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ВЕ СНА Д. ЈУ СУ ФО ВИЋ 

„РАС ТР ЗА НИ” ЕРОС У РО МА НИ МА  
МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА

Сво је вр сно огра ђи ва ње те ла и ин ти ме, за по че то у пе ри о ду 
од XVI до XVI II ве ка, иза зва ло је раз два ја ње ме ђу те ли ма – она се 
скла ња ју јед на од дру гих и до ла зи, у из ве сној ме ри, до спре ча ва
ња до ди ра и по гле да, ко ји би мо гли на ру ши ти тај ве штач ки штит, 
при ти снут око те ле сног. Вре ме при стој но сти под ра зу ме ва ло је 
кон тро ли са ну умет ност пред ста вља ња се бе пред дру ги ма, тач
ни је, оног иден ти те та ко ји же ли мо да нам се при зна,1 а про стор 
при стој но сти те ме љио се на ко лек тив ном по сто ја њу, кон ти ну и ра ним 
дру штве ним ри ту а ли ма, нор ма ма и огра ни че њи ма. Као ве шти на 
ме ђу соб ног раз два ја ња те ла, при стој ност је су прот ста вље на ње
го вом го во ру, не вер бал ним зна ци ма ко ја от кри ва ју же ље ду ше. 
Стид, по сле ди цу овог но вог обра сца по на ша ња, Ди дро ће ту ма
чи ти као не при род но ста ње:

Чим је же на по ста ла вла сни штво му шкар ца и чим је тај но 
ужи ва ње про гла ше но кра ђом, ро ди ли су се из ра зи стид, чед ност, 
при стој ност, из ми шље не су вр ли не и по ро ци; јед ном реч ју, по ди гле 
су се пре гра де из ме ђу по ло ва ко је спре ча ва ју уза јам но по зи ва ње 
на кр ше ње на мет ну тих им за ко на, а иза зи ва ју су прот но деј ство 
за гре ва ју ћи ма шту и на дра жу ју ћи же ље.2

Сек су ал ност се до жи вља ва ла раз ли чи то, у за ви сно сти од 
то га да ли је реч о му шкој или жен ској. Још је Мон тењ за сту пао 
те зу о не рав но прав но сти по ло ва, озна ча ва ју ћи жен ску ду шу, у 
кон тек сту брач не и при ја тељ ске ре ла ци је, као не до вољ но ја ку да 

1 Фи лип Ари јес, Жорж Ди би, Исто ри ја при ват ног жи во та (књи га број 
3), Clio, Бе о град 2002, 147.

2 Исто, 338.
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из др жи сти сак та ко чвр сте и ја ке ве зе.3 На при мер, му шка пре
љу ба ни је би ла жи го са на у ис тој ме ри као жен ска, тач ни је, док су 
се не по слу шност и пре љу ба же не „ис по ља ва ли” као угро жа ва ње 
му шког ау то ри те та и ча сти, скр на вље ње по ро дич ног до ма и ње
го вог до сто јан ства, до тле су се „не ста шлу ци” му шкар ца то ле ри
са ли као не што што се нај че шће од и гра ва ло да ле ко од по ро дич ног 
ог њи шта.4 По је ди ни ау то ри сма тра ју да је пре ра спо де ла род них 
уло га у ин ду стриј ским дру штви ма до ве ла и до друк чи јег схва та ња 
жен ске сек су ал но сти. На и ме, до осам на е стог сто ле ћа она је про
гла ша ва на гре шни цом ко ја се слу жи де мон ским си ла ма, од сре
ди не истог ве ка по ста је си но ним за вр ли ну и стра да ње.5 

Има ју ћи све ово у ви ду, Ми ло ван Ви да ко вић, пи шу ћи сво је 
нај по зна ти је ро ма не, имао је на ме ру та да шњу мла деж мо рал но да 
„уна пре ди” – цен трал не лич но сти ње го вих де ла крот ке су, по ште
не, не по роч не и пле ме ни те. Ипак, јед ну ствар ни је мо гао да пре по
зна и пред ви ди – по сле ди це свог по ку ша ја њи хо ве де сек су а ли за ци је 
– ни је умео да укло ни све кли це Еро са ко је ће би ти пред мет ка
сни је књи жев не ана ли зе (мо жда је при год ни је упо тре би ти тер мин 
„књи жев ног се ци ра ња”). По сто ја ње ин тен зив не же ље код ве ћи не 
лич но сти ње го вих ро ма на, ко ју Ре не Жи рар де фи ни ше као не што 
што из ви ре из по тре бе да се при сво ји не што што већ же ли не ко 
дру ги, и ко ја исто вре ме но прет по ста вља од су ство, не до ста так 
објек та ко ји се же ли6 чи ни се осо ви ном нај ин те ре сант ни јих Ви да
ко ви ће вих про зних де ла. Та же ља, вр ло на пе та, рас пи ње се пре ко 
це ле при че, кљу ча, гра на се и ви ју га – она је не рет ко гро мо гла сан 
крик ко ји се пре ла ма кри ву ља ма опи са и ди ја ло га. Ме ђу тим, тен
ден ци ја де сек су а ли за ци је књи жев них ју на ка ов де је на и шла на 
не у спех, јер уки да њем го во ра о ерот ском про из во ди се су про тан 
ефе кат – ерот ска же ља мул ти пли ци ра се до те ме ре да ви ше и не 
по сто ји по тре ба о ди рект ном, не у ви је ном дис кур су та кве вр сте. 
Пи сац се, та ко, на шао у рас ко ра ку из ме ђу соп стве них же ља и про
сто ра од ре ђе ног ја сно на зна че ним мо рал ним и дру штве ним нор ма ма. 
Те за да же ља прет по ста вља не до ста так,7 са свим је оправ да на 
у овом слу ча ју – и не са мо то – чи ни се као да од же ље све по чи ње, 
као да је она увод и „нул та тач ка”. У скла ду с го то во не при род ном 
дис тан цом ко ју пи сац по ста вља сво јим ли ко ви ма, фор ми ра ће се 

3 Исто, 406.
4 Ана Сто лић, Не над Ма ку ље вић, При ват ни жи вот код Ср ба у де вет-

на е стом ве ку, Clio, Бе о град 2006, 115.
5 Исто, 127–128.
6 Не над Ни ко лић, Ка стри ра не ју но ше, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2004, 19.
7 Исто, 20.
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мо то ко ји тре нут но про пи су је мо рал ну нор му: дру го је то, кад се 
ра зум но љу би, а опет дру го, стра сно.8

Еро ти зам у де ли ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа тран спа рен тан је 
упра во због не до стат ка сво је тран спа рент но сти; сек су ал ни дис курс 
го то во да и не по сто ји, па опет, при сут на тен зи ја као да на док на
ђу је све еле мен те ко јих је де ло од са мог по чет ка ли ше но. Же ља је 
не сум њи во при сут на, што нас до во ди до тврд њи ва жних за раз у
ме ва ње ње не при ро де: нај пре да же љом тре ба упра вља ти,9 те 
да же ља као Ерос ... у ње ној пла стич ној функ ци ји, по ја вљу је се ... 
као цен трал на за на ше ис ку ство чи та ња при по ве сти...10 Без об зи
ра на то што сек су ал ност не под ра зу ме ва са мо те ле сно, већ се од но
си на ком плекс фан та зи ја и сим бо ли за ци ја ко је гра де иден ти тет,11 
же ље Ви да ко ви ће вих књи жев них ју на ка по чи њу да жи ве пре вас
ход но за хва љу ју ћи те ле сном, од но сно, фи зич ка при влач ност (у ком
би на ци ји с мо рал ним ква ли те ти ма) нео п ход на је као чвр сто ве
зив но тки во од ко јих ће за ви си ти њи хо ва по сто ја ност. Же ља је сте 
енер ги ја Ви да ко ви ће вог при по ве да ња, мо тор ко ји по кре ће ве за не 
или по је ди нач не рад ње и под сти че на ак ци ју, су штин ски је у ре
ла ци ји с те лом (ма да то ни је би ла ње на пр во бит на на ме ра), да би 
се у од ре ђе ном тре нут ку „от ки ну ла” од свог твор ца и оти сну ла 
пре ма објек ту (иа ко, сма тра ју по је ди ни ау то ри, же љу тре ба са гле
да ти ши ре од усме ре но сти ис кљу чи во на обје кат – в. Ни ко лић12).

Де ло Љу бо мир у Је ли си ју му (1814, 1817, 1823) ве ро ват но је нај
бо љи при мер за прет ход но на ве де ну ми сао, ко ја по че так же ље Ви
да ко ви ће вих ју на ка ве зу је за фи зич ку (те ле сну) по ве за ност. Же ља, 
на рав но, по чи ње да се ја вља с ус кра ће но шћу, ме ђу тим, све му то ме 
прет хо ди мо ме нат фи зич ке при влач но сти, ко ји на ја вљу је сва ку 
но ву љу бав ну си ту а ци ју. Ва ља на илу стра ци ја ове тврд ње је сте 
опис пр вог су сре та Све то за ра, глав ног ју на ка, с ле пом Ми ли сом, 
ка сни је су пру гом ње го вог бра та Ку зма на, где је пр во бит на ме ђу
соб на при влач ност за ме ње на на мет ну том дис тан цом, ко ја се, опет, 
ус по ста вља сва ки пут ка да се по ја ви мо гућ ност де ло ва ња стра сти:

Мла да де вој ка, ру ме на као ру жи ца, див ног ста са и не жног 
стру ка, у хо ду чи сто се пре ви ја ше; оде ло јој ни је би ло ску по це но, 
но ипак ле по, ко је јој је струк укра ша ва ло. Мла дић јој хте де про го-
во ри ти, но не мо га ше. Овла да ју њи ме не ки осе ћа ји, ко ји га сму те. 

8 Ми ло ван Ви да ко вић, Љу бо мир у Је ли си ју му (део дру ги), Из да ње књи
жар ни це То ме Јо ва но ви ћа и Ву ји ћа, Бе о град 1928, 6. 

9 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 21.
10 Исто, 31.
11 Исто.
12 Исто, 32.
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Он при лег не још бо ље у тра ву, и кра дом је по сма тра ше, сам у 
се би го во ре ћи: Бо же мој! Ово мо ра да је не што ви ше од чо ве ка, 
мо ра да је ви ла...13 

Сли ка де во јач ке фи гу ре у по кре ту ов де има ве ћи ерот ски 
ефе кат од опи са ру ме ног, ле пог ли ца, са мим тим што код мла ди ћа 
про из во де, ка ко и сам ка же, осе ћа је ко ји га сму те. Те ло ко је се 
кре ће че сто је иза зов ни је од те ла ко је ми ру је; у том про це су оно 
от кри ва сво је кон ту ре, ма ми и за во ди, те ло ме ња ток си ту а ци је и 
че сто је од го вор но за рас па љи ва ње стра сти, до во ђе ње у ста ње 
афек та. Та ко ће де вој ка у сво јој ту жној ис по ве сти ре ћи:

Ја љу бим му шки пол, као год што и сва ка мо ја дру га што 
љу би ти мо ра, – ово нам је од при ро де; са ма је при ро да ову љу бав 
на умно жа ва ње чо ве чан ског ро да у ср ца на ша ули ла, да ми љу би мо 
му шке, а да они ги ну за жен ски ма.14 

О то ме да је и са ма, ма кар на тре ну так, па ла у ис ку ше ње све
до чи пи та ње, ко је је по ста ви ла се би:

О не бо! (ре че по ла ко у се би). Ко ја ли ће дру га срет на би ти, 
на ко ју ће коц ка па сти, и ко ја ће ужи ва ју ћи на гру ди ма ње го вим 
ча со ве про во ди ти.15 Спо ми ња ње му шких гру ди не дво сми сле но 
ука зу је на по сто ја ње ерот ске стра сти (Ви да ко вић ће је на ви ше 
ме ста све срд но кри ти ко ва ти), те опа сне „бољ ке” ко ја во ди у про
паст и без у мље. Због то га, пи сац се бр зо „ис пра вља”, уда ља ва ју ћи 
сво ја два ју на ка и по ста вља ју ћи их на ра зум ну раз да љи ну. Овај 
по сту пак ство ри ће не при род ну си ту а ци ју – без прет ход не на ја ве 
до ла зи до пре ме шта ња с пла на ерот ске тен зи је на план ду хов ног 
де ло ва ња, што је не мо ти ви са но и го то во не ло гич но. Ми ли са, на
и ме, пр ва ће се при бра ти:

Ви ме не ду шев но љу би те, ја сам о то ме уве ре на. Та ква је 
љу бав нај бла го род ни ја. Она се раз ли ку је од те ле сне и при стра сне, 
ко ја нас ви ше му чи, не го што нас убла жа ва, ви ше нас чи ни не срећ-
ни ма, не го ли срећ ни ма.16 

Све то зар, на рав но, по др жа ће ова кав став, при хва та ју ћи од
ри ца ње плот ног и при хва та ју ћи прин цип иде ал не, ду хов не љу ба ви:

Ја вас љу бим као мо ју се стру и по шту јем као че сти ту и па-
мет ну де вој ку; а ујед но вас и са жа ље вам као па ће ни цу. – При ми 
по љу бац од ме не као од ро ђе ног бра та тво га... 17

Ов де на и ла зи мо на про во ка тив ну ми сао: из јед на ча ва ње пој мо
ва род бин ске и љу бав нич ке ве зе. Шта ти ме же ли мо да на го ве сти мо? 

13 Ми ло ван Ви да ко вић, Љу бо мир у Је ли си ју му, 115.
14 Исто, 121–122.
15 Исто, 125.
16 Исто.
17 Исто.
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Ако се узме у об зир да је Све то за ро ва ду хов на (и те ле сна) љу бав 
усме ре на на Дра ги њу (Те о до ру), с ко јом је од ра стао и вас пи тан је 
да је до жи вља ва као ро ђе ну се стру (иа ко је она са мо усво је на), 
јед но став ном ра чу ни цом до ла зи мо до за кључ ка да је по јам ерот
ског у овом слу ча ју при лич но „рас те гљив”: се стра ла ко до би ја 
ста тус љу бав ни це, али и по тен ци јал на љу бав ни ца хи тро мо же да 
се пре о бра ти у се стру, ду хов ног срод ни ка. Ова ква тран спо зи ци ја 
ства ра ути сак као да су ли ко ви (па и сам пи сац) по не кад збу ње ни 
у ве зи с пра вом при ро дом сво јих же ља – уре ђе них ви ше мо рал ним 
об зи ри ма не го истин ским на го ни ма. Та ква ис ку ше ња по но ви ће се 
ви ше пу та: на при мер, Све то зар ће оп чи ње но по сма тра ти гру пу 
кра сних де вој чи ца, по ма ло за ви де ћи њи хо вим вас пи та чи ма, ка лу
ђе ри ма; за тим, флер то ва ће с мла дом Ага пи јом, кћер ком ње го вог 
до ма ћи на КирПла то на (чак ће се с њом ми ло ва ти и по љу би ти), 
али не ће од би ти да по гле да ни у дру ге же не (иа ко не ће оправ да
ва ти њи хо во по на ша ње, те ће се на из глед бра ни ти од слич них 
си ту а ци ја). Ви да ко ви ће ви ју на ци, да кле, од „кр ви су и ме са”, ве
ро ват но и пре ци зни је пси хо ло шки об ли ко ва ни не го што се то на 
пр ви по глед чи ни. То зна чи да, исти на, одо ле ва ју иза зо ви ма, али 
по не кад им је за то по треб но са мо кон тро ле, што их у мно го че му 
при бли жа ва мо дер ној све сти. Ре ци мо, сце на у ко јој мла да Ага пи
ја услед љу бо мо ре до жи вља ва на па де бе са и агре си је увер љи ва је 
– али – са мо ин тен зив на страст мо же да иза зо ве та кво не кон тро
ли са но по на ша ње. Ову „бољ ку” Ви да ко вић је на ви ше ме ста у 
де лу те мељ но ана ли зи рао:

Та ко су у чо ве ку стра сти од при ро де да те. Ми смо се с њи ма 
и ро ди ли, оне и ни су ни шта дру го но са мо на кло ност на оно што 
чо век по ми сли, или што зах те ва оно да и по стиг не ... Све же ље 
ко је нам се у ср цу ра ђа ју, ни су чо ве ку од ко ри сти, не го су од њих 
и штет не ... има и та ко вих же ља, ко је нам мо гу би ти штет не 
не са мо по те ло не го и по ду шу.18 ... Ви диш син ко до че га страст 
чо ве ка до ве де, и шта је у ста њу да учи ни од ње га. За то љу бе зно 
де те мо је, чу вај се стра сти, да те ова та ко мла да не из бе зу ми и 
не за сле пи, и да те не све де с пра вог пу та, ко јим те здрав ра зум 
во ди ... Ди чи се и по но си тво јом не ви но шћу, јер сва ке дру ге дра го-
це но сти ако се и из гу бе, мо гу се ипак ку пи ти, али ко је дан пут 
сво ју не ви ност из гу би, тај ју је из гу био за увек.19 

Су срет с Те о до ром (за пра во усво је ном се стром Дра ги њом, за 
ко ју су ми сли ли да је мр тва), та ко ђе ће би ти обе ле жен сна жном 
фи зич ком при влач но шћу:

18 Исто, 9.
19 Исто, 11–12.



445

Кад су се не што при бли жи ли, опа зе јед но ле по де вој че, где 
је за га зи ла у во ду, и ба ци ла кр пу плат на, за тим се при гну ла и 
ску пља га се би на но ге...20 Ин си сти ра ње на ле пој спо ља шњо сти 
сре шће мо код опи са обе де вој ке, Ага пи је и ње не слу шки ње Те о
до ре (за пра во, Дра ги ње), чи ме је ак це нат по но во пре ба чен на план 
те ле сног: ре ћи ће та ко да Ага пи ју во ли је што је ова ко ле па, а Тео
до ра му се до па да јер су јој се но ге бе ли ле, као оно снег. Ис ти ца ње 
фи зич ких ка рак те ри сти ка са мо је ма ни фе ста ци ја де ло ва ња спле та 
уну тра шњих на го на – Све то зар на гла ша ва да је ви део да је Те о до
ра бо са и да не но си сви ле них ча ра па, ка ко сам ка же, као Ага пи ја. 
Ова ква из ја ва упу ћу је на ерот ски аспект до жи вља ја две мла де 
де вој ке – го вор о де ло ви ма оде ће ко ји ни су пред ви ђе ни за гле да ње, 
те ко мен та ри са ње ме ко ће и то пло те ко же ру ку (до дир), та ко ђе су 
све до чан ства о не што екс пли цит ни јем сек су ал ном дис кур су. 

Од нос на ре ла ци ји Све то зар–Дра ги ња ме ња ће се ка ко рад ња 
про ти че, али не при род ним ре до сле дом: ка да Све то зар са зна да је 
Те о до ра за пра во Дра ги ња, усво је на се стра за ко ју је ми слио да је 
мр тва, љу бав нич ки им пулс на не ко вре ме ће се ума њи ти и тран
спо но ва ти на ро ђач ки, да би се по но во ак ти ви рао и, на по слет ку, 
кул ми ни рао бра ком дво је за љу бље них. Но, у овом си ту а циј ском 
„обр ну том тро у глу” при ро да љу ба ви ди ску та бил на је: ов де као да 
је на сна зи не све сна игра „то пло –хлад но” – су бје кат се при бли
жа ва објек ту (же љи) и опет од ње га уда ља ва, што по ма ло ли чи и 
на игру са мо и сцр пљи ва ња. Дво је мла дих ко ле ба ју се из ме ђу же ља 
сво га ср ца и по ро дич не ча сти и ду жно сти, па је у том сми слу ва
жно да ба ланс бу де ус по ста вљен. Лич ност ко ја је за ду же на за тај 
по сао је њи хо ва мај ка, Ко са ра, сво је вре ме но и са ма жр тва стра сти 
због ко је је ис па шта ла. Та ко ће се Дра ги ња обра ти ти Све то за ру 
ре чи ма:

 ... зна ма ми ца шта ра ди. Зна она, да ра на љу бав мла ди ма 
мо же од ште те би ти. Бо ље она то раз у ме, не го ли ми, – јер је 
соп стве ним ис ку ством уве ри ла се о то ме, мој Све то за ре. Ми 
са да сту па мо већ у са вр ше ни уз раст. Па за то па зи мо, љу ба зни, 
и са ми, да се на ша чи ста де тињ ска љу бав не из ме не у што дру го. 
Јер ра на љу бав и још при мла ђа ном ра зу му, пре вре ме на пре тво ри 
се до ста пу та у страст, ово пак уз не ми ри ср це у на ма, и на не ки 
на чин чи сто осла би ра зум и дух у мла ди ма; – а ово је за нас бра-
те, све шко дљи во и уби тач но.21 

У на став ку, Дра ги ња ће при по ве да ти о нео бич ној ду шев ној 
про ме ни ко ју је у се би осе ти ла, те да је нај бо љи лек за сми ри ва ње 

20 Исто, 201.
21 Исто, 5.
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ова кве стра сти при вре ме ни ра ста нак (Све то за ра ша љу у При зрен, 
а њу у Пећ), јер је, ка же она, дру го кад се ра зум но љу би, а опет 
дру го, стра сно. Стро га ди стинк ци ја из ме ђу ра зум не и стра сне 
љу бави ов де се по ја вљу је као коч ни ца – па ипак – зар ни је упра во 
ова кво по ти ски ва ње стра сти од го вор но за скре та ње па жње на 
ње го во по сто ја ње..? Ако упо ре ди мо три нај бо ља Ви да ко ви ће ва 
ро ма на, уо чи ће мо бит ну раз ли ку: док се у Ве ли ми ру и Бо сиљ ки и 
Уса мље ном ју но ши не ги ра по сто ја ње стра сти, до тле се у де лу 
Љу бо мир у Је ли си ју му страст гу ши (ње но по сто ја ње не до во ди се 
у пи та ње). Не ги ра ње, са свим из ве сно, је сте при зна ва ње да страст 
по сто ји, а по ти ски ва ње је углав ном ре зул тат нор ме ко ја огра ни
ча ва и оба ве зу је: у том сми слу сек су ал ност је при зна та, али са мо 
као сред ство про кре а ци је22 и за др жа на коп ча ма мо ра ла. Из ме шта ње 
же ље из сфе ре су бјек тив не им пре си је у ан тро по ло шку сфе ру ука
зу је на из ве сно „упро шћа ва ње љу ба ви”, од но сно, по жи во ти ње ње 
чо ве ка,23 чи ји је за да так да се раз мно жа ва, не за ла зе ћи ду бље у 
ра зно вр сне аспек те стра сти. Ме ђу тим, по ку шај де сек су а ли за ци је 
је не у спео, јер се и да ље сна жно осе ћа по тре ба за те ле сним – чи ни 
се као да исто оче ку ју чи та о ци, ко ли ко и са ми ју на ци де ла. На зи
ва ње стра сти шко дљи вим и уби тач ним има за циљ по ја ча ва ње 
сте пе на де ло ва ња по ро ка ко јем тре ба одо ле ти: што је он ве ћи, то 
се мо рал на сна га лич но сти ја ча – тач ни је – да би се чо век од раз
дор них иза зо ва од бра нио – иза зов мо ра и да по сто ји... 

Ефе кат за о гр та ња ерот ског ху мор ним, ка рак те ри сти чан за 
на род но тра ди ра ње, ко јим се оно што је мо рал но спор но успе шно 
ин кор по ри ра у сфе ру оп ште при хва ће ног, мо же се уо чи ти и код 
Ви да ко ви ћа: у књи зи Љу бо мир у Је ли си ју му, Све то за ро во и Дра ги
њи но спа ва ње у одво је ним со ба ма то ком пр ве брач не но ћи, њи хов 
при ја тељ ша љи во ће пр о ко мен та ри са ти:

Та ка ко је то, го спо ди не, да они ту спа ва ју? ... То мо ра би ти, 
го спо ди не, да је ка ква но ва мо да?24 

 Пи сац суп тил но на гла ша ва по тре бу ис пу ња ва ња те ле сних 
оба ве за пр ве брач не но ћи, на рав но, слу же ћи се не ком вр стом еу фе
ми зма, што опет ука зу је на не у спе лу де сек су а ли за ци ју – уме сто 
да ерот ско по ти сне, упра во ће ова кав дис курс скре ну ти па жњу на 
ње го ву при сут ност. Не ви дљи ва сек су ал ност, на тај на чин, по ста је 
упа дљи ва; ка да про на ђе мо ова кву нит, не све сно по чи ње мо да је 
пра ти мо кроз цео ро ман, те нам од јед ном по ста је ја сни ји од нос на 
ре ла ци ји не до ста ја ње –же ља –сје ди ња ва ње. Сви ме ђу соб ни кон

22 Не над Ни ко лић, Ка стри ра не ју но ше, 56.
23 Исто, 57.
24 Ми ло ван Ви да ко вић, Љу бо мир у Је ли си ју му, 268–269.
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так ти глав них ју на ка, као и кон так ти са спо ред ним лич но сти ма 
во де ка јед ном ци љу – ко нач ном укр шта њу (ду хов ном, али и те
ле сном). Ов де, да кле, ни је реч о пот пу ном не ги ра њу сек су ал но сти, 
већ о ње ном кон тро ли са њу, јер се то нај е фи ка сни је чи ни, твр де 
по је ди ни ау то ри, ако је да та у об ли ку су бли ми ра ња.25 

Глав на лич ност ро ма на Љу бо мир у Је ли си ју му, Све то зар, при
вла чан је мла дић, ко ли ко је и Дра ги ња за но сна де вој ка. Обо је су 
пред мет по жу де, су про тан пол им је на кло њен, што се мо же уо
чи ти из ви ше си ту а ци ја: Дра ги њу ће за љу бље ни Влај ко оте ти, док 
ће се Све то за ру на ме та ти мла да удо ви ца, Ма ра, ко ја му, упр кос 
утвр ђе ним пра ви ли ма при стој но сти, дво сми сле но ну ди го сто
прим ство пре ко но ћи и на сла ња му гла ву на ра ме. Све то за ру као 
да је у по чет ку по ма ло дра го због удо ви чи них ко кет них опа ски 
да не сме код ње да пре но ћи, чак је по ма ло и охра бру је (На ове 
ње не ре чи Све то зар се на сме ши и ба ци јој ру ку пре ко ра ме на...),26 
али убр зо као да се пре до ми шља и по но во ус по ста вља на ру ше ну 
мо рал ну нор му. Ова си ту а ци ја ка сни је ће кул ми ни ра ти ди рект ном 
по ну дом:

Кад по гле да на по сте љу, на ко јој је Ма ра ле жа ла, чи сто се 
ока ме ни, окре не гла ву и по ђе на траг к вра ти ма. Де вој ке се сад 
поч ну сме ја ти, па уга се све ћу и кан ди ло и утр че у пред њу со бу и 
за тво ре за со бом вра та. На то у по мр чи ни ско чи го спо ђа Ма ра из 
по сте ље, ухва ти Све то за ра за ру ку и ре че му: Из ви ни те, дра ги 
го спо ди не, мо јој сла бо сти, при ми те све за ша лу и по ште ди те 
ти ме и мо ју и ва шу част, јер то је све би ла са мо јед на ша ла.27 

Пи сац опет хи тро пра ви дис тан цу – гре шни ца се из ви ња ва, 
чи ме се ерот ско по ти ре и ком пен зу је из го во ром за ша лу. Ов де је 
реч о рас пе то сти ли ко ва из ме ђу при себ но сти и афек та, што се мо же 
пре по зна ти као ста ње при се би и ван се бе.28 У том сми слу, мо гло 
би се ре ћи да пр во ста ње при па да до ме ну јав ног про сто ра, док је 
дру го од ре ђе но пре вас ход но де ло ва њем же ље, од но сно уну тра
шњих на го на, те пред ста вља „там ну стра ну” лич но сти.

Ако ју на ци де ла Љу бо мир у Је ли си ју му при зна ју (до ду ше, 
не ра до) по сто ја ње стра сти, ли ко ви ро ма на Ве ли мир и Бо сиљ ка и 
Уса мље ни Ју но ша не ги ра ће је у пот пу но сти. Та ко, ре ци мо, ка да 
глав ни ју нак, Ве ли мир, го во ри о њи хо вој љу ба ви, опре зно ће се 
огра ди ти ре чи ма:

Љу бов је на ша са свим не ви на би ла, ни ти смо би ли до оно га 
сте пе на у во зра сту на ше му до шли у ко је му страст с це ло му дри јем 

25 Не над Ни ко лић, Ка стри ра не ју но ше, 64.
26 Ми ло ван Ви да ко вић, нав. де ло, 45.
27 Исто, 46.
28 Не над Ни ко лић, Ка стри ра не ју но ше, 68.
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бо ре ни је по чи ње ... взајм ну љу бов, бу ду ћи гди се ова ко ва у про стој 
не ви но сти и про во ди, ту стра ху и опре зи ва њу да тко не ви ди ме-
ста не ма.29 

Чак и у тре ну ци ма ка да Ве ли мир мо жда пре ћут но са гле да ва 
при ро ду сво је стра сти, је дан од број них „гла со ва ра зу ма”, Ра до
слав, би ће ме ха ни зам ре пре си је, не ги ра ју ћи ње но по сто ја ње и за
ме њу ју ћи је од го ва ра ју ћим оправ да њем: не осе ћа Ве ли мир љу бав 
пре ма Бо сиљ ки, већ ем па ти ју због ње ног не срећ ног уде са (оте та 
је и па ла је у роп ство). Ме ђу тим, Ра до слав ће пре по зна ти Ве ли
ми ро во де сек су а ли зо ва ње љу ба ви, али упра во он да ка да бу де хтео 
њи хо ву сек су ал ност са свим да по рек не – от кри ће се да је сек су ал
ност по сто ја ла као мо гућ ност.30 Страст, за ко ју јед на од лич но сти 
у ро ма ну, Пу сти ник, твр ди да се по бе ди ти не мо же, ока рак те ри
са на као не што што је го ре не го љу ти меч. Ова кво од ре ђе ње ко
ре спон ди ра с Ве ли ми ро вом де фи ни ци јом пој мо ва гре ха и ка зне, 
ко је је, не сум њи во, при зна ње о по сто ја њу стра сти:

Ме не је Не бо, мо жет би ти, и за то опет ка зни ло што ја ни сам 
хо тео мо јеј стра сти одо ле ти, ни сам знао оно шча сти је ко је ми 
је оно да ло би ло ужи ва ти.31 

Ве ли мир, да кле, ка жњен је због то га што иза зо ву ни је одо лео 
– пре ци зни јих об ја шње ња с тим у ве зи не ма: не зна мо шта је то 
тач но згре шио ни ти ко ја је те жи на ње го вог гре ха. Мо же мо са мо 
да прет по ста ви мо да је реч о љу ба ви, о по ку ша ју за до во ље ња же ље 
(или тек о гре шној ми сли), ко ји се ау то мат ски про гла ша ва мо рал
ним пре сту пом. Ве ли мир, ме ђу тим, уско ро ће има ти при ли ке да 
до ка же ис трај ност свог ка рак те ра, та ко што ће одо ле ти ча ри ма 
уда те же не Мар га ри те, ко ја му је за јед но са сво јим му жем ука за ла 
го сто прим ство на ње го вом пу то ва њу. Опи су ју ћи ле пу го спо ђу, 
пи сац ће за бе ле жи ти:

Ру ме на, пу ста, као про лет на ру жи ца, очи пре кра сне, пу не 
жи во сти, ста са дич на и ве ли че стве на, а сву јеј кра со ту бе се да 
усу гу бља ва ла. Кад би по че ла го во ри ти, ре као би мед јеј из уста 
те че; к ње но му из го во ра гла су при со во ку пље на је би ла му дрост 
и див ни бе се де пор ја док.32 

Из гра ђи ва ње ова квог жен ског ли ка, об да ре ног фи зич ким и 
ин те лек ту ал ним ква ли те ти ма, има за циљ да ис так не ја чи ну иза
зо ва ко јем Ве ли мир тре ба да одо ли – што је иза зов ве ћи, то ви ше 
до из ра жа ја до ла зи мла ди ће ва мо рал на сна га. Мар га ри та, да кле, 

29 Ми ло ван Ви да ко вић, Ве ли мир и Бо сиљ ка, Но лит, Бе о град 1928, 33. У 
на став ку де ло ће би ти озна че но скра ће ни цом ВБ.

30 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 45.
31 Ми ло ван Ви да ко вић, ВБ, 114.
32 Исто, 121
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пред ста вља ис ку ше ње на пу ту „не по роч не љу ба ви”, по го то во због 
то га што ...не ма иро ја, не ма му дре ца ни ти ка кве че ло вје че ске си ле 
ко ја би се за ко нам је сте стве ним не по ко ри ле.33 Ис ти чу ћи ми сао да 
је стра сти те шко одо ле ти, пи сац опо ни ра кон цеп ту пу сти њач ког 
уче ња ко је сма тра да је то из во дљи во ра зу мом,34 те на гла ша ва 
чвр сти ну Ве ли ми ро вог ка рак те ра у од но су на Мар га ри тин: 

Њен ви со ки ра зум ни је био у со сто ја ни ју страст ову по бе-
ди ти. Она ко ли ко би пу ти на ње га по гле да ла ошчу ти ла би да јој 
се сер це у пер си ма уз не ми ри. Ко ли ко би пу ти он јој се из си нов њег 
по чи та ни ја к ру ци, да ју по љу би, ма шио осе ти ла осе ти ла би да 
јој пла мен љуб ве чрез це ли жи вот прој де и сва би се за плам ти ла 
и, не сме ју ћи љу бов сво ју от кри ти, пад не у уни ни је, из гу би во љу 
к је лу и пи ћу, ста не се гу би ти.35 

Де сек су а ли за ци ја, ко ја је ов де из ве де на по ступ ком из јед на
ча ва ња по тен ци јал не љу бав ни це и фи гу ре мај ке (се ти мо се син
таг ме си нов њег по чи та ни ја и Ве ли ми ро вог уз ви ка Ма ми це, да 
ви ди те пла ни не!), па ра док сал но, упра во скре ће па жњу на мо гу ћу 
сек су а ли за ци ју њи хо вог од но са – по сто ја ње сим бо лич ког ин це ста 
у чи јој осно ви ле жи сна жна емо тив на и те ле сна же ља, отва ра ди
ле му: да ли Ве ли ми ра Ма р га ри та при вла чи због то га што је пред 
ње га по ста вље на као мај чин ска фи гу ра или је он сам ста вља у ту 
по зи ци ју да би јој одо лео...? Пи сац ће ин си сти ра ти на то ме да Ве
ли мир као ...па ме тан мла дић зна ти ће страст ову из ви ни ти...,36 
чи ме ће, још јед ном, по ста ви ти дис тан цу из ме ђу ова два ли ка, 
ин си ну и ра ју ћи да је страст не што што зах те ва из ви ње ње. Усну ли 
Ве ли мир, при ка зан у сво јој мла до сти и не ви но сти (увек на гла ше
ној), од јед ном по ста је обје кат Ма р га ри ти не же ље – у јед ном тре
нут ку чак ће гра ни ца при стој но сти по ста ти угр о же на по ми ња њем 
им по тен ци је, ко ју ће мла дић му дро не ги ра ти:

Је сте ство ме ни ни шта од ре кло ни је, ја сам у це лом мом со-
ста ву са сви ма они ма ко ја чо ве ка со вер ше на чи не об да рен, ни ти 
сам че га ли шен, но из са ме чи сте и ис кре не љу бо ви к мо јој хо ћу 
агел ски жи вот мој на зе мљи да про ве дем. И сам ми је Ви шњи, 
ко ји сва чи је сер це по зна је, сви де тељ да сам ја до ово га ча са, као 
од мај ке ро жден, чист. Но оста ви мо се то га раз го во ра, ето нам 
го спо дин иде!37 

Због че га, да кле, Ве ли мир има по тре бу да сво ју по тен ци ју 
оправ да пред овом же ном? Да ли је реч о ин ди рект ном при зна ва њу 

33 Исто, 122.
34 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 48.
35 Ми ло ван Ви да ко вић, ВБ, 122.
36 Исто, 122–123.
37 Исто, 125.
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мо гућ но сти те ле сног сје ди ње ња, са мим тим што се пред Мар га
ри ту из но се чи ње ни це о пол ној функ ци о нал но сти..? Због че га се 
пе р ма нент но по на вља ин си сти ра ње на не ви но сти? И због че га, 
на по слет ку, мла дић хи тро ме ња те му раз го во ра ви дев ши да се 
Мар га ри тин су пруг при бли жа ва? Не ука зу је ли то на Ве ли ми ро
во пре по зна ва ње сек су ал не енер ги је, те ње но све сно по ти ски ва ње? 
Ка ко раз у ме ти ње го во ин фан тил но обра ћа ње Ма р га ри ти (Ма ми це, 
да ви ди те пла ни не!), ако му се она при ка зу је као мај чин ска фи гу ра 
не би ли га за ве ла..? 38 Ве ли мир, да кле, од би ја (или чак у пот пу но сти 
не ги ра) ње ну сек су ал ност, чи ме при зна је да је то као мо гућ ност 
по сто ја ло, што је ви дљи во у сце ни кад не же ли да на ста ви раз го
вор пред ње ним му жем. Ме ђу тим, у си ту а ци ји кад Ма р га ри тин 
су пруг по же ли се бе да пред ста ви као фи гу ру оца, Ве ли мир ће 
та кву фор му од би ти: ...од ба ци ва њем му жа, Ве ли мир би мо рао 
Ма р га ри ту до жи ве ти сек су ал но, а ако је пак та ко не до жи вља ва, 
то зна чи да је оца при хва тио.39 

Сто га, са свим мо гу ће је да Ве ли мир Мар га ри ту ипак до жи вља
ва као по тен ци јал ну љу бав ни цу, ко ју је пак од ба цио у име чед но сти. 
Јер, тер мин не по роч ност ов де има са свим збу њу ју ћу функ ци ју: 
Ма р га ри та при зна је да пре ма мла ди ћу осе ћа ве ли ку страст, но опи
су је сво ју же љу сле де ћим ре чи ма: ...да ћу се ја с то бом љу бо ви, 
оба че не по роч не, на сла жда ва ти...40 Ако је ње на страст пла тон ска, 
због че га се он да ба ви пи та њем Ве ли ми ро ве по тен ци је? Због че га 
се (им)по тен ци ја уоп ште раз ма тра у окви ру раз го во ра о љу ба ви, 
осим ако Ма р га ри ти на страст ба лан си ра из ме ђу плот ске и пла тон
ске рав ни? С дру ге стра не, с об зи ром на то да је је ди ни до пу ште ни 
об лик сек су ал но сти брак,41 од нос с Бо сиљ ком (иа ко че дан, ex of fi cio) 
мо же се би да до пу сти ма ло сло бод ни ји про ток сек су ал не енер ги је. 
На и ме, по нов ни су срет дво је мла дих до ве шће их у ста ње афек та 
(о че му је већ би ло ре чи), ка да је од ре ђе ни об лик стра сти са свим 
ле ги ти ман:

Пад не на њу и обо је се без чув ства и не дви жи ми учи не, са мо 
су јед но дру го у тор же стве ном мол ча ни ју с те плим из очи ју су за ми 
по ли ва ли. За тим, кад ра зум опет пра во сво је над чув стви тел ном 
оном стра сти ју до би је, као иза сна...42

С тим у ве зи, на гла си ће мо да је ди ја лек ти ка же ље и мо ра ла, 
од но сно рас пе тост ли ко ва из ме ђу афек тив но сти и ра ци о нал но сти,43 

38 Не над Ни ко лић, Ка стри ра не ју но ше, 50.
39 Исто, 51.
40 Ми ло ван Ви да ко вић, ВБ, 132.
41 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 53.
42 Ми ло ван Ви да ко вић, ВБ, 192.
43 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 68.
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јед на од ва жних од ли ка ро ма на Ве ли мир и Бо сиљ ка, са мим тим 
што се ов де сре ће мо с кон стант ним сме њи ва њи ма те ле сног и чед
ног, не за ви сно од чи ње ни це да не по роч но (иа ко, тре ба ло би да се 
на чи ни ди стинк ци ја из ме ђу пој мо ва не по роч но и чед но) до са мог 
кра ја оста је кру ци јал но обе леж је љу ба ви два цен трал на ју на ка.

Де ло Уса мље ни ју но ша, с дру ге стра не, не оби лу је ерот ским 
им пул си ма у ме ри у ко јој је то слу чај с прет ход на два ро ма на – 
те жи ште је, у ма њој или ве ћој ме ри, пре ба че но на кри ти ку сла до
стра сти и по хо тљи во сти, те ве ли ча ње не ви но сти и ра зу ма, ко ји је 
свој ствен чо ве ку:

Но ми љу ди на ово ме све ту, кад се та ко у из о би љу на ђе мо, 
па све на ше те ле сне же ље за до во ља ва ти поч не мо, по ста не мо 
сла до стра сни; по ја ве се у на ма стра сти ко је ра зум мра че; у из-
о би љу раз ма зи мо се, и ду ша на ша као да за спи...44

Ни у овом, уо ста лом као ни у прет ход ним Ви да ко ви ће вим 
де ли ма, по сто ја ње стра сти ни је у пот пу но сти не ги ра но, јер би то 
зна чи ло да се од ри че и осно ва људ ске при ро де. Ме ђу тим, иа ко је 
же ља уса ђе на у сва ког чо ве ка, ра зум мо ра би ти тај ко ји ће же љу 
да огра ни чи, за у зда или, пак, пре у сме ри. Да кле, стра сти ...са свим 
уни шти ти да их ниг да у чув ству не осе ти мо, зна чи зах те ва ти 
од чо ве ка не што пре ко ње го вих си ла или га ди за ти про тив са ме 
при ро де сво је.45 

Као и до сад, Ви да ко вић сво јим ју на ци ма до пу шта да осе те 
ерот ски на бој, али са мо на тре ну так, да би их хи тро раз дво јио 
„рас то чив ши” енер ги ју по тен ци јал них љу бав ни ка у енер ги ју огра
ни че ну про сто ри ма јав ног. Сце на у ко јој Ти хо миљ по сма тра мла
ду Ми ле ну и обра ћа јој се са ср це мо је и го лу би це, за ди вљен ње ном 
по ја вом, мла до шћу и дич ним стру ком, и ко ја оста вља мо гућ ност 
сек су ал ног укр шта ња, убр зо се из сфе ре при ват ног из ме шта у сфе
ру јав ног, тач ни је, „опа сна” ре ла ци ја из ме ђу два ју на ка по ста је 
ре гу ли са на. Та ко ће Ти хо миљ ре ћи:

...ја се за ве ту јем од са да да те за мо ју се стру при знам. Бог 
ће, ко ји је над на ма, би ти све док мо га за ве та, и нек ми бу де не-
умит ни су ди ја, ако бих га ја ка да пре кр шио. 

То ре кав ши по љу би је: – Ово је ср це мо је пе чат, ко јим по твр-
ђу јем да ме мо жеш од са да бра том сво јим зва ти.46 

Још јед ном, од нос с плат фо р ме сек су ал ног по ме ра се на плат
фо р му сим бо лич ког срод ни штва јер је ...ин цест као „са вр ше но 
ан дро ги но спа ри ва ње, упра во ме сто крат ког спо ја за же љу”.47 С 

44 Ми ло ван Ви да ко вић, Уса мље ни ју но ша, „Ари ад на”, Бе о град, 2010, 8. 
45 Исто, 105.
46 Исто, 72.
47 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 46.
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об зи ром на то да је ов де реч о фор мал ној тран сфор ма ци ји, не мо же
мо да не при ме ти мо да су штин ских про ме на не ма – чи ни се као да 
ће се сек су ал ни на бој пре не ти и на но ви тип од но са, ко ји је од по
чет ка де фи ни сан ма ни фе ста ци јом те ле сног (То ре кав ши по љу би је...).

Страст пре ма „ви да ко ви ћев ској ерот ској иде о ло ги ји” ве зу је 
се пре вас ход но за брак (и ма те рин ство као ње гов има нент ни део), 
од но сно, сек су ал ност је њи ме ре гу ли са на, чак (за што да не?) и ка
на ли са на. Од нос пре ма ова квој љу бав ној опа сно сти (и то је ва жно 
на гла си ти) об ли ко вао се у скла ду са схва та њи ма та да шње епо хе, 
али и оне ко ја јој је прет хо ди ла: чо век је из гу бљен ако не на у чи 
да кон тро ли ше страст. Кључ на реч би ла је (са мо)кон тро ла, и је ди
но на тај на чин чед ност мо гла би ти са чу ва на. Љу би ти у чи сто ти 
и не ви но сти, но опет у скла ду са за ко ни ма при ро де, при др жа ва ти 
се уста но вље них мо рал них нор ми, чу ва ти се му та ци је стра сти у 
по рок и без у мље, до жи вља ва ти брач ну ло жни цу као ол тар за ко
ни тог сла вља и, на по слет ку, Ерос при хва ти ти као сред ство про
кре а ци је, мо гу се (бар кад је реч о те ми ко јој се у овом ра ду ба ви мо) 
из дво ји ти као ва жне ка рак те ри сти ке ро ма на Љу бо мир у Је ли си ју му, 
Ве ли мир и Бо сиљ ка и Уса мље ни ју но ша. Уве ре ње у то да је брак 
нај бо ље сред ство за ре до ван пол ни жи вот има свој ко рен још у 
ан тич ком до бу, а чед ност се јед на ко пре по ру чу је де вој ка ма и мла
ди ћи ма.48 Де вет на е сти век, то ком ко јег је Ми ло ван Ви да ко вић 
ства рао сво ја књи жев на де ла, до но си на гла ше но осе ћа ње сти да с 
тен ден ци јом да се упра вља по на ша њем по је дин ца. У том сми слу, 
Ди дро је у пра ву кад стид про гла ша ва не при род ним, а тај но ужи
ва ње кра ђом. Са мим тим, стра стве на љу бав по ста је пред мет осу де, 
те су љу бав ни ци из ло же ни ве ли ком при ти ску:

Оче вид но да још да још ве ћу сте гу пред ста вља ју си сте ми 
на сле ђе ни из ве ка про све ће но сти. Раз ми шља ње ме та фи зи ча ра о 
су шти ни ду ше, раз ми шља ње ле ка ра и пси хи ја та ра о то ме шта 
је страст, шта зна чи по сто ја ње две ју при ро да у пол но сти и ко је 
су опа сно сти од фи зи о ло шког пре те ри ва ња, раз ми шља ње те о ло га 
о ре ла тив ној те жи ни сек су ал ног гре ха, све то ути че на об ли ке 
љу бав ног по на ша ња.49 

Због то га, не ће би ти нео бич но ка да Ми ле на, лич ност из ро
ма на Уса мље ни ју но ша сет но ка же:

... т еби су по зна та пра ви ла на шег жен ског по ла, да љу бав с 
на ше стра не мо ра би ти скри ве на под за ве ом стида ...50

48 Фи лип Ари јес, Жорж Ди би, Исто ри ја при ват ног жи во та (књи га број 
4), Clio, Бе о град 2003, 91.

49 Исто, 419.
50 Ми ло ван Ви да ко вић, нав. де ло, 75.
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То зна чи да, иа ко се страст не по ри че, па ра док сал но, при мет
на је де сек су а ли за ци ја же ље,51 као ре зул тат по тре бе по сто ја ња 
сти да ко ји је, из ме ђу оста лог, по лу га за ре гу ли са ње дру штве них 
од но са. Још је дан па ра докс Ви да ко ви ће вих ро ма на ле жи у то ме 
што ...њи хо ва мо рал на ин тен ци ја по ку ша ва да по ни шти упра во 
оно што јој је омо гу ћи ло да ис ка же...,52 а те жи на ко ја по кри ва 
ју на ке ње го вих де ла про из и ла зи из рас тр за но сти изме ђу же ље да 
се при ча и исто вре ме но же ље да се мо рал по ста ви као „бло ка тор”, 
а све то, опет, пре по зна ће Вук Ка ра џић и у сво јој дру гој ре цен зи ји 
озна чи ће фра зом сти дљи ва кур ви ца.53 У том сми слу, Вук је сво јом 
кри ти ком за пра во про ши рио про стор де ло ва ња ерот ског у Ви да
ко ви ће вој књи жев ној умет но сти, пру жа ју ћи оду шка сво јој же љи 
и ка жња ва ју ћи је про јек ци јом на дру го га.54 Упра во на овом ме сту, 
не све сно, укр шта ју се ин те ре со ва ња и исте те же ље Ву ка и Ви да
ко ви ћа – ерот ско, од бра на мо ра ла, од бра на по е зи је,55 док сва ко од 
њих „вре ба” са сво је стра не, ин ту и тив но и пр ко сно.

Ова кав по сту пак отва ра пи та ње, с ко јим ће мо, на по слет ку, и 
за вр ши ти ана ли зу ерот ског ма те ри ја ла у Ви да ко ви ће вим де ли ма: 
због че га пи сац уоп ште до пу шта про ток сек су ал не енер ги је, ако 
ће сво јим ју на ци ма у ве ћи ни слу ча је ва ус кра ти ти мо гућ ност ње ног 
оства ре ња? Да ли то го во ри ви ше о пи шче вим лич ним афи ни те
ти ма? И због че га је то за и ста то ли ко по го ди ло Ву ка...?

51 Не над Ни ко лић, нав. де ло, 47.
52 Не над Ни ко лић, „По ле ми ка Ву ка и Ви да ко ви ћа – рат кул ту ра”, Збор ник 

Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, Но ви Сад, књ. 55 (2007), св. 3, 494.
53 Исто.
54 Исто, 498.
55 Са ва Да мја нов, Но во чи та ње тра ди ци је, Днев ник, Но ви Сад 2002, 73.




