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Е С Е Ј И

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

„ТЕ О РИ ЈА КЊИ ЖЕВ НО СТИ”  
ДРА ГИ ШЕ ЖИВ КО ВИ ЋА: ЊЕ НА НА УЧ НА  

И ПЕ ДА ГО ШКА МИ СИ ЈА

1

ТеоријакњижевностиДра ги ше Жив ко ви ћа пред ста вља на
уч ни и пе да го шки фе но мен по себ не вр сте. Спе ци фич ност то га фе
но ме на са др жа на је у чи ње ни ци да у исто ри ји срп ске књи жев но
те о риј ске ми сли не по сто ји ни је дан је ди ни сли чан при мер та ко 
ду го веч ног при руч ни ка ко ји у на став ној прак си оп ста је пу них шест 
де це ни ја. На кон по ја ве пр вог из да ња ове књи ге 1955. го ди не, усле
ди ла је се ри ја но вих из да ња од ко јих је те шко утвр ди ти чак и то 
ко ли ко их је тач но би ло. Укуп но се дам из да вач ких ку ћа бри ну ло је 
о пу бли ко ва њу ове књи ге: „На род на књи га”, „На уч на књи га”, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства (по вре ме но је умео да се при дру
жи и За вод из Но вог Са да), „Дра га нић” из Бе о гра да, „Свје тлост” 
и За вод за из да ва ње уџ бе ни ка из Са ра је ва, те „Епо ха” из По же ге. 

Пр во из да ње по ја ви ло се 1955. код „На род не књи ге” у Бе о гра
ду. Ве о ма бр зо, већ 1958. го ди не, усле ди ло је дру го, из ме ње но из
да ње код са ра јев ске „Свје тло сти”, а 1960. и тре ће из да ње код истог 
из да ва ча: оба ова из да ња иза шла су у ћи ри лич ној и ла ти нич ној 
вер зи ји, што би се мо гло по сма тра ти као још два за себ на из да ња. 
Че твр то из да ње по ја ви ло се 1961. код За во да за из да ва ње уџ бе ни
ка у Са ра је ву, да би пе то из да ње би ло об ја вље но код „На уч не 
књи ге” у Бе о гра ду 1963. го ди не. Усле ди ла су по том за јед нич ка из
да ња „На уч не књи ге” из Бе о гра да и „Свје тло сти” из Са ра је ва и то 
осам го ди на уза стоп но: ше сто из да ње 1964, сед мо 1965, осмо 1966, 
де ве то 1967, де се то 1968, је да на е сто 1969, два на е сто 1970. и три
на е сто 1971. го ди не. По том су се из да ва чи по но во раз дво ји ли: 
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три на е сто из да ње по ја ви ло се 1971. као за јед нич ко из да ње, а 1972. 
и код са ра јев ске „Свје тло сти”, са истом озна ком три на е стог из да
ња. По сле то га се, под озна ком че тр на е стог и пет на е стог из да ња, 
по ја вљу ју ти ра жи бе о град ске „На уч не књи ге” 1972. и 1974. го ди не.

У на ред ном пе ри о ду бри гу о овом књи жев но те о риј ском при
руч ни ку пре у зео је За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства из Бео
гра да, а у овом пред у зе ћу се, пре ма на зна ка ма на ко ри ца ма књи ге, 
по ја ви ло укуп но је да на ест из да ња у пе ри о ду од 1977. до 1994. 
го ди не.1 На кон тог пе ри о да Живковићевa Теоријaкњижевности 
при па ла је из да вач кој ку ћи „Дра га нић”, а у њој су се, зва нич но, 
појавилa све га два из да ња овог на сло ва, и то 1995. и 2001. го ди не. 
Нај но ви ји из да вач овог при руч ни ка је „Епо ха” из По же ге, ко ја је 
у 2014. го ди ни об ја ви ла јед но из да ње. Све у куп но, да кле, би ло је 29 
зва нич но при ја вље них из да ња: у пе ри о ду 1955–1974. има их пет
на ест, у пе ри о ду 1977–1994. је да на ест, а у пе ри о ду 1995–2014. има 
их све га три. Уко ли ко од то га оду зме мо два нео бја вље на За во до ва 
из да ња (из пе ри о да 1977–1980), а до да мо ла ти нич не вер зи је из да
ња из 1958, 1960, 1984. и 1991. (мо жда и још по не ког), по том два пут 
об ја вље но 13. из да ње (1971, 1972), јед но из да ње на Бра је вом пи сму 
(из да вач је „Фи лип Ви шњић” из Бе о гра да, 1965), он да то чи ни бар 
33 из да ња.2 Зна ју ћи, ме ђу тим, ка ква је прак са на ших из да ва ча, 
осно ва но је прет по ста ви ти да се уз овај број ла ко мо же до мет ну ти 
још по не ка из да вач ка се ри ја, ко ја је оста ла не при ја вље на. 

О ти ра жу се, при том, мо же са мо на га ђа ти. На са мим књи га ма 
углав ном не ма та квих по да та ка, али се по вре ме но они ипак мо гу 
по не где на ћи, па се на осно ву тих шкр тих на во да по не што мо же 
за кљу чи ти. Та ко, на при мер, од свих из да ња из пр вих два де сет го
ди на Жив ко ви ће ве књи ге (1955–1974), са мо се на пет на е стом из да њу 
„На уч не књи ге” (1974) мо же на ћи та кав по да так, а он је „при знао” 
10.000 од штам па них при ме ра ка. За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства из Бе о гра да био је знат но ја сни ји и из ри чи ти ји у том по гле ду, 
па је (из у зме мо ли за го нет ност пр вог и дру гог из да ња) ре дов но 
из но сио по дат ке о сво јим ти ра жи ма, а они су у пе ри о ду 1977–1994. 
го то во не пре ста но ра сли: 5.000 тре ћег и че твр тог из да ња (код овог 
дру гог има мо 5.000 ћи ри лич них и 5.000 ла ти нич них), 7.000 пе тог 
из да ња, 10.000 ше стог из да ња, 15.000 сед мог, 16.000 де ве тог, 16.500 

1 Књи га је, по све му су де ћи, би ла при пре мље на још 1977, али се пр во 
За во до во из да ње по ја вљу је тек 1981. го ди не, и то са озна ком тре ћег до пу ње ног 
из да ња. Од свих тих из да ња (3. 1981; 4. 1984; 5. 1986; 6. 1988; 7. 1988; 8. 1990; 9. 
1991; 10. 1992; 11. 1994), бар два, и то че твр то из да ње из 1984. го ди не и де ве то 
из 1991, по сто је и у ћи ри лич ној и ла ти нич ној вер зи ји. 

2 У елек трон ском ка та ло гу „Вир ту ел на би бли о те ка Ср би је” не ма по твр да 
да су се два пр ва За во до ва из да ња по ја ви ла, ма да ни је ис кљу че но да их је ипак 
би ло.
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де се тог, те 17.000 осмог и је да на е стог из да ња. Дра га ни ће ве књи ге 
до но се по дат ке о ти ра жу, али је број „при зна тих” при ме ра ка ов де 
већ знат но ма њи: пр во из да ње из 1995. ука зу је на 5.000, а дру го 
из 2001. на 2.000 при ме ра ка. Слич на је си ту а ци ја и са нај но ви јим 
из да њем „Епо хе”, чи ји ти раж је 3.000. 

Тре ба, ме ђу тим, при ме ти ти да чак и ти раж За во до вих из да ња 
нај ве ро ват ни је пред ста вља не што ло ши ји пе ри од про да је, бу ду ћи 
да се у исто то вре ме, по чев од 1976. го ди не, на тр жи шту по ја ви ла 
и Теоријакњижевности хр ват ског те о ре ти ча ра Ми ли во ја Со ла ра: 
та књи га се ве о ма до бро про да ва ла и би ла је оби ла то ко ри шће на као 
сред њо школ ски при руч ник на те ри то ри ји це ле он да шње СФР Ју
го сла ви је, па је осно ва но прет по ста ви ти да је ње на по ја ва при мет
но сма њи ла про да ју Жив ко ви ће вог при руч ни ка. Оту да се ре ал но 
мо же за кљу чи ти да су у злат ном пе ри о ду на сту па Жив ко ви ће ве 
Теорије на тр жи шту књи ге, у пе ри о ду 1955–1974, ти ра жи би ли чак 
и ве ћи од За во до вих ти ра жа. Уко ли ко би се пак ра чу на ло са мо са 
про сеч них 10.000 при ме ра ка по но вом из да њу (или тек не што ви ше 
од то га), он да би се ре ал но мо гло за кљу чи ти да је про да то бли зу 
350.000 при ме ра ка, па чак и не што ви ше од тог бро ја. Дра ги ша 
Жив ко вић је, дру гим ре чи ма, ау тор уџ бе нич ког бест се ле ра ка кав 
се те шко мо же и за ми сли ти, и то не са мо у срп ском из да ва штву 
не го и у из да ва штву це ле не ка да шње СФР Ју го сла ви је.

У ра зним епо ха ма срп ски књи жев ни те о ре ти ча ри су по сти
за ли ви ше или ма ње за ни мљи ве ре зул та те, па су та ко на ста ја ле 
књи ге ко је су у ве ћој или ма њој ме ри ко ри шће не у школ ском си
сте му, књи ге као што су: Теоријапоезије (1854) Ђор ђа Ма ле ти ћа, 
Теоријакњижевности (1892) Пе ре П. Ђор ђе ви ћа, Теоријакњи
жевности (1895) Јо ва Ље па ве, Теоријакњижевности (1923) Ка
та ри не Бог да но вић и Па у ли не Лебл Ал ба ле,Теоријакњижевности 
(1927) Дра ги ше Лап че ви ћа,Теоријакњижевности (1932) Ђор ђа 
Ан ђе ли ћа,Теоријакњижевности (1933) Пе тра Ада мо ви ћа,Тео
ријакњижевности (1948) Ра до ва на Ла ли ћа, Теоријакњижевности 
(1961, 1962) Рад ми ла Ди ми три је ви ћа,Теоријакњижевности (1968) 
Ва си ли ја То чан ца, Теоријакњижевности (1970) Ду ша на Да чи ћа, 
Теоријабелетристике (1993) иТеоријакњижевности (1997) Пе тра 
Ми ло са вље ви ћа, Књижевнипроцес (1993) Ста ни ше Ве лич ко ви ћа, 
Теоријакњижевности (1998) Иве Тар та ље и дру гих. Ни је дан од ових 
ау то ра и ни је дан од ових на сло ва ни је се ни изда ле ка при бли жио 
не са мо из да вач ком успе ху Жив ко ви ће вог при руч ни ка не го ни 
ње го вом педaгошк ом и на уч ном зна ча ју.3 Жив ко ви ће ва Теорија је 

3 По зна ча ју за срп ски школ ски си стем из два ја ју се уџ бе ни ци Пе ре П. 
Ђор ђе ви ћа са 9 из да ња у пе ри о ду 1892–1927, Ка та ри не Бог да но вић и Па у ли не 
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би ла ко ри шће на у на став ном про це су раз ли чи тих ни воа, нај че шће 
у сред њим шко ла ма, по себ но гим на зи ја ма, али и као по у зда на 
по став ка за ви со ко школ ску на ста ву. Сто га је на фа кул тет ским 
гру па ма срп ске књи жев но сти и је зи ка, бар у Ср би ји, али и у Бо сни 
и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри, Жив ко ви ћев те о риј ски при руч ник 
ко ри шћен као основ на под ло га, те мељ на ко јем су фа кул тет ска 
зна ња мо гла да бу ду фун ди ра на. 

2

Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности на ста ла је у пе ри о ду 
сна жних на по ра срп ске и це ло куп не ју го сло вен ске на у ке о књи
жев но сти да се те о риј ски и ме то до ло шки кон со ли ду је та ко да по
ста не спрем на за ис тра жи вач ке хо ри зон те ко је је отва ра ла књи жев
на ми сао у ра спо ну од ру ског фор ма ли зма и ан гло а ме рич ке но ве 
кри ти ке, пре ко сти ли стич ке кри ти ке, фе но ме но ло шког при сту па, 
не мач ке шко ле ин тер пре та ци је и фран цу ског по ступ ка l’ex pli ca ti on 
de tex te, па до струк ту ра ли стич ких пер спек ти ва. У том сми слу ова 
књи га пред ста вља основ ни књи жев но те о риј ски при руч ник ко ји 
је по ста вљао те ме ље за из град њу та да ино ви ра не ме то до ло шке 
обу ке ка ко уче ни ка та ко и сту де на та књи жев но сти, спрем них на 
иза зо ве има нент не ана ли зе и те о риј ски уте ме ље не ин тер пре та
ци је књи жев но га де ла. Ова књи га се по ја ви ла у пра вом тре нут ку, 
кад је те о риј ски и ме то до ло шки пре о бра жај на у ке о књи жев но сти 
већ отво ре но за го ва ран, те кад је, при ме ра ра ди, по ја ва за гре бач
ког ча со пи са Умјетностријечи 1957. го ди не сна жно по кре ну ла ове 
про це се. Сво ју ми си ју је Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности оба
вља ла при лич но ду го, све док тај пре о бра жај ни је те мељ но оба вљен.4 

Лебл Ал ба ле са 5 из да ња од 1923. до 1937, Дра ги ше Лап че ви ћа са 4 из да ња у 
вре ме ну 1927–1931, Рад ми ла Ди ми три је ви ћа са при руч ни ком о лир ској и еп ској 
по е зи ји у чак 11 из да ња у пе ри о ду 1959–1974, а о сти ли сти ци и вер си фи ка ци ји 
у 4 из да ња од 1962. до 1969, по том Пе тра Ми ло са вље ви ћа са 7 из да ња књи ге 
ко ја се по ја ви ла под два на сло ва у вре ме ну од 1993. до да нас, те ко нач но при руч
ник Иве Тар та ље са 5 из да ња у пе ри о ду 1998–2014. Ови по да ци су до дат но про
ве ре ни у елек трон ском ка та ло гу „Вир ту ел на би бли о те ка Ср би је”, Co biss, 31. ја
ну а ра 2015. 

4 Има ју ћи на уму све то, а по го то во ста ње на срп ским и ју го сло вен ским 
уни вер зи те ти ма, Но ви ца Пет ко вић је о зна ча ју ра да Дра ги ше Жив ко ви ћа за кљу
чио: „И ако би ишта при ста ја ло Жив ко ви ће вом ту ма че њу књи жев но сти, по гла
ви то срп ске од XVI II па до по чет ка XX ве ка, он да би то сва ка ко би ла тврд ња 
да оно пред ста вља је дан вид мо дер не (кра јем пе де се тих го ди на фор ми ра не) 
уни вер зи тет ске кри ти ке код нас.” Ви де ти: Но ви ца Пет ко вић, „Ту мач срп ског 
пе сни штва и ње го вог раз вит ка”, ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик, 
књи га XLII, све ска 1–3, 1994, 28. О Жив ко ви ће вом ме сту уну тар кон тек ста срп ске 
уни вер зи тет ске кри ти ке од пе де се тих го ди на XX ве ка го во рио је и Пре драг 
Па ла ве стра, ука зу ју ћи на то да „је дан је од оних рет ких књи жев них исто ри ча
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Шта ви ше, Жив ко ви ћев при руч ник је и да нас упо тре бљив, упр кос 
то ме што је са вр ше но ја сно да су ме то до ло шки ис хо ди на у ке о 
књи жев но сти оти шли знат но да ље у од но су на те о риј ске окви ре 
ко је је овај при руч ник ус пео да ап сор бу је, те што су одав но об ли
ко ва на те о риј ска зна ња ко ја овај при руч ник уоп ште не из ла же и 
не до ти че. Све то са мо све до чи о пе да го шкој од ме ре но сти и осе тљи
во сти, али и о ми са о ној и стил ској убе дљи во сти са ко јом је ова 
књи га на пи са на. Због то га мо же мо ре ћи да ду го трај ност ове књи
ге пред ста вља спе ци фи чан фе но мен над ко јим би смо се мо ра ли 
за ми сли ти. 

Жив ко ви ће ва Теоријакњижевностисатеоријомписмености, 
ка ко је нај че шће ова књи га би ла на сло вља ва на (са мо пр ва че ти ри 
из да ња но се на слов Теоријакњижевности, а но ви на слов је уве ден 
од пе тог из да ња 1963. го ди не), је сте сво је вр сно де ло у на ста ја њу 
и про ме на ма. Та чи ње ни ца, не сум њи во, пред ста вља је дан од ва жних 
раз ло га успе ло сти, чи та но сти и ду го веч но сти ове књи ге: она је 
не пре ста но до ра ђи ва на и до пу ња ва на, а че сто и при ла го ђа ва на ко
ли ко ак ту ел ном ста њу у на у ци о књи жев но сти то ли ко и зах те ви ма 
школ ског про гра ма. Ипак, про ме не се го то во ни ка да ни су ти ца ле 
основ ног кон цеп та не го ис кљу чи во на чи на на ко ји се ци ље ви та квог 
кон цеп та ре а ли зу ју, а по себ но су се ре флек то ва ле на де та љи ма 
укуп ног књи жев но те о риј ског зна ња ко је из ла же. Сто га је Жив ко
вић свој при руч ник ме њао, по ја ча ва ју ћи екс пли ка тив ни ње гов 
ка рак тер, те до да ју ћи или ме ња ју ћи од ре ђе не фраг мен те, али та ко 
да је це ли на до би ја ла све пот пу ни ји и бо га ти ји об лик при ла го ђа
ван основ ном ци љу ко ји је ау тор се би по ста вио. Тим до пун ским 
ра до ви ма при руч ник је све ви ше по бољ ша ван ка ко би по стао на
уч но, пе да го шки и ме то дич ки ефи ка сни ји.

Ка да се 1955. го ди не по ја ви ло пр во из да ње Жив ко ви ће ве Тео
ријекњижевности, на бе о град ском уни вер зи те ту, па и у це ло куп
ној срп ској на у ци о књи жев но сти, из ра зи то је до ми ни рао књи
жев нои сто риј ски об лик из у ча ва ња ка кав су, у прет ход ној епо си, 
об ли ко ва ли Па вле По по вић и Јо ван Скер лић. Реч је, на рав но, о 
спе ци фич ној ва ри јан ти по зи ти ви стич ке ме то до ло ги је ко ја је у 
сво јој обла сти при ме не у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји да ла 
за ни мљи ве ре зул та те, и то не са мо код дво ји це по ме ну тих ко ри
фе ја ова квог кон цеп та не го и код ни за њи хо вих слич но ми шље ни ка 
и уче ни ка, као што су Ти хо мир Осто јић, Пе тар Ко лен дић, Дра го љуб 
Па вло вић, Мла ден Ле ско вац, Ми ро слав Пан тић и дру ги. Дра ги ша 

ра ко ји у исти мах со лид но вла да ју и те о ри јом, са до ста сми сла и пред зна ња за 
ком па ра тив на ис пи ти ва ња.” Ви де ти: Пре драг Па ла ве стра, Историјасрпске
књижевнекритике1768–2007, том II, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2008, 655. 
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Жив ко вић је сте ви со ко ува жа вао до при но се ових ис тра жи ва ча, 
али је ње го во ме то до ло шко опре де ље ње би ло знат но дру га чи је: 
оно је би ло усме ре но ка утвр ђи ва њу те о риј ског те ме ља про у ча ва
ња књи жев но сти, а то је у окви ри ма Бе о град ског уни вер зи те та зна
чи ло опре де ље ње не за кул тур но и сто риј ску ме то до ло ги ју Па вла 
По по ви ћа не го за књи жев но те о риј ски и ком па ра ти стич ки тип 
ис тра жи ва ња ње го вог бра та Бог да на. Бу ду ћи да су на по чет ку Жив
ко ви ће вог уни вер зи тет ског ра да бра ћа По по ви ћи већ би ли про
ме ни ли све том (Па вле 1939, а Бог дан 1944. го ди не), у та квом свом 
опре де ље њу мла ди Дра ги ша Жив ко вић на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
(где је ра дио 1951–1957) ни је мо гао да про на ђе не ко чвр шће упо ри
ште. Јед но став но, до ми на ци ја исто ри о граф ског ти па про у ча ва ња 
би ла је та ко из ра зи та да је за до след ни је опре де ље ног те о ре ти ча ра 
књи жев но сти на фа кул те ту тек тре ба ло да се из гра ди по вољ ни ја 
ме то до ло шка си ту а ци ја.

Угро же ност те о риј ског при сту па књи жев но сти на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Бе о гра ду ин тен зив но се осе ти ла још од 1929. го
ди не, ка да је Бог дан По по вић оти шао у пен зи ју, па је та да он мо рао 
да на ста ви хо но рар ни ан га жман све до 1936, од ка да је, чи ном ко
нач ног пен зи о ни са ња та квог јед ног не сум њи вог ау то ри те та, про
блем по стао још из ра зи ти ји.5 Дра ги ша Жив ко вић је имао сре ћу 
да је слу шао пре да ва ња Бог да на По по ви ћа, па је овај ве ли ки про
фе сор озбиљ но ути цао на свог уче ни ка. А о то ме ка ко је из гле да
ла на ста ва те о ри је књи жев но сти Бог да на По по ви ћа са мо се мо же 
на слу ти ти из бе ле жа ка ко је су при ре ди ли По по ви ће ви ђа ци и об ја
ви ли их под на сло вом Изтеоријекњижевности (1910). По по вић је, 
да ка ко, по ри цао ау тор ство над та квом књи гом, али се на осно ву 
ових ре да ка ипак по не што мо же са зна ти. 

Са оку па ци јом 1941. на ста ва на фа кул те ту пот пу но пре ста је. 
По сле рат на си ту а ци ја је пак по ста ла по себ но ком пли ко ва на уто
ли ко што је у то вре ме спро во ђен и про цес иде о ло шког об ра чу на 
са књи жев ном и на уч ном ми шљу срп ских про у ча ва ла ца гра ђан ске 
про ве ни јен ци је, али и са це ло куп ном дру штве ном ми шљу и сли
ком све та гра ђан ске епо хе. Прак тич на по сле ди ца при ти са ка ко му
ни стич ке иде о ло ги је огле да се у чи ње ни ци да је од мах по сле ра та 
књи жев но те о риј ска на ста ва на Фи ло зоф ском фа кул те ту би ла за
сно ва на пре вас ход но на со вјет ским уџ бе ни ци ма, и то нај ви ше на 
ау то ри те ту Ле о ни да Ти мо фе је ва. Ту на ста ву је и пре, хо но рар но 
(1937–1941), а и по сле Дру гог свет ског ра та (од 1947) др жао Ви до 
Лат ко вић, про у ча ва лац ко ји се ни је до ка зао као ре ле ван тан те о
ре ти чар, али је сте као књи жев ни исто ри чар, ра до ви ма ко ји се од

5 Ви де ти: Та то мир Ан ђе лић, Ди ми три је Ву че нов, Ра до ван Са мар џић (ур.), 
СтогодинаФилозофскогфакултета, „На род на књи га”, Бе о град 1963, 835.
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но се на цр но гор ске до при но се срп ској књи жев но сти (док тор ска 
ди сер та ци ја СимоМатавуљуЦрнојГори, 1940; ПетарПетровић
Његош, 1949; СтјепанМитровЉубиша, 1949. и др.), као при ре ђи вач 
тек сто ва (М. Ми ља нов, С. М. Љу би ша, П. П. Ње гош, С. Ма та вуљ 
и др.) и као фол кло ри ста (НароднакњижевностI, 1957). 

Ре ак ту е ли за ци ја на ста ве те о ри је књи жев но сти и ком па ра ти
сти ке на Фи ло зоф ском (од 1960. Фи ло ло шком) фа кул те ту у Бе о гра
ду за по чи ње са фор ми ра њем Гру пе за оп шту књи жев ност и те о ри
ју књи жев но сти 1954. го ди не. То ме је нај ви ше до при нео Во ји слав 
М. Ђу рић, ко ји је за до цен та за свет ску књи жев ност до шао 1949, 
а по том је пре суд но ути цао на ја ча ње овог сег мен та на у ке о књи
жев но сти на фа кул те ту. Ње гов до при нос ће би ти пре су дан и при
ли ком осни ва ња Цен тра за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти 
1960. го ди не: тај цен тар ће у по чет ку функ ци о ни са ти у окви ру 
Фа кул те та, а од 1962. као са мо ста лан на уч ни ин сти тут.6

У окви ру на ста ве на фа кул те ту Жив ко вић је до био за ду же ње 
уво ђе ња у те о риј ске осно ве на у ке о књи жев но сти, али о сла ба шном 
ста ту су овог сег мен та на ста ве до вољ но го во ри и то што је Жив ко
вић би ран за „лек то ра за срп ско хр ват ски је зик и за те о ри ју књи жев
но сти”.7 Он се, да ка ко, ни је мо гао за до во љи ти из ра зи тим, не под
но шљи вим иде о ло шким сло јем Тим фе је вље вог уџ бе ни ка Теорија
књижевности (Бе о град 1950; пре во ди о ци су би ли Ви до Лат ко вић 
и Ки рил Сви нар ски), па је на сто јао да до ђе до не ка квог фун ду са 
те о риј ског зна ња ко ји је ме то до ло шки при ме ре ни ји но ви јим, на
уч но за сно ва ним при сту пи ма. За Ра до ва на Ла ли ћа, ре дак то ра пре
во да и пи сца пред го во ра Ти мо фе је вље ве књи ге, овај иде о ло шки 
слој не да је сте ва жан не го је пре вас ход но ва жан, па он ис ти че да 
ова књи га пред ста вља „озби љан по ку шај да се књи жев ност про ту
ма чи на марк си стич ки на чин”.8 Ипак, Ла лић за ме ра Ти мо фе је ву 
да је књи га не до вољ но марк си стич ка, тј. да ау тор ни је ус пео „да 
кроз чи та во сво је де ло спро ве де марк си стич ки ме тод по сма тра ња 
и ту ма че ња књи жев них по ја ва”,9 те да је пра вио уступ ке „ре ви зио
ни стич ком ста ву со вјет ског ру ко вод ства”.10 Ре кло би се да је за 
Ла ли ћа Ти мо фе је вљев при ступ не до вољ но, а уз то и за ни јан су 
по гре шно иде о ло шки обе ле жен, бу ду ћи да, по Ла ли ћу, ау тор ни је 

6 Нав. де ло, 475–476. О то ме, та ко ђе, ви де ти: Бо јан Ђор ђе вић, Полавека
наукеокњижевности–Институтзакњижевностиуметност1962–2012, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2012, 9–15.

7 Ви де ти: „Би о гра фи ја проф. др Дра ги ше Жив ко ви ћа”, ЗборникМатице
српскезакњижевностијезик, књ. XLII, св. 1–3, 1994, 9.

8 Ра до ван Ла лић, „Пред го вор”, у: Ле о нид Ти мо фе јев, Теоријакњижевно
сти.Основинаукеокњижевности, „Про све та”, Бе о град 1950, V.

9 Нав. де ло, VI.
10 Нав. де ло, VI –VII.
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смео да чи ни уступ ке со вјет ским не го не ким дру гим марк си стич
ким иде о ло зи ма. На рав но, са мом Ла ли ћу не па да на па мет да би 
се мо гло по ку ша ти са оп штим осло ба ђа њем од при ти са ка иде о
ло шког дис кур са. Оту да се у ње го вом из ла га њу књи жев ност и не 
мо же ја сни је са гле да ти због ја ке иде о ло шке ма гле ко јом се из ла
га ње оба ви ја. Да би до шао до на уч но ва ља ног ре зул та та Жив ко вић 
је, очи глед но, мо рао да из бег не ка ко иде о ло шко оп те ре ће ње Ти
мо фе је вље вог уџ бе ни ка, та ко и иде о ло шку ис пра зност Ла ли ће вог 
кри тич ког пре тре са ња.

Прав де ра ди, тре ба ло би, ипак, из не ти јед ну на по ме ну у ве зи 
са Ле о ни дом Ти мо фе је вом. Ни је, на и ме, овај ру ски про у ча ва лац 
књи жев но сти за слу жио пот пу ни пре зир и осу ду за сно ва ну на им
пе ра ти ву ан ти ко му ни стич ке лу стра ци је. Чак и у ње го вој Теорији
књижевности по сто ји чи тав низ ве о ма до брих по став ки ко је би 
би ле упо тре бљи ве да ни су укљу че не у та ко строг иде о ло шки ин
тер пре та тив ни оквир, ко ји про сто гу ши су штин ско раз у ме ва ње 
кре а тив ног чи на и при ро де књи жев но у мет нич ког де ла. И по то њи 
Ти мо фе је вљев раз вој по ка зао је да је он дао не за не мар љив до при
нос не са мо књи жев но те о риј ском кор пу су зна ња, ка кав се мо же 
на ћи у ен ци кло пе диј ским пу бли ка ци ја ма ко је је он уре ђи вао (под 
ње го вим уред ни штвом при ре ђен је, при ме ра ра ди, Словарьлите
ратуроведческихтерминов, 1974, ве о ма упо тре бљив ен ци кло пе
диј ски при руч ник са мно штвом до брих са рад ни ка и ва ља них тек
сто ва), не го се мо же на ћи и у ње го вим са мо стал ним ис тра жи вач
ким до при но си ма (та ква су, при ме ра ра ди, ње го ва ис тра жи ва ња 
исто ри је ру ско га сти ха). 

Но, вра ти мо се Дра ги ши Жив ко ви ћу и ње го вом де лу. Сво ју 
Теоријукњижевности он је об ја вио 1955. го ди не као при руч ник 
ко ји је тек јед ним де лом очи шћен од иде о ло шких на но са на ме та
них у та да шњем иде о ло шком, по ли тич ком, дру штве ном, а до брим 
де лом и на уч ном дис кур су. Исти на, од 1952. го ди не у со ци ја ли
стич кој Ју го сла ви ји на ста је пе ри од иде о ло шких и по ли тич ких 
про ме на, па је ова кав Жив ко ви ћев при ступ по ста јао чак и дру штве
но по же љан. Шта ви ше, Жив ко ви ћев при руч ник био је је дан од 
очи глед них зна ко ва сла бље ња иде о ло шког при ти ска и сво је вр сног 
осло ба ђа ња књи жев но сти од па р тиј ских, иде о ло шких ре гу ла. Кад 
се, ме ђу тим, па жљи во пре тре се кон цепт Жив ко ви ће ве Теорије, 
он да се ла ко мо же пре по зна ти ка ко је у ње га угра ђе но ре ла тив но 
про ве ре но, по у зда но књи жев но те о риј ско зна ње, ко је и Ти мо фе је
вљев при руч ник са др жи у из ве сној, спа со но сној ме ри.11 

11 У том по гле ду у при руч ни ку Ле о ни да Ти мо фе је ва тре ба ис та ћи дру го 
по гла вље, под на сло вом „Ана ли за умет нич ког де ла”, а у ње му одељ ке „Је зик 
умет нич ког де ла” и „Осно ви вер си фи ка ци је”.
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Ком по зи ци о но по сма тра но, у Жив ко ви ће вој књи зи не ма баш 
мно го то га што, као област зна ња, ни је и у Ти мо фе је вље вом при
руч ни ку пре тре са но. У том сми слу ва ља кон ста то ва ти да се Жив
ко вић у до број ме ри осла њао на кон цеп ту ал ни оквир Теоријекњи
жевности Ле о ни да Ти мо фе је ва. Код Ти мо фе је ва је це ло куп на 
про бле ма ти ка из ло же на у три по гла вља („Оп шти пој мо ви”, „Ана
ли за умет нич ког де ла” и „Књи жев ни про цес”), а об у хва та ла је 
рас пра ве о сли ци и сли ков но сти, о је зи ку умет нич ког де ла, о вер
си фи ка ци ји, о сти лу, прав цу и ме то ду, те о књи жев ним ро до ви ма 
и вр ста ма. Из Ти мо фе је вље вог кон цеп ту ал ног окви ра Жив ко вић 
је био у при ли ци да мно го то га ели ми ни ше, а то се на ро чи то од
но си на про бле ме дру штве но по ли тич ког зна ча ја књи жев но сти, 
ње не вас пит не уло ге, на род ног обе леж ја и па р тиј но сти, пој ма 
умет нич ког ме то да, со ци ја ли стич ког ре а ли зма и сл. Ели ми на ци
јом ових те ма Жив ко вић је већ до брим де лом очи стио кон цепт од 
ко јег је, бар јед ним ва жним де лом, и кре нуо. Од тог кон цеп та је 
кре нуо, али га је пре ва зи ла зио на раз не на чи не, све на сто је ћи да 
из гра ди те о риј ски при ступ ко ји би те жио осло ба ђа њу књи жев но
сти од иде о ло шких око ва. 

Та кву вр сту под сти ца ја Жив ко вић је мо гао да стек не са раз
ли чи тих стра на, али је за ни мљи во пи та ње ко ји су то из во ри као 
под сти цај по слу жи ли ау то ру на ше Теоријекњижевности да за сну
је соп стве ни при ступ те о ри ји књи жев но сти. Сти ца јем окол но сти, 
а и ра ним за ни ма њем за ово пи та ње (још од сту дент ских да на), ја 
сам од са мог ау то ра до био ја сан и не дво сми слен од го вор. Та кво 
пи та ње сам му отво ре но по ста вио јер сам ја сно ар ти ку ли сао не до
у ми цу ко ја ми се на мет ну ла то ком дав них чи та ња ове књи ге. Сти
ца јем окол но сти, мој отац је у сво јој лич ној би бли о те ци имао пр во 
из да ње и јед но од из да ња из ше зде се тих го ди на, па сам од мах 
за па зио раз ли ке у кон цеп ту. Ка сни је сам, као сту дент, ку пио свој 
при ме рак но вог из да ња ове књи ге, а као аси стент ко ји упра во ову 
ма те ри ју ве жба са сту ден ти ма при род но сам се су о ча вао са овим 
и ова квим пи та њи ма. Чи та ју ћи ра зно вр сну те о риј ску ли те ра ту ру, 
на ла зио сам мно ге мо гућ но сти ко је су ну ди ле не ка кав од го вор на 
пи та ње о кључ ном под сти ца ју, а тај од го вор се кре тао у ра спо ну 
од књи га Бо ри са То ма шев ског (Теориялитературы, 1925), Еми ла 
Ер ма тин ге ра (DasDichterischeKunstwerk, 1921), Вол фган га Кај зе ра 
(DasSprachlicheKunstwerk, 1948), Ре неа Ве ле ка и Ости на Во ре на 
(Theoryofliterature, 1949), Хе р бер та Зај дле ра (DieDichtung.Wesen,
Form,Dasein, 1959) и дру гих. Мо је ми сли су увек ишле ка То ма
шев ском и Кај зе ру, јер је струк тур но ту би ло нај ви ше срод но сти 
и ком по зи ци о них слич но сти. Ипак, ни сам се пре ви ше тру дио да 
до ђем до чвр стог и по у зда ног од го во ра. Са мо пи та ње ми је, на и ме, 
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би ло за ни мљи во, али та да, у вре ме сту ди ја, ипак му ни сам при да
вао пре те ра но ве ли ку ва жност.

Го ди не 1987. имао сам част да се упо знам са про фе со ром Дра
ги шом Жив ко ви ћем. И то та ко што ме је он те ле фо ном по звао да 
до ђем код ње га на раз го вор. Ми се ни смо по зна ва ли јер је у вре ме 
мо га сту ди ра ња на Ка те дри за књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду он оти шао у пен зи ју, 1978. го ди не, баш ка да је 
тре ба ло да слу шам ње гов курс Срп ске књи жев но сти XIX ве ка. 
Та да је тај курс пре у зео ни ко дру ги не го Ми ло рад Па вић. Ех, да 
су се мо гла ор га ни зо ва ти два кур са из овог пред ме та, је дан код 
Жив ко ви ћа а дру ги код Па ви ћа: од слу шао бих те кур се ве, и то у 
ду плом тра ја њу, а све са огр ом ним за до вољ ством! Обо ји ца сјај ни 
ком па ра ти сти, Жив ко вић са убе дљи вим те о риј ским уте ме ље њем, 
а Па вић са ин спи ра тив ним кул ту ро ло шким ви ди ци ма, ови про
фе со ри у ме ни иза зи ва ју из ра зи ту по де ље ност до жи вља ја: по но сан 
што сам слу шао Па ви ће ве кур се ве, исто вре ме но сам ту жан што 
ни сам мо гао да слу шам Жив ко ви ће ве кур се ве. И прем да ми Дра
ги ша Жив ко вић ни је ни шта пре да вао, прем да сам га у свом сту дент
ском до бу знао са мо из ви ђе ња, тј. из слу чај них су сре та у ход ни ци
ма ста ре згра де фа кул те та у Ње го ше вој ули ци или са по вре ме них 
до га ђа ња у Ма ти ци срп ској, ја се бе, мо жда нео прав да но, али по 
ме ни ми са о но са вр ше но уте ме ље но, сма трам и уче ни ком про фе со ра 
Жив ко ви ћа. Те о риј ско зна ње ко је сам на сту ди ја ма сте као јед ним 
ва жним де лом је до ла зи ло по сред ством ње го вих књи га: по сред
ством ње го ве Теоријекњижевности на еле мен тар ном ни воу, а на 
про ду бље ном ни воу у окви ру ње го вих књи га Почецисрпскекњи
жевнекритике (1956), Ритамипесничкидоживљај (1962) и, на
ро чи то, Европскиоквирисрпскекњижевности (1970, 1977, 1982). 

До упо зна ва ња са про фе со ром Жив ко ви ћем до шло је, као што 
ре кох, ње го вим по зи вом. А по звао ме је јер је он, као пред сед ник 
Ко ми си је за из бор аси стен та при прав ни ка на но во о сно ва ној Ка
те дри за срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Ни шу, хтео да упо зна свог мла дог су гра ђа ни на ко ји се, ето, ја вио 
на кон курс на ни шком фа кул те ту. Ја сам, на рав но, од мах до шао на 
раз го вор, а тај су срет је за ме не био ви ше не го уго дан и под сти ца јан. 
Био сам из не на ђен от куд про фе сор Жив ко вић ме не уоп ште зна, 
али ми он ре че да је већ уо чио мо је ра до ве на стра ни ца ма Лето
писа и да му је дра го што сам ја спре ман да кре нем пут Ни ша, на 
но во сно ва ну Ка те дру. Пи тао ме је за раз ло ге та квог мог опре де
ље ња, а кад сам му их на вео, ње го ве су сим па ти је по ста ле још 
из ра зи ти је. Са оп штио ми је да је он већ са гле дао све кан ди да те, 
да сам ја имао убе дљи ву пред ност, ка ко у по гле ду бро ја та ко и ква
ли те та ра до ва. 
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А он да смо кре ну ли са раз го во ром о нај ра зли чи ти јим пи та
њи ма књи жев но сти и на у ке о књи жев но сти, па ја у јед ном тре нут
ку из ре кох одав но већ спре мље но пи та ње: ко је од ау то ра нај пре
суд ни је ути цао на ње гов кон цепт Теоријекњижевности. Тад ми 
он ре че ка ко му је јед ног да на, зна ју ћи ка кве оба ве зе у на ста ви 
мла ди лек тор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду има, при шао 
Ки ра (Ки рил Та ра нов ски), пру жа ју ћи му јед ну књи гу и го во ре ћи 
ка ко би то тре ба ло оба ве зно, ве о ма па жљи во да про чи та. Би ла је 
то Теоријакњижевности Бо ри са То ма шев ског. Од те књи ге је 
Дра ги ша Жив ко вић кре нуо у об ли ко ва ње основ ног кон цеп та, а 
оста ли те о ре ти ча ри (у ра спо ну од Кај зе ра, Штај ге ра, Шпи це ра, 
Ер ма тин ге ра, Зај дле ра, Фри дри ха, па до Шклов ског, Ти ња но ва, 
Ја коб со на, са мог Та ра нов ског и дру гих) пред ста вља ли су до пун ске 
чи ни о це, склад но угра ђе не у ком по зи ци о ну це ли ну књи ге. 

И Теоријакњижевности Бо ри са То ма шев ског и Теоријакњи
жевности Дра ги ше Жив ко ви ћа је су уџ бе ни ци са ви ше из да ња, 
ко ја су ме ња на, до ра ђи ва на и при ла го ђа ва на окол но сти ма пе да го
шког и дру штве ног си сте ма у ко јем су оба вља ли сво ју ми си ју. Од 
сво је по ја ве 1925. го ди не при руч ник То ма шев ског је ве о ма бр зо 
до жи вео пет из да ња (1925, 1927, 1928, 1930. и 1931),12 а ау тор је ис ка
зао из ра зи ту во љу да не пре ста но ра ди на до ра да ма тих но вих из
да ња. Та кав при ступ пе да го шким функ ци ја ма уџ бе ни ка Жив ко вић 
је мо гао успе шно да са гле да и у слу ча ју свог из у зет но зна чај ног 
ру ског прет ход ни ка. И на уч на функ ци ја ова два при руч ни ка мо гла 
би се са гле да ти у окви ру бли ских од но са ана ло ги је. То ма шев ски 
је, на и ме, сво јом Теоријомкњижевности си сте ма ти сао са зна ња 
до ко јих су до шли ру ски фор ма ли сти, па их је об је ди нио са тра ди
ци о нал ни је ори јен ти са ним уче њи ма у обла сти сти ли сти ке, вер
си фи ка ци је и ге но ло ги је. Не што слич но је учи нио и Жив ко вић, с 
тим што је ње му осло нац би ла углав ном стра на те о риј ска ми сао 
ко ја је до ла зи ла из, као што смо по ка за ли, раз ли чи тих из во ри шта 
мо дер не на у ке о књи жев но сти. 

Функ ци ја ових при руч ни ка је у оба слу ча ја би ла ори јен ти
са на ка мо дер ни за ци ји про у ча ва ња књи жев но сти, али је њи хо ва 
исто риј ска суд би на би ла при лич но раз ли чи та. То ма шев ски је чу
вао дух мо дер ног, има нент ног про у ча ва ња књи жев но сти, али је 
он по сте пе но био ис ти ски ван са про сто ра ру ске и со вјет ске на у ке 
о књи жев но сти и пе да го ги је, она ко ка ко су, већ од кра ја два де се тих 
го ди на, си сте мат ски би ли ис ти ски ва ни са знај ни до ме ти ру ских 

12 Ви де ти: На на Бог да но вић, „Фор ма ли зам и То ма шев ски”, у: Бо рис То ма
шев ски, Теоријакњижевности.Поетика, прев. На на Бог да но вић, Срп ска књи
жев на за дру га, Бе о град 1972, LXIV –LXVI. 
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фор ма ли ста, а на ме сто њих све на ме тљи ви ји по ста ја ли марк си
стич ки де кла ри са ни про у ча ва о ци књи жев но сти. У том про це су 
ве о ма ва жну и уоч љи ву уло гу имао је већ по ме ну ти Ле о нид Ти мо
фе јев. От кри ће ру ског фор ма ли зма по ја вљу је се на За па ду тек од 
пе де се тих го ди на, за хва љу ју ћи жи вој де лат но сти Ро ма на Ја коб
со на у САД, по ја ви си сте мат ских ис тра жи ва ња (по пут сту ди је 
Вик то ра Ер ли ха RussianFormalism.History.Doctrine, 1955), као и 
по нов ног об ја вљи ва ња тек сто ва са мих ру ских фор ма ли ста, пр во на 
За па ду, па тек по том и на ши рем европ ском и свет ском про сто ру.13 
Дру гим ре чи ма, књи жев но те о риј ски при руч ник Бо ри са То ма шев
ског је, због не по вољ ног со ци јал ноиде о ло шког ам би јен та ка кав 
је вла дао у Со вјет ском Са ве зу, из гу био на ак те ул но сти, али је 
по сле ду ге па у зе та ак ту ел ност по но во вра ће на. Са свим обр ну то, 
Жив ко вић је по сте пе но гра дио мо дер ност у те о риј ском ми шље њу, 
а ту мо дер ност је пра ти ло и отва ра ње дру штве но по ли тич ког, те 
књи жев но на уч ног ам би јен та ју го сло вен ског дру штва, па је из тих 
раз ло га Жив ко ви ћев при руч ник остао трај но при су тан у срп ском 
и ју го сло вен ском пе да го шком си сте му. Две књи ге са озбиљ ном 
ми си јом оба вља ле су, да кле, сво је за дат ке на при лич но раз ли чи те 
на чи не.

3

Тврд ња да Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности је сте очи гле
дан при мер де ла у на ста ја њу, тј. при мер отво ре ног де ла ко је не пре
ста но те жи да се уса вр ши и по бољ ша, да се при ла го ди свр ха ма 
ко је тре ба да ре а ли зу је, та тврд ња зах те ва по себ но обра зло же ње.14 
Пре све га ва ља кон ста то ва ти да круп ни је струк тур не, а по го то во 
ком по зи ци о не про ме не ни су спро во ђе ње из из да ња у из да ње, не го 
је ау тор у јед ном тре нут ку пред у зео сна жни ји рез. Пр во из да ње 
(1955) има ло је ја сну ком по зи ци ју у ко јој је, по сле кра ћег „Уво да” 
у ко јем је опи са на струк ту ра на у ке о књи жев но сти, усле ди ло још 

13 У том кон тек сту се и пра во вре ме но шћу, а и ква ли те том ја сно из два ја 
и срп ски до при нос, тј. збор ник ко ји је при ре дио Алек сан дар Пе тров: Поетика
рускогформализма, прев. Ан дреј Та ра сјев, „Про све та”, Бе о град 1970. 

14 О то ме је у свом тек сту „Књи га у про гре су: Жив ко ви ће ва Теоријакњи
жевности” пи са ла Сло бо дан ка Пе ко вић: „Ка ко је Теоријакњижевности то ком 
го ди на би ла стал но ме ња на и до пу ња ва на, мо гло би се ре ћи и да је то би ла 
за ни мљи ва ’књи га у про гре су’ у ко јој су су вре ме не на уч не спо зна је стал но ме
ња ле ра ни је по ста вље на ста но ви шта. Та ко су већ 1958. го ди не у књи гу би ли 
уве де ни ру ски фор ма ли сти и ту ма че ње Шклов ског и То ма шев ског. Осе тан је 
био и ути цај Кај зе ра и Фри дри ха Ху га у одељ ци ма о пе снич ком је зи ку и струк
ту ри лир ског де ла.” Ви де ти: те мат ски блок „Књи жев но те о риј ски по гле ди Дра
ги ше Жив ко ви ћа”, Књижевнареч, прир. Алек сан дар Јо ва но вић, год. XV, бр. 
271, 25. I 1986, 10. 
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пет оде ља ка. У пр вом је об ра ђе на про бле ма ти ка сти ла и сти ли сти
ке (са под на сло вом „Сти ли сти ка”), у дру гом про блем кла си фи ка
ци је књи жев но сти на ро до ве и вр сте („Књи жев ни ро до ви и вр сте”), 
у тре ћем је на слов био „Оп шти пој мо ви о књи жев но сти као вр сти 
умет но сти”, у че твр том „Књи жев ни прав ци” и у пе том „Ком по зи
ци ја и је зик пи сме ног са ста ва”. Стро го узев, два за вр шна по гла вља 
са свим су из ла зи ла из ван окви ра уже схва ће не књи жев но те о риј ске 
про бле ма ти ке, али су и та по гла вља не сум њи во ве о ма ко ри сна у 
на став ном про це су. У одељ ку „Књи жев ни прав ци”, ко ји пред ста
вља књи жев но и сто риј ску до пу ну овог те о риј ског при руч ни ка, 
нај о чи глед ни ји су тра го ви Ти мо фе је вље ве Теоријекњижевности, 
бу ду ћи да у том по гла вљу на ла зи мо уче ње о тзв. књи жев ном ме
то ду: у том окви ру се ис ти че ти по ло шко раз ли ко ва ње два ства ра
лач ка ме то да – ре а ли стич ког и ро ман ти чар ског, а они су схва ће ни 
као ани сто риј ски фе но ме ни. Уз то, овај оде љак се за вр ша ва фраг
мен том по све ће ним про бле му „Ре а ли зма со ци ја ли стич ке епо хе”, 
што је ја сно ука зи ва ло на ја ко при су ство иде о ло шког кон цеп та у 
књи жев но и сто риј ском ми шље њу.15

Онај пак ко зна ка кво је вре ме би ло сре ди ном пе де се тих го
ди на (а то у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји до не кле ва жи чак и за 
по то ња вре ме на, исти на знат но ма ње), све стан је да је већ са мо 
опре де ље ње да се на пи ше та кво по гла вље ну жно под ра зу ме ва ло 
пра вље ње усту па ка иде о ло шком ре зо ну. У ве зи са по гла вљем 
„Књи жев ни прав ци” ја сно се на ме ће ути сак да је оно кон ци пи ра
но и на пи са но ве о ма шту ро, са не раз ра ђе ном тер ми но ло ги јом (на 
при мер, пој мо ви књи жев ни пра вац, књи жев на шко ла и књи жев ни 
по крет ко ри сте се као си но ни ми), а сам пре глед књи жев них пра
ва ца са др жи са мо опи се кла си ци зма, сен ти мен та ли зма (пред ро ман
ти зма), ро ман ти зма, ре а ли зма, сим бо ли зма, над ре а ли зма, ег зи
стен ци ја ли зма и дру гих но ви јих пра ва ца, укљу чу ју ћи, да ка ко, и 
ре а ли зам со ци ја ли стич ке епо хе. Не ко ли ко дру гих пој мо ви, чи је ће 
са гле да ва ње у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји тек усле ди ти (ба
рок, ро ко ко, им пре си о ни зам, фу ту ри зам и др.) или је већ у из ве сној 

15 У том по гле ду Жив ко вић су ге ри ше да у со ци ја ли стич ким зе мља ма 
„ре а ли стич ки књи жев ни пра вац до би ја свој нај пот пу ни ји и нај и зра зи ти ји вид”, 
та да је то за сно ва но на до ме ти ма епо хе ко ја пред ста вља „син те тич ки спој ре
а ли стич ког и ро ман ти чар ског ме то да”. Ви де ти: Дра ги ша Жув ко вић, Теорија
књижевности, „На род на књи га”, Бе о град 1955, 180–181. Ова кав на чин из ла га
ња из ра зи то под се ћа на Тимoфејева, ко ји су ге ри ше ка ко дру штве ни па и књи
жев ни раз вој ни то ко ви во де ка де фи ни са њу со ци ја ли стич ког ре а ли зма, а он 
ње га са гле да ва као на чин „ста па ња ре а ли зма и ро ман ти зма”. По том он за кљу
чу је: „Со ци ја ли стич ки ре а ли зам ис ти че нај ви ши есте тич ки иде ал чо ве ка у 
свет ској исто ри ји, гра ди те ља со ци ја ли стич ког дру штва” (Л. Ти мо фе јев, нав. 
де ло, 357).
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ме ри оба вље но (ху ма ни зам и ре не сан са, про све ће ност, пар на сов
ство, на ту ра ли зам, екс пре си о ни зам и др.), са свим су из о ста ли из 
овог пре гле да.

Оде љак „Ком по зи ци ја и је зик пи сме ног са ста ва” у пот пу но
сти од у да ра од те о риј ског кон цеп та књи ге, али је ве о ма ко ри стан 
у на став ној прак си као дра го це но ди дак тич ко, ме то дич ко упут ство 
ко је уче ни ке на во ди на пре по руч љив по сту пак у пи са њу са ста ва 
нај ра зли чи ти јих вр ста. Овај оде љак ни је те о риј ског ка рак те ра, а 
нај при бли жни ји је ве шти ни ка ква је уче на и уве жба ва на на ча со
ви ма тра ди ци о нал не ре то ри ке. У одељ ку „Оп шти пој мо ви о књи жев
но сти као вр сти умет но сти” опет је ве о ма ви дљив ути цај идео ло
шког кон цеп та Ти мо фе је вље ве Теоријекњижевности, а по го то во 
то би ва на ме сти ма где се го во ри о „са знај ном, вас пит ном и дру
штве ном зна ча ју умет но сти”.16 У овом одељ ку Жив ко вић је отво
рио чи тав низ ве о ма ва жних те о риј ских и есте тич ких пи та ња, а 
на ро чи то су ва жна пи та ња при ро де и функ ци је „умет нич ке сли ке” 
и „про це са умет нич ког ства ра ња”. При том се ја сно уо ча ва ка ко 
су у тим рас пра ва ма и те ка ко оста ви ли тра га те о риј ски по гле ди 
Жив ко ви ће вог про фе со ра Бог да на По по ви ћа: на ро чи то је то ви
дљи во у опи су три ју глав них еле ме на та умет нич ког ства ра ња 
(ма шта, осе ћа ње, ми сао: не до ста је са мо још укус и обра зо ва ње, 
као и дик ци ја, тј. сна га вер бал ног из ра за, али је о њој Жив ко вић 
го во рио у одељ ку по све ће ном сти ли сти ци).17 Па жљи вом чи та о цу 
је већ при ли ком по ја ве пр вог из да ња мо гло би ти ја сно да ће ова 
два по гла вља Жив ко ви ће ве Теоријекњижевности има ти раз ли
чи ту суд би ну у бу ду ћим из да њи ма: оде љак о пи сме ном са ста ву 
би ће у це ли ни про бле ма ти чан уну тар кон цеп та чи сто те о риј ског 

16 Нав. де ло, 139–140. Жив ко ви ћев на чин из ла га ња је, на рав но, при мет но 
убла жен у од но су на Ти мо фе је вље ву иде о ло шку остра шће ност.

17 О овим аспек ти ма књи жев ног ства ра лач ког чи на Бог дан По по вић го
во ри у тек сту „Шта је ве ли ки пе сник?”, ви де ти у: КритичкирадовиБогдана
Поповића, прир. Фра њо Гр че вић, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Но ви Сад – Бе о град 1977, 217–237. Ути цај Бог да на По по ви ћа мо же мо 
пре по зна ти и у Жив ко ви ће вој скло но сти да у окви ре те о ри је књи жев но сти ра
до укљу чу је и про бле ме књи жев не исто ри је и књи жев не кри ти ке. Бу ду ћи да 
не ма мо са чу ва ног ру ко пи са По по ви ће вих пре да ва ња, уко ли ко не ра чу на мо оно 
што су без ау то ри за ци је об ја ви ли ње го ви сту ден ти, он да нам и не ка по сред на 
све до чан ства мо гу у том сми слу би ти ве о ма за ни мљи ва. Та ко, на при мер, Бог
дан По по вић у јед ном пи сму Ти хо ми ру Осто ји ћу од 25. фе бру а ра 1914. го ди не 
ка же: „О Вељ ка Пе тро ви ћа пе сма ма (и ро до љу би вим) ја имам од лич но ми шље
ње. Ја сам му то и са мом ка зао. Ре као сам му у не ко вре ме да ја у сво ју Те о ри ју 
Књи жев но сти уно сим и оце не о на шим пи сци ма, че сто вр ло де таљ не, и да су и 
бе ле шке о ње го вим по ре ђе њи ма и мо ти ви ма ушли у Те о ри ју Књи жев но сти. То 
је бо ља оце на од при год не.” Ви де ти: Вељ ко Пе тро вић, Писма1904–1967.Из
збиркеписамаРукописногодељењаМатицесрпске, прир. Со ња Боб, Сто јан 
Тре ћа ков, Вла ди мир Шо вљан ски, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1997, 384. 
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при руч ни ка, а оде љак о књи жев но сти као умет но сти мо ра ће уну
тар та квог кон цеп та да бу де знат но де таљ ни је раз ра ђен и пре ци
зни је об ли ко ван.

Те о риј ско је згро Жив ко ви ће вог при руч ни ка са чи ња ва, да кле, 
из ла га ње про бле ма сти ли сти ке, вер си фи ка ци је и ге но ло ги је (тео
ри је књи жев них ро до ва и вр ста),18 а на тим одељ ци ма ће у на ред ним 
из да њи ма ау тор ра ди ти ве о ма пом но. У ком по зи ци о ном по гле ду 
је уоч љи во да у пр вом из да њу вер си фи ка циј ску про бле ма ти ку 
ау тор не из ла же за себ но не го у окви ру по гла вља о књи жев ним 
ро до ви ма и вр ста ма, где она за у зи ма за се бан под о де љак („Вер си
фи ка ци ја”). Би ло је, ме ђу тим, ја сно да се у мно гим де та љи ма при
руч ник мо ра по бољ ша ти: у обла сти сти ли сти ке по јам пе снич ког 
је зи ка мо рао је ком плек сни је би ти са гле дан, а и мно ги ње го ви 
де та љи та ко ђе; у обла сти ге но ло ги је ви ше жан ро ва је мо ра ло би ти 
на кнад но уве де но, по сто је ћи опи си су мо ра ли би ти из но ва на пи
са ни или до ра ђе ни, а све у куп но је пред сто јао за да так ускла ђи ва ња 
овог при руч ни ка са но вим са зна њи ма на у ке о књи жев но сти.

Као ау тор де ла у на ста ја њу, Дра ги ша Жив ко вић се од луч но 
опре де лио да свој при руч ник до ра ђу је и уса вр ша ва.19 Пр ви круп
ни ји, пре суд ни рез на пра вљен је при ли ком са чи ња ва ња дру гог из
да ња (1958), а у тек сту свог „Пред го во ра” ау тор ис ти че да се из ме не 
„од но се ка ко на про ду бљи ва ње об у хва ће ног гра ди ва, та ко и на сма
њи ва ње оби ма са мог уџ бе ни ка, а у скла ду са са да шњим на став ним 
про гра мом те о ри је књи жев но сти.”20 У на сто ја њу да про ду би те о
риј ске уви де Жив ко вић је „не са мо по ве ћао број при ме ра (на ро
чи то из са вре ме не књи жев но сти) и про ши рио њи хо ву ана ли зу 
не го је укљу чио и низ но вих пој мо ва из књи жев но те о риј ске про
бле ма ти ке, об ја шња ва ју ћи их у оном прав цу и са оне стра не ка ко 
се они тре ти ра ју у но ви јој и са вре ме ној на у ци о књи жев но сти.”21

Што се ти че оде ља ка „Књи жев ни прав ци” и „Ком по зи ци ја и 
је зик пи сме них са ста ва”, ко ји су са свим из о ста вље ни из дру гог 
из да ња, ау тор ис ти че да та два одељ ка „умно го ме из ла зе из окви ра 
те о ри је књи жев но сти и спа да ју: пр ви – у област исто ри је књи жев

18 Сам тер мин „ге но ло ги ја” Жив ко вић не ко ри сти, јер је он ка сни јег да
ту ма, не го ко ри сти син таг му те о ри ја књи жев них ро до ва и вр ста. 

19 И дру ги при руч ник ко ји је Жив ко ви ћу слу жио као чвр ста осно ва за 
са чи ња ва ње књи жев но те о риј ског кон цеп та, Кај зе ро во Језичкоуметничкодело, 
има ло је мно штво из да ња и ве о ма дуг жи вот у не мач кој на у ци о књи жев но сти 
и школ ском си сте му. О то ме ви де ти: Зо ран Кон стан ти но вић, „Пред го вор”, у: 
Вол фганг Кај зер, Језичкоуметничкодело, прев. Зо ран Кон стан ти но вић, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 1973, V–XII. 

20 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевностизагимназијеисредњешко
ле, дру го, ћи ри лич но из да ње, „Свје тлост”, Са ра је во 1958, 5.

21 Нав. де ло, 5.
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но сти, а дру ги – у област на ста ве пи сме но сти”.22 Исто та ко он 
твр ди да „је био про тив уно ше ња тих оде ља ка и при ли ком при
пре ма ња пр вог из да ња, али их је унео на зах тев ре фе ре на та, ко ји 
су, оправ да но с гле ди шта школ ских по тре ба, сма тра ли да уче ни
ци ма тре ба пру жи ти зна ња и оба ве ште ња и из тих две ју обла сти, 
по што не по сто ји ни уџ бе ник за исто ри ју књи жев но сти ни ти ка кав 
школ ски при руч ник о пи са њу пи сме них за да та ка.”23 Ре ше њем он 
сма тра об ја вљи ва ње тих оде ља ка као за себ них пу бли ка ци ја. Што 
се ти че на чи на ко ри шће ња свог те о риј ског при руч ни ка, те ње го
вог од но са пре ма књи жев но и сто риј ском на чи ну ми шље ња, Жив
ко вић ис ти че став, са вр ше но на уч но уте ме љен и пе да го шки ве о ма 
ра фи ни ран, да би нај бо ље би ло да на став ник „ма те ри ју те о ри је 
књи жев но сти об ра ђу је ненапојединимиздвојенимчасовима, већ 
насвакомчасу уз ана ли зу тек сто ва”.24 Ова квим сво јим ста вом 
ау тор је из вр сно по ста вио про блем, те са свим прак тич но по ка зао 
ка кав зна чај има те о риј ска про бле ма ти ка уну тар це ли не кор пу са 
про у ча ва ња књи жев но сти, и то не са мо у гим на зи ја ма и сред њим 
шко ла ма. 

Нај ва жни ји, чи сто те о риј ски део овог при руч ни ка знат но је 
по бољ шан у свим три ма те о риј ским обла сти ма: у сти ли сти ци, 
вер си фи ка ци ји и ге но ло ги ји. За област сти ли сти ке ау тор ка же у 
„Пред го во ру” да је оде љак „знат но пре ра ђен”, а да су „про ши ре
на и ре ви ди ра на об ја шње ња о стил ским фи гу ра ма, као што је 
да та и пот пу ни ја и си сте ма ти зо ва ни ја ана ли за пе снич ког је зи ка”.25 
То прак тич но зна чи да је у дру гом из да њу по јам пе снич ког је зи ка 
мно го де таљ ни је опи сан, па је ау тор пр ви пут из нео це ло ви ту 
кон цеп ци ју ко ја укљу чу је ис ти ца ње осо би на као што су: кон крет
ност, емо ци о нал ност, рит мич ност, те пре о бра жај, пу но ћа и ши
ри на зна че ња пе снич ког је зи ка. Тек од овог дру гог из да ња ова ква 
кон цеп ци ја би ће у це ли ни из гра ђе на, те за др жа на у свим по то њим 
из да њи ма ко ја ће усле ди ти: ка сни је из ме не ти ца ће се са мо де та ља 
овог кон цеп та. 

Што се ти че при ка за ску пи не стил ских фи гу ра, оне су ма хом 
оста ле на бро ју (не што пре ко 30, а под на сло вом је из дво је но укуп
но 29) као и у пр вом из да њу, али је у дру гом из да њу ау тор не ке 
фи гу ре (на при мер еу фе ми зам и ли то ту) чвр шће ве зао за ме то ни
ми ју, при ка зу ју ћи их као њи хо ве под вр сте. У це ли ни по сма тра но, 
пој мо ви су са да знат но де таљ ни је обра зло же ни и са ви ше при ме
ра је по ка за но њи хо во деј ство. У обла сти вер си фи ка ци је опи си су, 

22 Нав. де ло, 6.
23 Нав. де ло, 6–7.
24 Нав. де ло, 7.
25 Нав. де ло, 5.
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та ко ђе, про чи шће ни, али (слич но пре гле ду стил ских фи гу ра) у 
оп шир ни ја из ла га ња се ни је мо гло за ла зи ти, бу ду ћи да је реч о 
сред њо школ ском уџ бе ни ку ко ји мо ра пра ти ти про пи са ни про грам 
ра да. Нај бо ље пак одељ ке књи ге тре ба пре по зна ти у рас пра ви о 
при ро ди пе снич ког је зи ка, а на ро чи то у одељ ку о при ро ди књи
жев них ро до ва и вр ста, те о жан ров ским осо би на ма књи жев них 
де ла. За хва љу ју ћи свим овим ин тер вен ци ја ма, Жив ко ви ћев при
руч ник је знат но до био на на уч ној убе дљи во сти и пе да го шкој, 
ди дак тич кој функ ци о нал но сти, због ко јих се по ка за ло да је и те 
ка ко вре де ло ра ди ти на са мом де лу и по бољ ша ва ти га у мно гим 
ње го вим аспек ти ма.

Сте кав ши ком по зи ци о ну це ло ви тост и про чи шће ност основ
ног кон цеп та, Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности је у по то њим 
из да њи ма уно си ла из ме не углав ном уну тар по је ди них пар ти ја и 
оде ља ка чи та ве књи ге. Тре ће из да ње (1960) са др жа ва ло је са мо 
сит ни је из ме не у одељ ку о вер си фи ка ци ји. Од пе тог пак из да ња 
(1963) Жив ко ви ћев при руч ник је про ме нио на слов, а тај на слов 
– Теоријакњижевностисатеоријомписмености – оста ће тра јан. 
Исто вре ме но, као са став ни део књи ге по но во се на шао и текст „О 
ком по зи ци ји и сти лу пи са них са ста ва”. У два на е стом из да њу 
(1970) опет се по ја вио оде љак по све ћен књи жев но и сто риј ским до
пу на ма, али је тај оде љак са да знат но по бољ шан и са не што из
ме ње ним на сло вом: „Књи жев ни пе ри о ди и књи жев ни прав ци”. У 
окви ру но ве из да вач ке се ри је, о ко јој је бри нуо За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, од тре ћег, до пу ње ног из да ња (1981) у окви ру 
одељ ка „О ком по зи ци ји и сти лу пи са них са ста ва” на шла се до пу
на под на сло вом „Вр сте пи са них са ста ва”, а та до пу на ће оста ти 
и у свим бу ду ћим из да њи ма. Сва та из да ња, ка ко она За во да за 
уџ бе ни ке та ко и она ка сни ја, но си ла су по себ не на по ме не ко је 
све до че о трај ним ау тор ским ин тер вен ци ја ма (озна ча ва на су као 
„до пу ње на” код За во да, а „пре ра ђе на” код „Дра га ни ћа”), али круп
ни јих, кон цеп ту ал них ин тер вен ци ја ви ше ни је би ло. 

Та ква ка ква је, кон цеп ту ал но ја сна, а у из вед би отво ре на за 
ино ва ци је, Теоријакњижевностисатеоријомписмености Дра
ги ше Жив ко ви ћа оба ви ла је огром ну ми си ју уну тар срп ског и ју
го сло вен ског школ ског, пе да го шког си сте ма. При пре ма ју ћи мла ђе 
на ра шта је да те о риј ски из гра де соп стве ни при ступ, раз у ме ва ње 
и ту ма че ње књи жев но сти, Жив ко ви ћев при руч ник је пред ста вљао 
дра го це ни увод у про сто ре уну тра шње ана ли зе књи жев них де ла.26 

26 Ви де ти: Алек сан дар Јо ва но вић, „Књи жев ни текст – основ на је ди ни ца 
уну тар ње исто ри је књи жев но сти”, у: Дра ги ша Жив ко вић, Европскиоквири
српскекњижевностиVI, „Про све та”, Бе о град 1998, 204–211.
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Ту дра го це ност он је ис по ља вао упра во у пе ри о ду сна жног ме то
до ло шког отва ра ња и мо дер ни за ци је ка кву је срп ска и ју го сло вен
ска на у ка о књи жев но сти до жи вља ва ла од кра ја пе де се тих, а по
го то во то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на ХХ ве ка. У овом 
вре ме ну је, уз то, оба вље на ак тив на ре цеп ци ја ме то до ло шких 
пра ва ца уну тра шњег при сту па књи жев но сти, у ра спо ну од ру ског 
фор ма ли зма и ан гло а ме рич ке но ве кри ти ке, пре ко фе но ме но ло
ги је, шко ле ин те р пре та ци је, сти ли стич ке кри ти ке, па до струк ту
ра ли зма. За све то вре ме овај Жив ко ви ћев при руч ник је де мон
стри рао из у зет но под сти цај ну отво ре ност пре ма ра зно вр сним 
об ли ци ма књи жев но те о риј ског, књи жев но и сто риј ског и књи жев
но кри тич ког ми шље ња. Због та квих осо би на, ко је у осно ви про
из ла зе из ду бо ког, ра фи ни ра ног раз у ме ва ња спе ци фич но сти књи
жев но ства ра лач ког чи на, Жив ко ви ћев об лик из ла га ња те о риј ске 
про бле ма ти ке мо гао је пло до то вор но да се укр сти са ра зним об ли
ци ма те о риј ског ми шље ња и са ра зно вр сним ме то до ло шким усме
ре њи ма у мо дер ној на у ци о књи жев но сти, и то у про бле мат ском 
ра спо ну од сло же них об ли ка ин тер тек сту ал но сти и ком па ра ти
стич ких ре ла ци ја, па све до са гле да ва ња књи жев но и сто риј ског и 
кул ту ро ло шког на чи на ми шље ња. Сви ти об ли ци ра чу на ли су пак 
са ве шти ном уну тра шњих, по е тич ких, хер ме не у тич ких ис тра жи
ва ња, ко ја су це ло куп ну про бле ма ти ку књи жев но сти са гле да ва ла 
пре све га са ста но ви шта уну тра шњих ре ла ци ја књи жев но у мет
нич ког де ла и ње го вог ме ста у си сте му књи жев них и кул тур них 
вред но сти.27 У та кве ти по ве ис тра жи ва ња се без ја ког те о риј ског 
те ме ља ни је мо гло ула зи ти.

У то ме су са др жа не основ не вр ли не ове ду го веч не и дра го
це не књи ге. Уко ли ко би не ко на сто јао да про на ђе из ве сне ње не 
ма не и огра ни че ња, мо гао би их не та ко те шко на ћи, и то на истим 
овим ме сти ма на ко ји ма са гле да ва мо и раз ло ге за по хва ле. На тим 

27 И сам Дра ги ша Жив ко вић се, на кон ова квог књи жев но те о риј ског уте
ме ље ња оба вље ног књи га ма Теоријакњижевности и Ритамипесничкидожи
вљај, по чео све ви ше окре та ти ка књи жев но и сто риј ској про бле ма ти ци. О то ме 
је у кри ти ци већ би ло ре чи, па је Но ви ца Пет ко вић ис та као „да ће од сре ди не 
ше зде се тих го ди на па да ље за ни ма ње за књи жев но и сто риј ску про бле ма ти ку 
по че ти код нас при мет но да опа да она ко ка ко се бу де по ја ча ва ла за о ку пље ност 
те о риј ским пи та њи ма. Ме ђу тим, код Дра ги ше Жив ко ви ћа, на про тив, већ не
ка ко од 1962. го ди не ис пи ти ва ња исто риј ског раз вит ка срп ске књи жев но сти од 
XVI II до кра ја XIX ве ка све ви ше пре о вла да ва ју и уне ко ли ко ис ти ску ју те о риј
ска. Оста ви ће то из ве сно га тра га у са мим ра до ви ма: у они ма ра ни јим при мет
ни ји је те о риј скоин тер пре та тив ни мо ме нат, у ка сни јим на гла сак се по ме ра ка 
исто риј ским, од но сно ка ком па ра тив ноти по ло шким по је ди но сти ма. Шта ви ше, 
ком па ра тив ноти по ло шка про у ча ва ња по сте пе но ће пре ра сти у кру пан Жив
ко ви ћев до при нос срп ској на у ци о књи жев но сти.” Ви де ти: Но ви ца Пет ко вић, 
„Ту мач срп ског пе сни штва и ње го вог раз вит ка”, ЗборникМатицесрпскеза
књижевностијезик, књ. XLII, св. 1–3, 1994, 31.
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ме сти ма, на и ме, мо же мо уо чи ти ка ко се оп шти књи жев но те о риј
ски дис курс, ка ко у де та љи ма та ко и у гло бал ним пер спек ти ва ма, 
раз ви јао знат но ди на мич ни је у од но су на ста во ве и ре ше ња ко је 
је ау тор успе вао да ап сор бу је уну тар кон цеп ту ал ног окви ра сво је 
Теоријекњижевности. Је сте се ме ња ла на у ка о књи жев но сти, али 
Жив ко ви ћев при руч ник је имао свој кон цепт (из гра ђен 1958. го
ди не) и ни је би ло раз ло га да се он су штин ски пре о бра жа ва. Та кав 
ка кав је, овај при руч ник у срп ској и ју го сло вен ској на ста ви књи
жев но сти пред ста вљао је нај ва жни ји уџ бе ник ко ји је ге не ра ци ја ма 
омо гу ћа вао сти ца ње увод ног, те мељ ног те о риј ског зна ња на ко јем 
је би ло мо гу ће из гра ди ти по ступ ке уну тра шњег, има нент ног при
сту па књи жев но сти. То де ло пред ста вља кла сич ни књи жев но тео
риј ски при руч ник мо дер ног про у ча ва ња књи жев но сти у срп ској 
и ју го сло вен ској на у ци.28 Исти на је да се по след њих де це ни ја све
у куп на на у ка о књи жев но сти раз ви ја ла све ви ше ка из у ча ва њу 
дру штве ног кон тек ста, си сте ма кул ту ре, исто риј ског ам би јен та, 
мен та ли тет ских ма три ца и слич но, али те ме љи има нент ног из у
ча ва ња књи жев но сти не мо гу би ти до ве де ни у пи та ње. Дру гим 
ре чи ма, ис тра жи ва чи мо гу ко ри сти ти ме то до ло ги ју сту ди ја кул
ту ре, но вог исто ри зма, пост ко ло ни јал не те о ри је, фе ми ни зма, ги
но кри ти ке и сл., али ови при сту пи мо ра ју ра чу на ти са из гра ђе ном 
ве шти ном уну тра шње ана ли зе и ту ма че ња тек ста, да би се уви ди 
те вр сте мо гли по ста ви ти уну тар си сте ма дру штве них нор ми, 
кул тур них вред но сти, иде о ло шких обра за ца и сл. То зна чи да и 

28 О зна ча ју до при но са Дра ги ше Жив ко ви ћа овој про ме ни са знај не па ра
диг ме у срп ској и ју го сло вен ској на у ци о књи жев но сти пи сао је Ду шан Ива нић 
и ис та као: „Ако је ан ти марк си стич ка по бу на (за пра во по бу на про тив пре вла сти 
вул гар но со ци о ло шких ме то да) још мо ра ла че ка ти сво је ври је ме, ан ти по зи ти
ви стич ка се ја ви ла ре ла тив но ор га ни зо ва но око Умјетностиријечи (За греб), 
док је срп ска сре ди на пре по зна је у по је ди нач ним тек сто ви ма, усред сре ђе ни ју 
у пе ри о ди ци тек на раз ме ђу ше зде се тих и се дам де се тих го ди на. Са да је ја сно 
да је чел на лич ност те по бу не за пра во био Дра ги ша Жив ко вић (укљу чен ина че 
у уред ни штво Умјетностиријечи), али је ин тен зи тет ње го вог дје ло ва ња раз
би јен кре та њем од јед ног до дру гог уни вер зи тет ског цен тра (Бе о град, Са ра је во, 
Но ви Сад). У та да шњем вре ме ну он је пр ви успио да у тра ди ци ји тзв. уну тар њег 
при сту па (ком плекс сти ли стич ке и ин тер пре та тив не ме то де), с но вом ме то до
ло шком и те о риј ском са мо сви је шћу, сво ја про у ча ва ња чвр сто ве же за текст, а 
да он да, за ин те ре со ван за књи жев не пе ри о де, уђе у ве ли ко, не ис црп но под руч
је кон тек сту а ли за ци је, са мим тим у пи та ња пре о бли ко ва ња из вор них (при мар
них) сми сло ва у про це си ма при ма ња (пре во ђе ња и сл.) или пре но ше ња у но ви 
кон текст. Из ова квих спа ја ња тек ста (по де фи ни ци ји сло же не, хи је рар хич не 
струк ту ре) и пе ри о да/епо хе (још сло же ни је, ме га струк ту ре), у до ди ри ма раз ли
чи тих тра ди ци ја и је зи ка (пре во ди, пре ра де, ути ца ји, опо на ша ња, под сти ца ји, 
сти ли за ци је), те до ди ри ма раз ли чи тих сло је ва са ме до ма ће тра ди ци је, на ста ја
ла је јед на не у о би ча је но жи ва, по крет на сли ка књи жев них зби ва ња.” Ви де ти: 
Ду шан Ива нић, „Кла сич ни окви ри про у ча ва ња срп ске књи жев но сти”, у: Зборник
Матицесрпскезакњижевностијезик, књ. XLII, св. 1–3, 1994, 41–42.
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но ве, постструк ту ра ли стич ке ме то до ло шке пер спек ти ве ни су Тео
ријикњижевности Дра ги ше Жив ко ви ћа ус кра ти ле ак ту ел ност: 
зна ње ко је овај при руч ник из ла же и да ље пред ста вља основ ни тео
риј ски ин стру мен та ри јум нео п хо дан за сва ки об лик про у ча ва ња 
књи жев но сти. 

4

Жив ко ви ћев при руч ник на пи сан је на на чин ко ји све до чи о ве
ли кој про фе сор ској па жњи, ве шти ни и так ту са ко јом су сло же ни 
те о риј ски про бле ми ту ма че ни та ко да се о њи ма мо же го во ри ти 
са ја сним и чи стим уви ди ма оно ли ко ко ли ко је то у књи жев но тео
риј ском об ли ку из ла га ња уоп ште мо гу ће, а да се не за ђе у про стор 
штет них сим пли фи ка ци ја. Жив ко вић је у тој сво јој ве шти ни умео 
чак и да за ни јан су ви ше по јед но ста ви по не ки про блем, а све је то 
чи нио ка ко би се он мо гао пре глед но и ја сно из ло жи ти. У са став не 
де ло ве те про фе сор ске по све ће но сти мо же мо увр сти ти и по тре бу 
да се чи тав кон структ Теоријекњижевности не пре ста но до пу њу
је и уса вр ша ва, те да се при ла го ђа ва по тре ба ма ђа ка и сту де на та. 
Ме ђу соб на по ве за ност про бле ма, ду бо ко осми шљен на чин њи хо
вог са гле да ва ња, учи ни ла је да овај те о риј ски при руч ник бу де упо
тре бљив и у вре ме ни ма у ко ји ма ис тра жи ва чи у пр ви план ис ту ра ју 
та кву те о риј ску про бле ма ти ку од ко је ко ри сти мо гу има ти је ди но 
де кон струк тив на ме то до ло шка остра шће ност и скло ност дру штве
ноиде о ло шког ума да раз не ти по ве ма њин ског дис кур са усто ли
ча ва као до ми нант не. Та ква вр ста дис кур са из ла же чи тав низ дру
штве но ре ле вант них про бле ма и по зи ва се на ра зно вр сне чи ни о це, 
а та квим ана ли за ма Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности не пред
ста вља ни ка кву смет њу, ма да их и не по др жа ва. Уко ли ко се кон
ста ту ју су здр жа ност и ре зер ве Жив ко ви ће вог књи жев но те о риј ског 
кон цеп та пре ма при ти ску спо ља шњих чи ни ла ца књи жев ног де ла, 
то се мо же ту ма чи ти не као об лик ми са о не кон зер ва тив но сти не го 
као об лик ва ља ног про ми шља ња и на уч ног фун ди ра ња са мог пред
ме та свог ба вље ња. Не скло ност ау то ра да књи жев но те о риј ску гра
ђе ви ну ола ко отва ра пре ма про ла зним, ри зич ним и про бле ма тич
ним кон цеп ту ал ним ис хо ди шти ма, ко ли ко ва жи за ње гов од нос 
пре ма ко му ни стич кој иде о ло ги ји то ли ко ва жи и за раз не об ли ке 
пост мо дер ни стич ке иде о ло ги је, при вид но ли ше не иде о ло шког 
ру ха. У то ме тре ба пре по зна ти јед ну од из ра зи тих вр ли на овог 
те о риј ског при руч ни ка.

Ка ко прак тич но из гле да Жив ко ви ће ва отво ре ност ка ино ва
ци ја ма и ка мо гу ћим по бољ ша њи ма соп стве ног де ла мо гу ће је 
по ка за ти на из ве сним при ме ри ма. Мо же мо, та ко, обра ти ти па жњу 
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на то ка ко је у Теоријикњижевности вре ме ном на пре до вао, ра стао 
и усло жња вао се текст по све ћен, при ме ра ра ди, про бле му ме та
фо ре. У пр вом из да њу при руч ни ка (1955) ау тор се углав ном др жи 
по ред бе ног схва та ња ме та фо ре, зна ног још из прег нант них Квин
ти ли ја но вих де фи ни ци ја, па за то Жив ко вић ис ти че да је ме та фо ра 
„скра ће но по ре ђе ње, у ко ме је за др жан сам тре ћи члан по ре ђе ња, 
ко ји, до би ја ју ћи пре не се но зна че ње, озна ча ва пра ви по јам, тј. пр ви 
члан по ре ђе ња”.29 Сво је из ла га ње он за сни ва на при ме ри ма из про
зе Јан ка Ве се ли но ви ћа, а то још пот кре пљу је сти хо ви ма Во ји сла ва 
Или ћа и Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, те про зом До бри це Ћо си ћа.

У дру гом из да њу текст је већ знат но пре ра ђен. Ана ли зе ау тор 
из во ди на осно ву Ње го ше вих, Пан ду ро ви ће вих и Дра ин че вих 
тек сто ва, а то ме су још до да ти при ме ри из пе са ма Ла зе Ко сти ћа, 
Оска ра Да ви ча и Ми о дра га Па вло ви ћа. У осно ви се ин тер пре та
тив на пер спек ти ва ме та фо ре као скра ће ног по ре ђе ња и да ље чу ва, 
али је са да она мно го ви брант ни је по ста вље на, па ау тор ве ли да 
се „за ме та фо ру ка же да она ’пре но си’ зна че ње јед не ре чи на не ки 
дру ги пред мет, или – да је ме та фо рич на упо тре ба ре чи – ’пре не
се на’ упо тре ба ре чи, ко јом се вр ши замена две ју гло бал но слич них 
пред ста ва”.30 Ова кво ту ма че ње је већ при хва тљи ви је од оног пре
ђа шњег, прем да ће Жив ко вић, чак и знат но ка сни је, за др жа ти не ке 
про бле ма тич не, чак не при хва тљи ве по став ке. Тре ба, у том сми слу, 
ви де ти тврд њу ко ја се, про из ла зе ћи из суп сти ту ци о ног схва та ња 
ме та фо ре, не би мо гла при хва ти ти као оп шта осо би на ме та фо ре 
не го са мо као осо би на не ких ње них по јав них об ли ка. Ау тор, та ко, 
ис ти че да, по пут по ре ђе ња, „ме та фо ра се та ко ђе за сни ва на јед ној 
за јед нич кој осо би ни два ју пред ме та, али се код ње не по ми ње 
пр ви пред мет на ко ји се ми сли (ко ји се по ре ди), већ се име ну је 
онај дру ги пред мет (ко јим се по ре ди) и њим се упу ћу је на онај 
пр ви пред мет”.31 Ова ква тврд ња ја сно све до чи да Жив ко вић ни је 
до кра ја раз ра дио ин тер ак ци о но схва та ње ме та фо ре, ко је у еле
мен тар ном об ли ку на ла зи мо и код А. А. Ри чард са, Р. Ве ле ка – О. 
Во ре на, а на ро чи то га је це ло ви то и са ар гу мен та тив ном пу ни ном 
осми слио Макс Блек.32 Жив ко ви ће ва Теоријаје у том по гле ду за
ста ла на по ла пу та.

29 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности, пр во из да ње, „На уч на 
књи га”, Бе о град 1955, 37.

30 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности, дру го, ћи ри лич но из да ње, 
„Свје тлост”, Са ра је во 1958, 95.

31 Нав. де ло, 95.
32 О то ме ви де ти: Ле он Ко јен (ур.), Метафора,фигуреизначење, „Про све

та”, Бе о град 1986, 55–77, 145–175. За ши ре са гле да ва ње ви де ти збор ни ке: Shel don 
Sacks (ed.), OnMetaphor, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go – Lon don 1978; 
An drew Or tony (ed.), MetaphorandThaught, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 
– Lon don – New York – New Roc hel le – Mel bo ur ne – Sid ney 1979. и др.
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Жив ко вић је при том успе шно ели ми ни сао не ке нео пре зне 
фор му ла ци је из пр вог из да ња, по пут оне тврд ње да ме та фо ра „ви ше 
де лу је на на ше осе ћа ње не го на на шу ми сао”,33 а на ме сто ње се 
по ја вљу је не што при хва тљи ви ја фор му ла ци ја да је она „јед на од 
нај кон ден зо ва ни јих и нај су ге стив ни јих стил ских фи гу ра, ’нај пе
снич ки ја’ фи гу ра – ка ко је не ки те о ре ти ча ри на зи ва ју, и за то вео
ма че ста код мно гих пи са ца, на ро чи то код лир ских пе сни ка”.34 
Ипак, у да љем уса вр ша ва њу тек ста о ме та фо ри ау тор ни је бит ни је 
ме њао свој кон цепт, а је ди но је уз по сто је ћи текст до да вао по не ки 
до бар, ва љан при мер, па ће та ко у по то њим из да њи ма би ти на ве
де ни и сти хо ви Ми ло ша Цр њан ског и Мом чи ла На ста си је ви ћа.

Нај пот пу ни ју до ра ду Жив ко ви ће ва Теорија до жи ве ла је у 
обла сти ге но ло ги је, а сми сао те тран сфор ма ци је учи нио је да од 
јед ног до ста сла бог одељ ка у пр вом из да њу вре ме ном до би је мо 
нај бо ље де ло ве чи та ве ове књи жев но те о риј ске це ли не. Од ре ђе ње 
основ них еп ских жан ро ва у про зи, ро ма на и но ве ле/при по вет ке, 
мо же у том сми слу би ти ве о ма ин ди ка тив но у же љи да са гле да мо 
раз ме ре ау то ро вог уна пре ђе ња соп стве ног де ла. Пој мо ви ро ма на 
и но ве ле/при по вет ке су у пр вом из да њу де фи ни са ни на јед ној је ди
ној стра ни ци књи ге, а на ро чи то је не у спе шно ура ђен део о кра ћим 
при по вед ним жан ро ви ма. У том одељ ку Жив ко вић је, не пра ве ћи 
осми шље ни ју тер ми но ло шку раз ли ку из ме ђу пој мо ва но ве ле и 
при по вет ке, чак твр дио ка ко је но ве ла „ду жа”, а при по вет ка „кра ћа” 
фор ма, „та ко да но ве ла чи ни не ку сре ди ну из ме ђу ро ма на и при
по вет ке.” Чи тав оде љак је за вр шио ти ме што је упо зо рио ка ко је 
„нај бо ље и не пра ви ти раз ли ку из ме ђу но ве ле и при по вет ке”.35 Ова
ко на пи сан оде љак био је, чак и у вре ме ну ка да је књи га об ја вље
на, пот пу но не при хва тљив са ста но ви шта озбиљ не на ста ве, не 
са мо ви со ко школ ске не го и сред њо школ ске. 

Већ у дру гом из да њу књи ге по бољ ша ња у овој обла сти те о риј
ског зна ња су ви ше не го очи глед на. Опис ро ма на је за до био не ке 
че ти ри стра ни це књи ге, а о ње му је ре че но мно штво крај ње ре ле
вант них ства ри зна чај них са ста но ви шта исто риј ске по е ти ке ово
га жан ра. Вр ло до бро су опи са не раз вој не ета пе жан ра од ан тич ких 
об ли ка љу бав ног, пу сто лов ног ро ма на (Хе ли о дор, Лон го, Пе тро ни
је, Апу леј), пре ко сред њо ве ков ног, ви те шког ро ма на (В. фон Ешен
бах) и ра ног мо дер ног ро ма на (М. де Сер ван тес), па до сна жног 
раз во ја овог жан ра у XVI II, XIX и XX ве ку, а па жња је по све ће на 

33 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности, пр во из да ње, „На уч на 
књи га”, Бе о град 1955, 37.

34 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности, дру го, ћи ри лич но из да ње, 
„Свје тлост”, Са ра је во 1958, 96–97.

35 Оба ци та та, нав. де ло, 108.
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и чи сто те о риј ској про бле ма ти ци, по пут пи та ња ком по зи ци је ро
ма на. И оде љак о но ве ли и при по ве ци је знат но бо љи, по го то во 
сто га што је ау тор ус по ста вио до во љан ко е фи ци јент тер ми но ло шке 
раз ли ке, та ко да но ве ла озна ча ва драм ску згу сну тост на ра тив них 
чи ње ни ца, а при по вет ка њи хо ву еп ску раз ли ве ност у окви ри ма 
кра ће на ра тив не фор ме.36

Кад се па жљи ви је са гле да сми сао свих ових про ме на, ва ља 
кон ста то ва ти да је, оди ста, у ду гом вре мен ском пе ри о ду Дра ги ша 
Жив ко вић до ра ђи вао сво је де ло, али да је већ од дру гог из да ња, 
да кле од 1958. го ди не, он обез бе дио јед ну из у зет но ко ри сну, за на
уч не и пе да го шке свр хе дра го це ну књи гу. По ја ва те књи ге де си ла 
се у пра вом тре нут ку, ка да је про у ча ва о ци ма књи жев но сти на 
це лом ју го сло вен ском про сто ру би ло ја сно да се ме то до ло шко и 
те о риј ско уна пре ђе ње стру ке мо ра што пре оба ви ти. Жив ко ви ће
ва Теорија обез бе ди ла је дра го це ну ло ги стич ку по др шку за та кве 
про ме не, а учи ни ла је да се но ве ге не ра ци је ђа ка па и сту де на та 
те о риј ски не пре ста но оспо со бља ва ју за ра зно вр сне мо де ле про у
ча ва ња књи жев но сти ка кви су се од кра ја пе де се тих го ди на по че ли 
ши ри ти на чи та вом на уч ном про сто ру не ка да шње СФР Ју го сла
ви је.37 У том пе ри о ду ши ре ња ме то до ло шких, те о риј ских пер спек
ти ва, ка ко код са мих про у ча ва ла ца књи жев но сти та ко и у сред њо
школ ској и уни вер зи тет ској на ста ви књи жев но сти, не ма уџ бе ни ка 
те о ри је књи же во сти ко ји је од и грао та ко дра го це ну уло гу, ко ли ко 
на уч ну то ли ко и пе да го шку. Исти на је да су вре ме ном на ста ја ли 
још не ки, мо дер но на пи са ни при руч ни ци ове вр сте. На ро чи то је 
у том по гле ду, као сред њо школ ски при руч ник, би ла ва жна Теорија
књижевности (1976, а по том и мно га но ва из да ња) Ми ли во ја Со
ла ра, а као уни вер зи тет ски при руч ник је не за о би ла зан Уводу
књижевност (1961, 1969) Зден ка Шкре ба и Фра на Пе треа (ка сни
је, тј. од 1983, Шкре бов ко а у тор је Ан те Ста маћ). У но ви је вре ме 
зани мљив при лог је по ну дио Зден ко Ле шић са сво јом Теоријом
књижевности (2005), ко ја је умно го ме на ста ла као на ста вак ње
го ве ва жне књи ге Језикикњижевнодјело (1971). У тој обла сти 

36 Ви де ти: Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности, дру го, ћи ри лич но 
из да ње, „Свје тлост”, Са ра је во 1958, 186–192.

37 Ука зу ју ћи на укуп ни зна чај Жив ко ви ће вих до при но са на у ци о књи жев
но сти, Зден ко Шкреб је ис та као да је ау тор „оства рио до и ста уз о ран знан стве
ни стил: се ри о зан и рје чит, при том без трун ке су хо пар но сти и пе дант но сти”, 
а по том за кљу чио: „Знан стве но дје ло Дра ги ше Жив ко ви ћа: то је те о ри ја књи
жев но сти на дје лу, то је суп тил на стил ска и идеј на ин тер пре та ци ја по је ди них 
књи жев них дје ла – све у све му, иа ко ау тор ни је на пи сао по ви јест срп ске књи
жев но сти, у сво јој ци је ло сти то је на по кон по ви јест срп ске књи жев но сти, од 
XVI II сто ље ћа на ова мо, аспект ко ји све по је ди не зна чај ке то га дје ла по ве зу је 
у су ви слу склад ну цје ли ну.” Ви де ти: Зден ко Шкреб, „Знан стве но дје ло Дра ги ше 
Жив ко ви ћа”, Књижевнареч, го д. XV, бр. 271, 25. I 1986, 7.
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има још не ко ли ко за ни мљи вих ка ко ин ди ви ду ал них та ко и ко лек
тив них при ло га, али су уло га и зна чај Теоријекњижевности Дра
ги ше Жив ко ви ћа ја сни и не по бит ни. Због то га с раз ло гом о овом 
при руч ни ку мо же мо го во ри ти као о спе ци фич ном фе но ме ну, без 
пре се да на у срп ској уџ бе нич кој ли те ра ту ри.

Дра го це ност пе да го шке де лат но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа ви
дљи ва је и у мно гим дру гим до ме ни ма књи жев но те о риј ског зна ња. 
Ва ља се, та ко, под се ти ти да је упра во овај ау тор из ра дио и 1964. 
го ди не об ја вио ве о ма ко ри сну Читанку (1964) ко ја, „са об ра ђе ним 
тек сто ви ма и за да ци ма”, у пот пу но сти пра ти ком по зи ци о ну и те
мат ску струк ту ру уџ бе ни ка Теоријекњижевности. У „Увод ној 
ре чи” сво је књи ге ау тор ве ли да је та Читанка чак „са став ни део 
мо је Теоријекњижевности”,38 па је, као из у зет но ко ри сно ди дак
тич ко сред ство, она у пе ри о ду 1964–1972. до жи ве ла укуп но осам 
из да ња. У до ме ну ге но ло шке пр о бле ма ти ке ве о ма је ко ри сна би ла 
сво је вр сна чи тан ка на ме ње на упо зна ва њу са сло же но шћу фе но ме
на лир ске пе сме: у тој књи зи, на сло вље ној са Лирскапоезија (1987) 
Жив ко вић је на чи нио хре сто ма ти ју тек сто ва са чи ње ну од при ме
ра раз ли чи тих лир ских вр ста и под вр ста. Ова два при руч ни ка 
све до че ка кву је па жњу пр о фе сор Жив ко вић по све ћи вао ра ду с 
мла ђим на ра шта ји ма у до ме ну на ста ве књи жев но сти, а по себ но 
књи жев но те о риј ске пр о бле ма ти ке.

Јед но од крун ских ре зул та та срп ске и ју го сло вен ске књи жев
но те о риј ске ми сли је сте и дра го це ни Речниккњижевнихтермина 
(Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – „Но лит”, Бе о град 1985, 
1992, 2001),39 ко лек тив но де ло ко је је на ста ло на Ин сти ту ту за књи
жев ност и умет ност у Бе о гра ду, а на че лу тог ти ма ис тра жи ва ча, 
у за вр шној фа зи по сла, на шао се упра во пр о фе сор Дра ги ша Жив
ко вић. На рав но, на сва ком од на пи са них тек сто ва нај сна жни ји 
пе чат је оста вио ау тор тих при ло га, па у овом Речникукњижевних
термина има ве о ма ра зно вр сних до при но са то га ти па: има из вр
сних тек сто ва, има ве о ма до брих и со лид них, али има и по не ки 
ко ји би би ло бо ље до пу ни ти и из ме ни ти. И сам кон цеп ту ал ни 
основ, ши ри на азбуч ни ка, а по го то во они нај бо љи тек сто ви да ли 
су та кву на уч ну убе дљи вост Речникукњижевнихтермина да он, 
нео спор но, мо же на по нос слу жи ти пре све га срп ској на у ци о књи
жев но сти, а он да и свим уче сни ци ма овог про јек та. Уло га Дра ги ше 
Жив ко ви ћа у из ра ди овог дра го це ног ен ци кло пе диј ског при руч

38 Дра ги ша Жив ко вић, Теоријакњижевности:читанкасаобрађенимтек
стовимаизадацима, „На уч на књи га” – „Свје тлост”, Бе о град – Са ра је во 1964, 3. 

39 Речниккњижевнихтермина по ја вио се до са да у три из да ња, од ко јих 
је у пр ва два (1985, 1992) из вр шни из да вач био бе о град ски „Но лит”, а у тре ћем 
ба ња луч ки „Ро ма нов” (2001).
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ни ка је не дво сми сле на и ве о ма ви дљи ва, а на ро чи то је то ла ко 
са гле да ти ка да се Речниккњижевнихтерминаупо ре ди са кон цеп
ту ал ном осно вом Жив ко ви ће ве Теоријекњижевности.У кон ти
ну и те ту ових две ју дра го це них пу бли ка ци ја мо же се ле по уо чи ти 
ко ли ко је тач но ре ћи да је Жив ко ви ће ва Теоријакњижевности у 
на ста ви књи жев но сти обез бе ди ла књи жев но те о риј ски те мељ за 
ме то до ло шку тран сфор ма ци ју срп ске, а и ши ре ју го сло вен ске, 
на у ке о књи жев но сти. Та тран сфор ма ци ја во ди ла је ка све ду бљим 
и про стра ни јим об ли ци ма уну тра шњег, има нент ног про у ча ва ња 
књи жев но сти. Да ља, мно го раз у ђе ни ја и про стра ни ја ела бо ра ци
ја књи жев но те о риј ске про бле ма ти ке ја сно је до шла до из ра жа ја 
упра во у Речникукњижевнихтермина.

На са мом кра ју, ва ља ло би ре ћи и не ку реч о то ме шта је, пре
ма мо јим не по сред ним са зна њи ма, Жив ко вић учи нио ка ко би се 
уна пре ди ла и на ста ва књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. На том фа кул те ту је Жив ко вић био де кан у све га 
јед ном дво го ди шњем ман да ту (1971–1973), али је он мно го ви ше 
од свог фор мал ног по ло жа ја ути цао на то да се не ки дра го це ни 
про у ча ва о ци књи жев но сти до ве ду на фа кул тет као об лик пер со
нал ног, струч ног по ја ча ва ња ма тич не сту диј ске гру пе. О два та ква 
слу ча ја мо гу да го во рим из пр ве ру ке, јер су ми са ми про та го ни сти 
о то ме го во ри ли. Ака де мик Све то зар Пе тро вић ми је, док сам му 
аси сти рао на про јек ту Col lo qu ia lit te ra ria, при чао да је он из За гре
ба у Но ви Сад до шао на по зив упра во Дра ги ше Жив ко ви ћа. Тај 
тран сфер је оба вљен на огром но за до вољ ство сту де на та ко ји су 
има ли та кву ин те лек ту ал ну при ви ле ги ју, упра во та ко – при ви ле
ги ју, да слу ша ју пре да ва ња про фе со ра Пе тро ви ћа. И дан да на шњи 
ње го ви ча со ви пред ста вља ју за ме не ин те лек ту ал но бла го ко јег 
се са ра до шћу и оза ре но шћу при се ћам.

Дру ги је дан по ку шај Дра ги ше Жив ко ви ћа да по ја ча но во сад
ску ка те дру за срп ску књи жев ност ни је се, на жа лост, за вр шио 
успе шно. О то ме ми је све до чио ак тер тих до га ђа ња, ака де мик 
Но ви ца Пет ко вић, ко јег је, усред ње го вих про бле ма ко је је до жи
вља вао у Са ра је ву, Дра ги ша Жив ко вић по звао да до ђе у Но ви Сад, 
на Фи ло зоф ски фа кул тет. Био је то гест за сва ко по што ва ње, гест 
ко ји је скоп чан са мно гим ри зи ци ма, а сви су они про ис хо ди ли из 
чи ње ни це да су пар тиј ски ко ми те ти, онај у Са ра је ву пре све га, али 
и овај у Но вом Са ду, пред у зе ли мно го то га да Но ви ци Пет ко ви ћу 
жи вот по ста не не под но шљив. Не за ла зе ћи мно го у на ра тив не де
та ље ове фа бу ле, мо же мо са мо за жа ли ти због то га што Но ви ца 
Пет ко вић, са ра јев ски ђак про фе со ра Жив ко ви ћа, ни је до шао за 
про фе со ра Те о ри је књи жев но сти у Но вом Са ду. Прем да већ у пен
зи ји, про фе сор Жив ко вић је учи нио шта је мо гао, али су мно ги 
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дру ги, за јед но са ко ми тет ским ад ми ни стра то ри ма, би ли ја чи, па 
нај бо љи струк ту ра ли ста и се ми о ти чар ко јег у срп ској на у ци о књи
жев но сти има мо у ко нач ном ис хо ду ипак ни је до шао у Но ви Сад.

Би ло је при ча о то ме да је и у слу ча ју не ких дру гих по ја ча ња 
но во сад ске Ка те дре за срп ску књи жев ност Дра ги ша Жив ко вић 
имао пре суд ну реч. Ја о то ме не мо гу да све до чим јер о то ме не 
знам ни шта из пр ве ру ке. Не ка о то ме по све до че они ко ји то зна ју, 
али сам си гу ран да ће и та све до че ња учи ни ти да лик про фе со ра 
Дра ги ше Жив ко ви ћа, са пу ном сво јом бри жно шћу и до бро хот но
шћу, и убу ду ће са мо до би ја на сја ју и убе дљи во сти. Про фе со ра 
Жив ко ви ћа се ћам се из слу чај них су сре та у ста рој згра ди Фи ло
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, кад је он већ био на кра ју сво је 
уни вер зи тет ске ка ри је ре. Кре тао се ла га но, без жур бе и нер во зе, 
као чо век ко ји ми сли сво ју ми сао чак и у тре ну ци ма док хо да или 
оба вља не ке крај ње три ви јал не по сло ве. Пр ви пут сам чуо Дра ги шу 
Жив ко ви ћа ка ко го во ри у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске: та да је 
на ја вљи вао пре да ва ча Зден ка Шкре ба, украт ко опи су ју ћи ње гов на
уч ни лик и де ло. Жив ко вић је го во рио исто она ко од ме ре но ка ко 
је и пи сао, а све то је чи нио она ко ка ко је и хо дао. А у Ма ти ци срп
ској он се ак ти ви рао од мах по до ла ску на но во сад ски Фи ло зоф ски 
фа кул тет 1962. го ди не. Те исте го ди не по стао је члан Од бо ра Оде
ље ња за књи жев ност и је зик, а ка сни је и члан уред ни штва Лето
писаМатицесрпске у пе ри о ду 1969–1973. У два ман да та био је 
члан Управ ног од бо ра ове уста но ве 1970–1974. и 1991–1994. Нај
ду же је ра дио као глав ни и од го вор ни уред ник ЗборникаМатице
српскезакњижевностијезик: го ди не 1979. пре у зео је уред нич ки 
по сао од Мла де на Ле сков ца, а пре стао је са ра дом 1994. го ди не, да 
би уред ни штво пре дао То ми сла ву Бе ки ћу.

Отво ре ност ду ха, кри тич ка до след ност и од ме ре ност ми сли 
Дра ги ше Жив ко ви ћа учи ни ли су да је он, уз до бре ге нет ске пре ди
спо зи ци је, за ду го очу вао рад ну кон ди ци ју, пле ме ни ту ра до зна лост 
и отво ре ност пре ма но вим по ја ва ма, ка ко у на у ци о књи жев но сти 
та ко и у са мој књи жев но сти. Баш због та квих ње го вих осо би на 
са вр ше но је при род но ка да он, у већ ви ше не го по зним го ди на ма, 
са за до вољ ством ис пи ше не ко ли ко тек сто ва о Ду ша ну Ива ни ћу, 
струк ту ра ли стич ки ори јен ти са ном про у ча ва о цу књи жев но сти 
ко ји је ишко ло ван упра во на оном те о риј ском и ме то до ло шком 
на сле ђу ко је се од 1958. по че ло отва ра ти са дра го це ном Жив ко ви
ће вом Теоријомкњижевности и са мно гим но вим по ја ва ма у нау
ци о књи жев но сти. Баш због то га је са вр ше но при род но и то да, као 
чо век ко ји је за шао у де ве ту де це ни ју жи во та, Дра ги ша Жив ко вић 
на пи ше текст књи жев но кри тич ког при ка за но ве књи ге (ро ма на 
Мамац) та да, 1997. го ди не, ре ла тив но мла дог Да ви да Ал ба ха ри ја. 
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Они ко ји зна ју Дра ги шу Жив ко ви ћа и ње го ву отво ре ност ду ха, 
зна ју и то да су ова кви ње го ви ге сто ви пот пу но при род ни и ње му 
свој стве ни. Ипак, у тим ге сто ви ма има не чег нео бич ног, до бро хот
ног и на да све кре а тив ног, а упра во та кав је и био Дра ги ша Жив ко
вић. Као чо век мир ног, кон тем пла тив ног ка рак те ра, он је не го вао 
ми са о ну урав но те же ност, без ко је не ма истин ског ин те лек ту ал ног 
уви да и трај ни јег ства ра лач ког чи на. Та ква вр ста ис ку ства угра ђи
ва ла се у сва ки Жив ко ви ћев ства ра лач ки чин, па је све то по ста ло 
не спор ни, мо жда и нај ва жни ји до дат ни чи ни лац ко ји обез бе ђу је 
вред ност и трај ност све му оно ме што је он ство рио. Због све га то га 
ње го ви при ло зи срп ској на у ци о књи жев но сти за ду го ће оста ти 
иза зов за све бу ду ће струч ња ке и пр о у ча ва о це у овој обла сти зна ња.*

* Реч из го во ре на при ли ком обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ро ђе ња Дра ги ше 
Жив ко ви ћа, у Ма ти ци срп ској, 25. де цем бра 2014. го ди не. 


