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Т Е М А Т :  С Р П С К И  Р О М А Н  X I X  В Е К А

Приредила Драгана В. Тодоресков

ДУ ШАН ИВА НИЋ

МОР ФО ЛО ШКОЖАНРОВСКA ТЕ ЖИ ШТА  
СРП СКОГ РО МА НА ЕПО ХЕ РЕ А ЛИ ЗМА

1.

Узи ма се да је ро ман пр ва вр ста фик ци о нал не про зе об ли ко
ва на у но вој срп ској књи жев но сти (П. По по вић, Ј. Де ре тић1). Ма
да се по у зда но не зна сте пен ори ги нал но сти на ших пр вих ро ма на 
(Ата на си је Стој ко вић, 1800, 1801. го ди не), ова ве ли ка еп ска при ча, 
на тра ди ци ји ста ро грч ког, од но сно ба рок ног и пр о свје ти тетљског 
ро ма на, по сте пе но се пре но си у срп ску књи жев ност, ис пр ва пре
во ди ма, по том у пре ла зним об ли ци ма пре во дапо ср ба, те се по
сред ством те ма, мо ти ва, ли ко ва, хро но то па рад ње, па и је зи ка, 
по чи ње при ма ти и као на ци о нал ни жа нр (ро ма ни М. Ви да ко ви ћа). 
При по ви јет ка је, ме ђу тим, са мо у пре во ду ушла у До си те је во Со-
бра ни је (1793), док о ори ги нал ним при мје ри ма ове вр сте, и та да 
ви ше у по ку ша ју, мо же мо го во ри ти тек од 20их го ди на 19. ви је ка. 

Не са мо да је по по ри је клу пр ви, ро ман у ства ри до ми ни ра 
код нас као фик ци о нал на про зна вр ста (ако не ра чу на мо ба сну и 
њој бли ске об ли ке ша љи ве крат ке при че) све до 50их го ди на 19. 
ви је ка, а при по ви јет ка се уста љу је с раз во јем пе ри о ди ке (ал ма на ха, 
ча со пи са и, по го то во, ли сто ва) и на сто ја њем уред ни ка да је раз
ви ју и при ву ку, на ро чи то жен ску, чи та лач ку пу бли ку (Т. Па вло
вић, Ј. Су бо тић, ка сни је Ђ. По по вић Да ни чар и дру ги уред ни ци). 
Исто вре ме но, умјет нич ке сла бо сти ро ма на (епи гон ство, три ви ја
ли за ци ја) иза зи ва ју јед ну од нај сна жни јих по бу на, с Ро ма ном без 
ро ма на (1838): у фор ми еру дит ске па ро ди је Ј. Сте ри ја По по вић 

1 Ви дје ти: Јо ван Де ре тић, Ви да ко вић и ра ни срп ски ро ман, Но ви Сад 1970.
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из об ли ча ва кли ше ти ра ност рад ње, ју на ка и сти ла, сла бост ло гич
ких ве за из ме ђу рад ње и ју на ка, из ме ђу мо ти ва ци ја и дје ло ва ња. 
Им пли цит но се опре дје љу ју ћи за ува жа ва ње сви је та ствар но сти 
у кон цеп ци ји ју на ка и фа бу ле, ти ме ау тор по ста је пре те ча ре а ли
зма, као што је то био и у ко ме ди ји, гра де ћи њен сви јет „тра гом 
прак ти че ског жи во та”.2

Пре пле ти и до ди ри ро ма на и при по ви јет ке (рје ђе се по ја вљи
вао тер мин но ве ла), два кључ на при по вје дач ка жан ра у ства ра њу 
ори ги нал не срп ске про зе, по ста ће од лу чу ју ћи знак њи хо вог раз во
ја, би ло да се то ти ца ло оби ма, гра ђе, струк ту ре, или пак име но ва
ња. На њи хо вој гра ни ци ре ла тив но ра но се огла си ла при пов(иј)ест  
и оста ла пре по зна тљи ва, иа ко ни је има ла ве ли ку по пу лар ност ни 
рас про стра ње ност. Раз лог ње ном ра ном ши ре њу, уз мо гу ће ути
ца је са стра не, сва ка ко је сна жно ин те ре со ва ње за исто ри ју и исто
риј ске си жее, не за ви сно од то га да ли су ве за ни за исто ри о граф ске 
из во ре (Јо ван Ра јић) или за усме ну пре да ју: то ау то ре во ди сло же ни
јим фа бу ла ма, од но сно раз ви је ни јим (че сто епи зо дич ним) рад ња ма. 
Опо на ша ње еле ме на та исто ри о граф ске на ра ци је (хро ни кал ност, 
мје сто рад ње, исто риј ске лич но сти) би ла је основ на прет по став ка 
ове фор ме. На су прот то ме, лич ни ис каз (би ло као при по ви је да ње 
ли ца, би ло као об лик пи са не ко му ни ка ци је – пи смо, нпр.) по ста је 
по сред ник кра ћих, јед но став ни јих цје ли на (под тер ми ном при по
ви јет ка или но ве ла). При по ви јест се тер ми ном и оби мом на ла зи 
већ у збир ка ма Јо ва на Сте ји ћа („Урош”, За ба ве, 1, 1828, 137–204): 
чи та о ци ма обе ћа ва „ми ло сни ка и љу бу”, „ци ган ку вра ча ри цу”, 
„бит ке и пу ста и је, ра не и смрт, а нај по сле и ве се ље” (IX). Прав цем 
обим ни је про зне на ра ци је ићи ће још не ко ли ко ау то ра, ме ђу њи ма 
Ата на си је Ни ко лић и Јо ван Су бо тић (при ло зи у Ле то пи су). Знат
но ка сни је ће Јок сим Но вић Ото ча нин, ау тор по пу лар не Ла за ри це 
(1847), пи са ти ду ге и ши ро ке исто риј ске хро ни ке из при ват ног жи
во та („Ка пе тан Ра дич Пе тро вић и по кр ште ни ца Зор ка”, Ма ти ца, 
1865–1866) или пак фол кло ри зо ва не (бај ко ви тоеп ске) хро ни чар ске 
са ста ве („Хај дуч ки жи вот”, Да ни ца, 1861–1863; „Вр зи но ко ло”, 
Да ни ца, 1864), но с об зи ром на гу бље ње жан ров ских кон стан ти у 
на ше ври је ме, не би би ло чу до да их не ко свр ста у ро ма не. До тле 
се у тек сто ви ма ау то ра ко ји се осла ња ју на пи са ну тра ди ци ју умје
сто хро ни кал ног по рет ка фа бу лар них је ди ни ца и фол кло ри зо ва ног 
сти ла по ја вљу је за плет као ор га ни зу ју ће на че ло (а за плет но си 
со бом јак ре вер зи бил ни ин тен зи тет, при ви де, ма ске, мо ти ва ци је). 
Гра ни це из ме ђу ових дви ју фор ми (при по ви јест, ро ман) из гу би ле 

2 Кон стан тин Бог да но вић, „На ’Злу же ну’ го спо ди на Јо а на С. По по ви ћа”, 
у: Но виј серб скиј ље то пис, 1939, књ. 46, 108–109.
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су се на ни воу свр ста ва ња (или име но ва ња), док су раз ли ке оста ле 
у ор га ни за ци ји тек ста и у оби му. 

2.

Што је за срп ску књи жев ност, ме ђу тим, спе ци фич но, то су 
пре ло ми и за о кре ти у из бо ру је зич костил ске и те мат скомо тив ске 
тра ди ци је. Ра ди кал ност та квог пре ло ма по твр ђу је Сте ри јин Ро ман 
без ро ма на (на ни воу па ро ди је, а не но вог обра сца ро ма на), док га 
убла жа ва опус Ја ко ва Иг ња то ви ћа (иа ко та ко ђе стил скоје зич ки 
и те мат ски дво јан). На пу шта ње три ви јал них окви ра Ви да ко ви ће
вих сљед бе ни ка (ко ји су се ду го одр жа ли, у ро ма ни ма Че до ми ља 
Ми ја то ви ћа, нпр., до у 20. ви јек) ишло је ви ше оса вре ме њи ва њем 
те ма ти ке и сти ла не го оса вре ме њи ва њем кон фи гу ра ци је ју на ка и 
си жеа. На и ме, и Ата нац ко вић, а ди је лом и Иг ња то вић, има ју у 
кон цеп ци ји ју на ка и кон фи гу ра ци ји рад ње до ста ви да ко ви ћев ских 
еле ме на та. 

Јак дис кон ти ну и тет у пи са ну прак су уно си ву ков ска ли ни ја, 
али је тре ба ло да про ђе ви ше де це ни ја да фол клор на ри зни ца по
ста не основ но вом ти пу ро ма на (и при по ви ет ке). На чел ни под сти
цај овој но вој ори јен та ци ји да ле су Ву ко ве кри ти ке Ви да ко ви ће вих 
ро ма на, док је не по сре дан ис каз у ма лом члан ку/ле ген ди, „Гра ђа за 
леп срп ски ро ман” (1829), с иде јом да се срп ска ау тор ска про за уте
ме љи на на род ним (фол клор ним) фа бу ла ма. (На род на ба ла да или 
пре да ње о не срећ ној љу ба ви: два мла ди ћа во ле јед ну дје вој ку, а она 
нео д луч на, обе ћа по ћи за оно га ко пр ви до ђе до ње; у тр ци обо ји ца 
пад ну мр тва.) Уско ро је на тој гра ђи на стао ро ман Ми ло ша Ла за ре
ви ћа, Пле ме ни та и сил на љу бов (1831). Ву ков члан чић је имао ве ћи 
од јек у сти хо ви ма (у ба ла да ма и еп ским пје сма ма) не го у про зи, што 
го во ри о при мје ре но сти гра ђе (мо ти ва) жан ру: ро ман се те шко гра
дио на чи стим фол клор ним си же и ма, усмје ра ва ју ћи се пре ма про
стра ном по љу са вре ме не ствар но сти. Ата нац ко ви ће ва „Бу њев ка”, 
при по ви јет ка ве за на за 1848/49. го ди ну, уте ме ље на је на тој си жеј
нофа бу лар ној осно ви, али из ван фол клор не сти ли за ци је. 

3.

Ме ђу тим, исто ри ја оста је иза зов на за ро ман: по ред ста ри јих 
раз до бља све ви ше се те ма ти зу ју бор бе за осло бо ђе ње (Ко чи на 
кра ји на, Пр ви и Дру ги срп ски уста нак, 1848/49) или зна чај не исто
риј ске лич но сти (Ка ра ђор ђе, Обре но ви ћи). Нај ви ши умјет нич ки 
из раз и раз ви јен об лик ова вр ста ро ма на до би ће у Ђур ђу Бран ко-
ви ћу (1859) Ј. Иг ња то ви ћа, док ће се пи сци мла ђих ге не ра ци ја опре
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ди је ли ти за но ви ја вре ме на, ма хом ве жу ћи исто ри ју са соп стве ним 
по ли тич ких и етич ким ста во ви ма.3 Упо ре до са раз во јем исто риј
ског ро ма на, гра нич ни жан ров ски про стор за у зи ма ју дје ла обим ни
је, раз у ђе ни је на ра ци је. С. М. Љу би ша би, збир ком При по ви је сти 
при мор ске и цр но гор ске (1875), мо гао би ти сре ди шње име за до дир 
ро ма неск не ор га ни за ци је тек ста и оби ма при по ви је сти у њи ма 
(„Про кле ти кам” и „Ско чи дје вој ка” го то во да су крат ки ро ма ни). 
С об зи ром на оста ле тек сто ве у по ме ну тој књи зи, а не ки су раз
ви је на анег до та или крат ка но ве ла, очи то је да за Љу би шу при по-
ви јест по чи ње да озна ча ва при по ви је да ње, од но сно жан ров ски 
отво ре ну, пре ла зну фор му, ко ја је (у овом слу ча ју) умјет нич ки 
успје ли ја не го раз ви је не ро ма неск не цје ли не. Умјет нич ка успје лост 
за пра во узрок или из вор има не у фор ми већ у сна зи ау тор ског 
да ра, ко ји ства ра и фор му.

Што ће по ста ти ва жно за из у ча ва ње од но са из ме ђу ових дви ју 
вр ста (ро ма на и при по ви јет ке), ти че се ин те гра ци је ма њег об ли ка 
у ве ћи, тј. да се ро ман гра ди из епи зо да као за тво ре них, цје ло ви
тих фа бу лар них струк ту ра, у ла ба вој ве зи с глав ном те мом, ли че ћи 
на ци клус при по ви је да ка. Нај бо љи при мјер та квог по ступ ка је 
Ба ко ња фра Бр не С. Ма та ву ља (1892), скло пљен око исто ри је „ђа
ко ва ња и по стри га”, у ни зу епи зо да ко је се до и ма ју као при по ви
јет ке: сва ка епи зо да има за о кру же ну рад њу, свој за плет и рас плет, 
и сва ка се, у раз ли чи том ин тен зи те ту укла па у за плет око глав ног 
ју на ка. Та кав ће по сту пак би ти уоч љив и у би по лар ној фа бу ли 
ро ма на Сте ва на Срем ца, гдје су не ке епи зо де за пра во изо ло ва не 
од глав не рад ње и од глав них ју на ка. 

Као да се ова кав ис ход мо гао оче ки ва ти из ра ни јих при мје ра. 
Гр чи ће ва про за У го сти о ни ци код „По лу зве зде”: Срем ска ру жа 
(1868–1869), с под на сло вом „При по вет ка из на род ног жи во та”, 
кон цеп циј ски је, и по фа бу ли и по оби му, ро ман, али ка ко ни је 
за вр ше на, оста ла је на гра ни ци два ју жан ро ва. За Се љан ку Јан ка 
Ве се ли но ви ћа се го во ри ло да је при по ви јет ка, а обим јој је на мет
нуо свр ста ва ње у ро ман. По е ти ка ре а ли зма је, узев је на ши рем 
европ ском про сто ру, па и код нас, не у тра ли са ла фор мал не аспек
те књи жев них дје ла. Ау то ри су че сто упо тре бља ва ли жан ров ски 
не фик си ра не пој мо ве и об ли ке, ис ка зу ју ћи про цес град ње дје ла 
(или фор му из ла га ња) а не жа нр. При ча ња Ву ка Дој че ви ћа има ју 
рје чит на слов, као што је рје чит и под на слов пр ве вер зи је ро ма на 
Ба ко ња фра Бр не („Ка ко је Пје ва ли ца из ли је чио фра Бр ну: при ча 
Си мо Ма та вуљ”, Стра жи ло во, 1888).

3 Ви дје ти: Та тја на Јо ви ће вић, Срп ски исто риј ски ро ман XIX ве ка, Бе о град 
2007.
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4.

Пре плет при по ви јет ке и ро ма на у срп ском ре а ли зму до би ја 
за ни мљи ве мор фо ло шке ва ри јан те и, та ко ђе за ни мљи ве, ко мен та ре 
у члан ци ма и сту ди ја ма оно га вре ме на. Док јед ни сма тра ју да срп ски 
дру штве ни жи вот не да је гра ђу за ро ман, већ са мо за не ку вр сту 
иди лич не при по ви јет ке,4 дру ги су сма тра ли да не до ста је ства ра
лач ке сна ге код ве ћи не пи са ца, па они сто га оста ју на при по ви је ци 
(Д. Илић). За ни мљи во је, с об зи ром на ове раз ли ке у ста во ви ма, 
на по ме ну ти ка ко се ро ман и при по вје да чи ма, оним нај бо љим чак, 
на ме тао као иза зов и ка ко су и у тим иза зо ви ма на слу ће не те ме од 
ко јих ће се не ке ка сни је оства ри ти. Ми ло ван Гли шић се огла ша вао 
на мје ра ма да пи ше ро ман о те о ло шком и свје тов ном вас пи та њу, 
те о зе ле на ши ма. Ро ма не с та квом те ма ти ком на пи са ће, ко ју де
це ни ју ка сни је, Све то лик Ран ко вић и Ла зар Ко мар чић. На дру гој 
стра ни, Ма та вуљ пи ше анег дот ску при по ви јест, ко ја се у ко нач ној 
ре дак ци ји оства ру је као ро ман, је дан од обра за ца срп ског но ве ли
стич ког ро ма на: фа бу ла се скла па у хро ни кал ном по рет ку по до
га ђа ји мано ве ла ма, ко је по ве зу је глав ни ју нак или мје сто рад ње. 
Ро ман у ства ри уси са ва но ве лу (при по ви јет ку), увр шћу је је у хро
ни кал ни по ре дак и пре о бра ћа у глав но сред ство сво га устрој ства, 
оста ју ћи на да ље је дан од нај сна жај ни јих по твр да осо бе но сти раз
во ја овог жан ра у срп ској књи жев но сти. Не ће мо ти ме ре ћи да је 
ко ле ба ње из ме ђу при по ви јет ке (но ве ле), при по ви је сти, хро ни ке и 
ро ма на, те нај о бим ни је фор ме при по ви је да ња, свој стве но са мо на
шој књи жев ној ба шти ни. 

5.

Ме ђу тим, пу ко пре та ка ње из јед ног су да у дру ги ни је би ло 
до вољ но за све за хтјев ни ју чи та лач ку пу бли ку. Од ро ма на се оче
ку је и да бу де у ти је сном до ди ру са са вре ме ним жи во том и са вре
ме ним зна њи ма, и да за ба вља чи та о ца (др же ћи ње го ву па жњу 
за пле том и рас пле том, ка рак те ри ма, сце на ма/епи зо да ма), и да удо
во љи нор ма ма мо дер не књи жев но сти. Пр ва кри ти ка на тра гу пое
ти ке мо дер не про зе за пра во је ре цен зи ја Ата нац ко ви ће вог ро ма на 
Два идо ла, об ја вље на у Вој во ђан ки (бр. 40, 1851, с. 159), с пот пи сом 
„Ш. у Бе чу, 10. ма ја”.5 

4 Ви дје ти: Све ти слав Ву ло вић, „Умет нич ка при по вет ка у нај но ви јој срп
ској књи жев но сти” (1880), Це ло куп на де ла, књ. 1, прир. Ј. Про да но вић, Бе о град, 
б. г.

5 Текст ре цен зи је и ње не аспек те пр ви је за па зио Ва со Ми лин че вић у сту
ди ји На рас кр шћу епо ха: Срп ски књи жев ни ча со пи си 1850–1860, Бе о град, б. г. 
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 „До бар ро ман вер но је и глат ко огле да ло до ма ћег и дру штве
ног жи во та јед ног на ро да, а и јав ног то ли ко, ко ли ко је овај са до ма
ћим сме шан, у ње га за се ца и из ње га из ви ре. Б. Ата нац ко вић чер те 
ова ког жи во та срп ског до бро по га ђа; у шти лу и из во ду мо гла би 
под не ти ма ња пла стич ност опи си ва ња (? – да ли то зна чи па те
тич ност, ре то рич ност!? Д. И.) а ка рак те ри тре ба ли би кат кад ви ше 
пси хо ло ђич ког осни ва ња, или пси хо ло ђич ке све зе из ме ђу њи и 
њи о ве рад ње, из ме ђу узро ка и по сле ди ца. Ме ђу тим, на да ти се, да 
ће ова ко ве по гре шке дру ге ча сти ро ма на ве што по пра ви ти, и за то 
ће мо ко нач ну пре су ду до он да оста ви ти; у овом је пак де лу: ствар 
ве што из сре ди не за по че та, по сле свр ше так с пра вим по чет ком 
са ста вљен, вкус леп, штил лак, угла ђен, ис ки ћен и пун окру гло сти 
и то на ле пе кон вер за ци је.” 

Не ким од та квих прет по став ки но вог (мо дер ног, ре а ли стич
ког) ро ма на од го во ри ће по чет ком 60их го ди на Ја ков Иг ња то вић, 
по ста вља ју ћи свој ро ма неск ни сви јет у ур ба ну сре ди ну Угар ске, 
од но сно Вој во ди не. И кад се окре не се о ској за јед ни ци (Чу дан свет, 
1869), он ће се за др жа ти на фа бу лар ним чи ни о ци ма ко ји ову за
јед ни цу по ве зу ју са град ским ин сти ту ци ја ма (суд, за твор, Беч), 
док ће свој стил за сни ва ти на те ме љи ма пи са ного вор не ри је чи. 
То је би ла ри јеч уста ље на 40их и 50их го ди на у срп ској пе ри о
ди ци (са оста ци ма школ ског сти ла, мно штвом вар ва ри за ма, ла
тин ске или ње мач ке кон струк ци је ре че ни це) или пак свој стве на 
го во ру сва ко дне ви це ме ђу Ср би ма у ур ба ним сре ди на ма. 

Про из и ла зе ћи из ра ни је књи жев не тра ди ци је (Ви да ко вић, па 
и Ата нац ко вић као са вре ме ник), Иг ња то вић на иза зо ве европ ског 
ро ма на од го ва ра у стил скоре то рич кој об ра ди не за ви сној од фол
клор не ри је чи. На чел но ву ко вац (ува жа ва Ву ко ву је зич копра во
пи сну ре фор му, по себ но на род ну по е зи ју), он књи жев ну под ло гу 
До си те је вог до ба пре но си у ро ма не из са вре ме ног жи во та, док у 
псе у до и сто риј ској про зи ства ра нео би чан спој фол клор ног сти ла 
и ба рок норо ман ти чар ске фа бу ле (нпр. Ман зор и Џе ми ла). По што 
је оса вре ме нио ро ма неск ну фа бу лу, Иг ња то вић је при род но ишао 
за оби љеж ји ма са вре ме но сти: ти по ви (ка рак те ри), иде је, те ме и 
мо ти ви, при зо ри, хро но то пи и го вор ни стил сре ди не. Иа ко у 
струк ту ри ње го вог ро ма на до ми ни ра ју нак, он се об ли ку је спо ља, 
по мо ћу при зо ра/си ту а ци ја по ве за них с оче ки ва ним про сто ром 
(по ро дич на ку ћа, крч ма, рад ња, пле сна дво ра на, суд ни ца, ше та ли

Ко је њен ау тор, проф. Ми лин че вић ни је утвр дио, по ми њу ћи Јо ва на Су бо ти ћа, 
Кон стан ти на Бог да но ви ћа, Ђу ру Да ни чи ћа, па и Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа; 
мо гли би смо до да ти, та да још сту ден та, Ђор ђа По по ви ћа Да ни ча ра. При то ме 
и ши фра, и Беч, и да тум мо гу би ти ми сти фи ко ва ни.
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ште, ка сар на). Та ну шна иде ја раз во ја ју на ка је по сто ви је ће на са жи
вот ним пу тем, а жи вот ни пут под стак нут ка рак тер ним свој стви ма 
ју на ка, по ступ ци ма и ци ље ви ма ње го вог вас пи та ња у по ро ди ци 
и при ли ка ма из дру штве не сре ди не, ма да се и да ље по ми ње суд
би на, усуд као не ка вр ста не из бје жно сти.

6. 

Кра јем 60их и по чет ком 70их го ди на 19. ви је ка отва ра ју се 
но ви пу те ви за ро ма неск но при по ви је да ње, али ис пр ва во де нај да ље 
до обим ни је при по ви јет ке или при по ви је сти. По не кад се за тва ра ју 
во љом уред ни штва пе ри о дич них пу бли ка ци ја. Ми сли мо на Гр чи
ће ву при по ви јет ку (а мо гла је пре ра сти у ро ман) Срем ска ру жа, 
ко ја је об у ста вље на због не из вје сне ду жи не и ла ба вог за пле та, на 
Љу би ши не при по ви је сти Ско чи дје вој ка и Про кле ти кам и Гла ву 
ше ће ра Ми ло ва на Гли ши ћа. Све су укљу чи ле фол клор не мо ти ве, 
све овла да ле го вор ним сти лом и фол клор ноеп ским при по ви је да
њем (Љу би ша), Гр чић с ја чим тра го ви ма ро ман ти ке у дру гом ди
је лу при по ви јет ке, и све по фа бу лар ном ра спо ну ро ма неск не. 

На истом пу ту Си мо Ма та вуљ од луч ни је пре ла зи ка раз ви је
ни јем при по ви је да њу (ро ман Ускок Јан ко, 1885), на ба лад ној фа
бу ли и са уче ста лом сти ли за ци јом „на на род ну”. Све ис ку сни ји 
но ве ли ста, узе ће би о граф ску при чу, рас та чу ћи је у мо за ик епи зо да 
по ве за них са дру штве ним жи во том у па три јар хал ном и ма на стир
ском ми љеу (Ба ко ња фра Бр не). У том пе ри о ду на ста је још је дан 
мо дел ро ма на – ли не ар на би о граф ска при ча, у си жеу ти је сно ве
за ном за па три јар хал ни по ро дич ни жи вот: мла дост, уда ја, ра ђа ње 
дје це, њи хо ва уда ја/же нид ба, смрт (Се љан ка Ј. Ве се ли но ви ћа). 

Упр кос раз ли чи то сти ових мо де ла, они но се за јед нич ке зна ке 
по е ти ке ре а ли зма (ори јен та ци ја на ис ку стве ну сфе ру жи во та и на 
сло бод ну кон струк ци ју фа бу ле). Ти зна ци се, из ме ђу оста лог, ис по
 ља ва ју у сна жном при су ству жи ве, го вор не ри је чи (уви јек се од
но си на кон кре тан жи вот), ко ја не у тра ли ше фор мал не од ли ке ро
ма на. Ја ков Иг ња то вић, нпр., оквир ро ма на по ста вља у мо но ло шко 
из ла га ње, а то ком тек ста ди ја ло ге да је ми ме тич ки, у ди рект ној 
ри је чи. „Мо но ло шки” при по вје дач се пре тва ра у „глум ца”, го во ри 
ди рект ном ри јеч ју ју на ка/ли ко ва. Ма та ву љев раз вој (по ре ђе ње 
ро ма на Ускок Јан ко > Ускок) нај бо ље по ка зу је ка ко су из вје сне 
фор ме по сље ди ца усва ја ња од ре ђе них обра за ца. Док је Ускок Јан-
ко (1885) ро ман тич нофол клор на при ча о из вањ цу ко ји при хва та 
па три јар хал не оби ча је Цр не Го ре, от клон од та квих мо ти ва на ста
је вр ло бр зо, с пр вом ре дак ци јом ро ма на Ба ко ња фра Бр не, „Ка ко 
је Пје ва ли ца из ли је чио фра Бр ну: при ча Си мо Ма та вуљ” (1888). 
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Ово „при ча” (у под на сло ву) су ге ри ше од нос из ме ђу про це са (то ка 
при по ви је да ња) и об ли ка, гдје се на го вје шта ва са мо крај рад ње (тј. 
од го вор на пи та ње ка ко је Пје ва ли ца из ли је чио фра Бр ну?). Ка рак
те ри сти ка го вор не ри је чи – ње на спон та ност – по ста ла је као ге
не тич ки чи ни лац, струк тур но на че ло об ли ка. Све се то по твр ђу је 
на раз ли чи тим об ли ков ним кон стан та ма/чи ни о ци ма: по гла вља се 
ор га ни зу ју као про ши ре не анег до те/до га ђа ји, ју на ци се ка рак те ри шу 
по сред ством ту ђе ри је чи (ого ва ра ња, при го во ри, сва ђе), кад го во ре 
о се би за ла зе у не ку вр сту фик ци о нал них жан ро ва (хва ли са ње, лаж), 
а су срет с но вим љу ди ма и пред је ли ма до би ја пер со нал не пер спек
ти ве ка рак те ри стич не, нпр., за јед но се о ско ди је те.

Слич но Ба ко њи, ро ман Поп Ћи ра и поп Спи ра мо же се пред
ста ви ти као дво стра но раз гра на ва ње око јед ног анег дот ског је згра: 
по ступ ци кон цен тра ци је и ко хе рен ци је рас пр ше них је ди ни ца гра
де об лик. У оба ро ма на је ка рак те ри стич но ка ко се до ла зи до сре
ди шњег до га ђа ја/ин ци ден та (фор мал но, то је анег до та, до га ђај за 
при по ви је да ње, „чу до” или „скан дал”), и ка ко се до га ђај пре тва ра 
у обим ну при чу (ро ман). Че сто се глав ни до га ђај не опи су је не по
сред но, већ по од је ци ма, из вје шта ји ма, а при је све га по ого ва ра
њи ма, ве ли кој пар ти ји фрау Га бри је ле у ро ма ну Поп Ћи ра и поп 
Спи ра. Ри там рад ње пре тва ра се у ин тер пре та ци је раз ли чи тих 
ли ца, смје њи ва њем го вор них си ту а ци ја и жан ро ва. До вољ но је 
упо ре ди ти, нпр. ри там сва ђе (из ме ђу по па ди ја) и исто вре ме но ри
там кон вер за ци је (из ме ђу по по ва). 

Упр кос из ра зи то раз ли чи тим кул тур ним зо на ма срп ске тра
ди ци је (Ме ди те ран, Угар ска, Шу ма ди ја, Цр на Го ра, Бо сна и Хер
це го ви на), епи зо дич на струк ту ра је свој стве на и ро ма ни ма Ј. Иг ња
то ви ћа, и Ма та ву ље вом ро ма ну Ба ко ња фра Бр не, и ро ма ни ма 
Сте ва на Срем ца, али у дру га чи јој кон фи гу ра ци ји. Епи зо дич ност 
под ра зу ми је ва ви сок сте пен са мо стал но сти ди је ло ва ро ма неск не 
цје ли не, са мо што је при ро да ове са мо стал но сти/епи зо дич но сти 
у ових ро ма но пи са ца раз ли чи та. У Иг ња то ви ћа се ис по ља ва ре ђа
њем пер со на ли зо ва них при ча у окви ри ма дво стра ног гру пи са ња 
ју на ка. Ма та вуљ и Сре мац ак ти ви ра ју окру же ње (фол клор но, 
ур ба но) уну тар јед не рас тре си те фа бу ле об је ди ње не основ ним 
окви ром. У свим тим об ли ци ма на ста ја ла су дје ла ви со ке умјет
нич ке ври јед но сти (Ми лан На ран џић, Ва са Ре шпек, Ве чи ти мла-
до же ња, Тр пен спа сен, Ба ко ња фра Бр не, Поп Ћи ра и поп Спи ра, 
Зо на Зам фи ро ва) и уз то осо бе на у окви ри ма европ ске ро ма неск не 
тра ди ци је.6 

6 Уп.: Ро берт Хо дел, „Ма та вуљ: Ба ко ња фра Бр не – струк ту ра при по ве
да ња”, у: Си мо Ма та вуљ: Де ло у вре ме ну, зб. ра до ва, уред ни ци Ду шан Ива нић, 
Дра га на Ву ки ће вић, Бе о град 2011, у ко јој се Ба ко ња фра Бр не раз ма тра у ве зи 
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На дру гом пу ту од ових ли ни ја, на ко ји ма се тран сфор ми шу 
ра ни је (пи са не и усме не) про зне тра ди ци је, за чи ње се је дан тип 
или ком плекс ти по ва ро ма на не по сред но ве зан за са вре ме не по ли
тич ке при ли ке, ре жим ске кру го ве (вла дар, двор, вла да, по ли тич
ке пар ти је), град ско под зе мље и сна жну жур на ли сти ку. То је не ка 
вр ста бу ле вар ског шти ва, ве за ног за под лист ке по ли тич ких или 
ин фор ма тив них гла си ла или за са мо стал на из да ња. Ау то ра тих 
ро ма на је ви ше, а ме ђу нај по зна ти јим су Пе ра То до ро вић, ди је лом 
и Вла дан Ђор ђе вић, с ро ма ни ма из пре сто нич ког и двор ског жи
во та. По ред кру га да нас не по зна тих име на, овим прав цем су ишли 
и не ка да шњи сљед бе ни ци фол клор не ба шти не (нпр. Ве се ли но ви
ће ви ро ма ни из бе о град ског и по ли тич ког жи во та). Уз то на ста ју 
и дру ге вр сте, кри ми на ли стич ки и фан та стич носпи ри ти стич ки 
ро ман (Ла зар Ко мар чић). Као и у при по ви је ци, и у ро ма ну раз вр
ста ва ње све ви ше иде пре ма те мат ским чи ни о ци ма, док се фор
мал ни чи ни о ци за по ста вља ју. 

7.

И по ред очи тог на прет ка и раз гра на ва ња ро ма на у об ли ци ма, 
те ма ма и сти лу, књи жев на јав ност, књи жев на кри ти ка, ни је на ла
зи ла да су срп ски пи сци овла да ли овом вр стом7, те је ду го остао став 
Дра гу ти на Или ћа да „у срп ској књи жев но сти не ма за пар ло же ни
је њи ве не го што је то ори ги нал ни ро ман из срп ског дру штве ног 
жи во та”. Он ће као пре пре ку раз во ју ро ма на узе ти не фор ме срп
ског дру штве ног жи во та (се о ског и град ског), не го не спрем ност 
пи са ца да се ода ју „ду бо кој пси хо ло шкој сту ди ји уну тар ње и спо
ља шње сли ке дру штве ног жи во та”. Ипак ће Иг ња то ви ћа сма тра
ти уте ме љи те љем на шег на ту ра ли стич ког (ми сли: ре а ли стич ког) 
ро ма на, при зна ју ћи му моћ пси хо ло шког ужи вља ва ња и ства ра ња 
увјер љи вих ли ко ва.8 Као да у ме ђу вре ме ну Ма та вуљ, Сре мац и 
Ран ко вић ни су об ја ви ли сво је ро ма не, Па вле По по вић 1905. пи ше: 
„Ко ли ко год сто ји мо до бро с при по вет ком, то ли ко сто ји мо рђа во 
с ро ма ном”.9 Из да на шње пер спек ти ве је те шко оправ да ти пот цје

са жан ров ском спе ци фич но шћу ро ма на, те упо ре ђу је с Ље ско вом; до дај мо да 
је Ма та ву љев ро ман, у пре во ду Са би та ја и Ма ри је Кон фи но на ње мач ки, увр
штен у по зна ту „Ma nes se Bi bli ot hek der Wel tli te ra tur” (1979). 

7 Пот пу ни ју си сте ма ти за ци ју по гле да на ро ман у оно вре ме ној срп ској 
књи жев ној кри ти ци да ла је Дра га на Ву ки ће вић: По е ти ка чи та ња – кри ти ка 
про зе 1868–1901, Бе о град 1998, 58–59. 

8 Ви дје ти: Дра гу тин Илић, „Пат ни ца Ја ко ва Иг ња то вића” (1888), у: Све-
то зар Мар ко вић и ре ал ни пра вац у књи жев но сти, прир. Пре драг Про тић, Но ви 
Сад – Бе о град 1987, 441. 

9 Па вле По по вић, Ми ло ван Ви да ко вић, Бе о град 1934. Са бра на де ла, 6: Но ва 
књи жев ност, II, прир. Пре драг Па ла ве стра, Бе о град 1999.
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њи ва ње срп ског ре а ли стич ког ро ма на. Као и у при по ви је ци, и у 
ро ма ну су до сег ну те кла сич не ври јед но сти (Иг ња то вић, Ма та вуљ, 
Сре мац, Ран ко вић, Ко мар чић), у пре пле ту ста ри јег (до си те јев ског), 
фол клор ног (ву ков ског) и мо дер ног (ре а ли стич ког) на сље ђа. По
глед из те ку ћих, оно вре ме них про це са у књи жев но сти ни је омо
гу ћи вао да се ври јед но сти из дво је: кри ти ча ри су тра жи ли, и у 
при по ви је ци, и у ро ма ну, објек ти ви за ци ју, пси хо ло шки и ана ли
тич кокри тич ки дис курс („сту диј”, ка ко се та да го во ри ло), осло ба
ђа ње од стил ских (фол клор них и дру гих) сте ре о ти па. Тра жио се 
за пра во тип пси хо ло шког ро ма на, ори јен ти са ног на уну тар њи сви
јет ју на ка. Кад су срп ски пи сци овла да ли мо дер ним тех ни ка ма 
уну тра шњег мо но ло га, до жи вље ног го во ра и ана ли тич коде скрип
тив ног дис кур са (Све то лик Ран ко вић), те жан ров ски про фи ли са
ним вр ста ма (исто риј ски, „бу ле вар ски”, кри ми на ли стич ки), по ка
за ло се да са ма по се би мо дер ни за ци ја при по вје дач ких по сту па ка 
ни је усло вља ва ла ви шу ври јед ност, али је удо во ља ва ла на сто ја њу 
да се до стиг ну ево лу тив ни про це си ка рак те ри стич ни за европ ски 
ро ман. При то ме је у срп ском ро ма ну до ла зи ло до нео бич них спо
је ва: да се уну тар тра ди ци о нал них тех ни ка (са пер со нал ним при
по вје да чем), бли ских фол клор ном сти лу, раз ви ју пси хо ло шкопа
то ло шке сли ке про па да ња (Је дан ра зо рен ум Ла за ра Ко мар чи ћа), 
че сто успје ли је од сли ка са оп ште них у мо дер ном при по вје дач ком 
по ступ ку (С. Ран ко вић).10 

10 Про ти вур јеч ни, дис кон ти ну и ра ни аспек ти ових про це са под јед на ко се 
ти чу и кри тич ких, књи жев но те о риј ских ста но ви шта и ро ма неск них тек сто ва. 
Уп.: Д. Ива нић, Срп ски ре а ли зам, Но ви Сад 1996, 100–101. 




