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ЗО РИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ

ПИ СЦИ КАО ТУ МА ЧИ ПО Е ТИ КЕ  
СРП СКОГ ПРЕД РО МАН ТИ ЗМА*

Увод

По ло ви ном 18. ве ка до ла зи до ра ђа ња но вог сен зи би ли те та 
ко ји на пр во ме сто ста вља осе ћа ња, да кле emo tio, уме сто ра зу ма, 
ra tio, ко ји је био до ми нан тан у прет ход ној епо си кла си ци зма. У 
оп штем оду ше вље њу за срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју, сло вен
ску ми то ло ги ју на су прот ан тич кој, и ро ман ске пе снич ке об ли ке, 
Ми ло ван Ви да ко вић, Јо ван До ше но вић и Са ва Мр каљ ис ка зу ју 
сво је ау то по е тич ке ста во ве у ви ду пред го во ра сво јим де ли ма или 
пак у пи сми ма, као јед ном од по ка за те ља но ве осе ћај не ин тим но сти.

Ја сне на зна ке но вог до ба ис ка зу ју се у раз ми шља њи ма о ко
ри сти књи жев но сти, по зи ци ји при ма о ца, од но сно чи та о ца, од ре
ђе њу раз ли чи тих књи жев них ро до ва, пи та њу њи хо ве чи сто те у 
кла си ци зму, од но сно њи хо ве хи брид но сти у пред ро ман ти зму, као 
и де ло ва њу, по тен ци јал ном ути ца ју књи жев ног де ла на дру штво 
и на по је дин ца у ци љу њи хо вог по бољ ша ња, или бар при ка зи ва ња 
од го ва ра ју ћег узо ра по на ша ња ко је тре ба сле ди ти. Та ко ђе, ре ла ти
ви зу је се пи та ње исти ни то сти де ла, ње го ве за сно ва но сти на ствар
но сти, упу ћи ва њем на раз ли ку из ме ђу ствар но сне, исто риј ске 
исти не, фак то гра фи је и умет нич ке исти не, фан та зи је, ко ја ег зи сти
ра у са мом књи жев ном де лу.

* Рад је до био На гра ду „Бо ри во је Ма рин ко вић”, ко ја се до де љу је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду као под сти цај за рад, кре а тив ност и раз ви ја ње 
љу ба ви и ин те ре со ва ња за ста ри је обла сти срп ске књи жев но сти. 
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Оп ште од ли ке по е ти ке пред ро ман ти зма

Као ре ак ци ја на пе ри од кла си ци зма, да кле пе ри од ко ји се ја вља 
у 17. ве ку у Фран цу ској, ко ји је за сно ван на кул ту ра зу ма, који се 
осла ња на епо ху ху ма ни зма и ре не сан се, те не гу је и прин цип по
дра жа ва ња, imi ta tio, у од но су на ан тич ке уз о ре – оту да на зив кла
си чан, „што ће ре ћи ду хом и вред но шћу бли зак ан тич ким пи сци
ма, њи хов до сто јан след бе ник”1 – у дру гој по ло ви ни 18. ве ка ја вља 
се пред ро ман ти зам. За раз ли ку од кла си ци зма, ко ји има чвр сте 
по е тич ке по сту ла те, где до ми ни ра ра ци о нал ни прин цип и ра зум 
се схва та као „глав ни осло нац у су прот ста вља њу пре те ра ним из
ли ви ма ма ште и осе ћај но сти”,2 где ар хе сва ког де ла не гу је култ 
ан ти ке а Ста ри су „под сти цај за ства ра ње ори ги нал них де ла”,3 
пред ро ман ти зам се окре ће пе ри о ду ко ји до ла зи по сле ан ти ке, а то 
је сред њи век. Не из бе жно, са ова квом ори јен та ци јом до ла зи до по
врат ка ми сти ци, ира ци о нал ном прин ци пу, нео бја шњи вим фе но ме
ни ма ко ји ни су за сно ва ни на тек по јав ној ствар но сти већ ула зе у 
до мен нат при род ног, тран сцен ден тал ног, да кле по љу не до ступ ном 
стро гој ра ци о на ли стич кој ори јен та ци ји. 

Кон крет но, у срп ској књи жев но сти ова те за има при ме ну на 
по вра так у „до ма ћу про шлост, на срп ско цар ство ко је је иш че зло, 
али чи је је ево ци ра ње мо гло по мо ћи да се бит ка за на ци о нал но 
осло бо ђе ње још јед ном по ве де”.4 При сут но је и на сла ња ње на на род
ну по е зи ју, те из ра зи то на гла ша ва ње ори ги нал но сти оте ло тво ре не 
у „ори ги нал ном ге ни ју”,5 на су прот по дра жа ва лач ким тен ден ци ја ма 
и угле да њу на уз о ре. За тим, при сут но је из ра зи то ин те ре со ва ње за 
при ро ду ко ја се ма ни фе сту је у по ве за но сти све га у све ту, оли че ну 
у пан те и зму или мо ни зму, да кле при сут на је „све у куп на по ве за
ност све та и све ми ра, чо ве ка и при ро де, па пре ко ње и чо ве ка са 
Бо гом”.6 Ов де се ви ди и по вра так ре ли ги о зно сти, ко ја је је дан од 
глав них но си ла ца ира ци о нал но сти код кла си ци ста, те су они из
ра зи то аре ли ги о зни. Сна жан им пулс за ова кав по глед на при ро ду 
пру жио је Ру со, ко ји се за ла же за вра ћа ње „пр во бит ном ста њу”,7 
при род ном чо ве ку и осе ћај но сти, те је ова тен ден ци ја име но ва на 
као ру со и стич ки култ при ро де.

1 Реч ник књи жев них тер ми на, Дра ги ша Жив ко вић (ур.), Но лит, Бе о град 
1985, 329.

2 Исто, 330.
3 Исто.
4 Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти. Пред ро ман ти зам, На

уч на књи га, Бе о град 1991, 9.
5 Реч ник књи жев них тер ми на, 596.
6 М. Па вић, нав. де ло, 47.
7 Реч ник књи жев них тер ми на, 597.
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Стро го де фи ни са на пра ви ла у кла си ци зму усту па ју ме сто „ге
ни ју на дах ну ћа”,8 уме сто угла ча не ве шти не, tec hne, на це ни је та
ле нат, те ње го ва кон кре ти за ци ја – ма шта, „ства ра лач ка и пла ме на”,9 
да кле – уче ност ни је услов si ne qua non. Све ово про у зро ку је по
ја ву ме ша ња жан ро ва ко ја је у кла си ци зму не до пу сти ва, те ва жи 
да се „еле мен ти ка рак те ри стич ни за не ки род по пра ви лу не сме
ју ја вља ти у у ро до ви ма ко ји су по пра ви лу раз ли чи ти, а по го то во 
су прот ни”.10 До из ра жа ја до ла зи: „жи во пи сно (pic tu re sque), гот ско 
(got hic) и ро ман тич но (ro man tic)”.11 До ми нан тан је ути цај ро ман ских 
об ли ка, ита ли јан ских и фран цу ских, те су при сут не сле де ће пе
снич ке фор ме: со нет, се сти на, тер ци на, ок та ва, три о лет, ри тор нел. 
Ве р си фи ка ци ја, на су прот ан тич кој кван ти та тив ној, са да је си ла
бич ка. Уста ље ни стих је јам пски је да на е сте рац, да кле стих ко ји је 
при су тан у Пе трар ки ном Кан цо ни је ру и Дан те о вој Бо жан стве ној 
ко ме ди ји. У скла ду са ин те ре со ва њем за на род ну тра ди ци ју, ко ри
сти се и де се те рац. Ан тич ка ми то ло ги ја сме ње на је сло вен ском: 

Мај ка ка за: „Син ко!
Штуј бо га и мо ли!”
А да Ље ља12 бог је, 
На у чих у шко ли.13

При мер, ма да до ла зи из епо хе ро ман ти зма, у пот пу но сти је 
оправ дан, јер је пред ро ман ти зам при прем на фа за за ро ман ти зам, 
те га од пред ро ман ти зма, по Па ви ћу, раз ли ку је „пре на гла ше на осе
ћај ност и сла ве но серб ски је зик”.14 Во де ћи стра ни је зик је фран цу ски.

 Од нос срп ских пред ро ман ти ча ра пре ма књи жев ном је зи ку 
иде у ко рист на род ном је зи ку, ма да се због спе ци фич но сти гра ђан
ске сре ди не још увек не оства ру је чист на род ни је зик. По ред то га, 
из ра зи то је ин те ре со ва ње за Ис ток, ег зо тич не пре де ле, „Ази ја до
би ја пред ност над Ан ти ком”.15 Услед све у куп не ира ци о нал но сти 
и ми сти ке, то по си пред ро ман ти чар ске ли ри ке су они рич ке ви зи је, 
сан, ноћ, смрт и „по мра че ни ум”16 (нпр. Са ва Мр каљ – пе сма „Јао... 
три ста пу та!”).

8 М. Па вић, нав. де ло, 61. 
9 Реч ник књи жев них тер ми на, 597.
10 Исто, 331.
11 Исто, 597.
12 Ље љо је ста ро сло вен ски бог љу ба ви, ње гов пан дан у ан ти ци био би Ку

пи дон.
13 Stan ko Vraz, Pe tar Pre ra do vić, Pje sme i član ci; Pje sme, Pr vi lju di, Za pi si, 

Zo ra – Ma ti ca hr vat ska, Za greb 1965, 49.
14 М. Па вић, нав. де ло, 14.
15 Исто, 56.
16 Исто, 72.
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По е тич ки ис ка зи у пред го во ри ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа  
(пред го во ри ро ма ни ма: „Ка си ја ца ри ца”, „Си ло ан и Ми ле на”,  

„Љу бе зна сце на у ве се лом дво ру Иве За го ри це”)

Ми ло ван Ви да ко вић из но си сво је ста во ве у ви ду екс пли цит не 
по е ти ке, до ти чу ћи се кључ них и оп штих ме ста пред ро ман ти зма. 
На са мом по чет ку ње го вог пред го во ра ро ма ну Ка си ја ца ри ца ви дљив 
је из ра зи то при сан на чин обра ћа ња чи та о цу. Он ка же: „Дра жеј ши 
мо ји чи та те љи”, где сам при дев драг ис ка зу је бли скост и ува жа
ва ње, што је до дат но по ја ча но упо тре бом при сво је не за ме ни це мо ји. 
Ово је пот пу но у скла ду са по е ти ком пред ро ман ти зма, ко ја оби лу
је из ли ви ма не жно сти и осе ћа ња и где је до ми нан тан „култ ср ца”.17 

Сво је де ло од ре ђу је као „по вест ро ман ти че ску”,18 ти ме се ја сно 
по ве зу је са но вим пе ри о дом пред ро ман ти зма, ве зу ју ћи за ње га 
од ре ђе ња бли ска да на шњем зна че њу тер ми на ро ман тич но,19 да кле 
– „чуд но ва то, нео бич но, ма што ви то, та јан стве но”.20 Ро ман има ја сну 
свр ху и до мен де ло ва ња, да кле, „мо рал но”21 је и „по у чи тел но”.22 
Ово се мо же по сма тра ти као кла си ци стич ка ре ли кви ја:

Гла со ве од не ће све ко са ко ри сним по ме ша слат ко, 
Онај ко зна да нам пру жи и по не ки са вет уз ра дост.23

Или јед но став но као сна жни та лас ути ца ја епо хе про све ти
тељ ства, са ко јом пред ро ман ти зам на по ре до ег зи сти ра у срп ској 
сре ди ни, те се све гле да кроз при зму ути ли тар ног.

За тим, Ви да ко вић из но си кра так си же свог ро ма на, са оп штим 
ме сти ма пред ро ман ти зма: ју нак про ла зи кроз ис ку ше ње, до бро та 
и не ви ност по бе ђу ју... Но, од мах на по ми ње чи та о ци ма да не оче
ку ју ве ро до стој ност: „Оба че и то, као у де лу ро ман ти че ском, и не 
ишти те у по ве сти овој два она исто ри че ска ока: гди је што и кад је 
би ло.”24 Од но сно, Ви да ко вић под вла чи раз ли ку из ме ђу исто ри је 
и ро ма на: „Ро ман бо от исто ри је раз ли ко ва ти ва ља, ибо ова ток мо 
о де лу истин ству је и ка ко је, гди је и кад је би ло по ка зу је, а ро ман 

17 Са ва Да мја нов, Но ва чи та ња тра ди ци је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2012, 116.

18 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке, Срп ска књи жев на кри ти ка, књ. 1, 
прир. Јо ван Де ре тић, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Но ви Сад – Бе о град 1979, 139.

19 Не ствар но, чу де сно, фан та стич но, са ња лач ко, ире ал но, ег зал ти ра но.
20 С. Да мја нов, нав. де ло, 117.
21 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 139.
22 Исто.
23 Хо ра ци је, Пи сма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1972, 84.
24 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 140.
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ве шчи са мо нам исти ни упо до бља ва и та ко ве у не ки при ме ри нам 
као у јед ној ве се лој игри пред ста вља...”25 Ов де Ви да ко вић „ро ман
ти чар ски бра ни књи жев ност као цар ство ма ште, као фик ци о нал
ни про стор ко ји ни је иден ти чан ствар но сти и не мо ра без у слов но 
по што ва ти ње не за ко ни то сти и обра сце”.26 То је још раз лу чио Ари
сто тел у сво јој Пе снич кој умет но сти: „Ни је пе сни ков за да так да 
из ла же оно што се истин ски до го ди ло, не го оно што се мо гло до
го ди ти.”27 По ред то га, на гла ша ва и уло гу књи жев ног де ла у вас
пи та њу; књи жев ност ну ди узор за угле да ње, да кле – у пи та њу је 
етич ко де ло ва ње књи жев но сти: „... опо ми ње нас и учи из про ша
стог вре ме на ка ко што тре ба и же ли се у на пре дак да бу де.”28 Од
но сно, „ро ман нам пред ста вља при ме ре и до бро де те љи и по ро ка”.29 
Син таг ма про ша сто вре ме ука зу је на још јед ну став ку пред ро ман
ти чар ске по е ти ке – окре ну тост про шло сти, исто ри ји. На тра гу 
етич ког деј ства књи жев но сти је и то да „пред ста вље ни је по ро ка 
сгу шња ва нам та ко ви и от вра шта ва нам серд це от сва ка не ва љал
ства”. Да кле, књи жев ност про чи шћу ју ће де лу је на чи та о ца, што је 
у ко ре ла ци ји са Ари сто те ло вим ефек том ка тар зе, где тра ге ди ја „иза
зи ва њем са жа ље ња и стра ха вр ши про чи шћа ва ње та квих афе ка та”.30

Пред го вор Си ло а ну и Ми ле ни у пот пу но сти је у скла ду са ира
ци о нал ним пред ро ман ти чар ским став ка ма, пра ве ћи осврт на фа
та ли зам: „... по ми слив ши да суд бе на ше и шча сти је на ше на зе мљи 
от веч на го за ви се про мил са.”31 За тим, афир ми ше још јед ном ма
шту као ства ра лач ки прин цип, чак и као чи ни лац у про це су про
све ћи ва ња у тврд њи да је „... про свје шче ни је по чи ња ло од пе сни, 
сти хо ва и по е ти че ских из ми шље ни ја или ро ма на.”32 Раз ли ку из ме
ђу фак то гра фи је и фан та зи је, од но сно умет нич ке исти не, још јед ном 
на гла ша ва, под вла че ћи раз ли ку из ме ђу при род них и дру штве них 
на у ка, од но сно, оп шти је ре че но, из ме ђу на у ка и умет но сти: „Дру го 
су нам ма те ри је су ве и на у ке ме то ди че ске, а дру го су по е ти че ска 
из ми шље ни ја и мо рал не за бла го чув стви тел на серд ца по ве сти.”33 
Сход но то ме, и њи хо во деј ство је раз ли чи то: „Пер ве нас уче по зна
ти их про сто ка ко ве су, и ове нам се ви ше во зно се на ум не же ли 
на серд це, а по е ти че ска из ми шље ни ја упо до бља ва ју се ле пој му си ки 
и пје ни ју”, што ће ре ћи, „ове нас уве се ља ва ју, серд це нам по у бла же, 

25 Исто.
26 С. Да мја нов, нав. де ло, 123.
27 Ари сто тел, О пе снич кој умет но сти, Кул ту ра, Бе о град 1955, 21.
28 С. Да мја нов, нав. де ло, 123.
29 Исто.
30 Ари сто тел, нав. де ло, 15.
31 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 142.
32 Исто, 144.
33 Исто.
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бри гу и пе чел нам рас те ру ју и у ду шу нам у ле по рас по ло же ни је 
при во де, ју ност на шу као у не кој ша ли и игри из о бра жа ва ју...”34

У скла ду с тим, при сут но је и гла ча ње чу ла у ци љу њи хо вог 
оспо со бља ва ња за суп тил ни је сен зо ре, бу ду ћи да пред ро ман ти зам 
пре на гла ша ва не жност и чув стви тел ство, осе ћај ност, те књи жев
не тво ре ви не „чув ства нам обла го ро ђа ва ју, су ро вост про сто те и 
гру бу при ро ду умег ша ва ју, на бла гост и че ло вје че ство та ко ва пре
тва ра ју”.35 С тим у ве зи је и на ме на по себ ном кру гу чи та те ља, да кле 
од ре ђе ње по жељ ног ти па ре ци пи јен та књи жев ног де ла у пред ро
ман ти зму: „Оба че му си ка и пје ни ја, ле пи сти хо ви и ве се ла по е ти
че ска из ми шље ни ја ни су за ди вје... но за серд ца бла го род на, чи ста, 
и чув стви тел на.”36 Но, њи хов ути цај не из о ста је ни на по љу де ло
ва ња на ле по ту чи та о че вог из ра за, као и на фор ми ра ње и вас пи
та ње ње го вог ка рак те ра: „... кра сно реч ју нас при ви ка ва ју, вкус нам 
и во љу и даљ ше му про свје шче ни ју отва ра ју, сла вом ре ћи, об ла го
на ра ве и на сва ку во змо жну до бро де тељ нас во збу де.”37 

Ви да ко ви ћев став пре ма жан ро ви ма у од но су на кла си ци стич
ку по е ти ку знат но је флек си бил ни ји, уме сто апри ор не пред о дре ђе
но сти не ких жан ро ва – нпр. тра ге ди је за ви со ки стил, а ко ме ди је 
за ни ски – Ви да ко вић ис ти че да су сви књи жев ни ро до ви и вр сте 
јед на ки. Ви ша или ни жа вред ност за ви се ис кљу чи во од ква ли те та 
са мог де ла, да кле од са др жи не, не од фор ме: „Сва ко де ло по сво
је му ро ду има сво је ува же ни је, а ви ше или ма ње ува же ни ја има ти, 
за ви си ка ко је ко је ис по сло ва то.”38

За тим, Ви да ко вић под вла чи да је ин спи ра ци ју и гра ђу про на
шао у „на шој древ но сти”,39 да кле у сред њо ве ков ној исто ри ји. Као 
раз лог за та кав из бор на во ди про бу ђе ну на ци о нал ну свест, ро до
љу бље, те ка же да му је на ме ра да осве сти и сво је чи та о це: „...тра жио 
сам про бу ди ти чи та те ље на ше и на сво ју исто ри ју, љу бе зну древ ност 
сво ју, да узму та ко ву чи та ти и да ви де из ње што су и на ши пра от ци 
би ли, да су и они што у сво јеј де ја тел но сти на све ту иног да ва жи ли.”40

Став пре ма уче њу из ра зи то је про све ти тељ ски, уче ње је „вто ро 
ро жде ни је ду хов но је”,41 но до ми нант но по ље ин те ре со ва ња оста
је емо ци ја, ни уче ње не мо же да по пра ви „на рав ру жну и серд це 
не ва ља ло ко је обич но от на у ке зла упо тре бље ни ја чи ни”,42 те и 

34 Исто.
35 Исто, 145.
36 Исто.
37 Исто, 144–145.
38 Исто, 145.
39 Исто.
40 Исто.
41 Исто, 146.
42 Исто.
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ов де про ве ја ва сред њо ве ков ни me men to mo ri оли чен у по зи ву „во
зљу би мо кро тост, сми ре но му дри је”43 и, што је глав но, у под се ћа њу 
на „страх бо жи”.44

Што се ти че је зи ка, Ви да ко вић је на кло њен сла ве но срп ском, 
„је зик књи жев ни мо ра се от про сто га и про вин ци јал но га ди ја лек та 
раз ли ко ва ти”,45 уз по сто је ћу свест о нео п ход но сти ре фор ме ма
тер њег је зи ка: „Ми тре ба да наш је зик на јед ну ме ру до те ру је мо 
и је дан је зик, по не књи жев ни, да има мо, а не два и три.”46 У тај 
став из ра зи то је упле те на на цо нал на свест: „За што на род раз два
ја ти ни је со вјет но. Ако смо се по не шча сти ју по ли те че ски раз дво
ји ли, да се у књи же ству не раз два ја мо, ако же ли мо под љу бе зним 
овим име ном Сер бљи на ро дом се зва ти.”47

У пред го во ру ро ма ну Љу бе зна сце на у ве се лом дво ру Иве За
го ри це, Ви да ко вић по ка зу је свест о три ја ди ау тор –де ло –чи та лац. 
У обра ћа њу чи та о ци ма на по ми ње да је ње го во де ло на ме ње но 
сви ма, без об зи ра на уз раст и пол: „Има ов де, љу бе зни мо ји, не 
са мо за мла де, но и за ста ре, за му шке и жен ске ле пих и по ле зних 
за и сто при ме ра.”48 Ов де се уо ча ва слич ност са Хо ра ци јем на два 
пла на. Пр во, у пи та њу је став да се мо ра пи са ти за ра зно вр сну 
пу бли ку, те удо во љи ти ње ном уку су:

Ста ра нам гар да се бу ни кад де ло не до но си ко рист;
От ме на мла деж, на про тив, из бе га ва по у ке, стро гост.49

Циљ је из ми ри ти про тив реч но сти. Дру ги став је на че ло dul ce 
et uti le.

Та ко ђе, ве за но за ре ци пи јен та књи жев ног де ла, Ви да ко вић 
скре ће па жњу на ква ли тет чи та ња од ко га за ви си по је ди нач но оства
ре ње ле пог и ко ри сног, раз у ме ва ње де ла, али и ду хов ни ка пи тал, 
„ду шев ни ин те рес”,50 да кле: „... про чи та ти, пак ју где ба ци ти или, 
што је јошт и го ре, та ко ву као ту ђу, по сла ти оно му чи ја је, но да 
је сва ки ко ји ио ле мо же књи гу ку пи и та ко ву ви ше пу та да чи та... 
да ју до му и фа ми ли ји сво јој са чу ва, да му и она из ње от ро да в 
род на ма лом оном – фо ринтдв а – за њу да ном ка пи та лу ду шев ни 
бе ре ин те рес.”51

43 Исто.
44 Исто.
45 Исто, 149.
46 Исто, 147.
47 Исто.
48 Исто, 150.
49 Хо ра ци је, нав. де ло, 84.
50 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 150.
51 Исто.
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За тим, Ви да ко вић пре ла зи на ре ла ци ју ау тор –де ло. Кон ста
ту је да успе шност де ла, ни во ње го вог ква ли те та, за ви си и од рас по
ло же ња ау то ра, „ве се ло бо серд це ку де љу пре де, и ве се ло серд це 
уз гу сле ле по нам по је”.52 Рас по ло же ње, осим што ути че на ква ли тет 
ства ра ња, уде ла има и у има ги на ци ји: „Ве се ло бо серд це дух на 
по е ти че ске фан та си је у дви же ни је при во ди и ве се ло серд це та ко ви 
нам ожи вља ва.”53 По сле ди ца то га је ис ти ца ње ства ра лач ке сло бо де, 
на сна зи је li cen tia po e ti ca, „да он от бри ге сво бо дан си лом во о бра
же ни ја сво је го на ви со ко уз ле ти као све тло о ки орао с ви си не не ке 
на овај свет сма тра, с ви си не пред ме те на зе мљи гле ди...” (кур зив 
З. С.).54 У ко му ни ка ци ји са ро ман ти змом, епо хом ко јој пред ро ман
ти зам ути ре пут, ва жно је ис та ћи и овај мо тив ор ла, да кле оно га 
што би се ро ман ти чар ским реч ни ком на зи ва ло пти чи ја пе р спек
ти ва, што ди рект ну при ме ну на ла зи, нпр., у пе сми „Орао” Ђу ре 
Јак ши ћа.

Но, Ви да ко вић ко му ни ци ра и са пр о све ти тељ ством, због ви
си не на ко јој се орао (сим бол по е те) на ла зи, он је у ста њу да „та ко
ве раз ли ку је и о њи ма ми сли и ра су жда ва да све у при ро ди за што 
је она ко, а не ина че, он ис тра жи, раз мер си и у ред ста ви”.55 На том 
тра гу је и Ви да ко ви ће во од ре ђе ње по е те, од ње га се зах те ва да бу де 
све стран: „По е та мо ра би ти и исто рик и ге о граф, ис ку сни фи сик 
и ло гик, до бар ри тор и гра ма тик, да мо же све у слу ча ју на раз не 
пред ме те раз ве де не ми сли у леп со јуз ком би ни ра ти...”56 Све ово, 
прет ход но са чи та о че ве стра не, а са да и са ау то ро ве, до при но си реа
ли за ци ји прин ци па dul ce et uti le: „Та ко ве нам по у крат ко, но жи во 
и слат ко, пред ста ви ти да нам дух вос хи ти, да нам серд це на ше убла
жи и раз ве се ли.”57 

Из ме ђу та лен та и ве шти не, Ви да ко вић, у ду ху пред ро ман ти
зма, пред ност на рав но да је та лен ту, те „по е та не сма тра се оту да 
са мо за та ко ва ко ји ре чи ток мо ку је и та ко ве нам на сти хо ве сла же 
и на ме шта, не го и онај ко ји ле пе сво је фан та си је и ми сли сво је на 
та кве иде је во зво ди, ко ји при ро ду ле по опи са ти зна и ко ји ве шчи 
без ду шне су ште чи сто ожи во тво ри ти уме, би ло ово на сти хо ви, 
би ло про зе” (кур зи ви З. С.).58 Под ву че ни сег мен ти илу стру ју не ке 
од то по са пред ро ман ти чар ске по е ти ке, а то су: те жња за по врат
ком при ро ди, ру со и стич ки култ при ро де и хи брид ност жан ро ва 

52 Исто.
53 Исто, 151.
54 Исто.
55 Исто.
56 Исто, 152.
57 Исто.
58 Исто.
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– Ви да ко вић не одва ја стро го по е зи ју од про зе, по сма тра их за јед но. 
Зах тев за при род но шћу пра ћен је и ин те ре со ва њем за ори јент, да
ле ке и не по зна те пре де ле: „Дух по е ти че ски у жи вој сво јој фан та
си ји као му ња пла не и у да ле чај ше чу жих зе ма ља пре де ла од ле ти...” 
(кур зив З. С.).59 Та ко ђе, у том ис тра жи вач ком ду ху умет ни ка ле жи 
и те жња за от кри ва њем исти не, пред ста вља њем ства ри ка кве оне 
је су, без пред ра су да, без ма ске, „... пак ски да се би ис пред очи ју сво
јих от ста ри не за ве се и ум но за гле да та мо ка кве оби ча је и ка кве 
на ра ви, ко је до бро дје те љи, ко је ли пра о та ца на ших по ро ке оне по
кри ва ју и за нас, по том ство их, и по пра вље ни је на ше чу ва ју и хра не” 
(кур зив З. С.),60 упра во оно што би ру ски фор ма ли сти на зва ли дез
ауто ма ти за ци јом пер цеп ци је.

Љу бав пре ма при ро ди по ја ча ва се ан ти град ском на стро је но
шћу, по ка за ној и у из бо ру ли ка. На и ме, ју нак Иве ни је из гра да већ 
из За го ри це, пре де ла у око ли ни При зре на. Овај ин ди рект ни на го
ве штај ан ти ур ба ног рас по ло же ња Ви да ко вић пре тва ра и у ди рект
ни, ис ка зом ко ји по ен ти ра ње го ве ау то по е тич ке пре ми се: „По зна то 
нам је да у гра ждан ском све ту, у гра ждан ском жи во ту и со о бра
шче ни ју ви ше се при ли ка обо је му по лу на ру ку да ју да им не ви ност 
у опа сност до ла зи, не же ли по про сти ме сти и на се ли.”61 

Пред го вор Јо ва на До ше но ви ћа збир ци пе са ма  
„Ли ри че ска пје ни ја”

Јо ван До ше но вић от по чи ње in me di as res, ста вља ју ћи до зна ња 
да же ли да до ка же да пе сни штво до но си ко рист, те да за слу жу је 
по што ва ње, бу ду ћи да је све стан да „пе сно твор ство”62 ни је до вољ
но це ње но. Сход но то ме, до во ди у рав но пра ван по ло жај пе сни штво 
и на у ку, те по е зи ја „за слу жу је до стој ну и пра вед ну чест спо ред 
нај ве ћих на у ка”.63

У том ци љу од ре ђу је пе сни штво и по ље ње го вог ути ца ја: 
„Сти хо тво ре ни је јест ху до же ство да ра и ве шти не чрез ко је деј стви
тел ност ду ха че ло вје че ска го би ва пре бла го род на.”64 Овом сво јом 
фор му ла ци јом пра ви ис ко рак у од но су на Ви да ко ви ћа, јер твр ди 
да је у пи та њу је дин ство та лен та и ве шти не, in ge nio et ars, што по
твр ђу је и Бо а ло:

59 Исто.
60 Исто.
61 Исто, 153
62 Исто, 75.
63 Исто.
64 Исто.
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За луд на Пар на су пи сац од већ сме ли
Уми је ћа сти хо ва вис до сег ну ти же ли.
Тај ни уплив с не ба ако га не во ди,
Не ство ри пје сни ком зви је зда кад се ро ди,
У из ни штву ду хом свеђ ску че ним блу ди.65

По е зи ју, за тим, по ве зу је са бо жан ским: „Древ ни му дре ци на
зи ва ли су по е зи ју дшчер не бе сна ја и бла го вест ни ца во ље бо жан
стве не.”66 Ова кав став за у зи ма и Пла тон кад го во ри о по ре клу пое
зи је – „ле пе пе сме ни су људ ске ни људ ско де ло, не го бо жан ске и 
бо жан ско де ло, и да пе сни ци ни су ни шта дру го не го ту ма чи бо го ва”.67 
С тим у ве зи је и од ре ђе ње те мат ског оп се га по е зи је. У пи та њу су: 
ре ли ги о зне те ме, сла вље ње бо га; за тим, етич ки ди ја па зон, сла вље
ње до бро те, хра бро сти, ју на штва, „му же ства”68 и на кра ју есте тич
ки до мен: сла вље ње ле по те при ро де.

Од ре ђе ње по е те се, та ко ђе, по кла па са пла то нов ском кон цеп
ци јом, по е та је ме ди јум бо жан ске енер ги је: „Чре зви чај ни жар с ко
јим би ва ју раз па ље ни пе сно пев ципо е те – при чи ња ва не ред ко да 
из уста њи хо ви не ка част умил но га со гла си ја из хо ди, а то дру гу ју ћи 
они с ум ство ва њем сло бод ним и ожи вља ва чи та ву твар со зда ну.”69 
По ред то га, ја сно се уо ча ва и Хо ра ци је во ге сло dul ce et uti le, те је 
мо гу ће да се „по сред ством сла до сти при тја жа ва и ве ли ка ко рист”.70

Ва жност и ве ли чи ну пе сни штва До ше но вић на гла ша ва и кроз 
ис ти ца ње пе сни штва као на чи на за сти ца ње бе смрт но сти, пе сни
ци и „по сле гро ба жи ву”.71 Као при мер на во ди Хо ме ра, Пин да ра, 
Ови ди ја, Дан теа, Пе трар ку, Ари о ста, Та са. За тим уо ча ва ве зу из
ме ђу пе сни ка и про ро ка:

Да ве ли ки сви про ро ци
Је су би ли пе сно твор ци...72

И ово има ре флекс код Пла то на у кон ста та ци ји за јед нич ког 
ста ња тран са, за но са пе сни ка и про ро ка, те „пе сник не мо же пе ва
ти пре но што бу де по не сен за но сом, пре но што бу де из ван се бе 
сво га мир ног ра зу ма”,73 но, та ко ђе, усло вље но је пред ро ман ти чар ском 

65 Ni co las Bo i le au, Pje snič ko umi je će, prev. Mir ko To ma so vić, Lo gos, Split 
1982, 25.

66 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 75.
67 Пла тон, Де ла, Де ре та, Бе о град 2002, 12.
68 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 75.
69 Исто.
70 Исто.
71 Исто.
72 Исто, 76.
73 Пла тон, нав. де ло, 11.
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по е ти ком ко ја про кла му је пе сни ка као про ро ка по мо ћу они рич ких 
ви зи ја и сно ви ђе ња. На по слет ку, ис ти че и вр ли не ко је по е зи ја бу ди, 
по ред при сут не ко ри сно сти: „Јед ним сло вом, ду жни смо при по зна
ти пе сно твор ство за пра во, ко рист но је ху до же ство при сва ко ме 
ра ду, јер бо је оно ис точ ник бла го род них усла жде ни ја, шча сти је 
у пра зно сти, бич уни ни ја, отец удо вол стви ја и ру ко ме сло при јат
но сти не по роч не.”74 

До ше но вић по ка зу је и ја сну свест о мо гу ћој кри ти ци: „Знам, 
мо же би ти да ће то мно жај ши ма би ти не у вољ но от ко га глу па ка 
баш за грех или ти, ка ко је обич но, за је ре ти че ство при мље но би ти 
мо же.”75 Но, по што у пред ро ман ти зму emo tio има при мат, До ше но
вић по кла ња па жњу цен трал ном осе ћа њу, а то је љу бав. На гла ша ва 
да је љу бав „те мељ”76 на шег све та, „љуб вом се уз дер жа ва и хо дај
ством љуб ве све у ње му сто ји, све се ра ђа и жи ви”,77 те по сто је раз
ли чи те вр сте љу ба ви: љу бав пре ма бо гу, пре ма де ци, ро ди те љи ма, 
ро ђа ци ма, бли жњи ма, љу бав пре ма се би (До ше но вић ис ти че да је 
ова љу бав штет на, де струк тив на) и, на кра ју, на во ди нај леп шу 
љу бав, „љу бов на шу к не жно ме по лу”.78

До ше но вић ја сно на по ми ње да код нас не ма оформ ље них 
пра ви ла ни вр ста пе сни штва, да кле не по сто ји жан ров ска из ди фе
рен ци ра ност: „Ово још не ма у нас сво јих пра ви ла ни рас по ло жи
вих ро до ва.”79 За до бар при мер ко ји тре ба сле ди ти на во ди Ита ли
ја не, што је у скла ду са пред ро ман ти змом и ње го вим на сла ња њем 
на ро ман ске пе снич ке об ли ке и со нет као до ми нант ну пе снич ку 
фор му, уз пре у зи ма ње си ла бич ког вер си фи ка ци о ног си сте ма.

Овај по е та тр шћан ске пе снич ке шко ле све стан је по тре бе за 
уво ђе њем ри ме, ко ју кла си ци сти од ба цу ју, те ри му од ре ђу је као 
„став ке на кра ју ре чи што се сла жу нај ма ње, ако не и ви ше, с јед
ним сло гом”.80 Но, До ше но вић скре ће па жњу да не тре ба пре ве ли ки 
ак це нат ста ви ти на фор му, ка ко су то кла си ци сти ра ди ли, већ на 
са др жај, те ка же да се не ки пе смо твор ци „ва ра ју гле де ћи са мо на 
окон че ни је став ка; не ка им је то сло жно, а спре да цео ре дак на гр ђен, 
ибо ре чи стр ше про тив но као на је жу”.81 

На овом при пад ни ку тр шћан ске пе снич ке шко ле, осим ро ман
ског ути ца ја, уо ча ва се и ути цај До си те ја Об ра до ви ћа. На и ме, До
ше но вић упо тре бља ва фор му аси ме трич ног че тр на е стер ца „ко ји 

74 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 76.
75 Исто, 77.
76 Исто, 78.
77 Исто.
78 Исто, 79.
79 Исто.
80 Исто, 81.
81 Исто.
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је До си теј ко ри стио у сво јим пре во ди ма Еу ри пи да...”82 Све стан 
свог пи о нир ског по ду хва та, овај пе сник пр вих со не та у срп ској 
књи жев но сти за кљу чу је: „Све ово чи ни јед ну ма лу уве се ли тел ну 
про бу да мо же мо ли и на срб ски има ти пре и му ште ство ка ко вог 
пе сно твор ства, а то ре ше ни је ја по не оста вљам дру ги ма у шир шем 
ис ку ству уна пре дак.”83 

Са ва Мр каљ – из ме ђу кла си ци зма и пред ро ман ти зма

Са ва Мр каљ – „пр ви пра ви пе сник јам ба у срп кој по е зи ји, 
тво рац пр вог со не та у јам пском је де на е стер цу и пре те ча ко сти ћев
ског де се тер ца”84 – кла си чар је по обра зо ва њу, но од сту па од кла
си чи стич ке по е ти ке, али она про ве ја ва на мо мен те у ње го вом ства
ра ла штву. По твр да за ову тврд њу на ла зи се и у Исто ри ји срп ске 
књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа: „По стра ни од обе ју пе снич ких 
стру ја, сен ти мен та ли стич ке и кла си чи стич ке, иа ко бли же пр вој 
не го дру гој, сто ји из ве стан број пе сни ка, ме ђу њи ма и Са ва Мр каљ.”85 
Сме њи ва ње кла си ци стич ке пли ме и пред ро ман ти чар ске осе ке 
нај бо ље се ви ди у пи сми ма упу ће ним Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу 
1817. го ди не и Ди ми три ју Да ви до ви ћу 1821. го ди не.

У пи сму Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу – „О про зи и по е зи ји 
(Кри ти ка Љу бо ми ра у Је ли зи ју му)” – до из ра жа ја до ла зе Мр ка ље
ве кла си ци стич ке на кло но сти. Сам на слов ја сно су ге ри ше да је у 
пи та њу ја сно раз гра ни че ње књи жев них ро до ва и вр ста, што је ти
пич но за кла си ци зам. Нпр. Ари сто тел још ја сно по ста вља ове од
ред ни це: „Тра ге ди ја је... по дра жа ва ње озбиљ не и за вр ше не рад ње...”,86 
док је, на дру гој стра ни, „ко ме ди ја... по дра жа ва ње ни жих ка рак
те ра”.87

Упра во због ме ша ња ро до ва и вр ста, у овом слу ча ју про зе и 
по е зи је, што је у пот пу но сти у скла ду са по е ти ком пред ро ман ти зма, 
а не при хва тљи во за кла си ци зам, Мр каљ од мах на по чет ку из ри че 
не га ти ван суд о Ви да ко ви ће вом Љу бо ми ру у Је ли си у му: „Љу бо мир 
је из род у књи же ству Срп ском.”88 Мр каљ по ста вља ре тор ско пи та ње 

82 На да Сав ко вић, „Со не ти Јо ва на А. До ше но ви ћа”, Књи жев но на сље ђе 
Срп ске Кра ји не, Ма ри ја Кле ут (ур.), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1997, 107.

83 По че ци срп ске књи жев не кри ти ке..., 81.
84 Жар ко Ру жић, „Пје сник и спи са тељ из Сје ни ча ка”, Са ва Мр каљ, Пе сме 

и спи си, прир. Жар ко Ру жић, Срп ско кул тур но дру штво „Са ва Мр каљ”, То пу ско 
1994, 5.

85 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о град 1985, 
213–214.

86 Ари сто тел, нав. де ло, 15.
87 Исто, 11.
88 С. Мр каљ, нав. де ло, 128.
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у ко ме је ме та на па да хи брид ност: „Не раз о ра ва ли опет сва ки по
доб ни Ро ман гра ни це По е зи је и Про зе, од оба дви ју не што има ју ћи, 
а ни јед на, ни дру га не бу ду ћи.”89 Сле ди ја сна алу зи ја на ан тич ко 
на сле ђе и ње го ву при ме ну у кла си ци зму: „Књи же ство древ ни је не 
зна де за ту на ка зу...”90

За тим, Мр каљ ја сно раз ра ни ча ва про зу по кри те ри ју му ra tio/
emo tio, где је пр во гор ње, а дру го до ње ста ње ду ха: „К си ла ма гор
њи ма го во ри Про за, к до њи ма По е зи ја.”91 У скла ду са тим, про за 
и по е зи ја има ју раз ли чи те функ ци је, ци ље ве и обла сти де ло ва ња: 
„У По е зи ји је на мје ра нај ви ша нај мо гућ ниј сте пен жи во сти,92 кој 
за то уви јек соп стве ним ро дом со гла сно сти пот по ма жен би ва; на
мје ра у Про зи јест на ста вље ње, увје ре ње,93 мло га пу та и ги ба ње” 
(кур зи ви З. С.).94 На и ме, у пи та њу је Лајб ни ц–Вол фо во ра ци о на ли
стич ко уче ње о гор њем и до њем сте пе ну ума, где из пр вог на ста ју 
на у ка, ло ги ка и фи ло зо фи ја, а из дру гог „сен зи тив ни об ли ци из
ра жа ва ња”,95 од но сно под руч је есте ти ке, да кле и по е зи ја, чи је су 
сли ке „жи ве”.96

Уз све то, Мр каљ под вла чи но во на ста ло ста ње уки да ња гра
ни ца – „ди го ше те гра ни це”,97 те је на ста ла „По е ти че ска Про за”.98 
Оце на ове ме ша ви не је, та ко ђе, не по вољ на: „Ни јед на стра на ствар, 
слу та ма зги по доб на, ко ја ви со ки сте пен жи во сти од По е зи је, а ко рак 
од Про зе има де, или ко ја је узну тра По е зи ја, из ва на па ко про за.”99 
Син таг ма слу та ма зги по доб на са др жи алу зи ју на Хо ра ци је во 
пи смо Пи зо ни ма. У пи та њу је апел про тив не при род ног укр шта ња, 
ком би на ци ја, што је још је дан по клич про тив ства ра ња хи бри да 
у жан ро ви ма:

Људ ску гла ву да не што са коњ ским са ста ви вра том
сли кар, па удо ве раз не на ка ле ми, па још на све то
ша ре но пер је да до да, ил’ на ка зно да се од ку ка
из мет не гад но у ри бу ле по ти ца пра во до стру ка –

да л’ би сте, гле да јућ све то, ви смех са вла да ли, љу ди?100

89 Исто.
90 Исто.
91 Исто.
92 Жи вост се од но си на емо ци је, што иде у при лог ди стинк ци ји ra tio/emo tio.
93 Што је ло гич ки по сту пак, зах те ва по ступ ност и ra tio.
94 С. Мр каљ, нав. де ло, 129.
95 Исто, 16–17.
96 Исто.
97 Исто.
98 Исто.
99 Исто.
100 Хо ра ци је, нав. де ло, 73. 
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Та ко ђе, хи брид по е ти че ска про за са др жи две ва жне од ли ке 
пред ро ман ти зма, пр во – сред њи век: „Кроз то при бли жа ва мо се 
к вку су сред њи вре ме на, кад чак је чак сти ни та по ви јест пред ме
том.”101 Дру го је ма шта: „За по е ти че ску Про зу ни шта се ви ше не 
иште, не го пло до ви та уо бра зи тел на си ла...”102

У пи сму Ди ми три ју Да ви до ви ћу, та ко ђе, при мет но је да је 
Мр каљ „гра ви ти рао од кла си ци зма ка пред ро ман ти зму”.103 Мр каљ 
скре ће па жњу на ствар ко ја му је „ми ла”104, то је „слич ност”,105 
да кле у пи та њу је ри ма, ко ја је „дра же сна јед на кра со та ви ше”,106 
ко ја по вољ но де лу је и на чи та о це, те је „и јед но згод но срец тво 
лак ше до па сти се”.107 Ком по нен та ко ја му је „мр ска”108 је „Ба сно
сло ви ја Грч ка и Рим ска”.109 У пи та њу је ми то ло ги ја пре ма ко јој 
Мр каљ из ри че сле де ћи суд: „На Ба сно сло ви ју мр зим; она ми је 
као трн у оку... већ одав на из де ра та и сље до ва тел но сад пра зна и 
сми је шна, сад мр тва; или не до ста по зна на...”110 Ова два ста ва, 
на кло ност пре ма ри ми и од бој ност пре ма ан тич кој грч кој и рим
ској ми то ло ги ји, ја сно по ка зу ју Мр ка ље ву сим па ти ју за пред ро
ман ти зам.

У „Обра зи ма (сли ка ма) ко ји ску па не оп ста ју” кри ти ку је Му
шиц ког на осно ву кри те ри ју ма раз у ме ва ња, ко ји Му шиц ком не до
ста је упра во због пре ве ли ког хе ле ни стич ког ути ца ја: „Сад ни је ли 
то рас кош ко ји чи та те ља збу њу је? Ре као би чо век, да се По е та с 
чи та те љем игра и ти тра.”111 Ово иде у при лог по е ти ци пред ро ман
ти зма, као и по хва ла Ву ка: „Ако на тај на чин, је ди ни Ср би не, из 
сви ју ва ши са бра ни ’ју нач ки’ пје са ма јед но ци је ло Срп ско ју нач ко 
изи ђе Пје ло: те ће те ви и Омир Срп ски би ти.”112

У при лог пред ро ман ти зму иде и то што је Мр каљ био при пад
ник тр шћан ске пе снич ке шко ле, те је по ка зи вао на кло ње ност ита
ли јан ском је зи ку и књи жев но сти. Сход но то ме, чи тао је и пре во
дио Пе трар ки не и Ми ке лан ђе ло ве со не те, упо тре бља вао ро ман ске 
пе снич ке фор ме, со не те је на зи вао са гла си це, пи сао је јам пским 
је да на е стер цем, што је стих Пе трар ки ног Кан цо ни је ра и Дан те о ве 
Бо жан стве не ко ме ди је. За тим, ко ри сти сло вен ске на зи ве за ме се це, 

101 С. Мр каљ, нав. де ло, 129. 
102 Исто.
103 Исто, 17.
104 Исто, 126.
105 Исто.
106 Исто.
107 Исто.
108 Исто.
109 Исто.
110 Исто.
111 Исто, 138.
112 Исто.
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бе ле жи да је пред го вор Азбу ко про тре су за вр шио 16. Вре сња 1810. 
го ди не. 

Та ко ђе, ти пич на за ро ман ти зам је и Мр ка ље ва те ма ти ка, нпр. у 
пе сми „Јао... три ста пу та!”, где је Мр каљ ује ди нио вла сти ти и уни
вер зал ни ис каз о злу, од но сно оства рио „ин ди ви ду а ли за ци ју уни
вер зал ног зла”.113 Ово се без про бле ма мо же на зва ти welt schmerzом 
јед ног лир ског су бјек та, што је до дат но пот кре пље но уче ста лом 
упо тре бом лич не за ме ни це „ми”, ко ја ука зу је на је дин ство це ло
куп ног чо ве чан ства у бо лу и на са о се ћа ње лир ског су бјек та: 

Па ла нам је, па ла коц ка љу та...
Че сто век нам чи ни клет...
Зло нас бив ше те че у па ме ти
Бу ду ће већ је де нас. (кур зи ви З. С.)114

Ово су, из ме ђу оста лог, и ау то би о граф ски фраг мен ти јед ног 
од „нај зло срећ ни јих”115 љу ди у исто ри ји срп ске кул ту ре ко ји је у 
„по е зи ји при хва тио зов пред ро ман ти зма по шту ју ћи кла си ци стич ко 
на сле ђе”.116

За кљу чак

По е тич ки ис ка зи Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Јо ва на До ше но ви ћа 
и Са ве Мр ка ља пред ста вља ју не ке од пр вих ау то по е ти ка у срп ској 
књи жев но сти. На осно ву њи хо вих ис ка за ви дљи ва је пред ро ман
ти чар ска ори јен та ци ја, са из у зет ком Са ве Мр ка ља, код ко га су 
уоч љи ви, у ма њој ме ри, и оста ци кла си ци зма. У од ре ђе њу сво јих 
ау то по е ти ка на ши пред ро ман ти ча ри на рав но ко му ни ци ра ју са 
прет ход ном тра ди ци јом по е тикâ, у пр вом ре ду са Пла то ном, Ари
сто те лом, Хо ра ци јем, Ни ко лом Бо а ло ом. До дир не тач ке и пред ме
ти раз ма тра ња су: од ре ђе ње књи жев но сти и ње ног ме ста у дру штву 
и ње но по зи ци о ни ра ње у од но су на при род не на у ке, за тим пи та ње 
ко ри сти књи жев но сти, ње ног де ло ва ња на дру штво, фор ми ра ње 
чи та лач ког и естет ског уку са, од но са пре ма при ма о ци ма, пу бли
ци, од ре ђе ње књи жев ног ства ра о ца, пи та ње књи жев них ро до ва и 
вр ста, од нос та лен та и ве шти не, пи та ње је зи ка и де фи ни са ње до
ме на и за дат ка умет нич ког у од но су на на уч но, те раз гра ни че ње 
чи ње нич ке исти не од умет нич ке.

113 Ми лош Ко ва че вић, „Лин гво сти ли стич ка фи гу ра тив на ана ли за пје сме 
Јао... три ста пу та! Са ве Мр ка ља”, Књи жев но на сље ђе Срп ске Кра ји не, 116.

114 С. Мр каљ, нав. де ло, 116.
115 Исто, 31.
116 Исто.




