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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

У ДРУ ГОМ ПО ЛУ ВЕ КУ  
ДВА ДЕ СЕ ТОГ СТО ЛЕ ЋА

Пре овла шног пред ста вља ња че ти ри књи ге из де ве тог ко ла 
на ше еди ци је – Ћо си ће ве, Па вло ви ће ве, Ки шо ве и оне Ми ро сла ва 
Јо си ћа Ви шњи ћа – мо рам да под се тим, са се том, ка ко смо у не ко
ли ко ми ну лих го ди на ис пра ти ли у веч ност, по сле крат ко веч ног 
Да ни ла Ки ша, и пре о ста лу тро ји цу пи са ца. Смрт је не дав но угра
би ла и при ре ђи ва ча Ћо си ће ве књи ге, Ми ла на Ра ду ло ви ћа, као и 
ко ју го ди ну ра ни је Пре дра га Па ла ве стру и Ми ро сла ва Еге ри ћа, 
чи је је кри тич ке тек сто ве Ми лан Ра ду ло вић увр стио у сво ју књи
гу. Отуд и не из бе жно ме лан хо ли чан при звук у да на шњој при чи 
о пи сци ма и кри ти ча ри ма ко ји бе ху не са мо зна чај ни ства ра о ци 
не го нам, ма хом, и дра ги при ја те љи.

* * *

У сту ди о зном пред го во ру с на сло вом „На ци о нал ни и уни
вер зал ни са др жа ји у де лу До бри це Ћо си ћа” Ми лан Ра ду ло вић 
пред ста вља и ту ма чи ве ли ког, плод ног и ду го веч ног на шег пи сца 
(1921–2014) у шест те о риј скоме то до ло шки уте ме ље них и ин тер
пре та тив но ори ги нал них де о ни ца („Књи жев ни опус До бри це 
Ћо си ћа”, „Стил ске од ли ке и сми са о не ин тен ци је Ћо си ће вог ро ма
на”, „Ћо си ћев ро ман као по ет ска исто ри ја срп ског на ро да”, „Ау то
по е ти ка”, „Ко ре ни и Бај ка”, „До бри ца Ћо сић и срп ски мо дер ни
зам”). Као што се из ових на сло ва ви ди, Ра ду ло вић – уз кон ци зан 
и функ ци о на лан осврт на ње го ву есе ји стич ку про зу – ма тич ни део 
Ћо си ће вог им пре сив ног опу са (де сет ро ма на у пет на ест то мо ва) 
тре ти ра као је дин стве ну ро ма неск ну струк ту ру. У пр вој де о ни ци 
пред го во ра је на гла ше но ка ко Ћо си ће ва ро ма неск на и есе ји стич ка 



291

про за „са др же у се би за јед нич ко, жи во и са мо свој но ду хов но је згро”, 
а у дру гој ука за но на па ра док сал ну чи ње ни цу ка ко ње го во ро ма
неск но де ло, ви ђе но као це ли на, об је ди њу је еле мен те кла сич ног 
ре а ли стич ког ро ма на са свим ка рак те ри стич ним од ли ка ма мо дер
ног ро ма на, те отуд „при па да оној вр сти кла сич номoдерног ро
ма на ко ји је сна жно по е ти зо ван и ин те лек ту а ли зо ван”. У тре ћој 
де о ни ци пред го во ра на ла зи мо кључ ну те зу (и ње но пот кре пље ње) 
о про блем ском сре ди шту Ћо си ће вог де ла: „Су че ља ва ње са мо све
сне и са мо у ве ре не па три јар хал не ду хов но сти, ау тох то но на ци о нал
не и ду бо ко па три от ске, са иза зо ви ма гра ђан ске евро пе и зи ра не 
све сти и кул ту ре, пред ста вља је дан од цен трал них кул тур них и 
со ци јал них про це са ко је Ћо сић умет нич ки ин тер пре ти ра у сво јим 
ро ма ни ма.” Че твр ти сег мент пред го во ра, до ку мен то ван до бро би
ра ним Ћо си ће вим (ау то)по е тич ким ис ка зи ма, ука зу је, по ред оста лог, 
ка ко на Ћо си ће ву апо ло ги ју ро ма на та ко и на ње го во уз не ми ре но 
и бол но осве до че ње да ро ман „ипак не мо же до сег ну ти пот пу ну 
и спа со но сну исти ну о чо ве ку и жи во ту, ни ти мо же свог твор ца осло
бо ди ти не из ве сно сти људ ског бив ство ва ња”, јер „ни шта људ ско 
на овом све ту ни је са мо јед но; исти на о чо ве ку је исти на јед ног 
гле ди шта и јед ног тре нут ка”. У пе тој де о ни ци пред го во ра Ра ду ло
вић ин ди рект но обра зла же свој из бор из им по зант ног ро ма неск
ног опу са, схва ће ног као „јед на мо но лит на, из ну тра по ве за на и у 
ви шу хар мо ни ју сто пље на исти на”, чи је је сре ди ште Вре ме смр ти, 
док „ро ман Ко ре ни мо же мо схва ти ти као ула зак у исто ри ју, а Бај ку 
као из ла зак из исто ри је, из исто риј ског вре ме на у мит ско пра вре ме 
или у ко смич ко без вре ме”. У ше стој, за кључ ној де о ни ци пред го
во ра Ра ду ло вић, уз под се ћа ње на ши ри исто риј ски кон текст у ко
јем је Ћо сић осве тлио но ви ју исто ри ју срп ског на ро да, ак цен ту је 
„и ши ри ко смич ки и ан тро по ло шки фон на ко јем се ре флек ту је 
оп шта исто ри ја чо ве чан ства” у ње го вом де лу, ко ме је обез бе ђе но 
„ис так ну то ме сто у ви со ком мо дер ни зму”.

Са Ра ду ло ви ће вом ин тер пре та ци јом Ћо си ће вог де ла срећ но 
ко ре спон ди ра ју и иза бра ни кри тич ки при ло зи – „Срп ска са га и 
бољ ше вич ки мит” Пре дра га Па ла ве стре и „Чо век и исто ри ја у де лу 
До бри це Ћо си ћа” Ми ро сла ва Еге ри ћа. Па ла ве стра у хо ри зон ту 
тзв. кри тич ке књи жев но сти ту ма чи три ло ги ју Вре ме зла као „ко
му  ни стич ку са гу ка кву Евро па не по зна је”, ко ја ипак ни је по ли
тич ки ро ман не го „из ра зи то по ли фо ни чан ро ман, раз ли чи тих 
ста но ви шта, књи га ра зно гла сја”, „не ка вр ста ка мер ног исто риј ског 
ро ма на”, ко ји, ме ђу тим, „упр кос мно гим из ра зи тим исто риј ским 
и ре а ли стич ким свој стви ма тек ста, има и не што од ви зи о нар ства 
мо дер них ан ти у то пи ја”. Еге рић пак у сво ме по ет ски и им пре си о
ни стич ки ин то ни ра ном огле ду, ма хом на тра гу Вре ме на смр ти и 
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Ћо си ће вих дис кур зив них, ау то по е тич ких ис ка за, ра све тља ва сваг
да ак ту ел ну те му од но са књи жев но сти и исто ри о гра фи је, илу
стру ју ћи при зо ри ма и ли ко ви ма из по ме ну тог ро ма на Ћо си ће ву 
екс пли цит ну тврд њу да „пра ва исто ри ја ни је на уч на већ по ет ска”, 
да је „књи жев ност ста ри ја од на у ке”, а „по ет ска реч пр ва исто ри
ја људ ског бив ство ва ња ко ја је из ра жа ва ла мно го стру кост људ ске 
ствар но сти”.

При ре ђи вач је и оста ле сег мен те ру ко пи са – „Хро но ло ги ју”, 
„Се лек тив ну би бли о гра фи ју” и „При ре ђи вач ке на по ме не” – осми
слио и на пи сао у скла ду с про по зи ци ја ма на ше еди ци је. Осо би то 
им по ну је „Хро но ло ги ја”, са чи ње на као ства ра лач ка би о гра фи ја, са 
ис црп ним опи сом ау то ро вог дру штве ног ан га жма на и кри тич ко
пре во ди лач ке ре цеп ци је ње го вог де ла.

* * *

Вр ло је сло жен и од го во ран за да так пред ста ви ти у јед ној књи
зи из у зет но плод ног и ра зно стра ног ства ра о ца ка кав је Ми о драг 
Па вло вић (1928–2014). Тог по сла се овај пут од ва жно при хва тио 
Ђор ђе Де спић, ко је га ми ну ли рад (а по себ но књи ге о Па вло ви ћу) 
по у зда но ква ли фи ку је за овај по ду хват.

У пред го во ру с на сло вом „По е зи ја и есе ји сти ка Ми о дра га Па
вло ви ћа” Де спић на два де сет две стра не ана ли тич но ра све тља ва 
ви ше де це ниј ски раст и гра на ње пе снич ког де ла и књи жев не ми сли 
јед ног од нај ве ћих на ших ства ра ла ца дру ге по ло ви не XX и по чет ка 
XXI ве ка. При ре ђи вач вр ло пре ци зно оцр та ва Па вло ви ћев по е тич
ки про фил, по себ но (ели о тов ску) ве зу мо дер ни те та с тра ди ци јом, 
те мат скофор мал не и жан ров ске ка рак те ри сти ке ње го вог пе сни
штва, обе ле же ног, по ред оста лог, сме лим укр шта ји ма лир ског, еп
ског и драм ског ста ва и из ра за. Уз не та ко рет ку по ја ву да пе сник
кри ти чар у сво јим дис кур зив ним тек сто ви ма ре флек ту је свој 
има ги на тив ни свет и го вор, Де спић у Па вло ви ће вом слу ча ју лу цид
но уо ча ва и обр нут смер – чи ње ни цу да по не кад есеј на ја вљу је 
пе сму. Са гле да ва ју ћи Па вло ви ћев опус као це ли ну, Де спић с ја ким 
раз ло гом ин си сти ра на осве до че њу ка ко се „Па вло ви ће во ства ра
ла штво, по сма тра но у свом то та ли те ту (...) мо же ока рак те ри са ти 
као умет нич ка те жња ка са би ра њу це ло куп ног људ ског ис ку ства, 
све тов ног и са крал ног, ка про жи ма њу и на до ве зи ва њу ар хе тип ских, 
мит ских, дру штве ноисто риј ских и ци ви ли за циј ских про фи ла 
чо ве ко вог бив ство ва ња”.

И у оста лим де о ни ца ма ове књи ге Де спић по сту па ком пе тент
но и ре гу лар но: би ра пе сме из 17 кључ них (од укуп но пе де се так) 
Па вло ви ће вих збир ки, при ви ле гу је сво јим из бо ром 15 есе ја на
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чел ног ка рак те ра, ак цен ту је нај ва жни је мо мен те пи шче ве ства
ра лач ке би о гра фи је и убе дљи вим би бли о граф ским опи сом и кри
тич ким при ло зи ма пот кре пљу је пред ста ву о ње му као ве ли ком 
срп ском пи сцу.

* * *

Да ни ло Киш (1935–1989), тре ћи пред став ник ви со ког мо дер
ни зма у овом ко лу на ше еди ци је, је дан је од ма ло број них срп ских 
пи са ца ко ји ула зе у тзв. за пад ни ка нон. Пре ко ју сед ми цу про чи
та смо у но ви на ма ка ко је је дан стра ни књи жев ни и сцен ски по сле
ник на у чио срп ски ка ко би мо гао из вор но чи та ти Да ни ла Ки ша. 
На рав но, и у овој ве ли кој ку ћи срп ске кул ту ре не је ња ва ис тра
жи вач ка ра до зна лост за ње го во де ло. По сле ви ше де се ти на књи га 
и збор ни ка о Ки шу на на шем и стра ним је зи ци ма, ево и два све жа 
при ме ра но вих чи та ња: оглед јед ног мла дог ау то ра, об ја вљен у 
по след њој све сци Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик 
(3, 2017), где је ус по ста вље на па ра ле ла из ме ђу Кр ле жи ног Дје тињ-
ства 1902–1903 и Ки шо вог ро ма на Ба шта, пе пео, те нов ин тер
пре та тив нокри тич ки осврт на про зу о де ци и за де цу, про пра ћен 
и две ма ње го вим при по вет ка ма, у дво том ној ан то ло ги ји тог ви да 
ства ра ла штва ко ју об ја вљу је мо упра во у овом, де ве том ко лу.

Ки шо ву књи гу, и/или књи гу о Ки шу, при ре дио је Ми хај ло 
Пан тић, и сам ау тор јед не за па же не сту ди је о овом пи сцу. Уз сви ма 
нам зна ну му ку би ра ња нај бо љег у нај бо љем, наш при ре ђи вач се 
од лу чио за Ра не ја де, „ем бри о нал ну” књи гу по ро дич не три ло ги
је, за Ба шту, пе пео, као лир ску ва ри јан ту Ки шо вог кон стант ног 
при по ве да ња о смр ти, за Пе шча ник, „нај за го нет ни ју књи гу” овог 
пи сца, за по три при по вет ке из Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча и 
Ен ци кло пе ди је мр твих, две ју гла со ви тих књи га, од ко јих пр ва, 
„при ча о су ро во сти 20. ве ка, су о ча ва чи та о ца са те шким исти на ма 
све та”, а дру га, у ко нач ном зби ру смр ти свих опи са них ју на ка, пред
ста вља сво је вр сну „гло бал ну ме та фо ру кра ја ци ви ли за ци је”, те 
нај по сле и за са мо два крат ка есе ја из „до бре по ло ви не Ки шо вог 
опу са” ко ју чи не „књи ге по све ће не пи та њи ма по е ти ке”. Ова кав 
из бор, ну жно строг, тек тор зо ве ли ког опу са ујед на че не вред но сти, 
срећ но упот пу њу ју све о бу хват ни уви ди из Пан ти ће вог за ма шног 
пред го во ра, као и кри тич ка при по моћ за ову при ли ку би ра них 
шти ва Јо ва на Де ли ћа и Дра га на Бо шко ви ћа. Из ни за уте ме ље них 
ин тер пре та тив них про ми шља ња и на ла за Ми хај ла Пан ти ћа из
два ја мо сад са мо три: онај о Ки шо вом ства ра лач ком под ра зу ме
ва њу и Сар тра и Бор хе са, то јест пи сца у по ли ти ци и пи сца из над 
по ли ти ке, онај о Ки шо вом ис тра ја ва њу на оп се сив ној те ми смр ти, 
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осмо тре ној из ви ше угло ва, те онај о ин вер зив ном жан ров скопо
е тич ком Ки шо вом пу ту од ро ма на ка при чи, ко ја је, по Пан ти ћу, 
ње го ва књи жев на ме ра – „реч све де на на про се ја ну бит ност, на оно 
што се не мо же пре ћу та ти, на оно што се не из бе жно мо ра из го во
ри ти”.

* * *

„Да ни ло Киш је ар ти ста и ели ти ста, увек окре нут тра га њу 
за фор мом ко ја има би ти есте тич ки ко рек тив из о па че но сти све та.” 
Ова ре че ни ца, јед на од кључ них у Пан ти ће вом пред го во ру, упа
дљи во ко ре спон ди ра с на сло вом пред го во ра Ра ди во ја Ми ки ћа 
иза бра ним тек сто ви ма дру гог јед ног пи сца: „Ми ро слав Јо сић Ви
шњић или тра га ње за но вом фор мом”. Да кле, упр кос зна ном ра
сто ја њу, ви ше по е тич ком не го на ра штај ном, као да је тра га ње за 
но вом фор мом за јед нич ки име ни тељ ства ра лач ке пу сто ло ви не 
дво ји це ау то ра. У слу ча ју Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа (1946–
2015), ко ји сво ју по е тич ку ево лу ци ју од ре ђу је јед но став ном тврд
њом да му је сва ка књи га „на не ки на чин друк чи ја од прет ход не” 
и да је за сва ко но во де ло тра жио „но ву те му, но ву фор му, раз ли
чит ри там”, та по тра га за но вом фор мом у пр ви мах би ва у зна ку 
по е тич коиде о ло шког от по ра мо дер ни стич ком мо но по лу сим бо
лич коалу зив ног го во ра пр ко сном ори јен та ци јом на „са вре ме ност, 
са да шњост, са да”, ка ко Јо сић Ви шњић ви ди сво је ме сто у фор ма
ци ји тзв. ствар но сне про зе или про зе цр ног та ла са, а по том и у 
ожи вља ва њу при по вед них мо де ла ста ри је и но ви је на ше тра ди ци
је, од Сте ри је и Иг ња то ви ћа до Бо ре Стан ко ви ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, 
Цр њан ског и Ан дри ћа, као и за ду го из ванк њи жев них раз ло га 
по ти ски ва ног у за бо рав Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Дра ги ше Ва си ћа и 
Ста ни сла ва Кра ко ва.

По сло вич но ана ли ти чан и ми ну ци о зан у на ла зу и ис ка зу, 
Ра ди во је Ми кић у те мат ски и фор мал ностил ски ве о ма раз у ђе ном 
де лу Јо си ћа Ви шњи ћа от кри ва и из ве сна по е тич ка срод ства с при
по вед ном про зом На ста си је ви ћа и Раст ка Пе тро ви ћа, као и – по себ
но у ро ма ну При ступ у све тлост – до слух на шег пи сца с по е тич ким 
мо де лом Џеј мса Џој са и осло ба ђа њем при че свих ка у зал ноло гич
ких услов но сти за рад ње ног не спу та ног кре та ња „дуж раз ли чи тих 
асо ци ја тив них по ља”. Ми кић је из ри чит у су ду да је Јо сић Ви шњић 
је ди ни ме ђу на шим пи сци ма ко ји је са по треб ном до след но шћу 
„при сту пио ре а ли за ци ји баш ових на че ла ро ма неск не на ра ци је”. 
Да ни је по сре ди при стра сна оце на, по ка зу је, из ме ђу оста лих опа
ски, за кључ ни ис каз у пред го во ру, где сто ји ка ко по зни ро ма ни 
Јо си ћа Ви шњи ћа, пи са ни с вр ло раз ли чи тим те ма ма и с на сто ја њем 
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да се „при по вед ни обра зац ко ри шћен у њи ма упо тре би на друк
чи ји на чин” ни су до сег ну ли „онај сте пен кре та ња ка но вим на ра
тив ним обра сци ма ко ји је до пу ног из ра жа ја до шао у ро ма ни ма 
Че шка шко ла, При ступ у све тлост и Од бра на и про паст Бо дро га 
у се дам бур них го ди шњих до ба”.

У скла ду с на зна че ном кри те ри сти ком, Ми кић у свој из бор 
укљу чу је пр ви и тре ћи од по ме ну тих ро ма на, те шест од укуп но сто 
шест при ча, ко ли ко их је, у сво је вр сној утак ми ци са за ви чај но му 
бли ским Вељ ком Пе тро ви ћем, Ми ро слав Јо сић Ви шњић укуп но 
на пи сао. Опет одре шит, ан то ло ги чар др жи да је „Пе ти вој ник” не 
са мо нај бо ља при по вет ка ау то ра „чи ји је књи жев ни пут вр ло за
мр шен” не го и па ра диг ма ти чан при зор ње му свој стве ног здру жи
ва ња на ту ра ли стич ких, по ет ских и але го риј скосим бо лич ких 
еле ме на та при по вед ног по ступ ка.

Ми ки ћев из бор и ин тер пре та ци ју ове ра ва ју и упот пу њу ју, на 
кра ју књи ге, кри тич ки при ло зи Мар ка Не ди ћа, Ђор ђи ја Ву ко ви ћа 
и Љу би ше Је ре ми ћа. Ци ти ра но у пред го во ру, чи ни се да је Не ди
ће во осве до че ње ка ко је „лир ска про за dif fe ren tia spe ci fi ca Јо си ће вог 
ру ко пи са” оди ста кључ ни за јед нич ки увид до са да шњих ин тер
пре та тив них чи та ња овог плод ног, са мо свој ног и по е тич ки са мо
све сног при по ве да ча и ро ман си је ра – чи је ме сто и трет ман у на шој 
еди ци ји, као и на ша но ва, или бар кон трол на чи та ња Ћо си ћа, 
Па вло ви ћа и Ки ша, не ће, на да мо се, оста ти без од је ка и тра га у 
пред сто је ћим, за ко ни то не пред ви дљи вим ту ма че њи ма и вред но
ва њи ма срп ске књи жев но сти и књи жев не ми сли овог вре ме на.*

* Реч на про мо ци ји Де ве тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп-
ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској, у Но вом 
Са ду, 6. ју на 2018. го ди не.




