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не мо гу ће пре ци зно раз дво ји ти од ори ги нал ног на ра ти ва. Ово се ма ни
фе сту је као из ве сна не ла год ност у чи та њу јер при род на по тре ба чи тао
ца да до га ђа је ор га ни зу је у узроч нопо сле дич ни низ на и ла зи на пре пре ку 
у ви ду на мер но из о ста вље них вре мен ских од ред ни ца, те се не рет ко сти
че ути сак да по сле ди це прет хо де узро ци ма, ко ји пак по сто је као не ка ква 
скри ве на исти на тек ста. При ме ра ра ди, упит но је на ко ји на чин ко му
ни ци ра ју ју на ци у де лу, с об зи ром на то да су фи зич ки у раз ли чи тим 
ре ал ним гра до ви ма, те је и за го нет ни мост са ко јег се Ни кол ба ци ла у 
ре ку на кра ју ро ма на по тен ци јал но има ги нар на про јек ци ја јед не мо гућ
но сти рас пле та ко ји се ра чва у па ра лел не хро но ло шке рав ни. 

Прем да је Кор та са ров ро ма неск ни опус у сен ци Шко ли ца као култ
ног де ла чи та ве јед не ге не ра ци је ста са ле на тра гич ној тран скон ти нен
тал ној љу ба ви Ма ге и Оли ве и ре, 62 / Мо дел за са ста вља ње на ста је као 
фор мал ни екс пе ри мент и зна ча јан је уто ли ко што по ка зу је у ко јој ме ри 
је ар ген тин ски пи сац био ин спи ри сан европ ском ли те рар ном тра ди ци
јом, по себ но гот ским ро ма ном. С дру ге стра не, при мет на је на гла ше на 
чул ност ка рак те ри стич на за ла ти но а ме рич ку књи жев ност, те је ис хо
ди ште овог ро ма на ипак у не раз мр си во сти ме ђу људ ских од но са и сло
же них пси хо па то ло шких ста ња ко ја из ми чу здра во ра зум ској ло ги ци и 
је зич ким пра ви ли ма. Кор та са ров град, би ло ко ји град, три јум фу је као 
мон стру о зни плод ко лек тив не фан та зи је ко ја про та го ни сте „од во ди на 
са ста нак с не чим што им је не по зна то ,ˮ а чи та о ца оста вља да на га ђа шта 
се на ла зи иза „за ве са што скри ва ју (мој) град .ˮ
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ДУХ ИН ТЕ ГРАЛ НЕ НА У КЕ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Са ња Па ри по вић Крч мар, Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли
зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2017

Књи га Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли зма Са ње Па
ри по вић Крч мар пред ста вља зна ча јан књи жев но те о риј ски и књи жев но
и сто риј ски до при нос ка ко на у ци о књи жев но сти, та ко и раз у ме ва њу 
по е зи је срп ског нео сим бо ли зма. У „Уво ду”, на и ме, из но си се за па жа ње 
по ко јем „за себ них од ред ни ца о стал ном об ли ку не ма ни у стра ним ни 
у на шим спе ци ја ли зо ва ним при руч ни ци ма, прем да се у сва ком је зи ку 
име ну ју”, али у „За кључ ку” се мо же про чи та ти да „ова мо но гра фи ја 
пе снич ких об ли ка на кор пу су де ла срп ских нео сим бо ли стич ких пе сни
ка, из аспек та иден ти фи ка ци је упо тре бе об ли ка, из во ђе ња ти по ло шке 
по де ле и мар ки ра ња на чи на на ко ји се од но се пре ма об ли ку, тре ба да 
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до при не се ак ту а ли за ци ји и ва ло ри зо ва њу об ли ко ва ња пу тем утвр ђе них 
пра ви ла”. 

За и ста, књи га се мо же чи та ти као при руч ник или ти реч ник стал
них об ли ка срп ског нео сим бо ли зма: ба ла де, ци клу са ба ла да, ба ла те, 
рон де ла, се сти на ли ри ке, ци клу са страм бо та, ла у де, ци клу са ла у да, 
рон доа, ци клу са ма дри га ла, со не та, ци клу са со не та, со нет ног вен ца, 
тер ци не, ци клу са тер ци на, се сти не, ци клу са се сти на, ци клу са ка но на, 
сап фиј ске стро фе, ци клу са хек са ме тра, те фор мал них ма ни ри за ма (ига ра 
са сми слом и гра фич ких по сту па ка). Пи шу ћи о сва ком стал ном об ли ку 
по на о соб, Са ња Па ри по вић Крч мар ука зу је на ње го во по ре кло, ети мо
ло ги ју, исто ри јат, упо тре бу и по е тич ке кон стан те, а за тим га кон тек сту
а ли зу је са то ко ви ма срп ске књи жев но сти, не би ли га ана ли зи ра ла и 
утвр ди ла му зна чај у окви ри ма по е зи је срп ског нео сим бо ли зма. Иа ко је 
о овом пе сни штву до ста пи са но, на во ди ау тор ка, о упо тре би пе снич ких 
об ли ка ма ло је ре че но, те су ис тра жи ва ња на том по љу до бро до шла, 
по себ но ако се има у ви ду да „од нос пре ма фор ми и утвр ђе ним пе снич
ким об ли ци ма” мо же пред ста вља ти „спо ну ме ђу по е ти ка ма” и спо зна ју 
„ду ха ин те грал не по е зи је”, „но ве енер ги је, но ве осе ћај но сти”. 

У са мој ин тер пре та ци ји ау тор ка се бит но ру ко во ди ла ау то по е тич
ким ис ка зи ма пе сни ка, ко ји су у сво јим есе ји ма уне ко ли ко осве тља ва ли 
у ко јој ме ри су схва та ли ва жност вра ћа ња „диг ни те та пе снич ким об ли
ци ма”. Као сто жер ни текст по ми ње се есеј „По е зи ја и об лик” Бран ка 
Миљ ко ви ћа, ко ји је ути цао и на оста ле пе сни ке ове ге не ра ци је. По ред 
оста лог, „пе сни ци овог на ра шта ја усред сре ђе ни су би ли ви ше на са му 
по е зи ју, на ње на уну тра шња пи та ња, ре фе рен ци ра ње по сто је ће кул ту
ре, али и очу ва ње од но са пре ма тра ди ци ји, исто ри ји, ми ту”. Књи гом је 
об у хва ћен опус де ве то ри це нео сим бо ли ста: Бран ка Миљ ко ви ћа, Ива на 
В. Ла ли ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Але ка Ву ка ди но ви ћа, 
Ве ли ми ра Лу ки ћа, Бо жи да ра Ти мо ти је ви ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа и 
Дра га на Ко лун џи је, а осим Миљ ко ви ће ве по е зи је, мо же се за па зи ти да 
је на пла ну стро фе и сти ха нај ви ше кре а тив не енер ги је уло жио Ла лић. 

Мо но гра фи ја је тро дел но кон ци пи ра на: „I По јам пе снич ки об ли ци; 
ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња”; „II Схва та ње пе снич ких об ли ка 
(од нос пре ма об ли ку)” и „III Пе снич ки об ли ци срп ских нео сим бо ли ста”. 
Об ли ци су сег мен ти ра ни по по ре клу – на ро ман ске, грч кови зан тиј ске 
и кла сич не. Ка да је реч о књи жев но и сто риј ском до при но су, он је са гле
див не са мо кроз исто ри јат пе снич ких об ли ка већ и у по гле ду пре гле да 
њи хо ве ре цеп ци је у окви ри ма срп ске на у ке о књи жев но сти, по чев од 
Те о ри је по е зи је (1854) Ђор ђа Ма ле ти ћа, па до Стал них об ли ка пе сме и 
стро фе (2007) Ни ко ле Гр ди ни ћа. 

Ка да је реч о об ја шње њу по тре бе нео сим бо ли ста за ди ја ло гом са 
стал ним пе снич ким об ли ци ма, Са ња Па ри по вић Крч мар при хва та ми
шље ње Пе тра Џа џи ћа: 
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Век ве ли ких по ет ских от кри ћа ко ји је по чео са Бо дле ром и Рем бо ом, 
за вр шио се са над ре а ли змом; ен ту зи ја зам из ра жај ног но ва тор ства, са 
кул ми на ци јом у рат ном пе ри о ду, већ је био пре ва лио свој зе нит; бо гат и 
ра зно вр стан ин вен тар ну дио се мир ном и све стра ном ра су ђи ва њу и вред
но ва њу. Дух „то тал ног но ва тор ства” уне ко ли ко се ис тро шио. 

Да кле, на кон аван гард них екс пе ри ме на та, усле дио је та лас нео сим
бо ли зма, а убр зо за тим нео а ван гар де и пост мо дер ни зма. Пре ма ми шље њу 
те о ре ти ча ра Ми кло ша Са бол чи ја, сва кој аван гар ди прет хо ди сим бо ли
зам, тј. „клат но” се по ме ра и на из ме нич но вра ћа. 

Пе сни ци нео сим бо ли зма, по пут сим бо ли ста, окре ћу се пре вас ход но 
об ли ку со не та, а „опре де ље ње за со нет зна чи ло је по вра так сим бо ли стич
кој тра ди ци ји”. Упра во овај стал ни об лик нај за сту пље ни ји је код на ших 
пе сни ка и, не слу чај но, со нет би био „тач на ме ра ис ка зи ва ња јед ног по
ет ског до жи вља ја, пре но ше ња јед ног ис кри ста ли са ног да ха рит мич ки 
уоб ли че ног. ’Као да се ра ди о јед ној из у зет но срећ ној ме ри’”, ка ко би 
ре као Иван В. Ла лић. У исто ри ји срп ске књи жев но сти по зна та су три 
пе ри о да „са нај ве ћом со нет ном кон цен тра ци јом”: 1840–1848, 1900–1915. 
и у пе де се тим, ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма 20. ве ка, ко је је 
Ни ко ла Гр ди нић на звао „со нет ним пљу ском у срп ској књи жев но сти”. 
Ако су со не те пи са ли го то во сви нео сим бо ли стич ки пе сни ци, за при мер 
стал ног об ли ка грч кови зан тиј ског по ре кла – ци клу са ка но на и стал ног 
об ли ка кла сич ног по ре кла (сап фиј ске стро фе и хек са ме тра) да та је са мо 
Ла ли ће ва по е зи ја. 

Да кле, пе сни ци се го то во до след но окре ћу стал ним об ли ци ма ро
ман ског по ре кла, али их, ипак, ни ка да не по дра жа ва ју, већ, у скла ду са 
соп стве ном по е тич ком за да то шћу, ме ња ју, ва ри ра ју или ус по ста вља ју 
ди ја лог са фор мом: „Сва ки од пе сни ка до се гао је и уса вр шио еле ме нат 
у уоб ли ча ва њу по ком је пре по зна тљив”; реч ју, ус по ста вио је соп стве ни 
„пер со нал ни код”. Као аде кват ни при ме ри мо гли би се на ве сти „со нет 
као сти ли зо ван рон дел” Бо ри сла ва Ра до ви ћа, ко ји је, бу ду ћи да пред
ста вља „хи брид ну мо дер ни зо ва ну фор му, је дин ствен при мер у пе сни штву 
срп ског нео сим бо ли зма”, или ти ма дри га ли Ве ли ми ра Лу ки ћа, ин спи
ри са ни „по е ти ком и ком по зи ци о ним прин ци пом ха и куа”. 

Пре ко по је ди них стал них об ли ка нео сим бо ли сти су ус по ста вља ли 
пе снич ки ди ја лог. При ме ра ра ди, ла у де су пи са ли Миљ ко вић и Ла лић 
и упра во из ме ђу њи хо вих ла у да по сто је те мат ске ко ре спон ден ци је (лет ње 
зве зде, кри ста ли мо ра, за па ље ност, пло вид ба). Та ко ђе, и из ме ђу Миљ ко
ви ће вих и Да ној ли ће вих рон де ла по сто ји ли ни ја до ди ра: „У ре френ ским 
сти хо ви ма нај ве ће је пре кла па ње и нај и зра зи ти је пр о бле ма ти зо ва ње 
’за бо ра ва’ у обе пе сме”, док Хри стић не ри мо ва ним со не том „Све ћа” 
ус по ста вља ре ла ци ју са Ка ва фи јем. 

Стал ни об ли ци бит но су се ман ти зо ва ни све сним ин тен ци ја ма са
мих пе сни ка. Ита ли јан ско по ре кло страм бо та, ко ји је ушао у на шу књи
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жев ност кроз ду бро вач ку ли ри ку, бу ди асо ци ја ци је баш на Ме ди те ран, 
Југ, ле то и „као ство рен је за љу бав ну ли ри ку” (Ла лић), као што се тер
ци на уско ве зу је за Дан те о ву Ко ме ди ју. За тим, Да ној лић кроз на сло ве 
„им пли ци ра кон зи стент ност иде је пе снич ког об ли ка” у сво јој по е ти ци, 
док, ре ци мо, кроз ци клу се со не та, ка кав је „Со не ти из са мо ће”, Бо ри слав 
Ра до вић по твр ђу је „по ет ски свет при ви да, нео д ре ђе но сти и не ја сних 
са зна ња, ка ква је ина че це ло куп на [његова] по е зи ја”, а Миљ ко вић и Лу кић 
ће ци клу си ма со не та „обе ло да ни ти сво ју лек ти ру”. 

Тре ћом це ли ном књи ге Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим
бо ли зма Са ња Па ри по вић Крч мар по ка за ла је на ко је је све на чи не вр ше
на се ман ти за ци ја фор ме у по е зи ји срп ских нео сим бо ли ста. Из два ја ју ћи 
при том ре пре зен та тив не при ме ре углав ном це лих пе са ма, ау тор ка је 
са чи ни ла и сво је вр стан ан то ло гиј ски из бор, ко ји мо же би ти ко ри стан и 
у по гле ду прак тич не при ме не у ака дем ској на ста ви. У по ку ша ју да сво
јим ис тра жи ва њем спо зна „се ман ти ку и дух ин те грал не по е зи је” јед не 
ге не ра ци је пе сни ка, ау тор ка је овом мо но гра фи јом пред ста ви ла дух 
ин те грал не на у ке о књи жев но сти. По ла зе ћи од „те о риј ских осно ва”, 
пре ко „књи жев ноисто риј ског кон тек ста” и „све сти о пе снич ким об ли
ци ма у екс пли цит ној по е ти ци”, пру жи ла је ва лид ну ин тер пре та ци ју 
пе сни штва срп ског нео сим бо ли зма.

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ




