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МАР КО НЕ ДИЋ

НЕ ПРЕ СУ ШНА ЈЕ ЗИЧ КА И НА РА ТИВ НА  
ЕНЕР ГИ ЈА РА ДО ВА НА БЕ ЛОГ МАР КО ВИ ЋА

Ра до ван Бе ли Мар ко вић, до бит ник На гра де „Све то зар Ћо ро
вић” за 2016. го ди ну, сво јим про зним де лом, из у зет но про дук тив
ним у по след њој де це ни ји 20. и пр вој де це ни ји и по 21. ве ка, на 
са свим осо бен на чин је обо га тио са вре ме ну срп ску књи жев ност 
и до при нео ње ној ра зно вр сно сти и ди на ми ци. Под јед на ко зна ча јан 
као при по ве дач и као ро ман си јер, он је у срп ску про зу сво га вре
ме на унео је дан ин ди ви ду а лан и апар тан на ра тив ни глас, ко ји је у 
трај ном и ак тив ном ди ја ло гу са књи жев ном тра ди ци јом и са вре ме
но шћу и у про дук тив ном от по ру стан дард ном књи жев ном ру ко
пи су и ње го вим уста ље ним кон вен ци ја ма и кли ше и ма. Тра ди ци ја 
на ко ју се осла ња, по чев од ста рих пи са ца и До си те ја Об ра до ви ћа 
до Бо ре Стан ко ви ћа и Мом чи ла На ста си је ви ћа, по слу жи ла му је 
са мо као по го дан пред ло жак на осно ву ко јег је из гра дио сво је 
ори ги нал но књи жев но де ло, ко је се, с дру ге стра не по сма тра но, 
из вор но оства ру је пре ма прин ци пи ма мо дер не на ра тив не по е ти ке. 

Ње го ве при по вет ке и ро ма не, па та ко и Пут ни ко ву ци гла ну, 
об ја вље ну у ре дов ном ко лу СКЗ, 2015, за ко ју је до био ову пре сти
жну на гра ду, до ми нант но обе ле жа ва из ра зи то је зич ко бо гат ство и 
не пре су шна на ра тив на енер ги ја ко ја омо гу ћа ва стал ну ди на ми ку 
про зног тек ста и умно жа ва ње ње го вих мо тив ских, асо ци ја тив них 
и се ман тич ких по ља. Ау тор се ни у овом ро ма ну не уда љу је од кључ
ног хро но то па сво је про зе, од Ко лу бар ског кра ја, и у ње му Гор ње 
и До ње Пса че, Бе лог Ва ље ва, Лај ков ца, Уба, Ће ли ја, Ја буч ја и дру
гих ре ал них и из ма шта них за ви чај них то по ни ма. Он се, ме ђу тим, 
са мо де ли мич но осла ња на њи хо ву ствар ну и ви дљи ву ико но гра
фи ју, јер му они у су шти ни слу же као нео п ход на осно ва и до бро 
мо ти ва ци о но по кри ће за бо га ту и про дук тив ну игру ма ште и је зи ка 
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и за но ви и дру га чи ји сми сао на ра тив ног ру ко пи са. За ви чај на ствар
ност је у ро ма ни ма и при по вет ка ма овог ау то ра, а у Пут ни ко вој 
ци гла ни мо жда нај су ге стив ни је, пре тво ре на у пра ви ми то по ет ски 
про стор, ство рен и естет ски осми шљен ру ком си гур ног мај сто ра 
књи жев не ре чи и об ли ка. 

Дво знач ност под на сло ва Пут ни ко ве ци гла не – „За луд но пле
ти во” – нај не по сред ни је от кри ва основ но се ман тич ко усме ре ње 
ро ма на, у ко јем се, као и у прет ход ној про зи, на стил ски ин вен ти ван 
на чин го во ри о са др жа ји ма и иза зо ви ма не по сред ног жи во та у 
ма лој со ци о кул тур ној сре ди ни, у ко јој сва ки лик по се ду је из ра зи ту 
„оне о би ча ва ју ћу” ин ди ви ду ал ност ко ју му удах њу је пи сац. То је 
јед на од нај ве ћих вред но сти и овог ро ма на и чи та ве про зе ње го вог 
ау то ра. У Пут ни ко вој ци гла ни из тог кон тек ста про из и ла зи и зна
че ње „за луд ног пле ти ва” и ви дљи ве и не ви дљи ве про ма ше но сти, 
ка ко на гла ша ва ау тор пред го во ра Р. Ми кић, сва ког чо ве ко вог ве
ли ког по ду хва та и обе сми шља ва ње нај ве ћег бро ја ње го вих же ља 
и су бјек тив них вред но сти. Ори ги на лан на чин на ко ји је то из ве
де но, са свим је из ве сно, са слич ним естет ским ефек ти ма не мо же 
по но ви ти ни је дан дру ги срп ски пи сац. Да па ра докс бу де ве ћи, ни 
та ће ли јан ска ци гла на, ни то „за луд но пле ти во” ко јим се сла же 
при ча ове књи ге у су шти ни ни су „за луд ни”, јер као по сле ди цу 
има ју ро ман из у зет но бо га те умет нич ке са др жи не (С. Ђор ђић). 
Уза луд ност по ду хва та, про ла зност и обе сми шља ва ње жи вот них 
вред но сти, не са вр шен ство и про ма ше ност чо ве ко вог жи во та и дру
ги до ка зи чо ве ко ве не мо ћи да са вла да сво ју суд би ну и из ра зи су
шти ну вре ме на, про сто ра и за јед ни це у ко јој по сто ји, по ста ли су 
јед но од основ них са др жин ских и зна чењ ских сред ста ва за умет
нич ко оства ри ва ње ау то ро ве за ми сли у Пут ни ко вој ци гла ни. То 
је исто вре ме но и је дан од основ них усло ва за умет нич ко ства ра ла
штво уоп ште. Сре ћом не је ди ни, али за мо дер ну књи жев ност изу
зет но ва жан услов. Цео овај ро ман про жет је на зна ка ма слич ног 
осе ћа ња. 

Нај но ви јим ро ма ном Ра до ван Бе ли Мар ко вић по твр дио је 
струк ту ру и по сту пак, као и нај бо ље умет нич ке до ме те сво је ра
ни је про зе. Он је пи сац ко ји ни у јед ном свом де лу ни је ни јед но
зна чан ни па те ти чан, нај ви ше за то што у њи ма не ко ри сти са мо 
јед ну при по ве дач ку, ду хов ну и ин то на тив ну пер спек ти ву већ ви ше 
њих. И за то се уз основ но осе ћа ње уза луд но сти и про ла зно сти у 
ње го вом ро ма ну ја вља ју и дру га чи је из ра жај не мо гућ но сти и усме
ре ња. Иа ко у на ра тив ној пред ста ви жи во та у Пут ни ко вој ци гла ни 
у осно ви по ла зи, као и у прет ход ној про зи, од жи вот ног осе ћа ња 
свој стве ног ве ћи ни мо дер них пи са ца на шег вре ме на ко ји у стал ном 
про жи ма њу тра гич ног и не га тив ног до жи вља ја ствар но сти ви де 
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ве ли ку шан су да на шње књи жев но сти, Ра до ван Бе ли Мар ко вић 
же ли да та кво осе ћа ње с раз ло гом про ши ри ни јан си ра ним ства ра
лач ким по гле дом у основ не осо би не, вред но сти и ка рак те ро ло шки 
пор трет сре ди не у ко јој жи ве ње го ви ли ко ви. У ње го вом ро ма ну 
се за то ин тен ци о нал но про жи ма тра гич на са ви та ли стич ком пред
ста вом жи во та, њи хо ва ре ал на са има ги нар ном умет нич ком сли
ком, а основ но зна че ње до га ђа ја, ли ко ва и по ја ва с тран спо но ва ном 
књи жев ном про јек ци јом не по сред не ег зи стен ци јал не и дру штве
не ствар но сти. На по ред но ја вља ње у Пут ни ко вој ци гла ни ху мо ра, 
иро ни је, бур ле ске, па ро ди је, гро те ске, асо ци ја ци ја, по е тич ких и 
ау то ре фе рен ци јал них ко мен та ра, на јед ној стра ни, и на гла ше них 
по ет ских и ме лан хо лич них то но ва о не ми нов ном су бјек тив ном и 
про ти ву реч ном до жи вља ју жи вот них вред но сти, на дру гој, као 
крај њи ре зул тат има ју про зно де ло сло же не уну тра шње струк ту ре, 
из у зет не је зич ке ма што ви то сти, на гла ше ног лир ског то на и са мо
свој не ду хо ви то сти. 

Мак си мал но раз би ја ју ћи кла сич ну струк ту ру ро ма на, ства
ра ју ћи на тај на чин од сво је за ми сли пра ви „раз ро ман”, ка ко не 
јед ном сам на гла ша ва у књи зи, он је то и ов де, као и у прет ход ним 
ро ма ни ма, чи нио и на пла ну са др жи не, рас по ре ђе не не по хро но
ло шком ре до сле ду опи са них до га ђа ја, ко ји се од ви ја ју то ком це лог 
20. ве ка, не го по њи хо вом асо ци ја тив ном ре до сле ду и сми са о ној 
функ ци ји у струк ту ри тек ста. Чи нио је то и на пла ну ком по зи ци
је, ко ја је под ре ђе на основ ној за ми сли по на вља ња нај ва жни јих 
зна че ња опи са них до га ђа ја и њи хо вог ме ста у ро ма ну, а по себ но 
у од но су пре ма ли ко ви ма, ко ји ће од ре да има ти дво ја ку функ ци ју. 
Они су ве о ма сло же ни и у осно ви про ти ву реч ни, исто вре ме но и 
цр ни и бе ли, и као та кви ве о ма по год ни за на ра тив но оне о би ча ва ње. 
На пла ну је зи ка и сти ла по на вља ју се ра ни је осо би не ау то ро ве 
про зе, уз до да ва ње но вих сли ко ви тих са др жа ја и ни јан си, по себ но 
на пла ну лек си ке, обо га ће не ни зом ста рих, за бо ра вље них ре чи и 
звуч них нео ло ги за ма. 

Град ња ци гла не ко ја ће по ста ти за луд на гра ђе ви на, као што 
ће то би ти и мно ге гра ђе ви не и по ду хва ти и у на шем тран зи ци о ном 
вре ме ну, с ко јим је овај ро ман по ве зан ни зом ана ло ги ја, са мо ће 
по ја ча ти сло же не од но се ме ђу ста нов ни ци ма се ла Ће ли ја у ко јем 
је по диг ну та та ци гла на. По себ но ће се та кви од но си гра ди ти из
ме ђу „мни мог ли те ра те РБ Мар ко ви ћа”, ко ји се као лик и са мо и ро
ниј ски пи шчев al ter ego по ја вљу је у ве ћи ни ро ма на до бит ни ка 
На гра де „Све то зар Ћо ро вић”, и ће ли јан ског „еме ритучи те ља” и 
„исто ри ка” Сре те на, ко ји, за раз ли ку од „мни мог ли те ра те” ко ји 
пи ше ро ман о се лу Ће ли је, пи ше сво ју вер зи ју „Се ла Ће ли ја ис прав
ну исто ри ју”. Та кви од но си се раз ви ја ју и из ме ђу дру гих про та го
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ни ста књи ге – чла но ва „сто је ћег ве ћа” у Па вло вој ме ха ни, се о ског 
жан дар ма Кне зми лој ко ви ћа, кме та Ми ли ја на Вр га, не тра гом не ста
лих бли за на ца Цр но тра ва ца Ча сла ва и Ко ри ше, гра ди те ља Пут ни
ко ве „ин шта ла ци је” и ње ног „за луд ног” дим ња ка ко ји се не до вр шен 
ди же ви со ко ка обла ци ма, сим бо ли шу ћи сво јим не у по тре бље ним 
об ли ком бе сми сао не про ми шље них по ду хва та, од еко ном ских до 
по ли тич ких и од ин ди ви ду ал них до ко лек тив них. Та кви сло же ни 
и ни ма ло јед но знач ни од но си по твр ђи ва ће се и уво ђе њем у ро ман 
управ ни ка бе ло ва љев ске „Лу де ку ће”, „ис це ли те ља ду шев них вре
ди”, док то ра Су бо те, чи та о ци ма већ по зна тог из ра ни јих ро ма на 
овог ау то ра, за тим мно гих по зна тих пи са ца, од Ми ло ва на Гли ши ћа 
и Си ме Пан ду ро ви ћа, пре ко Ан дри ћа и Кр ле же до Ки ша, као и 
њи хо вих де ла и књи жев них ли ко ва, ко ји се асо ци ја тив но по ја вљу ју 
у ми сли ма „мни мог ли те ра те РБ Мар ко ви ћа” као њи ма па ра лел ног 
књи жев ног про та го ни сте. На кра ју, та кви од но си кул ми ни ра ће из
ме ђу свих њих и ни кад не ви ђе ног „го спо ди на Пут ни ка”, фан том
ског ли ка ка квих има и у на шем вре ме ну, ко ји је дао да се из гра ди 
ће ли јан ска ци гла на а ни јед ном се ни је по ја вио у Ће ли ја ма, а не 
зна се тач но ни да ли по сто ји у ствар но сти или са мо у при чи сум
њи ча вих и ма што ви тих ста нов ни ка се ла Ће ли ја. Пут ни ко ва ци гла
на се, пре ма сло бод ној ау тор ској за ми сли илу стро ва ној из у зет ном 
је зич ком ин вен ци јом нео п те ре ће ном пред ви ди вим ро ма неск ним 
ре ше њи ма, с та квом са др жи ном и ње ним мно го број ним асо ци ја
тив ним усме ре њи ма до жи вља ва као ве о ма сло же на и ду хо ви та 
ет ноп си хо ло шка на ра тив на сту ди ја о по и ма њу жи во та и сва ко
днев ног по на ша ња жи во пи сних ста нов ни ка се ла Ће ли је, ко је је 
ви ше из ми шље но не го што је ствар но. На сва кој стра ни ци Пут
ни ко ве ци гла не та ква се не пред ви ди ва ро ма неск на ре ше ња по ја вљу
ју као њен стал ни иза зов.

За то и ни је то ли ко бит но да ли је у Ће ли ја ма, ина че род ном 
ме сту Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, ствар но по диг ну та ци гла на у 
ко јој ни кад ни је ис пе че на ни јед на ци гла. Ако та ква ци гла на по сто
ји, он да ау тор ове књи ге вр ло ве што успе ва да пре о бли ку је ре ал ност 
у ма шту и умет нич ки из раз. Ако не по сто ји, он да он још ве шти је 
пре тва ра ма шту у умет нич ку ре ал ност, јер ве ру је у „сво је ствар
не при че из из ми шље ног жи во та”, ка ко ка же на кра ју Пут ни ко ве 
ци гла не. Нај ва жни ји је ве о ма сло жен и ве о ма иза зо ван умет нич ки 
ефе кат ко ји оства ру је ње гов ро ман. Сто га се Пут ни ко ва ци гла на, 
као и це ло куп на про за овог пи сца, до жи вља ва као из у зет но бо га та 
и сло же на на ра тив на фор ма, као ори ги на лан про зни жа нр, сме штен 
из ме ђу бур ле ске, але го ри је, пер си фла же, гро те ске и ме лан хо лич не 
по ет ске ма шта ри је, ка кав у том об ли ку и са та ко рас ко шном са др
жи ном, оства ре ном упор ним умно жа ва њем са мо стал них на ра тив них 
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сли ка и по ја вом ни за осо бе них књи жев них ли ко ва, одав но ни смо 
до би ја ли од дру гих пи са ца са вре ме не срп ске књи жев но сти. 

При по ве дач ка про за Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, иа ко ни је 
ни ма ло ла ка за чи та ње и за бр зо раз у ме ва ње, на и ла зи на јед но ду
шан и ве лик од јек у књи жев ној кри ти ци и у на шим ин фор ма тив ним 
ме ди ји ма, о че му све до че број на ту ма че ња об ја вље на у не ко ли ко 
ау тор ских књи га и у збор ни ци ма кри тич ких и на уч них ра до ва 
по све ће них ње го вом де лу. Сво јом нео бич ном, ори ги нал ном и ма
што ви том књи жев ном пред ста вом ра зно вр сног чо ве ко вог по је ди
нач ног и ко лек тив ног ис ку ства на шег и ми ну лог вре ме на и но ви
ном сво је књи жев не ар ти ку ла ци је она је без сум ње да ла по се бан 
и не за о би ла зан до при нос раз во ју са вре ме не срп ске књи жев но сти 
и ње ној по е тич кој ши ри ни. 

До би ја њем На гра де „Све то зар Ћо ро вић” Ра до ван Бе ли Мар
ко вић с ве ли ким раз ло зи ма се при кљу чу је нај зна чај ни јим име ни ма 
срп ске про зе дру ге по ло ви не 20. и пр вих де це ни ја 21. ве ка ко ји су 
то при зна ње до би ли пре ње га.*

* Реч при ли ком уру че ња На гра де „Све то зар Ћо ро вић” Ра до ва ну Бе лом 
Мар ко ви ћу за ро ман Пут ни ко ва ци гла на, 23. сеп тем бра 2016. го ди не у Би ле ћи.
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РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ

РЕЧ ДО БИТ НИ КА

Од лич ни ску пе по што ва ла ца књи жев ног де ла и све у куп ног 
кул тур ног и на ци о нал ног пре га ла штва Све то за ра Ћо ро ви ћа,

Ве ли ка је част ста ја ти ов де, пред Ва ма, при из ред ном по слу
ша њу, си реч ужи за њу умо зри тел ног кан ди ла и при слу же њу сим
во лич не во шта ни це уз Веч на ју па мјат за Све то за ра Ћо ро ви ћа, чи јем 
при по ве да њу под не бе сје бе ја ше Хер це го ви на, фи зич ки и ме та фи
зич ки про стор срп ке сла ве и по стра да ња, Хум ска зе мља Све тог 
Са ве, кне за Ми ро сла ва и Све тог Ва си ли ја Остро шког, с не пре са
хлим ис точ ни ци ма на род ног, ујед но и кра љев ског је зи ка срп ског, 
ву ков ског про ра зу ме ва ња, ка кав нам се, по ре клом и до бом, упио 
у ва здух, у по глед и крв у на ма ко ја ко ла.

По ма ло је срп ског име на, а са дла на Бож је зе мље, то ли ко и 
та квих од лич ни ка ко ји но су род свој ште дри је об да ри ли и до ве ка 
за ду жи ли, као што бе ја ху бра ћа Ћо ро ви ћи, исто рик Вла ди мир и 
књи жев ник Све то зар; Алек са Шан тић и Јо ван Ду чић, по е те; на цио
нал ни и књи жев ни по сле ник Ата на си је Шо ла и Пе ро Сли јеп че вић, 
гер ма ни ста и од сва ке ру ке књи жев ни зна лац, ко ји ма ва ља при зва
ти и гро фа Са ву Вла ди сла ви ћа, пред ша сни ка њи хо вог, као и по
сле до ва те ље, на шег до ба ве ли ка не, Мом чи ла Ка по ра и Ра до сла ва 
Бра ти ћа, чи јим се ни ма, на овом ме сту и у овом ча су, ду жан је сам 
ду бо ког на кло на.

Да ме и го спо до,

Књи жев но де ло Све то за ра Ћо ро ви ћа при па да оном раз до бљу 
књи жев не и кул тур не исто ри је, ка да се – кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка – на овим стра на ма, и на те ме љи ма на род не књи жев но сти, 
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ста ла за ме та ти и умет нич ка књи жев ност у го то во свим сво јим об ли
ци ма, са за да ним ци ље ви ма: да укре пљу је је зик и слу жи ис па ће ном 
свом на ро ду, цр пе ћи из ње га гра ђу и мо ти ве а на дах њу ју ћи се 
твр дом ње го вом му ком и пле ме ни тим те жња ма.

Као Шан ти ће во пе сни штво, а и Ко чи ће ва про за, и Ћо ро ви ће
во књи жев но де ло бе ја ше усме ре но на то да се у јед ном за не мо глом 
на ро ду, при ти ска ном да слу жи соп стве ној про па сти, и у кул тур но 
не ста са лој по кра ји ни за мет не књи жев ност ко ја ће би ти огле да ло 
жи во та и на ра ви, за рад ду хов ног под стре ка и да ва ња ма хо ва ро
до љу би вим чув стви ма, на ци о нал ном и со ци јал ном бун ту. 

На та квој за мар ја лој ле ди ни, пе ром као ра лом, Ћо ро вић је 
ду бо ку и ши ро ку бра зду за о рао, слу же ћи на ро ду не са мо књи же
ством сво јим, при по вет ка ма и ро ма ни ма, дра ма ти ма, за пи си ма и 
оприч ци ма, но и све стра ним обла го ро ђе њем кул тур но скрај ну тог 
про сто ра, с по моћ Пе вач ког дру штва „Гу сле”, као и ши ро ко гру дим 
при хва та њем по зо ри шних дру жи на у Мо ста ру, при ре ђи ва њем 
ка лен да ра „Не ре тља нин”, а оба шка: осни ва њем и уре ђи ва њем 
књи жев ног ча со пи са Зо ра, као са жи жи шта омла дин ског по кре та 
и на ста ју ћег књи же ства, оку пља ју ћи љу де од пе ра са свих срп ских 
стра на, за јед ни ча ре у ве ли ком по слу, с пу ном све шћу да се књи
же ством је дан на род из ну тра при би ра и чи сти, по го то во у зло 
до ба ка да се чи ни да се чи тав свет цр вља и рас па да ру жно...

Пр ви умет нич ки при по ве дач Хер це го ви не, Све то зар Ћо ро вић, 
пи сао је теч но, ле пим је зи ком, при сту пач ним на ро ду и умет нич
ки убе дљи вим, ви ше на кри ли ма сво га да ра не гли на ко тур на ма 
књи жев них шко ла, кр че ћи се би пут до знат ног и пре по зна тљи вог 
гла са, ко ји и у на ше да не, у свим и сва чим пре си ће ном до бу, са свим 
чи сто од је ку је – род ном ме ло ди јом, у са тре пе ту не ба и ка ме на, 
су прот ста вља ју ћи се про ла зно сти и ни шта ви лу, си ла ма чи ју прет њу 
сва ко по зна је и у ко сти ма сво јим осе ћа. 

По што ва ни при ја те љи,

Кад ћу ако са да не ћу да се опо ме нем пр вот ног ми с Ћо ро ви
ће вом јед ном књи гом по знан ства? 

По ла ве ка и ко ја го ди на ми ну, као ока треп тај, от ка ко сам удно 
Мар ко ви ћа оџа кли је за те као стри ну мо ју, Стан ку, за не бе ше ну и 
обен ђи ја ну, по над ту сте књи ге, раш чи та не и раз ве за не, ко ја ми се 
доц ни је ка за ла као Сто јан Му ти ка ша, Све то за ра Ћо ро ви ћа чу
ва ни ро ман. Ла ко је пој ми ти да је та под бу хла књи га, про вла же них 
стра ни ца, упи ла из Мар ко ви ћа оџа кли је си ро тињ ске па хо ве мо крих 
обо ја ка, на го ре лих глав ња са ог њи шта, деч је мо кра ће, за пр шке, 
ме ке ра ки је и бо нич ких обло га оту жну то њу, до чим ће се ма ло те же, 
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осим као књи жев но из на хо ђе ње, при ми ти мо гућ ство да је по ме
ну та књи га са ма из се бе, из тек ста и кон тек ста, ка ко ми се да нас 
учи ња ва, из ви ја ла и мо стар ских ду ћа на обај не ми ри се: ва ни ли је, 
ци ме та, ку пов них ми ла, и оста лих ко ло ни јал них „шпе ци ја”, уз 
на дежд ну при чи ну, ко ја ми и дан да њи ду ши олак ша ва, да су ти 
ду ћан ски мак сузка до ви „уби ли” Мар ко ви ћа оџа кли је по стид ну 
ми ру и та ко нас „по кри ли” пред све том, пред бу ду ћим ове књи ге 
шти о ци ма, ка о но ти ва ра кли по зла та си ро те де во ја не гво зде ну 
грив ну.

Ех, пу сте са ње и књи жев на вол шеб ства! 
Али ка ко год да би ло, овим и оним све том, у име сви ју, из се ла 

Ће ли ја, ре дом Мар ко ви ћа, Све то за ру Ћо ро ви ћу хва ла ве ли ка и у 
ро ду веч ни не ка му је по мен...

Од лич ни ску пе,

С не ис ка зи вим бла го да ре њем при мам се ча сти ко ју је мом ро
ма ну Пут ни ко ва ци гла на до де лио ува же ни Књи жев ни од бор На
гра де име на Све то за ра Ћо ро ви ћа, под еги дом гра да Би ле ће и Срп ског 
кул тур нопро свјет ног дру штва „Про свје та”. Ро ман мо је ма лен ко
сти, са мим тим, на шао се у све ча ном из ло гу, крај књи га нај зна ме
ни ти јих срп ских пи са ца, али ни ка ко не бих про пу стио да ка жем да 
је Пут ни ко ва ци гла на од ли ко ва на и са мом пе чат њом у ре дов ном 
ко лу СКЗ, што бли же од ре ђу је књи жев ну фа ми ли ју ко јој при па да.

Же лим Вам, љу би ми и по чи та ја ми, мир на до му, сре ћу и здра
вље!*

* Реч при ли ком при ма ња На гра де „Све то зар Ћо ро вић” за ро ман Пут ни
ко ва ци гла на, 23. сеп тем бра 2016. го ди не у Би ле ћи.
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СВЕ ТЛА НА ТО МИН

ПО СЛЕД ЊИ БРАН КО ВИ ЋИ –  
ИЗ ГНАН СТВО КАО СУД БИ НА*

При пад ни ци тре ће срп ске светорoдне ди на сти је, Бран ко ви ћи, 
има ли су зна чај ну уло гу у исто ри ји то ком две сто ти не го ди на, од 
пр ве по ло ви не че тр на е стог до пр ве по ло ви не ше сна е стог ве ка.1 
По сма тра но у хро но ло шком окви ру тра гич них де ша ва ња уо чи 
про па сти Ви зан тиј ског цар ства, суд би на Бран ко ви ћа слич на је 
оној ко ја је за де си ла по је ди не ви зан тиј ске по ро ди це. Пред тур ском 
опа сно шћу обра зо ва ни и имућ ни љу ди та да су на ла зи ли уто чи ште 
на ра зним стра на ма – од Све те Го ре и Ита ли је, до Дал ма ци је, Угар
ске и Вла шке. Та ко се То ма Па ле о лог, де спот Мо ре је, прог нан из 
сво је др жа ве, скло нио у Рим, где је умро 1465. Реч је о си ну ца ра 
Ма ној ла II Па ле о ло га и Је ле не Па ле о лог Дра гаш, је ди не ви зан тиј
ске ца ри це ко ја је би ла срп ског по ре кла. По ред по ро ди це То ко, у 
Ри му су уто чи ште на шле и две прог на не кра љи це – Шар ло та, 
кра љи ца Ки пра и бо сан ска кра љи ца Ка та ри на, кћер Сте фа на Вук
чи ћа. Ка та ри на је на кон па да Бо сне под Тур ке нај пре по бе гла у Ду
бров ник, а по том је сти гла до Ри ма, где је умр ла 1478. го ди не.2

Мо же се ре ћи да је ег зо дус бал кан ске вла сте ле за по чео већ по
сле бит ке код Ни ко по ља 1396. го ди не, ка да су мно го број ни Гр ци 
по че ли да од ла зе на за пад као учи те љи.3 Сам цар Ма ној ло II Па лео

* Де ло ви овог из ла га ња, у из во ду, об ја вље ни су у збор ни ку с на уч ног ску па: 
Od ba nity do no mady, pod re dak ci ja J. Cza plin ski ej, S. Gi er giel, Instytut Fi lo lo gii 
Pol ski ej, Ka te dra Sla wistyki, Opo le 2010, 126–130.

1 Мом чи ло Спре мић, „Бран ко ви ћи у исто ри ји и пре да њу”, Пре ки нут успон 
– срп ске зе мље у по зном сред њем ве ку, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град 2005, 329.

2 Wil li am Mil ler, „Bal kan Exi les in Ro me”, Es says on the La tin Ori ent, Am ster
dam 1964, 497–515.

3 Ni co lae Ior ga, „The Exi les”, Byzan ti um af ter Byzan ti um, Iaşi, Ox ford, Por tland 
2000, 31.
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лог кре нуо је на сво је ду го пу то ва ње по за пад ној Евро пи (1399–1403), 
да би тра жио по моћ за бор бу про тив Ту ра ка. Про пу то вао је Ита
ли ју (Ве не ци ја, Па до ва), био у Фран цу ској и Ен гле ској, али, осим 
по што ва ња и раз у ме ва ња, ни шта кон крет но ни је до био. 

Пу та ња лу та ња чла но ва по ро ди це Бран ко вић, у ства ри, от по
че ла је још у не си гур ним вре ме ни ма ко ја су на сту пи ла од мах по сле 
Ко сов ске бит ке, ка да су и удо ви ца кне за Ла за ра, Ми ли ца, и ње гов 
зет Вук Бран ко вић за тра жи ли азил у Ду бров ни ку. Ду бро вач ки се
нат обе ћао је кне ги њи Ми ли ци бо ра вак и за шти ту у овом гра ду:4 
„Ду бров ник в’ вса ко је вре ме јест ку ћа ва ша, ка ко то је бил ца ра 
Сте фа на и све то по чив ша го кне за и дру ге го спо де срб ске.”5 Ду бров
ча ни су при ста ли да при ме и Ву ка Бран ко ви ћа са же ном и три си на, 
да ли су му и до зво лу да „ство ри цр кву по сво јој вје ри, сло бод но”.6 
Вук ни је сти гао да се са по ро ди цом скло ни у Ду бров ник, пао је у 
ру ке сул та на и под не по зна тим окол но сти ма за вр шио жи вот 1397. 
го ди не. Са хра њен је на Све тој Го ри, у Хи лан да ру или у ма на сти
ру Све ти Па вле, где му је те ло пре нео ње гов ро ђе ни брат, мо нах 
Ге ра сим.7 

Ву ко вог бра та Ге ра си ма ни су про га ња ли Тур ци, не го га је да
ле ко од до ма од ве ла по ро дич на тра ге ди ја. Био је оже њен Је ле ном, 
се стром де спо та Угље ше и кра ља Ву ка ши на. И же на и две кће ри 
умр ле су му ра но, мо жда од ку ге, а он је, пре 1364. го ди не, по стао 
мо нах у Хи лан да ру.8 

Син Ву ка Бран ко ви ћа, Гр гур, узео је мо на шко име Ге ра сим, 
по пут свог стри ца. Овај рат ник у чу ве ној би ци код Ан го ре, за ро
бље ник Мон го ла и та лац Ту ра ка, по ву као се у Хи лан дар, где је умро 
је 1408. го ди не.9 Та ко су се, ка ко је при ме тио Мом чи ло Спре мић, 
мр тви Бран ко ви ћи ре ђа ли, је дан за дру гим, на Све тој Го ри: Вук, 
ње гов брат Ге ра сим, по том и ње гов син Гр гурГе ра сим.10 

Ву ков сред њи син, Ђу рађ Бран ко вић, на кон што су Тур ци пр ви 
пут за у зе ли ње го ву пре сто ни цу Сме де ре во 1439. го ди не, по вла чио 
се на за пад. До шао је нај пре у За греб код кћер ке Ка та ри не, за тим је 
пре ко Се ња, Кјо ђе и Фур ла ни је сти гао до Ду бров ни ка. Ода тле је 

4 Ра до слав М. Гру јић, „Све то гор ски ази ли за срп ске вла да о це и вла сте лу 
по сле Ко сов ске бит ке”, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, XI, Ско пље 1932, 66.

5 Љу бо мир Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књи га I, „Ду бров
ник и су се ди ње го ви”, пр ви део, Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, Бе о град 1929, 180.

6 Јор јо Та дић, Про мет пут ни ка у ста ром Ду бров ни ку, Ту ри стич ки са вез, 
Ду бров ник 1939, 72. Ви де ти: Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, I, 141.

7 Мом чи ло Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град 2006, 26.

8 Мом чи ло Спре мић, „Бран ко ви ћи и Све та Го ра”, Дру га ка зи ва ња о Све
тој Го ри (гру па ау то ра), Бе о град 1997, 81.

9 Исто, 86.
10 Исто.
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оти шао у Зе ту да би по ку шао да ор га ни зу је бор бу. Тур ци су га 
про го ни ли, сул тан је рас пи сао уце ну за ње го ву гла ву. Ду бро вач ки 
хро ни ча ри и ста ри ји исто ри ча ри при ча ју ка ко су Тур ци по ку ша
ва ли да им ста нов ни ци Зе те пре да ју де спо та за но вац.11 Да би се 
спа сао, до шао је по но во у Ду бров ник, у апри лу 1441. Иа ко су би ли 
у не за вид ној си ту а ци ји, Ду бров ча ни су се пре ма ње му вр ло при
ја тељ ски и ко рект но по не ли.12 По ка зи ва ли су му тур ска пи сма у 
ко ји ма им ну де да за др же чи та во Ђур ђе во бо гат ство, де по но ва но 
у том гра ду, са мо да га из ру че. Да је реч о за и ста ве ли ком уло гу, 
све до чи по да так да је Ђу рађ био из у зет но иму ћан чо век. Са при
хо ди ма од не ко ли ко сто ти на хи ља да ду ка та, ва жио је за нај бо га
ти јег хри шћан ског вла да ра ју го и сточ не Евро пе.13 То се нај бо ље 
по ка за ло не што ка сни је, ка да је ку пио мо шти апо сто ла и је ван ђе
ли сте Лу ке и све ча но их пре нео у Сме де ре во, оче ку ју ћи чу де сну 
за шти ту, ко ју је овај све ти тељ тре ба ло да пру жи ње го вој угро же
ној де спо то ви ни.

Ђу рађ Бран ко вић на ста вио је сво је из нан ство од ла ском у Бу
дим, с на ме ром да ор га ни зу је от пор Тур ци ма. По себ но је ва жно 
на гла си ти да се де спот ни је пре да вао ни у ова ко без из ла зној си
ту а ци ји „већ је ре шио да на ста ви бор бу, ко ју је прет по ста вљао 
спо кој ном жи во ту у не кој мир ној лу ци ази ла, на при мер у не ком 
за пад ном зам ку ко ји је мо гао ла ко ку пи ти”.14 По кре нуо је све хри
шћан ски по ход про тив Ту ра ка, ко ји је пред во дио угар ски краљ, 
те је, ра ту ју ћи, ус пео да по вра ти сво ју др жа ву. 

За тиш је, на кон пе ри о да Ђур ђе вог из гнан ства (1439–1444), ни је 
ду го по тра ја ло. Пред си ли ном тур ских пу сто ше ња и пљач ка ња, 
де спот је, с по ро ди цом и дво ром, пре шао Ду нав 1454. и по но во до
шао у Угар ску.15 „Ста ри де спот на ста вио је да оби ја пра го ве, тра
же ћи по моћ по Евро пи за сво ју зе мљу ко ја је го ре ла. Из Ђу ра је 
оти шао у Беч кра љу Ла ди сла ву.”16 Са свим тач но је уо че но да је он, 
ра ту ју ћи или тра же ћи за клон пред Тур ци ма, од но сно по ку ша ва ју
ћи да ор га ни зу је про тив њих от пор, про пу то вао „до бар део Евро пе 
и Ази је, од Ан го ре и Со лу на до Бе ча, Бу ди ма и Фур ла ни је”.17

Из бе глич ка суд би на ни је ми мо и шла ни Ђур ђе ве по том ке. Два 
де спо то ва си на, Сте фан и Гр гур, осле пље на су у Тур ској 1441. го ди
не, на сам дан Ус кр са. Сул тан Му рат II, ина че де спо тов зет, на вод но 

11 Ј. Та дић, Про мет пут ни ка у ста ром Ду бров ни ку, 82.
12 Исто, 81.
13 М. Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, 235.
14 Мом чи ло Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град 1994, 260.
15 М. Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, 178.
16 Исто, 190.
17 Исто, 163.
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је ухва тио њи хо ву пре пи ску са оцем, у ко јој су га оба ве шта ва ли 
о тур ским ак ци ја ма. Сте фан и Гр гур у Тур ској су се на шли као 
прат ња њи хо вој се стри Ма ри, ка да се 1436. уда ва ла за сул та на. 
Сте фан је, од та да, био за др жан као та лац. Ка сни је му је при дру
жен Гр гур и су ро ва ка зна је из вр ше на, упр кос Ма ри ном по ку ша ју 
да је спре чи. У раз ме ни за ро бље ни ка, три го ди не ка сни је, осле пље
на бра ћа вра ће на су ро ди те љи ма. 

Де спот Ђу рађ умро је 1456. и у по ро ди ци је до шло до раз ми
мо и ла же ња око прав ца да ље по ли ти ке, од но сно осла ња ња на Тур ску 
или Угар ску. Од овог до ба чла но ви по ро ди це Бран ко вић ра зи ла зе 
се на раз не стра не и жи вот за вр ша ва ју у ту ђи ни. Гр гур је са се стром 
Ма ром, бив шом сул та ни јом, оти шао у Тур ску. Умро је на Све тој 
Го ри и као мо нах Гер ман са хра њен је у Хи лан да ру.18 Ма ра је од 
но вог сул та на, свог па стор ка Мех ме да Осва ја ча, до би ла двор и бо
га те по се де. Из у зет но је зна чај на по сво јој уло зи у ди пло ма ти ји, као 
и по не пре ста ном ста ра њу о све то го р ским ма на сти ри ма. Жи вот 
је за вр ши ла у Тур ској, 1487. го ди не.

Сте фан Бран ко вић упра вљао је Де спо то ви ном око го ди ну 
да на (1458–1459) за јед но са сво јом сна хом, де спо ти цом Је ле ном. 
Ка да је власт пре да та бо сан ском вла да ру Сте фа ну То ма ше ви ћу, 
био је при ну ђен да на пу сти Сме де ре во. Ти ме је за по че ла ду га и 
ту жна оди се ја овог не срећ ног чо ве ка.19 Син бо га тог вла да ра, са да 
осле пљен и без др жа ве, али и без сред ста ва, по чео је да лу та по 
окол ним зе мља ма. Бо ра вио је у Бу ди му, Ду бров ни ку, а за тим оти
шао у Ал ба ни ју. Та мо се оже нио Ан ге ли ном, из углед не по ро ди це 
ал бан ских хри шћа на Ари ја ни та. Због опа сно сти од Ту ра ка Ан ге
ли на и Сте фан су из Ал ба ни је оти шли у Ита ли ју, где су, у јед ном 
зам ку по ред Уди на, жи ве ли у оску ди ци све до 1476. го ди не, кад 
је Сте фан умро. 

Из бе глич ки пут пре шла је и де спо ти ца Ан ге ли на Бран ко вић, 
нај пре са Сте фа ном, ка да је из Ал ба ни је оти шла у Ита ли ју. Ту је 
бо ра ви ла и на кон ње го ве смр ти. Због на си ља окол них ве ли ка ша 
мо ра ла је да на пу сти свој по сед, та ко да је са си но ви ма до шла у 
Беч, код ца ра Фри дри ха III. По сле смр ти Ву ка Гр гу ре ви ћа Бран ко
ви ћа, краљ Ма ти ја по звао је Ан ге ли ну да са си но ви ма до ђе у Срем. 
Ту им је, 1486. го ди не, усту пио по се де, у за ме ну за вој ну слу жбу. 
Ан ге ли нин ста ри ји син Ђор ђе је, на кон де се так го ди на де спо то
ва ња, на пу стио све тов ни жи вот и по стао мо нах Мак сим. У Кар
ло вач ком ро до сло ву, ко ји је са ста вљен по чет ком ше сна е стог ве ка, 

18 М. Спре мић, Бран ко ви ћи у исто ри ји и пре да њу, 334.
19 Ђу ро То шић, „По сљед ња бо сан ска кра љи ца Ма ра (Је ле на)”, Збор ник 

за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не, 3, Бе о град 2002, 35. 
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на ве де но је да се за мо на шио у цр кви Све тог Лу ке у Ку пи но ву, нај
ве ро ват ни је из ме ђу 1497. и 1499. го ди не.20 Про у ча ва о ци ове те ме 
сла жу се да се он на овај чин од лу чио по узо ру на Све тог Са ву. И 
ка сни ја де лат ност вла ди ке Мак си ма на пла ну цр кве не ор га ни за
ци је, уз из ра же ну кти тор ску ак тив ност и не го ва ње кул то ва, ука
зу је на на ста вак не ма њић ких тра ди ци ја.

Из не над на смрт де спо та Јо ва на Бран ко ви ћа 1502. го ди не иза
зва ла је ве ли ке про ме не у жи во ту по ро ди це – угар ски краљ је за 
но вог де спо та Ср ба у Сре му по ста вио Ива ни ша Бе ри сла ви ћа, за 
ко га се уда ла Је ле на, Јо ва но ва удо ви ца. Ива ни шу су при па ли и 
до та да шњи по се ди Бран ко ви ћа, та ко да је за Ан ге ли ну и Мак си ма 
не ми нов но усле дио но ви пе ри од из гнан ства. Уто чи ште су на шли 
у Вла шкој, код вој во де Ра ду ла IV (1495–1508). Јак ути цај срп ске 
кул ту ре, пи сме но сти и ар хи тек ту ре, ина че, жи во се осе ћа код Ру
му на по чев од че тр на е стог ве ка.21 Срп ско при су ство при мет но је 
у и ли те ра ту ри, штам пар ству и цр кве ном жи во ту, као и пре ко бра
ко ва и ути ца ја у дру штву уоп ште.22 Ак тив но сти вла ди ке Мак си ма, 
ко ји је по стао вла шки ми тро по лит, до дат но су осна жи ле ове кул
тур не ве зе. Ње гов по себ но ва жан до при нос Ру му ни ма пред ста вља 
осни ва ње ћи ри лич ке штам па ри је, за ко ју се ми сли да се на ла зи ла 
у Тр го ви шту или у ма на сти ру Сна го ву код Бу ку ре шта. Са свим је 
мо гућ но да је упра во вла ди ка Мак сим за слу жан за до во ђе ње је ро
мо на ха Ма ка ри ја, по зна тог из штам па ри је Цр но је ви ћа, у Вла шку. 
Мак сим је Ма ка ри ја мо гао упо зна ти у Ве не ци ји, где је пу то вао у 
ди пло мат ску ми си ју у име бра та Јо ва на, да би по тра жио са ве зни
ке за бор бу про тив Ту ра ка. Ђор ђе Сп. Ра до ји чић прет по ста вио је 
да је Мак сим, до во де ћи Ма ка ри ја, пр во бит но на ме ра вао да осну
је штам па ри ју у Сре му.23 Овај план ни је се мо гао ре а ли зо ва ти због 
смр ти де спо та Јо ва на и до ла ска на власт Ива ни ша Бе ри сла ви ћа. 
Уко ли ко је ова прет по став ка тач на, зна чи ло би да се „у Сре му, у 
да на шњој Вој во ди ни, те жи ло (...) за штам па ри јом још на по чет ку 
XVI ве ка, мно го пре срп ских зах те ва за штам па ри ја ма из вре ме на 
Ар се ни ја III и доц ни је”.24

20 Ду шан ка Ди нић Кне же вић, „Срем ски Бран ко ви ћи”, Ис тра жи ва ња, 
IV, Но ви Сад 1975 35. 

21 Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја Ју го сла ви је, На род но де ло, Бе о град 1933, 
268.

22 I. Bărbulescu, Re la ti ons des Ro u ma ins avec les Ser bes, les Bul ga res, les 
Grecs et la Cro a tie en li a i son avec la qu e sti on macédoro u ma i ne, Iaşi 1912, 202–233.

23 Ђ. С. Р[адојичић], „Ма ка ри је ’од Цр не Го ре’ (око 1463 – по сле 1533)”, 
Би о граф скоби бли о граф ски лек си кон ју го сло вен ских пи са ца, оглед на све ска, 
Но ви Сад 1962, 15.

24 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Две ста ре срп ске ру ко пи сне књи ге из Вој во ди не”, 
Би бли о те кар, 3–4, Бе о град 1956, 183.
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Мак си мо ва ди пло мат ска уло га у Вла шкој до шла је до из ра
жа ја при ли ком из ми ре ња вла шког вој во де Ра ду ла и мол дав ског 
вој во де Бог да на 1507. го ди не.25 Пре ма хро ни ча ру Гри го ри ју Уре кеу 
(око 1640), Мак сим их је та да од су ко ба од вра тио ре чи ма да су обо
ји ца хри шћа ни и ро ђа ци.26 Ка да је на вла шки пре сто, на кон вој во де 
Ра ду ла, сту пио вој во да Мих на, на сту пи ло је не по вољ но раз до бље 
за вла ди ку Мак си ма. Но ви вла дар ни је му био на кло њен и Мак сим 
је ис ко ри стио при ли ку да се не вра ти у Вла шку, на кон јед ног бо рав
ка у Бу ди му. Сма тра се да је то би ло око 1509. го ди не.27 Та ко је по
но во до спео у Срем, где је, као бе о град скосрем ски ми тро по лит, 
умро 1516. го ди не. 

Тре ба под се ти ти на чи ње ни цу да је де спот ска по ро ди ца са 
со бом стал но но си ла мо шти де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа, ко је су 
из Ита ли је до не ли у Ку пи но во. За јед но с мо шти ма де спо та Јо ва на 
пре не ли су их у Вла шку, по том по но во у Срем, у но во по диг ну ти 
ма на стир Кру ше дол. Та мо су мо шти свих при пад ни ка ове по ро
ди це до жи ве ле исту суд би ну као и мо шти Све тог Са ве 1594 – спа
ли ли су их Тур ци, по сле бит ке код Пе тро ва ра ди на 1716.

И по ро ди ца Ла за ра Бран ко ви ћа, тре ћег си на де спо та Ђур ђа, 
има ла је из бе глич ку суд би ну. Ла зар се 1446. го ди не оже нио Је ле
ном Па ле о лог, кћер ком То ме Па ле о ло га, де спо та Мо ре је. Већ у сле
де ћој де це ни ји Је ле на је, на кон Ла за ре ве смр ти и па да Де спо то ви
не, кре ну ла на сво је из га нич ко пу то ва ње. Скло ни ла се у Бо сну, не ко 
вре ме про ве ла је у Ду бров ни ку, а он да пре шла код сво јих ро ди те ља 
на Крф.28 Умр ла је 1473. у јед ном ма на сти ру на Сан та Ма ври (Леф
ка ди), као мо на хи ња Хи по мо на.

Нај ста ри ја кћи Је ле не и де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа, Ма ра, 
уда ла се за бо сан ског кра ље ви ћа Стје па на То ма ше ви ћа ка да је 
има ла два на ест го ди на. Ни је јој би ло ни пу них ше сна ест ка да је 
из гу би ла и му жа и кра ље ви ну.29 Та ко је ова по след ња бо сан ска 
кра љи ца 1463. го ди не за по че ла сво је де це ни ја ма ду го лу та ње по 
ра зним зе мља ма.30 Оти шла је нај пре у Хр ват ску, по том код сул
та на на Пор ту, где је до би ла го ди шњу по моћ. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су у Тур ској та да жи ве ле ње не две тет ке, бив ша сул та ни ја Ма ра 

25 St. Stefăncescu, „Éléments no bi li a i res bal ka ni qu es éta blis en Va lac hie à la 
fin de XVе siè cle”, Re vue Ro u ma i ne d’Hi sto i re, To me VI II, № 5, Bu cu reşti  1969, 892. 

26 Ра до слав Пе ро вић, „Ве сти о Ср би ма у ру мун ским ле то пи си ма”, пре штам
па но из Брат ства, XXXII, б. и., Бе о град 1941, 8.

27 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Срп скору мун ски од но си XIV –XVII ве ка”, Го ди
шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 1, Но ви Сад 1956, 18.

28 Исто, 98.
29 Ила ри он Ру ва рац, „Дви је бо сан ске кра љи це”, Збор ник Ила ри о на Ру вар ца 

– ода бра ни ис то ри ски ра до ви, све ска I, спре мио за штам пу Н. Ра дој чић, Бе о град 
1934, 461.

30 Ђ. То шић, По сљед ња бо сан ска кра љи ца Ма ра (Је ле на), 41.



Бран ко вић и ње на ро ђе на се стра Ка та ри на Кан та ку зи на. Ка та ри на 
се, као удо ви ца гро фа Ул ри ха Цељ ског, на шла у те шком по ло жа ју 
ка да су на има ња Цељ ских по че ли пра во да по ла жу и Хаб збур зи 
и ра зни дру ги ве ли ка ши. Због то га је она свој пе ри од лу та ња за вр
ши ла код сво је се стре у Тур ској, где је умр ла, ве ро ват но 1491. Из
гле да да се Је ле ни на кћер Ма ра, по сле 1498, пре се ли ла из Ца ри гра
да код свог уја ка Ма ној ла Па ле о ло га у тра киј ску област.31

Ма ри на се стра Ми ли ца Бран ко вић уда ла се 1463. го ди не за 
Ле о нар да III То ко, ла тин ског де спо та јон ских остр ва. „У тре нут ку 
скла па ња сво га бра ка, Ми ли ца је већ че ти ри го ди не – тре ћи ну сво
га до та да шњег жи во та – про ве ла са мај ком у из бе гли штву ко је их 
је од Ср би је, пре ко Угар ске, Бо сне, мо гу ће Пе ло по не за, а ве ро ват но 
и Кр фа и Ан ко не, до ве ло у Ду бров ник.”32 Ова прин це за без до мо
ви не33 умр ла је, ве ро ват но на по ро ђа ју, већ 1464. го ди не. Је ри на, 
тре ћа кћи де спо та Ла за ра и Је ле не, уда ла се за Јо ва на Ка стри о та, 
Скен дер бе го вог си на. Жи вот су за вр ши ли у Ита ли ји, где су се њи
хо ви по том ци аси ми ло ва ли.34

Бран ко ви ћи су се, да кле, у те шким вре ме ни ма, пред Тур ци ма 
или скла ња ли на раз ли чи те стра не, или им се свим си ла ма су прот
ста вља ли, као што је то, у ви ше на вра та, чи нио де спот Ђу рађ. Оно 
што на ро чи то обе ле жа ва ње го ве по том ке, по след ње, срем ске Бран
ко ви ће, је сте ве за ност за тра ди ци ју, ко ја им је очи глед но би ла ка ко 
по твр да иден ти те та, та ко и за лог оп стан ка. Без об зи ра на про ме не 
др жа ва, по ли тич ких при ли ка и лич них окол но сти, она је за њих 
оста ла је ди на ду хов на вер ти ка ла.

То се нај бо ље ви ди у по ве ља ма ко је су де спо ти Ђор ђе и Јо ван, 
с мај ком Ан ге ли ном, из да ва ли све то гор ским ма на сти ри ма. Иа ко 
ро ђе ни у ту ђи ни, од мах по до ла ску у Срем, та да угар ску зе мљу, 
1486. го ди не из да ли су по ве љу Хи лан да ру. Ис ту пи ли су као ње
го ви кти то ри, по пут сво јих слав них пре да ка Не ма њи ћа, ве зу ју ћи 
се та ко за до ба са мо стал не и успе шне др жа ве. Вла ди ка Мак сим 
Бран ко вић био је нај пре „де спот без де спо то ви не”, по том ду хов ни 
по гла вар срп ског на ро да у Угар ској. Иа ко је пр ви пут сти гао у Срем 
као већ од ра стао чо век, он је, за јед но са мај ком и бра том, у знат но 
из ме ње ним окол но сти ма и са знат но скром ни јим сред стви ма, пра
тио до бро по зна ти обра зац не ка да шњих вла да ра. По ма гао је све то
гор ске ма на сти ре, не го вао све ти тељ ске кул то ве, осни вао ма на сти
ре по Фру шкој го ри, бри нуо о књи жев ном на сле ђу. 

31 Исто, 51, 58.
32 На да Зе че вић, „Пр ви брак де спо та Ле о нар да III То ко”, Збор ник ра до ва 

Ви зан то ло шког ин сти ту та, XLI II, Београд 2006, 158.
33 Исто, 160.
34 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, 552.
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На осно ву са чу ва них ру ко пи са мо же се го во ри ти о обим ној 
пре пи си вач кој де лат но сти у до ба вла ди ке Мак си ма, да кле у вре ме
ну ко је је прет хо ди ло ду гој тур ској оку па ци ји. По ред бо го слу жбе них 
спи са, на пи сан је но ви круг тек сто ва – жи ти ја и слу жби по све ће них 
упра во срем ским Бран ко ви ћи ма. Уз не го ва ње кул то ва све ти те ља 
из ра ни јих ди на сти ја Не ма њић и Ла за ре вић, на ро чи то је зна чај но 
ус по ста вља ње но вих, на че лу са но вом све то род ном ди на сти јом 
Бран ко вић. Та ко је по стиг нут кон ти ну и тет, у сми слу ду хов ног је
дин ства са прет ход ним пе ри о дом и све то сав ском тра ди ци јом, што 
је би ло кључ но за очу ва ње иден ти те та срп ског на ро да у Угар ској.* 

* Предавање поводом 500. годишњице смрти Ђорђа (Максима) Бранковића 
одржано у Матици српској, 15. новембра 2016. го ди не.
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ДРА ГАН ТУ БИЋ

МАК СИМ БРАН КО ВИЋ У „СРП СКОМ  
БИ О ГРАФ СКОМ РЕЧ НИ КУ”

У Ма ти ци срп ској, нај ста ри јој ин сти ту ци ји кул ту ре, књи жев
но сти и на у ке код Ср ба, ра ди се на ци о нал на ен ци кло пе диј ска пу
бли ка ци ја и јед на од ка пи тал них пу бли ка ци ја у обла сти кул ту ре 
у Ср би ји, Срп ски би о граф ски реч ник. Овa спе ци ја ли зо ва на ен ци
кло пе ди ја са др жи би о гра фи је, тј. нај бит ни је по дат ке о жи во ти ма 
и де ли ма зна ме ни тих и ис так ну тих Ср ба, али са др жи и жи во то
пи се ма ње по зна тих или го то во не по зна тих љу ди ко ји су кре и ра
ли и об ли ко ва ли на шу на ци о нал ну исто ри ју. Та ко ђе, у Реч ни ку су 
за сту пље не и би о гра фи је при пад ни ка дру гих на ро да ко ји су, би ло 
по зи тив но и ства ра лач ки, или пак не га тив но и ру ши лач ки, у знат
ни јој ме ри ути ца ли на исто риј ску суд би ну срп ског на ро да. 

Ова кве ви ше том не пу бли ка ци је су код ве ћи не евр оп ских на
ци ја већ за вр ше не. Сти цај исто риј ских окол но сти хтео је да ми с 
овим по слом ока сни мо, али то ни ка ко не по ти ре нео п ход ност и 
зна чај из ра де јед не ова кве еди ци је.

Ини ци ја ти ва за по кре та ње про јек та да та је у Ма ти ци срп ској 
још по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, а за слу га за 
из но ше ње ове иде је пред ме ро дав не Ма ти чи не ор га не при па да 
исто ри ча ру проф. др Алек сан дру Фо ри шко ви ћу.

То ком ви ше де це ниј ског ра да на при ку пља њу по да та ка за Реч
ник екс цер пи ра но је пре ко 1.000 пу бли ка ци ја. Пре ма па жљи во из ра
ђе ним кри те ри ју ми ма фо р ми ран је Азбуч ник Срп ског би о граф ског 
реч ни ка од око 25.000 лич но сти из свих обла сти људ ског де ло ва ња, 
и то од пр вих по ме на срп ског име на и уте ме ље ња срп ске др жав но
сти у VIII веку, па до лич но сти ко је су оства ри ле не ко зна чај ни је 
жи вот но де ло за кључ но са 1945. го ди ном. Све би о гра фи је при сти
гле у Ре дак ци ју пре гле да ју ре дак тор, уред ни ци стру ка и епо ха, 



311

као и глав ни уред ник. Не ве ли ки опе ра тив ни тим про фе си о нал них 
струч них са рад ни ка ко ји је ан га жо ван на ор га ни за ци ји из ра де ове 
ен ци кло пе ди је ус пео је да од 2004. до 2015. го ди не об ја ви шест то
мо ва Срп ског би о граф ског реч ни ка. Спрам при ли ка и на ви ка ко је 
вла да ју у на шем дру штву и на уч ној за јед ни ци, као и оби ма по сла, 
овај тем по об ја вљи ва ња мо же се сма тра ти ре корд ним. По ме ну тих 
шест то мо ва са др же пре ко 10.500 би о гра фи ја, а ре зул та ти ра да из
ло же ни су на ви ше од 5.000 стра ни ца. На би о гра фи ја ма је ра ди ло 
пре ко 1.000 са рад ни ка. Ни је дан про је кат у Ре пу бли ци Ср би ји ни је 
оку пио ова ко ве ли ки број ис тра жи ва ча, ме ђу ко ји ма су, сем оних са 
про сто ра це ле Ср би је, при сут ни и на уч ни ци и струч ња ци из ино
стран ства. Им пре си ван број и ква ли тет ау то ра зна ча ја ни су пред
у сло ви да се је дан ова кав по сао из ве де на ни воу до стој ном Ма ти це 
срп ске.

Срп ски би о граф ски реч ник, ко ји је ака де мик Че до мир По пов 
ме то до ло шки вр ло ефект но и пре ци зно де фи ни сао као пе р со нал ну 
исто ри ју срп ског на ро да, по сво јој кон цеп ци ји пред ста вља ри зни
цу бри жљи во ис тра же них, до ку мен то ва них и кри тич ки про ве ре
них ин фор ма ци ја и ва жан је из вор за упо зна ва ње на ше и стра не 
јав но сти са срп ском исто ри јом и кул ту ром.

Би о гра фи ју Ђор ђа, од но сно Мак си ма, Бран ко ви ћа, де спо та и 
бе о град ског ми тро по ли та, за тре ћи том Срп ског би о граф ског реч
ни ка на пи сао је др Са ва Ву ко вић, епи скоп шу ма диј ски. Пре о све
ће ни вла ди ка Са ва био је је дан од нај бо љих по зна ва ла ца исто ри је 
Срп ске пра во слав не цр кве, по го то во узи ма ју ћи у об зир ин те лек
ту ал це ко ји де лу ју и ства ра ју у кру гу ове зна чај не и ува же не ин сти
ту ци је. Ђор ђе ва би о гра фи ја, за пра во, пред ста вља при ла го ђен и у 
не ко ли ко де та ља фак то граф ски не знат но до пу њен текст ко ји је 
об ја вљен у окви ру де ла истог ау то ра, под на сло вом Срп ски је рар си 
од IX до XX ве ка.

Сво је вре ме но до не том од лу ком уред ни ка епо хе, ака де ми ка 
Си ме Ћир ко ви ћа, и Уре ђи вач ког од бо ра, лич но сти сред њег ве ка 
у Срп ском би о граф ском реч ни ку уа збу ча ва не су, уз не ке ма ле из
у зет ке, под сво јим име ном, по што су у то дав но вре ме срп ска пре
зи ме на би ла не у ста ље на и ни је их увек мо гу ће по у зда но утвр ди ти. 
С дру ге стра не, у овом на шем слу ча ју дат је при о ри тет све тов ном 
име ну, па је у тре ћем то му под сло вом Ђ об ја вље на би о гра фи ја: 
Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић. Ка ко би се из бе гао по тен ци јал ни не
спо ра зум, у пе том то му под сло вом М на ла зи се упут ни ца Мак сим 
Бран ко вић, ко ја чи та о ца упу ћу је на ме сто где се на ла зи би о гра фи
ја ове лич но сти, тј. на сло во Ђ. По ред име на на ве де ног у по ме ну том 
об ли ку (Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић), у тзв. пр вом бло ку на ла зе 
се и ње го ве де лат но сти (де спот, ми тро по лит бе о град ски), а по том 
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по да ци о ро ђе њу (Бел гра до код Уди на, Ита ли ја, 1462) и по да ци о 
смр ти (ман. Кру ше дол, 18. I 1516).

Да ље, у тек сту са ме би о гра фи је сто ји да је Ђор ђе био син сле
пог де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа и Ан ге ли не, ћер ке ал бан ског ве
ли ка ша Ђор ђа Ари ја ни та Ком ни на. Де тињ ство је са ро ди те љи ма 
про вео у зам ку Бе о град (Бел гра до) у Фур ла ни ји, где је ра стао окру
жен пра во слав ним мо на си ма. По сле смр ти Ву ка Гргурeвића, на 
по зив ма ђар ског кра ља Ма ти је Кор ви на са мај ком и бра том Јо ва
ном до шао је 1486. у Срем, где је по ста вљен за срп ског де спо та. У 
по сед је до био гра до ве Ку пи ник, Бер ка со во и Слан ка мен, као и 
ме ста ко ја су пот па да ла под те гра до ве. Пре сто ни цу је по ста вио 
у гра ду Ку пи ни ку, где је са мај ком по ди гао цр кву Св. Лу ке, у ко јој 
су по ло же не мо шти ње го вог оца. Сле де ће го ди не Ма ти ја Кор вин га 
је оже нио Иза бе лом, ро ђа ком ма ђар ске кра љи це Бе а три че из ара
гон скона пуљ ске ди на сти је. Брак ни је био ду гог ве ка и убр зо је 
ра ста вљен. Од 1493. био је де спот на по ре до са бра том Јо ва ном. Сле
де ће го ди не они су ра то ва ли про тив сла вон ског хер це га Ло вре, ко
јем су пре о те ли Срем ску Ми тро ви цу. Као де спот по ма гао је об но ву 
и одр жа ва ње пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра. По ве љом ко ју је 
сам са ста вио оба ве зао се да ће са 500 злат ни ка го ди шње по ма га ти 
ма на стир Св. Па вла на Све тој Го ри. Из ме ђу 1497. и 1499. за ка лу
ђе рио се и узео мо на шко име Мак сим. У чин је ро ђа ко на и је ро мо
на ха ру ко по ло жио га је со фиј ски ми тро по лит Ка ле вит. На ме сту 
де спо та остао је брат му Јо ван. По сле бра то вље ве смр ти 1502. за
јед но са мај ком и мо шти ма бра та и оца оти шао је у Вла шку, где га 
је зба че ни ца ри град ски па три јарх Ни фон око 1505. хи ро то ни сао за 
епи ско па. То ком бо рав ка у Вла шкој ути цао је на сре ђи ва ње од но
са из ме ђу вла шког вој во де Ра ду ла и мол дав ског вој во де Бог да на. 
Осни ва ње пр ве штам па ри је за штам па ње сло вен ских цр кве них 
књи га у Вла шкој, у ко јој је ра дио мо нах Ма ка ри је из Цр не Го ре, 
ве зу је се за ње го во име. Вла шки вој во да га је 1508. по слао у ди пло
мат ску ми си ју у Бу дим, ода кле је оти шао у Срем и био име но ван 
за ар хи е пи ско па и ми тро по ли та бе о град ског. Са мај ком, ко ја се та
ко ђе за ка лу ђе ри ла, а уз по моћ вла шког вој во де Јо ва на На го ја, по
ди гао је ма на стир Бла го ве ште ња пре све те Бо го ро ди це (Кру ше дол) 
и ту сме стио мо шти сво га оца и бра та. По сле отва ра ња ње го ве гроб
ни це око 1523. мо на си ма на сти ра Кру ше до ла про гла си ли су ње га, 
ње го вог оца, бра та и мај ку за све ти те ље. Њи хо ве мо шти ле жа ле су 
у Кру ше до лу до 1716, ка да су Тур ци спа ли ли ма на стир. У пе пе лу 
су на ђе ни са мо по је ди ни де ло ви но гу и ру ку, ко ји се и да нас чу ва ју 
у ма на стир ској ри зни ци.

У Ре дак ци ји Срп ског би о граф ског реч ни ка ек цер пи ра њем по
да та ка из ра зних пу бли ка ци ја по да ци о Ђор ђу Бран ко ви ћу про на
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ђе ни су у пре ко три де сет би бли о граф ских је ди ни ца, а го ре по ме ну
та би о гра фи ја на пи са на је на осно ву сле де ће ли те ра ту ре: Алек са 
Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Ха гио
ло шки при ло зи о по след њим Бран ко ви ћи ма”, Гла сник ИДНС; Кон
стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I–II; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Дед 
и унук”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 138, књ. 390, св. 5 (но вем бар 
1962), 435–439; Ду шан По по вић, Ср би у Вој во ди ни, I–II; Срп ска 
пра во слав на цр ква 1219–1969. Спо ме ни ца о ау то ке фал но сти; Ду
шан Ка шић, Срп ски ма на сти ри у Хр ват ској и Сла во ни ји; Исто
ри ја срп ског на ро да, IV/2 и III/1 и Са ва [Вуковић], Срп ски је рар си 
од IX до XX ве ка.

Ова кав ко на чан об лик би о гра фи ја Ђор ђа (Мак си ма) Бран ко
ви ћа до би ла је у ју ну 2007. го ди не. Прет ход но је текст вла ди ке Са ве 
при пре мио ко ле га Бра ни слав По по вић, ре дак тор ски га је пре гле
да ла ко ле ги ни ца Та тја на Пив нич ки Дри нић, док су га уред нич ки 
ана ли зи ра ли ака де мик Си ма Ћир ко вић, уред ник за сред њи век и 
ака де мик Че до мир По пов као глав ни уред ник Срп ског би о граф ског 
реч ни ка.

О Ђор ђу се, на рав но, у знат ној ме ри го во ри и у би о гра фи ја ма 
лич но сти за ко је је ње го ва исто риј ска по ја ва не рас ки ди во ве за на, 
а то су ње го ва мај ка Ан ге ли на, о ко јој је пи сао ака де мик Си ма Ћир
ко вић, и брат Јо ван, чи ју би о гра фи ју као ау тор пот пи су је ака де мик 
Мом чи ло Спре мић. Оба ова тек ста су об ја вље на у пр вом то му Реч
ни ка. Сва ка ко, он ће би ти по ме нут и у жи во то пи су ње го вог оца Сте
фа на, ко ји ће би ти пу бли ко ван кроз не ку го ди ну у де ве том то му.

Сма тра мо да је овим сво јим ме стом у Срп ском би о граф ском 
реч ни ку Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић до био ду жну и од на ше ен ци
кло пе ди сти ке си гур но за слу же ну па жњу. Иа ко би из не ти текст мо
жда мо гао би ти про ши рен још по не ким би о граф ским де та љем и 
сва ка ко бо га ти ји у свом на уч ном апа ра ту, нај ва жни ји аспек ти ди
на мич ног и за ни мљи вог жи вот ног пу та Ђор ђа Бран ко ви ћа из не ти 
су у скла ду с тре нут ним до ме ти ма исто ри о гра фи је и на на уч но 
ве ри фи ко ва ним осно ва ма. Овим смо се на још је дан на чин, скром
но али до стој но, оду жи ли ча сној успо ме ни на све те срем ске Бран
ко ви ће.* 

* Предавање поводом 500. годишњице смрти Ђорђа (Максима) Бранковића 
одржано у Матици српској, 15. новембра 2016. го ди не.
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ПЕ ТЕР РО КАИ

ПРИ ЛОГ БИ О ГРА ФИ ЈИ  
ДЕ СПО ТА ЂОР ЂА БРАН КО ВИ ЋА  
(СВЕ ТОГ ВЛА ДИ КЕ МАК СИ МА)

Срп ски де спот Вук Гр гу ро вић (Бран ко вић), Змај Ог ње ни Вук 
срп ских на род них пе са ма, ко ји је сво је име уи сти ну до био за то 
што је био члан Зма је вог ре да, ис так ну та је лич ност срп скома ђар
ских од но са XV ве ка.1 По на шем са зна њу, пр ви на уч ник ко ји је 
твр дио да је он, по ред оста лих ње го вих де ла, био при су тан при 
скла па њу ми ра из ме ђу угар ског кра ља Ма ти је Ху ња ди јаКор ви на 
и рим сконе мач ког ца ра Фри дри ха III Хаб збур шког, био углед ни 
срп ски исто ри чар Јoван Ра до нић. О то ме ра ни ји ау то ри, Сто јан Но
ва ло вић,2 Кон стан тин Ји ре чек,3 Вла ди мир Ћо ро вић4 и Ђор ђе Сп. 
Ра до ји чић,5 да по ме не мо са мо нај зна чај ни је, ни шта ни су зна ли. 
Ра до нић се при овом свом твр ђе њу, са оп ште ном у сво јој сту ди ји „Спо
ра зум у Та ти и срп скоугар ски од но си од XI II до XVI ве ка”, по звао 
на ди пло ма тар „Исто ри је по ро ди це Ху ња ди” Јо же фа Те ле ки ја.6

1 Dávid András, Délszláv epi kus éne kek, magyar történe ti hősök, Újvidék 1978; 
Ми лош Ан то но вић, „Де спот Сте фан Ла за ре вић и Зма јев ред”, Исто риј ски гла
сник, (1990–1992), 15–23.

2 Сто јан Но ва ко вић, „По след њи Бран ко ви ћи у исто ри ји и на род ном пре
да њу 1456–1502”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 1886, 146, 1–47; 147, 1–32, 148, 1–70.

3 Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, до 1537. го ди не (По ли тич ка исто
ри ја), пре вео и до пу нио Јо ван Ра до нић, На уч на књи га, Бе о град 1952, 388, 410–412.

4 В(ла ди мир) Ћ(оро вић), „Вук Бран ко вић (Змај Ог ње ни Вук)”, Ста но је 
Ста но је вић, На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват скосло ве нач ка, књ. 1, Би бли
о граф ски за вод, За греб 1925.

5 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Ха ги о ло шки при ло зи о по след њим Бран ко ви ћи
ма”, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, XII (1939), 3–4, 285–312.

6 Јо ван Ра до нић, „Спо ра зум у Та ти 1426. го ди не и срп скоугар ски од но си 
од XI II до XVI ве ка”, Глас Срп ске кра љев ске ака де ми је, CLXXXVII, Дру ги 
раз ред, књ. 94, 1941, 228–229 (114–115).
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Овај по да так је, по зи ва ју ћи се на Ра до ни ћа, преузеo од ње га 
у но ви је вре ме нај у пу ће ни ји по зна ва лац од но са ова два на ро да у 
сред њем ве ку, Си ма Ћир ко вић, у свом члан ку „O Де спо ту Ву ку 
Гр гу ре ви ћу”.7 Та ко је учи ни ла, сле де ћи при мер свог учи те ља и 
Ду шан ка Ди нић Кне же вић. Она се, ме ђу тим, за раз ли ку од Си ме 
Ћир ко ви ћа, по ред де ла Јо ва на Ра до ни ћа по зва ла та ко ђе на Те ле
ки јев ди пло ма тар, а у сво јој син те зи „Срем ски Бран ко ви ћи” је то 
твр ди ла о де спо ту Ву ку чак два пу та, по зи ва ју ћи се при том у оба 
слу ча ја на два на ве де на по да тка као из во ра свог са зна ња.8 Она 
је то сво је твр ђе ње по но ви ла још и три де сет јед ну го ди ну ка сни је, 
у члан ку Срп ског би о граф ског реч ни ка.9 Про ве рив ши, ме ђу тим, 
од го ва ра ју ће ме сто Те ле ки је вог ди пло ма та ра, до шли смо до за
кључ ка ка ко се овај до га ђај ни је де сио 1467, не го двaдесет го ди на 
ка сни је, 16. де цем бра 1487!10 

Не зна се ка ко је Ра до нић до шао до да ту ма ко ји је са оп штио, 
али је чи ње ни ца да се ту де си ла не ка ома шка, ко ја ни је рет ка при
ли ком обе ле жа ва ња да ту ма не ког до га ђа ја. Из гле да да су то ка сни
је и Ра до нић и Ћир ко вић при ме ти ли. Ра до нић, на и ме, не са оп шта ва 
тај по да так у дру гом, ис пра вље ном и про ши ре ном, из да њу Ји ре че
ко ве Исто ри је Ср ба11 ко ју је до пу нио и пре вео. Си ма Ћир ко вић 
та ко ђе са ћу та њем пре ла зи пре ко тог до га ђа ја у од го ва ра ју ћем де лу 
Исто ри је срп ског на ро да.12 Пре ма то ме, ови на уч ни ци су јед но став
но из бри са ли при су ство срп ског де спо та (Ву ка) овом до га ђа ју. Овај 
по сту пак је, ме ђу тим, са мо во љан и нео прав дан, јер по ве ља, ако и 
не са др жи име, са др жи на слов „de spo tus Ser vie”. Дру гим ре чи ма, 
је дан срп ски де спот, ако не и Вук, као све док је уи сти ну био при
су тан код потписивања овог ак та.13 То, ме ђу тим, ни ка ко ни је мо
гао да бу де Вук, по што се ово де си ло 16. де цем бра 1487, а он је умро 
већ 1486. го ди не. По ста вља се сто га пи та ње: ког срп ског де спо та, 
ако не Ву ка, по ми ње текст овог спо ра зу ма?

Пре не го што од го во ри мо на ово пи та ње, не ка нам бу де до зво
ље но да учи ни мо не ко ли ко ис прав ки и до пу на ко је се ти чу тек ста 

7 Си ма Ћир ко вић, „О де спо ту Ву ку Гр гу ре ви ћу”, Збор ник Ма ти це срп ске 
за ли ков ну умет ност, 6 (1970), 21; исти, исто, Ста ри Слан ка мен – при ло зи мо
но гра фи ји, Но ви Сад 1971, 21.

8 Ду шан ка Ди нић Кне же вић, „Срем ски Бран ко ви ћи”, Ис тра жи ва ња, IV 
(1975), 8, 20.

9 Ду шан ка Ди нић Кне же вић, „Вук Гр гу ре вић”, Срп ски би о граф ски реч ник, 
2, В–Г, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2006, 394.

10 Te le ki József, „A Hunyadi ak ko ra Magyarországon”, XII, Pest, 1857, 375, 
по ве ља бр. DCCLXI.

11 К. Ји ре чек, н. м., I, 388, 410–412; II, (Кул тур на исто ри ја), 350.
12 Исто ри ја срп ског на ро да, II, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1982, 

376–377, 379, 382–383, 384, 386–389, 432–433, 445.
13 Te le ki, н. м.
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и ка рак те ра овог до ку мен та! Сва ко од го ре на ве де них ау то ра го
во ри у ве зи са њим о ми ров ном уго во ру. Том при ли ком, ме ђу тим, 
ни је дан од њих ни је од ре дио о ком је ми ров ном уго во ру реч. Из 
де ла не мач ког исто ри ча ра Кар ла Не рин га, с дру ге стра не, по ста ло 
је ја сно да је то за пра во до бро по зна ти спо ра зум о пре ки ду ва тре 
(ору жа них деј ста ва). Текст овог пак та је са чу ван у два са др жај но 
исто вет на при мер ка. При ме рак ко ји је пу бли ко вао Те ле ки и ко ји 
су ко ри сти ли на ве де ни ау то ри из дао је у име ца ра Фри дри ха, за кра
ља Ма ти ју, сак сон ски из бор ни кнез Ал берт, на ла тин ском је зи ку.14 

До Не рин га, ме ђу тим, ни ко ни је ко ри стио у име Ма ти је за 
Фри дри ха, на не мач ком је зи ку, гот ским пи смом из да ти при ме рак, 
ко ји је још 1838. го ди не пу бли ко вао не мач ки на уч ник Фри дрих 
Ал берт Лан ген.15 Не ринг је том при ли ком са оп штио и то да је 
овај спо ра зум о пре ки ду ору жа них деј ста ва, због оду го вла че ња 
Фри дри ха III, ко ји ни је хтео да по твр ди спо ра зум скло пљен у ње
го во име, сту пио на сна гу тек мно го ка сни је.16 

Вра тив ши се на пи та ње иден ти те та без и ме ног срп ског де
спо та, же ли мо пр во да скре не мо па жњу ка ко, као што је на то већ 
Ји ре чек упо зо рио, срп ски де спо ти у по ве ља ма угар ских кра ље ва 
носe на слов „de spo tus Ras cie”.17 У овом пак тек сту, ко ји је пу бли
ко вао Те ле ки, сто ји „de spo tus Ser vie”.18 По на шем ми шље њу, ме
ђу тим, без об зи ра на ову раз ли ку не ма мо раз ло га сум ња ти у ис
прав ност из ра за ко ји се од но си на на слов срп ског де спо та. Ова 
од у дар ност се, на и ме, ла ко мо же про ту ма чи ти. По ве ље угар ских 
кра ље ва би ле су на ме ње не при пад ни ци ма зе ма ља угар ске кру не, 
а овај до ку ме нат ме ђу на род ној јав но сти. Она ни је би ла ду жна 
зна ти за постоjањe „Ras cie”, док јој је „Ser via” моралa би ти познатa 
из све ча не ти ту ла ту ре угар ских кра ље ва, упра во из њи хо вих при
ви ле ги јал них по ве ља. За то, по на шем ми шље њу, ова раз ли ка не 
да не са др жи су штин ску про ти ву реч ност, не го све до чи о то ме да 
је по ред „de spo tus Ras cie”, „de spo tus Ser vie” та ко ђе био у то вре ме 
у упо тре би. Ина че, ино стра ни из во ри и Ђор ђа I (Ђур ђа) Бран ко
ви ћа на зи ва ју час јед ним, час дру гим на сло вом.19 

У ве зи са овом по ве љом тре ба да на пра ви мо још јед ну ис прав
ку. Пре ма Ра до ни ћу, а пре ко ње га и по Ду шан ки Ди нић Кне же вић, 

14 Ne hring Karl, „Mat thi as Cor vi nus, Ka i ser Fri e drich III. und das Re ich”, Süd
osteuropäische Ar be i ten, 72, München 1975, 181.

15 Lan genn F(ri e drich). A(lbert)., Her zog Al brecht der Be her zte, Stam mva ter 
des königlichen Ha u ses Sac hsen, Le ip zig 1838, 545, по ве ља бр. 15. 

16 Ne hring, н. м.
17 К. Ји ре чек, н. м., II, 350.
18 Te le ki, н. м.
19 Мом чи ло Спре мић, „Де спот Ђу рађ Бран ко вић и краљ Ал фонс Ара гон

ски”, Пре ки нут успон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2005, 386.
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срп ског де спо та по ми њу ме ђу „ba ro nes ex of fi cio in Hun ga ria”.20 У 
свом но ви јем члан ку Ду шан ка Ди нић Кне же вић, ме ђу тим, ка же 
са мо то ли ко да се он по ми ње ме ђу ма ђар ским ба ро ни ма.21 Ра до нић 
пак на сло ву срп ског де спо та до да је да он по ран гу сто ји на осмом 
ме сту у спи ску др жав них до сто јан стве ни ка Угар ске, ис пред ма
чван ског ба на.22 Опре зни је је ово фор му ли сао Си ма Ћир ко вић. 
Он ка же са мо то да се де спот по ми ње у ре до ви ма угар ских ве ли
ка ша.23 По ори ги на лу по ве ље ко ју је из дао Те ле ки, ме ђу тим, на слов 
срп ског де спо та у ру бри ци „Prin ci pes in Hun ga ria” сто ји на дру гом 
ме сту, из ме ђу на сло ва ба на Дал ма ци јеХр ват ске и Сла во ни је и 
ба на Бо сне. За тим сле де вој во да Вла шке, вој во да Ау стри је, ма чван
ски, бе о град ски и се ве рин ски ба но ви, као и та ми шки и по жун ски 
жу пан.24 

Не зна ју ћи о ко ме је реч, Лан ген у не мач ком при мер ку, та ко
ђе из ме ђу ба но ва Дал ма ци јеХр ват ске и Сла во ни је с јед не, и Бо сне 
с дру ге стра не, по ми ње „der Her Spor zu Sor fey”, све у ру бри ци 
„Fur sten zu Hun gern”. „Spor” је очи глед но на ста ло штам пар ском 
гре шком из „Ge or”, што је по че так од „Ge or gi us”. Још је ја сни је, ка ко 
под „Sor fey” тре ба раз у ме ти „Syrfey”, име Ср би је у сред њо ве ков
ном не мач ком је зи ку. Ово пот кре пљу је чи ње ни ца да и у на сло ви ма 
дру гих др жав них до сто јан стве ни ка та ко ђе има слич них ома шки. 
Та ко се ма чван ски бан на зи ва „Bann zu Ma go nien”, а се ве рин ски 
„Bann zu Sa ve rien”.25 Дру гим ре чи ма, упо ре див ши две по ве ље, не 
мо же би ти сум ње да је у њи ма реч о срп ском де спо ту Ђор ђу II Бран
ко ви ћу. Он је, да кле, а не ње гов брат од стри ца Вук, био уи сти ну 
при су тан као све док при скла па њу спо ра зу ма о пре ки ду рат них 
деј ста ва из ме ђу кра ља Ма ти је и у име ца ра Фри дри ха III у Санкт 
Пел те ну, 16. де цем бра 1487. го ди не.

Као што је по зна то, краљ Ма ти ја је још 1486, у го ди ни смр ти 
де спо та Ву ка Гр гу ро ви ћа, по звао у Угар ску ње го ву бра ћу од стри ца, 
Ђор ђа и Јо ва на, си но ве сле пог де спо та Сте фа на и ње го ву удо ви цу 
Ан ге ли ну. Они су до та да ужи ва ли го сто прим ство Ма ти ји ног нај
ве ћег про тив ни ка, ца ра Фри дри ха III Хаб збур шког, у двор цу Вај
тер сфелд. Гре шка је, ме ђу тим, да су они на овај њи хов по сед по ло
жи ли (ва зал ну) за кле тву вер но сти „ру ском ца ру”, као што то сто ји 
у дру гом из да њу Ји ре че ко ве Исто ри је Ср ба.26 Они су то, раз у ме се, 

20 Д. Ди нић Кне же вић, „Срем ски Бран ко ви ћи”.
21 Д. Ди нић Кне же вић, „Вук Гр гу ре вић”.
22 Ј. Ра до нић, н. м.
23 С. Ћир ко вић, н. м.
24 Тeleki, н. м.
25 Lan genn, н. м.
26 К. Ји ре чек, н. м, 2, I, 408.
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учи ни ли „рим ском ца ру”, тј. Фри дри ху III, као што то пр во из да ње 
на овом је зи ку тач но до но си.27 Ова гре шка је насталa ве ро ват но 
по гре шним чи та њем „ру ског”, уме сто „рим ског”, од стра не пи сца, 
из да ва ча, лек то ра, ре цен зен та или ко рек то ра.

Исто ри ча ри се ни су сла га ли у по гле ду уби ка ци је овог ме ста. 
Ји ре чек га је по гре шно по и сто ве тио са Вај тен сфел дом (We i ten sfeld) 
у Ко ру шкој.28 Франц Ба бин гер је, ме ђу тим, већ одав но до ка зао да 
се ту ра ди о Вај тер сфел ду (We i ter sfeld) у Шта јер ској.29 То је Си ма 
Ћир ко вић још 1981. го ди не са оп штио и на срп ском је зи ку у Исто
ри ји срп ског на ро да.30 Без об зи ра на то, не ке срп ске исто риј ске 
син те зе с вре ме на на вре ме и да ље др же „ко ру шки” „Вај тер фелд” 
за при вре ме но пре би ва ли ште по след њих Бран ко ви ћа. По сле осва
ја ња Шта јер ске од стра не кра ља Ма ти је 1485. го ди не, Вај тер сфелд 
и Бран ко ви ћи су до спе ли под Ма ти ји ну власт. Ма ти ја, снаб дев ши 
по ро ди цу Бран ко вић по се ди ма у Сре му, при знао је Ђор ђа (II) за 
де спо та. Де спот Ср би је, по ме нут сле де ће, 1487. го ди не би ће, да кле, 
тај Ђор ђе.

Овај мо ме нат из жи во та Ђор ђа II Бран ко ви ћа ни је по знат 
ње го вим би о гра фи ма.31 Ње га не по ми њу ни ње го ва жи ти ја. Исто 
та ко ћу те и о ње го вој на вод ној кћер ки Ели за бе ти, ко ја би би ла 
же на ал бан ског ве ли ка ша Алек си ја Шпа на, ко ју му при пи су је не
мач ки на уч ник Франц Ба бин гер.32 Не по ми ње њу ни Иван Бо жић.33 
Што се ње го ве же нид бе ти че, жи ти ја са оп шта ва ју са мо то ка ко се 
Ђор ђе, рас ки нув ши сво ју ве рид бу са Иза бе лом, ро ђа ком Бе а три че, 
су пру ге кра ља Ма ти је, на вод но за то што ова ни је хте ла да пре ђе 
на пра во слав ну, или Ђор ђе на ри мо ка то лич ку ве ру (ла тин ску је рес), 
по сле де сет го ди на де спот ства 1496. од ре као тог свог до сто јан ства 
и под име ном Мак сим се за мо на шио. Ка сни је је под овим име ном 
по стао бе о град ски ми тро по лит, а по сле смр ти ко ја је усле ди ла 18. 
ја ну а ра 1516. го ди не по ста ром ка лен да ру, про гла шен је, као и ње
го ва мај ка Ан ге ли на и брат Јо ван, за све ти те ља.34 

27 К. Ји ре чек, н. м., II, 198.
28 К. Ји ре чек, н. д., I, 408; Thallóczy Lud wig, „Bruchstüvke aus der Geschic hte 

der nord we stlic hen Balkankänder, IV. Zur Geschic hte der De spo ten fa mi lie Bran ko vić”, 
Wis sen scha ftlic he Mit te i lun gen aus Bo snien und der Her ce go vi na, 3 (1895), 356–357.

29 Ba bin ger Franz, Das En de der Ari a ni ten, Sit zung sbe ric hte der Bayerischen 
Aka de mie der Wis sen schaf ten, Phi lo sop hischhi sto rische Klas se, 1960, 4, 62–63.

30 Исто ри ја срп ског на ро да, II, 446. 
31 Све тла на То мин, Вла ди ка Мак сим Бран ко вић, Пла то не ум, Но ви Сад 
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У ис тра жи ва њу ме ди е ви сти ке чак је и не га ти ван ре зул тат 
зна ча јан, а по го то во ако се мо же уста но ви ти не ки по зи ти вум. Наш 
при лог из тог аспек та ис пу нио је дво стру ки за да так. Пр во, из бри
са ли смо је дан не по сто је ћи мо ме нат из жи во та Ву ка Гр гу ро ви ћа, 
а дру го, у исти мах смо ус пе ли да исто риј ски пор трет Ђор ђа II Бран
ко ви ћа обо га ти мо истом том ма лом али не бе зна чај ном цр том и 
да на тај на чин учи ни мо не до вољ но по знат пор трет де спо та Ђур
ђа II Бран ко ви ћа, Све тог вла ди ке Мак си ма, за јед ну ни јан су бо ље 
по зна тим! Не ка нам бу де до зво ље но да тај наш ма ли до при нос 
са оп шти мо на овом ску пу нај ме ро дав ни јих по зна ва ла ца ње го вог 
жи во та, одр жа ном по во дом пет сто го ди шњи це ње го ве смр ти.* 

је рар си, Евро –У ни рек с–Ка ле нић, Бе о град –Под го ри ца –Кра гу је вац 1996, 299–300; 
С(ава?) Ву ко вић, „Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић”, Срп ски би о граф ски реч ник, 3, 
Д–З, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2007, 514–515.

* Предавање поводом 500. годишњице смрти Ђорђа (Максима) Бранковића 
одржано у Матици српској, 15. новембра 2016. го ди не.



ЈО ВАН ПУ РИЋ

КУЛ ТУ РА У СВЕ ТЛО СТИ ИКО НЕ  
СВЕ ТО ГА СА ВЕ

У ам би јен ту ју де о хри шћан ске кул ту ре и ки ри ло ме то ди јев ске 
тра ди ци је фор ми ра се ико на Све тог Са ве. Она је све до чан ство 
ње го ве ду хов не бор бе у ко јој је, пре све га, пре ва зи шао све рас це
пе из ме ђу са крал ног и про фа ног, и сва рас па да ња и осред њо сти 
кул ту ре. Она је из раз Ве ре као Пре да ња, кул та као бла го дар стве не 
све те Слу жбе. Кроз њу ви ди мо ства ра лач ку син те зу Ве ре и кул
ту ре јед но га на ро да. Пра знич на ико на нас оба ве зу је да при год но 
сло во упу ти мо они ма ко ји из ра жа ва ју љу бав кроз па жњу, слу ша ње 
и пам ће ње. А то сте ви да ме и го спо до, ко ји сте но си о ци пле ме ни
то сти, го спод ства и кул ту ре Не ма њи ћа, ко ја је утка на у ову пре сто
ни цу европ ске кул ту ре. Не ка би и ово сло во би ло до при нос иде ња 
у су срет про сла ве ко ја је по че ла ве че ра шњом слу жбом у Цр кви и 
овом све ча ном ака де ми јом. Јер, све што се до го ди ло у ми стич ној 
ма ти ци не бо зем ног жи во та, а то је Цр ква, де ло је Све тог Са ве ко ји 
је нас Др ве том жи во та увeo у Цар ство Не бе ско. 

Све тост ње го ве ико не нас оба ве зу је на озбиљ ност и од го вор
ност про на ла же ња ко ре на све то сав ске кул ту ре. Од нос Све тог Са ве 
пре ма Бо жи јој Му дро сти од ре дио је ра ђа ње ду хов не кул ту ре. Ње
гов уни вер зи тет би ла је Све та Го ра, где је ушао у ма ти цу жи во та. 
У том Ис точ ни ку бо го по зна ња и чо ве ко по зна ња као ства ра лац 
био је ви зи о нар са вре ме ног Уни вер зи те та и Ма ти це срп ске. И дан 
да нас са вре ме не ге не ра ци је се на дах њу ју ду хов ним ства ра ла
штвом Све тог Са ве. Искон ска жеђ за зна њем је утка на у чо ве ка, има 
сво је по ре кло у са мом ства ра њу све та и чо ве ка. То све чо ве чан ско 
ис ку ство и са зна ње про нео је кроз се бе мла ди бо го тра жи тељ Раст ко 
и по знао се бе у Хри сту као инок Са ва, као Све ти Са ва. Кроз Ње га 
је са вла дао сву па лост, зло и смрт. Про нео је кроз се бе ада мов ску 
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му ку за ра ђи ва ња хле ба у зно ју ли ца сво га. За то кли че у сво ме сло ву 
о му ка ма: 

... И пре смр ти би ва мр тав.
И пре су да сам се усу ђу је,
пре бес крај не му ке, са со бом сам му чен од оча ја ња...

Овим ре чи ма Све ти Са ва из ра жа ва на ру ше ну хар мо ни ју и це
ло ви тост чо ве ка од стра не гре ха с јед не стра не, а с дру ге стра не 
све до чи ве ков но мно штво зна ња, ко је као да за да је му ке и бри ге, 
по ре чи пре му дрог Со ло мо на.

Упо зна ти ду хов ну ме то ди ку са зна ња све та и чо ве ка, уз етич
ност на уч ног при сту па је сте: ,,по че так му дро сти, а то је страх Бо
жи ји”. За то се он мо ли за ства ра ла штво, сле де ћим ре чи ма: 

О, Бо жан стве ном ви шњом пр му дро шћу ис пу ни ми ум...
по дај кре пост и зна ње, реч и ра зум,
да Ти од тво га тво је при не сем...

И за и ста, Го спод му је на мо ли тве ни ва пај по да рио му дрост 
ко ја те че из уста Бо жи јих. Све ти Са ва је ис пу нио За кон Бо жи ји, 
ко јим је за до био све тост. По зна то је да ни ка кво на уч но ис тра жи
ва ње ни је мо гу ће без ме то до ло ги је. Све ти Са ва је са вла дао ме то
до ло ги ју ду хов ног жи во та ко ја је услов ње го вог ства ра ла штва. 
Из ме ђу оста лог, ис так ни мо со ци јал нопси хо ло шку при ро ду ве зе 
зна ња и љу ба ви, ко ју је фор му ли сао апо стол Па вле: ,,... сви има мо 
зна ње, али зна ње на ди ма, а љу бав из гра ђу је” (I. Кор. 8.1). Све ти 
Са ва је за до био спо соб ност жр тве не љу ба ви – ра зум не и по сто ја не, 
Љу ба ви ко ја умно жа ва ме ру До бра и чо ве ко љу бља. Без љу ба ви ко
јом за до би ја мо нај леп ше да ро ве Ду ха ра зу ма, ни јед на кул ту ра не 
мо же оп ста ти, по го то ву ци ви ли за ци ја ко ја је у кри зи.

Основ на по кре тач ка си ла ње го вог би ћа и ње го вог ства ра ла
штва би ла је Лич ност Го спо да Ису са Хри ста. О то ме го во ри ње
го ва мо ли тве ност, ко ју су опи са ли ње го ви би о гра фи. Ме ђу тим, у 
овом тре нут ку тре ба да се се ти мо по ру ке Све тог Са ве из Жич ке 
бе се де: ,,Бра ћо и че да, као пр во вас мо лим, по ло жи мо сву на ду сво
ју у Бо га, др жи мо се, пре све га, пра ве Ве ре Ње го ве.” То зна чи за 
нас да се чу ва мо су је ве р ја, је ре си, рас ко ла и ме ђу соб ног раз до ра. 
Не сти де ћи се сво је Ве ре пра во слав не, мо же мо све до чи ти Све то
са вље пред Евро пом без ком плек са ни же вред но сти, јер са вре ме ни 
чо век те жи ду хов ном жи во ту чи ји је све док са ми Све ти Са ва. 

Бо го сло вље Све тог Са ве је про стор мо ли тве ног ћу та ња, оно 
је не бе ска афир ма ци ја и по зи тив ни став. Мо же се под јед на ко 
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из го ва ра ти и реч ју и ћу та њем. Све ти Са ва је, пре све га, мо ли тве на 
и бо го слу жбе на лич ност. Из ње го вог ду бо ког мо ли тве ног са су да 
те че ње го во бо го сло вље и ства ра ла штво. За то је то све до чан ство 
– по ве ља и те мељ на ше срп ске кул ту ре. То је те о ло ги ја јед но реч
ја, а не кул ту ра и ства ра ла штво про ти ву ре че ња. За то је он за нас 
увек са вре мен, увек ак ту е лан јер је ства ра лац. И за и ста, не ма кра
ја не ис црп ном из у ча ва њу ње го ве лич но сти и де ла, јер нас он во ди 
Из во ру жи во та. О то ме све до че ње го ве ре чи:

... наш ум да бу де на не бе си ма у гле да њу,
на кра со та ма рај ским,
у ста но ви ма веч ним, на ан ђел ским збо ро ви ма
у збо ро ви ма он де...

При кра ју овог увод ног сло ва о кул ту ри у све тло сти Ико не 
Све тог Са ве и ње ној ико нич но сти, тре ба још је дан пут сле де ће 
на гла си ти. Хри стос је Ду хом Све тим вас по ста вио Ње го ву ико ну 
у чо ве ку. Сам дар Ду ха Све то га ути снут у са мој људ ској при ро ди 
пе ча том по до би ја Си на, до га ђа се да чо век за и ста бу де ико на Бо жи
ја. Дру гим ре чи ма, бла го дат да ру је бо жан ски пе чат, а прак ти ко ва
ње вр ли на ути ску је у нас свој ства Бо жи је ико не. За то тра га ње за 
људ ским ли цем Бо га од стра не Све тог Са ве на ла зи исти ни ту ико ну 
Љу ба ви Бо жи је, и за нас он по ста је све та ико на. Дар сло бо де ства
ра  ла штва и кул ту ре до шао је до вр хун ца све ле по те жи вље ња и 
кра со те на шег по сто ја ња у ,,Пра во сла вљу срп ског сти ла и ис ку
ства”, ко је је по ре чи ма Оца Ју сти на за нас Све то са вље. 

Љу бав је са ма ико на Бо жи ја Све тог Са ве, јер је у све тло сти 
Пр во ли ка Бо жи јег за си јао. Ње го вим по сред ством сво јим соп стве
ним очи ма мо же мо се ди ви ти Ле по ти Бо жи јој, ко ја је за си ја ла 
пре ко ико не Све тог Са ве. Та љу бав тра је у вре ме ну и про сто ру и 
оста вља тра го ве у исто ри ји. То све до чи кул ту ра ових вој во ђан ских 
про сто ра. То го спод ство Не ма њи ћа, из ме ђу оста лих ди мен зи ја ра
ни је хри шћан ске кул ту ре, пре по зна тљи во је и иш чи та ва се да нас 
у ра зним об ли ци ма вр ли не, ко је тре ба от кри ти у рав ни ца ма и у 
овој но во сад ској град ској сре ди ни.

Бла го да ре ћи Ва шој љу ба ви и па жњи, пре по зна је мо те му ико не 
Све тог Са ве на ста ле у сво је вр сном кул тур ном ам би јен ту, где се у 
на че лу кул ту ра као та ква пре ва зи ла зи. То пре ва зи ла же ње кул ту
ре у све тло сти ико не Све тог Са ве у окви ру све те Слу жбе је сте и 
на да да ће се у све тло сти ,,Осмог Не ве чер њег Да на” пре ва зи ћи и 
ру ко тво ре на ико на, не са мо Све тог Са ве, не го ће се пре о бра зи ти 
це ло куп на кул ту ра као та ква. 
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Исти на бу ду ће ствар но сти већ се пред о ку ша и за и ста мо же
мо да ка же мо да ће се це ло куп на кул ту ра пре о бра зи ти, и овим 
ста вом отва рам дру ги део из ла га ња о хри шћан ској кул ту ри у Све
тло сти Ико не Хри сто ве.

По чео бих овај део ми шљу Вик то ра Бич ко ва: ,,Мо гу ћа је син
те за основ них ка рак те ри сти ка ис точ не грч корим ске кул ту ре пре
ма ко јој је ло ги ка исто риј ског раз во ја усме ра ва ла је ли ни зам. Ова 
син те за ко ја је зна чи ла ак тив но пре ва зи ла же ње кул ту ре ан тич ког 
све та на но вом ни воу, за пра во је и по че ла да се оства ру је у окви
ри ма хри шћан ског је ли ни зма.” 

Иа ко је хри шћан ска умет ност у мно го че му бли ска ан ти ци, 
ипак је чи ње ни ца да је она од са мог свог по чет ка се би по ста ви ла 
је дан нов за да так, а то је учи ни ла због то га што Хри шћан ство има 
са свим дру га чи ји по глед на свет и чо ве ка. Реч је о уво ђе њу но вог 
сти ла у умет но сти, но вој те ма ти ци и њи хо вом обла че њу у но ве 
об ли ке. На пр вом ме сту је би ло од по себ не ва жно сти да се на ико
на ма при ка же ду хов ни са др жај, од но сно да се пред гле да о ца из не
се она не бе ска ствар ност ко ја се не ви ди те ле сним не го ду хов ним 
очи ма. Јед ном реч ју, „са по ја вом но вог чо ве ка по ја вљу је се и но ви 
образ ко ји му од го ва ра. – „Хри шћан ство гра ди свој соп стве ни прин
цип жи во та, сво је соп стве но све то зре ње, свој топ стве ни ’стил” у 
умет но сти. На су прот ан тич ком по гле ду на жи вот и об ли ци ма 
умет нич ког из ра жа ва ња ко ји му од го ва ра ју, по ја вљу је се дру га
чи је по и ма ње умет но сти, дру га чи је умет нич ко ви ђе ње ко је пре ки
да са оним на ко ме је по чи ва ла умет ност ан тич ког све та.” У из ра ду 
тог но вог хри шћан ског сти ла, као што пра вил но за кљу чу је В. Н. 
Ла за рев, би ли су уло же ни сви ства ра лач ки на по ри хри шћан ских 
умет ни ка.

Из го ре из ло же ног се ви ди да је по пра во слав ном тре зве но у мљу 
ико на, а то зна чи и кул ту ра, нео дво ји ва од Ли тур ги је, то јест ор ган
ски је са њом по ве за на, ис пу ње на је све то шћу и са став ни је део 
ли тур гиј ске тај не. Да кле, ли тур гиј ски са др жај је је дан од глав них 
са др жа ја пра во слав не хри шћан ске ико но гра фи је. Уко ли ко би се 
кул ту ра одво ји ла од Ли тур ги је, она би та да из гу би ла свој све ште ни 
ка рак тер, по зив и ми сао. Као што све ту ико ну као култ ни пред мет 
не мо же мо раз у ме ти ван Ли тур ги је, та ко исто ни кул ту ру не мо же
мо раз у ме ти ако је одво ји мо од Ли тур ги је, јер Ли тур ги ја је њен жи
вот ни про стор. Све та ико на је уте ме ље на на Хри сту и сва је усме ре
на Хри сто вим пу тем. Њен циљ је, по ре чи ма пре по доб ног Ју сти на 
По по ви ћа, да што ви ше бо жан ског уне се и оства ри у чо ве ку и све
ту око чо ве ка; дру гим ре чи ма: да ова пло ти Бо га у чо ве ку и све ту.

Дру га чи је ре че но, „ка да је исти ни та, кул ту ра, на ста ла из кул
та, вра ћа се на сво је ли тур гиј ске ко ре не. У сво јој су шти ни, она је 
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по тра га за је дин стве ном нео п ход но шћу ко ја ће је из ве сти из ње них 
соп стве них гра ни ца”. Пра во слав ну – хри шћан ску кул ту ру би смо 
мо гли ока рак те ри са ти као цр кве ну кул ту ру, јер она има ду хов не 
ко ре не, са др жај и ди мен зи је. Све ти Ва си ли је Ве ли ки је из нео све
пра во слав но ми шље ње по ко јем у чо ве ку по сто ји пла ме на и уро
ђе на же ља за ле пим. Ме ђу тим, ле по та у ли тур гиј ском жи во пи су је 
ду хов на ле по та, а не те ле сна. То и је сте раз лог што у пра во слав ној 
(= ви зан тиј ској) умет но сти вла да ка те го ри ја уз ви ше ног, и у њој је 
све ја сно, јед но став но, бо го до лич но и чо ве ко до лич но. 

У пра во слав ној хри шћан ској кул ту ри Дух Све ти је њен уну
тар њи по кре тач и ди на мич на чи ње ни ца, и због то га је пра во слав
на хри шћан ска ико но гра фи ја бо го слов ска умет ност. Истин ска 
кул ту ра је не за ми сли ва без ути ца ја Све то га Ду ха, а ду хов на сло
бо да је не мо гу ћа из ван кул ту ре ко ја ор ган ски из ра ста из кул та и из 
бо го слу же ња, са чу вав ши ду бо ко је дин ство са њим. Упра во је сло
бо да нај зре ли ји плод кул ту ре, и то плод хри шћан ске и у су шти ни 
европ ске кул ту ре, чи ји је но си лац Цр ква.

Има ју ћи у ви ду бо го от кри ве ну исти ну да је чо век ство рен по 
ли ку Бо жи јем, и да је лич но сна ико на Жи во га и Тро јич но га Бо га, 
та да сло бод но мо же мо ре ћи да је „зе маљ ска кул ту ра ико на Цар ства 
Не бе ског”. Нео п ход но је по ме ну ти да је ико на у раз во ју пра во
слав не хри шћан ске кул ту ре од и гра ла и игра зна чај ну уло гу јер је 
она са вр ше но ова пло ће ње естет ског. Ме ђу тим, по треб но је ре ћи 
да иа ко је Хри шћан ство нај у зви ше ни ји из раз кул ту ре, јер је реч 
о но вом и – нај са вр ше ни јем кул ту, но вом на чи ну бо го слу же ња 
жи вом Бо гу и оп ште ња са Њим, ипак по сто ји су штин ска раз ли ка 
из ме ђу све тов не и Цр кве не умет но сти. Цр кве ну умет ност, за раз
ли ку од све тов не умет но сти, од ли ку је све тост и при су ство не твар
них Бо жи јих енер ги ја у ду хов ном пре са зда ва њу и об ли ко ва њу твар
но га све та. Упра во се у то ме и са сто ји су штин ска раз ли ка из ме ђу 
пра во сла ва не – хри шћан ске умет но сти с јед не стра не, и све тов не 
умет но сти, с дру ге. ,,Ду хов на умет ност не по дра жа ва ни при ро ду, 
ни ма те ри јал ни свет, ни про из вољ не ли ко ве из људ ске ма ште, не го 
ства ри ко је при па да ју цар ству ду ха, слу же ћи се при том са крал
ним и сим бо лич ним фор ма ма и ми стич ким бо ја ма. Она ни је из
ве шта че на и уо бра же на, не го јед но став на и смер на. Не слу жи 
људ ским стра сти ма, не го Бо гу. Ни је ин ди ви ду ал на, не го све чо ве
чан ска, јер ни је во ђе на лич ним, су бјек тив ним скло но сти ма, или 
све тов ним уку сом сво га до ба, не го Пре да њем и Бо жан ском бла
го да ти. Ви зан ти ја је при мер јед не та кве умет но сти.”

Још ће мо ре ћи и то да је „ми сао Ота ца јед на гран ди о зна фи
ло зо фи ја ства ра ња. Она је мно го ви ше од оправ да ња кул ту ре. 
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Ка да бу де слу жи ла у Цар ству Не бе ском, кул ту ра је та ко ја ће оправ
да ти исто ри ју, чо ве ка и ње гов све ште нич ки по зив у све ту”.

Као што је пра вил но при ме ће но од стра не пра во слав них ис
тра жи ва ча, „кул ту ра је ко ри шће на за про по вед Је ван ђе ља, прем
да ни је увек би ла при хва та на као ор ган ски еле ме нат хри шћан ске 
ду хов но сти”. С дру ге стра не, те шко ћа је у са мој при ро ди кул ту ре. 
Прин цип на ко јем је за сно ва на грч корим ска кул ту ра је са вр ше на 
фор ма у гра ни ца ма ко нач ног вре ме на, што је пот пу но су прот но 
иде ји бес ко нач ног, От кри ве њу. Не при хва та ју ћи смрт ко ја по га ђа 
и њу са му, она не при хва та ни оно што је тран сцен ди ра, опи ре се 
ес ха то ну и за тва ра у ток исто ри је. Ме ђу тим, ,,об лич је ово га све та 
про ла зи”, и тре ба па зи ти да се не пра ве идо ли, да се не пад не у 
илу зи ју ,,зе маљ ских ра је ва”, чак ни у уто пи ју да се Цр ква по и сто
ве ти са Цар ством Бо жи јим.

Пра во сла вље је од у век има ло по зи ти ван став пре ма кул ту ри, 
или бо ље ре че но, кул ту ра је про же та Хри шћан ством и без ње га 
она је не за ми сли ва и би ла би мр тва. Чу ве на је ми сао Ју сти на Му
че ни ка и Фи ло со фа да све оно што је од би ло ко га пре ле по, при
па да на ма хри шћа ни ма. За и ста је тач на Ју сти но ва при мед ба ка да 
се има у ви ду чи ње ни ца да је Хри шћан ство при свом хо ду при гр
ли ло еле мен те са ко ји ма се сре ло и об ли ко ва ло их сво јом ми шљу 
и сна гом. Та ко је хри шћан ска умет ност по зај ми ла хе лен ске и ори
јен тал не еле мен те, об ли ко ва ла их и укло пи ла у сво ју ма те ри ју да 
би се раз ви ла. Оту да у умет но сти Пра во сла вља ту ђи еле мен ти 
ни су оста ли не дир ну ти, она кви ка кви су на ђе ни у сво јој при ро ди, 
не го су оте ло вље ни у ха ги о гра фи ју тек он да кад су ду хов ним ро
ђе њем про ме ни ли стил и струк ту ру. Да кле, пра во слав ни хри шћан ски 
умет ни ци, иа ко су се у свом ра ду ко ри сти ли ан тич ким умет нич
ким на сле ђем, ипак су у тра га њу за но вим умет нич ким ис ка зи ма 
све му то ме да ва ли јед ну пот пу но но ву са др жи ну, про ду хо вље ност, 
нов сми сао и све су при ла го ђа ва ли слу же њу хри шћан ској ве ри, 
хри шћан ском по гле ду на свет и чо ве ко вом спа се њу. 

У том сми слу, по пра во слав ном по и ма њу, вас це ли чо ве ков 
жи вот, а то зна чи и кул ту ра, тре ба ло би да има сво ју осно ву на дог
мат ском уче њу и да се на том уче њу те ме љи, то јест по треб но је 
да Пра во сла вље по ста не пра во жи вље јер, ка ко див но ка же Све ти 
Гри го ри је Ни сиј ски, хри шћан ство је огле да ло при ро де Бо жи је.

У на став ку ис ти че мо да је пра во слав на (цр кве на) ико но гра
фи ја нео дво ји ва од дог мат ског уче ња Пра во слав не Цр кве и да упра
во због то га она из ра жа ва од ре ђе не бо го от кри ве не исти не; Ли ко ви 
Све тих на ико на ма су сли ке јед ног дру га чи јег све та од ово зе маљ
ског, про ла зног, тру ле жног и смрт ног све та ко ји сав у злу ле жи. Ли
ко ви Све тих на пра во слав ним све тим ико на ма уз но се и уз во де 
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чо ве ка ико но по што ва о ца у тај ду хов ни и не бе ски свет, док за пад
на умет ност оста вља чо ве ка у овом зе маљ ском све ту без на де жног 
и бе зо ри јен ти са ног. 

Јед ном реч ју, за пад на ре ли ги о зна умет ност је до кра ја за хва
ће на ду хом ово га све та (= се ку ла ри за ци јом), док је пра во слав на 
све ште на умет ност у ства ри ка то ли чан ска, оп ште свет ска, а не ин
ди ви ду а ли стич ка и ус ко на ци о нал на, умет ност ко ја је сва про же та 
не твар ним Бо жи јим енер ги ја ма и нео дво ји ва је од цр кве ног, са бор
ног и бо го слу жбе ног жи во та. 

Сла же мо се са ми шље њем Па вла Ев до ки мо ва, ка да он го во ре
ћи о кул ту ри ка рак те ри стич но при ме ћу је да кул ту ра, огра ни че на 
ка ква је сте, про ди ре у ства ри и би ћа све до Бо жи је ми сли о њи ма, 
до от кри ва ња ло го са би ћа и њи хо ве пре о бра же не фор ме. Ико на у 
то ме успе ва, али се сме шта ван кул ту ре као „сли ка во ди ља”, јер 
са др жи не по сред ну ви зи ју, отво ре на вра та ка „осмом Да ну”.

Али, ов де ће мо још до да ти да „са мо пра во слав ни култ ра ђа 
пра во слав ну кул ту ру”, и да је без зна ња Све то га Пре да ња и па три
сти ке не мо гу ће раз у ме ти европ ску кул ту ру. И за то је не за ми сли
во да онај ко ји не по зна је Бо жи је От кро ве ње, ко је је из ра же но у 
Све том Пре да њу и Све том Пи сму, ко је је уства ри кључ кул ту ре и 
ко хо ће да иш чи та хри шћан ску, пра во слав ну, срп ску, све сло вен ску 
кул ту ру, он тре ба да по зна је Све то Пи смо и Све то Пре да ње, а то је 
не мо гу ће без Све тих ота ца. 

Не ка би дао Бог да иде мо у том прав цу да очу ва мо ме ру жи
во та, ону ко ју су за до би ли Све ти оци и Све ти Са ва, ме ру из ме ђу 
ве ре, кул ту ре и жи во та, из ме ђу на у ке, бо го сло вља и умет но сти. 
Те шко ће на шег вре ме на ни су усло вље не са мо про це си ма про ме не 
дру штве ног уре ђе ња не го и не по ко ле бљи вим ау то ри те том на у ке, 
кул ту ре и књи жев но сти. Тек ка да се обра те истин ским из во ри ма 
мо ћи ће да вас по ста ве сво је по га же но до сто јан ство. Не тре ба се 
уда ља ва ти од оп штег кул тур ног про це са – као што је очу ва ње Све
то сав ског (Ко сов ског) За ве та стал ни про цес – увек осми шља ва ју ћи 
ме сто и уло гу на ци о нал не кул ту ре.

Не ка би дао Го спод да му дро уза јам но ра ди мо на До бро ти, 
Исти ни и Ле по ти. 

Пре не го што за вр ши мо са сло вом о Све тло сти од Све то га 
Са ве, тре ба на гла си ти да је код ње га зна ње од Све тло сти, а не Све
тлост од зна ња, а то по твр ђу је уме сто за кључ ка по ме ну то сло во:

По хи тај те, бра ћо, 
и с љу ба вљу са чу вај те за по ве сти мо је 
да рај ских ра до сти исти ни ти на след ни ци бу де мо
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и до стој ни Сла ве не бе ске све тло сти
ко ју нам до ли ку је у Го спо да мо ли ти.

Не оне Све тло сти што на Ис то ку ис хо ди
и на За па ду за хо ди,
што с вре ме ном окон ча ва
и што се на и ла ском но ћи оде љу је, 
ко ју за јед но са жи во ти ња ма ви ди мо.

Но мо ли мо Све тло сти
ко ју ви де ти мо же мо с јед ним ан ђе ли ма,
ко јој ни по че так не по чи њен
ни крај не иш че за ва.*

* Све то сав ска бе се да из го во ре на 26. ја ну а ра 2017. го ди не у Све ча ној са ли 
Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду.
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АН ДРЕЈ КУ ЗЊЕ ЦОВ

ПО КР ШТА ВА ЊЕ И ШИ РЕ ЊЕ  
ЋИ РИ ЛИЧ НЕ ПИ СМЕ НО СТИ  
У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ РУ СИ ЈИ

По што ва ни пред сед ни че Дра га не Ста ни ћу,
мно го по што ва но ча сни штво Ма ти це срп ске,
ко ле ге и при ја те љи!

До зво ли те ми да вас по здра вим и да у име Ни жње нов го род
ског уни вер зи те та Н. И. Ло ба чев ски, и у сво је лич но име, из ра зим 
за хвал но сти за ука за ну част да на сту пам у Ма ти ци срп ској на Дан 
сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре и да ожи вим се ћа ње на пр ве учи
те ље сло вен ске пи сме но сти Ћи ри ла и Ме то ди ја!

Мо је из ла га ње пред ста вља ре зул тат ра да ру ских на уч ни ка и 
ис тра жи ва ча на те му хри сти ја ни за ци је Ру си је по сред ством књи
жев не тра ди ци је Ћи ри ла и Ме то ди ја. На са мом по чет ку озна чи ћу 
окви ре ис тра жи ва ња: реч ће би ти са мо о ста ри јој ру ској исто ри ји, 
а мо гу ће па ра ле ле са срп ском исто ри јом ши ре њем књи жев не кул
ту ре не ћу по ми ња ти због не до вољ не упу ће но сти. У из ла га њу ни су 
пред ста вље не све чи ње ни це ве за не за ши ре ње ћи ри лич не пи сме
но сти, већ са мо ка рак те ри стич не епи зо де, до га ђа ји и тек сто ви 
ћи ри лич не кул ту ре у сред њо ве ков ној Ру си ји на кон по кр шта ва ња.

Тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти у из ла га њу:
Ста ра Ру си ја (Древняя Русь)1 – те ри то ри ја Ис точ не Евро пе 

ко ја је би ла у са ста ву др жа ве Рју ри ко ви ча до 1238. го ди не и ко ја је 
об у хва та ла Сло ве не, одво је на угар скофин ска и тур киј ска пле ме на.

Ћи ри лич на азбу ка (ћи ри ли ца) – сло вен ска азбу ка у чи јој је 
осно ви грч ко пи смо до пу ње но но вим сло ви ма ко ја су на ста ла да 

1 У срп ском исто ри о граф ском ми љеу по јам Древняя Русь се пре во ди као 
Ки јев ска Ру си ја (прим. прев.).
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би се пре не ли по себ ни зву ци, ка рак те ри стич ни за сло вен ски је зик, 
пре ма обра сцу од го ва ра ју ћих сло ва гла го љи це (ко ју је прет ход но 
ство рио Ћи ри ло); ћи ри ли ца је на ста ла по чет ком X ве ка у Ис точ ној 
Бу гар ској.2 Ла ко нич ни ста ро ру ски нат пи си на гла го љи ци у пе ри о
ду од XI до XI II ве ка3 се не ра чу на ју, с об зи ром на то да већ у XI 
ве ку не пред ста вља ју ши ро ко рас про стра ње ну по ја ву.4 

У овом ра ду, ка да го во ри мо о ћи ри лич ној пи сме но сти, под ра
зу ме ва мо не са мо си стем син так се, ор то гра фи је и сл., већ и бо гат 
књи жев ни је зик ко ји мо же да пре не се ду бо ка осе ћа ња, естет ски 
до жи вљај, па и ка тар зу, и ко ји има сва сред ства за ства ра лач ку 
(кре а тив ну) ак тив ност, укљу чу ју ћи и на у ку. 

У осно ви ра да су три основ не те зе:
1. Пи сме ност се у од ре ђе ној кул ту ри ши ри за јед но са раз во

јем др жа ве. 
2. У Ста рој Ру си ји (ћи ри лич на) пи сме ност се ши ри ла на кон 

по кр шта ва ња и, у скла ду са тим, пред ста вља ла је део бо га тог ар се
на ла сред ста ва за ши ре ње но ве ве ре.

3. Ћи ри лич на пи сме ност је део ви зан тиј ског кул тур ног ком
плек са ко ји је на стао као ре зул тат фор ми ра ња „ви зан тиј ске за јед
ни це на ци ја”.5 

Пр ва и дру га те за се пот кре пљу ју бо га тим упо ред но и сто риј
ским ма те ри ја лом. Од по след њих ис тра жи ва ња по ме ну ће мо она 
ко ја су об ја вље на у збор ни ку по све ће ном про бле ма ти ци пи сме
но сти као еле мен ту др жав не ин фра струк ту ре:

– „Ра не др жа ве, кла се и град ска дру штва мо гу по сто ја ти и без 
пи сме но сти. Ме ђу тим, уко ли ко у не ком дру штву по сто ји фор ми
ра на пи сме ност, то зна чи да у том дру штву по сто ји раз ви је на (...) 
со ци јал на струк ту ра и хи је рар хи ја са ста вље на од три ни воа... До 
овог за кључ ка се до шло на осно ву про у ча ва ња 289 дру штве них 
за јед ни ца ко је су узе те као при мер дру штва епо хе пр во бит не по
ли то ге не зе (до 500. год. пре н. е.);”6

2 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 
усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 303; Ро жде
сֳвен ская Т. В. КИ РИЛ ЛИ ЦА // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло
пе дия. М., 2014. С. 387–388.

3 Сֳоляро ва Л. В. Древ не рус ские над пи си XI –XIV ве ков на пер га менных 
ко дек сах. М., 1998. С. 56–74.

4 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 
усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 304.

5 Обо лен ский Д. Ви зан тийское Со дру же ство На ций. Шесть ви зан тийских 
пор тре тов. М., 1998. С. 11–398.

6 Кра дин Н. Н. Является ли письмен ность кри те ри ем го су дар ства? // Во
 сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су
дар  ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 150.
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– „Ме ђу тим, ни по ја ва, а ни да ље ши ре ње рун ског пи сма ни 
на ко ји на чин ни је по ве за но са на стан ком др жа ва. На про тив, по
ја ва др жа ве пра ће на хри сти ја ни за ци јом озна ча ва ла је крај рун ске 
пи сме но сти сву да осим у Скан ди на ви ји, и ниг де, чак ни у Скан ди
на ви ји, оно ни је по ста ло др жав но пи смо”; „Функ ци је рун ског пи сма 
ко је је оно има ло у пе ри о ду од V до VII ве ка [репрез ентативна, ма
гиј ска, ме мо ра тив на, ко му ни ка тив на [као што то да ље об ја шња ва 
у свом тек сту Ј. А. Мељ ни ко ва – А. К.], очу ва не су то ком це ло куп
ног пе ри о да ње го вог по сто ја ња, али са мо у сфе ри сва ко днев ног 
жи во та, ко ја ни је ве за на за цр кве ну кул ту ру и ак тив ност др жа ве.”7 
При ана ли зи ових ре до ва тре ба има ти у ви ду да се на ста нак др жа
ве у Скан ди на ви ји, про пра ћен хри сти ја ни за ци јом, од ви јао упо ре до 
са упо тре бом ла тин ског пи сма.

– „У то вре ме, у пр вој по ло ви ни X ве ка, на се вер ном Кав ка зу 
је фор ми ра на Алан ска ми тро по ли ја ко ја је би ла пот чи ње на Ца ри
град ској па три јар ши ји. Сре ди ном X ве ка у цен трал ном Прет кав
ка зју ство ре на је не за ви сна др жа ва Ала ни ја... Но во на ста ла ре ал ност 
зах те ва ла је не са мо упо тре бу грч ког је зи ка већ и раз вој ло кал ног, 
алан ског, али већ у пи са ном об ли ку; (...) за пре ла зак Ала на на пи
сме ност на осно ву грч ког пи сма био је пре ло ман упра во X век, ка да 
је кав ка ска Ала ни ја осло бо ђе на од ха зар ске под ре ђе но сти и ка да 
је до шло до ње не хри сти ја ни за ци је за вре ме Ни ко ле Ми сти ка.”8

У ве зи са свим овим чи ње ни ца ма, ко је осве тља ва ју исто ри ју 
пи сме но сти у сред њо ве ков ној Ру си ји, тре ба ис та ћи да су пред крај 
X ве ка ет но си ко ји су на се ља ва ли Ста ру Ру си ју већ ство ри ли сло же
ну со ци јал нопо ли тич ку струк ту ру. Ова струк ту ра је има ла по тре бу 
за пи сме но шћу ко ја је, исто вре ме но, на дру гој стра ни би ла део ар се
на ла Ви зан тиј ске им пе ри је на по љу ши ре ња хри шћан ства. По след њи 
за кљу чак пот кре пљу ју за па жа ња у ве зи са ши ре њем хри шћан ства у 
др жа ва ма ко је су под ви зан тиј ским (рим ским) кул тур ним ути ца јем:

– „По ја ва јер мен ске пи сме но сти иза зва на је, пре све га, по тре
бом но ве хри шћан ске ре ли ги је за пре во дом бо го слов ских трак та та 
ко ји су има ли за да так да усме ре идеј ну и ли тур гиј ску ак тив ност 
Јер мен ске цр кве...”9

7 Мельни ко ва Е. А. Письмен ность без го су дар ства и го су дар ства без пи
сьмен но сти: гер ман ское ру ни че ское письмо во II–XV вв. н.э. // Во сточ ная Евро па 
в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра
 струк туры. М., 2016. С. 180, 184.

8 Бу бе нок О. Б. В по и сках сле дов письмен но сти у сре дне ве ковых ала нов; 
Пе ре ва лов С. М. Письмен ность кав каз ской Ала нии: языки и сферы при ме не ния 
// Во сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент 
го су дар ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 41; С. 222.

9 Аруֳюно ваФи данян В. А. Го су дар ствен ность и письмен ность в ран не
 сре дне ве ко вой Ар ме нии // Во сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. 
Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 28.
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– „У свим слу ча је ви ма ка да се у бли зи ни гра ни ца Ис точ ног 
рим ског цар ства ства ра ла пи сме ност, то је би ло про пра ће но на глим 
по ја ча ва њем иде о ло шког и по ли тич ког ути ца ја Цар ства на на ро де 
ко ји су се на ла зи ли у де ло кру гу ње них жи вот них ин те ре са, пу тем 
ве ре и кул ту ре. Ви зан ти ја је при зна ва ла ове те ри то ри је као су ве
ре не др жа ве, тре ти ра ла их као парт не ре, скла па ла са њи ма до го
во ре и на тај на чин ши ри ла гра ни це но вог хри шћан ског све та под 
сво јим по кро ви тељ ством... Тре ба ис та ћи да је по след њи по ку шај 
ши ре ња но вог пи сма у бли зи ни ви зан тиј ске гра ни це би ло ства ра ње 
сло вен ске пи сме но сти у IX ве ку од стра не Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
као и пре вод на ста ро бу гар ски (ста ро сло вен ски) је зик не ких тек
сто ва из Је ван ђе ља.”10

Уза јам на по ве за ност свих го ре на ве де них ста но ви шта и чи ње
ни ца са исто ри јом сред њо ве ков не Ру си је до зво ља ва нам да ње но 
по кр шта ва ње пред ста ви мо као мо ну мен тал ну исто риј скопо ли
тич ку и кул тур ну чи ње ни цу. То је озна чи ло по ја ву пу но сна жне 
др жа ве у ме ђу на род ној аре ни, др жа ве у ко јој се раз ви ја ви со ка 
кул ту ра. Прет по став ке да су Ис точ ни Сло ве ни до по кр шта ва ња 
мо гли има ти сво ју пи сме ност са да се по би ја ти ме што су ру ска 
сло ва („ру ские письме на”) Па нон ских жи ти ја Ћи ри ла и Ме то ди ја 
или ка сни је уба че на, или пред ста вља ју по гре шно на пи са не ре чи 
„сур ских” („сурьских”), тј. си риј ских сло ва, о че му све до че арап
ски ау то ри ко ји ру ска сло ва по ве зу ју са скан ди нав ском рун ском 
пи сме но шћу. А уко ли ко је и по сто ја ла пи сме ност код Ис точ них 
Сло ве на пре по кр шта ва ња, он да је то мо гао би ти са мо грч ки си
стем пи сма (по све му су де ћи, ћи ри ли цом је на пи са но пи смо ко је 
је стре лом из оку пи ра ног Хер со на Ана стас по слао Вла ди ми ру), 
или ћи ри ли ца (по зна ти гњо здов ски нат пис „Го рухща” – на ћу пу 
до сре ди не X ве ка и др.). Упра во за по тре бе овог пи сма упо тре
бља ва ле су се по себ не пи саљ ке за пи са ње на бре зо вој ко ри ко је су 
про на ђе не у нов го род ским ар хе о ло шким на ла зи шти ма у пе ри о ду 
од 953. до 989. го ди не.

Упра во на кон по кр шта ва ња у сред њо ве ков ној Ру си ји је до шло 
до на глог ши ре ња ћи ри лич не пи сме но сти. У По ве сти ми ну лих 
ле та (ПМЛ) ис так ну то је да се од мах на кон по кр шта ва ња Ки је
вља на из град ња пр вих хри шћан ских хра мо ва пре ма на ред би кне
за Вла ди ми ра (980–1015) „на ча по и ма ти у на ро чи тое ча ди де ти и 
даяти на ча на ученье кни жное ма те рее же чадъ сихъ пла ка ху по нихъ 
ещё бо не бяху ся утвер ди ли ве рою но акы по мер тве ци пла кахся 

10 Алик бе ров А. К., Му драк О. А. Кав каз скоал бан ский ал фа вит как при мер 
но вой письмен но сти для хри сти ан ских на ро дов // Во сточ ная Евро па в древ но сти 
и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра струк туры. 
М., 2016. С. 24.
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Сим же раз даяном  на ученье кни гамъ”.11 Још је дан ве о ма из ра жа
јан фраг мент о књи га ма из ПМЛ да ти ран је 1037. го ди не: кнез Ја
ро слав Вла ди ми ро вич (1019–1054) оку пио је мно штво пи са ра ко ји 
су по че ли да пре во де грч ке књи ге на сло вен ски је зик; књи ге се 
ве ли ча ју као из вор му дро сти, основ ве ре и уз др жа ва ња12 (по сто је 
до ка зи да је Ја ро слав Вла ди ми ро вич у ра зним гра до ви ма отва рао 
шко ле за де цу).

Уза јам на ве за из ме ђу ових чи ње ни ца је ин ди ка тив на. Пр во су 
де цу сла ли да се об у че књи га ма. Очи глед но да је та обу ка (чи та ње 
и пи са ње) би ла на сло вен ском је зи ку ко ји је био пи сан ћи ри ли цом. 
И у овом слу ча ју по сред ни ци су би ли Бу га ри, ко ји су аку му ли ра ли 
и раз ви ли на сле ђе Ћи ри ла и Ме то ди ја. По ла ве ка на кон По кр шта
ва ња, од 988. до 1037. го ди не у сред њо ве ков ној Ру си ји се већ фор
ми рао од ре ђе ни број ква ли фи ко ва них пре во ди ла ца и ту ма ча грч ких 
(ви зан тиј ских) бо го слу жбе них књи га. Ква ли фи ко ва ност и ис ку ство 
у овој обла сти би ли су пре ко по треб ни. Ти пре во ди о ци су би ли 
на ста вља чи де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја, а њи хо ви „на по ри... су од са
мог по чет ка би ли усме ре ни на фор ми ра ње сло вен ског књи жев ног 
је зи ка као са крал ног”.13 Осим то га што су ство ри ли азбу ку, Ћи ри
ло и Ме то ди је су из гра ди ли „је зик ви со ке хри шћан ске кул ту ре, 
но ви књи жев ни је зик ко ји је мо гао да из ра зи сло же не ми сли, фи на 
осе ћа ња, као и да бу де но си лац естет ског на че ла”.14 То је био је ди ни 
на чин да се па га ни уве ре у вред ност но ве ве ре, „из ла жу ћи ви со ко 
бла го гла го ља ње” и „мно го јед но став них и убе дљи вих по ве сти”.15 

У пре во ди лач кој тех ни ци Ћи ри ла и Ме то ди ја ве ли ку уло гу 
је има ло ства ра ње но вих тер ми на, без ко јих је би ло не мо гу ће тач но 
пре не ти хри шћан ске дог ме. Ј. М. Ве ре шча гин из два ја 4 тех ни ке 
твор бе тер ми на „со лун ске бра ће” и њи хо вих на ста вља ча: тран спо
зи ци ју (пре но ше ње грч ке фи ло зоф скобо го слов ске се ман ти ке на 
сло вен ску лек си ку), по зајм љи ва ње, кал ки ра ње и мен та ли за ци ју 
(пре ла зак од пој мов ног ка сло же ни јем и раз гра на ти јем по за дин
ском ни воу, пре во ђе ње од ре ђе ног де ла све у куп не се ман ти ке, а не 
по ла зне ре чи –тер ми на).16 Ове тех ни ке су се при ме њи ва ле у свим 

11 Ла врентьев ская ле то пись // Пол ное со бра ние рус ских ле то пи сей (ПСРЛ). 
Т. I. М., 1997. Стб. 118–119; Ипатьев ская ле то пись // ПСРЛ. Т. II. М., 1998. Стб. 103.

12 Ла врентьев ская ле то пись. Стб. 152; Ипатьев ская ле то пись. Стб. 140–141.
13 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 

усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 301.
14 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра

тур но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 306.
15 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра

тур но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 307.
16 Ве рещагин Е. М. Ис то рия во зник но ве ния древ не го общеславянско го 

ли те ра тур но го языка. Пе ре вод че ская деятельность Ки рил ла и Ме фо дия и их 
уче ни ков. М., 1997. С. 36–51.



333

сло вен ским кул ту ра ма ко је су при хва ти ле на сле ђе Ћи ри ла и Ме
то ди ја, па и у ста ро ру ској. И по што је на кон 50 го ди на по сле по
кр шта ва ња Ру си је от по че ло ак тив но пре во ђе ње, то је озна чи ло и 
по че так пе ри о да пре во да. А пе ри од пре во да је „вре ме ше гр то ва ња 
за књи жев ни је зик”. За књи жев ни је зик ко ји су ство ри ли Ћи ри ло 
и Ме то ди је пе ри од ше гр то ва ња (пре во да) тра јао је пре ко 20 го ди на: 
20 го ди на на кон ства ра ња сло вен ског књи жев ног је зи ка от по че ло је 
ори ги нал но ства ра ла штво на том је зи ку.17 За Ста ру Ру си ју је ди стан
ца од ше гр то ва ња до са мо стал ног ства ра ла штва би ла још кра ћа, 
по што је сло вен ски књи жев ни је зик већ имао сво ју тра ди ци ју. На 
њу су се осла ња ли у Ста рој Ру си ји.

По зна то је да су Ћи ри ло и Ме то ди је ско ро при ве ли кра ју пре
вод ка нон ских књи га Ста рог и Но вог За ве та (из у зев књи га Ма ка
ве ја), Но мо ка нон Јо ва на Схо ла сти ка и ство ри ли За кон Суд њи љу дем 
– сло вен ски спо ме ник пра ва18 (у осно ви је би ла ви зан тиј ска екло
га, а са чу вао се За кон Суд њи љу дем у ру ским ру ко пи си ма по чев 
од XI II ве ка). „Кор пус на ис точ но сло вен ској осно ви [библијских 
тек сто ва – А. К.] био је до пу њен но вим пре во ди ма, а вр ше на је и 
ре дак ци ја ста рих тек сто ва.”19 Овај по сао је за по чет 1037. го ди не.

„Пре ве де на књи жев ност, ко ја се по пут буј ног по то ка ули ла 
у ру ску књи жев ност XI –XII ве ка, до при не ла је учвр шћи ва њу хри
шћан ске иде о ло ги је у књи жев но сти, до но се ћи са со бом мно штво 
но вих жан ро ва... Ме ђу тим, пре ве де на књи жев ност ни је при хва
ће на па сив но у сред њо ве ков ној Ру си ји... ’Пре во ди о ци’ су да ва ли 
пред ност по тре ба ма чи та ла ца, по не кад и у ве ћој ме ри не го што су 
по што ва ли по ду да ра ње са ори ги на лом.”20 Го ди не 1073. са чи њен 
је спи сак на осно ву бу гар ског ори ги на ла Из бор ни ка, а го ди не 1076. 
са ста вљен је Из бор ник Свја то сла ва Ја ро сла ви ча (ки јев ског кне за). 
У XI ве ку у сред њо ве ков ној Ру си ји су пре ве де ни на ста ро ру ски 
је зик Жи ти је Ди ми три ја Со лун ског, Жи ти је Алек си ја чо ве ка Бо жи
јег, Жи ти је Ни ко ла ја Мар ли киј ског и Жи ти је Ан дре ја Ју ро ди вог. 
У сред њо ве ков ној Ру си ји у XI ве ку је би ло пре ве де но Жи ти је 
Кон стан ти наЋи ри ла и већ су од XII ве ка по сто ја ли вид ни тра го
ви ње го вог ути ца ја у де ли ма ста ро ру ске књи жев но сти. У сред њо
ве ков ној Ру си ји је би ло пре ве де но и Жи ти је Ме то ди ја. За јед но са 

17 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра тур
 но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 317–318.

18 Флоря Б. Н. КИ РИЛЛ и МЕ ФО ДИЙ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 386–387; Ту ри лов А. А. БИ БЛЕЙСКИЕ КНИ ГИ 
// Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 66–67.

19 Ту ри лов А. А. БИ БЛЕЙСКИЕ КНИ ГИ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 66.

20 Ли хачёв Д.С. Пе ре вод ная ли те ра ту ра в раз ви тии ли те ра туры Древ ней 
Ру си // Би бли о те ка ли те ра туры Древ ней Ру си. Т. 2. СПб., 1997. С. 6 –7.
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Јо ва ном ег зар хом бу гар ским, ње го ви чи та о ци у сред њо ве ков ној 
Ру си ји су се чу ди ли устрој ству при ро де и чо ве ка. До по чет ка XI II 
ве ка Ис точ ни Сло ве ни су има ли на рас по ла га њу Књи гу Де ла Апо
стол ских (рус. „Тол ковый Апо стол”). Скит ски, еги пат ски и си нај
ски па те рик су ути ца ли на на ста нак Ки јев скопе чер ског па те ри ка. 
Зна ло се у сред њо ве ков ној Ру си ји и за По вест о Вар ла а му и Јо а
са фу. По чет ком XII ве ка је био пре ве ден Про лог.

Сва по бро ја на де ла до пу ња ва на су ве ли ким бро јем на уч них 
не ка нон ских тек сто ва, по све ће них, по пра ви лу, Све тој исто ри ји. 
У до мон гол ској Ру си ји су би ле по зна те и чи та ле су се По вест о 
Јев ста фи ји и Пла ки ди, По вест о Аки ру Пре му дром, Под ви зи Ди
ге ни са (рус. Дев ге ни е во деяние), апо кри фи О ства ра њу Ада ма, О 
Ада му и Еви, О по то пу, Ви зи ја про ро ка Иса и је, Бо го ро ди чин ход 
по му ка ма и др. 

Све то све до чи о бр зом ши ре њу хри шћан ске кул ту ре у Ста рој 
Ру си ји. Брз тем по овог про це са на ме ће пи та ње о узро ци ма ре ла
тив но ла ког од сту па ња па ган ске ве ре пред хри шћан ством.

По след ња ис тра жи ва ња ста ро ру ског па га ни зма до при хва та
ња хри шћан ства по ка зу ју да „... нам се сло вен ски па га ни зам пред
ста вља као ’не у о бли чен’, крај ње амор фан и чак при ми ти ван, са 
ла га ним пре ла зи ма у ар ха ич не и до сло вен ске (де ли мич но и оп ште 
ин до е вроп ске) ми то ло шке пред ста ве. Ова ква не ста бил ност сло вен
ског па га ни зма у пот пу но сти од го ва ра ре ла тив но мла дом ет но су 
као што су би ли Сло ве ни.”21 Вла ди ми ро ва ре фор ма па га ни зма22 
око 980. го ди не пред ста вља по ку шај вла сти да уни фи ци ра ве ли ки 
број бо го ва. Ме ђу тим бо го ви ма се на ла зе и они „иран ског” по ре
кла – Хорс и Се маргл. Овај по ку шај, ко ји је пред у зет не ко ли ко 
го ди на пре по кр шта ва ња Ру си је, ни је имао шан се да успе и са мо 
по ка зу је до ко је је ме ре па га ни зам у сред њо ве ков ној Ру си ји био 
неста би лан и не у ре ђен. Ова окол ност је и омо гу ћи ла ре ла тив но 
бр зо ши ре ње хри шћан ства у Ста рој Ру си ји, а са њим и ви со ке књи
жев не кул ту ре.

С дру ге стра не, све по ме ну то је узро ко ва ло фор ми ра ње на род
ног хри шћан ства (пра во сла вља), у ко јем су па ган ски ли ко ви и ве
ро ва ња по сто ја ли са мо под усло вом да их је хри шћан ство по бе ди ло 
(Христ, све ци, пра зни ци и сл.). Овај фе но мен је су прот ста вљен 
дво је вер ју, у ко јем су и хри шћан ски Бог и па ган ски бо го ви из јед
на че ни. При то ме се у ста ро ру ским по у ка ма про тив па ган ства 
по ми ње дво је вер је,23 што се об ја шња ва упо тре бом ви зан тиј ских 

21 На за рен ко А. В. Древ ние славяне и Русь (исто ри кофи ло ло ги че ские 
ис сле до ва ния). М., 2009. С. 299–300.

22 Ла врентьев ская ле то пись… Стб. 79; Ипатьев ская ле то пись… Стб. 67.
23 Щаве ле ва Н. И. Сло во не ко е го Хри столюбца  и рев ни теля по пра вой 

ве ре; „Сло во свято го Гри го рия”; Сло во „О по сте к не ве жам” // Письменные 
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обра за ца ко је су ау то ри овог жан ра пра ти ли. Ве ро ват но се упра во 
тим на род ним пра во сла вљем мо же об ја сни ти на и ме но ва ње све ште
ни ка „Упи(ы)р” (срп ски екви ва лент је Вам пир), Ли хо (лик ис точ
но сло вен ске ми то ло ги је ко ји пред ста вља пер со ни фи ка ци ју зла).24 
У исто вре ме овај ан тро по ни миј ски ка зус по ка зу је да ма ни фе ста
ци ја па ган ства ни је пред ста вља ла прет њу за хри шћан ство у сред
њо ве ков ној Ру си ји.

На рав но, хри шћан ство је има ло сво је нај ја че по зи ци је у ста
ро ру ским гра до ви ма, а то од ра жа ва ју ћи ри лич ни тек сто ви. Та мо 
су се уз ди за ли ка ме ни хра мо ви, по ред њих су би ли ма на сти ри, 
кне же ви су би ли цр кве ни по кро ви те љи. Упра во се у цр кве ним 
шко ла ма сти ца ла пи сме ност, та мо се чи та ло, пре во ди ло и на ста ја ли 
су но ви тек сто ви. На рав но, си ту а ци ја је би ла сло же ни ја у се о ским 
под руч ји ма. Ова ква си ту а ци ја узро ку је по те шко ће за ис тра жи ва че: 
прак тич но ни је са чу ван ни је дан храм из се о ског под руч ја (хра мо
ви су би ли др ве ни), а ни тра го ви пи сме но сти из ста ро ру ског се ла 
до мон гол ског пе ри о да.

То нам да је мо гућ ност да го во ри мо о ши ре њу пи сме не кул ту
ре у ста ро ру ским гра до ви ма. У мно го че му то је од ре ђи ва ла пи
сме ност ста нов ни штва. До каз то ме су за пи си на бре зо вој ко ри.25 
За пи си на бре зо вој ко ри из XI ве ка су у нај ве ћем бро ју от кри ве ни 
у ар хе о ло шким на ла зи шти ма Нов го ро да. Жан ро ви ових за пи са су 
раз ли чи ти – од љу бав них по сла ни ца, спи ско ва ду го ва, до цр кве
них по сло ва. Ра зно вр сност жан ро ва све до чи о ши ро кој рас про
стра ње но сти пи сме но сти. Овај про цес је, по све му су де ћи, кре нуо 
по пут ла ви не на кон по кр шта ва ња. На бре зо вом за пи су бр. 591 из 
пе ри о да 1025–1050. го ди не већ је при ка за на азбу ка.

Те ма за пи са на бре зо вој ко ри је ва жна за осве тља ва ње те ме 
ко ја је из дво је на у по се бан па сус из ла га ња. Број за пи са ко ји су 
ар хе о ло зи от кри ли у Нов го ро ду (а по сто је и за пи си на бре зо вој 
ко ри и у дру гим гра до ви ма) не пре ста но ра сте и до 2015. го ди не је 
от кри ве но 1067 за пи са (у пе ри о ду од пре ко 500 го ди на). Као што 
ана ли за по ка зу је, за пи се на бре зо вој ко ри су пи са ли љу ди прак тич
но свих со ци јал них сло је ва. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни це ко је све
до че о по сто ја њу ви со ке књи жев не кул ту ре и о ши ре њу пи сме но сти 
у сред њо ве ков ној Ру си ји, из њих сле ди прет по став ка да је по сто јао 
ши ро ки круг по тен ци јал них чи та ла ца, по што ва ла ца књи жев не 
му дро сти.

памятни ки ис то рии Древ ней Ру си. Ле то пи си. По ве сти. Хо жде ния. По у че ния. 
Жи тия. По сла ния. СПб., 2003. С. 153–159.

24 Столяро ва Л. В. Свод за пи сей пи сцов, ху до жни ков и пе реплётчи ков 
древ не рус ских пер га менных ко дек сов XI –XIV ве ков. М., 2000. С. 11–12.

25 Янин В. Л. БЕ РЕСТЯНЫЕ ГРА МОТЫ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 62–64.
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Осим бре зо ве ко ре, за опи сме ња ва ње су се по чет ком XI ве ка 
упо тре бља ва ле и во шта не та бли це. То по твр ђу је про на ла зак Нов го
род ског псал ти ра, на три ли по ве да ске. На њи ма су псал ми Аса фа. 
По сле от кри ћа Нов го род ског псал ти ра он до да на шњег да на пред
ста вља нај ра ни ји спо ме ник „цр кве но сло вен ске ре дак ци је ру ске 
ре дак ци је”. У ве зи са овим из ла га њем, ин ди ка тив но је да је овај 
текст у ди рект ној ве зи са ћи ри ли цом и хри шћан ством.26 Пре Нов го
род ског псал ти ра нај ста ри ји спо ме ник је био Остро ми ро во је ван ђе
ље (1056–1057) – нај ста ри ја са чу ва на ста ро ру ска ру ко пи сна књи га.27 
Спис са др жи је ван ђе љеапра кос, цр кве ни ка лен дар, ек фо нет ску 
но та ци ју.28 Остро ми ро во је ван ђе ље пред ста вља је дан од ре зул та
та про це са ко ји је по кре нуо кнез Ја ро слав Вла ди ми ро вич (Му дри) 
1037. го ди не.

Им пулс за кул тур ни раз вој ко ји је сред њо ве ков на Ру си ја до
би ла по кр шта ва њем и ши ре њем ћи ри лич не пи сме но сти ути цао 
је и на фор ми ра ње соп стве ног ста ро ру ског кул тур но и сто риј ског 
иден ти те та. Он је ло гич но про ис ти цао из иде је исто ри је ко ју је 
до не ло хри шћан ство и из не из бе жног по ве зи ва ња са хри шћан ском 
исто ри јом и оним не ис црп ним ду хов ним, фи ло зоф ским и кул тур
ним на сле ђем ан тич ке и бли ско и сточ не ци ви ли за ци је ко је је до
шло за јед но са Све тим пи смом.

Фор ми ра ње соп стве ног иден ти те та у тек сто ви ма от по че ло је 
са ма лим за ка шње њем у по ре ђе њу са по чет ком пре во ди лач ке ак тив
но сти. Она се ис по љи ла до ста ра но у раз ли чи тим де ли ма. По себ но 
тре ба из дво ји ти Сло во о За ко ну и Бла го да ти (на ста ло у пе ри о ду 
од 1038. до 1043. го ди не) ми тро по ли та Ила ри о на као и на ста нак 
пр вих ру ских ле то пи са (по че так ле то пи са ни ја).

Ила ри он, пр ви ру ски ми тро по лит (1051. год.), по ста вио је пи
та ње о ме сту и зна ча ју хри шћан ске Ру си је у исто ри ји хри шћан ске 
цр кве и у по ро ди ци хри шћан ских на ро да. Вла да ми шље ње да је 
Ила ри он по ста вио ова кво пи та ње да би оправ дао „уч ти во од би ја ње 
пот чи ња ва ња” сред њо ве ков не Ру си је Ви зан ти ји, ко је је ре зул ти
ра ло по ста вља њем Ила ри о на за ру ског ми тро по ли та од стра не са
бо ра ру ских епи ско па, а не ца ри град ског па три јар ха.29 У сло је ви том 
и оп шир ном Сло ву о За ко ну и Бла го да ти пре ва зи ла зи се од ре ђе
ни „ком плекс ма ње вред но сти” сред њо ве ков не Ру си је у ве зи с тим 

26 Янин В. Л., За лизняк А. А., По веֳ кин В. И., Рыби на Е. А., Ги мон Т. В. 
НОВ ГО РОД СКАЯ ПСАЛТЫРЬ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци
кло пе дия. М., 2014. С. 555–556.

27 http://www.nlr.ru/exib/Go spel/ostr/ill.html.
28 Тво роֱов О. В., Ги мон Т. В. ОСТРО МИ РО ВО ЕВАН ГЕ ЛИЕ // Древняя 

Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 581–582.
29 Мол до ван А. М. ИЛА РИ ОН // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци

 кло пе дия. М., 2014. С. 332.
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што је Ру си ја тек при кне зу Вла ди ми ру при ми ла хри шћан ство (988. 
го ди не), за сно ва но на ју да и зму. Да ли се она за и ста на ла зи у за
пећ ку исто ри је хри шћан ских на ро да? Од рич ни од го вор на ово 
пи та ње до зво ља ва нам да прет по ста ви мо да су не ки на ро ди при
хва та ли хри шћан ство под при ти ском „За па да”, а сред њо ве ков на 
Ру си ја га је при хва ти ла до бро вољ но, ис пу ње на Бла го да ти. Иза да
так ко ји је био пред Ру си јом и дру гим хри шћан ским на ро ди ма, 
пре ма Ила ри о ну, био је сле де ћи: да се хри шћан ство ши ри на осно ву 
Бла го да ти. У ве зи са по себ ним зна че њем по кр шта ва ња Ру си је и 
на по ра да се хри шћан ство про ши ри, у Сло ву о За ко ну и Бла го да ти 
ве ли ча ли су се кнез Вла ди мир и Ја ро слав.30 Ила ри он их на зи ва 
ка га ни ма – тур киј ском ти ту лом ко ја је јед на ка цар ској.31 У то ме се 
мо же ви де ти на ив ни по ку шај од бра не вла сти тог иден ти те та пред 
ли цем на ме тљи вог по кро ви тељ ства од стра не Ви зан ти је, по пут 
оно га ко ји је пред у зео кнез Вла ди мир ка да је на кр ште њу при хва тио 
име „Ва си ли је” – тј. ва си левс (Βασιλεύς – грч ки на зив/ти ту ла за ца ра 
– прим. прев.) Ова кве по ку ша је су пред у зе ли и бал кан ски Сло ве ни.

Пре ма ду би ни и устре мље но сти ин те лек ту ал них, ду хов них 
и бо го слов ских тра га ња, Сло во о За ко ну и Бла го да ти је пр во вред но 
фи ло зоф ско де ло. При то ме је у ње му то ли ко сна жна и убе дљи ва 
бо го слов ска ком по нен та, да у ате и стич кој со вјет ској др жа ви све до 
1984. го ди не Сло во о За ко ну и Бла го да ти ни је дан пут ни је об ја вље
но у це ли ни. Ни су сви ис тра жи ва чи из обла сти ста ро ру ске исто ри
је и ру ске фи ло зо фи је зна ли за ово де ло. Би ло је ко мич них си туа
ци ја: ино стра ни ис тра жи ва чи су от кри ва ли со вјет ским на уч ни ци ма 
по чет ке ста ро ру ске фи ло зо фи је. Да је мо реч не мач ком ру си сти: „ко
му ни стич ки по ли ти ча ри” „... су сма тра ли да је су ви шно и чак штет
но об ја вљи ва ти де ло у ко јем ау тор та ко убе дљи во из ла же бо го слов
ска пи та ња и, у кон крет ном слу ча ју, раз ли ке из ме ђу ју да и зма и 
хри шћан ства, у ко јем се та ко оби ла то ци ти ра Би бли ја и са та квом 
вир ту о зном кра сно ре чи во шћу се из ла же цр кве но уче ње”.32 Нео п ход
но је скре ну ти па жњу да се овај мај стор ски бо го слов ски трак тат 
по ја вио по ла ве ка на кон по кр шта ва ња и при хва та ња тра ди ци је 
Ћи ри ла и Ме то ди ја. Сво ју вред ност – Сло во о За ко ну и Бла го да ти 
– ру ска кул ту ра ду гу је Ћи ри лу и Ме то ди ју, ко ји су по да ри ли сло
вен ску азбу ку, фор ми ра ни књи жев ни је зик и све те хри шћан ске 
тек сто ве.

30 Тексты с раз ноч те ниями // Мол до ван А. М. „Сло во о за ко не и бла го да ти” 
ми тро по ли та Ила ри о на. Ки ев, 1984. С. 78–196.

31 Сум ни ко ва Т. А. „Сло во о за ко не и бла го да ти” ми тро по ли та Ила ри о на 
// Письменные памятни ки ис то рии Древ ней Ру си. Ле то пи си. По ве сти. Хо жде ния. 
По у че ния. Жи тия. По сла ния. СПб., 2003. С. 178.

32 Мюллер Л. Ки ев ский ми тро по лит Ила ри он: жизнь и твор че ство // Мюллер 
Л. Понять Рос сию: исто ри кокультурные ис сле до ва ния. М., 2000. С. 88.
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У СССРу су мно го бо ље од Сло ва о За ко ну и Бла го да ти про
шли тра ди ци ја ле то пи са и ис тра жи ва ња ве за на уз њу. Фе но мен 
ле то пи са као све о бу хват ног тек ста: исто риј ске хро ни ке, исто рио
со фи је, књи жев ног де ла, пи са ног спо ме ни ка, бо го сло вља, на стао 
је тек у сред њо ве ков ној Ру си ји. И на ла зи свој од раз, пре све га, у 
По ве сти ми ну лих ле та (ПМЛ). Иа ко је ПМЛ ко нач но уоб ли че на 
по чет ком XII ве ка, ње ни по ла зни тек сто ви су на ста ли у XI ве ку. 
При по ре ђе њу ПМЛ упо тре бља ван је Хро но граф ски збор ник (рус. 
Хро но граф по Ве ли ко му из ло же нию), ко ји је са ста вљен до 1090. 
го ди не. У овом збор ни ку из ло же на је би блиј ска исто ри ја, исто ри
ја ста рог Ри ма, исто ри ја др жа ва на кон рас па да др жа ве Алек сан дра 
Ма ке дон ског и исто ри ја Ви зан ти је.33 Ето у ка кве то ко ве свет ске 
исто ри је у ПМЛ се угра ђи ва ла и исто ри ја Ис точ них Сло ве на и њи
хо вих су се да, као и исто ри ја фор ми ра ња и по сто ја ња Ста ро ру ске 
др жа ве. Тра ди ци ја ле то пи са „... на ста ја ла је у окви ри ма два кул та 
– хри шћан ске Веч но стиуса да шњо сти и Про шло стиуса да шњо
сти. Веч ност и Про шлост ко је се су сре ћу у са да шњо сти ле то пи сца 
пред ста вља ју ко ор ди на те ду хов ног по ља у ко јем је на ста ја ло и 
на ста ло не са мо ле то пи сно ства ра ла штво већ и ком плет не ста ро
ру ске књи жев но сти, па и це ло куп не кул ту ре но во на ста лог ру ског 
на ро да”.34 Тре ба ли по себ но ре ћи да „хри шћан ска Веч ностуса да
шњо сти”, ко ја је ста нов ни штву Ста ре Ру си је ра зу мљи ва, пред ста
вља дар Ћи ри ла и Ме то ди ја? Ва жна је још јед на окол ност: Сло во 
о За ко ну и Бла го да ти и ПМЛ по ста ли су сред ство кул тур но и сто
риј ске иден ти фи ка ци је сред њо ве ков не Ру си је ко је је омо гу ћи ло 
по сто ја ност ста ро ру ске, а са мим тим и ру ске кул ту ре.

Ста ро ру ска епо ха, у ко јој се пу тем ћи ри лич не пи сме но сти 
про ши ри ла и учвр сти ла хри шћан ска кул ту ра, по ста ла је основ за 
раз вој ру ске кул ту ре. Ова кул ту ра је та ко ђе од и гра ла ва жну уло гу 
у на ста вља њу де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја: пр во је у XIV ве ку да ла 
азбу ку урал ског угрофин ског на ро да (рус. „зырянская азбу ка”), 
на ста лу на осно ву ћи ри ли це, а већ у XX ве ку фор ми ра ла је чи тав 
низ ћи ри лич них пи са ма за не сло вен ске на ро де Ру си је. Ћи ри лич на 
пи сме ност и књи жев ност Ста ре Ру си је од и гра ли су ва жну уло гу у 
ре фор ми ру ског књи жев ног је зи ка. У овој обла сти мно го је ура дио 
ве ли ки ми сли лац, књи жев ник, ре фор ма тор ру ског је зи ка и ве ли ки 
исто ри чар Ни ко лај Ми хај ло вич Ка рам зин. Го ди не 2016. про сла вље
но је 250 го ди на од ње го вог ро ђе ња. Ка рам зин је за у зео ме сто тик 
до Ћи ри ла и Ме то ди ја по кло нив ши ру ској ћи ри ли ци сло во „ё”!

33 Тво роֱов О. М. ХРО НО ГРАФ ПО ВЕ ЛИ КО МУ ИЗ ЛО ЖЕ НИЮ // Древняя 
Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 863.

34 Про хо ров Г. М. Древ не рус ское ле то пи са ние. Взгляд в не пов то ри мое. 
СПб., 2014. С. 5–6.
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Же лим да за вр шим из ла га ње упо ре ђи ва њем по је ди них ре зул
та та раз во ја књи жев не тра ди ци је Ћи ри ла и Ме то ди ја у сред њо ве
ков ној Ру си ји и сред њо ве ков ној Ср би ји XIV ве ка. Го ди не 1377. у 
Ни жњем Нов го ро ду за вр шен је ле то пис ко ји је до био име пре ма 
свом пре пи си ва чу Ла врен ти ју – Ла врен ти јев ски.35 По сто ји основ да 
се уче сни ком у пи са њу Ла врен ти јев ког ле то пи са сма тра епи скоп 
(а за тим и ми тро по лит) Ди о ни си је, са рад ник и исто ми шље ник 
Сер ги ја Ра до њеш ског и ми тро по ли та Алек си ја. Ди о ни си је, ко ји је 
био чо век ви со ке кул ту ре, обра тио је па жњу на ци та те из збор ни ка 
Пче ла ко ји се мо гу сре сти у тек сту Ла врен ти јев ског ле то пи са за 
1180. го ди ну. Он је ове ци та те ко ри стио у фраг мен ти ма ле то пи са 
ко је је сам ства рао.36 На по ме ну ћу да је Пче ла (Ме ли са) збор ник 
му дро сти из Све тог пи сма, де ла ан тич ких фи ло зо фа и ис точ них 
му дра ца (ви зан тиј ског по ре кла из IX ве ка), ко ји су пре ве ли бу гар
ски, срп ски и ста ро ру ски пи са ри. Сред њо ве ков на Ру си ја је до би ла 
Пче лу на свом је зи ку у XII ве ку. Ла врен ти јев ски ле то пис је спо ме
ник од свет ског зна ча ја, по што је у ње го вом са ста ву до нас до шла 
и ПМЛ, По у ка Вла ди ми ра Мо но ма ха и др. Он се за вр ша ва ре чи ма: 
„Ра ду ется ку пец при куп ство рив и кор мчий в утишье при став и 
стран ник в оте че ство своё при шед та ко и ра ду ется и книжный спи
са тель до шед кон ца кни гам та ко и аз худый не до сто иный и мно
го грешный раб Бо жий Ла врен тий мних.” Ове ре чи пред ста вља ју 
пре вод два на е сто сло жних грч ких јам пских сти хо ва. Го ди не 1371. 
Ср бин Иса и ја у фи на лу пре во да на сло вен ски је зик књи га Ди о ни
си ја Аре о па ги та да је јам пске и хек са ме тар ске сти хо ве.37 Пред став
ни ци раз ли чи тих гра на ћи ри ло ме то ди јев ског др ве та сло вен ске 
књи жев но сти укљу чи ли су се у свет ске књи жев не то ко ве им про
ви зу ју ћи и пре во де ћи тек сто ве грч ке кла сич не тра ди ци је.*

Пре ве ла с ру ског 
Ан же ла Про хо ро ва

Струч на ре дак ту ра тек ста 
Ђу ра Хар ди

35 http://ex po si ti ons.nl r.ru /La u ren ti an Co dex/_Pro ject/pa ge_Show.php.
36 Ку зне цов А. А. Образ пра вле ния вла ди мир ско го князя Ге ор гия Все во ло

до ви ча в его По хва ле // Ди а лог со вре ме нем. Альма нах ин тел лек ту ально й ис то рии. 
2013. Вып. 43. С. 69–82; Он же. Ди о ни сий – ав тор по смерт ной по хвалы князю 
Ге ор гию Все во ло до ви чу // Хри сти ан ская цер ковь и со ци о культурные кри зисы 
Во сточ ной Европы: Сбор ник на учных тру дов. Ни жний Нов го род, 2014. С. 49–62.

37 Про хо ров Г. М. Древ не рус ское ле то пи са ние. Взгляд в не пов то ри мое. 
СПб., 2014. С. 322–329.

* Пре да ва ње одр жа но 24. ма ја 2016. го ди не у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду, по во дом обе ле жа ва ња Да на сло вен ске пи сме но сти.
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К Р И  Т И  К А

„АР ЗА МАС” – УКЛЕ ТИ ПРО СТОР СПА ЈА ЊА  
ЧО ВЈЕ КА И НИ ШТА ВИ ЛА 

Ива на Ди мић, Ар за мас, Ла гу на, Бе о град 2016

Ар за мас је при ча о уса мље но сти, бо ле сти и стра ху од смр ти, али 
исто та ко го во ри и о љу ба ви у жи во ти ма љу ди не на вик ну тих на ли је по. 
Ива на Ди мић спа да у не на ме тљи ве на ше ау то ре, у ау то ре ко ји жи ве сво
ју књи жев ност гра де ћи сви јет на емо ци ја ма и оном ду бо ко про жи вље ном. 
Ни је то од ли ка са мо Ар за ма са, јер се и у оста лим дје ли ма ове ау тор ке 
нај ви ше па жње по све ћу је лич ном, оном „ја” ко је ин три ги ра чи та о ца. У 
сво јих пет збир ки крат ких при ча, ко је су оби ље жи ле њен ви ше де це ниј
ски књи жев ни рад, спи са те љи ца је оно лич но учи ни ла до ми нант ном 
ка те го ри јом, па да нас Ива ну Ди мић кроз ње не крат ке при че, па и дра ме, 
пре по зна је мо као ау тор ку књи га истин ских емо ци ја. Са Ар за ма сом ау тор
ка оста је на истом тра гу, што, у ду ху Бар то ве те о ри је, тре ба схва ти ти 
као од ли ку по е ти ке Ива не Ди мић, а не као од ли ку ње ног жи во та. Сви јет 
Ар за ма са, нај бо ље књи ге об ја вље не на срп ском је зи ку у 2016. го ди ни по 
ми шље њу НИНовог жи ри ја, је сте сви јет сно ви ђе ња, бор би и тр пље ња, 
сви јет стра да ња ду ха ћер ке за рад спа ша ва ња ти је ла мај ке. И ма да Ар за
мас на те мат ском и идеј ном пла ну, као и сло је ви то шћу и увјер љи во шћу 
пе р спек ти ве, до но си за ни мљив осврт на муч ност са вре ме ног жи вље ња, 
оста је упит на оправ да ност до дје љи ва ња НИНове на гра де овом дје лу 
због про бле ма ње го вог жан ров ског од ре ђе ња. 

На и ме, ко ли ко год де фи ни ци ја ро ма на би ла ши ро ка, и ко ли ко год 
под ра зу ми је ва ла при су ство ви ше жан ро ва, ово дје ло не мо же мо од ре ди
ти као ро ман. Струк ту ра је раз би је на и не по сто ји уни вер зал на при ча, 
ни ти ли ко ви ко ји би ства ра ли по треб ну ве зу. Је ди ни зна ча јан ко хе зив ни 
фак тор је мо тив смр ти, а не ко хе рент но сти ком по зи ци је до при но си са
мо стал ност по је ди них ди је ло ва тек ста. При је све га то је драм ски дио 
Ар за ма са, а осим по је ди нач них про зних фраг ме на та из два ја се и не што 
сло же ни ја, ши ра и ни чим не и за зва на при ча о Еми ли Ди кин сон. Ар за мас 
је дје ло ко је са др жи осо би не сва три књи жев на ро да: ли ри ке, епи ке и 
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дра ме. У осно ви је драм ски текст ко ји у сре ди ште ства ри по ста вља до
га ђа је из по зних го ди на жи во та де мент не ста ри је го спо ђе и ње не кћер ке, 
сло бод не умјет ни це. Про зни фраг мен ти пре си је ца ју драм ски текст и 
има ју раз ли чит сте пен зна ча ја и ком плек сно сти. Смје њи ва ње драм ских 
и про зних фраг ме на та до дат но је ути ца ло на до жи вљај Ар за ма са као 
цје ли не. Мо гу ће је оба ова ди је ла тек ста чи та ти и за себ но, са мо драм ски 
и са мо про зни. Лир ско је при сут но и у драм ском тек сту, као и у про зним 
фраг мен ти ма ко ји су на ро чи то емо тив но обо је ни јер у нај ве ћој мје ри 
пред ста вља ју су бјек ти ван до жи вљај и из лив нај ду бљих емо ци ја не и ме
но ва них „ја”. Осје ћа ња ко ја су „без фил те ра” да та у про зним фраг мен
ти ма од ре ђу ју по на ша ње „ли ко ва” и њи хо ве по гле де на сви јет, оса мо
ста љу ју ћи се до дат но у од но су на цје ли ну. Због то га је Ар за мас нај бо ље 
схва ти ти као жан ров ски хи брид, цје ли ну дра ме и при ча са ви со ким 
при су ством лир ског.

Је дан од кључ них мо ти ва у Ар за ма су је сте мо тив смр ти, и он има 
функ ци ју лајт мо ти ва. Он је нај зна чај ни ји ко хе зив ни фак тор ко ји по ве зу је 
при лич но са мо стал не ди је ло ве ком по зи ци је. Смрт пред ста вља из ба вље
ње или про клет ство, јер жи вот обич ног чо вје ка XXI ви је ка пред ста вља 
упра во иш че ки ва ње оног тре нут ка у ком ће се пре ки ну ти бол на, не пред
ви ди ва, окрут на, ле тар гич на ве за са ствар но шћу. Ни јед на исти на ни је 
у тој мје ри от кри ве на и ја сно ис ка за на као исти на о бе сми слу жи во та 
из ког је ам пу ти ра на љу бав. При том, мо тив смр ти пра ти мо тив стра ха. 
То је про гре сив ни страх од жи во та, од не из вје сно сти, од про па да ња, 
страх ко ји при ти ска чо вје ка ко ји не ма на чи на да га ка на ли ше. Про гре си
ван као и де мен ци ја. Љу бав се уво ди не на ме тљи во, дис крет но, без хо ли
вуд ске па те ти ке ко ја је пра зна љу шту ра; љу бав пре ма бли жњем, пре ма 
чо вје ку, пре ма сре ћи, па и пре ма жи во ту; нај ра зли чи ти је схва ће на искре на 
љу бав. 

На ро чит зна чај за ра зу ми је ва ње Ар за ма са има ју сим бо ли. Мо ти ви 
смр ти и љу ба ви су исто вре ме но и сим бо ли ло ше и до бре стра не жи во та. 
Мје сто ко је мо тив љу ба ви за у зи ма и на чин на ко ји га Ива на Ди мић тре
ти ра нео до љи во под сје ћа ју на де таљ из сло вен ске ми то ло ги је. Из ме ђу 
до жи вља ја љу ба ви и ста рих срп ских ле сни ка1 мо же се по ста ви ти знак 
јед на ко сти. Љу бав у Ар за ма су, као и ле сник по на род ном вје ро ва њу, не 
до зво ља ва да ци клус жи во та бу де пре ки нут. Она је за ло га за жи вот, иа ко 
по не кад не до вољ на. Ле сник ни је зао, али ужи ва у об ма њи ва њу љу ди, 
на ро чи то же на. Че сто зна да на ве де чо вје ка на по гре шан пут, да га за тим 

1 Ле сник је шум ски дух из ста ро сло вен ске и ста ре срп ске ми то ло ги је ко ји 
је по знат као чу вар шу ме и га рант об на вља ња и тра ја ња жи во та. Име је до био 
по ста ро сло вен ској ри је чи лесь, што зна чи шу ма. По при ро ди је до бар дух, али 
во ли да за ма ја ва и об ма њу је љу де, ко ји ма се не при ка зу је јер уни шта ва ју ње го
во ста ни ште. Обо ре но и раз ба ца но др ве ће у шу ми, те пре пла ше не жи во ти ње, 
знак су бор бе ле сни ка око те ри то ри јал ног пра ва.
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раз бо ли и „го ли ца” до смр ти. Онај ко ме је ле сник пре шао пут из гу би ће 
се у шу ми. Ни је ли исто и са љу ба вљу? Не на во ди ли нас љу бав да се из
гу би мо у шу ми жи во та, не на во ди ли нас на ту гу, па ипак во ли мо жи вот 
јер во ли мо бли жње. Оту да ве за љу ба ви и ле сни ка у Ар за ма су. Ива на 
Ди мић по ла же па жњу на про шлост, на ври је ме ко јег ви ше не ма.

Ли ко ви (а под ли ко ви ма се под ра зу ми је ва и сва ко „ја” или „он”) зау
зи ма ју раз ли чи те пер спек ти ве, а од про мје не пер спек ти ве за ви си и на чин 
на ко ји ће мо, кроз њи хо ве очи, по сма тра ти сви јет. Про мје на пер спек ти
ве је на ро чи то зна чај на у од но су мај ке и ћер ке, у драм ском ди је лу тек ста. 
Од на чи на на ко ји се по сма тра ју од ре ђе ни до га ђа ји за ви си и на чин њи хо
ве ре цеп ци је, па оту да оправ да ност ста ва Пре дра га Бај че ти ћа да су Ар за
мас „раз го во ри ко ји се чи не ко мич ки, а ни су – раз ми шља ња ко ја се чи не 
ту жна, а ни су”. У раз го во ри ма и раз ми шља њи ма је сва те го ба али и ко
мич ност од но са дви је же не. По ло жај де мент не ста ри це пер со ни фи ку је 
ци је ло дру штво. У ри јет ко ко је ври је ме као у XX и XXI ви је ку је де мен
ци ја оправ да на ди јаг но за ком плет ног дру штва, бо лест по пу ла ци је од ра
слог жи вот ног до ба, и мо жда нај при мје ре ни ја Бал ка ну. Го спо ђа ма ма је 
из дво јен, дра го цјен и пла сти чан при мјер про па да ња ин те лек ту ал них 
спо соб но сти и ви ших мен тал них функ ци ја дру штва. Као да је са вре ме
ном чо вје ку ле сник пре шао пут, па је осим у про сто ру из гу бљен и мен
тал но и ин те лек ту ал но. Из гу бље на је и ме мо ри ја, ко лек тив но пам ће ње 
ци је лог са вре ме ног дру штва ко је кли зи ка смр ти, не схва та ју ћи то, жи
ве ћи у да ле кој, нај че шће из ма шта ној про шло сти, ми то ви ма и вје ро ва
њи ма. Љу бав, као ле сник, не до зво ља ва да се пре ки не нит у гу стој шу ми 
жи во та, ме ђу љу ди ма ко ји су нај го ри од свих жи во ти ња. Та шу ма, окрут на, 
не ми ло срд на и опа сна, са те шко ухва тљи вим до брим ле сни ком ко ји се 
љу бав зо ве, је Ар за мас, про стор стра да ња, сје ди ње ња сре ће и смр ти, про
стор кон стант ног ужа са ка ко јем чо вјек сво је вољ но хр ли.

Ива на Ди мић се до та кла пи та ња умјет но сти, са вре ме ног до жи вља
ја ње ног мје ста у жи во ти ма оних ко ји ма је на су шна по тре ба. Ар за мас је 
и у том сми слу про стор у ком оби та ва за тво ре но и оту ђе но дру штво. Он 
обе сми шља ва зна чај по је дин ца, ма кар он био и умјет ник, ко ји по ста је 
са мо скуп осо би на, љу шту ра ко ја вје ко ви ма оби та ва у по вр шин ским сло
је ви ма зе мље и ства ра по гре шну сли ку уво де ћи у за блу ду оно га ко ји је 
ана ли зи ра. Ар за мас на ми кро пла ну је стан у ком се од ви ја де струк ти ван 
од нос мај ке и ћер ке.

Ау тор ка осли ка ва за бо ра вљен сви јет ко ји је ме ђу на ма, за бо ра вље не 
љу де, суд би не, тра ге ди је. И та ко се умно жа ва њем сли ка по је ди на ца до
би ја сли ка дру штва. Са вре ме ни чо вјек је уса мљен и из гу бљен; жи ви у 
да ле кој про шло сти, ту ма ра у са да шњо сти и на да се бу дућ но сти за ко ју 
ни је си гу ран да ли уоп ште по сто ји. У ври је ме кад по је ди нац по ста је 
цен тар уни вер зу ма, али са мо да би као та кав остао сам и био бр же за бо
ра вљен, не ма ко лек тив ног ду ха, ем па ти је, спрем но сти на по моћ. За то јед но 
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од мно гих „ја” у Ар за ма су гле да упла ка ног чо вје ка са про зо ра, без спрем
но сти да по мог не, а оно што ви ди ства ра тје ско бу и ло ше рас по ло же ње. 
„Ја” у Ар за ма су бје жи од кон так та са дру гим осо ба ма да би у ста њу оту
ђе но сти и са мо ће по же ље ло смрт као ис пи сни цу из жи во та. Љу бав је 
је ди ни мо тив ко ји се су прот ста вља на ди ру ћем ни хи ли зму.

Крат ки про зни фраг мен ти до пу њу ју оно што драм ски текст оста вља 
пра зним, али не до слов но не го сим бо лич ки. Јер ту су дви је сли ке сви је та 
ко је се ста па ју у јед ну, а екви ва лент јој је смрт. Жи вот је цр ноби је ли 
не за ни мљи ви мо за ик у ком је им пе ра тив гле да ти сво ја по сла и бје жа ти 
од свих ви до ва укљу чи ва ња, бор бе и дру штве не ак тив но сти. Ту жна 
стра на по сто ја ња са вре ме ног чо вје ка. У овом сми слу Ар за мас се укла па 
у ег зи стен ци ја ли стич ке тек сто ве до но се ћи раш чла њи ва ње жи во та на нај
сит ни је де та ље. Сва ко „ја” или „он” се укљу чу је у гру пу, ко ја не по ста је 
за јед ни ца. Ис ти ца њем по је ди нач ног и афир ма ци јом по ли ти ке окре та ња 
гла ве и за тва ра ња очи ју гу ши се ин ди ви ду ал но људ ско и на по сљет ку 
све се пре пу шта бе сми слу.

На кра ју, сви јет Ар за ма са је сви јет стра да ња и стра ха, сви јет ко ји не 
до но си ље по ту и мир, сви јет на ка кав смо на ви кли, али са ко јим се не 
ми ри мо. Те мат скомо тив ски, а по себ но на ни воу иде је, ово је из у зет но 
за ни мљи во дје ло, ко је, ме ђу тим, ода је ути сак не сре ђе но сти и не до вр ше
но сти. Раз би је ност струк ту ре и пре ве ли ка са мо стал ност по је ди них фраг
ме на та на ру ша ва ју цје ли ну до те мје ре да се по ста вља пи та ње да ли се 
Ар за мас мо же схва ти ти као јед но. Ова књи га је оста ла не гдје на пре ла зу 
из ме ђу дра ме, збир ке при ча и ро ма на, што се ис по ста вља као ма на. Уко
ли ко је то из ве де но свје сно, с на мје ром да се фор мом и струк ту ром ути че 
на сло је ви тост зна че ња, ни је би ло на ро чи тог успје ха у то ме, већ се, на
про тив, са да то до жи вља ва као озби љан про пуст.

Го ран РА ДО ЈИ ЧИЋ

ЗА УМ НИ ПРО СТОР ЗА ВИ ЧАЈ НО СТИ

Мир ко Де мић, Ћутањa из го ре, Аго ра, Бе о град 2016

Го ди на 2016. ујед но је и го ди на ка да је ве ли ко за ви чај но пе ток њиж је 
Мир ка Де ми ћа (1964), ко је се на по се бан на чин ба ви фе но ме ном Ср ба у 
Хр ват ској, до би ло сво ју ко нач ни цу са ро ма ном Ћу та ња из го ре, од ау то
ра озна че ног као фан та зма го ри ја и истин ски по че так ве ли ке епо пе је, ко ју 
ре дом још чи не Мол ски акор ди (2008), Ата ка на Ита ку (2015), Тре зве ња ци 
на пи ја ној ла ђи (2010) и По(в)рат нич ки ре кви јем (2012).

Са све шћу о ком плек сно сти те ме ко ју је пред се бе ста вио, ау тор је 
сма трао сво јом оба ве зом да као „све док за вр шног чи на не ста ја ња јед ног 
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де ла на ро да, ко ји је, по пра ви лу, увек – уби лач ки и са мо у би лач ки” те 
„мр тве ка пи та ле”, ка ко их сам на зи ва, из ве де из по ли тич ког и исто риј
ског мра ка и из гра ди по но во на „ни чи јој зе мљи”, на по љу књи жев но сти 
и фик ци је. По што је би ти све до ком и уче сни ком исто риј ског до га ђа ја 
ко ји се узи ма као књи жев ни пред ло жак у исто вре ме и пред ност и хен ди
кеп, ау тор је сво ју при по вед ну по зи ци ју стро го др жао у по љу ли ми нал но
сти јер је је ди но са мар ги не и гра ни це мо гао да про го во ри о уни вер зал ни
јем ка рак те ру и зна че њу до га ђа ја, ре зо нер ским гла сом, не при кла ња ју ћи 
се ни јед ној стра ни. 

Фа сци на ци ја исто ри јом увек је по тра га за ан тро по ло шким сми слом 
у њој, а не пре пу шта ње пу кој ци ви ли за циј ској не у мит но сти. У Де ми ће вом 
пе ток њиж ју исто ри ја је са мо шмин ка, ма ска ко ја чи ни ли це ви дљи вим, 
али га не ства ра. Мит је оно што ожи вља ва дух вре ме на. Ус по ста вља њем 
па ра ле ли за ма из ме ђу ми то ло шког сло ја и ро ма неск не при че по ти ску је 
се објек тив но исто риј ско вре ме и со ци јал на мо ти ва ци ја, а не по сред на 
ствар ност у ко јој Де ми ће ви ју на ци жи ве по ка зу је се као пред ви дљи ва 
и по но вљи ва. Исто ри ја огра ни ча ва и спу та ва, али ње ним пре пли та њем 
са ми том до би ја се тре ћа ди мен зи ја, ко ја от кри ва оно што је има нент но 
са мој људ ској вр сти.

Све то по ста је мно го ја сни је по ја вљи ва њем Ћу та ња из го ре, фан
та зма го ри је ко ја пред ста вља, на из ве стан на чин, све вре мен ска со чи ва 
за ду бље раз ма тра ње оста ла че ти ри то ма. У пре по зна тљи вом есеј скоме
ди та тив ном ма ни ру и пр сте на стој струк ту ри, је зич ки пре ци зно, Де мић 
нас уво ди у свет Пе тро ве го ре, у ока ме ње ни Ар го ко ји во ди до нај ду бље 
про шло сти, не би смо ли би ли све до ци оне по кре тач ке исти не за ко јом 
је тра гао, али и по ста ли ње го ви са у че сни ци у на ме ри да дру штве ну исто
ри ју и чо ве ко ву бу дућ ност об ја сни упра во том нај ду бљом про шло шћу. 
Оп сед нут исто риј ским та ло гом ко је уве ра ва да бу ду ће гре шке ни по 
че му не ће би ти дру га чи је од оних из про шло сти, пи сац је у ми ту ви део 
мо гућ ност ука зи ва ња на ван вре мен ски на црт тра ге ди је ко ју оства ру је мо 
са мим жи вље њем.

У скла ду са жан ров ским од ре ђе њем ју на ци Ћу та ња из го ре ни су 
љу ди од кр ви и ме са, гра ђе ни па жљи вом пси хо ло ги за ци јом и ка рак те ри
за ци јом у раз гра на тој мре жи мо ти ва, ни ти су јед но став но пе р со ни фи
ко ва не, опред ме ће не иде је. Пре их мо же мо на зва ти гла со ви ма, утвар ним 
гла со ви ма ко је при по ве дач Ле шо Ди ја ко вић – Са мо ук (а ко ји и сам кри је 
умр ло у свом име ну) ослу шку је на Пе тро вој го ри. Он при сла ња уво на 
„би ло го ре”, слу ша „пул си ра ње пра зни на из ко јих су од бје гле ду ше” јер 
му се, због не мо сти оних ко ји су жи ви, вас кр са ва ње му дро сти из све та 
упо ко је них ге не ра ци ја на ме ће као је ди на ра зум на ствар. Уз „Епи лог 
ко ји је на по чет ку” и „Про лог ко ји је на кра ју”, ро ман чи ни де вет по гла
вља са до след ном тро слој ном струк ту ром где се по себ но ис ти чу упра во 
по гла вља озна че на као „утва ре”.
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Нај ве ћа фан та зма го ри ја ју жно сло вен ске књи жев но сти, Пе ки ће во 
Злат но ру но, у ан тич ком ми ту о Ар го на у ти ма тра жи по чет ну за блу ду 
чо ве ка у све вре ме но сти, док Мир ко Де мић у Ћу та њима из го ре оста је 
ве ран хри шћан ском ми ту, тра же ћи у по стан ку пр вог чо ве ка и пр ву гре шку, 
тре ну так ка да је Јед но пре ста ло да по сто ји. При по ве дач пред нас из но си 
ди ја ло ге, по те кле из књи ге вас кр сле из ка ме на, у ко ји ма уче ству ју Адам 
и Ада ма, Ду ша и Те ло, Не ко и не што и Ни ко и ни шта, Пе тар и Па вле, 
краљ и игу ман, па три јар хо ва гла ва и труп, жи ва ру ка и пе пео, са мо да 
би ту по ли фо ни ју про ро шта ва и уни вер зал них исти на за тво рио на зад у 
књи гу, и у ка мен, оста вља ју ћи за крај ци ни чан зев упра ви тељ ке са на то
ри ју ма: „Ту сам да сме там, да исми ја вам ен ту зи ја зам сва ког прег ну ћа и 
пре кри вам про стир ком ци ни зма сва ки по ку шај апо те о зе бе сми сла ко јег 
љу ди зо ву сми слом.” Књи га вас кр сла из ка ме на у по след њем по гла вљу 
се ка ме ну и вра ћа, на исти на чин на ко ји у Ата ки на Ита ку ма на стир као 
чу до из ра ња из во де са мо да би апо ка лип тич ки уро нио на зад на кра ју. 
Ћу та ња из го ре у из ве сној ме ри су тра ве сти ја Ису со вих Бе се да на го ри, 
где већ пред ло шкопа де жном кон струк ци јом „из го ре” ан ти ци пи ра мо 
по ја ву утвар них гла со ва. 

Не ве ро ват но је ка ко упра во оно нај до ку мен тар ни је има нај ду бљу 
сим бо лич ку вред ност у де лу Мир ка Де ми ћа. У хер ме не у тич ким прег ну
ћи ма не тре ба до зво ли ти да нас за ве ду пи шче ва об ја шње ња про то тек ста 
и до ку мен тар ност, ни ти се ми сле ћи ло ка ли те те тре ба за у ста ви ти на ге о
по ли тич кој по зи ци ји и ве ро до стој но сти на пи са ног; упра во у на зи ви ма 
За у мља и Пе тро ве го ре кри је се по е тич ка тај на пе ток њиж ја, на ро чи то 
ис так ну та у Ћу та њима из го ре. 

Пр ви ло ка ли тет сво јим име ном ис пи су је ма лу ин тер тек сту ал ну 
ко ре спон ден ци ју са ру ским фор ма ли сти ма и Шклов ским о за ум ном 
је зи ку и „ре чи ма из ван сми сла”. У Ћу та њима из го ре осе ћа се те жња 
ка за ум ном је зи ку, из вор ној стра ни го во ра ко ја зву ку не да је са мо уло гу 
пра ти о ца сми сла већ и са мо ста лан зна чај. Ле шо Ди ја ко вић пу ту је, лу та 
пу ста ра ма За у мља „дру гу ју ћи и бе сје де ћи са ов ца ма и пси ма, по ку ша
ва ју ћи да ра зу ми је је зик жи во ти ња и би ља, да ослу шку је уз да хе зе мље 
и њи хо ве од је ке у ушној шкољ ки”. До бар при мер па жљи вог ода би ра 
ре чи и је зич ке вир ту о зно сти пи сца је су гла гол ске име ни це из на сло ва 
по гла вља у ро ма ну ко је у се би но се не што од оног оно ма то пеј ског што је 
ума кло ар ти ку ла ци ји и сме шта њу у сим бо лич ки си стем зна ко ва: „мр мор”, 
„ро мор”, „жа гор”, „њу њо ре ње”, „му мла ње”, „бр бља ње”. 

Ва жност го вор ног је зи ка код Мир ка Де ми ћа и зву ка у ње го вој про зи 
огле да се још у на сло ви ма књи га Мол ски акор ди (жан ров ско од ре ђе ње: 
кон чер то гро со) и По(в)рат нич ки ре кви јем. Ме ђу тим, са Ћу та њима из 
го ре звук би ва ко нач но сје ди њен са дру гим ва жним сло јем у ње го вим 
на сло ви ма и де лу уоп ште – са про стор ном од ред ни цом. То ком ро ма на 
Па вле у јед ном раз го во ру са Пе тром на сто ји да „бу ку вра ти на зад у ње зин 
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за ви чај, у окри ље ни је мо сти – у људ ско ср це”, раз ли ку ју ћи ћу та ње од 
ти ши не, твр де ћи да „ћу та ње не ис кљу чу је звук”.

Дру ги ло ка ли тет, се ман тич ки још бо га ти ји, ујед но је и ју нак ро ма
на – Пе тро ва го ра. За ви чај као про стор ко ји увек из ми че у Де ми ће вој про
зи у Ћу та њима из го ре по ста је глав ни ју нак, онај ко ме се обра ћа ју, онај 
ко ји по сред ством утвар них гла со ва про го ва ра. Из но се се пре да ња о по
ста њу и по ре клу име на, пра ће на на род ном пе смом о на стан ку и не стан ку 
Пе тро ве го ре. Ва жан фак то граф ски и на ра тив ни део ро ма на чи не при ча 
о по след њем хр ват ском кра љу Пе тру Сва чи ћу са хра ње ном на Го ри, као 
и ле ген да о ка лу ђе ру Пе тру ко ме је Го ра, та ко ђе, по ста ла гроб ни ца.

Ле шо Ди ја ко вић има под гла вом ка мен, ко ји се по сле те шке но ћи 
„сна без сно ва” пре тва ра у књи гу. Ве за За у мља са Пе тро вом го ром упра во 
је ка мен, је дан од глав них мо ти ва ро ма на. Ка мен је део не ка да шње сру
ше не бо го мо ље, са кри вен ду бо ко и у име ну но во за вет ног апо сто ла, ко ме 
је пре ма пре да њу Исус пре дао за да так да из гра ди ње го ву цр кву. Апо стол 
Пе тар је ка мен те ме љац, сте на на ко јој је хри шћан ство по диг ну то. Због 
то га не вас кр са ва Исус, већ књи га чи јим вас кр се њем из ка ме на по чи ње 
при по ве да ње у ро ма ну. Ва жност овог мо ти ва огле да се у ре чи ма управ
ни це са на то ри ју ма, при по вед ног гла са из „Про ло га ко ји је на кра ју”, 
ко ја твр ди да „све на ста је из ка ме на, па и при ча. У ка ме ну је по хра ње на 
тај на вре ме на. У њој ври је ме ни је по ди је ље но на бив ше, са да шње и бу ду
ће, као што ову Го ру укра ша ва тро ро га ка па на чи јим вр хо ви ма не пре
ста но зво не звон цад као на ка пи ка кве двор ске лу де. (...) Све на ста је из 
ка ме на и све не ста је у ка ме ну.” 

Од лу чив ши да на ра ци ју сме сти у све вре ме ност, Мир ко Де мић је 
у сво јој про зи истин ску ди ја ло гич ност пре дао про сто ру. Пе тро ва го ра 
ни је тек де кор на ко јем се зби ва ју ве ли ка и ма ла де ла исто ри је два на ро да. 
Пе тро ва го ра је ју нак, уче сник, по кре тач и узрок зби ва ња. Лу ци је Ва ле
ри је Ве ре кунд на јед ном ме сту у ро ма ну ка же: „По сто је пред је ли пред
о дре ђе ни да се због њих ра ту је, пред је ли ко ји сво јом кон фи гу ра ци јом и 
рјеч ним то ко ви ма, сво јим во де ним и коп не ним рас кр сни ца ма под ра зу
ме ва ју гра нич не ка ра у ле.” Као „жив” про стор ко ме се ју на ци обра ћа ју, из 
ко јег гла со ви збо ре, Пе тро ва го ра оста је до кра ја при по ве сти као је ди на 
кон стан та, или ка ко сам Пе тар у ро ма ну го во ри: „Све је скло но про па да
њу, сем ове Го ре Пе тро ве.” 

Пе ток њиж је Мир ка Де ми ћа је сво је вр сни фе никс ко ји је, на жа лост, 
да би се ро дио, мо рао да вас кр сне из пе пе ла што је остао на кон тра гич
них исто риј ских зби ва ња. Пи шче ва уло га је ша ра ње по том пе пе лу, про
роч ки чин ко ји по при по ве да че вим ре чи ма „вен ча ва про шлост и бу дућ
ност”. Ка ко Ле шо Ди ја ко вић још ка же: „Ус кр сну ће оста је је ди ни до каз 
не за до вољ ства по сто је ћим зна њем, ста њем и об ли ком.” 

Мир ко Де мић ни је но ви глас у срп ској књи жев но сти XXI ве ка, већ 
онај ну жни глас, је ди ни ко ји мо же да об у хва ти све а да оста не на зе мљи; 
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ко ји мо же да про го во ри са гра ни це два „љу та” иден ти те та, а да му се не 
за ме ри апо ло гет ство јед ног. Не где на гра ни ци из ме ђу XX и XXI ве ка 
сто ји фи гу ра Мир ка Де ми ћа и са по гле дом ко јем су зна на оба хо ри зон та, 
иде о ло шки не пот ку пив, оста је на „ни чи јој зе мљи”, бри ше пра ши ну са 
за бо ра вље них те ма, ослу шку је шум и бу ку ис под ли сто ва ка но на, бу ку 
ко ју по вр шним слу ша њем ни смо пре по зна ли као глас, те сме ло при по
ве да из ду би на је зич ког је згра, не по ди ла зе ћи чи та лач ким оче ки ва њи ма.

Иван ИСА И ЛО ВИЋ

ПО Е ЗИ ЈА (СА МО)ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊА

Ан ђел ко Ану шић, Жив си, ка жеш, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви 
Сад 2016

Из у зет но плод на књи жев на про дук ци ја Ан ђел ка Ану ши ћа (1953), 
пе сни ка, при по ве да ча, ро ман си је ра, есе ји сте, књи жев ног кри ти ча ра, ан
то ло ги ча ра и пу бли ци сте, ко ја бро ји око три де сет књи га, но вом, пет нае
стом по ре ду пе снич ком збир ком Жив си, ка жеш на ста вља и про дук
циј ску ви тал ност, али и ства ра лач ку убе дљи вост ко ју у по след ње вре ме 
по твр ђу је и у дру гим жан ро ви ма, по пут, ре ци мо, збир ке при ча Пи смо 
Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме. Ме ђу тим, за раз ли ку од ње го вог при по
ве дач ког и ро ман си јер ског ства ра ња, да тог у зна ку пра ве књи жев не ми
си је ко ја за свој циљ има те ма ти зо ва ње стра да ња срп ског на ро да на овим 
про сто ри ма, и то у ши ро ком вре мен ском ра спо ну, Ану ши ће ву по е зи ју 
од ли ку је из ра зи та лир ска но та и ре ла тив на од мак ну тост од тра гич них 
и тур бу лент них дру штве но и сто риј ских де ша ва ња.

Уо кви ре на про ло шком и епи ло шком, или ка ко их сам ау тор на зи ва, 
„При ступ ном” и „От пу сном” пе смом, но ва Ану ши ће ва збир ка не по се
ду је до дат ну про блем ску раз де ље ност, иа ко је у њој при су тан од по чет ка 
до кра ја не пре ки ну ти низ пе са ма ко ји је по те мат ском кри те ри ју му мо гао 
вр ло ла ко до би ти и сво ју ци клу сно уоб ли че ну струк ту ру. Но, тај не пре
ки ну ти низ пе са ма мо жда сво ју функ ци ју има упра во у те жњи да пе сник 
су ге стив ни је по све до чи о на слов ној тврд њи ове збир ке, те да ње го во 
огла ша ва ње те че у кон ти ну и те ту, чи ју би не по сред ност и ау тен тич ност 
ци клу сна под ва ја ња са мо на ру ши ла.

Ме ђу тим, са гле да ва ју ћи Ану ши ће ву збир ку у це ли ни, те шко би се 
ње на на слов на тврд ња (или пи та ње) мо гла при хва ти ти без од ре ђе не 
ни јан се (ау то)иро ни је и скеп се. Ова по е зи ја да ле ко је од по е зи је оду ше
вље ња. Она је го то во сва у там ним, бол ним и еле гич ним то но ви ма, ис пу
ње на гор чи ном и ре зиг на ци јом. Ово је по е зи ја са мо ра зго во ра, сво ђе ња 
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жи вот ног ра чу на, слут ње кра ја, али она уме да бу де и огла ша ва ње из 
не би ћа, као што се мо же про чи та ти у пе сми ин ди ка тив ног на зи ва, „Про
шло је тво је”, на зи ва ко ји је на гла ше но ан ти те ти чан у од но су на на слов 
са ме збир ке: „Ти си не би ло / Ко је из пе сме чáје / Ка ко је би ло”. Оту да се 
на слов на син таг ма у кон тек сту Ану ши ће вих пе са ма на ме ће као син таг ма 
са ау то и ро нич ним деј ством, и то пр вен стве но на пла ну ег зи стен ци јал не, 
али и ду шев них ви тал но сти. 

У овим пе сма ма мно го је раз ли чи тих пси хич ких ква ли те та ко ји 
при ти ска ју лир ског су бјек та, од до жи вља ја са мо ће, на пу ште но сти и не
при па да ња, до осе ћа ња кри ви це, са мо пре ко ра, из да је. Сто га пе сник емо
ци о нал ну на прег ну тост вр ло че сто под у пи ре упо тре бом ин вер зи је, ко ја 
на пла ну је зич костил ског из ра за сти хо ви ма при да је по себ ну ин то на ци ју 
не ми ра и слут ње. Ану ши ће ва но ва збир ка чи та се и као јед на са мо пре
и спи ту ју ћа по е зи ја, у ко јој се лир ски ју нак отво ре но су о ча ва са вла сти
тим гре шним ми сли ма: „Ту ни чег не ма тво га / Тво ји су са мо гре си: / Око 
ко па ру пу у ту ђој ја бу чи ци / И за мр кло те ло па да у ја му (...) А тво ја 
ми сао ра ди о гла ви / Јед ног ча вла / Ко га ће пест тво ја / За ку ца ти на оно 
ме сто” („Ту ни шта ни је тво је”). Оту да је у по чет ним пе сма ма, као алу
зи ја на из не ве рен прин цип чо ве ко љу бља, при сут но и ва ри ра ње мо ти ва 
Гет си ман ског вр та, из да је Хри ста и ње го вог стра да ња, у ко ји ма се гри жа 
са ве сти и са мо пре кор мо жда нај е фект ни је очи та ва ју у ме та фо ри те ла као 
ек се ра: „Те ло тво је ек сер је / Где га све ни си уку цао / Ку да ча вле ни сао / 
/ Ето си се ис та њио / Са стру гао у ту ђем ме су / Са тру нуо опиљ ци ма у 
соп стве ну ду шу” („Рђа”). 

Ме ђу тим, ча вао, је дан од фре квент ни јих мо ти ва у Ану ши ће вим 
сти хо ви ма, не ће по се до ва ти ис кљу чи во не га тив ну ко но та ци ју. У пе сми 
„Ви си ба ба”, те ма ти зу ју ћи здрав стве ну не во љу и по ср ну ће те ла „уле во”, 
пе сник ће при хва ти ти ону ме та фо ру те ла као ек се ра, али је и раз ви ти у 
но вом зна че њу: „А гла ва наг ну ла / На сво ју ви си ба бу – / / За ви си ба бљен 
/ Спо јио си пр сте, ча вле не из дан ке / И отад клин це уку ца ваш / Мај сто ре 
су ма ну ти / У гра ђе ви ну ко ја се уру ша ва” („Ви си ба ба”). Ов де ме та фо
рич ка пе снич ка сли ка по ста је ефект на фи гу ра са мог пи са ња и ства ра ња, 
при че му се по е зи ја пред ста вља као је ди но ве зив но тки во ко је мо же да 
спре чи уру ша ва ње би ћа. 

И на овом, али и на број ним дру гим при ме ри ма мо же се уо чи ти да 
Ану шић пе снич ке сли ке рет ко гра ди кроз ре а ли стич ки по сту пак. Оне 
го то во увек зра че пре не се ним зна че њем, би ло да има ју пе рсо ни фи ко ва на 
обе леж ја, би ло да су у функ ци ји ме та фо рич ког или сим бо лич ког деј ства. 
Да те без улеп ша ва ња, ове сли ке из раз су су че ља ва ња су бјек та са соп стве
ним де мо ни ма, са соп стве ном гри жом, слут ња ма и стра хо ви ма, и на ни воу 
та квог свог об ја вљи ва ња мо гло би се ре ћи да оства ру ју из ве сне до дир не 
тач ке са по е ти ком Но ви це Та ди ћа. У пе сми „Де тињ ство”, уме сто оче ки
ва не сли ке но стал гич не ево ка ци је де чач ког до ба, при сут на је они рич ко
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ко шмар на дра ма лир ског су бјек та. Пе сма „Лу так” за сни ва се на сли ци 
гро теск не и уз не ми ру ју ће иден ти фи ка ци је: „Све че шће / По сву ноћ / 
Мир но ле жиш на ле ђи ма / Лут ку на лик / / Бу дан као зло”. Иа ко да та као 
на гла ше но ста тич на, ова сли ка сва је у на пе то сти и не кој при та је ној прет
њи. Гро теск на је, али и мор бид на, сли ко ви тост и у пе сми „Го ми ла ни че га”, 
у ко јој се ис ка зу је ап сурд на по зи ци ја су бјек та, чи је рас пад ну то и рас ко
ма да но те ло сто ји у кон тра сту са же љом и по тре бом ју на ка да згр ће и 
са би ра. У пе сми „Гро бље” пак, та ко ђе кроз фи гу ра тив ну и мор бид ну 
пе снич ку сли ку, ово га пу та гро бља као за са ђе них ле ја, да та је слут ња 
смр ти: „(Ре чи под ди вљим пер шу ном / Ку ва ју су пу / Ко ју ћеш и ти јед ном 
ку са ти)”. У пе сми срод ног мо тив ског им пул са, „Ра ка”, ме ђу тим, уну тар 
оквир не сли ке дво ји це ко па ча гро ба ко ји пре да но и ужур ба но ра де сво ју 
ра бо ту, по ја вљу је се фи гу ра тив но из у зет но ефект на, исто вре ме но и ан тро
по морф на и ерот ска пе снич ка сли ка ра ке: „Отва ра ла се утро ба бла ту ше 
/ Као рај ска вра та же не / Црн зјап у ври ску бе ли не”. Али ова пе сма је и 
је дан од рет ких при ме ра Ану ши ће вог огре ше ња на пла ну ком по зи ци о
ног по ступ ка. Пе сма дуж це лог то ка има драм ски ри там и на пе тост, и 
пе сник, уме сто да њен за вр ше так при ве де у ду ху не ког оне о би че ног уви
да у он то ло шку или ег зи стен ци јал ну при ро ду лир ског су бјек та, што ина че 
уме да ура ди, лир ску дра му нео бја шњи во раз ли ва, те пе сма оста је ча вао 
– да се осло ним на Ану ши ћев мо тив – без свог по ен ти ра ју ћег вр ха.

У Ану ши ће вој по е зи ји ви дљи ва је јед на те жња ка ого ља ва њу ду шев
них ста ња, ка са мо и спи ти ва њу без за зо ра. Ње го ви сти хо ви из не на ђу ју 
ис трај но шћу и од ва жно шћу у су че ља ва њу са соп стве ним по но ри ма и 
етич ким стран пу ти ца ма, и не рет ко де лу ју као вид бру тал ног са мо ра скрин
ка ва ња. Ово је та ква пе снич ка збир ка у ко јој гор чи на и јед ни су при мар но 
усме ре ни пре ма спо ља већ пре ма уну тра, пре ма са мом се би. То је при
сут но, ре ци мо, у пе сми „Го ди не”, где се кроз фло ре ал ну ме та фо ри ку 
вид но ис по ља ва са мо пре кор: „Ће ла ви стру чак си / Ста бљи чи ца ино ко сна 
/ Ко ју хра не зло ба и јед”. Дру га јед на пе сма, „Гле, ка ко ју трос”, у пот
пу но сти је из гра ђе на на ан ти те тич ком до жи вља ју све та, у ко јем лир ски 
су бјект се бе не ви ди као део хар мо нич ног скла да и сла вље ња све та, већ, 
пун гор чи не, се бе пре по зна је као мар ги ну по опре де ље њу: „Са мо ти / Ко ји 
си са мог се бе од ба цио / Ру ком се соп стве ном за да вио / Кроз па мук ре чи 
ду шу ис пу стио / Крај сру ше ног пло та / Као ис пљу ну та спла чи на / У ја жи 
вре ме на цма риш”.

У сти хо ви ма у ко ји ма Ану ши ћев су бјект слу ти свој крај при род но 
је да бу де при сут но и еле гич но осе ћа ње. Ме ђу тим, оно је мо жда нај из ра
зи ти је у пе сми „Ку ћи ште/Но ви па га ни, опе ло у пра ма ле ће”, где су бјект, 
на шав ши се на ме сту где му је не кад би ла род на ку ћа, до жи вља ва па
ган ску, ми стич нопан те и стич ку си ту а ци ју. У кон тек сту пу сто ши и раз
ва ли на пре пли ћу се не ко ли ке ли ни је тра гич ног до жи вља ја жи во та: од 
про ла зно сти вре ме на, ко ја је са да и нај ма ње бол на, до оних из ра зи ти јих 
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– ег зи стен ци јал них и етич ких пи та ња ра зо ре ног род ног до ма и људ ске 
пу сто ши, пи та ња ко ја алу ди ра ју на рат не стра хо те ко је су се зби ва ле на 
овим про сто ри ма. На те рет ке им пли цит не ре флек се рат них де ша ва ња 
на и ла зи се и у пе сми „Уликс са лич не ис пра ве”, ко ја се из ре а ли стич ке 
си ту а ци је кон тро ле на гра нич ном пре ла зу раз ви ја у ме та фи зич ку слут њу 
кра ја, при че му јед ном на пу ште на го ла ствар ност до кра ја пе сме за др жа
ва осен че ност оно стра ним. Та ко слу чај са па со шке кон тр о ле су бјек тапрог
на ни ка, слу чај, да кле, са гра ни це, пре ра ста у до жи вљај не ста бил не гра
ни це овог и оног, гор њег и до њег све та, у ко јем ју нак слу ти да га че ка 
мит ска ре ка Ле та, док га онај во зар, у но вом об лич ју и уни фор ми, про ве
ра ва и пре ме ра ва: „И сва ки пут кад ти је вра ти / У не ве ри ци гле даш / Да ли 
је још не што оста ло / Од те бе, на оној мут ној сли ци / Ко ју гре бу, стру жу, 
кр за ју, спи ра ју”.

Иа ко фор мал на струк ту ра то не по ка зу је, ја сно је да Ану ши ће ву 
но ву збир ку за вр ша ва ци клус пе са ма по све ћен по е зи ји. Пе сник ову те му 
ва ри ра, од лир ских ми ни ја ту ра у ко ји ма уз ди же вред ност по е зи је по би ће, 
и где је она на су шна по тре ба, за шти та и спас од ни шта ви ла („Оно што 
ти тре ба”), пре ко ау то и ро нич ног по и гра ва ња са ства ра лач ким му ка ма 
(„Хар ти ја”), до пе са ма у ко ји ма се ау тор кри тич ки од но си пре ма дру штве
ном ста ту су по е зи је и књи жев но сти уоп ште. Та ко у пе сми „Пи шеш, ка жеш 
(При ја те ље во обра ћа ње)” чи та мо сти хо ве у ко ји ма под пла штом на ив ног 
ви ђе ња по е зи је про ве ја ва пи та ње ко је и ни је то ли ко на ив но, а то је упо
треб на вред ност књи жев но сти. Ово је са мо јед на у ни зу пе са ма из овог 
ци клу са ко је те ма ти зу ју за гу бље ну ве ру са вре ме ног дру штва у моћ и 
вред ност књи ге, при че му је кри ти ка усме ре на и пре ма пи сци ма, и пре
ма из да ва чи ма, и пре ма чи та о ци ма. Мо жда ова Ану ши ће ва кри тич ка 
оштри ца мо же по не ком за зву ча ти и пре ја ко, али с об зи ром да је и ње гов 
„пе снич ки су бјект” не пре ста но под лу пом са мо и спи ти ва ња и са мо ра
скрин ка ва ња, он да се чи ни да на ову вр сту лир ског об ра чу на са кул тур ном 
ствар но шћу и књи жев ном по ли ти ком пе сник по ла же ап со лут но пра во. 

Прем да се мо гло без по не ких пе са ма, по себ но оних анег дот ског 
ти па, по пут „Ком ши је”, ре ци мо, збир ка Жив си, ка жеш при лич но је ујед
на че на и на пла ну пе снич ког по ступ ка, и на ни воу ње них естет ских до
ме та. Ово је по е зи ја ау тен тич не има ги на ци је и бо га те фи гу ра тив но сти, 
отво ре ног су о ча ва ња са соп стве ним де мо ни ма, по е зи ја ко ја но си ин то
на ци ју сум ње и слут ње, и нај по сле, да па ра фра зи рам за вр шне сти хо ве 
јед не Ану ши ће ве пе сме, ово је „по е зи ја да те се би по вра ти”. У том по
врат ку се ваљ да и кри је она упо треб на вред ност књи жев но сти.

Ђор ђе ДЕ СПИЋ
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МА ПИ РА ЊЕ ТКИ ВА

Мар јан Ча ка ре вић, Тки ва, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2016

Пе снич ки про је кат Мар ја на Ча ка ре ви ћа се од пр ве збир ке Па ра град 
(1999), пре ко Си сте ма (2011) и 7 ре чи гра да (2014) до Је зи ка (2014) оства
ру је кроз ре ла тив но про зи ран и чврст кон цепт ко ји се у сва кој по је ди
нач ној збир ци на ме ће као по ку шај про на ла же ња кљу ча за са гле да ва ње 
то та ли те та (си сте ма, је зи ка, гра да) и ње го вих по јав них об ли ка. У том 
сми слу, по след ња збир ка Тки ва (2016) пред ста вља ис ко рак уто ли ко што, 
упр кос об је ди њу ју ћем мо ти ву тки ва при ро де и је зи ка, пе сник по де лом 
на се дам не за ви сних ци клу са у ве ли кој ме ри из не ве ра ва строг кон цепт, 
или га, ба рем, чи ни ма ње очи глед ним. Ипак, чи ни се као да Ча ка ре вић у 
Тки ви ма на сто ји да об је ди ни и пре пи ше мо ти ве прет ход них збир ки, али, 
за раз ли ку од тер ми но ло ги је ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке у Си сте му, је
зи ком бли жим при род ном и чул ном, што је су ге ри са но и са мим на сло вом.

Пр ви ци клус чи ни са мо јед на пе сма, „Пр стен”, ко ја чи та о ца Ча ка
ре ви ће ве по е зи је из не на ђу је уто ли ко што се од пр о бле ма ти зо ва ња си сте
ма и струк ту ре кроз град и је зик (али и градје зик) као ве штач ке ор га ни зме 
пра ви за о крет ка сме ни го ди шњих до ба, ци клу си ма при ро де и про па дљи
во сти те ле сног. Ипак, до след но оп ста је мре жа као мо тив ко јим се по ве зу ју 
за ко ни при ро де и кул ту ре: „Али то је стра те ги ја ли шћа: / за бо ра вив ши 
на се бе, / у ве ли кој мре жи при ро де / оно је са мо ди стри бу тер мо ћи / не и 
ужи ва лац”, те се сто га пр ва пе сма мо же по сма тра ти и као ма ни фест це ле 
збир ке ко ја на сто ји да ис пи та те ло при ро де на ко је се упи су ју је зик и 
кул ту ра као мре же од но са раз ли чи тих еле ме на та у си сте му. Овај про цес 
ути ски ва ња у тки во је на си лан („Нож”), и лир ски су бјект на сто ји да раз
ре ши су коб из ме ђу при ро де и је зи ка, али по раз је упи сан у сам по ку шај 
да се то учи ни ре чи ма, те се за то прет по след њом пе смом, „Ме стом мо ћи”, 
за кљу чу је: „Ов де је то ме сто: / ов де, где је пре стао го вор гра до ва”. Ипак, 
то ни је и ме сто на ко јем се на ла зе лир ски су бјект и чи та лац, што је вр ло 
пла стич но опи са но у по след њој пе сми „Про зор”, у ко јој се увек оста је 
уну тра, иза за тво ре ног про зо ра, „сам се би ра зу мљив, да кле / ми слив, је
ди но је зи ком гра да”. У пе сми „Са ва ма ла” из збир ке 7 ре чи гра да тра га
ње за се ман тич ким гра ни ца ма гра да во ди за кључ ку да „до ле у је зи ку је 
град”, док је у овој збир ци град то ли ко сра стао са тки вом лир ског су бјек
та да, ка да и по ку ша да по бег не кроз спо ред на вра та ку ћеје зи ка у пе сми 
„Бес кућ ни ци”, нај да ље до ла зи до „до њег све та гра да”. По и сто ве ћи ва ње 
те ла са гра дом/ку ћом по себ но је уоч љи во у ци клу су ко ји но си на зив збир
ке и у ко јем је „страх на ка пи ја ма те ла”, а за се ца ње тки ва до кр ви са мо 
је опо на ша ње на чи на на ко ји је зик ма пи ра те лоград. Ра не на те лу сто га 
до слов но по ста ју и ша во ви пе сме из овог ци клу са у ко јој су ре чи по ста ле 
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те ло, а те ло по ста ло скла ди ште – Ча ка ре вић у пе сми исто вре ме но ана
ли зи ра/до пу ња ва соп стве не сти хо ве из ме ђу ре до ва, уба цу ју ћи ме ђу 
ко се цр те до дат не по дат ке, као што су име на ули ца или ко мен та ри стил
ске при ро де, по пут: „це лог по по дне ва упор но је по ни рао / /али те ра тив ни 
чво рић/”. 

По све те у збир ци пред ста вља ју зна чај ну смер ни цу за иш чи та ва ње 
и кон тек сту а ли зо ва ње ве ли ког бро ја пе са ма, те се, сем вра ћа ња пе снич
ких/коц кар ских ду го ва („Коц ка ри”), Ча ка ре вић упу стио и у ди ја лог 
из ме ђу по е зи је и сли кар ства, тра гом пе сни ка по пут В. Х. Од на, С. Плат, 
В. К. Ви ли јам са и мно гих дру гих. На на слов ној стра ни ци збир ке на ла зи 
се ре про дук ци ја Вер ме ро ве сли ке По глед на Делфт – сем што ју је Пруст, 
пи сац гра да, на во дио као сво ју оми ље ну, она је уса мље на ме ђу Вер ме
ро вим сли ка ма, ко је пре све га при ка зу ју ин тим ни и сва ко днев ни жи вот 
у ку ћи, а не ван ње. У том кљу чу је за ни мљи ва пе сма „Pots da mer Platz”, 
по све ће на Кирх не ро вој сли ци женâ на тр гу. Кирх нер је сво јим сли кар ским 
те ма ма те ла и гра да бли зак мо ти ви ма ко ји ма се Ча ка ре вић не пре ста но 
вра ћа, и ис кри вље на пер спек ти ва ове сли ке на ли ку је по ма ло кла у стро
фо бич ној при ро ди по е зи је гра даје зи ка из ко јег је не мо гу ће по бе ћи. Сто га, 
ка да по ен ти ра сти хо ви ма „овај град тре ба исе ћи на кри шке / и сер ви ра ти 
хла дан”, пе сник те ма ти зу је ве ли ки за о крет у умет но сти два де се тог ве ка, 
ко ја на пу шта пра вил ну пер спек ти ву и иде ју о це ли ни ра ди фраг мен тар
не ствар но сти и пор ци ја све та ко је мо де ран су бјект мо же је ди но та ко да 
ва ри. Кирх не ро во сли кар ство је школ ски при мер спо ја при ми ти ви стич
ког сли кар ског ма ни ра као сна о при ро ди и дру штву пре ци ви ли за ци је 
и чу до ви шно сти ве ли ких гра до ва ко ји се упи су ју у те ло (тки ва). У „Вр то
гла ви ци”, ин спи ри са ној исто и ме ном сли ком Ле о на Спи ли ар та, Ча ка ре
вић се још јед ном пре пу шта „по ве ре њу у гра до ве и љу де” у ме ди та ци ји 
над при зо ром на лик сну: мрач на, по тен ци јал но жен ска си лу е та се ди на 
сте пе ни шту и не из бе жна је асо ци ја ци ја на Хич ко ко ву Вр то гла ви цу, али 
и на Спи ли ар то вог су на род ни ка Жор жа Ро ден ба ха и ње гов ро ман Бриж, 
мр тви град. С об зи ром на пе сни ко во на гла ше но по зи ва ње на сли ков ност 
fin de siè clea и Ро ден ба хо во пер со ни фи ко ва ње гра да кроз (жен ско) те ло, 
мо гу ће је Ча ка ре ви ће ву оп се сив ну те му гра да по сма тра ти у кљу чу ба шла
ров ске ти по ло ги је пе снич ких сли ка – ди хо то ми ја ме ко/твр до је дан је од 
основ них прин ци па чул но сти. У том сми слу се ме ко ћа тки ва и ор ган ске 
при ро де су прот ста вља ар ти фи ци јел но сти гра да, ко ји је у свим Ча ка ре ви
ће вим збир ка ма нео дво јив од при ро де лир ског су бјек та и ње го вог иден ти
те та, ма пи ра ног ули ца ма (мре жом) гра да. Су срет ових два ју прин ци па је 
у вр ту као ис хо ди шту пе сме на пи са не по узо ру на над ре а ли стич ки ау то
ма ти зам („У па пер јаст су мрак зре лог ле та”), ни за њем асо ци ја ци ја и сли ка 
из сна – врт, као при ро да у кул ту ри (гра ду), по ста је ме сто ау тен тич ног, 
исто оно ко је у пе сми „На гиб” омо гу ћа ва да „у тим тач ка ма за си ја пра ва 
крв / и свет на трен / учи ни се да по сто ји / / на трен / свет бу де жив”. 
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Не скри ве но по и гра ва ње и по зи ва ње на оби ље ли те рар них и сли кар
ских ре фе рен ци по вод је и за пе сму „Коц ка ри”, ко ја је, иа ко на вод но омаж 
из гу бље ној Де ла Ту ро вој сли ци, исто вре ме но оп шта сли кар ска те ма, 
по себ но те ма фла ман ског ба рок ног сли кар ства – Ча ка ре вић на ин те ре
сан тан на чин вра ћа ње сво јих књи жев них ду го ва пре тва ра у груп ни 
пор трет пе сни ка ко ји се коц ка ју (ре чи ма) и игра ју „на све или ни шта”. С 
об зи ром на то да на сли ка ма са овом те мом увек је дан играч др жи скри
ве ну кар ту или му је не ко дру ги до да је, пе сник уво ди мла дог крч ма ра, 
свој ал тер его, ко ји мо же да кон тро ли ше игру јер је кључ на кар та, џо кер, 
у ње го вим ру ка ма: пи та ње је са мо „ко ме ће га иза ле ђа до ту ри ти”. Сто
га, по е зи ја је увек пре ва ра, а у вре ме ну на гла ше не ин тер тек сту ал но сти 
сва ки пе сник го то во да је при мо ран да се опре де ли, да ре ха би ли ту је и 
до зо ве не ке дру ге пе снич ке гла со ве и ти ме у не пре кид ној по де ли ка ра та 
не ком пе сни кукоц ка ру по ве ћа шан се да по бе ди (вре ме).

У збир ци Си стем бе ла је би ла до ми нант на (не)бо ја ап стракт них 
би нар них ко до ва, Ну ле и Је ди ни це, док је у овој збир ци „зе ле но се ћа ње 
и врт”, али је „зе лен био и је зик” – ка ко то лир ски ју накде чак опи су је 
сво је са зре ва ње у је зи ку, при че му је пр ва пе сма у ци клу су „Тки ва” у ди
ја ло гу са Рем бо о вом пе смом „Де тињ ство”. Сли ка пе сни каде ча ка ко ји 
опа жа свет кроз „је зик ко ји је био крт и про зи ран” пре тва ра се у про цес 
тран сфор ми са ња лир ског су бјек та и ње го вог опа жа ња под ути ца јем је
зи ка ко ји је трај но упи сан у би ће: „Јер ства ран је врт, / и жи вљи во ово 
пот ко жно тки во: / зе ле ни плам је зи ка / што из но ћи у ноћ је сте. / / И бди”. 
Сто га, Ча ка ре вић про бле ма ти зу је од нос озна че ног (тки ва) и озна чи те ља 
(је зи кагра да) као ста ње стал ног су ко ба. Сми сао се на зи ре тек у ср жи 
тог про це са пре во ђе ња (ту ма че ња) тки ва у је зик, а по е зи ја је из раз те ла 
ма пи ра ног је зи ком, обр та ње уло га („Пе сма је на гиб / је зи ка ко си хи тац”) 
– на си ље је обо стра но и нео п ход но.

У од но су на прет ход не збир ке, Ча ка ре вић се, чи ни се, ви ше пре пу
стио „је зи ку ко ји кли зи низ свет у там но зе ле ним ка ска да ма” и до зво лио 
да га во ди, а он га је вра тио те ми зна чај ној за овог пе сни ка, про ми шља
њу о иден ти те ту по је дин ца у мре жа ма и си сте ми ма, би ло је зи ка, би ло 
при ро де чијa је не за ви сност трај но на ру ше на (ако је икад по сто ја ла). С 
об зи ром на на гла ше ну скло ност ка стил ском екс пе ри мен ту и про ме на
ма пе снич ког ре ги стра, је ди но што је из ве сно у на ред ним збир ка ма је сте 
но ва бит ка са је зи комгра дом за про стор у ко јем су бјект има шан се да 
оп ста не.

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ
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КРО ЋЕ ЊЕ ДИС КУР СА

Вла ди мир Та ба ше вић, Ти хо те че Ми си си пи, Кон траст, Бе о град 2015

Мла ди пи сац Вла ди мир Та ба ше вић (1986), ко ји је до ско ра на књи
жев ној сце ни био по знат са мо као пе сник (ау тор је че ти ри збир ке по е
зи је), то ком прет ход не две го ди не об ја вио је два за па же на ро ма на. Ти хо 
те че Ми си си пи био је у ужој кон ку рен ци ји за НИНову на гра ду за 2015. 
го ди ну, док је ро ман Па као до спео у нај у жи из бор по след њег жи ри ра ња 
за ово пре сти жно при зна ње. Ова ко до бро по зи ци о ни ра ње у два на вра та 
за нај зна чај ни ју књи жев ну на гра ду у Ср би ји скре ће па жњу на Та ба ше ви
ће ву ства ра лач ку по ја ву, и ово га пу та по зи ва на па жљи во иш чи та ва ње 
ро ма неск ног пр вен ца мла дог ау то ра.

Већ при ли ком су сре та са по чет ном ре че ни цом Та ба ше ви ће вог ро
ма на ја сно је да се ра ди о нео бич ној књи зи, крат ком ро ма ну бо га те сли
ко ви то сти, чи је ду ге ре че ни це че сто за у зи ма ју и по по ло ви ну стра не. 
Иа ко по мно го че му нео бич но оства ре ње, Ти хо те че Ми си си пи ипак до
пу шта да га по ста ви мо у не ке уо би ча је не ко ор ди на те ро ма на о од ра ста њу, 
с том раз ли ком што се ов де, за раз ли ку од ве ћи не бил дун гсро ма на, при
ча о са зре ва њу глав ног ју на ка нај че шће не кре ће по хро но ло шкој ло ги ци. 

Ро ман пра ти од ра ста ње глав ног ју на ка Де ни ја, раз ви ја ње ње го ве 
чул не пер цеп ци је, игре са дру гом де цом, ра ђа ње све сти о су прот ном 
по лу. Ме ђу тим, ва жност Де ни је ве при че огле да се ипак у то ме што је 
ње гов де чач ки жи вот на гла ше но под ути ца јем ши рих исто риј ских зби
ва ња. То је ваљ да и усуд свих оних ко ји су од ра ста ли кра јем осам де се тих 
и де ве де се тих го ди на два де се то га ве ка на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, 
у вре ме ну ка да је и сва ко де те би ло све док круп них исто риј ских про ме
на. У Де ни је вом жи во ту тај до дир са исто ри јом кул ми ни ра на не ко ли ко 
ме ста. Нај пре, филм то ком чи јег сни ма ња ги не Де ни јев отац је Бој на 
Ко со ву, сни ман пред сам рас пад не ка да шње др жа ве. Уче шћем у сни ма њу 
овог фил ма де ча ков отац, а по сред но и ње гов син, би ва ју укљу че ни у 
кон тро верз ну про сла ву ју би ле ја Ко сов ске бит ке ко ји је уз бур као ду хо ве 
бив ше Ју го сла ви је и био увод у по ли тич ка пре ви ра ња. Та ко ђе, де вој чи ца 
Да ри ја, у ко ју се Де ни за љу био, из бе гли ца је, и са мо при вре ме но бо ра ви 
у Ср би ји, ко ју ће уско ро за ме ни ти да ле ком Ка на дом. 

Та ба ше ви ће ва при ча, ко ја је по ред по ве сти о од ра ста њу и при ча о 
кри зи и рас па ду јед не зе мље и суд би ни по ро ди ца, по го то во оних ви ше
на ци о нал них, да та је из деч је пер спек ти ве. При ка за на је ге не за су ко ба 
у бив шој Ју го сла ви ји и њи хо вих пре ла ма ња у људ ској сва ко дне ви ци из 
пер спек ти ве де те та, али је дат и ути цај рат них зби ва ња на деч ју свест. 
Ти хо те че Ми си си пи у гропла ну до но си при каз ути ца ја ра та и по ли ти ке 
на оне ко ји су у то вре ме би ли са мо де ца. При ча ко ју овај мла ди пи сац при
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ча је сте ис по вест јед не но ве ге не ра ци је, ро ђе не по ло ви ном осам де се тих 
го ди на, ко ја до са да још увек ни је би ла ис при ча на. Ра ни ји ро ма ни на те му 
не срећ них зби ва ња у бив шој Ју го сла ви ји де ве де се тих го ди на до са да су 
нам нај че шће до но си ли ге не ра циј ске при че оних ро ђе них ше зде се тих 
или се дам де се тих го ди на, ко ји су би ли при ну ђе ни да у ра ту уче ству ју 
или да из бе га ва ју по зи ва ре ко ји су им ку ца ли на вра та. Та ба ше вић нам 
до но си при чу сво је ге не ра ци је, ко ја је рат при ма ла кроз фил те ре, ко је су 
чи ни ли ка ко њи хо ва та да шња деч ја свест, та ко и ро ди тељ ски по ку ша ји 
да их од ве сти о не ми лим зби ва њи ма са чу ва ју. 

Ипак, ни деч ји уз раст ни ро ди тељ ска бри жност ни су ус пе ли да ову 
ге не ра ци ју оста ве нео ште ће ну од рат них и по ли тич ких ло мо ва. По Та ба
ше ви ћу, укљу че ност де це у по ли тич ка зби ва ња, бар оне у чи јој се не по
сред ној бли зи ни ни су де ша ва ли рат ни су ко би, до га ђа се нај ви ше пре ко 
је зи ка. Де ца, по пут њи хо вих ро ди те ља, усва ја ју раз ли чи те го во ре ко ји су 
при сут ни у кул тур нопо ли тич ком кон тек сту. Бо га та сли ко ви тост тек ста 
та ко је са мо де ли мич но мо ти ви са на Де ни је вом деч јом тач ком гле ди шта. 
Уоп ште, и са ма при ча, при лич но јед но став на као што смо ви де ли, мо же 
се пер ци пи ра ти као се кун дар на у ро ма ну Ти хо те че Ми си си пи. Оно што 
је пи сцу нај бит ни је је сте сам је зик ро ма на, или пре ци зни је дис курс, 
ко ји је нео дво јив од жи во та. На јед ном ме сту у ро ма ну сто ји „ка ко ни
ко ме ви ше не па да на па мет да тај жи вот одво ји од је зи ка, не го на про тив, 
ми ко ји ни смо ни ко дру ги не го жи вот и је зик...” 

Ова об у зе тост тим нај сло же ни јим зна ков ним си сте мом мо же се 
ви де ти и по то ме што Та ба ше ви ће ве ре че ни це че сто не пра те ло ги ку на
ра ти ва, већ, ре ци мо та ко, ло ги ку је зи ка. Ало гич не сли ке и по ре ђе ња ко
ји ма ро ман оби лу је на ста ју ак ти ви ра њем већ по сто је ћих па ро ла, по сло
ви ца, ре пли ка. Та ба ше вић не кад те је зич ке скло по ве до но си у из вор ном 
об ли ку, али још че шће се са њи ма по и гра ва и па ро ди ра их, ко ри сте ћи 
са мо по сто је ће је зич ке ка лу пе, по пут из вр ну те сен тен це да „сви ле пи 
ко њи ли че јед ни на дру ге, сви ру жни ко њи су ру жни на свој на чин”. 

Ро ман ко ји Та ба ше вић об ли ку је са ста вљен је од већ по зна тих и око
шта лих је зич ких фра за, из ре ка, син таг ми, од „уга ше них” ме та фо ра ко је 
у тим фра за ма по сто је. Као да од јед не аморф не и већ ко ри шће не је зич ке 
гра ђе об ли ку је свој ро ман ци ти ра њем, па ра фра зи ра њем, пре ком по но ва
њем. Не вин и чист је зик за ау то ра ро ма на Ти хо те че Ми си си пи не по сто
ји, већ по сто ји са мо дис курс, ко ји је већ био у раз ли чи тим упо тре ба ма. 
Дис кур си ко је он ко ри сти раз ли чи тог су по ре кла: ур ба ни и ру рал ни, 
по сло ви це, по ли тич ке па ро ле, текст хим не, ви це ви, тур бофолк хи то ви, 
деч је пе сми це, сленг. Ево јед ног при ме ра за раз ли чи те је зич ке (и мен тал
не) ка лу пе ко је Та ба ше вић ко ри сти: „Је ба ли су се они, ни је да ни је, да нам 
скра те му ке, али пре то га су мо ра ли да ре ше ко пи је ко пла ћа, чи ја мај ка 
цр ну ву ну пре де, и, на рав но, твр дог ора ха, воћ ку чуд но ва ту, ко ји је био 
јед но од по след њих упо ри шта од бра не Ди ни не не ви но сти, ко је се ак ти ви



ра ло оног тре нут ка кад јој се учи ни ло да је Ро ма но во зи, да је на го ва ра, 
те да она са да тре ба да му се опи ре, твр до, да га му чи, као орах што је 
уда рао кон тру Тур ци ма.” 

Упра во због је зич ке гра ђе ко ја прет хо ди са мом ро ма ну, има мо ути
сак да се је зич ки слој у не ким де ло ви ма оса мо ста љу је у од но су на ни во 
при че. Сам ау тор је и те ка ко све стан ових по сту па ка у бор би са је зи ком, 
као и зна ча ја ко ји он има. Оту да у овом из у зет но са мо све сном ро ма ну 
на и ла зи мо и на од лом ке по пут сле де ћег: „Ухва ти, Де ни, ти је дан крај, 
ја ћу дру ги, по чу пај мо ту пи ле ћу кост, по ло ми мо је, и сре ћа ће се и са ма 
не ко ме за ло ми ти, јер та ко се и наш је зик до бри, је зик наш отац до бри, 
ко јим ле чи мо, та ко се и он на пи ње у се би да одр жи то ли ко ствар но сти, 
јер од је зи ка си по стао и у је зик ћеш оти ћи, до бри мој Де ни.” 

Та бор ба са је зи ком ни је уоп ште ла ка, и на јед ном ме сту у ро ма ну 
да је нам се сли ко вит при каз бор бе пи сца са из ра зом: „... и ни шта ви ше 
под ми лим бо гом не мо же мо да ка же мо. Ре че ни це нам по ста ју ко њи. На 
на ше очи, на ше ре че ни це по ста ју ко њи ко ји ју ре, ле пи, ру жни, на му че ни 
ко њи, то по ста ју на ше ре че ни це, и му ка и на пе тост ра ге, или кас не ког 
ата, све то ску па, по ста ју нам ре че ни це...” 

Зна чај је зи ка или дис кур са ко ји при хва та мо и усва ја мо у пе ри о ду 
на шег од ра ста ња, пре ма Та ба ше ви ћу, кључ но нас од ре ђу је, пре ко ње га 
усва ја мо кул ту ро ло шке и иде о ло шке ма три це ко је об ли ку ју на шу свест. 
Сто га би се из ме ђу ју на ка ове по ве сти и је зи ка ко ји ко ри сте мо гао по ву ћи 
знак јед на ко сти. Љу ди су је зик ко ји усва ја ју, ко ји из го ва ра ју и пре ко 
чи јих ма три ца уо ча ва ју и раз у ме ва ју свет око се бе. Оту да се ка рак тер 
чо ве ка нај бо ље оцр та ва у је зи ку, та ко се Де ни је ва чул ност и из ра же на 
пер цеп тив ност ви ди у бо га тој сли ко ви то сти и ме та фо рич но сти го во ра 
ко ји он ко ри сти. 

Као што је зик об ли ку је ње гов ро ман, та ко он об ли ку је и свест ње
го вих ју на ка. При том, тај је зик у се би но си и обе леж ја јед ног вре ме на у 
ко ме је он умео би ти и ве о ма опа сно ору ђе. Ту до ла зи мо и до по ли тич
ког аспек та Та ба ше ви ће вог ро ма на, јер као што смо ре кли, он у ро ма ну 
ко ри сти и по ли тич ки и иде о ло шки дис курс. Од ре ђе не па ро ле с по чет ка 
де ве де се тих го ди на ин кор по ри ра не су у текст. Ту се ви ди и ва жност го
во ра за по ли ти ку – па ро ле и сен тен це по ста ју кључ но по ли тич ко ору ђе, 
под чи је деј ство мо гу до ћи и де ца, и чи ји је ути цај че сто ду го трај ни ји од 
деј ства оруж ја. Де ве де се те су у ро ма ну пред ста вље не и као пе ри од ка да 
се дис курс на си ља и на ци о нал не ис кљу чи во сти нео пре зно и тен ден ци о
зно ко ри стио. 

Део је зич ког ма те ри ја ла од ко га је са чи њен ро ман је и деч ја пе сми
ца „Ти хо те че Ми си си пи”, и тај ма ли текст у тек сту сто ји као си нег до ха 
чи та вог де ла. Са ју на ком те пе сми це, ко ји је су о чен са раз ли чи тим опа
сно сти ма, Де ни је ва деч ја ду ша се иден ти фи ку је. А у Та ба ше ви ће вом 
ро ма ну те че је зик, је зик ко ји ау тор узи ма из ствар но сти, је зик по ли ти ке, 
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је зик сва ко дне ви це. Ти хо те че Ми си си пи је и ви ше не го за ни мљив и успе
шан про зни де би. На кон ње га, не из не на ђу је из у зет но успе шна ре цеп
ци ја Та ба ше ви ће вог дру гог про зног оства ре ња, ро ма на Па као.

Мар ко АВРА МО ВИЋ

GOOD MOR NING, VI ET NAM

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, Ви јет нам и де вет зма је ва, Ори он спи рит, Но ви 
Сад 2016

Од мах на кон не сва ки да шњег пу то пи са Ко ре ја пост скрип тум (за 
ко ји је при ми ла На гра ду „Љу бо мир П. Не на до вић”), Рад ми ла Ги кић Пе
тро вић об ја ви ла је но ве за пи се са азиј ског пу то ва ња, са бра не у књи зи 
Ви јет нам и де вет зма је ва. У нај но ви јој пу бли ка ци ји, пи са ној пре по зна
тљи вим, ду хо ви тим сти лом, ау тор ка је пред чи та о це из не ла пре гршт 
лич них ути са ка, исто риј ских чи ње ни ца, пор тре та лич но сти ко је је сре ла 
то ком бо рав ка у овој зе мљи, али и оних ко ји ни су ве за ни за Ви јет нам. И 
све то уз ве што уме та ње ко мен та ра ак те ра, од ко јих јој не ки ни су би ли 
са пут ни ци, па чак и уз раз ви ја ње ди ја ло га са њи ма, у ко ји ма на сто ји да 
до дат но обра зло жи фа сци на ци ју Ви јет на мом. 

„Син је ре као: Иде мо у Ја пан. Мој Муж је ре као: Иде мо у Ви јет нам. 
Ја сам же ле ла мир и ни шта ни сам ре кла.” Овим ду хо ви тим „три ја ло гом”, 
на ка кве смо на ви кли у прет ход ној књи зи, Ко ре ја пост скрип тум, за по
чи ње пр ви од че тр на ест на дах ну тих есе ја/по гла вља из пу то пи са Ви јет
нам и де вет зма је ва. По ред Сај го на (Хо ши ми на), као пр ве ви јет нам ске 
де сти на ци је, сва ка од на ве де них це ли на ба ви ће се раз ли чи тим те ма ма: 
уз исто ри ју Ви јет на ма, опи са на је и оба ла Ха Лонг, ста ри та о и стич ки ма
на стир Чо лом, му зеј у пра шу ми Ку Чи, град Вунг Тау, ре ка Ме конг и ње но 
остр во Кон Пхунг, град Вин Лонг. По себ на по гла вља у пу то пи су по све
ће на су ви јет нам ској умет но сти, оби ча ји ма, али и ку хи њи. Ме ђу тим, 
не ма по гла вља у књи зи у ко јем уплив оквир них при ча не кон ку ри ше 
уну тар њим. Реч ју, око сва ке при че о ви јет нам ским пре де ли ма и љу ди ма 
ле пр ша низ на кнад них за пи са, у ко ји ма се ау тор ки ни са го вор ни ци – При
ја те љи ца Из Ди пло ма ти је, Би бли о те кар и дру ги ли ко ви, од ко јих су не ки 
и исто риј ске лич но сти (М. Цр њан ски, М. Ки ри, А. П. Че хов, М. Ди рас, 
Г. Грин), упли ћу у ви јет нам ску са гу су ге сти ја ма, ко мен та ри ма, или на
про сто при ча ма ко је се нео бич ним асо ци ја ци ја ма на про сто ле пе за ви
јет нам ске да не. 

Та ко ће, ре ци мо, у „Ви јет нам ској ку хи њи” кључ но ме сто до би ти 
При ја те љи ца Из Ди пло ма ти је, чи ји пор трет ни је ли шен ко мич них еле
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ме на та: иа ко, по вла сти том при зна њу, уме шна у при пре ма њу ви јет нам ских 
је ла и по зна ва њу ре це па та, она ће из не ве ри ти ау тор ки но оче ки ва ње да 
за њу при ре ди не ки од спе ци ја ли те та. Но, ни је са мо ху мор ни ефе кат оно 
што При ја те љи ца и дру ги ли ко ви оквир не при че про из во де: не са гла сје 
из ме ђу њи хо вог и на ра тор ки ног до жи вља ја Ви јет на ма ука зу је на су бјек
тив ност до жи вља ја, се лек ци је и мон та же: док ве што па ро ди ра мо дел 
кла сич ног пу то пи са, у ко јем ау тор оче ку је да му чи та лац ве ру је на реч, 
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић им пли цит но по ста вља не ка од ве о ма ва жних 
пи та ња ве за них за овај жа нр: шта је то што је од кључ ног зна ча ја за при
чу с пу та? Ко ли ка је уло га са ста вља ча у пре зен то ва њу зе мље ко ју опи
су је, ње них љу ди, оби ча ја, кул ту ре? У че му се огле да удео пред ра су да и 
кон вен ци ја у про це су вред но ва ња и ко мен та ри са ња? Ко нач но, шта од ре
ђе ни угао по сма тра ња чи ни спе ци фич ним? Тра ја ње пу то ва ња/бо рав ка, 
род на или со ци јал на од ре ђе ност, сте пен обра зо ва ња и ин фор ми са но сти? 

Ме ђу тим, да се не би сте као ути сак ка ко пу то пис чи не на су мич ни 
и про из вољ ни еле мен ти, тре ба ис та ћи гор ку чи ње ни цу да се о Ви јет на му 
не мо же ка зи ва ти ни ти пи са ти без асо ци ја ци ја на рат не стра хо те, што 
су се над овом зе мљом ду го над но си ле. Је дан од оних ко ји је те ма ти зо
вао рат не стра хо те и опе вао остр во на ко јем се рат ни је во дио, ве ли ки 
пут ник и пу то пи сац, је сте и Ми лош Цр њан ски. Дру ги, чи јом се би о гра
фи јом и пу то ва њем у Са ха лин ау тор ка ба ви по сред но, пре ко по зна ни це 
ко ја је у исти мах упо зна је са Ви јет на мом али и са сво јим ра дом, је сте 
Ан тон Па вло вич Че хов. Бо ра ве ћи у бли зи ни си бир ских за то че ни ка, Че хов 
је, пре ма вла сти том при зна њу, ви део па као. По то њи ути сци, са по врат ка 
из Са ха ли на у за ви чај, за Че хо ва су би ли рав ни рај ском ужи ва њу. Гре јем 
Грин и Мар ге рит Ди рас ће, по сред но, пре ко дру гих ли ко ва, опи са ти свој 
ви јет нам ски круг. А по сред ством чи ње ни ца из жи во та Ма ри је Ки ри, за
пи са Ми ло ша Цр њан ског, А. Че хо ва, Г. Гри на и М. Ди рас, Рад ми ла Ги
кић Пе тро вић из на ла зи осо бен и ори ги на лан на чин да про го во ри о ра ту 
и људ ској пат њи ко ју иза зи ва ју они ко ји „бом ба ма на па да ју иде је”. 

Не мо же се, ме ђу тим, за не ма ри ти чи ње ни ца да се по се та Ви јет на му 
од ви ја кра јем де ве де се тих го ди на ХХ сто ле ћа, на кон ра то ва и бом бар до
ва ња ко ји по тре са ју Ср би ју. И док је рат у Ви јет на му са мо јед на при ча 
из про шло сти ко ја, упр кос до го во ру да „о ра ту не ће мо”, не пре ста но из
би ја у пр ви план, до тле је страх за су на род ни ке ак ту е лан и при су тан без 
об зи ра ко ли ко они би ли да ле ко. Ви јет нам ју че је сте Ср би ја да нас у вре
ме ну од ви ја ња рад ње пу то пи са. То је оно што ау тор ка им пли цит но и 
не на ме тљи во фор си ра у свом из ве шта ју с пу та. И не са мо то – исто ри ја 
Ви јет на ма је сте исто ри ја не пре кид не бор бе за сло бо ду, от по ра ко ло ни
за то ри ма (Ки ни, Ја па ну, Фран цу ској, по том САД), то је исто ри ја ра то ва
ња и жр та ва ко ји ма се не зна бро ја. Сва ко по ре ђе ње је из ли шно, те сто га 
ау тор ка на ла зи иде ал ну ме ру да иро ни зу је свој при по ве дач ки по сту пак 
и мно го пу та по но вље на по ро дич на кон вен ци ја а ре кли смо да о ра ту 
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не ће мо де лу је ви ше не го ефект но. Оно што до при но си по ја ча ном ути ску 
све у куп них ви јет нам ских стра хо та је сте ау то р кин ко мен тар о рат ном 
му зе ју у пу сти њи, не ка да ме сту кла у стро фо бич ног ужа са а са да ту ри
стич кој атрак ци ји и би зар ној за ба ви:

„На кра ју, ни ко из гру пе ни је у тре ћи ни во за ви рио, пре де бе ли смо 
би ли, пре сла би, уго је ни да би смо се под зе мљу за вла чи ли. А не кад је у 
њи ма би ло и до три де сет хи ља да вој ни ка. У тим ход ни ци ма ши ри не ме
тар и два де сет и ви си не до ме тар. Где по не кад за ле пр ша ју и сле пи ми ше ви. 
Са да су атрак ци ја, ту ри зам, гру пе се ки ко ћу, за ба ви не ма кра ја, го ди шње 
се кроз њих про ву че пе де сет хи ља да до ко них ра до зна ла ца, ку пе по не ки 
су ве нир, уз ди шу, за ја пу ре се, на вла че шле мо ве, хва та ју се пу ша ка и ми
тра ље за, за ба ве ра ди, ту ри зма ра ди, и од ле пр ша ју.”

По ред ре ске иро ни је, умет ну ти ди ја ло зи и не пре ста но по и гра ва ње 
при по ве дач ким по ступ ком на сло бо дан и овом жан ру не свој ствен на чин 
(а што је већ при ме ни ла у прет ход ном пу то пи су), уз не пре кид но ме ша ње 
вре ме на рад ње и вре ме на на ра ци је, је су оно што од ли ку је но ви про зни 
ру ко пис Рад ми ле Ги кић Пе тро вић. Тре ба, сва ка ко, до да ти и ра зно ли кост 
љу ди ко је сре ће у Ви јет на му: по ред Ку ин Нга са остр ва Кон Пхунг, ко ја 
при по ве да о ви јет нам ском ис ку ству Мар ге рит Ди рас, Ван Да, име но ва не 
и као По зна ни ца Ко ја Пи ше о Че хо ву и дру гих по зна ни ка, по себ ну па жњу 
ау тор ке и ње них са пут ни ка при вла чи лик стар ца Ти Ли ја са уса мље ног 
остр ва по крај гра да Ми То. Као и Муж, Ти Ли је са го вор ник ко ји у исти 
мах и ин фор ми ше, и ко мен та ри ше, и пле ни сво јом јед но став но шћу, при
по ве дач ким ма ни ри ма и при ча ма ко је ау тор ка са мо де ли мич но пре но си, 
јер она из бо га те гра ђе ко ју при ку пља усме ним пу тем се лек ту је оно што 
је ва жно за да љи ток при че, оно што пред ста вља но ви ру ка вац у ње ној 
раз у ђе ној тек стов ној струк ту ри. Би ва ју ћи усред сре ђе на час на ре чи са го
вор ни ка, час на ње го во це ло куп но по на ша ње, час на ам би јент у ко јем се 
су сре ће са њим, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић не пре ста но отва ра но ве лин
ко ве, пра ви мно ге ди гре си је и уки да офи ци јел не гра ни це: вре мен ске, про
стор не, др жав не, тек сту ал не, је зич ке. Све је у ве зи и сва ка при ча о ра ту 
и пат њи мо же да се са гле да из угла Цр њан ског, Ма ри је Ки ри, Че хо ва, 
Ди ра со ве или Гре је ма Гри на. Но, ве шти на при по ве да ња Рад ми ле Ги кић 
Пе тро вић огле да се упра во у то ме да чи та лац у га ли ма ти ја су са ге о зе мљи, 
чи ја је по тре сна исто ри ја за мно ге, ап сурд но, са да са мо из вор ту ри стич ке 
ра зо но де, мо же ја сно ра за зна ти њен глас.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ
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СИГ НА ЛИ ЗАМ КАО ОГЛЕ ДА ЛО ЧУ ДЕ СНОГ

Ма ги ја сиг на ли зма / The Ma gic of Sig na lism, збор ник ра до ва, Eve rest Me dia 
– Ме ђу на род на кул тур на мре жа „Про је кат Раст ко”, Бе о град 2016 

Као пе де сет сед ма књи га би бли о те ке „Сиг нал” по ја вио се збор ник 
Ма ги ја сиг на ли зма. Он је при род ни на ста вак свих ра ни јих збор ни ка 
(би ло их је пет на е стак) ко ји су по ку ша ва ли да од го нет ну шта сиг на ли
зам је сте, ка ко се он раз ви ја и шта је то што га чи ни не у га си во аван гард
ном и пла не тар ном умет но шћу. Збор ни ци су штам па ни би ло у ча со пи
си ма, би ло у за себ ним књи га ма. По след ња два, пре овог о ко јем пи ше мо, 
би ли су: Сто ле ће сиг на ли зма / The Cen tury of Sig na lism (2014) и Сиг на
ли зам и де ло Ми ро љу ба То до ро ви ћа (2014). Као што је реч сто ле ће у прет
по след њем збор ни ку би ла „од го вор” на реч иза зов ко ја се на ла зи ла у 
на сло ву оно га ко ји је ње му прет хо дио, на зив по след њег збор ни ка са др жи 
реч ма ги ја. Сиг на ли зам ко ји иза зи ва и обе ле жа ва век у ко јем то чи ни 
та ко што се по ла ве ка за чи тав век мо же узе ти, не сум њи во ма ги ја је сте. 

И овај збор ник има ме ђу сво јим ко ри ца ма ми ниан то ло ги ју ви зу
ел них пе са ма. На пред њим ко ри ца ма je де ло Ива на Штер ле ма на, а на 
зад њим тво ре ви на Ми ло ша Јо ци ћа. По ред њих, ту су и: још две, та ко ђе 
из у зет но ус пе ле, Ива на Штер ле ма на, три Ми ло ша Јо ци ћа, три Ми ро
љу ба То до ро ви ћа, као и ви зу ел ни при ло зи Џи ма Лефт ви ча, Ре и да Ву да, 
Ке и чи На ка му ре, Да ни је ла Да ли га на, Дми три ја Бу ла то ва, Фран ка Бу
ши ћа, Вла ди ми ра Ми лој ко ви ћа (два), Адри ја на Са рај ли је, Не ма ње Ми
тро ви ћа, До бри це Кам па ре ли ћа, Де ја на Бо го је ви ћа, Оли ве ра Ми ли ји ћа 
и Је ле не Ма ри ће вић. Ли ков ним при ло зи ма кр ца ти су тек сто ви „Бу квар 
за пан тро пе” Сте ва на Бо шња ка, „Гу чи на о ча ри на Дор ћо лу” Ми ли во ја 
Ан ђел ко ви ћа, и, по себ но, „Дипл/ом ни/опиа” Или је Ба ки ћа, у окви ру ра да 
„Су пек ма ти зам” Ма ше Вој но вић да та је чи та ва се ри ја сиг на ли стич ких 
пе ча та Ја ро сла ва Су пе ка, Дар ко Ву лић нас да ру је са два „шум ска сиг на
ла”, а пи смо Ја ро сла ва Су пе ка Ми ро љу бу То до ро ви ћу о сиг на ли стич ком 
ро ма ну по ши ља о ца МЗС про пра ће но је јед ном стра ни цом сиг на ли стич ког 
ро ма на Број ке исто га ау то ра. Ви зу ел не пе сме су, и бу квал но, ула зни це 
за сиг на ли зам.

При су ство зна чај них сиг на ли ста из ино стран ства не огра ни ча ва 
се са мо на ви зу ел не пе сме. Џим Лефт вич је у збор ни ку пред ста вљен и пе
смом „Шест Ме се ци Ни је Пре су да” и крат ким „Су бјек тив ним асе мич ким 
по став ка ма” (оба при ло га је с ен гле ског пре вео Сло бо дан Шке ро вић). 
Ње го ва ви зу ел на пе сма за пра во и је сте „асе мич ка” пе сма и она је, као и 
све оста ле пе сме ове ка те го ри је, по ни кла „из ти по гра фи је, не из ка ли гра
фи је” (стр. 49). Основ на по став ка есе ји стич ког Лефт ви че вог при ло га гла си: 
„Мо же мо да чи та мо оно што ни је на пи са но” (50). Сплит ски књи жев ник 
Фран ко Бу шић, пред сед ник „ДА ДАн ти” – Удру ге за про ми ца ње Екс пе
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ри мен тал не Умјет но сти, али и члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, уз 
ви зу ел ну пе сму да ру је нас и са пет (нео)да да и стич ких пе са ма, од ко јих 
је јед на на сло вље на „Сред пу ша ка и кру ша ка ду го у ша ка”. 

Сва ки збор ник о сиг на ли зму скла па се као те о риј ска књи га укр ште
на са ан то ло гиј ским пре се ком ак ту ел ног сиг на ли стич ког ства ра ла штва, 
сто га збор ник отва ра чла нак „Сиг на ли зам или: One met hod to ru le them 
all” Ва си ли ја Мил но ви ћа. Ве ли ки број ту ма ча сиг на ли зма пи тао се ка ко 
овај нео а ван гард ни по крет тра је та ко ду го, иа ко је за све аван гар де ка рак
те ри стич но да бур но бле сну и бр зо се уга се. Је ди но је над ре а ли зам, за
хва љу ју ћи ван ред ној енер ги ји и не пре кид но об на вља ној ин вен тив но сти 
Ан дреа Бре то на, био из у зе так. Мил но ви ћев „од го вор” на то упор но пи
та ње су сле де ће прет по став ке ко је он за исти ну узи ма: „... нео а ван гар да 
ни ка да ни је по сто ја ла” већ „је реч о ис тој оној ра сној аван гар ди, ко ја је 
у кор пу су срп ске кул ту ре от по че ла сво је про си ја ва ње из ме ђу два ра та; и 
[да] аван гар да као та ква ни је екс клу зив но књи жев ни фе но мен, не го [да] 
при па да но вој ин тер ди сци пли нар ној, син кре тич кој и апеј рон ски за сно
ва ној умет нич кој па ра диг ми – мо же мо за кљу чи ти да су основ не смер ни
це ова квог кон цеп та усме ре не на из ме ну чи та ве ствар но сне па ра диг ме 
и да се не ра ди о јед ној умет нич кој кон цеп ци ји, не го о ре во лу ци о нар ној 
плат фор ми за из ме ну све та” (7). Сам Ми ро љуб То до ро вић не ги ра би ло 
ка кву ве зу сиг на ли зма са над ре а ли змом, а при зна је ка ко по крет ко јем 
је он на че лу до дир не ве зе има са фу ту ри змом и да да и змом. Сиг на ли зам је 
од са мих сво јих по че та ка био при су тан у ин тер ди сци пли нар ним оства
ре њи ма Ма ри не Абра мо вић, Слав ка Мат ко ви ћа, гру пе Бош + Бош итд. 
И да нас, тре ћи та лас сиг на ли ста, у ко јем су нај ак тив ни ји и нај при сут ни
ји Је ле на Ма ри ће вић, Ми лош Јо цић, Иван Штер ле ман и сам Мил но вић, 
на ста вља да де ла ин тер ди сци пли нар но (по себ но на те о риј ском пла ну) 
и до ка зу је ка ко је сиг на ли зам да ле ко од сва ког за ми ра ња. Сиг на ли стич ко 
де ло по ста ло је (над)отво ре но ку ди ка мо ви ше не го што је то пре пе де
се так го ди на Ум бер то Еко оче ки вао. Ако Ра до ван Вуч ко вић у По е зи ји 
срп ске аван гар де, по ла зе ћи од Ви на ве ро вог Ма ни фе ста екс пре си о ни
стич ке шко ле, уто пи ју на зи ва „ко смич ком уто пи јом” (13), сиг на ли сти 
су уто пи ју ожи во тво ри ли. 

Као и у про шлом збор ни ку, Сто ле ће сиг на ли зма, и у овом је нај
при сут ни ја Је ле на Ма ри ће вић, нај мла ђа ме ђу ау то ри ма. Јед на ко као и 
у про шлом збор ни ку, она је исто вре ме но и сиг на ли стич ки ства ра лац и 
ту мач сиг на ли зма. По ред пет сиг на ли стич ких пе са ма, игри во ху мор них, 
сле де ћих на сло ва „Хер Ме са”, „Ел Гре хо”, „До на Оде”, „Де Рас кол” и „От 
Ме ну ло”, и две исто та ко ду хо ви те, је зич ки ва тро мет не, крат ке при че 
„Ефен ди Мит” и „Кир Пан и Мир са да Ци ган ка”, за сту пље на је есе ји стич
ким при ло гом – „Ко сми стич ко пу то ва ње у сиг на ли зам: ’Мо је ср це на вр ху 
гро мо бра на’”. По сле ра да на пи са ног са Сне жа ном Сав кић, „Ли бер тен ски 
ди ја лог: Ерос и По(р)нос сиг на ли зма”, штам па ног у Сто ле ћу сиг на ли зма, 



у ко јем је ис пи тан ероскон ти ну и тет срп ске књи жев но сти, у „Ко сми стич
ком пу то ва њу...” је учи ње но исто ка да је о ко смоскон ти ну и те ту реч. У 
ње му је ау тор ка па жљи во на бро ја ла ко смич ке пе сме ко је су се об ре ле у 
не сум њи во нај зна чај ни јој ан то ло ги ји срп ске по е зи је уоп ште – Ан то ло
ги ји срп ског пе сни штва Ми о дра га Па вло ви ћа. То је „при пре ма” да се 
пре ђе на ко сми зам у пе сни штву Ми ро љу ба То до ро ви ћа, по чев од ње го
вих ра них књи га Пла не та и Пу то ва ње у Зве зда ли ју. Иа ко сиг на ли зам, 
и ка да је ко сми зам у пи та њу, има до дир них та ча ка са ко сми змом по е зи
је ко ја му је прет хо ди ла, он је, исто вре ме но, „и син те за до та да шњих 
ко сми за ма и пор тал у бу ду ћа!” (270) Је ле на Ма ри ће вић у ми ну ци о зним 
ана ли за ма ука зу је и на „ве зе” ко је по сто је из ме ђу пе снич ких сли ка при
сут них у по је ди ним То до ро ви ће вим пе сма ма и они ма ко је су у сво јим 
пе сма ма пот пи са ли Раст ко Пе тро вић, Ра де Дра и нац и Бран ко Ве По љан
ски и, у свом Гро мо бра ну све ми ра, Ста ни слав Ви на вер. Њен текст се 
(не) окон ча ва јед ним ПСом у ко јем се скре ће па жња на ци клус тви тер
при ча „Квест и ко смос” Ми ло ша Јо ци ћа и на пе сму „Зве зда пут ни ца” 
кла си ка са вре ме ног срп ског пе сни штва Љу бо ми ра Си мо ви ћа. 

Ве о ма је ин те ре сан тан ин тер вју ко ји је Је ле на Ма ри ће вић да ла Ду
ша ну Ви да ко ви ћу, по ко ме је збор ник на сло вљен. У ње му мла да сиг на
лист ки ња от кри ва ма ги ју „су сре та” са сиг на ли змом. Иде ја јој је би ла да се 
на пи ше осо бе на, са свим ис ко ше на, је ре тич ка пот пу но, али и пло до твор на 
Сиг на ли стич ка исто ри ја срп ске књи жев но сти, уну тар ко је би де таљ но 
би ле ис пи та не ве зе ко је је овај аван гард ни по крет оства рио са сред њо ве
ков ном, усме ном, ба рок ном, де вет на е сто ве ков ном књи жев но шћу... Ста
ни слав Ви на вер ван ред но је по ла зи ште за сиг на ли стич ка ис тра жи ва ња. 
Ба рок на по е ти ка је ал ка ко ја спа ја де ло Ми ло ра да Па ви ћа са сиг на ли стич
ким оства ре њи ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа. То до ро ви ће ве есе ји стич ке 
му њо гра ме, ко је тви терма ни фе сти ма на зи ва, схва та као „од ли чан спој 
аван гард не тра ди ци је и по тре бе за мо дер ни за ци јом” (282). По себ но јој је 
дра га по ли фо на То до ро ви ће ва Тор ба од вр бо вог пру ћа „ко ја је днев нич
ке фраг мен те ис то пи ла и из ли ла у сли кепри че” (283). Ин те ре сант ни су 
и кло ко три сти, твр ди ка ко је Ми ро љуб То до ро вић, уз Ан дри ћа, Ки ша и 
Па ви ћа, нај при сут ни ји наш пи сац у ино стран ству, а сво ју књи гу Ле ги
ти ма ци ја за сиг на ли зам, ко ја оку пља све ње не ра до ве о овом по кре ту 
на ста ле од 2011. до 2015. го ди не, схва та као не ку вр сту ди пло ме „на не ком 
има ги нар ном Од се ку за сиг на ли зам” (284–285). 

Уз Је ле ну Ма ри ће вић, нај ви ше при ло га у овом збор ни ку има ју Иван 
Штер ле ман, Ми лош Јо цић, Или ја Ба кић и Сло бо дан Шке ро вић.

Штер ле ман је, по ред ви зу ел них пе са ма и сиг на ли стич ких пе са ма 
„Бе тон ска пре са”, „Сан бр. 3473” и „Тра жим си гу ран сиг нал”, у збор ни
ку за сту пљен и са два ван ред на есе ја. Пр ви је „Ар хи тек ту ра по ет ског 
де кон струк ти ви зма”. У ње му из два ја звуч не стил ске фи гу ре асо нан цу 
и али те ра ци ју, твр де ћи ка ко оне „ра ђа ју пулс у мр твом те лу тек ста” (22). 
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Текст мо ра до би ти „но ву ди мен зи ју”, а он је сти че нај ра зно вр сни јим оне
о би ча ва њи ма, по себ но на ви зу ел ној рав ни. У овом свом есе ју о ви зу ел ној 
То до ро ви ће вој по е зи ји Штер ле ман во ђу сиг на ли зма сме шта у „Фу ко ов 
низ ау то ра чи је је де ло жи во за хва љу ју ћи ’кон тра го во ру’”. Дру ги Штер ле
ма нов есеј „Ма ши на учи да пи ше” по све ћен је сиг на ли стич кој ком пју
тер ској по е зи ји. 

Ми лош Јо цић је, по ред ви зу ел них пе са ма и две се ри је тви терпри ча 
(пр ва је на сло вље на „Квест и ко смос”, а дру га „Раз глед ни це из гра до ва 
и пла не та”), за сту пљен и есе јем „Окулт не ма ши не из Бал ка ни је”. У ње му 
је реч о нео а ван гард ном, пост мо дер ном и сиг на ли стич ком тре ти ра њу 
жан ра стим пан ка у ро ма ну Фу ту ри ста у од сту па њу или Уне зве ри ја да 
Или је Ба ки ћа. 

Или ја Ба кић је, по ред сти хо ва и про зе, по ну дио и кра так при каз 
збир ке Дро здо ви у па клу Сло бо да на Шке ро ви ћа. 

Сло бо дан Шке ро вић је, по ред сиг на ли стич ких пе са ма, пред ста вљен 
из бо ром из пој мов ни ка По е ти ка Иде ја, ми ниесе јем „Пе сма као не и зо
ло ва ни си стем” и крат ким тек стом „Ре ци кла жа ор га зма”. Ми ро љуб То
до ро вић је, по ред ви зу ел них пе са ма, у Ма ги ји сиг на ли зма штам пао шест 
но вих ша тро при ча: „Прич ко ма ра то нац”, „Би ла је у пра ву”, „Ста ре па
су ља ре”, „Склеч ка”, „Пи цан” и „Ве ли ки је свет”.

Осим То до ро ви ће вих при ча, и већ спо ме ну тих про за Ми ло ша Јо ци
ћа, Или је Ба ки ћа, Ду ша на Стој ко ви ћа и Је ле не Ма ри ће вић, у збор ни ку 
су и, углав ном крат ки, про зни тек сто ви Мир ја не фрау Ко лар ски, Вла ди
ми ра Ми лој ко ви ћа, Рај ка Бла го је ви ћа, Адри ја на Са рај ли је, Дар ка До нев
ског, Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, Де ја на Бо го је ви ћа и Оли ве ра Ми ли ји ћа 
(че ти ри тек ста). Ту је и при лог „Из днев ни ка” Ива не Мак сић, као и од ло
мак из јед ног пи сма Ја ро сла ва Су пе ка Ми ро љу бу То до ро ви ћу, на сло вљен 
„Сиг на ли стич ки ро ман”, у ко јем је реч о ро ма ну МЗС, ко ји је по сто јао 
са мо у два при мер ка, од ко јих је онај ау то ров, из ло жен на са мо стал ној 
из ло жби у На ши ца ма 1983. го ди не, не стао. 

Сиг на ли стич ке пе сме, осим спо ме ну тих Ива на Штер ле ма на, Ми
ло ша Јо ци ћа, Или је Ба ки ћа, Сло бо да на Шке ро ви ћа и Је ле не Ма ри ће вић, 
об ја вљу ју и Мир ја на фрау Ко лар ски (шест пе са ма), Вла ди мир Ми лој ко
вић (3), Вик тор Ра до њић (2), Рај ко Бла го је вић (2), Дар ко До нев ски (че ти ри, 
од ко јих су пр ве три ха и куи), Ду шан Ви да ко вић (два на ест ха и ку пе са ма 
из ха и ку пу то пи са кроз Сиг на ли зам), До бри ца Кам пе ре лић (2) и Де јан 
Бо го је вић (2). Од стра них ау то ра ту су Џим Лефт вич („Шест Ме се ци 
Ни је Пре су да”, у пре во ду Сло бо да на Шке ро ви ћа) и Фран ко Бу шић (5).

Иде ја о пи са њу сиг на ли стич ке исто ри је књи жев но сти (срп ска књи
жев ност осмо тре на уз по моћ сиг на ли стич ког дур би на) по ла ко је по че ла 
да се оства ру је. У овом збор ни ку Иси до ра Ана Стам бо лић се огла си ла 
тек стом „Те ме срп ског сред њег ве ка у сиг на ли зму”. Још Ју ли јан Корнха у зер 
је уо чио ка ко се, по чев од збир ке Ви дов дан (1989), Ми ро љуб То до ро вић 
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по ду хва та те ма ко је су до та да би ле са свим од сут не у ње го вом пе сни штву, 
али се све на уо ча ва њу и за вр ши ло. Иси до ра Ана Стам бо лић овој про ме
ни, те мат ском ре зу, по све ћу је свој рад. Она де таљ но ана ли зи ра не ко ли ко 
пе са ма збир ке Ви дов дан. За у ста вља се и на збир ци Де ви чан ска Ви зан ти
ја (1994). Ма ша Н. Вуј но вић, у тек сту „Су пек ма ти зам”, пи ше о Ја ро сла
ву Су пе ку и ње го вој ва ри јан ти сиг на ли зма, за др жа ва ју ћи се по себ но на 
ње го вим мејларт ак тив но сти ма, али и на ње го вој те о ри ји „пер со нал не 
ма те ма ти ке – ма те ма ти ке бо ја”, фе но ме ну бро је ва, ње го вој ки не тич кој 
умет но сти и из у ча ва њу фе но ме на сна. У окви ру ра да пред ста вље ни су 
нам и не ки од нај зна чај ни јих Су пе ко вих пе ча та. 

По ред пе сме „Ме си ја” и про зе „Ожа ло шће ни”, Рај ко Бла го је вић је 
за сту пљен и сту ди јом „Ма ни фе сти сиг на ли зма”.

Ве о ма је ин те ре сан тан и про во ка ти ван при лог „О шмин ке ри ма, 
штру дла ма и шо кингша тру” Ма ри ја не Је ли сав чић, по све ћен ша тро
изми ма у про зи и по е зи ји Ми ро љу ба То до ро ви ћа. На ме ра ра да би ла је да 
се по ка же ка ко се оства ру је за ми сао Љу би ше Јо ци ћа ста ра већ че ти ри 
де це ни је, по ко јој сиг на ли зам је сте „Знак да тре ба про бу ди ти Сно ве.”

Со ња Ште фа но вић у „Ко ре ни ма сиг на ли зма” пи ше о струк ту ри, 
зна че њу и по е ти ци збир ке Пла не та Ми ро љу ба То до ро ви ћа. Пр ва То до
ро ви ће ва збир ка, по Кор нха у зе ру, са др жи им пли цит но пр ви пра ви ма
ни фест сиг на ли зма, од но сно сци јен ти зма, ко ји је обе ле жио ње го ву пр ву 
фа зу де ло ва ња. За Со њу Ште фа но вић је по е зи ја при сут на у Пла не ти 
„екс пе ри мен тал на и ме та фи зич ка, са из ве сном до зом ап стракт но сти” (188). 
Сиг на ли стич ка пе сма „не са мо што се чи та без реч ни ка, не го се чи та и 
у свим сме ро ви ма” (191).

Кра так текст на пи сан по во дом збор ни ка Сто ле ће сиг на ли зма До
бри ца Кам пе ре лић је на сло вио „Про ме те јев огањ сиг на ли зма”. У ње му 
скре ће па жњу на умет нич ки и на уч ни по тен ци јал мла дих ства ра ла ца, 
сиг на ли ста.

Есеј „Есе ји стич ки му њо гра ми: фор ма и са др жи на” Да ни це Три фу
ња гић ба ви се две ма есе ји стич ким књи га ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа – Је
зик и не из ре ци во и Ствар ност и уто пи ја. По ау тор ки, ако је есеј елип ти
чан жа нр, а је сте, он да су То до ро ви ће ви му њо гра ми „елип са елип се” (236). 

Као што се већ уо би ча ји ло, и овај збор ник се окон ча ва на став ком 
„Би бли о гра фи је сиг на ли зма” и, као што је у оном ко ји му је прет хо дио био 
слу чај, до но си спи сак до са да об ја вље них књи га би бли о те ке „Сиг нал”. 
При спе ло се до пе де сет шест.1 От кри ва ју се но ве пла не те. Сиг на ли зам 
на ста вља да за тра вљу је.

Ду шан СТОЈ КО ВИЋ

1 Књи га Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам Је ле не Ма ри ће вић по ја ви ла се као 
пе де сет и сед ма у овој би бли о те ци. Круг се не за тва ра.




