
828

АЛЕК СА НИ КО ЛИЋ

АР ХЕ ТИП ДУ ШЕ УТЕ ЛО ВЉЕ НЕ У СТА БЛУ  
КАО СПО НА ИЗ МЕ ЂУ „ЕНЕ ЈИ ДЕ”,  

„БО ЖАН СТВЕ НЕ КО МЕ ДИ ЈЕ” И  
„ОСЛО БО ЂЕ НОГ ЈЕ РУ СА ЛИ МА”*

На чи ни и при ме ри ме ђу соб них ути ца ја Пу бли ја Вер ги ли ја 
Ма ро на (70–19), Дан теа Али ги је ри ја (1265–1321) и Тор ква та Та са 
(1544–1595) умно го ме су ис пи та ни. За то се сва ки по ку шај до но ше
ња би ло ка квог но вог су да на том по љу чи ни по ма ло без на де жним. 
Но, охра бру је нас чи ње ни ца да из бор од ре ђе ног угла и на чи на са
гле да ва ња не ког фе но ме на мо гу омо гу ћи ти да се из не дре, услов но 
ре че но, но ви за кључ ци. Уко ли ко се, те же ћи та квим за кључ ци ма, 
при хва ти мо оно га што Нор троп Фрај у сво јој Ана то ми ји кри ти ке 
на зи ва ар хе тип ском кри ти ком, уда љи ће мо се од кла сич не кон цеп
ци је ути ца ја у књи жев но сти и при бли жи ти се иде ји о књи жев но
сти као про сто ру кон вен ци ја,1 или још кон крет ни је – књи жев но
сти као по љу сим бо ла ко лек тив не тра ди ци је, ка ко је то за ми сли ла 
Мод Бод кин.2 То је не ми нов но ка да као основ ну алат ку ко ри сти мо 
по јам ар хе ти па – ти пич ну или по врат ну пе снич ку сли ку. Упра во 
је он, по Нор тро пу Фра ју, „сим бол ко ји јед ну пе сму по ве зу је с дру
гом и ти ме по ма же да се сје ди ни и ин те гри ра на ше ис ку ство књи
жев но сти”.3 Та ко ђе, Реч ник књи жев них тер ми на под се ћа да је ар хе
тип као пси хо ло шки тер мин „при хва ћен у књи жев но сти да би се 
њи ме де фи ни са ле пра сли ке у ми ту и у пе сни штву ко је, пот пу но 

* Рад је ове године на гра ђен Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске за есеј.
1 Ви ди: Кла у дио Ги љен, Књи жев ност као си стем, прев. Ти хо мир Вуч ко

вић, Но лит, Бе о град 1982.
2 Ви ди: Maud Bod kin, Ar chetypa l pat terns in po e try: psycho lo gi cal stu di es 

of ima gi na tion, Vin ta ge Bo oks, New York 1958.
3 Нор троп Фрај, Ана то ми ја кри ти ке, прев. Ги га Гра чан, На при јед, За греб 

1979, 116.
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не све сно код пе сни ка, из ’ко лек тив не под све сти’ уви ру у ли ко ве 
и сим бо ле и нај мо дер ни јег пе сни штва, јер се увек из но ва ко ри сте 
и на нов на чин об ли ку ју”.4 За ар хе тип ску кри ти ку при мар но је сво
ђе ње свих књи жев них де ла до из ве сних за јед нич ких цр та, чи ме 
нам пру жа мо гућ ност ши ро ких син те за, па ти ме и мо гућ ност ства
ра ња про гре сив ног зна ња о књи жев но сти, ко је би, све ши рим син
те за ма, во ди ло при бли жа ва њу спо зна је о то ме шта са ма књи жев ност 
је сте, а не са мо до спо зна је ка кво је по је ди нач но књи жев но де ло.

С об зи ром на то да је из вор но јун гов ски, по јам ар хе ти па, ов де 
при хва ћен у Фра је вој ин тер пре та ци ји, упу ћу је нас на још две обла
сти људ ске прак се са ко ји ма мо же мо ра чу на ти у на шој же љи да 
до ђе мо до све о бу хват ни јег уви да. То су ри ту ал и сан. Ар хе тип ска 
ана ли за би за плет из ве сног књи жев ног де ла тре ба ло да са гле да као 
рад њу ко ја је ана лог на ри ту а лу, а ње гов зна чењ ски са др жај као не
што ана лог но „су ко бу же ље и зби ље ко је му је те мељ де ло ва ње сна”.5 
Прин цип ци клич но сти, да кле не ста ја ња и по нов ног по ја вљи ва ња, 
има нен тан је и ри ту а лу и сну. Кад пре ци зно де фи ни ше мо сам пе
снич ки мо тив ко јим ће мо се ба ви ти, по ста ће ја сно за што ће мо се 
до та ћи са мо из ве сних ре ли гиј ских схва та ња (из ко јих ри ту ал и про
из и ла зи) као осно ва за ства ра ње јед не ар хе тип ске пе снич ке сли ке.

Ме ђу на сло вом ис так ну та три епа, мо тив ста бла у ком је уте
ло вље на ду ша са мо у Осло бо ђе ном Је ру са ли му ни је сло бо дан, спо
ре дан еле мент у мо тив ској струк ту ри, али и као та кав тре ба ло би 
да бу де до во љан да се на осно ву ње га од го во ри на из ве сна пи та ња. 
Ка ко је кон текст епо хе у ко јој су ства ра ли мо гао да ути че на ме
ђу соб но ства ра лач ко угле да ње ових пи са ца? Ка кво је зна че ње 
ар хе ти па ду ше уте ло вље не у ста блу у овим тек сто ви ма? Да ли је 
хро но ло шки ре до след ко јим су пи сци ства ра ли зна чио и раз вој 
тог мо ти ва? Ка ко се гра ђа ко ја при па да обла сти ри ту а ла од ра зи ла 
у књи жев но сти? 

Бу ду ћи да до бар део па жње по кла ња мо и не че му што је из ван 
са мог по ља књи жев но сти, ва ља нам чу ва ти се гре шке до но ше ња 
од ре ђе ног вред но сног су да на осно ву ванк њи жев них ме ри ла. Ја сни
је ре че но, наш суд о то ме ка ко је ванк њи жев на гра ђа усво је на и 
об ли ко ва на у од ре ђе ном тек сту не ће сам по се би би ти и вред но сни 
суд о том тек сту.

4 Реч ник књи жев них тер ми на, Дра ги ша Жив ко вић (ур.), Но лит, Бе о град 
1985, 45.

5 Сан је упо тре бљен у ши рем сми слу, као „уза јам но про жи мљу ће дје ло
ва ње же ље и од бој но сти у об ли ко ва њу ми сли”, у: Н. Фрај, нав. де ло, 123. По
сто ји рад по све ћен фе но ме ну сна у Осло бо ђе ном Је ру са ли му, ви ди: Char lot te 
Van Den Bossche, Il sog no e la vi si o ne nel la Ge ru sa lem me Li be ra ta di Tor qu a to Tas so, 
Uni ver si te it Gent, Fa cul te it Let te ren en Wij sbe ge er te, Gent, 2013.
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Култ ста бла у ри ту а ли ма

Мо тив ста бла у ком је уте ло вље на ду ша пре ми ну ле осо бе мо
ме нат је ре ли ги о зног ве ро ва ња рас про стра ње ног на свим ме ри ди
ја ни ма. На то ја сно ука зу ју при ме ри из сло вен ског кон тек ста, где 
се та кво др во на зи ва се но ви тим, као и при ме ри из ве ро ва ња гер
ман ских, африч ких, ин диј ских, па све до да ле ко а зиј ских на ро да. 
За др во и ње го ве де ло ве (од ко ре на, пре ко ста бла, до кро шње и пло
до ва) мо же се ре ћи да за у зи ма цен трал но ме сто у сфе ри кул то ва 
ве ге та ци је. Ра ди ја сни јег уви да, мо гли би смо, угру бо пра те ћи 
иде ју Мир че Ели ја деа, кла си фи ко ва ти чи та во по ље кул то ва ве ге
та ци је у не ко ли ко гру па, ко је су у уској ве зи са оним што нас за ни
ма. Мо же мо из дво ји ти гру пе кул то ва ко ји се ти чу иде ја о: ко смич
ком ста блу, ста блу жи во та, ста блу као уто чи шту ду ше, те ста блу 
као сим бо лу об но ве.6 

Ко смич ко ста бло, за ве ћи ну ре ли ги ја у ко ји ма по сто ји, пред ста
вља сим бол сто же ра и глав ног конс трук ци о ног еле мен та ко смо са. 
Ње гов је ко рен у до њем све ту, ста бло про ла зи кроз ра ван људ ске 
ствар но сти, док кро шња и пло до ви до се жу до рав ни бо жан ске ствар
но сти – не ба. Ти ме оно по ве зу је чо ве ко ву пред ста ву о ко смо су у 
јед ну ио ле ко хе рент ни ју пред ста ву о свеу куп ној ствар но сти. Чест 
је слу чај да не ко кон крет но др во пред ста вља ко смич ко ста бло, или 
да, што је слу чај на ви шим ступ ње ви ма раз во ја ре ли ги је, сва ко 
др во од ре ђе не вр сте мо же да има ње го ву функ ци ју. Сли ка обр ну
тог ко смич ког др ве та по ја вљу је се у Ма хаб ха ра ти,7 али и, што је 
за нас за ни мљи во, у Дан те о вој ви зи ји пред ста вље ној у „Ра ју”.

Ста бло жи во та пред ста вља сим бол др ве та чи ји пло до ви ну де 
ону при ви ле ги ју ко ју од ре ђе на ре ли ги ја про кла му је као нај ви шу. 
У европ ском кон тек сту то је нај че шће бе смрт ност, док је за ин диј
ску тра ди ци ју то веч на мла дост. Тај се сим бол увек ја вља у три јад
ној кон цеп ци ји чо век –ста бло –чу вар, при че му је чу вар нај ва ри ја
бил ни ја ком по нен та јер мо же пред ста вља ти ка ко злог свод ни ка, 
та ко и вер ног по ма га ча. Ка рак те ри стич но је за ста бло жи во та да 
је оно у сре ди шту све та, где се обич но на ла зи и из во ри ште че ти ри 
ре ке (при сут но у Дан те о вом при ка зи ва њу зе маљ ског ра ја). Ме ђу 
кул то ви ма ве ге та ци је то је онај што га је књи жев ност нај ви ше узи
ма ла за сво ју гра ђу. Нај бо љи при ме ри за то су ка нон ска де ла са 
са мог по чет ка европ ске књи жев не тра ди ци је (Оди сеј и Ка лип со; 
Гил га меш, Са би ду Си ду ри и зми ја). Са зми јом као хри шћан ским 
ар хе тип ским сим бо лом зло ће при бли жа ва мо се кључ ном при ме ру. 

6 Мир ча Ели ја де, Рас пра ва о исто ри ји ре ли ги ја, прев. Ду шан Ја нић (пред
го вор Жорж Ди ме зил), Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011, 321.

7 Исто, 329.
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То је би блиј ска при ча из Књи ге по ста ња, ко ја је усло жње на у по
гле ду сва ког еле мен та три ја де чо век –ста бло –чу вар. Пр ви еле мент 
три ја де пред ста вљен је кроз чо ве ка и же ну (Адам и Ева), дру ги 
кроз ста бло спо зна је до бра и зла (за ко је оста је не ја сно да ли га сме
мо по и сто ве ти ти са ста блом жи во та8), и тре ћи ко ји је пак оли чен у 
зми ји као злом свод ни ку чи ја уло га са мо ли чи на чу вар ску, а за пра
во тек на кон гре ха бог по ста вља хе ру ви ма као пра вог чу ва ра.

Ста бло као уто чи ште ду ше цен трал ни је фе но мен ко ји нас 
за ни ма. Ов де ће мо на сто ја ти да да мо прет по став ку о то ме шта би, 
на осно ву не ких при ме ра ко је ће мо на ве сти, би ла ње го ва уоп ште на 
сим бо ли ка. Ана ли за ће омо гу ћи ти да се уви ди и ка ко је та сим
бо ли ка при хва ће на или обре ме ње на у три епа ко је смо из дво ји ли. 
Пр во се окре ће мо из вор ном, ре ли гиј ском кон тек сту.

За чо ве ка ар хај ске ре ли ги је све је део јед ног жи вог уни вер
зу ма, и све му је при да то пра во да осе ћа као и чо век. Из то га су се 
у раз ли чи тим за јед ни ца ма раз ви ле раз ли чи те ва ри јан те ве ро ва ња 
у ста бло ко је по се ду је не чи ју – или сво ју – ду шу. Тај по сте пе ни пре
лаз од ве ро ва ња да са мо ста бло има ду шу до ве ро ва ња да је у ње га 
уте ло вље на не чи ја ду ша ко ре спон ди ра са про це сом ра ци о на ли
за ци је ве ре кроз исто ри ју. То је ток ко ји из гле да от при ли ке ова ко: 
од ста бла као бо жан ства, пре ко бо га ко ји се ма ни фе сту је кроз ста
бло, па ду ше пре тка ко ји жи ви у ста блу, до ду ха не ког умр лог (не 
мо ра би ти са мо пре дак) ко ји се се ли у ста бло.

Тре ба са да опри ме ри ти не ке од ових ступ ње ва. У окви ри ма 
сло вен ског кон тек ста већ је спо ми ња но се но ви то др во, ко је мо же 
би ти стан ви ла ма или де мо ни ма. Кроз срп ску на род ну по е зи ју 
ја сно се ви де и тра го ви ве ро ва ња у то да се ду ша, обич но мла дих 
умр лих, мо же пре се ли ти у биљ ку, нај че шће зим зе ле но др во или 
ру жу, ко је се с тим раз ло гом са ди уз гроб.9 Уоп ште, пре но што су 
је по че ли на ве ли ко кр чи ти, Евро па је би ла пре пла вље на шу мом. 
Где год би кре нуо, чо век би се мо рао су о чи ти са ње ном ди вљи ном, 
са ње ном над мо ћи, пред ко јом ре ли ги о зни чо век оног вре ме на сво
ју ин фе ри ор ност пре та че у стра хо по што ва ње. 

8 Про блем је у то ме што је у Би бли ји сим бо ли ка обр ну та, јер ту је чо век 
од бо га већ до био бла го дет ко ју ина че до но си плод ста бла жи во та, те је сад у 
ње му са др жа но све што чо век, по хри шћан ском уче њу, не же ли.

9 Је дан од при ме ра мо гао би би ти пра вље ње гро ба не срећ но умр лој за
руч ни ци бар јак та ра Ми ли ћа: „Са ста ше се ки ће ни сва то ви / са бља ма јој сан дук 
са те са ше / на џа ци ма ра ку ис ко па ше / са ра ни ше ли је пу ђе вој ку / от ку да се ја сно 
сун це ра ђа / по су ше је гро шим’ и ду ка тим’ / че ло гла ве во ду из ве до ше / око во де 
клу пе по гра ди ше / по са ди ше ру жу с обје стра не”, у: Во ји слав М. Ђу рић, Ан то
ло ги ја на род них еп ских пе са ма II, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, 
Но ви Сад – Бе о град 1958. При мер би мо гло би ти и са хра њи ва ње Кра ље ви ћа 
Мар ка из ме ђу две је ле у го ри.
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Гер ма ни су има ли све те га је ве где год су би ли, и обо жа ва ње 
др ве ћа код њи хо вих по то ма ка те шко да је и да нас иш че зло. Ка ко 
је озбиљ но би ло то обо жа ва ње у про шлим вре ме ни ма мо же се ви
де ти по сви ре пој ка зни ко ју су ста ри не мач ки за ко ни од ре ди ли за 
оне ко ји се усу де да ољу ште ко ру са жи вог др ве та. Крив чев пу пак 
мо рао се исе ћи и за ко ва ти за онај део др ве та ко ји је био огу лио, а 
крив ца су те ра ли да иде око др ве та док се сва ње го ва цре ва не оба
ви ју око ста бла.10 

Шта нам то го во ри не го да су, узи ма ју ћи у об зир та да шњи 
кон текст ди стри бу тив не прав де (прин цип спро во ђе ња пот пу не 
екви ва лент но сти), Гер ма ни сма тра ли да и др во па ти, што би да ље 
зна чи ло да је не ки об лик жи во та на ста њен у ње му. На Фо ру му, по
слов ном цен тру рим ског жи во та, Ро му ло во све то смо кви но др во 
обо жа ва но је све до вре ме на цар ства, и су ше ње ње го вог ста бла 
би ло је до вољ но да за пре па сти цео град.11 У не ким од сво јих све
ти ли шта Ар те ми да је че сто пред ста вља на у об лич ју др ве та. По зна
ти су и об ре ди то ком ко јих је ма ли кип бо га Ози ри са оста вљан у 
из ду бље ном ста блу је ле, па на кон го ди ну да на спа љи ван.12 По сто
ји и по се бан мо тив по ре кла цве та или ста бла услед на сил не смр ти 
ју на ка, или жр тво ва ња при мор ди јал ног чу до ви шта. То је, по ред 
из ве сних об ра да у фол кло ру, ја сно при ка за но и на не ким ме сти ма 
Ови ди је вих Ме та мор фо за.13

До зво ља ва ју ћи се би уоп шта ва ње раз ли чи тих ступ ње ва ве
ро ва ња у овај фе но мен ду ше у др ве ту, мо гли би смо твр ди ти да је 
оп шта и нај гру бља цр та ње го ве сим бо ли ке пред ста вље на у (ре ли
ги о зном) ста ву да „пре не го што се ко нач но уга си, људ ски жи вот 
тре ба да ис цр пи све мо гућ но сти ства ра ња и оте ло тво ре ња, а ако 
се пре ки не из не над но, на сил ном смр ћу, он ће те жи ти да се про
ду жи у дру гом об ли ку”.14 Ка да је у пи та њу жи вот бо жан ства, не 
мо ра се ра ди ти ис кљу чи во о ње го вом пре ки ду, као што се ни у 
слу ча ју др ве тапре тка не мо ра ра ди ти ис кљу чи во о на глом пре ки
ду. То је уни вер зал но зна че ње овог ар хе ти па ко је нам на ме ће тра
ди ци ја прак се ри ту а ла. 

Бит но је до та ћи се ов де још и гру пе ри ту а ла ко ји тре ти ра ју 
ста бло као сим бол стал не об но ве. Та ве ро ва ња је нај лак ше об ја сни ти 

10 Џемс Џорџ Фре зер, Злат на гра на – сту ди ја ма ђи је и ре ли ги је, прев. 
Жи во јин В. Си мић, Из да вач ко и књи жар ско пред у зе ће Ге ца Кон А. Д. – Ко смос, 
Бе о град 1937, 150.

11 Исто, 151.
12 Исто, 478.
13 Пу бли је Ови ди је На сон, Ме та мор фо зе, пре вод и ко мен та ри То мо Ма

ре тић, Ма ти ца хр ват ска, За греб 1907, X 512–26.
14 М. Ели ја де, нав. де ло, 358.
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пре ко оних ми то ва ци ви ли за ци ја Сре до зе мља ко ји го во ре о бо жан
стви ма ве ге та ци је, тј. ње не го ди шње смр ти и ра ђа ња. У осно ви хе
лен ског Адо ни са је сте ва ви лон ски бог Та муз, ко ји, ра за пет из ме ђу 
во ље бо ги ње плод но сти и бо ги ње до њег све та, про во ди по ла го ди
не у па клу, а по ла ме ђу љу ди ма. То је сим бо ли ка оних два ју пе рио
да го ди не у ко ји ма то ком јед ног ве ге та ци ја бу ја, а то ком дру гог 
за ми ре. Људ ска се де лат ност, и данда нас, и те ка ко упра вља у 
од но су на та кав ци клус ко ји по сто ји у при ро ди. Уо ста лом, де ло ва
ње Еро са и Та на то са у људ ском кон тек сту мо гло би се по и сто ве
ти ти са тим ци клу сом.

Ар хе ти по ви биљ ног све та у књи жев ној тра ди ци ји

По се ду ју ћи же љу да ство ри се би свој ствен ха би тус у при ро
ди, чо век њу при ла го ђа ва се би. Про из вод тог ства ра лач ког деј ства 
је сте ци ви ли за ци ја. У окви ру ње ство ре ни су уни вер зал ни ар хе тип
ски сим бо ли као што су град, врт или брак. Њи ма се слу же и пе сни
штво и мит, ко ји су и са ми ства ра лач ки, да кле – твор ци и аспек ти 
те исте ци ви ли за ци је. Зна че ње ар хе ти па ре ла тив но је, за ви си од 
кон тек ста у ком је упо тре бљен. Сле де ћи Фра јев, пред лог ов де ће мо 
об у хва ти ти кон текст у ко ме се ар хе тип мо же по ја ви ти и по и сто ве
ти ти са пој мом мо ду са.15 Нас за ни ма ју, пре све га, кон вен ци о нал на 
зна че ња ар хе ти по ва биљ ног све та, и то ка да се они по ја вљу ју у 
окви ру мит ског мо ду са. У окви ру тог мо ду са ар хе ти по ви мо гу 
би ти при сут ни кроз апо ка лип тич ке и де мон ске пе снич ке сли ке. 

У до ме ну апо ка лип тич ких16 сли ка, чи тав би се биљ ни свет 
мо гао све сти на јед ног пред став ни ка – едем ско ста бло жи во та, ко је 
пред ста вља из вор чо ве ко ве му дро сти, или, бла же ре че но, моћ по
зна ва ња до бра и зла ко јом рас по ла же са мо бог. Ипак, по сто је и дру
ге пе снич ке сли ке биљ ног све та ко је има ју сво је за себ но зна че ње. 
Ру жа, у зна че њу не бе ске склад не за јед ни це, ка ко је упо тре бље на 
и у Дан те о вом „Ра ју”. Го ру ћа биљ ка (Мој си јев ку пи нов грм, ко ме 
ће мо се ка сни је по све ти ти), у зна че њу све те биљ ке, од но сно те о фа
ни је (ме сто у ствар но сти на ко ме се бог ука зу је чо ве ку). Пе снич ка 
сли ка ко ја пред ста вља исто вет ност људ ског те ла и биљ ног све та 

15 За Фра ја мо дус је на чин на ко ји чи та лац у од но су на се бе ви ди кон вен
ци о нал ну моћ ју на ка књи жев ног де ла. С тим у ве зи он раз ли ку је пет вр ста мо
ду са: мит ски (бо жан ски лик са нат при род ним мо ћи ма), ро ман сни (по лу људ ски 
лик са нат при род ним мо ћи ма), ви со ко ми мет ски (пот пу но људ ски лик ко ји је, 
пре све га, мо рал но над моћ ни ји), ни ско ми мет ки (лик пот пу но рав но пра ван чи
та о цу) и иро ниј ски (лик ко ји је мо рал но и де лат но сла би ји од чи та о ца). 

16 Зна че ње тих сим бо ла углав ном је утвр ђе но тек стом От кри ве ња Све тог 
Јо ва на Бо го сло ва. Зна че ња ту ус по ста вље на оп ста ла су у књи жев ној тра ди ци ји 
чи та вог хри шћан ског За па да.
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у мит ском мо ду су мо же да се све де на ар хе тип ски сим бол ста бло
бог , а у ро ман сном мо ду су из ње га се ра ци о на ли за ци јом раз ви ја 
лик шум ског ју на ка (нпр. Ро бин Худ).

С дру ге стра не, у до ме ну де мон ских сли ка би блиј ски тек сто
ви не ма ју то ли ки при мат у при да ва њу трај ни јих зна че ња. Све то 
пи смо пред ста вља, на при мер, не плод но или не по год но тло кроз 
сим бо ле је ван ђељ ске су ве смо кве и кр ста на ко ме је из вр ше но распе
ће. За тип де мон ских сли ка уоп ште, па и сли ка биљ ног све та, узор
ним тек стом мо гли би смо про гла си ти Дан те ов „Па као” и ње го ву 
сли ку опа сне шу ме као сим бо ла ис ку ше ња. Кир кин за ча ра ни врт 
та ко ђе је ус по ста вљен као сим бол ис ку ше ња за до ви тљи вог или 
хра брог ју на ка. За нас је бит но и то да Та со у свом Осло бо ђе ном 
Је ру са ли му здру жу је оба мо ти ва, и опа сну и за ча ра ну шу му, не 
од у зи ма ју ћи им ти ме сим бо ли ку ис ку ше ња.

Вер ги ли јев По ли дор и злат на гра на

Украт ко и схе ма тич но пред ста вљен део сфе ре људ ског ве ро
ва ња био је нео п хо дан ка ко би се сте као увид у зна че ња ко ја спо
ми ња ни фе но ме ни и кул то ви има ју у окви ру ре ли ги је. Са да тре ба 
пра ти ти раз вој тих мо ти ва у јед ном по све друк чи јем окви ру – 
књи жев но сти. При сту па ње са мим де ли ма по че ће мо од Вер ги ли је
ве Ене ји де, због то га што пра ће ње ге не зе јед ног мо ти ва из и ску је 
од нас по што ва ње хро но ло шког прин ци па.

Ка да Ене ја при стиг не на трач ку оба лу, та мо, иа ко све стан да 
је то про тив во ље суд би не, осну је град Ене а ду. Тим по во дом при
не се жр тву сво јој мај ци Ве не ри, а Ју пи те ру на ме ни би ка, па кре не 
по це па ни це и гра ње за пот па лу.

Бе ше ту не ки бре жу љак: на вр ху је дре но во жбу ње
ра сло и тр ша ва мир та са бљо ли ких гран чи ца гу стих.
При ђем и ста нем да зе ле не из дан ке чу пам при зе мљи,
ли сна тим, све жим да пре кри јем жр тве ник гра њем – кад оно,
чу до се не ка кво при ка за – је жим се док ово при чам:
јер, ка ко пр во ста бал це иш чу пах, при тлу, па му ко рен
пре ки нух, с ње га по те ко ше ка пи по цр не ле кр ви
те се на зе мљи угру ша ше. Хлад на ми удо ве је за
про тре се, крв ми се сле ди у ве на ма, гро за ме про же.
По ку шах опет, још је дан са ви тљи ви иш чу пах пру тић,
не бих ли ка ко до ку чио скри ве не узро ке ти ме:
цр на се опет по ја ви крв и низ ко ру по те че.17

17 Пу бли је Вер ги ли је Ма рон, Ене и да, прев. Мар јан ца Па киж, Фе дон, Бео
град 2014, III 22–33.
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Пре стра вље ни се Ене ја поч не мо ли ти Мар су и ним фа ма са 
на дом да ће му они не ким зна ком са оп шти ти ка ко је то нор мал но 
и ка ко има свој об ја шњи ви узрок.

А кад за тре ћом ја по се гох мла ди цом, спу стих се ни же,
за пра во кле кох у пе сак, ја (да ли да ис при чам ово
ил’ да пре ћу тим) из не ке ду би не, из са мог бре жуљ ка,
је ца је за чух и плач... Па глас ми до уши ју до пре:
„За што ме ки даш, Ене ја? У гро бу сам, ја дан; по ште ди
ме не, по ште ди и ру ке, не ка љај их зло чи ном! Ни сам
за те бе стра нац, Тро ја нац сам. Ово не кр ва ри де бло!
Бе жи из су ро ве зе мље, од по хлеп них оба ла, авај!
Ја сам По ли дор и ов де ме пре кри, про бо де ног, хум ка
гво зде на, а од ко па ља са зда на ба че них, оштрих.”18

По сто ји не ко ли ко ва ри јан ти ми та о то ме ка ко је нај мла ђи 
При ја мов син, По ли дор, за вр шио на кон про па сти Тро је. Ако сле
ди мо Хо ме ра, По ли до ра је још Ахил убио под зи ди на ма Тро је.19 
По Вер ги ли ју, При јам је сво га си на по слао на чу ва ње трач ком кра
љу По лим не сто ру, а овај га је, по про па сти Тро је, убио, за пле нив ши 
бла го и ба цив ши леш у ра ку без ика квих об ред них по ча сти. Сер
ви је, ко мен та тор Ене ји де, го во ри о не че му што спа ја Хо ме ро ву и 
Вер ги ли је ву вер зи ју ми та. По ње му, При јам је сте по слао сво га си на 
у Тра ки ју, али је ње го во мр тво те ло ба че но пред Тро јом. У Ови
ди је вој ин тер пре та ци ји По ли до ра је сте убио По лим не стор, али је 
ње гов леш ба цио у мо ре.

По ли до ро ве ре чи би ле су знак Ене ји и Ан хи зу да је град осно
ван на по гре шном, не по год ном тлу ве ро лом них вла да ра. У скло пу 
фа бу ле пр вог де ла Ене ји де, то је фак тор ко ји мо ти ви ше је дан од 
убр за них бе го ва – на ста вља ња пу то ва ња. Ма кар и сит ним де та
љи ма и на зна ка ма, Вер ги ли је Ене ји но пу то ва ње стал но про жи ма 
ре ми ни сцен ци ја ма на исто ри ју и кон текст Тро је. Ово ме сто има 
и та кву функ ци ју у епу. Мо тив По ли до ро ве ду ше уте ло вље не у 
др ве ту од сту па од оног зна че ња ко је смо при пи са ли та квом фе но
ме ну у окви ру ри ту а ла – По ли дор је сте пре вре ме но стра дао, али 
то ни је раз лог због ко га се ње го ва ду ша пре се ли ла у др во. Раз лог 
ле жи у то ме што ње го во те ло ни је са хра ње но уз од го ва ра ју ће об ре де. 
То се ја сно ви ди из сти хо ва: „Зде ле пе ну ша вог мле ка, још то плог, 
за за ду шну жр тву / при не се мо, чи ни ју жр тви не кр ви још; та ко у 
гро бу / сми ри смо ду шу и по след њи пут је тад за зва смо гла сно.”20

18 Исто, III 37–46.
19 Хо мер, Или ја да, прев. Ми лош Ђу рић, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2013, 

XX 407.
20 Вер ги ли је, нав. де ло, III 66–8.
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Још јед на функ ци ја овог мо ти ва је да до при не се гра ђе њу ли ка 
Ене је као сто ич ког, крот ког ју на ка, вр ло оба зри вог пре ма зна ци ма 
ко је му суд би на ша ље. Он и сам ка же да је то бо жан ска по ру ка. У 
ње го вом де ла њу не ма про сто ра про ти вље њу суд би ни, ко ја у од суд
ним мо мен ти ма увек пре ваг не у ње го ву ко рист. Ипак, Вер ги ли је, 
мо жда и слу чај но, ну ди јед ну ал тер на ти ву за ту ма че ње мо ти ва о 
По ли до ру. Су сре ће ли Ене ја ње гов глас и би ва пре стра шен за то 
што је Ју пи те ру при нео за жр тву би ка, што је не до зво ље но? Ту ма
чи мо ли на тај на чин, он да је глас што по зи ва на бр зи бег, у ства
ри, на из ве стан на чин, вид бо жи је ка зне, а не бо жи је смер ни це.

Ка ква нам се ре ше ња ну де ако се би по ста ви мо за да так да про
на ђе мо из вор ко ји је Вер ги ли ју по тен ци јал но по слу жио за ства
ра ње мо ти ва По ли до ро ве ду ше за ро бље не у др ве ту? Ал тер на ти ве 
су ја сне – или је то ње го ва ин вен ци ја, или му је под стрек би ло не
што по сто је ће. На осно ву све га до са да спо ми ња ног о том мо ти ву, 
ја сно је да је Вер ги ли је имао пред со бом рас про стра ње ну и – од 
стра не до та да шњих ре ли ги ја – ја сно ар ти ку ли са ну сли ку о том 
мо ти ву. Али ње на рас про стра ње ност и да ље нам не да је пра во да 
твр ди мо ка ко ју је он из те сфе ре пре у зео. Рим ска ре ли ги ја ни је 
мно го по ла га ла на култ ду ше и пи та ња о њој, за раз ли ку од се вер
њач ких ре ли ги ја Евро пе. Ако по ку ша мо да на ђе мо из вор том мо
ти ву у окви ру рим ске ре ли ги је, он да нас све де но рим ско схва та ње 
ду ше из до ба пре грч ких ути ца ја до во ди пред са мо два ја сно ар ти
ку ли са на пој ма. Пр ви је ge ni us, дух за штит ник ко ји се до би ја по 
ро ђе њу, ко ји ни ка да ни је сма тран за по сред ни ка из ме ђу чо ве ка и 
бо га. Дру ги по јам – ma nes – у ста ри јој рим ској ре ли ги ји озна ча вао 
је мр тве. То што је ко ри шћен са мо у мно жи ни, ка ко су ге ри ше Ди
ме зил, ука зу је на та да шњу не из ди фе рен ци ра ну сли ку хтон ског 
све та.21 Ка сни је је грч ка кон цеп ци ја da i mona знат но ути ца ла на 
то да се ma nes поч ну схва та ти као де мо ни за штит ни ци мр твих. 
Та ко схва ће ни ma nes ула зи и у Ене ји ду.22 Али ни је дан од ова два 
пој ма ни је не што што би мо гло да ути че на ства ра ње ар хе ти па ду ше 
за то че не у ста блу. До во ђе ње у ве зу пак ман то ван ских23 дру и да 
(келт ских све ште ни ка) са Вер ги ли је вим мо ти вом злат не гра не 
одав но је раз ја шње но. Вр ло је ве ро ват но да је и у по ре клу мо ти ва 
По ли до ро ве ду ше у ста бљи ци не ко од келт ских ве ро ва ња по слу
жи ло као ди рек тан из вор. Зна че ње је, ка ко смо по ка за ли, у Ене ји ди 
из ме ње но у од но су на оно уни вер зал но зна че ње ова квог ар хе ти па 
у окви ру ри ту а ла, ко је смо ра ни је на ве ли.

21 Жорж Ди ме зил, Древ на рим ска ре ли ги ја, прев. Је ле на Но ва ко вић, Из да
вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997. 

22 Вер ги ли је, нав. де ло, VI 743.
23 Пу бли је Вер ги ли је Ма рон ро ђен је у ме сту Ан дес, у бли зи ни Ман то ве, 

гра да у се вер ном де лу да на шње Ита ли је, 70. го ди не пре но ве ере. 
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По сто ји у Ене ји ди мо тив ду ше у др ве ту на још јед ном ме сту, 
мно го суп тил ни је и по сред ни је уткан у текст – Вер ги ли је ва злат
на гра на. Келт ски из вор тог мо ти ва већ смо спо ми ња ли. Али на 
осно ву че га се мо же твр ди ти да је у злат ној гра ни уте ло вље на ду ша? 
У са мим сти хо ви ма ко ји го во ре о мо мен ту ка да две го лу би це Ене ју 
до во де до аверн ског гро тла, на из глед не ма ни ка квих на зна ка.

А кад до аверн ског сти го ше гро тла, због ми ри са те шких,
хи тро се ви ну ше увис, по ле те ше ва зду хом би стрим
и, где се на дао ју нак, на дво ја ко сле те ше др во –
про зир ни од сја ји зла та кроз гра ње за бли ста ше отуд.
Као кад зи ми по мра зу, сред шу ме оли ста име ла
пу пољ ке сна жне кад пу сти на дру гом док др ве ту ра сте,
глат ко кад де бло об у хва те из дан ци зла ћа но жу ти –
та ко раз ли ста ло све тле ше зла то се но ви том кро шњом
це ра; за зве ча ше ти хо на ла га ном ве тру ли сти ћи.24

Но, та да шњи, и сва ки сле де ћи чи та лац до бро упо знат са рим
ским ве ро ва њи ма, мо жда је у овим сти хо ви ма мо гао ви де ти још 
не што. До та квих за кљу ча ка мо же мо сти ћи пре ко од ре ђе них за кљу
ча ка Џеј мса Џор џа Фреј зе ра, ко је он из но си у де лу Злат на гра на. 
Он ту, ис пи ту ју ћи фе но мен жр тво ва ња вр хов ног све ште ни ка, кра ља 
шу ме, ука зу је на пр во бит на рим ска ве ро ва ња још из до ба Ну ме 
Пом пи ли ја о то ме ка ко је вр хов на бо ги ња шу ме, Ар те ми да, пред
ста вља на кроз ста бло, ко је је из тог раз ло га мо рао да чу ва све ште
ник. Онај ко од ло ми гра ну са тог др ве та имао је пра во да, уко ли
ко по бе ди до та да шњег чу ва ра, по ста не но ви краљ шу ме. Ра ди се, 
да кле, о ве ро ва њу у не ку вр сту уте ло вље ња у ста бло. На кон то га 
Фреј зер од ла зи да ље у сво јим тврд ња ма, за кљу чу ју ћи да је краљ 
шу ме у ка сни јим ступ ње ви ма рим ске ре ли ги је у ства ри био оли чен 
у хра сту – др ве ту на ком ра сте име ла, у ко јој је краљ имао свој дух.25 
Ти ме се овај мо ме нат рим ске ре ли ги је при бли жа ва оп штем ари јев
ском обо жа ва њу хра ста, а пот пу но се по и сто ве ћу је са ве ро ва њем 
да је сва ки храст по го ђен гро мом ме сто где се уте ло вио Ју пи те ров 
дух! Мит ско ве ро ва ње да се на дан ду го дне ви це се ме па пра ти 
рас цве та у злат ној бо ји и во ди до бла га у зе мљи, као и тра ди ци о
нал на пред ста ва о по себ но сти биљ ке име ле због ње не злат не бо је 
ка да је осу ше на, ка зу ју нам мно го то га о раз ло зи ма због ко јих мо
же мо сма тра ти да је Вер ги ли је баш спо ме ну та ве ро ва ња узео као 
гра ђу, са ма лим из ме на ма у зна че њу. Ене ји на злат на гра на не во ди 

24 Исто, XI 201–9.
25 Џ. Џ. Фре зер, нав. де ло, 828.
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скри ве ном бла гу, већ спо зна ји исти на о људ ској ег зи стен ци ји, спо
зна ји за гроб ног жи во та и спо зна ји бу дућ но сти. Али за нас нај бит
ни ја оста је мо гућ ност да су Ар те ми дин и Ју пи те ров дух уте ло вље
ни у храст, на ко ме је име ла. У сти хо ви ма ко је смо го ре на ве ли 
спо ми ње се, до ду ше, цер, но он при па да ро ду хра сто ва.

Ар хе тип ко ји пра ти мо у овом слу ча ју сле ди ону пред ста ву 
из нај ни жег ступ ња ра ци о на ли за ци је ре ли ги је, ка да је са мо ста бло 
пер ци пи ра но као бо жан ство, или ка да се сма тра да дух бо жан ства 
бо ра ви у ста блу. Ту др во сим бо ли зу је кон ти ну и тет жи во та, јер 
има, као је дан од еле ме на та ве ге та ци је, моћ да се об на вља, и ти ме 
је по де сно да удо ми бе смрт ну, об но вљи ву при ро ду бо жан ства.26 
Али Вер ги ли је про ши ру је ту пе снич ку сли ку зна че њем не пре кид
не ег зи стен ци је, до да ва њем злат не гра не, ко ја би као плод јед ног 
та квог др ве та мо гла да сим бо ли зу је бо жи ји до пуст за са зна ње не
че га што је обич но из ван чо ве ко вог до ма ша ја.

Кра так осврт на за сту пље ност ар хе ти па пре о бра жа ва ња  
у ста бло у Ови ди је вим „Ме та мор фо за ма”

Иа ко ње гов еп ни смо укљу чи ли у нај у жи круг на шег ин те ре
со ва ња, Пу бли је Ови ди је На зон по ну дио је у сво јим Ме та мор фо
за ма ви ше епи зо да у ко ји ма до ла зи до пре о бра жа ја људ ског би ћа 
у ста бло, и не из о став на је ка ри ка у лан цу ли те рар них ути ца ја ме ђу 
пи сци ма ко ји ма се ба ви мо. По треб но је за то осве тли ти и ње гов 
удео у из гра ђи ва њу и обре ме њи ва њу овог ар хе ти па. Нај по зна ти ји 
је Даф нин пре о бра жај у ло вор то ком бе га од љу ба вљу го ње ног 
Апо ло на.

Ка да об не мог не већ, по бли је ди, од му ке бр зог
Бје жа ња свла да на бу дућ у Пе неј ске по гле да ва ле
И ка же: „Оче, по мо зи! О зе мљо, зи ни ил’ овај
Об лик што чи ни, да тр пим, про м’је ни, да не ма га ви ше!”
Чим ту мо ли тву ре че, ал’ сва се уко чи вр ло,
Око ме ки јех гру ди та ну шно се оба ви ли ко,
У ли шће ко се њој оти ђо ше, у гра не ру ке,
Но ге, пред ча сак још бр зе, сад жи ла ма за пе ше твр дим,
Гла ву јој об у зме кру на; ље по та јој оста де са мо.
Феб је и та ко ву љу би те ме ћу ћи ру ку на де бло
Осје ћа под ко ром мла дом, гдје гру ди јо ште јој др шћу,
Гр ли ру ка ма гра не, ко уди да су, и гр ло

26 Ве ро ват но је, у пред ста ви ар хај ског чо ве ка, од чи та ве ве ге та ци је иза бран 
баш храст, за то што је, за европ ски кон текст, јед на од нај ве ћих би ља ка.
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Цје ли ва, али се др во од цје ли ва ње го вих бра ни.27

У сти хо ви ма ко ји не по сред но сле де Ови ди је да тим мит ским 
до га ђа јем мо ти ви ше на ста нак тра ди ци је кру ни са ња ло во ро вим 
вен ци ма.28 По том по ве зи ва њу ми та и оп ста лих ве ро ва ња, тј. об ја
шња ва њу ве ро ва ња кроз мит ске до га ђа је, Ови ди је је по се бан – ко
ли чи ном ин те гри са не гра ђе и на чи ном ње не об ра де ко ји под ра зу
ме ва хро но ло шко устрој ство што ло гич ним сле до ви ма до ла зи све 
до исто риј ски по зна тих вре ме на. 

За нас нај бит ни је, зна че ње ар хе ти па ду ше у ста блу, ов де ни
ма ло не од у да ра од оног ко је про гла си смо уни вер зал ним у окви ру 
ри ту а ла, као но вог ви да жи вље ња на гло пре ки ну тог жи во та. Тај 
но ви вид ег зи стен ци је у овом Ови ди је вом при ме ру има и про ши
ре но зна че ње – жи вље ње кроз тра ди ци ју po e ta la u re a tus. Ипак се 
ов де мо ра мо огра ди ти од то га да се ра ди о на став ку жи во та ду ше, 
јер нам пи сац то ни ти ја сно по ка зу је, ни ти им пли цит но на го ве
шта ва.

На ве шће мо још не ко ли ко пе снич ких сли ка из од ре ђе них епи
зо да ко је би тре ба ло да по слу же као ар гу мен ти за прет по став ке о 
ути ца ју Ене ји де на Ме та мор фо зе, као и ова два епа на Осло бо ђе ни 
Је ру са лим. Ови ди је при чу о По ли до ро вом умор ству ко ри сти са мо 
као мо ти ва ци ју за Хе ку би ну осве ту По лик се ну, са мо на по ми њу ћи, 
при кра ју епи зо де у XI II пе ва њу, да је Ене ја на осно ву те при че 
схва тио ка ква је трач ка зе мља, те да тре ба оти ћи из ње. За ни мљи ва 
је епи зо да о без бо жни ку Ери сих то ну и Це ре ри ном хра сту. Ка да 
га ње го ве слу ге за се ку, ста бло про кр ва ри и за је чи, ли шће и жи
ро ви кре ну бле де ти. Слу ги ко ји се упла ши и не хте де да на ста ви 
са се чом Ери сих тон од ру би гла ву, те на ста ви сам док др во ни је 
по се као. Ка да је он по чео да се че, про го ва ра из ста бла Це ре ри на 
ним фа и про ри че му не сре ћу у ви ду не у то љи ве гла ди. Сли ка Дри
ја да ко је игра ју ко ло око цен трал ног, све тог хра ста, за ни мљи ва 
нам је због по ре ђе ња са Та со вом сли ком шу ме у ко ју ула зи ње гов 
Ри нал до.

Че сто су све ча но ко ло из во ди ле под њим Дри ја де,
Че сто се за ру ке зна ху по ре ду др жат и мје рит
Оп сег оно га де бла, и чи та вог хра ста ши ри на
Пет најст об у зи ма ше ла ка та, и сва је шу ма
Под њим ле жа ла ма ла, ко тра ва што по шу ми ле жи.29

27 Ови ди је, нав. де ло, I 543–55.
28 Исто, I 556–67.
29 Исто, XI II 746–50.
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Слу чај Адо ни со вог ро ђе ња из ста бла30 спе ци фи чан је јер, 
ко ли ко је на ма по зна то, то је је ди ни при мер у епу ко ји не под ра зу
ме ва ула зак људ ског ду ха у ста бло, већ обра тан про цес. Ови ди је 
спо ми ње и трач ке же не ко је су рас тр гле Ор фе ја, па за то пла ти ле 
пре тва ра њем у др ве ће.31 Ту су Фа е то но ве се стре, Хе ли ја де, ко је су, 
за Фа е то ном што је мо рао би ти по гу бљен да не би спа лио чи тав 
свет, ту го ва ле све док се ни су пре тво ри ле у омо ри ке.32 Из тог де ла 
из дво ји ће мо не ко ли ко сти хо ва ко је под се ћа ју на Вер ги ли је вог 
По ли до ра:

И ки да гран чи це ње жне, ал’ из сва ког цу ри ти ста бла
Ста ну кр ва ве ка пље, ко из ра не ка кве да те ку.
„Не мој, мо лим те, мај ко!” по ви ка ше ра ње не кће ри,
„Не мој, мо лим те! мо је у др ве ту т’је ло се тр га;
Оста ни здра во!” – и уста при р’јеч ма ско ре се зад њим.33

Дан те о ва шу ма и но во, хри шћан ско  
об ли ко ва ње ар хе ти па

Јед на од од ли ка сред њо ве ков не књи жев но сти је да се при ка
зи ва ње при ро де не за сни ва на по дра жа ва њу ствар но сти, већ на по
дра жа ва њу оних ме ста ан тич ке еп ске тра ди ци је ко ја опи су ју при
ро ду.34 Та ко су се раз ви ли и уо би ча је ни ти по ви опи са са вр ше но 
угод ног кра јо ли ка, а Кур ци јус сма тра да се из јед ног од њих, за хва
љу ју ћи пре све га од ре ђе ним тен ден ци ја ма фи ло зоф ске епи ке XII 
ве ка, раз ви ла и Дан те о ва ви зи ја зе маљ ског ра ја у ње го вој Бо жан
стве ној ко ме ди ји. Као што, да кле, Вер ги ли је ва пред ста ва ели зи ја 
зна чај но ути че на устрој ство Дан те о вог ра ја, та ко и Дан те ула зи у 
па као кроз мрач ну шу му, као што је и Вер ги ли је ва Ку ман ска шу ма 
пут до па кла. То што је Дан те ов во дич кроз па као сам Вер ги ли је, 
до вољ но пот кре пљу је иде је о то ме да је Ене ји да би ла ве ли ки узор за 
слав ног Фи рен тин ца. Дан те чак и от по чи ње свој спев том зло гла
сном шу мом, ко ја пред ста вља сте ци ште сим бо ла људ ских по ро ка.

На по ла на шег жи вот ног пу та
на ђох се у шу ми где та ма пре би ва,
јер но га са ста зе пра ве за лу та.

30 Исто, X 512–26.
31 Исто, XI 67–84.
32 Исто, I 346–66.
33 Исто, II 359–63.
34 Ернст Ро берт Кур ци јус, Европ ска књи жев ност и ла тин ско сред њо вје ко

вље, прев. Стје пан Мар куш, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб 1971, 192.



841

Ах те шко је ре ћи муч ни ну што скри ва
та ши ка ра шум ска гу ста
на ко ју и по ми сао страх иза зи ва!35

Ка ко овај спев син те ти ше ве ли ки део ан тич ког и сред њо ве ков
ног зна ња и ства ра ла штва, у ње му се на шао и мо тив ду ше уте ло
вље не у ста блу, ко ји пра ти мо од Вер ги ли ја. Но, пре не го што се 
окре не мо на шем ар хе ти пу, ука за ће мо на то у ко јој је ме ри пе снич ка 
сли ка др ве та при сут на у Дан те о вом спе ву, и у ко јим све зна че њи ма. 
Сва та ква ме ста да ју се кла си фи ко ва ти у не ко ли ко гру па: др во ко је 
про го ва ра, би блиј ско др во спо зна је до бра и зла, обр ну то др во, др во 
као по јам у окви ру ме та фо ри ке, те у не што ши рем сми слу, два су
прот на ти па шу ме – рај ска и па кле на.

Осим у дру гом по ја су сед мог кру га „Па кла”, ко ме ће мо се уско
ро де таљ ни је по све ти ти, др во ко је го во ри ја вља се и у „Чи сти ли
шту”. То је др во ко је го во ри про тив про ждр љи во сти – „и је дан глас 
се кроз ли шће за чу гла сно”36 – а Дан те на ње га на и ла зи на пре ла
ску из пе тог у ше сти круг „Чи сти ли шта”. Оно има обр ну ту кро шњу, 
ко ја се ши ри иду ћи у ви си ну, да би је би ло не мо гу ће обра ти. И у 
сед мом кру гу „Чи сти ли шта”, где су и да ље про ждр љив ци, по ја вљу
је се др во ко је опо ми ње због про ждр љи во сти и го во ри ка ко је оно 
из ра сло из др ве та са ког је Ева убра ла ја бу ку.

Ов де ће мо се од мах на до ве за ти на сли ку др ве та зна ња до бра 
и зла, на ко је Дан те са по вор ком, у ко јој је и Бе а три че, на и ла зи у 
зе маљ ском ра ју – „др во го ло по пут ка ма, та ко да ни ли ста ни је 
има ла ни јед на гра на”,37 ви со ко и обр ну те кро шње. Бе а три че го во ри 
ка ко оно га ко по ха ра то др во увек стиг не бо жи ја ка зна, а да ње го ва 
ве ли чи на и об лик до бро ука зу ју на ту ње го ву по себ ност.

Опис зло коб не шу ме ко ја прет хо ди ула зу у „Па као” већ смо 
из ло жи ли. Шу ма у сед мом кру гу „Па кла” на сли ка на је де таљ ни
је, опи сом ко ји до ча ра ва је зи вост, с ин тен зи ви ра ни јим при су ством 
там ни ла. Ту су и гне зда хар пи ја ко је за стра шу ју ћом кук ња вом 
ка зу ју чуд не ја де.

Не би зе ле ног ли шћа, већ му је бо ја там на би ла,
не би ви тих гра на, већ чвор но ва тих и кри вих,
не би во ћа, већ отров них жи ла.
Та квих че ста ра гу стих, бо дљи ка вих и си вих.38

35 Дан те Али ги је ри, Бо жан стве на ко ме ди ја, прев. Дра ган Мра о вић, Де
ре та, Бе о гад 2013, „Па као”, I 1–6.

36 Исто, „Чи сти ли ште”, XXII 140.
37 Исто, „Чи сти ли ште”, XXXII 38–9.
38 Исто, „Па као”, XI II 4–7.



На су прот па кле ној, сто ји бла го дет на шу ма зе маљ ског ра ја. 
Ов де ће мо је при ка за ти упо ре до са Та со вом је зи вом шу мом, ко ја 
је под ма ги јом по ста ла иди лич на.

Ка да, ето, ис пред ме не ис пре чи се сво јим во да ма
не ка ре чи ца ко ја је сво јим ма лим та ла си ма
по ви ја ла тра ву што је ра сла на ње ним оба ла ма.39

§

Ов де је не ви но људ ско ко ре ње тр ча ло по љи ма,
ов де је веч но про ле ће и во ће сва ко ја ко,
нек тар је ово о ко ме сви збо ре у спи си ма.40

§

Ру бо ве кра сне има ре ка сво је,
ми рис, ље по та ди ше, све се сми је.41

§

Куд про ла зе ћи ње му сто па ста је,
ко да све ра сте, о кли ја њу сну је,
љи љан про цвје та, ру жа пуп ода је,
из би ја из вор, по то чић кра љу је.42

§

Ма на на сва кој ро сној бе ше гра ни,
и мед из ко ра њи хо вих се ли је.43

Пе снич ке сли ке „Чи сти ли шта” и „Ра ја” оби лу ју на сле ђем по
зне го ти ке – су здр жа них, ви ти ча вих фор ми и по не ких там ни јих 
бо ја (као што су пла ва и зе ле на). С дру ге стра не, из при ло же них 
Та со вих сти хо ва ја сно се ви ди хи пер бо ла ко ја је на до мак сла ду ња
во сти. То су стил ске тан чи не ко је до ла зе до из ра жа ја тек при де
таљ ни јој ана ли зи, и по на ма ни у ком слу ча ју не ума њу ју вред ност 
епа, као ни зна чај ве ли ког гла со но ше ма ни ри зма у Ита ли ји. Ипак, 
Та со је то упра во због тих стил ских ни јан си го то во смет нуо с ума.

39 Исто, „Чи сти ли ште”, XXVI II 25–7.
40 Исто, „Чи сти ли ште”, XXVI II 142–4.
41 Тор ква то Та со, Осло бо ђе ни Је ру за лем, прев. Гјор гјо Иван ко вић, Зо ра 

– Ма ти ца Хр ват ска, За греб 1965, XVI II 20.
42 Исто, XVI II 23.
43 Исто, XVI II 24.
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У на ве де ним Дан те о вим сти хо ви ма по ме ну то људ ско ко ре ње 
од ли чан је при мер и по вод да ка же мо не што о ме та фо ри ци. Ње
го ве ме та фо ре ко је се за сни ва ју на пој му др ве та или гра не по ста
вље не су нај че шће у хри шћан ском кљу чу. Та ко се у на шем при ме ру 
под људ ским ко ре њем под ра зу ме ва ју Ева и Адам. У „Чи ти ли шту” 
на ла зи мо ме та фо ру за крат ко ћу сла ве ства ра ла ца.44 У „Ра ју” пак 
на ла зи мо ме та фо ре за род но ста бло,45 за пред ста ву устрој ства не ба,46 
за те о ло шки си стем ве ре,47 за устрој ство бо жан ског вре ме на.48

У дру гом по ја су сед мог кру га „Па кла” ја вља се лик ко ји нас 
у Бо жан стве ној ко ме ди ји нај ви ше за ни ма – Пјер де ла Ви ња. Он је 
ствар на исто риј ска лич ност. Жи вео је у пр вој по ло ви ни XI II ве ка. 
Био је прав ник и пи сац го во ра на ла тин ском, кан це лар Фри дри ха II 
– вла да ра Си ци ли је. Но, био је и пе сник љу бав не ли ри ке, је дан од 
си ци ли јан ских страм бо ти ста. Тај вр ли кан це лар, ко ји је ужи вао 
све по ве ре ње кра ља, окле ве тан је због за ви сти ко ја је вла да ла на 
дво ру, а за тим осле пљен и утам ни чен. Из лаз из та квог ста ња на шао 
је у са мо у би ству.

Ду ша мо ја због кле вет ни ка и не ве ре,
на да ју ћи се да ће у смр ти на ћи спа се ње,
учи ни не прав ду про тив се бе и сво је ве ре.49

Ра ни је смо на во ди ли сти хо ве о шу ми са хар пи ја ма, у ко јој се 
на ла зи Пје ро ва ду ша са пе та у ста бло. Дан те је збу њен јер чу је ја
да ње, али не и оно га ко се ја да. Ње гов во дич, Вер ги ли је, не ће да му 
об ја сни о че му је реч, већ га на во ди да од ло ми гран чи цу др ве та 
пред ко јим су. Ка да он то и учи ни, др во му се бол ним гла сом обра
ти и кре не да кр ва ри.

Као ка да си ро во др во пла мен ви је,
па на јед ној стра ни го ри, а на дру гој пи шти
због ва зду ха што из ње га би је,
та ко су из ста бла ра ње но га што ври шти
из ла зи ли крв и ре чи, па ис пу стих гран чи цу
и ста јах ко чо век ко га страх ни шти.50

44 Д. Али ги је ри, нав. де ло, „Чи сти ли ште”, XI 91–3.
45 Исто, „Рај”, XV 88–9.
46 Исто, „Рај”, XVI II 28–30.
47 Исто, „Рај”, XXIV 115–7.
48 Исто, „Рај”, XXVII 119–20.
49 Исто, „Па као”, XI II 70–2.
50 Исто, „Па као”, XI II 40–5.
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Ка да Вер ги ли је Де ла Ви њи оправ да ва Дан те ов по сту пак, он 
ка же да је то за то што га ни је ус пео убе ди ти до вољ но (По ли до ро
вим) при ме ром из сво је пе сма ри це51 – Ене ји де.

Нај о чи глед ни ји по сту пак ко ји Дан те ко ри сти у об ли ко ва њу 
овог ар хе ти па је умно го стру ча ва ње. Ар хе тип се не сво ди на Пје ра 
де ла Ви њу, већ је то шу ма Пје ро ва – шу ма са мо у би ца. Ти ме пе сник 
по ја ча ва мо рал но деј ство на чи та о ца, као и у це лом „Па клу”, по ја
ча ним по ет ским ути ском ста вља до зна ња чи та о цу о ко ли ко опа
сном гре ху се ра ди. Да ље, ар хе тип је об ли ко ван та ко да се укла па 
у прин цип на ко ме је Дан те за сно вао мо ти ви са ње сва ког му че ња 
– прин цип ре ди стри бу тив не прав де, вра ћа ња истом ме ром, пат њом 
ко ју до но си за жи во та чи ње ни грех. У слу ча ју са мо у би ства хри
шћан ски мо рал ни на зор је су про тан ан тич ком. Са мо у би ца је за 
хри шћан ство, ја сно то ви ди мо и из кру га па кла где га Дан те сме
шта, ве ли ки гре шник, док у ан ти ци, ка ко то ви ди мо пре ма та да шњим 
тра ге ди ја ма, са мо у би ство мо же да бу де и де ло нај пле ме ни ти јих, 
ко ји ма је то је ди ни ча стан из лаз. Ка да се пи та мо о раз ло зи ма због 
ко јих Пје ро ва ду ша до спе ва у ста бло (тј. пе сни ко ве мо ти ва ци је 
овог до га ђа ја), они су као код Вер ги ли ја и Ови ди ја, кр ше ње оно га 
што ре ли ги ја про пи су је. Али у овом, хри шћан ском кон тек сту слу
чај де лу је нај су ро ви је, јер би чо век тре ба ло да до пу сти да бу де 
жр тва зла и обеш ча шћен до кра ја, док не из дах не, има ју ћи уте ху 
са мо у ве ри у по стег зи стен ци јал ну прав ду. До ду ше, ни то ни је 
са мо по се би су ро во, јер је то са мо обр ну то вред но ва ње ово зе маљ
ског жи во та у од но су на ан тич ко. Су ро во је то што Де ла Ви ња па ти 
на оба све та, иа ко он са мо бе жи од ту ђег зла. Ипак, бит на је од ли ка 
Дан те о вог ли ка, као и Ови ди је вог Ери сих то на, да он сам од лу чу је 
о свом де лу, и то зна ју ћи да је оно гре шно по мо рал ним на зо ри ма 
сво је ре ли ги је, за раз ли ку од Вер ги ли је вог По ли до ра, за чи је је 
уте ло вље ње ду ше у ста бло од го вор на са мо суд би на. Дан те во ди 
ра чу на и о но вом ес ха то ло шком на чи ну по и ма ња вре ме на, па за то 
и го во ри о суд би ни ове ду ше на кон кра ја вре ме на – стра шног су да. 
Ни та да се не ће ду ше са мо у би ца спо ји ти са сво јим те ли ма, већ ће 
она би ти по ве ша на на ста бла у ко ји ма су њи хо ве ду ше, „јер ни је 
пра во да се има, што се са мом се би узи ма”.52

Не ко ли ко на ве де них за па жа ња ар гу мен ти су на шој тврд њи 
да се код Дан теа ра ди о об ли ко ва њу овог ар хе ти па по на зо ри ма 
сред њо ве ков них хри шћан ских те о ло шких уче ња. Зна че ње ар хе
ти па, да кле, и у Бо жан стве ној ко ме ди ји пра ти оно ко је смо де фи
ни са ли као уни вер зал но, јер у ста бло пре ла зи ду ша оно га ко је 
на гло из гу био жи вот, али му је ов де до дат је дан но ви слој – он не 

51 Исто, „Па као”, XI II 48.
52 Исто, „Па као”, XI II 105.
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сим бо ли ше ни злу коб По ли до ро ве суд би не, ни ста бло као те о фа
ни ју Це ре ри не ним фе, ни Даф нин ча сни из лаз, већ па кле ну му ку 
хри шћа ни на ко ји је све стан учи нио грех.

Ре не сан сна об ра да ар хе ти па као сред ства  
пси хо ло ги за ци је у Та со вом об ли ко ва њу

По зна то је да су Вер ги ли је и Дан те као књи жев ни узо ри ути
ца ли на Тор ква та Та са, и ве ро ват но га сво јим при ме ри ма под ста
кли да и он у свој Осло бо ђе ни Је ру са лим ин те гри ше ар хе тип ду ше 
уте ло вље не у ста блу. Али тре ба ло би ов де ма кар ма ло про ши ри
ти пер спек ти ву – ни је овај ар хе тип по сто јао са мо у де ли ма ових 
пи са ца. По сто ји, на при мер, у то скан ској фол клор ној тра ди ци ји 
при ча са мо ти вом пре о бра жа ја ве ро лом но уби је ног чо ве ка. Ту је 
при чу Ко скин на шао у књи зи Ан ђе ла де Гу бер на ти са (An ge lo de 
Gu ber na tis).53 Ко скин из ла же не ко ли ко европ ских при ча са си же ом 
у ком је цен трал ни мо тив за пле та пре о бра же ње ју на ки ње. У тим 
при ча ма ве ро лом но уби је не ју на ки ње про ла зе кроз ви ше пре о бра
жа ја и пре тва ра ју се у раз не ства ри а не са мо у др во, али ће мо из 
то скан ске вер зи је из дво ји ти као би тан мо ме нат то што ју на ки ња 
про го ва ра из биљ ке у ко ју се пре тво ри ла. Ју на ки ња се на кон уби
ства пре тво ри ла у огром ну је гу љу, ко ја је опет уби је на и ба че на у 
по ље ди вљих ру жа, где се пре тво ри ла, по дру ги пут, у огром ну 
ди вљу ру жу. Ову ће због по себ но сти од не ти вла да ру, а пред за ма
хом се чи ва она ће уз вик ну ти: „По ла ко! Не мој ме по вре ди ти.”54 За
тим ће краљ ру жу па жљи во ра се ћи, а из ње ће иза ћи пре ле па ју
на ки ња. Све то под се ћа на ја вља ње Ри нал до ве Ар ми де из мир те 
ве ће од хра ста, че му ће мо се уско ро по све ти ти. У кон тек сту кул
то ва др ве ћа ко је смо спо ми ња ли за ни мљив је и је дан ба ре љеф ко ји 
по сто ји у му зе ју Ка те дра ле Све тог Ђор ђа му че ни ка (Cat te dra le di 
San Gi or gio Mar ti re) из XII ве ка, у Фе ра ри, у ко јој је Та со жи вео на 
дво ру Есте о вих. На и ме, на том ба ре ље фу при ка зан је змај, ва ри ја
ци ја мо ти ва зми је, као чу вар др ве та жи во та. Слич но то ме, де мо ни 
па кла ће чу ва ти за ча ра ну шу му од хри шћан ске вој ске, за ко ју је 
до ба вља ње др ве не гра ђе кључ за осва ја ње Је ру са ли ма. Ка да го
во ри мо о ства ри ма ко ји ма је, из у зев Дан те о вог и Вер ги ли је вог 
спе ва, Та со мо жда мо гао би ти под стак нут, мо гли би смо да спо ме

53 Гу бер на ти со ва књи га Le Tra di zi o ni po po la ri di S. Ste fa no di Cal ci na ia из 
1894. го ди не оста ла нам је не до ступ на, та ко да не ма мо по дат ке о вре ме ну на стан ка 
при че. Мо жде су оне кру жи ле у на ро ду и то ком XVI ве ка. Цр ква Све тог Сте фа на 
у Кал чи на ји (на до мак Фи рен це) по сто ји од XII ве ка.

54 Em ma nuel Co squ in, Les con tes in di ens et l’Oc ci dent, Li bra i rie an ci en ne 
Ho noré Cham pion – Édo u ard Cham pion, Pa ris, 1922, 84.
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не мо и на сле ђе из сред њо ве ков не књи жев но сти, ко је је вр ло ве ро
ват но ути ца ло на об ли ко ва ње шу ме на до мак Је ру са ли ма ко ја је 
иди лич на ка да у њу ула зи Ри нал до, у XVI II пе ва њу. То ја ко под се ћа 
на оно што Кур ци јус на зи ва тем пе мо ти вом – ме сто на сла де усред 
ди вље шу ме, ко ји се раз вио у сред њо ве ков ној ви те шкој епи ци.

Му сли ма ни су у Та со вом епу пред ста вље ни као они ко ји ве
ру ју ђа во лу и осла ња ју се на ње га. То је уо би ча је ни на чин пред ста
вља ња му сли ма на у ли те ра ту ри хри шћан ског За па да у XVI и XVII 
ве ку. У Та со вој ин тер пре та ци ји нај у пе ча тљи ви ји је ђа во љи са бор 
у IV пе ва њу ко јим упра вља Плу тон, где се ис ка зу је сав гнев про
тив ни ка бо га, ко ји је про у зро ко ван на прет ком хри шћа на у по хо ду 
на Је ру са лим. Де мо ни из па кла че сто и по ма жу Са ра це не у бор би,55 
као што то бо го ви чи не у Или ја ди. Би ло је бит но освр ну ти се на 
овај (има го ло шки) мо ме нат у епу да би се лак ше схва ти ло ка ко је 
бор ба хри шћан ских ју на ка про тив шу ме ко ја је за по сед ну та де
мо ни ма па кла, у ства ри, на нај ши рем пла ну, са мо је дан од ви до ва 
су ко ба две вој ске.

Осло бо ђе ни Је ру са лим опе ва осва ја ње гра да у ко ме је Хри стов 
гроб у Пр вом кр ста шком ра ту из 1099. го ди не, под вођ ством фра
нач ког вој во де Гот фри да Бу јон ског. Са ро но ва шу ма на до мак Је ру
са ли ма по ја вљу је се у два пе ва ња. Пр ви пут у XI II пе ва њу. Ар гант 
и Кло рин да,56 са ра цен ски ју нак и ју на ки ња, из ла зе са ми из Је ру
са ли ма и пот па љу ју ве ли ку по крет ну ку лу ко ја је би ла вој ни адут 
хри шћа на. Ар гант успе ва да по бег не на зад у утвр ђе ње, а Кло рин да 
ги не од ру ке хри шћан ског ју на ка Тан кре ди ја, ко ји је био за љу бљен 
у њу, а убио ју је не зна ју ћи ко је. По што су Са ра це ни зна ли да ће 
њи хо ви про тив ни ци кре ну ти у обли жњу шу му по гра ђу за пра
вље ње но ве ку ле, са ра цен ски маг Исмен се од лу чу је да за зи ва ју ћи 
де мон ске си ле па кла за ча ра шу му, иа ко се ло кал но ста нов ни штво 
већ пла ши ло ве шти ца ко је но ћу, по ве ро ва њу, ту пра ве „го збе гре шне, 
гну сне, и пу не смра да”.57 Ка ко на во ди Ум бер то Бу ки о ни (Um ber to 
Buc chi o ni), у опи су шу ме из XI II пе ва ња Та со сле ди опи се из тре ће 
књи ге Лу ка но ве Фар са ли је,58 а фи зич ки опис Исме но вог за но са 
на ли чи Ди до ни ном оча ју пред смрт,59 као и Ови ди је вом опи су 
Ме де је.60 Исмен успе ва да при зо ве ду хо ве па кла (spi ri ti) у шум ска 
ста бла тек на кон прет ње да ће за зва ти бо га, ког се цео па као бо ји.

55 Т. Та со, нав. де ло, VII 114–5.
56 Ова ју на ки ња пред ста вља ар хе тип же не рат ни це, као што су Вер ги ли

је ва Ка ми ла, Хо ме ро ва Пен те си ле ја, али и Гун ду ли ће ва Со ко ли ца.
57 Т. Та со, нав. де ло, XI II 4.
58 Tor qu a to Tas so, Ge ru sa lem me li be ra ta: con tre ta vo le. Vol. 2, in tro du zi o ne 

e no te di Um ber to Buc chi o ni, Uni o ne ti po gra fi coedi tri ce to ri ne se, To ri no 1919, 294.
59 Вер ги ли је, нав. де ло, IV 518.
60 Ови ди је, нав. де ло, VII 185.
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Без кра ја ду си, без број ни сли је та ли
ди јел из зра ка би, у ко јем ста ну ју,
ди јел оних што та ко ђер не ма ли
из зе мље стао да се по ја вљу је.
Ла га но, ла га но, још су се бо ја ли
за бра не да се оруж јем ру ку је
у ра ту, ал ту доћ им се не кра ти
у ста бли ма и ли шћу ста но ва ти.61

На кон што су се де мо ни усе ли ли, ују тру у шу му до ла зе пр ви 
хри шћа ни да поч ну са се чом. Та мо их пре сре ћу утва ре од ко јих 
они по бег ну. Ка да је дру га гру па те жа ка оти шла у шу му, она за је чи 
мно гим је зи вим зву ко ви ма и на ву че им бле ди ло на ли ца, те и ови 
по бег ну. На кон њих у шу му се упу ти Ал каст, је дан од хри шћан ских 
ју на ка, го во ре ћи: „Па нек кроз стра шна мје ста се зго ди / да сам 
пут ви дим што у па као во ди”.62 По ред утва ра и ужа сних зву ко ва 
пред ко ји ма Ал каст не по су ста је, са да се ја вља ва тра ко ја оп ко ља
ва ју на ка – „и већ да сту пит бра ње ном ће кра ју / кад пред њим ва тре 
(ил ми сли) плам са ју”.63 Он уз ми че пред на ка зним ли ци ма ко ја му 
се по ка зу ју на ва тре ном зи ду. Пр ви пут, да ју ћи нам у за гра ди у на
ве де ним сти хо ви ма ал тер на ти ву да су ва тре плод ју на ко ве уо бра
зи ље, пе сник на го ве шта ва мо ме нат пси хо ло ги за ци је, ко ји ће при 
Тан кре ди је вом ула ску у шу му би ти још очи ти ји. Упра во тај лик, 
је дан од глав них ју на ка хри шћан ске вој ске, на кон што је са хра нио 
Кло рин ду, ре ша ва да сле де ћи уђе у шу му. И пред њим се ство ри 
„град ог њен ко ји го ри”.64 На кон дво у мље ња он про ла зи кроз пла
мен, и та да не ста је ва тре на вар ка, али од мах до ла зи но ва – дан се 
пре ме ће у зим ску ноћ. Та да угле да у сре ди шту шу ме чем прес ко ме 
је у ко ру уре зан нат пис: „О рат ни че ти у храм смр ти смје ло / што 
сво јом но гом си за ко ра чао / (...) / жи ви са мр твим не сми је ра то ва ти”.65 
Ипак, и по ред по ру ке:

На кон цу трг не са бљу он да си је че
што ја че ста бло. Ох ал чу до ли је,
из за ре за не ко ре крв по те че,
зе мљу око ње свуд ру мен за ли је.
Згро зи се за тим уда ри још же шће

61 Т. Та со, Осло бо ђе ни Је ру за лем, XI II 11.
62 Исто, XI II 25.
63 Исто, XI II 26.
64 Исто, XI II, 33. У ори ги на лу сто ји: qu e sta no vel la Di te, чи ме се алу ди ра 

на дан те ов ску ви зи ју гра да Ди са у па клу, ко ји је у Дан те о вом „Па клу” при ка зан 
као град опа сан пла ме ном.

65 Т. Та со, Осло бо ђе ни Је ру за лем, XI II 39.
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че ка јућ што се под том ко ром кри је.
Тад ко из гро ба он из ла зит чу је
нео д ре ђе ни ја ук што ту гу је.66

Та да, нео че ки ва но, из др ве та про го ва ра Кло рин дин очај нич ки 
глас ко ји, као код По ли до ра и Де ла Ви ње, мо ли да се др во не се че 
и гра не не ло ме. За тим об ја шња ва ка ко јој се ду ша пре се ли ла, а 
удо ви оста ли. Иа ко се она обра ћа као да не зна ко је се че, и не при
ча да ју је баш Тан кре ди убио, овај оста је не по ми чан, не бе жи, али 
као што у ства ри ма за ко је је по треб на хра брост ни је по пу стио, 
та ко у љу ба ви је сте.

Дру ги пут шу ма се по ја вљу је у XVI II пе ва њу, ка да, ис по ста
ви ће се, кључ ни хри шћан ски ју нак, Ри нал до, ула зи у шу му и успе ва 
да је над ја ча. За плет у епу ко ји прет хо ди овом пе ва њу сли чан је 
оном у Или ја ди. Сул тан Со ли ман ша ље ле пу Ар ми ду у хри шћан
ске ре до ве, да би их ова за ва ди ла. Њој то по ла зи за ру ком, те се 
Ри нал до са гру пом ви те зо ва од ме ће од во ђе Го фре да и од ла зи у 
за ва ди. На кон Тан кре ди је вог по ку ша ја у шу ми са зна је се да је Ри
нал до жив, иа ко се до та да ми сли ло да је мр тав. Та да се ша љу иза
сла ни ци на Остр ва Сре ће – але го ри ју пу те ног и епи ку реј ског ра ја 
у ко ме Ри нал до бо ра ви са Ар ми дом. Он се на кон те шког дво у мље ња 
од лу чу је да је на пу сти. Она га про кли ње и же ли му смрт. Ри нал до 
се, по пут Хри ста, по ка је за сво је гре хе на Ма сли но вој го ри, ми ри 
се са Го фре дом и по ла зи у шу му. Сти хо ве ко ји опи су ју ње гов ула
зак у шу му већ смо на во ди ли (упо ре до с Дан те о вим). Са њим 
де мо ни по сту па ју друк чи је не го са Ал ка стом и Тан кре ди јем, јер 
ње му на ула ску ну де оно што ни је оче ки вао – иди лич ну шу му, пу ну 
хла да и пе сме. Чак се за ње га ства ра и злат ни мост, ко ји не ста је 
чим он пре ђе на дру гу стра ну по то ка. Ка да у сре ди шту шу ме угле
да огром ну, не при род но ве ли ку мир ту, окол на ста бла кре ну да се 
отва ра ју, а из њих поч ну из ла зи ти ним фе. Та кву вр сту овог ар хе
ти па, где је бо жан ство на ста ње но у ста блу, већ смо сре ли код Ови
ди ја. Ним фе поч ну игра ти ко ло око мир те уз пе сму и свир ку, те 
ка жу Ри нал ду да шу ма ви ше ни је цр на јер је он до шао да би „бол
ној здра вље дао, што из га ра од љу ба ви ра ње на”.67 Мир та, из ко је 
се до та да чу ла див на му зи ка, са да се отво ри.

У ста ро до ба из ки па Си ле на
див на су чу да ви дје ти се зна ла,
ал мир те ове ње дра отво ре на,

66 Исто, XI II 41.
67 Исто, XVI II 29.
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див ни је, рје ђе, сли ке по ка за ла;
же на се от кри, а слич ност је ње на
у при ви ђе њу ко ли јеп ан ђо сја ла.
Ри нал до гле да, ви дјет му при ли чи
ко Ар ми ди да слат ко ли це сли чи.68

Ја сно је ко ли ко је мо тив отва ра ња ста бла и из ла ска де мо на 
ко ји је узео на се бе Ар ми дин лик бли жи оно ме што по сто ји у то
скан ској на род ној при чи ко ју је за бе ле жио Де Гу бер на тис не го 
Вер ги ли је вом и Дан те о вом об ли ко ва њу ар хе ти па ко ји пра ти мо. 
Ипак, не мо же мо до но си ти ни ка ка ве да ље за кључ ке о евен ту ал ном 
угле да њу јер нам је не по зна то од ка да та при ча по сто ји. По што је 
иза шла, Ар ми да су зна пи та Ри нал да да ли је до шао јер је се уже лео, 
и по зи ва га да је за гр ли. Он, не ха ју ћи, из ва ди са бљу и кре не на мир
ту из ко је је Ар ми да иза шла. Да би га спре чи ла, она об гр ли ста бло 
и по ру чи му да ће мо ра ти да уби је и њу, ако же ли да по се че мир ту.

Он ди же са бљу, не слу ша јој ја де,
она се ми је ња (но ва при ка за је),
као што кад сни нам раз не сли ке гра де,
из јед не дру га кру же ћи на ста је;
на де бља ше јој уда, ли це спа де,
мра чи се, цр вен бје ло кост не ста је,
го ро стас по ста, ру ке је раз вио,
ору жан ко сам Бри ја реј био.69

И ним фе се ору жа ју, Бри ја реј се по том пре тва ра у Ки кло па, 
„зра ком ко да су по ља Стик са сву да / тол ’ко по њи ма на ка за је, 
чу да”,70 по чи ње гр мља ви на и зе мљо трес, а Ри нал до, упр кос све му 
то ме, не пре ста је да се че мир ту свом сна гом. Ка да је ус пео да пре
се че ста бло, де мо ни су иш че зли, уме сто мир те пре се чен је ле жао 
орах,71 не бо се раз ве дри ло, а Ри нал до из у стио: „Ох ви лу де утва ре, 
луд тко рад вас стао бу де.”72 Да кле, де мон ске си ле пре о бра жа ва ју 
при ро ду на онај на чин на ко ји ће Тан кре ди ја и Ри нал да по бе ди ти 
не си лом или стра хом, јер су у то ме не по бе ди ви, већ ути ца јем на 
оно емо ци о нал но у њи ма. Због то га се у овом епу мо тив ду ше у 

68 Исто, XVI II 30.
69 Исто, XVI II 35.
70 Исто, XVI II 36.
71 У тра ди ци о нал ним кул ту ра ма европ ских на ро да др во ове воћ ке че сто 

до би ја епи тет хтон ског, и сма тра се да се на ње му оку пља ју де мон ска би ћа и 
не чи сте си ле.

72 Т. Та со, Осло бо ђе ни Је ру за лем, XVI II 38.
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ста блу ве зу је са мо за ли ни ју жен ских ли ко ва – Кло рин да, Ар ми да, 
ним фе. Пре ко од но са пре ма ла жним ли ко ви ма њи хо вих дра га на 
ко је се ја вља ју у др ве ту ја сно се осли ка ва од нос ка рак тер них ти по
ва ко је пред ста вља ју Тан кре ди и Ри нал до. Пр ви, ка пи ту ли рав ши 
пред љу ба вљу, при па да ти пу из сред њо ве ков них ви те шких ро ма на 
и епи ке, али и че стим уну тра шњим ко ле ба њи ма и ду бо ким ин тим
ним про жи вља ва њем ан ти ци пи ра ро ман ти чар ског ју на ка. Дру ги, 
по ста вив ши се би не ке дру ге ци ље ве ис пред љу ба ви, и су ро во у 
то ме ис тра ја ва ју ћи, да ле ко је од тип ског ли ка сред њо ве ков ног 
ви те за ко ји бо лу је од љу ба ви.

Та со свог чи та о ца ста вља у при ви ле го ва ну по зи ци ју у од но су 
на ју на ке у епу, јер је чи та о цу све вре ме ја сно да се ра ди о деј ству 
не чи стих си ла. Мо гло би се, да кле, за кљу чи ти да се ов де ра ди о 
нај ве ћем сте пе ну ра ци о на ли за ци је и де ми то ло ги за ци је овог мо
ти ва од стра не пе сни ка, јер га он ни у јед ном мо мен ту не до во ди 
у ве зу са не ким ре ли гиј ским схва та њи ма или мит ским на чи ном 
об ја шња ва ња ствар но сти. То нам омо гу ћу је да го во ри мо о Та со вом 
мо дер ном схва та њу књи жев но сти, ко ја мо же да цр пи гра ђу ода кле 
год хо ће, па и из ми та, али не мо ра да ро бу је ло ги ци ми та. Ту смо 
већ на по љу ути ца ја ко ји су на об ли ко ва ње овог ар хе ти па има ла 
и пра ви ла ре не сан сне, па и лич не Та со ве по е ти ке. Овај пи сац ин
си сти ра на то ме да оно што је фан та стич но мо ра да има сво ју уну
тра шњу ло ги ку, да бу де до бро мо ти ви са но и да из гле да ве ро до стој
но. За то је из Осло бо ђе ног Је ру са ли ма не мо гу ће укло ни ти еле мен
те рад ње ко је чи не ови ар хе ти по ви, а да се укуп на струк ту ра епа 
не на ру ши, или бар не ис пад не ја ло ва.

За Та со ву шу му Са рон мо же мо, да кле, твр ди ти да је она оспо
ље ње уну тра шњих сла бо сти ју на ка ко ји се с њом бо ре. То је, да кле, 
ин ди рект ним по ступ ком из ве де на пси хо ло ги за ци ја ли ко ва, и то 
по мо ћу ар хе ти па ко ји ми пра ти мо. Због све га то га, зна че ње овог 
ар хе ти па, ко је смо узе ли као уни вер зал но, ов де мо же да ва жи са мо 
за Кло рин дин слу чај (јер је њен жи вот за и ста на гло пре ки нут), али 
чак и њен слу чај код Та са пр ви пут пот па да под ја сну де ми сти фи
ка ци ју, а ванк њи жев на гра ђа се ко ри сти без ве зи ва ња за ње но зна
че ње у обла сти из ко је по ти че (код на шег ар хе ти па ми сли мо кон
крет но на ри ту ал и мит). Ипак, као и код Ови ди је вих при ме ра, 
мо ра мо се и ов де огра ди ти у од ре ђе ној ме ри од на ших за кљу ча ка, 
јер се не ра ди о уте ло вље њу ду ше већ о уте ло вље њу де мо на у ста
бло, ко је се у Кло рин ди ном при ме ру вр ши пот пу но ана лог но ре ли
гиј ском обра сцу.
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За кључ ци

Ви де ли смо да се сви при ме ри, од Ови ди је ве ним фе и (мо гу
ћег) Вер ги ли је вог Ју пи те ра у хра сту, пре ко Та со вих де мо на из 
па кла у ора ху, па до Дан те о вог и Вер ги ли је вог чо ве ка, мо гу (ба рем 
по струк тур ној и зна чењ ској ана ло ги ји са мо ти вом узо ром из ре
ли гиј ског или ми то ло шког при ме ра) под ве сти под ар хе тип ду ше 
уте ло вље не у ста бло. За јед нич ка цр та ових при ме ра на шег ар хе ти
па је сте да је он увек сред ство кроз ко је се по е ти зу је људ ска пат ња. 
Већ у мо ти ва ци ји са ме пат ње њи хо вих ју на ка, а ти ме и мо ти ва
ци ји по ја вљи ва ња са мог ар хе ти па, сви при ме ри се ра зи ла зе.

Иа ко по сто је на дру га чи ји на чин, об ред и мит ко ји се ти чу 
ан тро по ге ног ста бла го во ре о јед ном истом убе ђе њу: „Ра сти ње је 
ма ни фе ста ци ја жи ве ствар но сти, жи во та ко ји се пе ри о дич но об на
вља”, а то ће ре ћи да у свим ле ген дар ним, ети мо ло шким, ми то ло
шким и об ред ним пред ста ва ма „ве ге та ци ја пред ста вља ствар ност, 
а ова се пре тва ра у жи вот; та ствар ност стал но ства ра, по но во се 
ра ђа ма ни фе сту ју ћи се у без број об ли ка, а ни кад се не ис цр пљу је”.73 
Са упо тре бом ове гра ђе у књи жев ном де лу, та кво ви ђе ње, та ква 
ло ги ка, у ње му се и за др жа ва у свим на шим при ме ри ма, из у зев 
код Та са. То смо ја сно обра зло жи ли кроз при ме ре. Из ве сни Ови
ди је ви при ме ри ко је смо на ве ли од у да ра ју (нпр. они о Тра чан ка ма) 
по том пи та њу, али то од у да ра ње про из и ла зи из то га што се они 
увек ти чу ан тро по ге ног по ре кла ста бла, и на то ме се при по вест о 
њи ма и за вр ша ва. 

Да по ка же мо на ко ји на чин је епо ха, или уоп ште вре ме у ко
јем је де ло ства ра но, ути ца ло на об ли ко ва ње ар хе ти па, по мо ћи ће 
нам јед но дру го пи та ње. Да ли за јед но са хро но ло шким то ком по
ја вљи ва ња ар хе ти по ва по сто ји и про ме на у на чи ну на ко ји су об ли
ко ва ни? Же ли мо ли да ти од го вор на та кво пи та ње, мо ра мо пр во 
де фи ни са ти шта под ра зу ме ва мо као кри те ри јум за уста но вља ва
ње про ме не. На и ме, као што је лик Елек тре74 или Ифи ге ни је75 
об ра ђен у де ли ма ви ше ау то ра, па мо же мо при ча ти о раз ли чи то
сти об ра да у од но су на вре ме у ко ме ау тор ства ра, та ко то мо же мо 
чи ни ти и на при ме ру на шег ар хе ти па. Кри те ри јум ко ји узи ма мо 
мо гао би да бу де ме сто ко је ар хе тип за до би ја у струк ту ри рад ње, 
или пак ком плек сност мо ти ва ци је са мог ње го вог по ја вљи ва ња. Но, 
узе ће мо као кри те ри јум пи та ње про ме не схва та ња са ме књи жев
но сти – та да је пут раз ли чи тих упо тре ба овог ар хе ти па сли ка у 
ма лом оног пу та ко ји књи жев ност про ла зи до сво је мо дер но сти. 

73 М. Ели ја де, нав. де ло, 382.
74 Ес хил, Со фо кле, Еу ри пид и Да ни ло Киш.
75 Еу ри пид, Жан Ба тист Ра син, Јо хан Вол фганг фон Ге те.
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Да кле, иза Вер ги ли је вог и Дан те о вог ко ри шће ња овог ар хе
ти па сто ји мо ра ли за тор ска тен ден ци ја, у ве зи са ко јом до ла зи и 
ре ли ги о зни аспект. Код Вер ги ли ја је тај ре ли ги о зни аспект, чи ни 
нам се, по себ но зна ча јан, јер он на сто ји да кроз свог сто ич ки об ли
ко ва ног Ене ју ве ли ким бро јем мо ти ва и рад њи су ге ри ше бит ност 
и мо рал ну ис прав ност оно га што да нас на зи ва мо стро гом рим ском 
по бо жно шћу (pi e tas ro ma nis) и што је јед на од бит них од ли ка свих 
пе сни ка из до ба Ав гу сто ве ре ста у ра ци је. Ње му је ста ло да бу де 
пред став ник то га сво јим епом. За то је По ли до ро ва пат ња мо ти ви
са на не про пи сним са хра њи ва њем, а уни вер зал но зна че ње ар хе ти
па ко је он има у (келт ској, као и дру гим) ре ли ги ја ма ти ме је при
по до бље на пе сни ко вој по тре би. Дан те, ко ји ме ђу сво је че ти ри 
вр сте (сло ја) зна че ња ре чи ну ди и оно мо рал но, мно го отво ре ни је 
и ја сни је у це лом свом де лу, па и у слу ча ју ар хе ти па о ком го во ри
мо, ис ка зу је сво ју мо рал ну тен ден ци ју ка да при ча о ре ли ги ји, што је 
сва ка ко ка рак те ри сти ка ве ли ког де ла сред њо ве ков не књи жев но
сти. Оту да је и лик Пје ра де ла Ви ње об ли ко ван и пре и на чен та ко 
да по слу жи као при мер мо ра ли за тор ске тен ден ци је у хри шћан ском 
кљу чу. Али ко ли ко год би ли пре и на че ни не ки еле мен ти ова два 
при ме ра ар хе ти па, они ни су про ме ње ни су штин ски у од но су на 
свој из вор ник, ко ји по сто ји у (ста ри јем) ре ли гиј ском ве ро ва њу, јер 
цен трал ним мо мен том у овом ар хе ти пу – се лид бом ду ше у ста бло 
– ис ка зу ју по тре бу за кон ти ну и те том ствар но сти ко ји увек по сто ји 
у ре ли ги о зној пер цеп ци ји жи во та!

Та со во ко ри шће ње овог ар хе ти па пр ви пут рас ки да са тим да 
за др жи онај су штин ски еле мент ко ји тај ар хе тип по се ду је у свом 
из вор ни ку – да сим бо ли зу је кон ти ну ум ствар но сти и жи во та. Та 
тра ди ци ја је ов де из и гра на, она је са мо фан та стич ни еле мент при 
чи јем гра ђе њу пи сац бри не пре све га о по е тич ким пи та њи ма свог 
де ла – да оно бу де склад но,76 и да ње го ви фан та стич ни еле мен ти 
бу ду ве ро до стој ни, да има ју сво ју уну тра шњу ло ги ку. Та ко ви ше 
ни је бит но да ли је то што ула зи у ста бло ствар но Кло рин дин дух 
или де мон, већ је бит но да то чи та о цу де лу је као не што што је до
бро мо ти ви са но, ка ко би чи та лац до жи вео за до вољ ство при чи та њу 
епа. Ни је ли то од ли ка хе до ни стич ке ли ни је ре не сан сних по е ти ча
ра Та со вог до ба, ко ји су се за ла га ли за при мат хо ра ци јев ског dul ce 
над хо ра ци јев ским uti le? Тој ли ни ји по е ти ча ра при па дао је и сам 
Тор ква то Та со. Овај нам ар хе тип, да кле, до бро осли ка ва на чин на 
ко ји су по е тич ка на че ла епо ха ути ца ла на об ли ко ва ње ових ар хе
ти по ва, али и об ли ко ва ње са ме књи жев но сти.

76 Прин цип скла да у јед ном епу под ра зу ме вао је, по Та со вој за ми сли, да 
оно да је сли ку ма лог уни вер зу ма, ве ро до стој ног и це ло ви тог, док је Ло до ви ко 
Ари о сто под скла дом под ра зу ме вао не раз но вр сност до га ђа ја ко ји се из ла жу у епу.




