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се Мон тењ, Ла рош фу ко, за тим По, Џек Кер би, Бо длер, Бор хес, Ује вић. 
Би ће мо сло бод ни да до да мо да се на не ким ме сти ма мо гу пре по зна ти 
вит ме нов ска рас при ча ност и скло ност ка про фет ском за но су, гин збер
гов ска кри тич ност, слич ност са СенЏон Пер сом у сти ли зо ва њу ре че
ни це и По лом Кло де лом у гра ђе њу ат мос фе ре.

Иа ко скеп тик пре ма си ту а ци ји у ко јој се са вре ме ни чо век на ла зи, 
Бо рис Ла зић је ен ту зи ја ста ко ји ве ру је да ле по та спа са ва свет. Чи та ва 
зби р ка је у зна ку ве ро ва ња у спа со но сност по е зи је, а по след ња пе снич
ка сли ка у књи зи плод је оп ти ми стич не ви зи је: ви ди мо умет ни ка ко ји 
је за вр шио свој ау то пор трет и иза шао „на свеж ва здух, на јар ку пла вет 
Сре до зе мља / На сам по че так / Пе ва ња”.

Иси до ра БО БИЋ

МЕ ДИ Е ВИ СТА НА ЗА ДАТ КУ

Да ни јел Дој чи но вић, Ѡть не до статька  разѹма моѥго. На пи си из тео
ри је и исто ри је ста ре срп ске књи жев но сти, ЈП ,,За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред стваˮ а. д., Ис точ но Са ра је во 2016

Ка ко сред њо ве ков ни текст учи ни ти ра зу мљи вим и ,,до ступ нимˮ 
за са вре ме ног чи та о ца? Ка ко учи ни ти да за жи ви у ,,но вом окру же њуˮ? 
Ре чи ма Ми о дра га Па вло ви ћа: ,,Ко ли ко су уда ље ни кон цеп ти ли те ра ту
ре на шег сред њег ве ка од мо дер них вре ме на? .ˮ Мо же ли се пре ва зи ћи 
,,не спо ра зумˮ из ме ђу оно га што ни је на пи са но да би би ло ли те ра ту ра, 
што ни је има ло ,,ли те рар ну ег зи стен ци ју у да на шњем сми слу ре чи ,ˮ и 
да на шње чи та лач ке пу бли ке, којa сред њо ве ков ном тек сту при ла зи као 
књи жев ном де лу? Пред овим пи та њи ма на ла зи се са вре ме на ме ди е ви
сти ка, и за да так је ме ди е ви сте да на њих по ку ша да од го во ри. Јер, ка ко 
је сво је вре ме но за па зи ла Рад ми ла Ма рин ко вић, сред њо ве ков ној књи
жев но сти је, за раз ли ку од ли ков не умет но сти, ипак по тре бан по сред ник, 
не ко ко ће го во ри ти у ње но име пред чи та о ци ма са вре ме ног до ба.

Да ни јел Дој чи но вић је свој за да так озбиљ но схва тио. Књи га Ѡть 
не до статька  разѹма моѥго. На пи си из те о ри је и исто ри је ста ре срп ске 
књи жев но сти пред ста вља упра во ре зул тат ау то ро вог на сто ја ња да ство
ри пу те ве раз у ме ва ња из ме ђу ста ре књи жев но сти и но ве чи та лач ке пу
бли ке (,,Пред ме ди е ви стом је за да так да ар гу мен то ва но рас по зна бит не 
сло је ве [т ек ста], те да у скла ду с тим на ста ви ис тра жи ва ње и текст при бли
жи са вре ме ном до бу у свим ње го вим сег мен ти маˮ). У књи зи су об је ди
ње ни ра ни је пу бли ко ва ни ра до ви и сту ди је, ко ји су ов де гру пи са ни у 
две ве ли ке те мат ске це ли не: пр ва се ба ви те о риј ским про бле ми ма ста ре 
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срп ске књи жев но сти; дру ги део књи ге от кри ва ау то ро ву за ин те ре со ва
ност за књи жев но и сто риј ске те ме ко је при па да ју вре мен ском ра спо ну 
од са мих по че та ка срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти па све до 17. 
ве ка. Ме ђу тим, иа ко су ра до ви ко ји чи не ову књи гу на ста ја ли у ду жем 
пе ри о ду, и упр кос то ме што су те мат ски ра зно род ни, ова књи га се, ипак, 
чи та као – књи га, а не као ,,збо р ник ра до ва ,ˮ што је кат кад слу чај ка да 
је реч о пу бли ка ци ја ма ова кве вр сте. То ме су не ко ли ки раз ло зи.

Све сно на ста вља ју ћи тра ди ци ју оне ме ди е ви стич ке шко ле ко ја 
ис тра жи ва ња за сни ва на ин тер ди сци пли нар но сти као свом основ ном 
по ла зи шту, Да ни јел Дој чи но вић у сво јим тек сто ви ма по ка зу је ко ли ко 
ком плек сно и ши ро ко по ста вље но мо ра би ти из у ча ва ње сред њо ве ков не 
књи жев но сти. То не зна чи да он иде ута ба ном ста зом сво јих учи те ља и 
прет ход ни ка, ка ко би се мо жда мо гло оче ки ва ти од мла дог ис тра жи ва
ча.1 На про тив. Књи га Ѡть не до статька  разѹма моѥго по пу ња ва мно
ге пра зни не у ту ма че њу по е тич ких осо бе но сти срп ске сред њо ве ков не 
књи жев но сти, ука зу ју ћи на број не не до след но сти и не пре ци зно сти ко
је се – ка ко твр ди Дој чи но вић – де це ни ја ма по на вља ју и пре пи су ју. Ово 
се у пр вом ре ду од но си на нео прав да но по и сто ве ћи ва ње ха ги о гра фи је 
и би о гра фи је у срп ској ме ди е ви стич кој ли те ра ту ри. Не ко ме би се мо жда 
мо гло учи ни ти да је по сре ди тек тер ми но ло шка не пре ци зност; Дој чи
но вић пак на сто ји да до ка же да је реч о су штин ском про бле му. Пре 
све га, ха ги о гра фи ја или жи ти је пред ста вља је дан од нај ре пре зен та тив
ни јих жа нр о ва срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, жа нр у ко јем је 
срп ска сред њо ве ков на књи жев ност осва ри ла сво је нај ве ће до ме те, и тим 
пре су не до след но сти у ње го вом тер ми но ло шком озна ча ва њу, по ау то
ро вом ми шље њу, нео про сти ве. 

По себ но тре ба по хва ли ти Дој чи но ви ће ву од луч ност да се не за др
жа ва са мо на уо ча ва њу и опи си ва њу про бле ма, већ да по ну ди и кон крет
на ре ше ња. За бу ду ћа ис тра жи ва ња у обла сти по е ти ке сред њо ве ков не 
срп ске књи жев но сти без сум ње ће би ти зна чај на Дој чи но ви ће ва про ми
шља ња о ,,жи ти ји маˮ вла да ра и цр кве них ве ли ко до стој ни ка ко ји ни су 
све ти те љи. Дој чи но вић сво је за кључ ке ар ти ку ли ше јед но став но и ја сно: 
,,Сва ки го вор о све ти те љу ни је ха ги о граф ски текст, али сва ки ха ги о граф
ски текст је сте го вор о све ти те љу.ˮ  По што је, да кле, ха ги о гра фи ја ,,пи са ње 
о све то ме ,ˮ не мо же има ти ха ги о гра фи ју онај ко ни је све ти тељ. Ка ко 
он да од ре ди ти ове тек сто ве? Дој чи но вић пред ла же уво ђе ње до дат не 
ка те го ри је, бли ске ви зан тиј ским цар ским го во ри ма, ко јом би се у са вре
ме ној на у ци мо гао на док на ди ти из гу бљен осе ћај за ни јан се, од но сно 
сво је вр сна ис тан ча ност ка кву су по се до ва ли сред њо ве ков ни чи та о ци. 

О жан ров ским осо бе но сти ма жи ти ја Дој чи но вић пи ше у за себ ном 
ра ду („О жан ру жи ти ја”), али овом про бле му по све ћу је се па жња и у 

1 Би бли о граф ска на по ме на от кри ва да су за књи гу ода бра ни ра до ви ко је 
је ау тор пи сао као аси стент на Уни вер зи те ту у Ба њој Лу ци.
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дру гим ра до ви ма („За че ци по е ти ке жи ти ја”, „О жи ти ју и ре то ри ци” итд.), 
где се на кон крет ним при ме ри ма илу стру ју прет ход но из не та ста но ви шта. 

По ред ре ва ло ри за ци је увре же них ста во ва ве за них за жи тиј ну књи
жев ност срп ског сред њег ве ка, ова књи га ба ви се још јед ним кључ ним 
пи та њем – пи та њем ути ца ја хе лен ске ре то ри ке на по е ти ку сред њо ве
ков не књи жев но сти. Дој чи но вић овој те ми при сту па си сте ма тич но, на
сто је ћи да об у хва ти све при ме ре ,,пре о сми шља ва њаˮ хе лен ске ре тор ске 
тра ди ци је и да у том кон тек сту ту ма чи од ре ђе не ли те рар не по ја ве и 
по ступ ке ка рак те ри стич не за књи жев но ства ра ла штво срп ског сред њег 
ве ка. С об зи ром на то да по е ти ка срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти 
до да нас ни је на пи са на (Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них 
пој мо ва Ђор ђа Три фу но ви ћа нај бли жи је та квој вр сти при руч ни ка), те 
да се у ши рим те о риј ским раз ма тра њи ма и да ље по ла зи од Ра но ви зан
тиј ске књи жев но сти Сер ге ја Аве рин це ва и По е ти ке ста ре ру ске књи
жев но сти Дми три ја Ли ха чо ва, не тре ба по себ но на гла ша ва ти ко ли ко 
су зна чај ни чак и пар ци јал ни уви ди у про бле ме од но са хе лен ског на сле
ђа и хри шћан ства, а на ро чи то ова ко си сте ма ти зо ва ни за хва ти, пра ће ни 
пре гле дом ли те ра ту ре ко ји ће бу ду ћим из у ча ва о ци ма уште де ти мно го 
вре ме на и тру да.

Дру ги део књи ге Ѡть не до статька  разѹма моѥго по све ћен је 
те ма ма из исто ри је ста ре срп ске књи жев но сти. Ови тек сто ви та ко ђе по
твр ђу ју ау то ро ву пре вас ход ну за ин те ре со ва ност за жи тиј ну књи жев ност 
(„О по ро дич ним од но си ма у књи жев но сти не ма њић ког до ба”, „О Не ма
њи ном про го ну је ре ти ка”, „О До мен ти ја но вој свје тло сти”, „О Жи ти ју 
кра љи це Је ле не” итд.), док се ма њи број ра до ва ба ви сред њо ве ков ном 
срп ском по е зи јом („О на ци о нал ном иден ти те ту у ста рој цр кве ној по е
зи ји”), по ве ља ма („О по ве ља ма де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа”), пу то пи
сним бе ле шка ма („О ста рим пу то пи сним би ље шка ма”). Дој чи но вић 
де ла сред њо ве ков не књи жев но сти са гле да ва ово га пу та с об зи ром на 
њи хо ву функ ци о нал ну и иде о ло шку по себ ност, раз ма тра ју ћи по је ди не 
те ме у кон тек сту ,,ути ли та ри стич ке вред но стиˮ сред њо ве ков них књи
жев них де ла. 

Прем да се пр ви део ове књи ге од ли ку је све жи јим уви ди ма и, чи ни 
се, сме ли јим при сту пом про бле ми ма, и тек сто ви дру гог де ла књи ге от кри
ва ју ме ди е ви сту на за дат ку о ко јем је би ло ре чи на по чет ку. Већ из на
сло ва ових ра до ва ви ди се да је ау тор имао на ме ру да се по за ба ви оним 
те ма ма срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти ко је би мо гле би ти за ни
мљи ве да на шњем чи та о цу, ка ко с књи жев ног, та ко и са кул ту ро ло шког 
аспек та (на при мер: Ка ко се мо же оправ да ти Не ма њин су ров про гон 
је ре ти ка из др жа ве? Има ли срп ска сред њо ве ков на по е зи ја свој на ци о
нал ни пред знак?). 

Ко нач но, оно што ра до ве об у хва ће не овом књи гом чи ни склад ном 
це ли ном је сте и осо бе на по зи ци ја из ко је ау тор при ла зи де ли ма ста ре 
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срп ске књи жев но сти. Реч је о ње го вом ду бо ком уве ре њу да се срп ска 
ме ди е ви сти ка не би сме ла одва ја ти од бо го сло вља, ко је јој је из во ри ште 
и да – ка ко сма тра и Рад ми ла Ма рин ко вић – ,,са мо те о лог, ве о ма обра зо
ван те о лог, мо же об ја сни ти ста ри текст у свој ње го вој ду би ни .ˮ Бу ду ћи 
да је Да ни јел Дој чи но вић, по ред сту ди ја фи ло ло ги је, по ха ђао и сту ди је 
оп ште те о ло ги је, чи та о ци ове књи ге су са свим си гур но на до бит ку. Јер, 
иа ко њен на слов од ра жа ва не моћ ау то ра, оп ште ме сто сред њо ве ков не 
књи жев но сти, ме ђу ње ним ко ри ца ма за бе ле же но је мно го то га но вог, и 
до вр ше но мно го то га дав но за по че тог.

На та ша ПО ЛО ВИ НА

ЛА ВИ РИН ТИ ЦР ВЕ НИХ ЛИ НИ ЈА

Ду шан Жив ко вић, Отво ре ни ла ви рин ти: Еко и Па вић, Фи лум, Кра гу је вац 
2016

У не дав но об ја вље ној књи зи Ми ли во ја Па вло ви ћа Ве нац од тр ња 
за Да ни ла Ки ша (2016) мо же се про чи та ти спи сак мо но граф ских пу бли
ка ци ја на срп ском је зи ку о Да ни лу Ки шу. Ра чу на ју ћи и са му књи гу у 
ко јој је спи сак, то је број ка од 32 на сло ва. На сај ту kha zars.com , ко ји 
пра ти ре цеп ци ју де ла Ми ло ра да Па ви ћа, за па жа се да је мо но граф ских 
пу бли ка ци ја о овом пи сцу на срп ском је зи ку укуп но осам, не ра чу на ју
ћи три књи ге ин тер вјуа, књи ге на стра ним је зи ци ма и збор ни ке ра до ва. 
Ка да на то при до да мо и две књи ге, не то ли ко афир ма тив не ка да је реч 
о Па ви ће вом ства ра ла штву (Ми ли во ја Мар ко ви ћа и Ја сми не Ах ме та гић), 
мо же мо кон ста то ва ти да је мо но гра фи ја Ду ша на Жив ко ви ћа, пре ра ђе на 
док тор ска ди сер та ци ја под на сло вом „Ти по ло шко по ре ђе ње ро ма на Ми
ло ра да Па ви ћа и Ум бер та Ека и по е тич ки и се ман тич ки аспек ти ин тер
тек сту ал но сти у ро ма ни ма ’Име ру же’ и ’Ха зар ски реч ник’”, за пра во 
је да на е ста мо но граф ска пу бли ка ци ја о Ми ло ра ду Па ви ћу. Осим што се 
број је да на ест у уни вер зал ној сим бо ли ци ве зу је за про цес ро ђе ња, мо же 
да пред ста вља и но ви по че так на кон не ке од већ за вр ше не ета пе, у овом 
слу ча ју – ре цеп циј ске. 

Књи га Ду ша на Жив ко ви ћа дра го це на је нај пре са ста но ви шта исто
ри је ре цеп ци је де ла Ми ло ра да Па ви ћа. Од по ја ве пр ве књи ге о Па ви ћу 
– Ха зар ске при зме (1991) Јо ва на Де ли ћа – па до Жив ко ви ће ве, про те кло 
је 25 го ди на. За то вре ме ре цеп циј ски ток осци ли рао је од не ра зу ме ва ња 
и ни по да шта ва ња вред но сти делâ овог пи сца, до рет ких дра го це них 
уви да ко ји су осве тља ва ли сли ку Па ви ће вог опу са (Са ва Да мја нов, Алек
сан дар Јер ков, Ала Та та рен ко, Пе тар Пи ја но вић, Јо ван Де лић, Кри сти јан 




