је да је тако тој Босни, чудној и одељеној од света, 
али се тај град необично утишао. Његове велике зграде, огромна пошта и ванредни 
музеј, каквог немамо нигде у држави, његови редови палата, нестају суморно у 
магли. По улицама се увукло нешто мртво и паланачко, у све те кафане са 
замагљеним прозорима, коцкарницама и биљаром, крај којих тако празно и 
узалудно пролази град«. 

Црњански је осветлио босанско подручје и из једног, може се рећи, 
етнопсихолошког угла. Размишљање о Босни је размишљање о њена три 
»конститутивна народа«. 

Наслов текста Шта иште и жели Босна, довољно казује о каквом питању се 
расправља. »Муслиманске масе, досад, и не знају у ствари шта су то избори и 
парламент. Уплашени за своју веру и дина који је био седам година у опасности, 
они су, као овце, пред изборе јурили све до једног у свој тор. Гласали су по вољи 
Алаха и г. Спахе, по упутству својих свештеника за једино спасавајућу ЈМО 
(југословенска муслиманска организација – З.А.)« 

И у тексту Прошлост и новости у Босни, Црњански описује муслимански 
свет у Босни. »Муслимани, мислило се код нас, спавају по харемима. Нема тога 
више ни за г. Спаху. Чули и они о аграрној реформи, па и они пошли на радикалске 
зборове. Не боје се ни за дина, ни за Стамбол. Јесмол браћа? Аман кад ти кажеш. 



Не вичу више деца и продавци новина, као пре у доба победа Кемал паше, грлатим 
гласом по улицама »плахо за муслимане«. Грешило се са обе стране, време је да 
почнемо лепо једно с другим«. 

Одмах у наставку Црњански верно репродукује типични босански разговор. 
»Кад је збор г. Владо Андрић стане на сто и коликог га је Бог дао виче: људи браћо 
шта је ово? А у руци држи комад проје. Проја господине виче у глас сва Босна. Је 
ли проја? Јес, тако ти Бога, Бог те поживио, проја. Аха проја, је ли проја? А с какве 
је њиве проја? С православне, с католичке, јали муслиманске ? Ћути Босна јади је 
однели, па само понавља, е да те Бог поживи господине, бог те поживио, нико нам 
као ти не каза. Јесмол браћа? Аман кад ти кажеш«.  

Градови у Босни су били потреба Турака и муслиманске, беговске класе у 
далекој прошлости а са продором Аустрије градови су постали стециште 
администрације, чиновника и официра. 
 

Српске традиције 
 

Црњански открива  срце нашег народа, телесну лепоту нашег народа и душу 
нашег народа у на планинама и урвинама Босне. »Православни, преко 
осамстохиљада душа, имају врло одређене и једноставне појмове о својој отаџбини. 
Они сматрају да је на Косову пропало све и да су после трпели кроз столећа 
ропство и колац и бич и хајдучију и вешала, много више вешала него што се зна« 
(Шта иште и жели Босна?). 

Православци живе у прошлости. Сећају се устанака, хајдука, колца и 
вешала.  

У којој мери је српски човек везан за фолклорну прошлост пластично 
Црњански описује у два текста о гусларским надметањима код Алипашиног моста, 
одржаним на Митров дан, 8. новембра 1925. (Утакмица гуслара код Алипашиног 
моста, 14. 11. 1925; Песма гуслара има ли још смисла, 17.11.1925). Своје присуство 
утакмици гуслара под босанским планинама, Црњанском се чини »барокно«. Текст 
Црњанског је значајан, не само због општег утиска који је тај догађај оставио него 
и због страсти гуслања и менталитета учесника тог епског надметања. Гуслари 
певају занети прошлошћу и »патњом видовитости«, а Црњански закључује: »Добар 
део нашег народа, још је на нивоу гусларских песама«. 

»Свакако се могло при том скупу гуслара осетити јасно једно: да је наш 
народ Босне, Подриња, Санџака, Хума, Црне Горе, а можда и даље, још толико 
архаичан и једноставан и грандиозан, да живи потпуно у планинама патетичних 
епских прошлости тих песама и да су његови покрети, још увек, у чистоти и 
горостасним и брдовитим дубинама тих односа, које су гуслари опевали, човека 
нашег према Богу и вечности. Гуслари и њина песма, у тим крајевима, још значе 
утицај, који другде по свету нема више ништа, до можда вера или делириј 
потиштених сталежа на масу«. 

Гусларске, народне песме, немају такав значај у Србији и Црној Гори, какав 
имају у Босни. »Осим тога, охола, тмурна, та Босна наша Шпанија, како је назива 
њен песник Иво Андрић, са својим снежним планинама, сухим камењаром, врелим 
вртовима и неочекиваним понорима, своји верским слепилом, инквизицијом, 
многобројним кулама и градовима, својим тешким и погуреним народом, 



одсеченошћу од света и охолошћу, отменошћу, можда је више од свих других 
наших земаља згодна за један овакав експеримент (гусларско такмичење – З.А.). Ни 
Србија ни Црна Гора више нису тако заостале да би биле близу времену народних 
песама наших, као ова болна, авај Босна« (14.11. 1925). 

Добар део нашег народа живи на нивоу гусларских песама. Опис јаука 
гуслара потреса до костију, онај који слуша сав се најежи од јаукања. «Већина 
гуслара дошла је у народној ношњи. Све један лепши од другога, праве мушке 
лепоте, били су херцеговци и Црногорци. Херцеговина је, изгледа срце наше земље 
и лепота тела и тамо дивна и општа...Та мушка лепота чиста и витка, била је право 
чудо овог скупа. Дубока и још неистрошена лепота мора да је на дну наше расе, 
која ће се појавити зачуђеном свет ускоро. Телесна лепота, којој у Европи нема 
равене, чека у планинама Херцеговине да се спусти у свет». (Утакмица гуслара код 
Алипашиног моста,14. 11. 25) 

А какав је гуслар кад пева? 
»Пева број 52. То је лугар Јово Клечић, песму пева о узимању Пљеваља... То 

је аутентичан, стари начин гусларске песме. Глас му јечи, завија као вук... Ми и не 
знамо шта се крије по нашим планинама, каква бол и каква отсеченост од целога 
света. Утисак песме овако, неотесано, певане, грозан је. Заиста нема народа који 
ово има, ову прастару уметност, архаичну толико да изгледа донесена из пустиња 
азијских, или чак из Полинезије« (Песма гуслара има ли још смисла, 17.11.1925). 

»Пева број 55. тежак из Вијовића крај Фоче. Излази смерно као девојка. Сви 
су ти певачи тако скромни, као тешки болесници. Као мађија разлеже се његов јаук 
док пева о Араду. Очи су му упрте у вис не види никог, халуцинира, као да је 
хипнотисан. Његов јаук потреса до костију. О боже зар је то наша прошлост, тај 
скотски живот, те паше и аге, та убиства, то ломљење костију, печење живих, све 
крваво?« 

Карактеристична је чињеница да је међу 64 такмичара било муслимана и 
католика. 

»Из старе Србије дошли су браћа Ушлумићи да отпевају о Карађорђу. Из 
Херцеговине дођоше: тежак Осман Лизде, муслиман из Столца са песмом о 
Краљевићу Марку и Арапину... из Љубушког је дошао да пева Иван Ковач, тежак, 
католик песму о Милошу Обилићу и 300 Арапа. Из Коњица Мешан Смајић, тежак 
муслиман, са песмом о Накићу Хусејинаги...« 

Коначно, гуслари нису дошли само да се такмиче него и да победе. Није 
лако одбору да објаве резултате, нарочито кад се има посла са Црногорцима и 
Херцеговцима. »Рећи гуслару да свира као у дипле мало је тужно, а сви су они 
уверени да небесно гуде. И најпосле, они су дошли у име села и вароши и сад да 
Пљевља испадну боља од Никшића, Коњиц од Приједора, може ли то да буде? 
Треба се вратити кући са утакмице, побеђен и то на гуслању, вечне бруке«. 

Православни «имају врло одређене и једноставне појмове о својој 
отаџбини». На Косову је све пропало али се држава обновила на Куманову и 
Солуну. «У души њиној, бескрајне су успомене на патњу, сиротињу и увреде». Сви 
православни опредељени су за Радикалну странку. Али споразума са радићевцима 
је поделио интелигенцију и народ. Они први су били за, а ови други су остали 
збуњени.  Карактеритстично је да Црњански наводи чињеницу да  у Босни ниједан 
лист није штампан ћирилицом (Шта иште и жели Босна?, 21.11. 1925). 



У политичком опредељењу Срби следе радикалну, Пашићеву странку. »Све 
до последњих дана та суморна села православна, под планинама и горе у брдима, 
навикла да смрћу и крвљу решавају пароле, увреде и идеале, очекивала су да је све 
што се ради само мудра игра обожаваног г. Пашића«. 

Занимљив је податак о статусу ћирилице и латинице у Босни 1925. »Босна, 
као Тибет, нема ни једног јединог листа ћирилицом. Утонула у своју суморност и 
верску и политичку гужву, она се не сећа више српског духа, ни фрањевачког рада, 
Босна јака и пре рата у нашој књижевности. Осамдесет од сто аналфабета« (21. 11. 
1925). 

У таквој Босни, најаче куца срце за српство и Србију. «Сва је Босна 
разнолика, иза сваког брда, земља са новим обликом, купаста, па таласаста, па 
питома уз сребрну реку, па римена као врт, па густа шума....Ниједан наш пречански 
крај, у ствари, нема права да говори о вешалима, за време рата, осим Босне. Што је 
другде била појединачна жртва, овде је опште робље. Од Требиња па до Вишеграда 
на хиљаде их ја платило главом, за Србију» (Слике и прилике око Сарајева,19. 11. 
1925.). на другом месту Црњански записује да је Босна дала највише добровољаца 
и на Солуну и на Добруџи (Прошлост и новости у Босни, 2.12.1925). 

 
Муслимани и вера 

 
Муслиманима је најважнија сигурност сопствене вере.   »Нема више харема 

ни за бегове, ни шедрвана, ни пустих коња. У целој Босни можда још свега 
двадесет бигамија. Остале су само ванредно лепе џамије. Бегове џамије, са плавим 
крововима, као арабљански оклопи, са тремовима пуним сенке, тишине и 
мудрости. У њој светле електричне сијалице, мада је сачувана, над гробом онога 
који ју је сазидао у 16. веку славним Гази Хусрев бегом. Алипашина џамија, на 
Кошевском потоку, сва у сенци и миру старих липа, бела и витка, као индијски 
храмови. У њој се моле хаџије пред полазак у Меку. Тишина и мир муслиманства« 
(Прошлости и новости у Босни, 2.12. 1925). 

«Верски осетљиве, фанатичне племенски, оне се тврдоглаво држе својих 
традиција...Има у Босни још јак осећај породице и части. Оптужбе, сумњичења 
политичка нигде не делује разорније него тамо. Отров је тамо свака гласна изборна 
парола отров који допире до сржи» (Шта иште и жели Босна?, 21.11. 1925). 

Онај који влада над душама муслиманским у целој Босни је реис-улема г. 
Чаушевић. Хтео је да са њим направи интервју али се први свештеник свих 
муслимана разболео. Хтео је да га пита да ли је дин у опсаности. На то питање је 
одгворио улемин помоћник г. Миханић – није у опсаности ни дин ни образ 
муслимана. Не би он седео у сарајеву да је тако. А главна парала на изборима 
Сулејмана Сапхе била је да су вера, дин и бог у опасности. 

 Муслиманске масе су највише уплашена за своју веру и дин-а и гласају како 
каже Сулејман Спахо. Слабо знају шта су избори и параламент. «Гласали су по 
вољи Алаха и г. Сапхе, по упутству својих свештеника за јединоспасавајућу Ј.М.О» 
(21. 11.1925). Међутим, у то време је била актуелна аграрна реформа коју је 
спровела радикална странка. Срби, Хтвати и муслимани су били заинтереоцавани 
за ту реформу. Муслиманске масе  су увидели да вера и дин нису у опасности и 



почињу да посећују политичке скупове других странака. Аграрна реформа је 
утицала да и муслиманска сиротиња дође до земље. 

Такмичење 64 гуслара код Алипашиног моста окупило је  гусларе из Црне 
Горе, Војводине, Београда,  али дошли су и муслимани из Столца, Осман Лидзе (са 
црвеним фесом) из Стоца и из Коњица, Мешан Смајић, тежак муслиман. 
 

Хрвати и католичка црква 
  

 Хрвати су по сведочењу Црњанског такође верски осетљиви а 
политички привржени Загребу. »Католички свет у Босни, који се енергичније 
назива католичким него хрватским, невидљивији је и тиши од православног. 
Дручије него у Хрватској, хрватске масе у Босни, осетљивије су верски, него 
племенски. Далеко мање од православне и муслиманске интелигенције беше пре у 
вези са својим масама, на које највећи уплив имала је црква. Па ипак те масе, у 
традицијама многоме заједничким са православнима, и заморена опозицијом, 
мекше уосталом и хуманије и од муслиманских, примиле су споразум највеће 
хрватске и највеће српске странке ведро и радо, док је хрватска интелигенција 
остала хладна. Са много симпатија за Хрватску Заједницу, та интелигенција пригла 
је шију пред г. Радићем... Свакако Босна остаје терен за судар српске и хрватксе 
утицајне сфере, ако дух споразума дубоко не измири душе и не стиша страсти и не 
задовољи амбиције. У Босни, код босанских католика, имаће своју најтежу и 
највећу улогу г. Стјепан Радић«. (Шта иште и жели Босна? 21. 11. 1925) 

Католици су верски осетљивији него национално. Хрватска интелигенција је 
у чвршћој вези са својим масама. Она је остала хладна код споразума  са 
радикалима али масе нису. 

Два текста Милоша Црњанског баве се критиком политичке и јавне 
делатности сарајевског бискупа др. Ивана Шарића. Црњански са становишта 
државног разлога осуђује писање листа »Недеља«. »Партикуларни фанатизам 
против православља као »иноверије« и против државе, као узвишеног закона и за 
католике, којим одишу прошлост и садашња »гласила« каптола врхбосанског 
надбискупа Ивана Шарића, значи опасност пре свега за нашу католичку цркву, а за 
државу и наш народ више једну дубоку увреду«. 

Бискуп Шарић се «повампирио на гробљу Аустрије». Црњански криткује 
његове говоре војницима Аустроугарске (из Босне) у рату против Србије 1914. Он 
позива у бој « за свету и праведну ствар наше алавне хабсбуршке монархије». 
Међутим, покушава да разикује  делатност бискупа Шарића и католичке цркве: 
бискуп Шарић делује против нове државе и народа упркос  «великог хуманизма 
католичке цркве». 

Одбрана државе је политичко становиште са кога Црњански критикује 
делатност сарајевског бискупа.. «Питање онога што бискуп Шарић већ две године 
чини, није никакво интерно питање наше католичке цркве, нити католичког 
свештенства, не оно је страшан напад против целог нашег народа, против целе 
наше државе, против мира и будућности наше намучене земље» (Ко је био бискуп 
Шарић, 25. 10.1025.).У свом листу Недеља води он рат 1) против православља као 
«иноверја» и против државе, 2) против предаје завода светог Јеронима  држави 
СХС и 3) против глагољице у католичкој цркви. 



Друга тешка критика Црњанског је стављање завода Св. Јеронима под 
јурисдикцију Краљевине СХС. Реч је о Заводу који је од 18. века служио за 
школовање »илирског«, односно хрватског свештенства. На темељу споразума од 
27. јануара 1924. године, краљевина Италија пренела је повластице које је до тада 
уживала Аустрија на Краљевину СХС. Али, појавили су се проблеми са Ватиканом 
јер је  је СХС била шизматичка држава а  хабзбурговци су били «апостолски». 
Бискуп Иван Шарић је у свом листу писао да је «хрватски завод Св. Јероним опет 
угрожен». Зашто се сарајевски бискуп бори против  државе у питању завода Св. 
Јероним? Зато што у том заводу треба да се васпитава наше католичко свештенство 
али није свеједно за државу у каквом духу и да ли против државе или не. Бискуп др 
Иван Шарић био је оштро против реченог споразума, а Црњански је у томе видео 
борбу против државе у питању завода Св. Јеронима. (Ко је бискуп Иван Шарић, 25. 
11. 1925.; Питање глагољице и конкордата,  4.11.1925.). 

И трећа критика. После 1918. католички конкордат у СХС замолио је Свету 
столицу да прошири употребу старословенског језика у католичкој литургији у 
складу са народним жељама. Али, те 1924. одбацују  молбу да употреба глаогољице 
не буде у државном уговору. А то је заслуга и бискупа Шарића. 
 

* * * 
Текстове Црњанског о којима је овде било речи, не би требало схватити 

само као подсећање на једно време кога више нема. Његова политичка дескрипција 
босанског тла и народа који на њему живе, могу се разумети као опомена свима 
онима који се баве друштвеним и политичким послом. Свако ко хоће да мења 
стварност живота мора се упознати са социјалном археологијом, и тек потом 
израчунати дејство могућних последица употребљених средстава.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


