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Са же так: Пред мет ра да су аспек ти дру штве ног на си ља као кул-
ту ро ло шког зна ка у ли те рар ном хро но то пу. Фе но ме ни су раз мо-
тре ни у се ми о тич ком кљу чу, с по зи ци је те о ри је о се ми ос фе ри с 
до ми нан том на не е ла стич ним се ми ос фер ним је згри ма кул ту ре. 
Ак це нат је на ис тра жи ва њу на си ља ко је кул ту ра про из во ди као 
са мо бе збед но сни ме ха ни зам, да кле као ре ци див соп стве не са мо-
за шти те. Ана ли за је осли ка на при ме ри ма из све вре мен ске Ан дри-
ће ве про зе по гра нич ног ти па. На фо ну стра да ња Бо сне у хи ја ту 
три ју ца ре ви на, ја сно су из ди фе рен ци ра не бит не раз ли ке пре ма 
при ро ди со ци јал ног на си ља ко је про ис ти чу из раз ли ка у са мо о-
пи си ва њу кул ту ра Ис то ка и За па да. Бит но из ме ње ни стан дар ди 
Евро пе у ко рист ху ма ни за ци је прав не нор ме и рат не ети ке у 19. 
ве ку – до при не ли су то ме да се за о ста ла прак са окрут ног на си-
ља ти мар ског тур ског си сте ма у Евро пи но во га до ба до жи вља ва 
као вар вар ство и не ци ви ли зо ва ност и да те жи то ме да бру тал-
но на си ље ели ми ни ше из ле ги тим них стан дар да са мо о пи си ва ња 
европ ске кул ту ре.

Кључ не ре чи: кул ту ра, на си ље, се ми ос фер но: са мо о пи си ва ње, 
пери фе ри ја, аси ме три ја 
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Пре ам бу ла:1 Ин те лек ту ал на исто ри ја чо ве чан ства мо же се 
по сма тра ти као бор ба за пам ће ње, је згро ви то и сли ко ви-
то ис ти че Ју риј М. Лот ман (Юрий Ми хайло вич Лот ман) у 
ду ху сво га схва та ња кул ту ре ко ја је у нај оп шти јем сми слу 
„си стем це ло куп не не на след не ин фор ма ци је, на чин ње не 
ор га ни за ци је, аку му ла ци је, чу ва ња и пре но ше ња на по том-
ство“2. Раз не со ци јал не и исто риј ске гру пе „бо ре ћи се за ин-
фор ма ци ју, те же да је мо но по ли зу ју. Сред ства ко ја се при 
том ко ри сте ко ле ба ју се из ме ђу тај них тек сто ва и ко до ва [...] 
и ства ра ња дез ин фор ми шу ћих тек сто ва“3. За па жа се да је у 
тим про це си ма при су тан ви сок сте пен не то ле ран ци је пре-
ма дру га чи јем, ал те ри тет ном - пре ма струк ту ра ма ко је ни су 
у скла ду са „твр дим“ пра ви ли ма ак ту ел не кул ту ре, узу си ма 
ње ног са мо о пи си ва ња и ета бли ра ња. Да кле, углав ном је ту 
реч о ма ње-ви ше на сил ном опе ри са њу по ме ну тим си сте мом 
ин фор ма ци ја. Оне су на ро чи то има нент не не е ла стич ним 
се ми ос фер ним је згри ма кул ту ре ко ји соп стве но са мо о пи-
си ва ње по чи њу уни шта ва њем пам ће ња, бри са њем „ту ђих“ 
тек сто ва и за бо ра вља њем ве за са дру го сти, са ал те ри те том. 
Та кво се ми ос фер но је згро кул ту ре, ме ха ни зми ма са мо о пи-
си ва ња, уни шта ва и чи сти све оно што ефи ка сно не по др жа-
ва иден ти тет соп ства, по пут тек сто ва са пе ри фе ри је се ми ос-
фер ног је згра, или спо ља шњег дез ор га ни зо ва ног про сто ра. 
Ри гид ни об ли ци са мо о пи си ва ња је згра и ње го вог ета бли-
ра ња, с до ми нан том на на си љу, на ро чи то су упе ча тљи ва и 
ин ди ка тив на у се ми ос фер ним је згри ма ко је од ли ку је то-
та ли тар ни тип кул ту ре4. У ве зи с тим, по жељ но је ис та ћи 
да се у кул ту ра ма ко је су ме ђу соб но слич не, се ми ос фер но 

1 Ис тра жи ва ње на ко ме је за сно ван овај рад спро ве де но је у окви ру про-
јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но-
сти (број 178005), ко ји се, под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че-
вић, спро во ди на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, уз фи нан сиј ску по моћ Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз воја Ре пу бли ке Ср би је. 

2 Лот ман, Ј. М. (1974) Огле ди из ти по ло ги је кул ту ре, Тре ћи про грам Ра-
дио Бе о гра да бр. 4, је сен, стр. 439-489.

3 Исто, стр. 443.
4 По сто ји зна тан оп сег ка рак те ри сти ка то та ли рар них си сте ма ко је су се  

кроз ди ја хро ниј ску пер спек ти ву по ка за ле као ин ва ри јант не, за јед нич ке 
осо би не. Ука жи мо са мо на оне ко је чи не пред мет ни оквир ана ли зе ово га 
ра да: вла да ју ћа иде о ло ги ја/ве ра; не по сто ја ње де о бе вла сти: за ко но дав-
на, из вр шна и суд ска власт ни су не за ви сне и одво је не јед не од дру гих 
не го се на ла зе у ру ка ма ди кта то ра или до ми нант не пар ти је; ус кра ћи ва-
ње, или кр ше ње људ ских пра ва, ре пре си ја по је дин ца и гу би так лич них 
сло бо да, по пут  сло бо де ве ро и спо ве сти; вла да ри (дик та тор, пар ти ја) по-
ку ша ва ју да над гле да ју ста нов ни штво сво је др жа ве, та ко да по је дин цу 
од у зи ма ју про стор за при ват ност; ми ли та ри зам у сва ко днев ном жи во ту 
ста нов ни штва, агре сив на спољ на по ли ти ка; раз ви ја ње ра да тај не или 
по ли тич ке по ли ци је, ра ди кон тро ле ста нов ни штва, при ме на ме то да за-
стра ши ва ња, хап ше ња, вр ше ње ре пре си ја ста нов ни штва; ка жња ва ње 
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самоопи си вање, на чел но, од ви ја по прин ци пи ма мо ду лар но-
сти5. Пре ма то ме, ко ли ко год да су не е ла стич на кул тур на се-
ми ос фер на је згра, по пут де спот ских, то та ли тар них си сте ма, 
на из глед раз ли чи та у сво јој по јав но сти, у њи хо вом са мо о-
пи си ва њу и ета бли ра њу се у би ти ре ком би ну ју слич ни или 
исто вет ни мо ду ли - кул тур ни обра сци, чи ја слич ност по ста-
је пре по зна тљи ва ду бин ском ана ли зом. Да кле, за ни мљи вост 
пред ста вља спо зна ја да су при ро да и ква ли тет ме ха ни за ма 
са мо о пи си ва ња је згра то та ли тар них кул ту ра у осно ви слич-
ни: ета бли ра ју се по ис тој ма три ци на си ља, без об зи ра на то 
да ли је реч о не ком та квом је згру из исто риј ске ди ја хро ни је/
син хро ни је, или о фик ци о нал ној дис то пи ји. 

Ка пред ме ту ис тра жи ва ња. Ти пич ни ме ха ни зми на си ља 
и тор ту ре, као из раз са мо за шти те ап со лу ти стич ких, се ми-
ос фер них је зга ра, очи глед ни су у по гра нич ној про зи6 ка ква 
је, при ме ри це Ан дри ће ва, у ко јој је Бо сна не ко ли ко ве ко-
ва пе ри фе ри ја Ото ман ске им пе ри је. На и ме, вре ме об у хва-
ће но Ан дри ће вом исто риј ском про зом ве за но је за пе ри од 
вла да ви не ау то ри тар них си сте ма у Евро пи и Осман лиј ском 
цар ству. То је бит но, ка рак те ри стич но оп ште ме сто ко је ана-
ли зом раз от кри ва из ве сне за јед нич ке ка рак те ри сти ке са мо-
о пи си ва ња не е ла стич ног се ми ос фер ног је згра то та ли тар ног 
ти па. На си ље је има нен тан и кон стан тан ме ха ни зам угра ђен 
у срж ин сти ту ци ја са мо о пи си ва ња ау то крат ских кул тур них 
си сте ма. Та ко је на си ље над по је дин цем и ко лек ти вом, те 
ње го ви мно го број ни пси хо-фи зич ки об ли ци - mo dus pro ce-
den di прак се та квих се ми ос фер них је зга ра. При ро да вла да-
ви не Пор те на Бал ка ну и Бо сни у би ти оста је не про ме ње на 
ви ше ве ко ва. Ме ђу тим, Бо сна је исто вре ме но и по гра нич ни 
про стор др жа ва хаб збур шке и фран цу ске кру не ко је су сво-
ју ап со лу ти стич ку при ро ду опле ме ни ле те ко ви на ма про све-
ти тељ ства и гра ђан ско-бур жо а ске, фран цу ске, ре во лу ци је. 
У хи ја ту три ју ца ре ви на, да кле, с ра зно ли ким исто риј ским 
и кул тур ним ва ри је те ти ма, у ко је су те мељ но утка не хри-
шћан ска ка то лич ка и ор то док сна ве ра, ислам ска ве ро и спо-
вест, као и сви дру ги бит ни аспек ти раз ли чи тих кул ту ра - та 
по гра нич на по зи ци ја умно го ме је од ре ђи ва ла суд би ну Бо-
сне, ње них жи те ља, као и њи хо ве сло же не од но се. Исто вре-
ме но, на фо ну ње ног стра да ња, ја сно су се из ди фе рен ци ра ле 

ди си ден ата (кон цен тра ци о ни ло го ри, гу ла зи, по ли тич ка ро би ја, му че ње) 
и дру го. 

5 Мо ду лар ност мо же мо са гле да ти као ге не ра ли за ци ју, прин цип ства ра ња 
раз ли чи тих струк ту ра по мо ћу јед ног или ви ше ба зич них еле ме на та – 
мо ду ла. Пре ма: Ja blan, S: Mo du la rity in Sci en ce and Art, Vi sual Mat he ma-
tics, 4. 1. 2002. http://www.mi.sa nu.ac .yu/vi smath/ja blan/co ver.ht m 

6 Лот ман, Ю. М. (1992) Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I Тал лин, Алек сан дра, 14
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бит не раз ли ке у са мо о пи си ва њу кул ту ра Ис то ка и За па да, те 
њи хо вог раз ли чи тог од но са пре ма при ро ди на си ља, му че-
њу, ши ка ни ра њу и по ни жа ва њу пот чи ње них, или оних ко ји 
кр ше нор ме са мо о пи си ва ња се ми ос фер ног је згра. Сто га је 
ана ли за, у на зна че ном  се ми о тич ком кљу чу, осли ка на при-
ме ри ма из све вре мен ске Ан дри ће ве про зе по гра нич ног ти па 
(Трав нич ка хро ни ка, На Дри ни ћу при ја и Омер па ша Ла тас). 

Аси ме три ја се ми ос фер ног је згра и пе ри фе ри је. Се ми-
ос фе ра7 се у прак си про у ча ва као це ло куп ност од но са тек-
стов них и ван тек стов них (кон тек сту ал них) се ми о тич ких  
струк ту ра (тек сто ва) у њи хо вој син хро ниј ској и ди ја хро ниј-
ској ко му ни ка ци ји. „Нај круп ни је струк ту ре се ми ос фе ре су 
кул ту ре и ци ви ли за ци је“.8 Ан дри ће ва по гра нич на про за те-
мељ но све до чи о су сре ту и су да ру раз ли чи тих кул ту ра на 
Бал ка ну. Ро ма ном На Дри ни ћу при ја об у хва ћен је пе ри од од 
не ко ли ко ве ко ва вла да ви не Пор те над Бо сном, док је у Трав-
нич кој хро ни ци тај пе ри од осман лиј ске вла да ви не знат но су-
жен на ин тер вал од по чет ка 1807. до 1814. године, та ко зва на 
„кон зул ска вре ме на“. Основ ни тип ор га ни за ци је дру штва 
Осман лиј ске вла да ви не у до ба ко је је об у хва ће но Ћу при јом 
и Хро ни ком од ли ку је ти мар ски си стем9. С аспек та се ми-
ос фер них ви зу ра по себ но су ин те ре сант на “кон зул ска вре-
ме на” ка да се у Бо сни су че ља ва ју три до ми нант не кул ту ре, 

7 Се ми ос фе ра (грч. se me ion-знак + sfa i ra –лоп та) озна ча ва це ло куп ност  
ин тер ак ци је свих мо гу ћих ко му ни ка ци ја, с аспек та чо ве ко ве пар ти ци-
па ци је у њи ма;  по јам је 1984. го ди не ар ти ку ли сао и кон цепт се ми ос фе ре 
раз вио Ју риј Ми хај ло вич Лот ман (Юрий Ми хайло вич Лот ман) ана лог но 
пој му би ос фе ра  В. И. Вер над ског (Вер над ский).

8 Лот ман, Ю. М (1992) Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I, Тал лин, ,,Алек сан дра” http://
www.gu mer.in fo/bi bli o tek_Buks/Cul tu re/Lotm/in dex.ph p.> 06.02.2010.

9 Ти мар ско-спа хиј ски си стем: на зив за вој но-фе у дал ну ор га ни за ци ју 
Осман лиј ског цар ства од 14. до 19. ве ка. То ни је са мо об лик од но са у 
по љо при вре ди, већ је и вид ор га ни за ци је вој ске-ко њи це (спа хи ја), као и 
об лик др жав не упра ве. Сво зе мљи ште је у ру ка ма сул та на ко ји га мо же, 
по сво јој во љи, из но ва пре кра ја ти и до де љи ва ти спа хи ја ма по за слу зи. 
Тај оба ве зу ју ћи по клон зе мљи шног по се да (ти мар) био је уо би ча је на 
прак са у Евро пи и Ана до ли ји. На и ме, основ не ору жа не сна ге Ото ман-
ско га цар ства би ле су: ре гу лар на вој ска ко ју је ди рект но пла ћа ла ото ман-
ска др жа ва, а са сто ја ла се од ја њи ча ра (ре гу лар не пе ша ди је) и стал но 
пла ће не ко њи це, по зна те под на зи вом спа хи је Пор те (Пор та – тра ди ци-
о на лан на зив цар ске вла де у Истам бу лу). Мо дел та квог ау то крат ског хи-
је рар хиј ског са мо о пи си ва ња при ме њи ван је од вр ха дру штве не ле стви-
це до ње но га дна, где се на ла зи обес пра вље на ра ја, за ви сна од спа хи ја и 
с мно гим ма те ри јал ним на ме ти ма, све до дан ка у кр ви (пла ћа ње дан ка 
у де ча ци ма по зна том под тур ским на зи вом аџа ми-оглан или de vo ir me/
dev sir ma: ску пља ње) ко јим се по пу ња ва ла сул та но ва нај вер ни ја вој ска 
– ја њи ча ри. У 15. и 16. ве ку си стем devsirme је био у пу ном за ма ху;  уки-
ну та је у пр вој по ло ви ни 17. ве ка, али је то у исто ри ји хри шћан сог све та 
на Бал ка ну под тур ском вла да ви ном, остао нај те жи и нај бол ни ји на мет. 
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ка да у Трав ни ку, глав ном се ди шту Бо сне под тур ском вла да-
ви ном, бо ра ве кон зу ли са За па да - фран цу ски и ау стриј ски. 
То је вре ме ка да су на европ ској по ли тич кој сце ни: На по ле-
о но ви ра то ви, у Ца ри гра ду ре фор ме Се ли ма III, Бо сна и Ср-
би ја под тур ском оку па ци јом, на род не бу не и устан ци (Пр ви 
срп ски уста нак у Ср би ји), а Ау стри ја у там пон зо ни и на 
ди рект ним гра ни ца ма, из ме ђу Фран цу ске и Тур ске, бра ни 
сво је ин те ре се на Бал ка ну. Оту да је то ро ман о су че ља ва њу, 
су да ру нај до ми нант ни јих се ми ос фер них тек сто ва (кул ту ра), 
тач ни је нај ја чих се ми ос фер них је зга ра на Бал ка ну. О по ку-
ша ји ма ме ђу соб ног ди ја ло га два та ко раз ли чи та све та - Ис-
то ка и За па да.

За ко ни тост уну тра шње ор га ни за ци је се ми ос фе ре је фор ми-
ра ње је згра/је зга ра се ми ос фе ре и, у од но су на ње га или ви-
ше њих, се ми ос фер не пе ри фе ри је. У је згру се очи ту ју до ми-
нант ни се ми о тич ки си сте ми, по твр ђе ни и ета бли ра ни тзв. 
ин сти ту ци ја ма са мо о пи си ва ња – уре ђи ва ња се ми ос фер ног 
про сто ра по свим аспек ти ма ин те гри са ња кон крет не кул ту-
ре; при ме ри це: еко но ми је, по ли ти ке, пра ва, ети ке, обра зо-
ва ња, ле че ња, сти ла сва ко днев ног жи во та, при род ног је зи ка 
по мо ћу ко је г кон крет на кул ту ра вр ши сво је ета бли ра ње и 
дру го10. На и ме, са мо о пи си ва ње, у сми слу са мо и ден ти фи ка-
ци је, си стем ског и си сте ма тич ног озна ча ва ња и ета бли ра ња 
са мо свој но сти је нај ви ша фор ма струк ту ри ра ња се ми о тич-
ког си сте ма, а то под ра зу ме ва ства ра ње сло же не мре же ме та-
струк тур них са мо о пи са (гра ма ти ке), ко ди фи ка ци ју оби ча ја, 
прав них, етич ких и дру гих нор ми ко је су у функ ци ји са мо о-
пи си ва ња тог се ми о тич ког про сто ра (кул ту ре): је дан од де-
ло ва се ми ос фе ре, по пра ви лу онај ко ји је из струк ту ре са мо-
га је згра, у про це су са мо о пи си ва ња ства ра сво ју гра ма ти ку 
и ко ди фи ка ци ју, а за тим се ус по ста вља ју ме ха ни зми по ку-
ша ја да се те нор ме што ви ше про ши ре по се ми ос фе ри. Та ко 
пар ци јал на гра ма ти ка јед ног се ми о тич ког про сто ра се ми ос-
фе ре, те жи да по ста не ме та је зи ком опи си ва ња це ле се ми ос-
фе ре11. Због то га је се ми о тич ки про стор је згра се ми ос фе ре, 
по пра ви лу, нај ма ње флек си би лан и нај и нерт ни ји на про ме-
не и но ве са др жа је, док су пе ри фе ри ја се ми ос фер ног је згра 
и ње ни гра нич ни про сто ри флек си билнији, адаптабил ни ји и 
про пу стљи ви ји за но ве ко му ни ка те. Указа на раз ли ка из ме-
ђу цен тра и пе ри фе ри је се ми ос фе ре дефини ше, у на зна че-
ном сми слу, још јед ну ка рак те ри стику семи ос фере – ње ну 

10 Лот ман, Ю. М (1992)  Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I Тал лин, Алек сан дра, стр. 20. 

11 Исто, стр. 21.
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асиме трич ност12. Да кон кре ти зу је мо: у „кон зул ска вре ме-
на“ о ко ји ма Ан дрић све до чи, сва три се ми ос фер на је згра 
(тур ско, ау стриј ско, фран цу ско) су ау то ри тар но ко ди ра-
на13, са не при ко сно ве ним су ве ре ном на вр ху, али је, исто-
вре ме но, са мо о пи си ва ње, у свим сфе ра ма ета бли ра ња тих 
се ми ос фер них је зга ра, вр ло раз ли чи то. 

Власт бит но пар ти ци пи ра у са мо о пи си ва њу се ми ос фер ног 
је згра. Ме ђу тим, без об зи ра на вр сту ле ги ти ми те та вла сти, 
се мис фер но је згро, по пра ви лу, те жи да што рав но мер ни је 
ета бли ра и про ши ри еле мен те соп стве ног са мо о пи си ва ња 
по це лој струк ту ри свог се ми ос фер ног про сто ра и да га хо-
мо ге ни зу је. У прак си се, ипак, иде ал на хо мо ге ни за ци ја не 
до се же. Сто га се и у том сми слу го во ри о аси ме трич но сти 
се ми ос фер них струк ту ра, по го то во на ре ла ци ји се ми ос фер-
но је згро-пе ри фе ри ја. Тур ско ау то ри тар но14 се ми ос фер но 
је згро је вла да ју ће кул тур но је згро у Бо сни и на Бал ка ну. На 
сво јим гра ни ца ма су че ље но је са два, та ко ђе, моћ на ау тори-
тар на се ми ос фер на је згра, ау стриј ским15 и фран цу ским, ко-
ја су у стал ним ме ђу соб ним ри вал ским од но си ма. Оба су 

12 Лот ман, Ю. М. (1992) Асим ме трия и ди а лог. Статьи по се ми о ти ке и 
то по ло гии культуры, том I, Тал лин, Алек сан дра, стр. 47.

13 Ау то ри тар ност - дру штве ни од нос ко ји до ми нант но фа во ри зу је по-
што ва ње ау то ри те та вла сти али и по је ди них лич но сти као не при ко сно-
ве них ар би та ра у свим зна чај ним пи та њи ма ва жним за со ци јал ну ор га-
ни за ци ју жи во та, ин сти ту ци је и по ли ти ку. Из то га про ис ти че трај на и 
ра ди кал на не јед на кост уче сни ка у дру штве ном жи во ту и њи хо ва не мо-
гућ ност да сло бод но ис ка зу ју и за до во ља ва ју сво је по тре бе и ин те ре се. 
Ова кав си стем вред но сти нај че шће се оства ру је при нуд ним сред стви ма 
пре ко др жав них ин сти ту ци ја и ор га на, по ли тич ких стра на ка, вер ских 
гру па, си сте ма обра зо ва ња или би ло ко јих дру гих гру па за при ти сак.

14 Осман лиј ско цар ство је ве ко ви ма би ло уре ђе но на прин ци пи ма ау то-
кра ти је с не при ко сно ве ном вла шћу и мо ћи сул та на, као вр хов ног по-
гла ва ра Цар ства. У кон тек сту ово га ра да, бит но је ука за ти на то да је, 
без об зи ра на раз ли чи те дру штве не и по ли тич ке про ме не ус по ста вља не 
ти мар ским си сте мом и тан зи мат ским ре фор ма ма – при ро да вла сти у 
Осман лиј ском цар ству оста ла не про ме ње на - ау то крат ска. Та кву тур ску 
власт у Бо сни и њој су сед ним зе мља ма, опи су је Иво Ан дрић у сво јој 
исто риј ској про зи.  

15 Ап со лут на мо нар хи ја у свом спе ци фич ном об ли ку, про све ће ном (бе-
не во лет ном) ап со лу ти зму – озна ча ва об лик вла сти у ве ћи ни др жа ва у 
Евро пи 18. ве ка (при ме ри це, хаб збур шка и фран цу ска власт) чи ји су 
вла да ри, ма ње-ви ше, при хва ти ли иде је про све ти тељ ства, нај че шће те-
ме ље не на ра ци о на ли зму, те на сто ја ли да их при ме не у прак си кроз низ 
ре фор ми ко ји ма је, у ве ћој или ма њој ме ри, уво ђе на сло бо да ве ро и спо-
ве сти, сло бо да из ра жа ва ња, пра во вла сни штва, сло бод на тр го ви на и сл. 
Те мељ ну прак су про све ће ни ап со лу ти зам спо зна је под вла да ви ном Ма-
ри је Те ре зи је I (1740-1780), ка сни је ње ног си на Јо си па II (1780-1790). 
По треб но је ис та ћи да је Јо сип II, на кон по се те Фран цу ској, упо зна ју ћи 
но ве на чи не жи во та, по пут ре пу бли кан ства, од лу чио да и у сво јој др жа-
ви спро ве де не ке де мо крат ске ре фор ме (уки нуо је смрт ну ка зну и дру-
го). 
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до ми нант но обе ле же на и ко ди ра на хри шћан ском кул ту ром, 
али и бит ним раз ли ка ма у дру гим аспек ти ма са мо о пи си-
ва ња (еко но ми ја, је зик, оби чај на и прав на нор ма...). Та два 
је згра, на ро чи то Ау стри ја, има ју стал не ин те ре сне пре тен-
зи је да про ши ре ме ха ни зме са мо о пи си ва ња сво га се ми ос-
фер ног је згра на Бал кан и Бо сну. Ибра хим-па шин теф те дар 
Та хир-бе г, у јед ном раз го во ру са Да ви лом, ис ти че да стал-
ним ра то ви ма, ко је хри шћа ни из ме ђу се бе во де у Евро пи, 
са мо пот по ма жу ши ре ње ислам ске ве ре: „[...] ислам се [...] у 
Евро пи одр жао [...] бла го да ре ћи ме ђу соб ним ра то ви ма хри-
шћан ских др жа ва“16.

У од но су на се ми ос фе р но је згро Тур ске им пе ри је са цен-
тром у Ца ри гра ду, Бо сна је ње го ва се ми ос фер на пе ри фе-
ри ја где Пор та, по се ми ос фер ним узу си ма, на сто ји да што 
до след ни је ета бли ра еле мен те соп стве ног са мо о пи си ва ња. 
Тур ско се ми ос фер но је згро до ми нант но је ко ди ра но ислам-
ском ре ли ги јом, ко ја је те мељ ње го вог са мо о пи си ва ња у 
свим сег мен ти ма кул ту ре. Пр во бит но до ми нант но хри-
шћан ско, а по том под  ви ше ве ков ном тур ском вла да ви ном и 
узу си ма са мо о пи си ва ња тур ског је згра, до брим де лом исла-
ми зи ра но, ау тох то но је згро Бо сне се рас па ло, рас то чи ло, а 
оста ло увек не до вољ но адап ти ра на, не до вољ но аси ми ло ва-
на, зна чи не до вољ но пот чи ње на пе ри фе ри ја се ми ос фер ног, 
тур ског је згра. Бу ду ћи у не по сред ним, фи зич ким ве за ма са 
се ми ос фер ном пе ри фе ри јом ау стриј ског је згра, она је и под 
ње ним кул тур ним ути ца ји ма. У по ме ну том кон тек сту су че-
ља ва ња раз ли чи тих и ра зно род них се ми ос фер них кул тур-
них је зга ра и њи хо вих пе ри фе ри ја, у Бо сни по себ но би ва ју 
из ра же не нај ра зли чи ти је не хо мо ге но сти мно го број них суб-
струк ту ра ка ко је зга ра та ко и пе ри фе ри ја што је, и ина че, 
ин ва ри јант на ка рак те ри сти ка се ми ос фер ног про сто ра.  

На си ље – има нент но са мо о пи си ва њу осман лиј ског се-
ми ос фер ног је згра. Ета бли ра ње и по твр ђи ва ње мо ћи не-
ког се ми ос фер ног је згра је ди на ми чан про цес с тен ден ци јом 
екс пан зи је на цео се ми ос фер ни про стор и стал ног по ме ра-
ња сво је се ми ос фер не пе ри фе ри је. Спро во ди се ин ста ли-
ра њем ин сти ту ци ја са мо о пи си ва ња се ми ос фер ног је згра у 
свим сег мен ти ма кул ту ре, али је то спро во ђе ње не у јед на че-
но и не хо мо ге но у по је ди ним се ми ос фер ним суб струк ту ра-
ма. До ми нант но обе леж је ета бли ра ња не е ла стич ног се ми ос-
фер ног је згра је те мељ но ин ста ли ра ње ме ха ни за ма на сиља17. 

16 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 340. 

17 Лот ман, Ю. М (1992) Ди на ми че ская мо дель се ми о ти че ской си-
стемы. Статьи по се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I, Тал лин, 
Александра, стр. 93.  
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Упра во то чи ни и вла да ју ће тур ско се ми ос фер но је згро у 
Бо сни, зва нич но спро во де ћи власт, оли че ну, пре све га, у ин-
сти ту ци ја ма ве зи ра, вој ске и ислам ске ве ре. Чим на гра ни ци 
ета бли ра ног се ми ос фер ног је згра по пу сте ме ха ни зми са мо-
о пи си ва ња (при ме ри це ра зним уступ ци ма дру гим се ми ос-
фер ним тек сто ви ма: кул ту ра ма, оби ча ји ма ста ро се де ла ца), 
је згро по ку ша ва да сво је опи си ва ње из но ва по твр ди и оја-
ча но вим, ри гид ни јим ме ха ни зми ма на си ља и ри гид ни јим 
ин сти ту ци ја ма, у овом кон тек сту, нај че шће но вим ве зи ром, 
ко ји, су ро ви јим ме то да ма по твр ђу ју моћ ин сти ту ци је вла сти 
ета бли ра ног је згра Пор те. Ве зи ри има ју раз ли чи те сти ло ве 
вла да ња, али су раз ли ке у ни јан са ма, а не су штин ске при ро-
де по кри те ри ју му окрут но сти пре ма они ма ко ји се су прот-
ста вља ју ета бли ра њу вла да ју ћег тур ског кул тур ног је згра. 
Ра ја је осе ћа ла да је Ху среф Мех мед-па ша имао нај мек ше 
ме то де, ко је су по ста ја ле све го ре и го ре до ла ском Ибра хим-
па ше и по том Си лик тар Али-па ше. Си лик тар Али-па ша, да 
би ја сно по ка зао сво је на ме ре да без у слов но за ве де ред у 
Бо сни и по твр ди моћ тур ског је згра на ње го вој пе ри фе ри-
ји - сти же у Трав ник без чи нов ни ка и по слу ге „сам и го ко 
хај дук у шу ми“18, али са хи ља ду две сто ти не на о ру жа них 
Ар на у та и два то па; пред њим је ишао глас „не у ра чун љи вог 
кр во ло ка и нај сви ре пи јег ве зи ра у Ца ре ви ни“19. Али-па ша 
при ме њу је стал на за стра ши ва ња, хап се ћи Је вре је и углед ни-
ке, а по на че лу да се „друк чи је раз го ва ра са чо ве ком ко ји је 
јед ну ноћ про вео у за тво ру“20. Ис ти че: „И за нај твр ђу гла ву 
има са бља [...] Гла ве су на ва шим ра ме ни ма, са бља је у мо јој 
ру ци, а цар ски фер ман ми је под ја сту ком. Пре ма то ме нек 
се вла да [...] сва ки ко ји хо ће да хљеб је де и да се сун ца на-
гле да“21. У од но су на свог прет ход ни ка, Али-па ша по ку ша ва 
да до след ни је спро во ди на сил не ме то де вла да ви не ко је су 
има нент не ви ше ве ков ном ти мар ском си сте му се ми ос фер-
ног је згра Пор те.

Тур ско се мис фер но је згро и на сил на хо мо ге ни за ци ја 
пе ри фе ри је. Се ми ос фе р ни фе но мен оли чен у то ме да  не-
е ла стич но то та ли тар но се ми ос фер но је згро ин си сти ра на 
то ме да ма ње-ви ше на сил но ин ста ли ра и по твр ђу је са мо о-
пи си ва ње у свим сво јим сег мен ти ма и на свим сво јим ни-
во и ма22 та ко ђе се ја сно очи ту је у Трав нич кој хро ни ци. Тур-
ска сво је окрут не ме ха ни зме вла да ви не при ме њу је по це лој 

18 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 389. 

19 Исто, стр. 389.
20 Исто, стр. 391.
21 Исто, стр. 393.
22 Лот ман, Ю. М. нав. де ло, стр. 98.
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хијерархи ји социјал не ле стви це по чев од сво јих ве зи ра ко ји 
су од слу жи ли сво је, па све до ра је. Ве зи ри и дру ги по да ни ци 
Ото ман ске им пе ри је, жи ве у не пре ста ном стра ху у ко јем их 
др жи бес по го вор на пот чи ње ност сул та ну ап со лут не мо ћи, 
ко ји их мо же оте ра ти у смрт, не од го ва ра ју ћи за то ни ко ме. 
Бо сан ска ра ја до бро зна  да сме ње ни ве зир па да у не ми лост, 
то ме се ра ду је и ли ку је што и ње га су сти же вре ме тр пље ња 
и стра да ња. Тај аспект са мо о пи си ва ња сво га се ми ос фер ног 
је згра још бо ље зна ју ве зи ри. Због то га се они лу ка ви ји до-
ви ја ју ка ко да се спа су, че сто се ко ри сте ћи ти пич ним, ау тен-
тич ним мо де лом при кри ве не ели ми на ци је про тив ни ка. Ре-
ци мо, чар ши ја се већ би ла по ра до ва ла и оче ки ва ла смак ну ће 
Мех мед-па ше на кон  до ла ска иза сла ни ка сул та на Се ли ма III 
у Трав ник да би то бо же фер ма ном по твр до Мех мед-па шин 
ве зир ски по ло жај. Про зрев ши игру да је, за пра во, реч о фер-
ма ну са смрт ном пре су дом, Мех мед-па ша је иза сла ни ка, то-
бо же ча сте ћи, отро вао, пра ви фер ман укло нио, ка ко ра ја не 
би са зна ла исти ну, а сам до био у вре ме ну да са чу ва оно што 
се са чу ва ти мо же. 

Вр те шка смр ти на по ли тич ком вр ху тур ског се ми ос фер ног 
је згра не пре ста је “Ве зи ри су не пре ста но [...] у стра ху од 
роп ске пот чи ње но сти ви ши ма, ко ји их јед ним по те зом ка-
лем-пе ра мо гу оте ра ти у пу ну ано ним ност или смрт. Осе ћа-
ње стал ног стра ха при ти ску је у дну би ћа као те жак во де нич-
ки ка мен и та ко се са че ка не сре ћа ко ја до ла зи“23. Оту да ово 
осе ћа ње по ста је па као ка да се „сру ши лич на ве зи ро ва власт 
и ка да, до ју че оси о ни ори јен тал ни моћ ник до би ја абер да је 
смењен[...] Чо век [...] је не пре ста но под деј ством по зна тих 
и не по зна тих си ла, сам је се би и слу га и го спо дар, и су ди ја 
и џе лат и бо лест и ка зна”24. На кон др жав ног уда ра у Ца ри-
гра ду и тра гич не смр ти сул та на Се ли ма III, Ибра хим-па ша, 
вер ни по да ник по ме ну тог сул та на је сме њен. У раз го во ру са 
Да ви лом са ко јим је не го вао лич но при ја тељ ство, са зна је мо 
до де та ља исти ну о тра гич ној по ги би ји сврг ну тог сул та на 
Се ли ма, али и то да Ибра хим-па ша тре ба да на пу сти Трав-
ник и да му је бу дућ ност не пред ви ди ва. Ве зир је знао да је 
то не ми лост, про гон ство и ча мо ва ње у си ро ти њи без мо гућ-
но сти жал бе. И Омер па ша Ла тас је та ко ђе ве о ма до бро по-
зна вао при ро ду на си ља као мо дус про це ден ди, за ко ни тост 
са мо о пи си ва ња свог ма тич ног је згра. „Та кав чо век (се ра-
скер) све мо же, са мо јед но не: не мо же се пред сул та но во 
ли це вра ти ти не свр ше на по сла“25. Рет ко је не ког бо санског 

23 Мир ко вић, М. (1962) Кон зу ли и ве зи ри у: Трав нич ка хро ни ка-кон зул ска 
вре ме на, Ан дрић, И. Бе о град: Про све та, стр. 16. 

24 Исто, стр. 16. 
25 Ан дрић, И. (1976) Омер па ша Ла тас, Са ра је во: Свје тлост, стр. 73.
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ве зи ра ми мо и шла зла суд би на, јер је, за ве ћи ну њих, по пра-
ви лу са мо о пи си ва ња тур ског се ми ос фер ног је згра, пад с 
вла сти фа та лан. 

У ве зи с по ме ну тим фе но ме ном, ис так ни мо да су ау стриј ски 
и фран цу ски кон зу ли у дру га чи јој си ту а ци ји јер су „по кри-
ве ни“ са мо о пи си ва њем хри шћан ских европ ских кул ту ра са 
знат но ху ма ни јим прав ним, етич ким и дру гим нор ма ма. На-
по ме ни мо да се, при кра ју „кон зул ских вре ме на“ фон Ми те-
рер, на лич ни зах тев, вра ћа у Беч, а да се Да вил из Трав ни ка 
вра ћа у Па риз – упркос то ме што су „кон зул ска вре ме на“ 
у Бо сни да ла мр ша ве ди пло мат ске ре зул та те. Њих дво ји ца, 
да кле, ни су ни по ли тич ки ка жње на.

Вар вар ско на си ље - до ми нан та ета бли ра ња тур ске 
вла сти на пе ри фе ри ји. Без об зи ра на ти мар ски пе ри од 
тур ске им пе ри је и по то ње тан зи мат ске ре фор ме26 – у Бо-
сни, као пе ри фе ри ји осман лиј ског се ми ос фер ног је згра са 
цен тром у Ца ри гра ду, про ме не те ку спо ро па се и са мо о пи-
си ва ње је згра спро во ди не у јед на че но, не до след но и под ве-
ли ким ути ца јем окрут них не пи са них пра ви ла, ста рих оби-
ча ја вла сти и вла сто др жа ца. То нај бо ље осе ћа ра ја у ко јој 
не са мо по је дин ци, већ и чи тав ко лек тив, сто јич ки под но се 
и тр пе тор ту ру и ши ка ну. Ан дрић у Хро ни ци пре до ча ва сле-
де ћу сли ку: по Ибра хим-па ши ном по зи ву кон зу ли Да ви ла и 
фон Ми те рер су у зва нич ној ау ди јен ци ји у ко на ку; „пи ју се 
ка фе... пу ше чи бу ци [...]“27. Ибра хим-па ша им при ча да је 
ње гов ће ха ја Су леј ман-па ша, са бо сан ским тру па ма, пре шао 
Дри ну и уни штио нај ја чи срп ски уста нич ки од ред. Ту си ту-
а ци ју кон зу ли, као го сту ју ћи пред став ни ци сво јих се ми ос-
фер них је зга ра на тлу вла да ју ће Тур ске, до жи вља ва ју као ле-
ги тим ну но ву по твр ду ета бли ра не мо ћи вла да ју ћег тур ског 
је згра. „Из не на да, уне се но је не ко ли ко се пе та [...] и ма сних 
цр них мешина[...]“28. За то вре ме, по слу га до не се кон зу ли ма 
ли му на ду и но ве чи бу ке. „Све те су до ве двор ја ни бр зо по о-
тва ра ше и на рас тр ту асу ру по че ше да ис тре са ју: од се че не 

26 Тан зи мад ске ре фор ме (тур ски: Tan zi ma ti Hayriye јесте спа со но сни но ви 
по ре дак, ре ор га ни за ци ја) су оли че не у по ку ша ји ма мо дер ни за ци је вла-
да ви не Пор те и ње ног приближа ва ња за пад но-европ ским стан дар ди ма; 
ре фор ме об у хва та ју пе ри од од 1839. до 1876. године. Тан зи мат је об зна-
њен фер ма ном (де кре том) сул та на Аб дул-Ме џи да I под на зи вом Hatt-ı 
Şerif (Ха ти Ше риф). Ре фор ме су за ве де не као по ку шај ве штач ког ра-
са ђи ва ња успе шних европ ских прак си на Осман лиј ску ца ре ви ну. Иа ко 
пред ви ђе не да олак ша ју жи вот гра ђа на, да учвр сте моћ сул та на и оја ча ју 
Цар ство у еко ном ском, по ли тич ком, вој ном и кул тур ном сми слу, ни су 
би ле на ро чи то успе шне.

27 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 195.

28 Исто, стр. 195.
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људ ске уши и но се ве у знат ној мно жи ни, нео пи си ву ма су 
убо гог људ ског ме са, усо ље ну и по цр не лу од уси ре не кр ви. 
Хла дан и од вра тан за дах вла жне со ли и уста ја ле кр ви про ђе 
Ди ва ном“29. То су би ли тро фе ји по бе де над срп ским уста ни-
ци ма, про мо ци ја на си ља и ко лек тив ног стра да ња од мет ни ка 
од нор ми са мо о пи си ва ња ото ман ског се ми ос фер ног је згра. 
Па ша је био ус хи ћен: „и бог је бла го сло вио ислам ско оруж-
је“30 док су оба кон зу ла би ла пре не ра же на. „Да вил је за бо-
ра вио на чи бук и са мо је гле дао у фон Ми те ре ра као да од 
ње га оче ку је спас и об ја шње ње. Ау стри ја нац је и сам био 
блед и по гру жен“31. Кон зу ли ту сце ну при хва та ју „на по вр-
ши ни“ мир но и уз др жа но, че сти та ју ћи успех ве зи ру, али је 
до жи вља ва ју као ван дал ски чин. У тој си ту а ци ји на де лу је 
не пре мо сти ви су дар кул ту ра, су дар два раз ли чи та све та. 

Хри шћан ска кул ту ра Евро пе, ко јој при па да ју кон зу ли Ау-
стри је и Фран цу ске, бит но се раз ли ку је од ис точ њач ке 
кул ту ре Тур ске им пе ри је, ко ди ра не ти мар ским си сте мом и 
ислам ским кљу чем. Са мо о пи си ва ње тих кул тур них је зга ра 
је вр ло раз ли чи то, што про из во ди и не пре мо сти ве раз ли-
ке у раз у ме ва њу кул ту ра. При ме ри це, у кул ту ри ра то ва ња, 
раз ли ка је у ци ви ли за циј ском од но су пре ма гу бит ни ци ма 
- пот чи ње ни ма и по ра же ни ма. Евро па, ни та да ни са да ни-
је мо гла да раз у ме сви ре пост над жр тва ма, ка ква, при ме-
ри це, као ли те ра р но све до чан ство, на во ди Ан дрић у сво јој 
историјској про зи.  

Про мо ци ја го ле си ле у вла да ви ни Пор те на ње ној пе ри фе ри-
ји, по го то во на Бал ка ну и у Бо сни, оста ла је одо ма ће на чак 
и у пе ри о ду тан зи ма та, о че му све до чи вре ме за хва ће но 
ро ма ном Омер па ша Ла тас. На и ме, фор мал но-за кон ски по-
ку ша ји Тур ске да се тан зи мат ским ре фор ма ма при бли жи 
та да шњим за пад но-европ ским стан дар ди ма у нор ми ра њу 
ци ви ли зо ва них дру шта ва (прав на, етич ка, вер ска, и дру-
га нор ма), умно го ме су оста ли у рас ко ра ку са соп стве ном 
прак сом, пра зно сло во на па пи ру, на ро чи то на осман лиј ској 
пе ри фе ри ји. Прак са је на пе ри фе ри ји, па и у Бо сни, по инер-
ци ји, још ду го при ме њи ва ла пра ви ла ти мар ског си сте ма. То 
ја сно по ка зу је аси ме трич ност осман лиј ског се ми ос фер ног 
је згра и ње го ве пе ри фе ри је пред ста вље не у по ме ну тој Ан-
дри ће вој по гра нич ној про зи. Апли ка ци ја тих ре фор ми, за 
чи је је до след но ета бли ра ње тур ско је згро би ло ве о ма за ин-
те ре со ва но, сма тра ју ћи да би оне мо гле да до при не су хар-
мо ни за ци ји ње них од но са са Евро пом – умно го ме је каскала 

29 Исто, стр. 195-196.  
30 Исто, стр. 196.  
31 Исто, стр. 196.  
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на осман лиј ској пе ри фе ри ји. То ја сно све до че при ме ри бо-
сан ске прак се у вре ме вла да ви не Омер па ше Ла та са, ко је га 
је сул тан по слао у Бо сну, ма ја 1850. го ди не, да та мо угу ши 
уста нак и за ве де ред. Иа ко та ње го ва слу жба па да у до ба 
тан зи ма та – при ро да Ла та со ве вла да ви не ни је бит но из ме-
ње на већ је са мо по ме ре на са прет ход ног аспе ка та ши ре ња 
вер ске уни фи ка ци је, на из ра зи то вој ни, на сил но-репресивни 
аспект се ми ос фер ног са мо о пи си ва ња. Омер па ша Ла тас  
сти же у Са ра је во са нео гра ни че ним овла шће њи ма и по себ-
ним за дат ком да „сми ри Бо сну“ и за ве де ред, у скла ду са 
цар ским ре фор ма ма. Он је, пре све га, се ра скер са вој ском 
крв ни ка, мур тад-та бо ром, а ко ји „раз га же ном цо ку лом“32 
устра вљу је и са ти ре све не по слу шно. Нај о крут ни ји ме ха-
ни зам по твр ђи ва ња ета бли ра ног тур ског је згра на сво јој 
„по ср ну лој“ пе ри фе ри ји, Бо сни, упра во је се ра ске ров мур-
тад-та бор. Са ста вљен од По ља ка, Ма ђа ра, не што Не ма ца, 
Ита ли ја на, Гр ка и Јер ме на ра зних по ту ри ца са свих стра на, 
он је „ва ви лон ска ме ша ви на“33; сви исте суд би не: бес кућ ни-
ци, без пра ве до мо ви не с је ди ном бу дућ но шћу у вер но сти 
вој сци; не срећ ни ци, без иден ти те та, из гу бље них ци ље ва и 
нео ства ре них же ља. Када та кав, „не мо же да се на у жи ва све-
га оног што дру ги има ју“, та бо рац мо же да се уте ши и за до-
во љи ти ме што, ако по же ли, сва ко че ља де мо же уби ти, а да 
за то не од го ва ра. „То мо же и то и чи ни.“34 Због то га „не ма 
цвет ног пу та“ ко јим мур тад-та бор про ђе, а „не ма, да бо ме, 
ни те не ке зе мље ре да и сло бо де у ко ју тај пут то бо же во-
ди“35. Омер па ша ка зу је бо сан ским углед ни ци ма да у спро-
во ђе њу цар ске ре фор ме не ће има ти ми ло сти ни пре ма ко ме. 
Он Бо сну до бро зна и ако тре ба „про се ја ће је на сит на си та 
да се ви ше не ће зна ти ни ко је бег ни ко је ага – а има чи ме. 
Он од ра је оче ку је да фер ман и ре фор му по шту ју, да му не 
при но се ми то као што су на ви кли јер по овла шће њи ма ко ја 
има мо же да им узме и гла ву и све што са гла вом има ју“36. 
Мур тад та бор и на чин ње го вог функ ци о ни са ња упе ча тљи-
во све до че о не е фи ка сно сти но вог тан зи мат ског си сте ма  на 
пе ри фе ри ји Пор те. 

Су дар хри шћан ских се ми ос фер них је зга ра Ау стри је и 
Фран цу ске с јед не стра не, с тур ским с дру ге стра не, као и 
про мо ви са ње ета бли ра не мо ћи тур ског се ми ос фер ног је-
згра пре ма сви ма ко ји су на ње го вом про сто ру,  ве о ма је 
упе ча тљив у сле де ћој сли ци вар вар ског на си ља: „На јед ном 

32 Ан дрић, И. (1976) Омер па ша Ла тас, Са ра је во: Свје тлост, стр. 54. 
33 Исто, стр. 67.  
34 Исто, стр. 67.  
35 Исто, стр. 55.  
36 Исто, стр. 79.
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ута ба ном за ра ван ку из ме ђу ха на и ау стриј ског ге не рал ног 
кон зу ла та, на чи ни се но во гу би ли ште. Ту је ве зи ров џе лат 
Екрем се као гла ве, ко је су он да на би ја не на ко ље“37. Та да „у 
фон Ми те ре ро вој ку ћи на ста де лом и па као“, Ми те ре ро ва 
су пру га те ван дал ске, не ци ви ли зо ва не по ступ ке ни је мо гла 
да под не се, па ко ва ла се да се вра ти у Ау стри ју. Ту мач „Ро та 
је тр чао од Ко на ка до му те се ли ма, пре тио, ми тио, зах те вао 
и пре кли њао да се пред згра дом кон зу ла та не вр ше смак ну-
ћа“38 али ни то ни је по мо гло. Се ча гла ва и њи хо во на би ја ње 
на ко ље су на ста вље ни још исте ве че ри и то на истом ме сту, 
јер је та кав чин омо гу ћен ле ги тим ним ме ха ни змом са мо о-
пи си ва ња тур ског је згра. Та ко ђе је ја сно да је ме сто тог чи-
на сва ка ко ода бра но с мно го пред у ми шља ја, а с на ме ром да 
гру бим на ру ша ва њем рат ног ко дек са хри шћан ских се ми ос-
фер них је зга ра, иза зо ве страх не са мо код ра је, већ и ужас у 
ау стриј ском кон зу ла ту. Тај ван дал ски чин, ко ји је узро ко вао 
су дар кул ту ра због не пре мо сти вих раз ли ка у се ми ос фер ном 
са мо о пи си ва њу, упра во је из ве ден с на ме ром да про мо ви ше 
су пер и ор ност и не при ко сно ве ност тур ске мо ћи у Бо сни и да 
то да до зна ња и Ау стри ји и Фран цу ској.    

Ука жи мо и на не за о би ла зни хро но топ на си ља из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја, хи пер ре а ли стич ку ек фра зу дра кон ског ка-
жња ва ња - на би ја ња не ду жног Ра ди са ва на ко лац39, на оба ли 
Дри не, на ужас и згро же ни та јац ра је. Под се ти мо, да је ту, 
за пра во, реч о ле ги тим ној про мо ци ји си ле са мо о пи си ва ња 
осман лиј ског ти мар ског си сте ма. Ек фра су да је мо са мо у 
кро ки по те зи ма. Ка да су жр тву по ло жи ли на сплав и ра за-
пе ли јој ру ке и но ге „Мер џан је по ло жио ко лац на два крат-
ка обла др ве та, та ко да му је врх до шао се ља ку ме ђу но ге 
[...]. Џе лат му но жем ра се че сук но од чак ши ра ме ђу но га ма 
и про ши ри отвор кроз ко ји ће ко лац ући у те ло”40. По моћ-
ник је др ве ним ма љем „уда рао до њи, ту пи, део ко ца, ла га-
ним и од ме ре ним удар ци ма, док се те ло рас кре че ног се ља ка 
грчило са мо од се бе; код сва ког удар ца, кич ма му се са ви ја ла 
и гр би ла, али су га ко ноп ци за те за ли и ис пра вља ли“41. Од 
жр тве се чуо звук „ко ји ни је био ни ја ук ни ва пај ни ро пац, 
ни ма ко ји људ ски глас, не го је це ло то рас тег ну то и му че но 

37 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 281. 

38 Исто, стр. 281.  
39 Ан дрић, И. (1988) На Дри ни ћу при ја, Бе о град: Про све та, Са ра је во: Свје-

тлост, 143-147.
40 Исто, стр. 143.
41 Исто, стр. 145.  
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те ло ши ри ло од се бе не ку шкри пу и гро хот, као плот ко ји 
га зе или др во ко је ло ме”42.

Го во ре ћи о са мо кри ти ци Евро пе чи је је по ла зи ште уте ме-
љено у Мон те ње вим есе ји ма (Mic hel Eyqu em de Mon ta ig ne), 
Свен Пап ке (Sven Papcke) за кљу чу је: „Исто ри ја Евро пе де-
лу је, по Мон те њу, кат кад још су ро ви је од ка ни ба ли зма“43. 
У ве зи с дра кон ским му че њем и пат њом ко је је ле ги тим на 
власт на но си ла пре ступ ни ци ма нор ме са мо о пи си ва ња та-
да шњег европ ског се ми ос фер ног је згра, Мон тењ кри ти ку је 
Евро пу сво га до ба (16. век) ис ти чу ћи: „Сма трам да је го ре 
вар вар ство по је сти чо ве ка жи вог не го по је сти га мр твог, мр-
цва ри ти и раз ди ра ти па кле ним му ка ма људ ско те ло још пу-
но осе ћа ја, пе ћи га на пар че. Да ва ти га пси ма и сви ња ма да 
га из гри зу и рас ки да ју, као што смо не са мо чи та ли не го ви-
де ли ту ско ро ка ко из ме ђу се бе чи не не ста ри не при ја те љи 
већ су се ди и су гра ђа ни, и што је још го ре, из го ва ра ју ћи се 
по бо жно шћу и ве ром“44. Ме ђу тим, мо дер ни зо ва на Евро па 
19. ве ка, уз ре спек то ва ње про гре сив них те ко ви на про све ти-
тељ ства, има умно го ме из ме ње не стан дар де са мо о пи си ва-
ња: не људ ска осве та над по ра же ни ма, му че ње жр тве, осу-
ђе не на смрт, и јав но гу би ли ште ко ју је ме ди ја ви стич ка и 
до-но во ве ков на тра ди ци ја Евро пе до бро по зна ва ла, знат но 
се ме ња кроз исто риј ску пер спек ти ву, та ко да по ме ну то бру-
тал но на си ље, стан да р ди европ ске рат не ети ке де вет на е стог 
ве ка ви ше не при хва та ју као ци ви ли зо ван чин и од ба цу ју 
их из са мо о пи си ва ња сво је кул ту ре као еле мен те ди вља-
штва. Ме ђу на род на рат на ети ка мо дер ни зо ва них европ ских 
зе ма ља, без об зи ра на дру ге ме ђу соб не кул тур не раз ли ке, 
има дру га чи ју ко ди фи ка ци ју кул ту ре уте ме ље ну на ра ци-
о нал ни јим и ху ма ни јим на че ли ма, та ко да је, у син хро ниј-
ском пре се ку 19. ве ка, при ро да и пер фор ма тив ност пан дам-
ских хро но то па со ци јал ног на си ља у европ ским кул ту ра ма 
знат но дру га чи ја, не го у Осман лиј ском цар ству ко ји су, по 
узу си ма инер ци је са мо о пи си ва ња је згра, оста ли тра ди ци о-
нал но окрут ни. На и ме, иа ко Евро па из до ба ме ди а ви сти ке, 
па и знат но ка сни је, све до кру ци јал них ре фор ми прав не и 
дру ге нор ме на ста ле под ути ца јем ши ро ког та ла са фран цу-
ске бур жо а ске ре во лу ци је, до бро по зна је окрут ност на си ља 
чак и у ле гал ном из вр ше њу прав не нор ме, ње ни бит но из-
ме ње ни стан да р ди у ко рист ху ма ни за ци је прав не нор ме и 
рат не ети ке у 19. ве ку – до при не ли су то ме да се за о стала 

42 Исто, стр. 147.  
43 Пап ке, С. (1994) Соп стве но и ту ђе, у: Чо век Евро пе, С ен гле ског пре вео 

и при ре дио То ми слав Га врић, Но ви Сад: Про ме теј, стр. 47. 
44 Мон тењ, М. (1967) Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Бе о град: Кул ту ра, 

стр. 109.
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прак са тимар ског тур ског си сте ма у Евро пи но во га до ба 
до жи вља ва као вар вар ство и не ци ви ли зо ва ност. По во дом 
раз мо тре них фраг ме на та Ан дри ће ве про зе, при ме ри це оног 
из Хро ни ке о ау ди јен ци ји ау стриј ског и фран цу ског кон зу ла 
код Ибра хим-па ше, ис так ни мо да у Евро пи, за раз ли ку од 
Тур ске – ма ни фе ста ци ја чи на по бе де над по бе ђе ни ма под ра-
зу ме ва сим бо лич ност у ви ду ис ти ца ња бар ја ка, за пле ње ног 
оруж ја, ма те ри јал ног до бра, умет нич ког бла га и дру гог. У 
до ба Тур ске до ми на ци је на Бал ка ну, на син хро ниј ском пла-
ну, у европ ским кул ту ра ма 19. ве ка, јав на ег зе ку ци ја осу-
ђе ни ка на смрт нај че шће је, по ак ту ел ној рат ној и ка зне ној 
ети ци, из во ђе на стре ља њем, или ве ша њем, уз да ле ко ма ња 
му че ња и пат ње жр та ва, та ко да су ка зна на би ја ња на ко-
лац и се ча гла ве у пот пу но сти ис ти сну те из са мо о пи си ва ња 
модер ни зо ва не Евро пе.  

Теј лор (Char les Taylor) ис ти че да се ,,са вре ме на мо рал на уве-
ре ња оку пља ју око осе ћа ја да људ ски жи вот тре ба по што-
ва ти”45. Упо ре до са опа да њем схва та ња ,,људ ских би ћа као 
но си о ца уло га у ши рем ко смич ком по рет ку, или у бо жан ској 
исто ри ји [...] ра стао је на гла сак на убла жа ва њу патње[...] 
То ме ва ља за хва ли ти, пре све га, ути ли та ри стич ком про све-
ти тељ ству, ко је је про те ство ва ло про тив та кве не по треб не, 
бе сми сле не пат ње на но ше не љу ди ма у име не ког ши рег по-
рет ка или ко смич ке дра ме”46. Мо рал ни свет мо дер них љу ди 
знат но се раз ли ку је од мо рал ног све та ра ни јих ци ви ли за ци-
ја. То се на ро чи то до бро ви ди у од но су пре ма ста ву да „људ-
ска би ћа зах те ва ју на ше ува жа ва ње”47, по чев од ува жа ва ња 
њи хо вог жи во та и дру гих би о ло шких и ег зи стен ци јал них 
пра ва. “Чи ни се да је то људ ска уни вер за ли ја; то зна чи да у 
сва ком дру штву по сто ји не ки та кав осе ћа”48. Ана лог но то ме, 
Теј лор при ме ћу је да је цен трал но за на ше мо рал но ми шље-
ње упра во ,,мо дер но раз у ме ва ње по што ва ња” ко је прет по-
ста вља “из бе га ва ње пат ње”49, па у ве зи с тим ис ти че: “Ми 
смо мно го осе тљи ви ји по овом пи та њу не го на ши пре ци пре 
не ко ли ко ве ко ва, што мо же мо ла ко да уста но ви мо ако по гле-
да мо, пре ма на шем ми шље њу, вар вар ске ка зне ко је су они 
до су ђи ва ли. Још јед ном за ко но дав ство и ње го ва при ме на 
отва ра ју по глед у ши ре кул тур не то ко ве“50. На ро чи то су ста-
ри ја кул тур на је згра, соп стве ним си сте ми ма са мо о пи си ва ња 

45 Теј лор, Ч. (2008) Из во ри соп ства, ства ра ње мо дер ног иден ти те та, 
пре вод с ен гле ског Со фи ја Мој сић, Но ви Сад: Ака дем ска књи га, стр. 31.

46 Исто, стр. 30.  
47 Исто, стр. 27.  
48 Исто.
49 Исто, стр. 29.  
50 Исто.  
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и ета бли ра ња про из во ди ла и „ре стрик ти ван од нос пре ма по-
ме ну том ста ву, про пи су ју ћи гра ни це ува жа ва ња: ува жа ван 
је вла да ју ћи, по вла шћен слој”51, док је, при ме ри це, ро бо ве, 
пот чи ње не, или си ро ти њу – за јед ни ца у етич ком сми слу, го-
то во пот пу но мар ги на ли зо ва ла. При се ти мо се, у овом кон-
тек сту, ужа сне ек фра зе му че ња и ег зе ку ци је чо ве ка ко ји је 
по ку шао да из вр ши атен тат на кра ља сре ди ном 18. ве ка у 
Фран цу ској, а ко јим по чи ње књи га Над зи ра ти и ка жња ва-
ти Ми ше ла Фу коа. Оно што је ка рак те ри стич но за мо дер ни 
За пад, ме ђу дру гим са вре ме ним ци ви ли за ци ја ма, је сте да је 
он из из гра ђе не мо рал не нор ме са мо о пи си ва ња свог кул тур-
ног је згра пре ма по што ва њу чо ве ко ве лич но сти, из гра дио и 
ком па ти бил ну прав ну нор му: „ње го ва оми ље на фор му ла ци-
ја прин ци па овог ува жа ва ња за до би ла је об лик пра ва. То је 
по ста ло цен трал но за на ше за ко но дав не си сте ме – и у том 
об ли ку се про ши ри ло по чи та вом све ту“52. Кру ци јал на ствар 
мо дер но га до ба је, да кле, по што ва ње нор ме са мо о пи си ва ња 
ве за не за по што ва ње лич но сти. “За кон је не што че му мо ра-
мо да се по ко ри мо […]. Пру жа ње иму ни те та, ко ји је ра ни-
је обез бе ђи вао при род ни за кон у об ли ку при род ног пра ва, 
мо дер но за ко но дав ство За па да обез бе ђу је сви ма они ма ко ји 
по шту ју за кон“53. Овим не же ли мо да твр ди мо да се те шка 
на си ља не де ша ва ју на За па ду у 20. ве ку. Али, она се да нас 
сма тра ју “шо кант ним абе ра ци ја ма ко је се мо ра ју са кри ти. 
Чак и чи сте за кон ске ег зе ку ци је, та мо где је смрт на ка зна 
још увек на сна зи, не из во де се ви ше јав но, већ ду бо ко уну-
тар за твор ских зи до ва”54. Теј лор искре но при ме ћу је: “за дрх-
тим кад чу јем да су ро ди те љи обич но до во ди ли ма лу де цу 
да по сма тра ју ег зе ку ци је које су ра ни је би ле из во ђе не као 
јав ни спек та кли […]. Чо век мо дер ног до ба „по стао је мно-
го осе тљи ви ји на пат њу”55. Због то га се на си ље, има нент но 
са мо о пи си ва њу осман лиј ског се ми ос фер ног је згра у на шој 
са вре ме но сти, до жи вља ва као екс трем но не ци ви ли зо ва но. 

Аси ме три ја на си ља кул ту ре у ди ја хро ниј ској пер спек-
ти ви. Ви зу ром кроз ди ја хро ниј ски пре сек, па све до са вре-
ме них да на, на си ље је уни вер зал на ка рак те ри сти ка и спе ци-
јал ност не е ла стич них, то та ли тар них си сте ма кул ту ре ко ји 
за о штре но те же уни фи ка ци ји и хо мо ге ни за ци ји сво је струк-
ту ре по сва ку це ну, нај че шће не би ра ју ћи сред ства на си-
ља. Ме ђу тим, по сма тра но кроз ди ја хро ниј ску пер спек тиву 

51 Исто, стр. 27.
52 Исто.  
53 Исто, стр. 28.
54 Исто, стр. 30
55 Исто.
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ка са вре ме ном до бу, чи ни се да ле ги ти ми тет и ле гал ност 
окрут но сти на си ља ипак опа да, с иде јом да се пат ње пре-
ступ ни ка нор ме са мо о пи си ва ња је згра – сма њу ју што је сте 
ре зул тат осло ба ђа ња са вре ме ног људ ског ду ха од те мељ них 
ве ков них исто риј ско-иде о ло шких на но са и раз во ја но ос фе-
ре. Бо гат ство и сло же ност мо дер ног соп ства бо ље мо же да 
се раз у ме ако се са гле да ње гов раз вој из ,,ра ни јих сли ка људ-
ског иден ти те та”56. Теј лор ис ти че три глав на аспек та мо дер-
ног иден ти те та: ,,мо дер на уну тра шњост, до жи вља ва ње нас 
са мих као би ству ју ћих с уну тра шњом ду би ном и са тим по-
ве зан по јам да ми је смо соп ства”. За тим, ,,афир ма ци ја обич-
ног жи во та, ко ја се раз ви ја у ра ном мо дер ном до бу”. Тре ће: 
,,екс пре си ви стич ко схва та ње при ро де као уну тра шњег мо-
рал ног из во ра”57. Иден ти тет и ,,мо рал су не раз мр си во по-
ве за не те ме”58. Са вре ме но соп ство ко је об ли ку је са вре ме ну 
кул ту ру, ре спек ту је ,,мо рал ну ин ту и ци ју”59 као и све до са-
да шње кул ту ре. То су зах те ви ко је при зна је мо као мо рал не: 
ин си сти ра ње на ,,прав ди и ува жа ва њу жи во та, до сто јан ства 
дру гих љу ди […] ин те гри те та […] до бро би ти и про спе ри-
те та дру гих љу ди”60. Та на че ла кр ши мо ка да: ,,уби ја мо или 
са ка ти мо дру ге, кра де мо њи хо ву сво ји ну, ули ва мо им страх 
и ли ша ва мо их ду шев ног ми ра, или чак ка да се уз др жа ва мо 
да им по мог не мо ка да се на ла зе у не во љи […]. Ове зах те ве  
су при зна ла и да ље их при зна ју сва људ ска дру штва […]. 
На рав но, оп сег ових зах те ва је ра зно лик: ра ни ја, не ка да шња 
дру штва огра ни ча ва ју кла су ко ри сни ка на чла но ве пле ме на 
или ра се, ис кљу чу ју стран це […]”61 – а све то је ре гу ли са но 
са мо о пи си ва њем кон крет ног се ми ос фер ног је згра.  

Мо рал ни им пе ра ти ви ко ји се на ро чи то сна жно осе ћа ју у мо-
дер ној кул ту ри огле да ју се у зах те ви ма за: ,,уни вер зал ном 
прав дом и до бро чин ством, јед на ко шћу, сло бо дом и ау то но-
ми јом [...]. Те зах те ве до жи вља ва мо као апри ор но оправ да не 
и сма тра мо при о ри тет ним из бе га ва ње смр ти и пат ње. Ова-
кви мо рал ни стан дар ди има ју из вор но те и стич ко уте ме ље-
ње”62 и има нент но су по ве за ни с мо дер ним иден ти те том; 
,,кон цен три шу се на на ту ра ли зам осло бо ђе ног ра зу ма ко ји 
у са вре ме но сти има сци јен ти стич ке об ли ке [...]. Из вор но је-
дин ство те и стич ког хо ри зон та је сло мље но и из во ри мо ра ла 

56 Исто, стр. 10.  
57 Исто.  
58 Исто, стр. 15.  
59 Исто, стр. 16.  
60 Исто.  
61 Исто, стр. 17.  
62 Исто, стр. 741.  
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се са да мо гу на ћи у раз ли чи тим под руч ји ма – укљу чу ју ћи 
на ше мо ћи и при ро ду“63. Сли ка мо дер ног иден ти те та фор-
ми ра се у скло пу ди ја ло га у на шој За пад ној кул ту ри у ве зи 
с ,,осло бо ђе ним и ин стру мен тал ним об ли ци ма ми шље ња и 
де ло ва ња, чи ји се ути цај на мо дер ни жи вот стал но по ја ча-
ва”64 упра во у скла ду са ши ре њем но ос фе ре и ја ча њем се-
ми ос фер не ко му ни ка ци је у ко јој пре суд ну уло гу има људ-
ски обез бо же ни ум. Сто га се у са вре ме но до ба хро но то пи 
осман лиј ског ле ги тим ног на си ља у Бо сни, при ка за ни у Ан-
дри ће вој по гра нич ној про зи – до жи вља ва ју као екс трем не, 
ци ви ли за циј ски не при хва тљи ве абе ра ци је.
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Abstract

The topic of this paper spans different aspects of sociable violence in the 
bordering prose of Ivo Andrić. Such phenomena have been considered 
in a semiotic key, from the angle of theory on semiosphere with the 
dominance of inelastic semiospheric cores of cultures. The emphasis 
has been place on the investigation of violence as a form of self-security 
mechanism of cultural systems. Thus the torture over the individual 
and the collective, and its different psycho-physical forms - modus 
procedendi i.e. the practice of such cultures is, more or less, manifested 
in all cultural segments. Violence is a significant ruling mechanism 
in an inelastic semiospheric core and it is performed up the entire 
hierarchy of social ladder. By analysis of Andrić’s historical prose, 
and on the topic of suffering in Bosnia in a hiatus of three kingdoms, 
significant differences have been noticed in self-describing of cultures 
of the East and the West, as well as their different attitudes towards the 
nature of violence, torture, harassment and humiliation of the subjects, 
or those who break the codes of self-description of semiospheric core. 
When speaking about violence, some indicators have been noticed 
that modernized Europe has somewhat changed standards of self-
description in relation to cultural tradition of the Porta. Namely, even 
though Europe from the times of the Middle Ages and later, all the 
way to crucial reforms of the codes of self-description (originated under 
the influence of a wide wave of enlightenment and later the French 
bourgeois revolution) had known the cruelty of violence even during 
legal execution of a legal norm, its significantly changed standards in 
favour of humanization of legal norm and war ethics in the 19th century 
– contributed to the fact that remaining practice of cruel violence of 
the Turkish system in Europe in recent times sees it as a barbarian 
act and incivility and strives to eliminate this brutal violence from 
legitimate standards of self-description of the European culture. Just 
moral opinion, founded on contemporary  understanding of the respect 
for personality, which assumes  avoiding of suffering – was the crucial 
parameter which contributed to humanization of the then legitimate 
brutal violence, typical of the inelastic semiospheric cores such as  

those of the Ottoman empire.

Key words: culture, violence, semiospheric, self-description, peripery, 
asymmetry  


