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Књи га Ла зе Ко сти ћа О Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју (Зма јо ви); ње го ву 
пе ва њу, ми шље њу и пи са њу, и ње го ву до бу из 1902. го ди не да ла је у овом 
из вор ном об ли ку свог на сло ва и све оно што Књи га о Ја ко ву Ра до сла ва 
Ера ко ви ћа до но си: ми шље ње, пи са ње и до ба у ко јем је ства рао плод ни 
сен та дреј ски ства ра лац, пред ста вље но но вој ге не ра ци ји чи та ла ца очи
ма не ко га ко вре ме и окол но сти на стан ка свих де ла по зна је го то во као 
жи ви све док тих де ша ва ња. На ла зе ћи у лич ним и ду бо ко су бјек тив ним 
ис ку стви ма слав ног сен тан дреј ског по је те и адво ка та ис хо ди шта ства
ра лач ке има ги на ци је овог ау то ра, у Књи зи о Ја ко ву ау тор успе ва да пи
шчев лик пред ста ви, ка ко и од ред ни ца у на сло ву књи ге ка же, убе дљи во 
као Ја ко ва, де лат ног и пре све га про ми шље ног чо ве ка, чи ме до са да шња 
ту ма че ња де ла и пре све га ли ка бру дер Ја ше би ва ју осве тље на из угла 
ко ји нам ну ди ви зу ру по ме ре ну из дру штве нока фан ске ствар но сти Срп
ског Вој вод ства у ре а лан дру штве ноисто риј ски кон текст оно вре ме не 
Ју жне Угар ске. Са пре све га из у зет ним по зна ва њем до тан чи на свих 
по је ди но сти ства ра ла штва и би о гра фи је Ја ко ва Иг ња то ви ћа, из све та у 
ко јем по сто ји пре свих ле ген дар ни Ја ша, Ра до слав Ера ко вић син те ти
зо вао је пра вог и ствар ног Ја ко ва Иг ња то ви ћа, усме ра ва ју ћи сва ко но во 
чи та ње де ла овог ау то ра на пра ви пут. 

 
Ср ђан ОР СИЋ

КАР ДИ О ГРАМ СКИ СНИМ ЦИ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Пе тер За јац, Пул си ра ње књи жев но сти, пре вео са сло вач ког Ми хал Хар
пањ, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви 
Сад 2015

Књи жев ност је жи ва! Ње но ср це и да ље ку ца! Ове ре чи по ен та су 
не са мо на сло ва „Кар ди о грам ски сним ци књи жев но сти” већ и књи ге 
Пул си ра ње књи жев но сти Пе те ра За ја ца (1946). Сло вач ки те о ре ти чар, 
уче ник Фран ти ше ка Ми ка, ка ко на зна ча ва Ми хал Хар пањ, пре во ди лац 
и ау тор по го во ра књи ге, од ре дио је Књи жев ност као лот ма нов ску па у зу, 
ста ја ње из ме ђу два уди са ја и од ме ра ва ње жи вот них ко ра ка. Осе ћа ти 
ли те рар но би ло у зна че њу и пул са и про шло сти Књи жев но сти, за За ја ца 
би зна чи ло от кри ва ње сми сла као јед ног од кључ них пи та ња са вре ме не 
есте ти ке, те да ва ње од го во ра на пи та ње ка ко пре мо сти ти про тив реч ност 
мо но се ми ја–по ли се ми ја.

Сам чин чи та ња За јац је на звао пу то ва њем лед нич ком до ли ном: 
чи та лац по њој ко ра ча, а не мо ра да бу де све стан да је до ли на лед нич ка; 
за ње га је зна чај но што се по њој кре ће. Фа сци на ци ја на уч ни ка је сте 
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от кри ће лед ни ка, сми сла књи жев ног де ла, бле сак са зна ња кад у све
укуп ној раз ли чи то сти де ла от кри је оне чу де сне атрак то ре ко ји де лу да ју 
уну тра шњи по ре дак. По ре ђе ње је по све ин те ре сант но са ста но ви шта 
по и сто ве ћи ва ња лед ни ка са књи жев ним де лом, бу ду ћи да се мо же по ста
ви ти пи та ње за што је ода бра на баш ана ло ги ја са лед ни ком. Лед ни ци су 
нај бо га ти ји и нај дра го це ни ји из вор слат ке во де на Зе мљи. По што је во да 
да нас свет ски про блем број је дан, јер го то во по ло ви на ста нов ни штва 
на ше пла не те тр пи кон стант ну жеђ, све је при сут ни ја иде ја о ко ри шће њу 
по лар ног ле да за ње го во ре ша ва ње, а је дан од нај ве ћих и нај по зна ти јих 
лед ни ка је сте Ту ла (она ко ју Цр њан ски на дах ну то по ми ње у Хи пер бо
реј ци ма). Књи жев но де ло схва ће но као лед ник на овај се на чин, да кле, 
пред ста вља као не што нај не оп ход ни је за оп ста нак чо ве ка и у ко нач ни
ци от кри ва лед ни ке у ње му са мом, али ни је ни без естет ских ква ли те та 
јер ле по та лед ни ка је сте у сно ва том бо гат ству бо ја и ли ни ја, чу де сним 
атрак то ри ма, ре чи ма срп ске књи жев но сти го во ре ћи – у су ма тра и стич
ким фа сци на ци ја ма. 

Под вла че ћи ми шље ња апо ка лип ти ча ра ко ји го во ре да ће књи жев
ност не ста ти и да ће је за ме ни ти на у ка и за ба ва, Пе тер За јац про ми шља 
о пу те ви ма ко ји би је спа си ли од та кве суд би не. Кри за по ње му, на и ме, 
не мо ра да зна чи не ста нак књи жев но сти, већ са мо крај јед не пред ста ве 
о њој. Но ва пред ста ва о њој до ла зи не ја сно и ти хо, на ни че ов ским го лу
би јим но жи ца ма, а књи га пред на ма по ку шај је да се те го лу би је но жи
це иден ти фи ку ју. За јац сто га по ку ша ва да за сну је пул са ци о ну есте ти ку 
ко јом би би ло мо гућ но из на ћи не ка кав над сми сао у оним де ли ма код 
ко јих до ми ни ра по ли се мич ност, ам би ва лен ци ја сми сла, ко ја и по ред 
све у куп не хе те ро ге но сти оси гу ра ва њи хо ву це ло ви тост. 

Те ме ље сво је те о ри је пул са ци је и тре пе ре ња ау тор је за сно вао на 
пре тре са њи ма хај де ге ров ске фи ло зоф ске тра ди ци је ко ја ко ри сти по јам 
тре пе ре ња, за тим хе ге лов ске ин тер фе рен ци је, адор нов ског ap pa ri tion, 
Бо ре ро вих из не на ђе ња, Мат ха у зе ро вог вар ни че ња, са зна чај ним ин те
ре со ва њем за Бе ња ми но ву есте ти ку уз ви ше ног, Шле ге ло ву кон цеп ци ју 
иро ни је, Кан то ву есте ти ку ди на мич ке из ви ше но сти, тј. Бо дле ро ву есте
ти ку ру жног. При кло нио се, ка ко ука зу је Хар пањ, и си сте мат ски раз ви јао 
нај ви ше си нер ги зам и прин цип ком пле мен тар но сти, са жи вим за ни ма
њем и за си стем ско при род но на уч но раз ми шља ње (Ви не ро ва ки бер не
тич ка кон цеп ци ја, те о ри ја слу ча ја Жа ка Мо ноа, те о ри ја ха о са Гли ка, 
Бриг са и Пи та...).

У књи зи Пул си ра ње књи жев но сти, из у зет ном Хар па ње вом из бо ру 
За ја цо вих сту ди ја те о риј ског и по е то ло шког ка рак те ра, на ста лих по сле 
1993. го ди не, ин тер пре ти ра на су де ла Тра кла, Фон Клај ста, Пу шки на, 
Кра у са, Ха ше ка, Иљ фа и Пе тро ва, Ба бе ља, Ели о та, Хо ла на. За па жа се 
да су се у фо ку су па жње на шла де ла сло вен ских и гер ман ских пи са ца, 
што и не чу ди ка да се има у ви ду те о ре ти ча ре во по ре кло, обра зов ни и 
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про фе си о нал ни про фил (про фе сор еме ри тус на Ин сти ту ту за сла ви сти
ку Хум бол то вог уни вер зи те та у Бер ли ну). Тре ба та ко ђе при ме ти ти да је 
из бо ром на зна че на и сво је вр сна ти по ло ги ја аспе ка та пул са ци о не есте ти
ке на кон крет ним при ме ри ма из ле пе књи жев но сти, књи жев не исто ри је 
и фи ло зо фи је.

Пе тер За јац ту ма чио је нај пре Бе ња ми но во ви ђе ње Ан ђе ла исто ри
је, а за тим је по ну дио мо гућ ност да се књи жев на исто ри о гра фи ја са гле
да као си ноп тич ка кар та: пи са ње исто ри је књи жев но сти утвр ђи ва ло је 
на ци о нал ни по гон, али је књи жев ност у ме ђу вре ме ну пре ста ла да вр ши 
уло гу сред ства мо ћи. Ме ђу тим, она је ме ди та ци ја о се би и од го ва ра на 
пи та ња ода кле до ла зи мо, ко смо, ку да иде мо, те ако је тре ти ра мо пул
са ци о но, си ноп тич ки, има мо шан су да је ожи ви мо – пре ла зи мо пут од 
за бо ра ва ка се ћа њу, од ре тор ске фи гу ре ob li via ка me mo ria. Ка да је пак 
реч о де ли ма Ха ше ка и Клај ста, ау тор је ис пи тао хо ри зон те сми сла ко је 
ема ни ра ју про бле ми хе те ро ге но сти жан ро ва (опе ра, опе ре та, мју зикл у 
До жи вља ји ма до брог вој ни ка Швеј ка, тј. фи ло зоф ски трак тат, чла нак, 
есеј, раз го вор, фељ тон у тек сту „О лут кар ском по зо ри шту”) и пи та њу 
ка рак те ра ли ка ка да је реч о мо гућ но сти да сте ре о ти пи обез бе ђу ју кул
ту ри мо ме нат иден ти те та. 

Чи та лац је мо гао, по ред оста лог, да ужи ва и у по тра зи за тим – шта 
је Оње гин – кроз за па жа ња да су ли ко ви Пу шки но вог ро ма на у сти хо
ви ма за пра во де ца (Ол га се игра лут ка ма, Та тја на има 17 го ди на или 13, 
Лен ски има 18, а Оње гин не пу них 20), да су њи хо ва име на до би је на од 
на зи ва ре ка и чи не реч ни тро у гао или за реч ни ква драт, те да је Оње ги на 
ко ји се шест пу та по ми ње код Ша хов ског Пу шкин фи зич ки оте ло тво рио 
– при влач ног и од бој ног, а за пра во сет ног, не би ли пред ста вио ме та мор
фо зу ту ге у ме лан хо ли ју. 

Про ла зе ћи кроз зна чај ну уло гу ко ју смрт, апо ка лип са и вас кр се ње 
има ју за Кар ла Кра у са (По след њи да ни чо ве чан ства), За јац је си ноп тич ки 
са гле да вао смех као по ве за ност ужа сног и гро зног, али и као је дан од 
ау тен тич них из ра за есте ти ке уз ви ше но сти 20. ве ка. Циљ или ти јед но 
од мо гу ћих упо ри шних та ча ка пул са ци о не есте ти ке мо гао би се из на ћи 
у сту ди ја ма о Вла ди ми ру Хо ла ну и Иса ку Ба бе љу. У „Си ло ги зму као 
естет ској фи гу ри” по ен ти ра се да је есте ти ка треп та ња у 20. ве ку би ла 
са и грач и про ти ви грач аван гард не по е ти ке на си ља, шо кант но сти и блас
фе ми је, а у ана ли зи при по вет ке „Ли ни ја и бо ја” да одва ја ње ли ни је и 
бо је зна чи уни ште ње си сте ма, јер ње на ам би ва лент ност по чи ва на опро
шта ју са буд но шћу – свет у ко јем не по сто ји кул ту ра као пул си ра ју ћи 
ди ја лог осу ђен је на ис кљу че ње!

До са да су код нас би ле пре ве де не тек три сту ди је Пе те ра За ја ца 
(две у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1985. и 2015. го ди не и јед на у Злат ној 
гре ди 2014. го ди не), за слу гом Ми ха ла Хар па ња. Ши ри из бор Пул си ра ње 
књи жев но сти, а за пра во ко хе рен тан и сми слен ода бир у че сти том пре во ду 
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и ви ше је не го до бро до шао ако има мо у ви ду не ко ли ко кључ них про бле
ма пред ко ји ма се на ла зе чи та о ци свих про фи ла: бу дућ ност и моћ Књи
жев но сти; пи та ње сми сла књи жев ног де ла као пр во сте пе не ва жно сти; 
от кри ва ње фи не са у ту ма че њу; ам би ва лент ност зна че ња; на дин тер пре
та ци ја као ин тер пре та ци ја ин тер пре та ци је; пи са ње исто ри ја исто ријâ 
књи жев но сти, те мо дер ни за ци ја књи жев не исто ри о гра фи је...

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

ТЕХ НИ КЕ УДА РА НА НА РО ДЕ

Сер геј Ка раМур за, Де мон та жа на ро да, Ин фор ма ти ка А. Д. – Пре во ди
лач ка ра ди о ни ца Ро сић, Бе о град 2015

Три сто ле ћа ства ран ру скосо вјет скипост со вјет ски обра зов ни си
стем – све стран, со ли дан и нај ши рим сло је ви ма ста нов ни штва до сту пан 
– као је дан од сво јих ре зул та та има и ства ра ње на уч них ка дро ва ко ји не
рет ко има ју две или ви ше спе ци ја ли за ци је из по све раз ли чи тих на уч них 
обла сти у ко ји ма се уса вр ша ва ју. По не кад, то су на уч ни ци ко ји су под
јед на ко вер зи ра ни у ег закт ним, при род ним и дру штве ноху ма ни стич ким 
на у ка ма, а ко ји у сво јој ка ри је ри оства ру ју за па же не ре зул та те у ви ше 
ко ло на или ко ји се у јед ној фа зи свог на уч ног ра да ба ве јед ном, а у дру
гој фа зи ви ше дру гом на уч ном об ла шћу. Њи хо ви ре зул та ти су не рет ко 
за ни мљи ви, а по не кад и ве о ма за па же ни. До бро су по зна ти ис ко ра ци 
свет ски слав ног ма те ма ти ча ра Иго ра Ша фа ре ви ча у дру штве ноисто
риј ска ис тра жи ва ња („Со ци ја ли зам као по ја ва свет ске исто ри је”, „Ру со
фо би ја”), би о ло га Пе тра Тур чи на у об на вља ње те о ри ја успо на и па до ва 
ци ви ли за ци ја („Рат и мир и рат”), ге о гра фа и исто ри ча ра Ла ва Гу ми ље
ва у ет но ло ги ји („Ет но ге не за и би ос фе ра”) или фи ло ло га Ју ри ја Бор је ва 
о исто ри ји ци ви ли за ци ја („Па ра диг ма са вре ме не епо хе”).

На уч на би о гра фи ја Сер ге ја Ка раМур зе (р. 1939, Мо сква) пру жа нам 
из ра зи ти при мер при род ња ка ко ји се по сте пе но пре у сме рио ка дру штве
ним ис тра жи ва њи ма: овај ма ги стар хе ми је и док тор ме то до ло ги је у ег закт
ним на у ка ма вре ме ном се окре нуо дру штве ним на у ка ма и по стао ис тра
жи вач Ин сти ту та за дру штве не и по ли тич ке сту ди је Ру ске ака де ми је 
на у ка и про фе сор јав не по ли ти ке на уни вер зи те ту „Ло мо но сов”. Пло дан 
је ау тор ве ли ког бро ја ра до ва и књи га, ме ђу ко ји ма су нај за па же ни је Ма
ни пу ла ци ја све шћу, Со вјет ска ци ви ли за ци ја, Ру си ја и За пад: па ра диг ме 
ци ви ли за ци је, Гра ђан ски рат у Ру си ји итд. Де мон та жа на ро да пред
ста вља Ка раМур зин по ли тич ки бес те лер из 2007. го ди не ко ји је, на кон 
Ма ни пу ла ци је све шћу, дру го ње го во де ло пре ве де но на срп ски је зик. 




