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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

ЕСЕ ЈИ О СРП СКИМ И НЕ МАЧ КИМ  
ПИ СЦИ МА АНИ ЦЕ СА ВИЋ РЕ БАЦ

СА ЖЕ ТАК: Има ју ћи у ви ду кор пус есе ји стич ких бе ле шки 
Ани це Са вић Ре бац о срп ским и не мач ким пи сци ма, рад на сто ји 
да ра све тли на чин на ко ји се по јам хе лен ства об ли ку је у ау тор ки
ним есе ји стич ким про ми шља њи ма – би ло да се он раз у ме ва као 
хе лен ска ком по нент на дис пер зив но, хо ти мич но или не хо тич но, 
ба шти ње на у ра зно вр сним књи жев ним де ли ма, би ло да се из јед
на ча ва са Хе ла дом као над вре мен ским иде а лом, чи ме се упу ћу је 
на ње ну сим бо лич ку вред ност. При ли ком ин тер пре та тив ног са
гле да ва ња есе ја чи ју око сни цу чи не те ме из срп ске и не мач ке књи
жев но сти па жња се под јед на ко по кла ња уста но вља ва њу кључ них 
свој ста ва есе ја Ани це Са вић Ре бац, ње них бли ста вих ана ли тич ких 
спо соб но сти, вер са тил но сти у по гле ду упо ред ног про у ча ва ња књи
жев них то ко ва и оства ре ња, као и ње не ме ри тор но сти у обла сти 
исто ри је иде ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: есеј, срп ска књи жев ност, не мач ка књи жев
ност, хе лен ство.

Нај по год ни ји на чин да се упло ви у есе ји стич ки свет Ани це 
Са вић Ре бац спле тен је са на сто ја њем да се, уме сто уо би ча је ног 
ис ти ца ња не сум њи ве је дин стве но сти ње не по ја ве у срп ској кул
ту ри и под јед на ко не у пит ног зна ча ја ње ног књи жев ног де ло ва ња, 
ини ци јал ни ре до ви ра да пре пу сте гла су са ме ау тор ке, да се ту ма
че ње ње них ре флек си ја по во дом раз ли чи тих срп ских и стра них, 
пре све га не мач ких ли те ра р них ства ра ла ца за поч не упра во оним 
ре чи ма ко ји ма Ани ца Са вић Ре бац отва ра свој про грам ски есеј 
„Хе лен ски ви ди ци”: „Ни је ни ка сно, а још ма ње не по треб но по чи
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ња ти да нас из гра ђи ва ње ста ро хе лен ског ути ца ја у на шем на ро ду.”1 
Те шко да би се на је згро ви ти ји на чин мо гла фо р му ли са ти кључ на 
ау тор ки на на сто ја ња у из у ча ва њу књи жев но сти и кру ци јал но упо
ри ште сва ке ње не ми сли о ли те ра р ној де лат но сти. Ани ца Са вић 
Ре бац, ма о ко ме пи са ла, увек је на уму има ла ми сао ау то по е тич ког 
пред зна ка, иде јуса ле ти љу о ду хов ној де лат но сти ста ре Хе ла де и 
по тен ци јал ним ре пер ку си ји ма ста ро хе лен ства у де ли ма по то њих, 
на нај ра зли чи ти је на чи не њој бли ских пи са ца.2

Књи жев ни ца је тра га ла, по не кад ин ту и тив но осе ћа ла, али 
нај че шће про на ла зи ла и ар гу мен то ва но обра зла га ла при су ство 
хе лен ске ком по нен те у срп ском књи жев ном на сле ђу, об у хва та ју ћи 
при том из у зет но ши рок вре мен ски ра спон: од на род них ле ген ди 
и пе сме „Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван”, пре ко ства ра ла штва 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша и Ла зе Ко сти ћа, па све до Јо ва на Ду чи ћа и 
Ми лу ти на Бо ји ћа. Не мо гу ће је не при ме ти ти им пре сив ну про
ниц љи вост, ино ва тив ност и пре да ност са ко јом Ани ца Са вић Ре
бац пи ше о ау то ру Лу че ми кро ко зма; ови есе ји, по сво јој сна зи и 
сте пе ну ори ги нал но сти, још је ди но мо гу да се ме ре са ре до ви ма 
ко је је ау тор ка ис пи са ла о не мач ком ро ма но пи сцу То ма су Ма ну. 
Иа ко по вла шће но ме сто у кор пу су есе ји стич ких тек сто ва о не мач
ким књи жев ним ства ра о ци ма при па да пи сцу Ча роб ног бре га, 
Ани ца Са вић Ре бац под јед на ко па жњу по кла ња хе лен ским цр та
ма при сут ним у де ли ма Ге теа, Хајн ри ха фон Клај ста и Ште фа на 
Ге ор геа. Ова кав ле ти ми чан по глед на ка та лог пи са ца о ко ји ма је 
ау тор ка есе ји стич ки про ми шља ла из у зет но је ре ле ван тан јер се 
тек њи ме ак ти ви ра у пр ви мах те шко уоч љи ва ва р љи вост на зи ва 
пр вог из да ња књи ге есе ја Ани це Са вић Ре бац3, на сло вље ног по 
ње ном већ по ме ну том про грам ском тек сту „Хе лен ски ви ди ци.” 
Ла ко се мо же прет по ста ви ти, на и ме, да би чи та лац ко ји не по се
ду је от кри ва лач ки на гон, па ти ме ни же љу да се су срет не са ми
сли ма сме ште ним из ме ђу ко ри ца Хе лен ских ви ди ка, по ми слио да 

1 Ани ца Са вић Ре бац, Хе лен ски ви ди ци, из бор и пред го вор Пре драг Ву
ка ди но вић, Срп ска књи жев на за дру га,  Бе о град 1966, 3.

2 О чи ње ни ци да пи сци есе ја, и ка да про ми шља ју о дру гим ау то ри ма, 
за пра во раз ма тра ју „естет ска пи та ња из ау то по е тич ког угла” и о ау то ре флек
сив но сти као осо би ни есе ји сти ке ви де ти: Го ра на Ра и че вић, Есе ји Ми ло ша Цр
њан ског, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2005.

3 Ов де ми сли мо на Хе лен ске ви ди ке Ани це Са вић Ре бац, у из бо ру Пре
дра га Ву ка ди но ви ћа, ко је је 1966. го ди не из да ла Срп ска књи жев на за дру га и 
пре ма ко ји ма су да ти сви ци та ти у овом ра ду (ње ни есе ји штам па ни су и у: 
Сту ди је и огле ди, I–II, прир. Да рин ка Зли чић, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 
Но ви Сад 1988; Хе лен ски ви ди ци, прир. Ра до слав Ера ко вић, Ма ли Не мо, Пан че во 
2004; Дух хе лен ства, прир. Ми ло Лом пар и Ири на Де ре тић, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2015).
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би ова књи га са свим из ве сно упу ћи ва ла на пе снич ку, фи ло зоф ску 
или драм ску де лат ност хе лен ског раз до бља. Ста но ви ште ко је за
у зи ма Ани ца Са вић Ре бац, ме ђу тим, пот пу но је дру га чи је: она у 
есе ји ма не бе ле жи кон тем пла тив не то ко ве ис кљу чи во о хе лен ској 
књи жев ној про дук ци ји ни ти Хе ла ду по сма тра као за се бан и изо
ло ван пе ри од ли те рар не и фи ло зоф ске де лат но сти ко ји, на кон свог 
зва нич ног утр ну ћа, пре ста је да де лу је на по то ње епо хе. На про тив, 
ста ра Хе ла да у ау тор ки ној есе ји сти ци уоб ли че на је као жи во твор
но, ви тал но раз до бље ко је, по сред ством мно го број них иде ја и мо
ти ва, и да ље тра је у де ли ма по је ди них ства ра ла ца.4 Сход но то ме, 
Ани ца Са вић Ре бац у есе ју „Ште фан Ге ор ге” пи ше: „Ни су се сва 
до ба про шло сти ижи ве ла и пре жи ве ла. Мно го шта је у њи ма би ла 
че жња ко ја се оства ри ла тек по сле не ко ли ко сто ле ћа, у иза бра ним 
по је дин ци ма.”5 

У са гле да ва њу есе ји стич ких то ко ва тек сто ва Ани це Са вић 
Ре бац о срп ским пи сци ма ини ци јал на па жња усме ра ва се ка есе
ју „О на род ној пе сми ’Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван’”, у ко јем 
ау тор ка пру жа мно го ви ше од из но ше ња ре ле вант них по да та ка о 
бо гу мил ској је ре си и ње ном зна ча ју за он да шње ста нов ни штво, 
пре пу ште но стро гој цр кве ној дог ма ти ци. Овим есе јем Ани ца Са вић 
Ре бац ре ги стру је из у зет но зна чај не кул ту ро ло шке и ли те ра р не 
чи ње ни це ко је су или про ми ца ле оку ис тра жи ва ча, или би ле по ри
ца не и ма р ги на ли зо ва не (по пут ве зе на шег на ро да са по зно ан тич
ким кон цеп ци ја ма, пре све га ма ни хеј ством), или су, на по слет ку, 
по ми ња не и са гле да ва не, али је из о ста јао озбиљ ни ји осврт на мо
тив ски, а на ро чи то идеј ни аспект (ов де се пр вен стве но ми сли на 
до та да шња ту ма че ња пе сме „Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван”). 
Фун да мен ти овог есе ја по чи ва ју на ау тор ки ном чвр стом уве ре њу 
да су по је ди не ре ли гиј ске и фи ло зоф ске иде је, ко је су ма хом ре
зул то ва ле у бо гу мил ској је ре си, сво је плод но тле на шле у на шој 

4 Ани ца Са вић Ре бац у есе ју „Ге те ов хе ле ни зам” ука зу је на дво стру ки 
зна чај ста ре Хе ла де, ко ји се нај пре огле да у не по сред ном, би ло све сном би ло 
не све сном, ути ца ју на ства ра о це. Та ко се за па жа да у тек сто ви ма ко ји све до че 
о хе лен ским цр та ма и тра го ви ма нео ма ни хеј ског ду а ли зма и бо гу мил ске је ре
си у Лу чи ми кро ко зма ау тор ка нај ве ћим де лом за сту па те зу о Ње го шу као пи сцу 
ко ји је не све сно им пле мен ти рао хе лен ске еле мен те и цр те већ по ме ну тих древ
них фи ло зоф ских и те о ло шких уче ња. За раз ли ку од ње га Ла за Ко стић је у 
сво ја де ла све сно уно сио хе лен ску ком по нен ту. О овом не све сном ути ца ју Хе
ла де на Ње го ша и ње ном ди рект ном де ло ва њу на Ла зу Ко сти ћа би ће ре чи ма ло 
да ље у тек сту. По ред то га, зна чај ан тич ке Грч ке Ани ца Са вић Ре бац ви ди и у 
ње ној сим бо лич кој вред но сти, у чи ње ни ци да је „она у пот пу но сти из ра зи ла и 
оли чи ла мно ге ду хов не прав це ко ји би без ње или оста ли не из ра же ни, или бар 
не би у тој ме ри до шли до све сти мо дер ном чо ве ку, и по ста ли суд бо но сни по кре
та чи це ло куп ног ду хов ног жи во та европ ског – и не са мо европ ског” (А. Са вић 
Ре бац, нав. де ло, 187).

5 А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 220.
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усме ној књи жев но сти, од но сно у од ре ђе ном бро ју ле ген ди ко је 
чи не тзв. ду а ли стич ки ци клус, и на род ној пе сми „Цар Ду кли јан 
и Кр сти тељ Јо ван”. По ред екла тант ног по зна ва ња нај ра зли чи и јих 
ти по ва ду а ли за ма (етич коди на мич ки ду а ли зам иран ског ти па, 
те о риј скофи ло зоф ски ду а ли зам ду ха и ма те ри је про ис те као из 
хе лен ске фи ло зо фи је, по ли те и стич комит ски и гно стич ки ду а ли
зам), Ани ца Са вић Ре бац је у сег мен ти ма ко ји апо стро фи ра ју ре
флек си је о ду а ли стич ким ле ген да ма де мон стри ра ла и сво ју по ле
мич ку спо соб ност и про ниц љи вост у ту ма че њу су до ва дру гих 
ис тра жи ва ча, пре све га Дра го ма но ва. Ка да пи ше о ду а ли стич ким 
ле ген да ма, ау тор ка уо ча ва њи хов нај ра спро стра ње ни ји тип ко ји 
те ма ти зу је по ста нак зе мље из му ља или зр на пе ска са мор ског дна. 
Под јед на ко за па жа и по сто ја ње две ва ри јан те овог ти па, при че му 
обе за др жа ва ју мо тив ро ње ња: пр ва, ко ја под ра зу ме ва оти ма ње 
све тло сних сим бо ла, и дру га, у ко јој се ука зу је по ја ва Ису са Хри ста. 
У том сми слу ње на основ на за мер ка бу гар ском ис тра жи ва чу, ко ји 
се ба вио истим пи та њем, од но си се на ње го во од већ уско по сма тра
ње ле ген ди ду а ли стич ког ци клу са у окви ру ко јег је уо ча вао са мо 
онај нај ра спро стра ње ни ји тип ле ген де, али не и ње го ве ва ри јан те. 
За па жа ња Ани це Са вић Ре бац о на род ној пе сми „Цар Ду кли јан и 
Кр сти тељ Јо ван” пак по се ду ју из ра зит књи жев но и сто риј ски зна
чај јер, пре не го што се упу сти у до ка зи ва ње нео ма ни хеј ског по
ре кла мо ти ва и иде ја из на род не пе сме, ау тор ка пру жа пре глед 
ис тра жи ва ча ове усме не тво ре ви не (од Ила ри о на Ру вар ца до Си ме 
Ма та ву ља) и њи хо вих ста во ва о бо гу мил ском ка рак те ру пе снич
ке тво ре ви не. Де таљ на ана ли за нај ра зли чи ти јих мо ти ва у пе сми, 
по пут мо ти ва ро ње ња и оти ма ња све тло сти или ра зно род них сун
ча них сим бо ла, са мо по твр ђу је чи ње ни цу да је Ани ца Са вић Ре бац 
ви ше од есте ти ча ра или исто ри ча ра књи жев но сти би ла за пра во 
исто ри чар иде ја и мо ти ва.6 Прем да есеј не на гла ша ва умет нич ке 
вред но сти пе сме у ме ри у ко јој би то мо жда би ло оче ки ва но, ком
пе тент ност Ани це Са вић Ре бац по во дом те ме о ко јој пи ше, као и 
ино ва тив ност ње ног при сту па, чи не да се овај есеј пре ци пи ра као 
бли став при лог тра ди ци ји про у ча ва ња на род не књи жев но сти.

6 Ви де ти: Пре драг Ву ка ди но вић, „Пред го вор”, у: А. Са вић Ре бац, нав. 
де ло, XVI. О ау тор ки ном афи ни те ту пре ма исто ри ји мо ти ва све до чи уо ста лом 
и сам по че так есе ја „О на род ној пе сми ’Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван’”. Ука
зу ју ћи на чвр сту ве зу мо ти ва и са др жин ске стра не де ла, Ани ца Са вић Ре бац 
као пра ве при ме ре та квог при сту па из два ја пи сце ко лек ци ја Вар бур го ве би бли
о те ке, чи ме ја сно су ге ри ше сво ју упу ће ност у ову област. Да је пра ти ла ис тра
жи ва ња из до ме на исто ри је мо ти ва по твр ђу је и по мен Е. Па ноф ског и ње го вих 
Stu di es in Ico no logy, у ко ји ма пи сац, ка ко са ма ау тор ка бе ле жи, раз ви ја „ме тод
ске про бле ме про у ча ва ња мо ти ва као пра ти ла ца со ци јал них и фи ло зоф ских 
иде ја и емо ци о нал ног ста ва умет ни ка” (А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 68).
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Пи са њем о бо гу мил ском ути ца ју на усме но ства ра ла штво 
ау тор ка ни је ис цр пи ла же љу за про на ла же њем си нап си из ме ђу 
на ше ли те ра ту ре и бо гу мил ства. Јер, ако се у то та ли те ту по сма
тра ју ње не есе ји стич ке бе ле шке о срп ским пи сци ма, при ме ћу је се 
да је текст „О на род ној пе сми ’Цар Ду кли јан и Јо ван Кр сти тељ’” 
за сно ван на ис тој ин тен ци ји на ко јој по чи ва ау тор ки но ту ма че ње 
дру гог ли те рар ног оства ре ња, Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма. Есе ји 
о овом књи жев ном ства ра о цу, баш као и текст о на род ној пе снич
кој тво ре ви ни, у ве ћој или ма њој ме ри под ра зу ме ва ју де тек то ва ње 
тра го ва бо гу мил ске је ре си у срп ском књи жев ном ства ра ла штву; 
оту да се текст Ани це Са вић Ре бац по све ћен ду а ли стич ким ле ген
да ма и пе сми „Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван” пред ста вља сво
је вр сну про ле го ме ну ка пи тал ној есе ји стич кој три ја ди о Ње го шу.

Баш као што се текст Ани це Са вић Ре бац о тво ре ви на ма на
род не књи жев но сти пер ци пи ра као увер ти ра у есе је о Ње го шу, 
та ко се и са ма на род на по е зи ја, опле ме ње на сна гом Ње го ше ве 
умет нич ке има ги на ци је, на ла зи у осно ви ње го вог ства ра ња. Па
жљи вим чи та њем мо гу ће је при ме ти ти из ван ред ност још јед не 
ау тор ки не па ра ле ле: пре пли та ње два раз ли чи та еле мен та – не жне 
осе ћај но сти и хе рој ске си ло ви то сти – у на род ној по е зи ји асо ци ра 
на по ред но по сто ја ње под јед на ко ди вер гент них тен ден ци ја у Ње
го ше вој књи жев но сти: ње го вог ро до љу бља, с јед не стра не, ко је 
на ла же хлад ну при бра ност и спрем ност за од суд не тре нут ке има
нент не им пе ра ти ву осло бо ђе ња на ро да и ње го вог гра ви ти ра ња ка 
ми сти ци зму, ко ји не у мор но под сти че са ња лач ки жи вот пе сни ка. 
У скла ду са сво јим схва та њем о кон ти ну и ра ном, не по сред ном или 
сим бо лич ком ути ца ју хе лен ства, Ани ца Са вић Ре бац упра во у 
Ње го ше вом па три о ти зму и ми стич но сти пре по зна је да ле ке од је ке 
Пин да ра, али и на сла ге ан тич ког сло бо дар ског иде а ла. За раз ли
ку од уо би ча је ног гло ри фи ко ва ња мо ну мен тал но сти па три от ских 
осе ћа ња, ау тор ка ви ше ис ти че ону дру гу, не та ко фре квент но по
ми ња ну стра ну истог плат на на ко јој је им прег ни ра на реч ми стич не 
ви зи је, уко ли ко го во ри мо о Ње го шу, од но сно од ред ни ца ле по та ако 
ми сли мо на Ду чи ћа. 

У есе ју „Ње гош и бо гу мил ство” Ани ца Са вић Ре бац од сво јих 
увод них до фи нал них ре до ва ин си сти ра на ми сли о пи сцу Лу че 
ми кро ко зма као ко ри фе ју спа ја ња и има ги на тив ног ожи вља ва ња 
раз ли чи тих мит ских обра за ца и фи ло зоф ских и ре ли ги о зних по
став ки.7 Област у ко јој се нај тран спа рент ни је ре а ли зу је син те за 

7 Нај ве ћу хер ме не у тич ку и уоп ште спи са тељ ску па жњу ау тор ка је по све
ћи ва ла упра во оним пи сци ма ко ји су ин кли ни ра ли ка екви ли бри ју му су прот
но сти, том ан тич ком иде а лу скла да и рав но те же, на ста вља ју ћи ти ме тра ја ње 
ста ро хе лен ског ко смо са. Та квим ства ра о ци ма при па да ју упра во Ње гош, али и 



628

ра зно ли ких ути ца ја у Ње го ше вој Лу чи ми кро ко зма ти че се све тло
сне фи ло зо фи је. Им по зант на је еру ди ци ја ко ју и овог пу та ау тор ка 
ис по ља ва у ства ра њу спо на из ме ђу Ње го ше вог кон цеп та све тло сних 
си ла и хе лен ске фи ло зо фи је, у пр вом ре ду нео пла то ни зма, бал кан
ског ма ни хеј ства и Ка ба ле. Она за па жа да је у осно ву Лу че ми кро
ко зма по ло же на мо ни стич ка кон цеп ци ја ан тич ког и сред њо ве ков
ног нео пла то ни зма, за сно ва на на те зи о не по сто ја њу си ле ко ја је 
опо зит на све тло сти. Ме ђу тим, Ње гош је у сво јој све тло сној фи ло
зо фи ји у мно го ве ћој ме ри из гра дио цр те ко је су бли же ма ни хеј ском 
ду а ли зму (зло као са мо ста лан и са ве чан прин цип, про ди ра ње 
мрач них си ла у не бе ску област, спа љи ва ње зе мље у суд њи дан итд.). 
Ми сао да Лу ча мир ко ко зма „у из ве сном сми слу ка зу је ви ше о су
шти ни бо гу мил ства не го са ми оскуд но ди рект ни спо ме ни ци”8 до
дат но ам пли фи ци ра вред ност не са мо Ње го ше вог књи жев ног 
оства ре ња не го и њи ме ин спи ри са на есе ји стич ка про ми шља ња 
Ани це Са вић Ре бац.

Ве за из ме ђу Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма и Ка ба ле, ко ја је у 
прет ход ном есе ју на го ве ште на, у тек сту „Ње гош, Ка ба ла и Фи лон” 
за у зи ма цен трал но ме сто. Ау тор ка нај пре, те мељ но и по у зда но, 
из но си исто ри ју све тло сне фи ло зо фи је, ко ју пра ти од со лар них 
ми то ва па све до мла дог Хе ге ла, да би за тим екс пли цит но ука за ла 
на ка ба ли стич ке еле мен те у Ње го ше вом де лу, по пут мо ти ва ко
смич ке ка та стро фе и кон цен три са ња мрач них си ла у цр ном сун цу. 
Ани ца Са вић Ре бац, ме ђу тим, успе ва да от кри је чи тав ре ги стар 
мо ти ва (кру на као ема на ци ја бо жан ства, ла нац као бо жи је сло во 
ра за пе то кроз ко смос, иден ти фи ка ци ја Бо га и про сто ра итд.) ко ји 
су бли жи јед ном дру гом из во ру – је вреј скохе лен ском фи ло зо фу 
Фи ло ну. Ау тор ки на ин ге ни о зна за па жа ња у про це су утвр ђи ва ња 
тра го ва раз ли чи тих ути ца ја на Лу чу ми кро ко зма не пред ста вља ју 
је ди ну вр ли ну овог и оста лих есе ја по све ће них Ње го шу. Док из
но си сво је уви де о бо гу мил ским и ка ба ли стич ким тра го ви ма у 
Лу чи ми кро ко зма, Ани ца Са вић Ре бац пред у зи ма и низ ком па ра
тив них са гле да ва ња Ње го ше ве тво ре ви не и по је ди них ли те рар них 
оства ре ња Вик то ра Игоа, Бај ро на и Мил то на, оста вља ју ћи та ко 
дра го це не и под сти цај не пу то ка зе по то њим ге на ра ци ја ма ис тра жи
ва ча. Сма тра ти као не до ста так чи ње ни цу да ње ни есе ји не об у хва

Ла за Ко стић, док од не мач ких ау то ра у овом кон тек сту Ани ца Са вић Ре бац 
по себ но ис ти че Ге теа и Ште фа на Ге ор геа. По ред то га, ау тор ка је рас по ла га ла 
све шћу о сме ло сти ту ма че ња Ње го ше вог де ла у до слу ху са бо гу мил ством и Ка
ба лом; упр кос од су ству ма те ри јал них до ка за о ова квој вр сти спо не, сма тра ла 
је да не би тре ба ло уки да ти мо гућ ност ис пи ти ва ња идеј нострук тур не стра не 
Лу че ми кро ко зма. Ви де ти: Љи ља на Ву ле тић, Жи вот Ани це Са вић Ре бац, из да ње 
ау то ра, Бе о град 2002, 78.

8 А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 130. 
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та ју ства ра ла штво не ког пи сца in to to би ло би не у те ме ље но, јер 
та кав за хват ни ти је мо гућ, ни ти пре тен ду је да ис ка же основ ну 
ин тен ци ју ау тор ке.9 До но се ћи ино ва ти ван при ступ те ми и на го
ве шта ва ју ћи по тен ци јал не ли те рар не па ра ле ле, есе ји Ани це Са вић 
Ре бац нај бо љи су до каз да је не рет ко од гран ди о зних син те за и 
све о бу хват них од го во ра на од ре ђе ну те му ва жни ји сам чин по
ста вља ња прег нант них пи та ња по во дом се но ви тих, не так ну тих 
аспе ка та јед ног књи жев ног де ла.10

Баш као и  Ње го ше во ства ра ла штво, и пе снич ки лик Ла зе Ко
сти ћа фи гу ри ра као под јед на ко ва жна те ма ау тор ки не есе ји стич ке 
де лат но сти. Уко ли ко се има ју на уму ње не ре флек си је о пи сцу Лу че 
мир ко ко зма то ком чи та ња есе ја „О јед ној пе сми Ла зе Ко сти ћа”, 
он да се ла ко за па жа ју ли ни је кон вер гент но сти и ди вер гент но сти 
ко је Ани ца Са вић Ре бац по вла чи из ме ђу пи са ца срп ског ро ман ти зма. 
Већ ис ти ца ни ан тич ки иде ал рав но те же до дир но је ме сто Ње го ша 
и Ко сти ћа јер, по пут скла да раз ли чи тих фи ло зоф ских и тео ло шких 
кон цеп ци ја у Лу чи ми кро ко зма, и Ко сти ће ва те о ри ја укр шта ја, 
та ко под сти цај на за Ста ни сла ва Ви на ве ра, гра ви ти ра ка ускла ђи
ва њу ан ти но мич них си ла у умет нич ком де лу. Ипак, за раз ли ку од 
ства ра ла штва це тињ ског вла ди ке и пе сни ка у ко јем се хе лен ски 
ути цај ма ни фе сто вао ма хом кроз ин ту и тив не по ду дар но сти, у 

9 Тврд ња да та кав за хват ни је мо гућ сво је упо ри ште на ла зи у те о риј ским 
схва та њи ма есе ја као жан ра. По ле ми шу ћи са че твр тим кар те зи јан ским пра ви
лом ко је упу ћу је на све о бу хват ност и ис црп ност, Те о дор Адор но у тек сту „Есеј 
о есе ју” ука зу је на чи ње ни цу да се при ро да есе ја опи ре ова квом узу су, јер „сва
ки пред мет, а по го то во ду хов ни, укљу чу је бес ко нач но мно го аспе ка та о чи јем 
из бо ру не од лу чу је ни шта дру го до ин тен ци ја оно га тко их спо зна је... Он [есеј, 
прим. В. М.] ми сли у од лом ци ма, као што је и ре ал ност раз ло мље на, а сво је 
је дин ство на ла зи кроз улом ке” (Те о дор Адор но, Фи ло зоф скосо ци ло шки есе ји 
о књи жев но сти, прев. На де жда Ча чи но вић Пу хов ски, Школ ска књи га, За греб 
1985, 29). За сту па ју ћи те зу о есе ју као фраг мен ту спо зна је, Ми ли вој Со лар у свом 
тек сту „Есеј о есе ју” ја сно ука зу је да су кон ци зност и са же тост есе ја ње го ве 
зна чај не осо би не, ко је га чи не бли ским жан ру но ве ле (Ви де ти: Ми ли вој Со лар, 
Есе ји о фраг мен ти ма, Про све та, Бе о град 1985, 11–30, 185–192). Сре тен Ма рић 
у тек сту „Про план ци есе ја”, сме ра ју ћи да по ну ди свој од го вор на пи та ње шта 
је есеј, от кри ва да се на ла зи пред те шким и обим ним за дат ком, док је сам есеј 
„увек са мо фраг мент, да кле не спо со бан да од го во ри на то то тал но пи та ње” 
(Сре тен Ма рић, Про план ци есе ја, Но лит, Бе о град 1979, 11).

10 Ова кву ми сао осна жу је и став Сре те на Ма ри ћа у већ по ме ну том есе ју: 
„Мо гло би се мо жда ре ћи да је есе ји ста (онај кон ти нен тал ни, за ра жен фи ло зо
фи јом) на ис тој стра ни са ми сти ком и фи ло зо фи јом: он је у обла сти иде ја. Али 
за раз ли ку од ми сти ка и фи ло зо фа, ко ји зна ју бар не ке од го во ре, есе ји ста углав
ном зна са мо пи та ња” (С. Ма рић, нав. де ло, 17). Ова Ма ри ће ва ми сао, прем да 
ни је пи са на по во дом есе ја Ани це Са вић Ре бац, умно го ме по га ђа су шти ну ње не 
есе ји стич ке де лат но сти: она је би ла из ван ре дан исто ри чар иде ја, на кло њен 
фи ло зо фи ји и ми сти ци, али и склон про ми шља њу и ана ли зи ра њу ли те рар них 
де ла са мо у по је ди ним аспек ти ма, ко ји су че сто обе ле же ни ус пут ним али да
ле ко се жним на зна ка ма ком па ра тив них књи жев них по тен ци ја ла, чи ме ау тор ка 
отва ра про стор за да ља ис тра жи вач ка пре га ла штва.
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ли те рар ном де ло ва њу Ла зе Ко сти ћа хе лен ска ком по нен та уне та 
је све сно те чи тав есеј пре ра ста у ау тор ки ну апо ло ги ју ова квог 
ти па хе лен ског ути ца ја.11 Ујед но есеј функ ци о ни ше и као зна ча јан 
при лог про у ча ва њу де ло ва ња фи ло зоф ске Хе ла де на Ко сти ће во 
ства ра ње, на ро чи то на ње го ву пе сму „Пе вач ка хим на Јо ва на Да ма
ски на”, у ко јој су ре флек си Хе ра кли то ве фи ло зо фи је, пре ма ми
шље њу Ани це Са вић Ре бац, из ра же ни ви ше не го игде. Ко сти ће во 
пе снич ко ства ра ње та ко је ин кор по ри ра ло и ре ви та ли зо ва ло оно 
ста ро хе лен ско пре пли та ње фи ло зо фи је, по е зи је и ми сти ке, што је 
у пот пу но сти хи по ста зи ра но у пе сми „San ta Ma ria Del la Sa lu te”. 

Ис црп ни ја за па жа ња о Ко сти ће вом крун ском оства ре њу Ани ца 
Са вић Ре бац из но си тек по во дом пе снич ке тво ре ви не дру гог ро ман
ти чар ског пи сца, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. Иа ко нај ве ћи де лом упу
ћу је на раз ли чи тост ова два пе сни ка, о ко јој, уо ста лом, све до чи о 
Ко сти ће ва Књи га о Зма ју, Ани ца Са вић Ре бац у есе ју „Ла за Ко стић 
као ту мач по е зи је Зма је ве” под јед на ко ука зу је и на њи хо ву пе снич
ку бли скост, на чи ње ни цу да је Ко стић нај ви ше хва лио оне Зма је ве 
пе сме ко је су по свом опе ва њу веч них те ма и те жњи ка спа ја њу 
ово зе маљ ског и оно зе маљ ског од го ва ра ле Ко сти ће вом пе снич ком 
сен зи би ли те ту. Та ко ау тор ка у Зма је вој Би се ни ји за па жа за че так 
истог оног осе ћа ња ко је ће Ко стић етер ни ра ти у пе сми „San ta Ma ria 
Del la Salutе”, осе ћа ња не пре жа ље не љу ба ви до сег ну те тек спа ја њем 
све то ва, зе маљ ског и веч ног. 

Мно го ви ше о пи сцу Ђу ли ћа Ани ца Са вић Ре бац све до чи у 
есе ју „Фраг мен ти о Зма ју”, у ко јем до ла зи до из ра жа ја за ди вљу ју ћа 
ау тор ки на спо соб ност да на са мо не ко ли ко стра ни ца тек ста пред
ста ви ре ле вант на чво ри шта Зма је вог ства ра ња и есен ци јал ност 
ње го ве по е зи је. При вид на јед но став ност, пе ва ње из ср ца, лич ни 
бол, етич ка ве дри на, ро до љу бље и жи во то дав на сна га про шло сти 
кључ не су од ред ни це ко је Ани ца Са вић Ре бац при пи су је Зма је вом 
ства ра ла штву. Ње на из ра зи та да ро ви тост у по гле ду ком па ра тив
них са гле да ва ња књи жев них де лат но сти и ово га пу та до ла зи до 
из ра жа ја у ви ду кон ста та ци је да је, за раз ли ку од Ђу ре Јак ши ћа, 
ко ји је бор бу осе ћао це лим сво јим би ћем, Змај сво ју бор бе ност 
ис ка зи вао ек ста зом ср ца. 

У кор пус есе ја Ани це Са вић Ре бац о срп ским пи сци ма спа да 
и текст о Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи и ње ном Днев ни ку про

11 Зна чај но за па жа ње овим по во дом из нео је Ра до слав Ера ко вић у тек сту 
„За пи си по след ње све ште ни це Па ла де Ати не” ре кав ши да би овај есеј, због 
из ра зи те ау тор ки не ин тен ци је да про на ђе и ис так не при су ство хе лен ске цр те 
у ства ра ла штву Ла зе Ко сти ћа, мо гао да но си и ал тер на тив ни на слов „Хе ле ни
зам Ла зе Ко сти ћа” (Ра до слав Ера ко вић, Ски це руб них про сто ра књи жев ног 
на сле ђа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 64).
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же том искре ном осе ћај но шћу, ме лан хо ли јом и љу ба вљу пре ма 
при ро ди и срп ству. Сва је при ли ка да је Ани ца Са вић Ре бац овај 
есеј пи са ла из лич них по бу да, мо ти ви са на спо зна јом о слич но сти 
соп стве ног би ћа са лич но шћу срп ске пе сни ки ње. Осе ћа ју ћи у сти
хо ви ма Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње гор чи ну и тра гич ност 
жи во та, ау тор ка је, пи шу ћи о пе сни ки њи срп ског ро ман ти зма, 
за пра во пи са ла о соп стве ном ства ра ла штву и суд би ни.12 Ани ца 
Са вић Ре бац, по ред то га, при па да кру гу нај о бра зо ва ни јих же на у 
срп ској кул ту ри, те оту да и не за чу ђу је чи ње ни ца да је јед ну сво
ју есе ји стич ку бе ле шку по све ти ла упра во пе сни ки њиза чет ни ци 
књи жев ног ра да же на у срп ској ли те рар ној тра ди ци ји.

У есе ју при год ног ка рак те ра „У спо мен Ми лу ти на Бо ји ћа” 
Ани ца Са вић Ре бац о Бо ји ће вом пе снич ком ли ку пи ше од ме ре но, 
без ин ци зив ног то на то ли ко свој стве ног освр ти ма на де ло овог 
умет ни ка пи са ним у пе ри о ду срп ске аван гар де.13 Она у Бо ји ће вом 
ства ра њу уо ча ва на сто ја ње ка ускла ђи ва њу пред ста ве о жи во ту 
као стра сти и пред ста ве о жи во ту као ви зи ји, при че му су те те жње 
пе сни ка срп ске мо дер не на чи ни ле вир ту о зом фор ме. Упра во у то ме 
да је сав жи вот усред сре ђен на страст и ми сао, на са мо не зах тев но 
урав но те же ње кон це па та vi ta ac ti va и vi ta con tem pla ti va не го и апо
ло ниј ског и ди о ни зиј ског на че ла, ау тор ка уо ча ва од јек ста ро хе
лен ског ста ва да је „жи вот сла дак, ми сао ту жна; у нео б у зда но сти 
ипак хар мо ни ја и ди сци пли на”.14 Дру ги пе сник срп ске мо дер не о 
ко јем Ани ца Са вић Ре бац бе ле жи есе ји стич ке ре до ве је Јо ван Ду чић, 

12 Ин тен зив ност емо ци о нал ног жи во та, искре ност, сен зи бил ност и при
вр же ност при ро ди са мо су не ке осо би не ко је по ве зу ју ства ра ла штво ове две 
зна чај не жен ске пе снич ке фи гу ре. По во дом пе сни ки ње срп ског ро ман ти зма 
Ани ца Са вић Ре бац је за пи са ла: „Ње на је ду ша би ла јед на це ли на ство ре на до
ду ше ви ше да осе ћа не го да ства ра, ма ње да ути че сво јим де ли ма (то би би ло 
од већ ин ди ви ду ал ночо ве чан ски), а ви ше са ма со бом, као што при ли чи цве ту, 
др ве ту или ним фи” (А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 154). Сти че се ути сак да ова 
ми сао по се ду је ау то ре фе рен ци јал ни ка рак тер и да се ла ко мо же при ме ни ти на 
пе сни штво Ани це Са вић Ре бац. По ред то га, исти онај умор и осе ћа ње раз до ра 
из ме ђу соп стве ног ства ра ла штва и жи во та, осе ћа ње на ру ша ва ња ду шев ног ми ра 
ко је је об у зи ма ло Ми ли цу Сто ја ди но вић Срп ки њу и ре зул ти ра ло утих ну ћем 
ње ног ду шев ног жа ра, као да је, са мо под дру гим окол но сти ма, на ста ви ло да 
жи ви у ли ку Ани це Са вић Ре бац. О то ме све до че ње на пи сма Ми ла ну Ка ша ни
ну, у ко ји ма она не са мо да ис ти че да је су коб жи во та и умет но сти за њу би ло 
пи та ње жи во та и смр ти не го и све до чи о уга сну ћу свог жи вот ног ела на: „Ви 
сте већ у мо јим зи му шњим пи са њи ма осе ти ли не ки умор... Са свим што има у 
ме ни ве дри не и сна ге ја сам се тру ди ла да од ба цим од се бе те шка пи та ња жи
во та ко ја ме та ко че сто му че; до не кле сам успе ва ла, али са да их по но во осе ћам 
на ду ши” (Ко вер ти ра на књи жев ност – ле па пи сма срп ских пи са ца, прир. Ра
до ван По по вић, Аго ра, Зре ња нин 2008, 260).

13 Ви де ти: Ра до ван Вуч ко вић, Вој во ђан ска књи жев на аван гар да, Град ска 
на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, Зре ња нин 2006.

14 А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 176.
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пе сник ле по те, ко смич ке еро ти ке и осе ћа ња без гра нич но сти, што 
га чи ни, пре ма ау тор ки ном ми шље њу, је дин стве ним у свет ској 
ли те ра ту ри. Ње го во пе снич ко ства ра ње по ка за ло је ка ко срп ска 
ду ша ни је тка на са мо од хе рој ства и ро до љу бља већ и од ле по те 
ко ју је Ду чић чу де сно и ла ко успе вао да тран спо ну је у би ло ко је 
осе ћа ње. Иа ко је на чел но о овим пе сни ци ма пи са ла афир ма тив но, 
Ани ца Са вић Ре бац је и те ка ко уме ла да ука же на њи хо ве ства
ра лач ке мањ ка во сти, па та ко Бо ји ћу за ме ра су ви ше сми рен ток 
сти ха и до ми на ци ју рат них мо ти ва на у штрб умет нич ке ком по
нент не у пе сма ма, док Ду чи ћу, од већ де ко ра тив ном у по гле ду сти
ла, не до ста је не по сред но сти. Ни у ова два тек ста ни су из о ста ла 
ау тор ки на за па жа ња ком па ра тив не про ве ни јен ци је: у пр вом есе
ју па ра ле ла се гра ди из ме ђу Бо ји ћа и Кр ле же, док се у дру гом у 
на по ре дан по ло жај сме шта ју Ду чић и Де Ре њи је. 

У дру гу зна чај ну це ли ну есе ји сти ке Ани це Са вић Ре бац, ко ју 
чи не тек сто ви по све ће ни не мач ким пи сци ма, спа да есеј „Ге те ов 
хе ле ни зам”, тих „не пу них шест стра на ко је спа да ју ме ђу нај па мет
ни је што је код нас пи са но о Ге теу”.15 Овај не мач ки пи сац је, баш 
као у срп ској ли те ра ту ри Ла за Ко стић, при мер не са мо све сног 
ин те гри са ња хе лен ских им пул са у књи жев но де ло не го и ства ра ња 
Хе ла де као над вре мен ског иде а ла, што упу ћу је на ње ну сим бо лич
ку вред ност. Уко ли ко се па жљи ви је са гле да ју сви есе ји о срп ским 
и не мач ким пи сци ма, мо гу ће је при ме ти ти да је текст „О јед ној 
пе сми Ла зе Ко сти ћа” пан дан есе ју „Ге те ов хе ле ни зам” јер оба у 
це ло сти те ма ти зу ју ства ра о це код ко јих су свој ства има нент на хе
ле ни зму жи ве ла ин тен ци о нал но и ау то ном но. Ге те о ва де ла, ко ја 
су ода ва ла ста ро грч ке еле мен те, али и тра го ве кла си ци стич ке тра
ди ци је, Ани ца Са вић Ре бац си сте ма ти зу је у три гру пе (хим не из 
ра ног до ба, де ла из сред њег пе ри о да и по зна де ла), пра те ћи на тај 
на чин ге не зу хе лен ског ути ца ја, од де ло ва ња Пин да ра, пре ко по
тра ге за кла си ци стич ким об ли ком до јед не зре ли је кон цеп ци је 
хе лен ског све та. Ек ста тич ни еле мент у хим на ма, очи шће ње соп
стве ном пат њом у Ифи ге ни ји, але го риј ске игре Пан до ре – са мо су 
не ки мо ти ви у ко ји ма ау тор ка за па жа нај ин тен зив ни је при су ство 
цр та хе лен ског аре а ла у Ге те о вом ства ра ла штву. Ипак, ни су сви 
елемен ти хе лен ског ко смо са при сут ни у де ли ма овог пи сца – из о ста
ла је, ка ко бе ле жи Ани ца Са вић Ре бац, она ми стич на и тра гич на 
Хе ла да. Ге те о ва же ља да урав но те жи соп стве не уну тра шње за ко не 
и на че ла спо ља шње сре ди не уво ди га ипак, фи гу ра тив но ре че но, у 
дру штво по кло ни ка ан тич ког иде а ла скла да, у ко јем у ау тор ки ном 

15 Иван В. Ла лић, „Хе лен ски ви ди ци у тек сто ви ма Ани це Са вић Ре бац”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 399, св. 1, ја ну ар 1967, 79.
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есе ји стич ком све ту ме сто на ла зе још Ње гош, Ла за Ко стић и Ште
фан Ге ор ге. 

У есе ју „Ште фан Ге ор ге” Ани ца Са вић Ре бац ука зу је на хар
мо ни ју ду ха и по е зи је, ети ке и есте ти ке, еро са и ло го са, су шти не 
и фор ме у пе сни ко вом ства ра ла штву, на срећ ну син те зу апо ло ниј
ског и ди о ни зиј ског прин ци па, али и на склад ност то на и је дин ство 
у са мој струк ту ри пе са ма. Фи ли гран ство је зи ка, звуч на пре ци о
зност и ма гиј ска упо тре ба ре чи има нент не Ге ор ге о вом пе снич ком 
де лу, о ко ји ма ис црп но и за не се но све до чи Ханс Ге орг Га да мер16, 
под јед на ко ин спи ри шу и Ани цу Са вић Ре бац ко ја тра си ра низ 
фи гу ра тив них кон струк ци ја по мо ћу ко јих до ча ра ва ап со лут ну, 
чи сту по е зи ју не мач ког пе сни ка: она иси ја ва „тон ду ше”, „не бо 
зву ко ва”, „ус прав ну му зи ку”, „тон ко ји сам со бом оча ра ва та ко да 
се по је ди ни мо ти ви чи не као не што се кун дар но у це ли ни ње го вог 
де ла”.17 Ге ор ге о ва же ља за оства ри ва њем бо жан ске си ле у по је
дин цу, на ко ју је нај ви ше од свих ути цао Ни че ста вом о хе ле ни зму 
као пот по ри сна о леп шем чо ве ку, та ко ђе је од раз хе лен ског све та. 
Овај не мач ки пе сник же лео је да до кра ја раз ви је и упо зна сво је 
би ће, што ево ци ра Пин да ро во на че ло по ста ни онај ко ји је си, или 
чу ве но ге сло на вра ти ма про ро чи шта у Дел фи ма спо знај са мо га 
се бе. Зна тан број хе лен ских цр та у по е зи ји Ште фа на Ге ор геа на вео 
је књи жев ни цу на за кљу чак да је „хе ле ни зам сва ка ко Ге ор ге ов 
сре ди шни умет нич ки до жи вљај”18 и да „ње го ва умет ност но си 
је дан он нај чи сти јих ли ко ва хе ле ни зма у мо дер ној по е зи ји”.19 Хе
лен ски свет, ме ђу тим, чи ни са мо је дан сег мент ње го вог ства ра ла
штва; не мач ки пи сац био је ве зан за сво ју до мо ви ну, али и на кло њен 
Ори јен ту, Дан теу и фран цу ској књи жев но сти, осо би то Ма лар меу 
чи ју је ап со лут ну му зи кал ност на ста лу у осло бо ђе но сти сти ха и 
ње го вих са став них де ло ва од зна че ња на сто јао да тран спо ну је у 
не мач ки је зич ки склоп.

У кру гу есе ја о не мач ким пи сци ма као нај ре ле вант ни ја фи
гу ри ра есе ји стич ка три ја да Ани це Са вић Ре бац о То ма су Ма ну, 
ње ном при ја те љу20 и ау то ру Ча роб ног бре га, ко ји је, уз Вил хел ма 

16 Ви де ти: Ханс Ге орг Га да мер, „Пе сник Ште фан Ге ор ге”, Фи ло зо фи ја и 
по е зи ја, прев. Са ша Ра дој чић, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град 2002.

17 А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 215.
18 Исто, 217.
19 Исто.
20 Кон ге ни ја ли тет осо бен за од нос Ани це Са вић Ре бац и То ма са Ма на 

ре зул ти рао је не са мо на да ху тим есе ји стич ким ту ма че њи ма ње го вог де ла не го 
и њи хо вом пре пи ском, Ани чи ним пре во ди ма Ма но вог де ла на срп ски је зик и 
ди рект ном књи жев ном са рад њом. Ман је чи тао ау тор кин есеј „Kal li stos”, ко ји 
је об ја ви ла у ча со пи су Wi e ner Stu dien, нај ве ро ват ни је по слав ши се па рат са мом 
Ма ну, те је он, ин спи ри сан ме сти ма у ње ном тек сту ко ја се ба ве спле те но шћу 
пој мо ва све тло сти, љу ба ви и са зна ња, та ме ста умет нич ки об ра дио и ин кор по
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Мај сте ра, убра ја ла у нај ве ће ро ма не не мач ке књи жев но сти. У 
есе ју „О пе де се то го ди шњи ци Бу ден бро ко вих” ау тор ка све до чи о 
не пред ви ди вој ево лу тив ној ни ти Ма но вог ства ра ла штва, ко је је 
од лир ске но ве ле То нио Кре гер пре шло пут до ин те лек ту а ли зма 
Смр ти у Ве не ци ји. Есеј про ти че у зна ку бро ја два: Ани ца Са вић 
Ре бац нај пре из два ја два пе ри о да Ма но вог ства ра ња (пр ви пе ри од 
од Бу ден бро ко вих до Ча роб ног бре га, а дру ги од об ја вљи ва ња од
ло ма ка Јо си фа и ње го ве бра ће до ро ма на Док тор Фа у стус), а по
том и два по ла Ма но ве умет но сти: на јед ном се на ла зи тра гич ни 
по је ди нац ко ји оли ча ва за мо дер но до ба свој стве ну уну тра шњу 
ко ли зи ју, ан ти но ми ју у по гле ду од но са умет но сти и жи во та, при 
че му мрач на ат мос фе ра успе ва да су ге ри ше па ра ле ли зам са огре
ше њем по је ди на ца, а сло мом чи та вог не мач ког на ро да; дру ги пол 
апо стро фи ра ве дри ну Ма но вог ро ма на Јо сиф и ње го ва бра ћа. За 
ау тор ку су упра во ве дри на и мрак кључ не ре чи за Ма но во ства
ра ла штво јер ука зу ју на све тлу и там ну стра ну ње го вих све то на
зо ра, на чи ње ни цу да је „пи сац као ста ро за вет ни тво рац одво јио 
све тлост од та ме”21 усме ра ва ју ћи, при род но, све тлост на пи са ње 
о мит ском вре ме ну (Јо сиф и ње го ва бра ћа), а мрак на до ба на ста
ја ња Док то ра Фа у сту са – пе ри од Хи тле ро вог ре жи ма. 

У на ред ном тек сту „То мас Ман и ʼЗа ча ра ни брегʼ” мо гу ће је 
уо чи ти три це ли не кроз ко је Ани ца Са вић Ре бац раз ви ја ми сао о 
не мач ком ро ма но пи сцу и ње го вом За ча ра ном бре гу. Пр ва це ли на 
об у хва та зна чај на ау тор ки на те о риј ска раз ма тра ња о раз ли чи тим 
вр ста ма ро ма на при че му на гла ша ва ње по сто ја ња два ти па ро ма на 
ми сли (ро ман у ко ме су ми сли по кре та чи лич но сти и ро ман у ко ме 
су лич но сти по кре та чи ми сли) по се ду је зна чај ну уло гу у на ред ној 
це ли ни есе ја јер упра во на тој осно ви Ани ца Са вић Ре бац уста но
вља ва раз ли ке из ме ђу два ве ли ка ро ма на не мач ке књи жев но сти, 
Ге те о вог Вил хел ма Мај сте ра и Ма но вог За ча ра ног бре га. Ге те о ву 
тво ре ви ну ау тор ка је свр ста ла у пр ви тип ро ма на ми сли, где је кон
тем пла ци ја ге не ра тор ак ци је, док Ма нов ро ман под ра зу ме ва ин
вер зи ју пр вог ро ма неск ног ти па, од но сно слу чај у ко јем су ју на ци 
по кре та чи ми сли. Дру га це ли на есе ја оту да про ти че у зна ку ком па
ра тив ног са гле да ва ња ова два ро ма на обра зо ва ња, у све тлу лу цид
ног ау тор ки ног от кри ва ња раз ли чи тих те жњи по ло же них у те ме ље 
де ла ових пи са ца: те жњи ка са зре ва њу, ко јом је обе ле жен Вил хелм 
Мај стер, од но сно, на по ру ре ша ва ња про бле ма жи во та и смр ти у 

ри рао у, ка ко то пре ци зно де тек ту је То ми слав Бе кић, че твр ту књи гу те тра ло
ги је Јо сиф и ње го ва бра ћа, још од ре ђе ни је у тре ћем де лу ро ма на. Ви де ти: Љ. 
Ву ле тић, нав. де ло; То ми слав Бе кић, „Ани ца Са вић Ре бац и То мас Ман”, Збор
ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, XXVII/1, 1979.

21 А. Са вић Ре бац, нав. де ло, 230.
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За ча ра ном бре гу. Тре ћа це ли на есе ја у це ло сти је по све ће на са мој 
кон сти ту ци ји Ма но вог ро ма на, ра све тља ва њу ка ко ка рак тер не 
кон сте ла ци је глав ног ју на ка Хан са Ка стор па, та ко и осо би на За
ча ра ног бре га уоп ште (на чи на из гра ђи ва ња ли ко ва, дра ма тич но
сти те о риј ских раз го во ра, из о стан ка пру стов ске раз ли ве но сти 
до га ђа ја, ка ра те ри стич не Ма но ве иро ни је итд.).

У есе ји стич кој бе ле шци „По ста нак јед ног пе снич ког де ла” 
Ани ца Са вић Ре бац про ми шља о пи та њу, увек ак ту ел ном и ин три
гант ном за чи та о це и про у ча ва о це књи жев ног ства ра ла штва, ко је 
се од но си на же љу за от кри ва њем тај но ви тих пу те ва тво ра штва, 
же љу да се за ви ри у ма гич не про сто ре умет ни ко ве ра ди о ни це и 
до сег не тај на ства ра ња вр хун ских де ла. Овај есеј апо стро фи ра још 
јед ну зна чај ну осо бе ност ау тор ки ног есе ји стич ког про ми шља ња: 
ње ни тек сто ви ни су са мо по ка за те љи им по зант не еру ди ци је, по
зна ва ња хе лен ског ства ра ла штва и успе шног тра га ња за ње го вим 
од је ци ма у на шој и свет ској ли те ра ту ри, не го су под јед на ко до каз 
из ра зи то мо дер ног сен зи би ли те та Ани це Са вић Ре бац. Раз ми шља
ју ћи о осо би на ма ко је пи сац тре ба да по се ду је да би уоп ште био 
склон са мо ту ма че њу, ау тор ка за кљу чу је да се без спо соб но сти 
су бјек ти ви стич ке ин тро спек ци је и ана ли тич ке ни јан се ду ха, књи
жев ни ства ра лац ве ро ват но и не ће упу шта ти у ко мен та ри са ње 
соп стве ног де ла. Она упо ре ђу је Ма нов рас при ча ни ко мен тар Док
то ра Фа у сту са и не што са же ти ји Жи дов Днев ник Ко ва ча ла жног 
нов ца уви ђа ју ћи да је при по ве да ње не мач ког ства ра о ца јед на ко и 
кад пи ше сво ја де ла и кад их ту ма чи – увек сми ре но, оп се жно, 
еп ско. Ани ца Са вић Ре бац пи ше и о оној си ло ви тој ра до зна ло сти 
ко ја нас на го ни не са мо да чи та мо књи жев не тво ре ви не не го и да 
про ник не мо у прин ци пе њи хо вог ства ра ња, те да на сво је вр стан 
на чин при су ству је мо по нов ном ра ђа њу и да љем кре и ра њу де ла: 

Је дан млад књи жев ник жа лио ми се да ни је на шао у књи зи 
до вољ но от кри ћа о тај ни умет нич ког ства ра ња; ис пи ти ва чу не до
ста ја ће, на при мер, по да ци о то ме ка ко је до шло да Ман при хва ти 
ду а ли стич ки мо тив, и шта он ми сли о ње го вим фи ло зоф ским осно
ва ма; за тим не што од ре ђе ни је о од но су ју на ка ро ма на и Ни чеа. Ме
ђу тим, још ни је дан пе сник ни је за до во љио све ра до зна ло сти; а ма ло 
ко ји је ре као, и мно го хтео да ка же, оно ли ко као Ман у овој књи зи.22

Чи ни се да, ма ко ли ко пи сац об ја шња вао и ту ма чио сво је 
де ло, онај еле мент ко ји да је жи вот јед ној књи жев ној тво ре ви ни, 
ства ра ју ћи од ње истин ско ре мекде ло, ни ка да не ће мо ћи са свим 

22 А. Са вић Ре бац, нав де ло, 249.
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да се об ја сни ни ти по но ви у де лу не ког дру гог ау то ра. Ве ли ки 
пи сци, ка кав је Ман не сум њи во био, ве шти су при по ве да чи ко ји 
и ка да сме ра ју да из не су ау то ре фе рен ци јал не тврд ње, то не чи не 
у це ло сти, па њи хо ва са мо ту ма че ња но се пред знак исто вре ме ног 
от кри ва ња и скри ва ња. У тим ко ор ди на та ма, уо ста лом, зна чај ну 
по ен ту ну ди зна ме ни та Ки шо ва про за „При ча о мај сто ру и уче
ни ку”: от кри ва ње тај не фор му ле из ван ред не спи са тељ ске де лат
но сти уче ни ку (на ро чи то не ча сном) мо же ла ко да се окре не про тив 
са мог пи сца. 

Овај есеј Ани це Са вић Ре бац ак ти ви ра још је дан зна ча јан 
аспект – пи та ње ро ма на као жан ра, ко је је ујед но нај ви ше за о ку
пља ло не мач ког ро ма но пи сца. Ман је, про ми шља ју ћи о сво јој 
ро ма неск ној тво ре ви ни, уви део да је тра ди ци о нал ност Док то ра 
Фа у сту са са мо при вид на јер, иа ко не под ра зу ме ва џој сов ску ра
ди кал ност и екс цен трич ност, ро ман ипак рас по ла же но ви ном оли
че ном у упо тре би па ро ди је и иро ни је. У сво јим са мо ту ма че њи ма, 
а по во дом са мог умет нич ког по ступ ка, Ман је нај ви ше ис ти цао 
тех ни ку ци ти ра ња и тех ни ку мон та же, на осно ву ко јих ау тор ка 
об ја шња ва нео д ре ђе ни од нос ју на ка ро ма на пре ма Ни чеу. Ле вер
ки но ву бли скост са Ни че ом упра во ва ља раз у ме ва ти у кон тек сту 
амал га ми са ња ствар но сти и фик ци је: „Од Ни чеа има мо у Фа у сту
су са мо до га ђа је, а не лик; све ни че ов ско, и еу фо рич ки ко лапс 
ју на ка, ни је су шти на ро ма на; за јед нич ка му је са Ни че ом са мо 
тра гич на свест о те жи ни кул тур не кри зе.”23 На по слет ку, ко ли ко 
је То мас Ман био ком плек сна ли те рар на по ја ва по твр ђу је и чи ње
ни ца да Ани ца Са вић Ре бац ње го ву фи гу ру по сма тра као mélan ge 
раз ли чи тих ка рак те ри сти ка дру гих пи са ца, пр вен стве но Вол те ра, 
Стен да ла, Фло бе ра, До сто јев ског и Ге ор геа. 

Есеј о Хајн ри ху фон Клај сту Аница Са вић Ре бац пи ше по во дом 
сто го ди шњи це смр ти тог „нај и стак ну ти јег дра ма ти ча ра ме ђу пе сни
ци ма”24 и нај у са мље ни јег ства ра о ца чи ја су де ла ду го при па да ла 
мар ги на ли зо ва ним про сто ри ма књи жев не де лат но сти. Ау тор ка 
не сма тра да је са мо ва ње са мо Клај сто ва ли те рар на суд би на; она 
за па жа да је за пра во це ло куп на не мач ка књи жев ност скуп уса
мље них и не по ве за них ин ди ви дуа по пут Хел дер ли на или Ни чеа. 
По нов но от кри ва ње овог пре све га драм ског пи сца би ло је за да ље 
то ко ве књи жев но сти под јед на ко зна чај но као и прет ход но ре а фир
ми са ње Хел дер ли на. Клај стов пут до сла ве и при зна ња, ме ђу тим, 
био је дуг и те жак јер се не мач ки пи сац су о ча вао ка ко са оштрим 
кри ти ка ма на ра чун сво је не до вољ не обра зо ва но сти, та ко и са 

23 А. Са вић Ре бац, нав. дело, 252.
24 Исто, 193.
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не ра зу ме ва њем дру гих ау то ра, Ге теа по нај ви ше.25 Пи шу ћи о Клај
сто вим дра ма ма, ау тор ка ука зу је на две до ми нант не ства ра лач ке 
цр те: пр ва би се од но си ла на оно што Ани ца Са вић Ре бац име ну је 
„ко ме ша јем жи вот них си ла”, од но сно – на гла ше но при су ство ди
о ни зиј ског, де мон ског и под све сног ко ји од би ја ју апо ли ниј ски дух 
ин хе рен тан нај ви ше Ге теу26, док би дру га ства ра лач ка цр та под
ра зу ме ва ла при су ство хе лен ске ком по нен те у Клај сто вим де ли ма. 
Њу ау тор ка нај ви ше ре ги стру је у тра ге ди ји Пен те си ле ја, пре пу ној 
ди о ни зиј ске ек ста зе, за тим у Ро бер ту Ги ска ру, у ко јем ви ди ре а
ли за ци ју су шти не ан тич ког хо ра, али и у то ме што се Клајст, 
на пи сав ши ко ме ди ју Раз би је ни кр чаг, по ви но вао Пла то но вом зах
те ву ко ји на ла же да ве ли ки пи сац тра ге ди ја тре ба да бу де и до бар 
ко ме ди о граф. Клајст пак у драм ским де ли ма пре пу ним афе ка та 
ни је ус пео да ус по ста ви рав но те жу си ла, онај за Ани цу Са вић 
Ре бац та ко зна ча јан ан тич ки склад ко ји се нај бо ље оства ру је упра во 
у хе лен ским, али и Шек спи ро вим драм ским ко ма ди ма. Ау тор ка 
је, као што је по ме ну то, по се до ва ла ван ред ни дар за ком па ра тив на 
са гле да ва ња књи жев не де лат но сти, што у овом есе ју по твр ђу је 
ње на ми сао о те мат ској бли ско сти Клај сто ве дра ме Принц Хаб збур
шки и Шек спи ро вог де ла Ме ра за ме ру. Прем да Ани ца Са вић Ре бац 
слич ност ова два де ла да ље не обра зла же, зна чај ње не про ниц љи
во уо че не ли те рар не па ра ле ле, ко ја тек тре ба да до би је по све ће ног 
ис тра жи ва ча, ти ме се ни по што не ума њу је. Ау тор ка не гу би из ви да 
ни Клај сто ве при че ко је, прем да у стил ском сми слу под се ћа ју на 

25 „Ге те је од био ње го ву по мет њу осе ћа ња, ње го ву скло ност ка сви ре пом, 
стра вич ном, ко ја му се чи ни ла па то ло шком; уо чио је по нор ске ду би не те при ро
де, ко ја се, баш као ни Хел дер лин, ни је уме ла да укло пи у естет ски уоб ли че ни 
ред кла сич ног скла да” (Фриц Мар ти ни, Исто ри ја не мач ке књи жев но сти, прев. 
Ве ра Сто јић и Бра ни мир Жи во ји но вић, Но лит, Бе о град 1971, 317).

26 За раз ли ку од Ани це Са вић Ре бац, ко ја је Клај ста мар ки ра ла као пе
сни ка афек та чи ја се нај зна чај ни ја драм ска осо би на, за пра во сла бост, огле да у 
ди о ни зиј ском гр чу и вр тло гу што оста је ми мо деј ства апо ло ниј ског на че ла, у 
не спо соб но сти дис тан ци ра ња од пси хе афе ка та, Фриц Мар ти ни у Исто ри ји 
не мач ке књи жев но сти ис пи су је афир ма тив не ре до ве по во дом овог ау то ра де
мон стри ра ју ћи ве ћи сте пен раз у ме ва ња и то ле ран ци је спрам ис так ну тих пи шче
вих по е тич ких цр та. Иа ко не до во ди у пи та ње при су ство са бла сног, су ма ну тог 
и де мон ског до тач ке са мо у ни ште ња ју на ка, он им пру жа пот по ру ми шљу да 
они ни ка да ни су са мо иде је или сим бо ли већ из раз је дин стве но сти и ствар но сти 
јед не књи жев не ду ше чи је ства ра ла штво оди ше мно го стру ко шћу уну тра шњих 
ди мен зи ја и бо га тим ра спо ном об ли ка. Са ова квим ви ђе њем са гла сни су и ре
до ви ко је То мас Ман пи ше по во дом Хајн ри ха фон Клај ста: „Ге те и Ши лер су 
од бу ре и на ди ра ња сво јих мла да лач ких де ла за о кре ну ли у пле ме ни то, ху ма но, 
кла сич но, ви со ко кул тур но, у чи сту ле по ту. Не мач ка кла си ка, епо ха на ше нај
ве ће кул ту ре, пре цве та ва... Али, ре ци мо исти ну: је ди ни је Клајст из чи јег де ла, 
од бој ног пре ма све ко ли кој ле пој ме ри – и ја по ми шљам пр вен стве но на оно 
ко јим је пре трео не у спех, на фраг мент Гви ска ра – из би ја ју моћ, дра ма тич но 
искон ски по трес, мит ска је за, све ти ужас ан тич ке тра ге ди је” (Ф. Мар ти ни, нав. 
де ло, 324).
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Стен да ла, по сво јој ин фер нал ној и је зо ви тој ат мос фе ри гра ви ти
ра ју у ве ћој ме ри ка про зи Ед га ра Ала на Поа и Хоф ма на. 

Би ло да су по све ће на срп ским или не мач ким пи сци ма, би ло 
да су мо ти ви са на осе ћа њем бли ско сти са од ре ђе ним ау то ром или 
пак но се при год ну цр ту, есе ји стич ка про ми шља ња Ани це Са вић 
Ре бац од ли ку ју се из ра зи том ком пе тент но шћу и пре да но шћу у 
ис тра жи ва њу, из ван ред ним ми са о ним ме ан дри ра њи ма на под руч ју 
исто ри је иде ја, као и скло но шћу ка упо ред ним са гле да ва њи ма књи
жев них то ко ва и оства ре ња. У сво јим есе ји ма уме ла је да под се ти 
на по ма ло за по ста вље не кул ту ро ло шке по ја ве и фи ло зоф скотео
ло шке кон цеп те ко ји су сво је од је ке на шли у срп ској ли те ра ту ри, 
пр вен стве но у на род ној књи жев но сти и ства ра ла штву П. П. Ње го
ша и Л. Ко сти ћа. Упра во есе ји о овим ства ра о ци ма срп ског ро ман
ти зма и на род ној пе сми „Цар Ду кли јан и Кр сти тељ Јо ван” пред ста
вља ју нај про ниц љи ви је и у са др жај ном по гле ду нај под сти цај ни је 
ра до ве Ани це Са вић Ре бац о срп ској књи жев но сти; са иден тич ном 
по све ће но шћу, акри бич но шћу и ана ли тич ком бли ста во шћу ау тор ка 
је пи са ла и о Јо ха ну Вол фган гу Ге теу и То ма су Ма ну.

Есе ји Ани це Са вић Ре бац нај ла у да тор ни ја су по твр да да је 
књи жев ни ца, не за ви сно од то га да ли је ми сли ла/пи са ла о срп ским 
или не мач ким ли те рар ним ства ра о ци ма, увек јед ним де лом свог 
би ћа би ла укот вље на у хе лен ски свет, док је њен дру ги део тра гао 
за че сти ца ма тог хе лен ског ко смо са ра су тим по на шој/свет ској 
књи жев ној тра ди ци ји. Зна чај ове по тра ге огле да се у чи ње ни ци 
да упра во хе лен ска цр та у де ли ма срп ских пи са ца до ка зу је на шу 
при пад ност за јед ни ци свет ског ду ха, уко ре ње ност у ар хај ски, 
ме ди те ран ски ци ви ли за циј ски по ста мент. У та квом ства ра лач ком 
по ду хва ту лу цид не оп чи ње но сти иде јом о дис пер зив ном али ви
тал ном тра ја њу хе лен ске ком по нен те у ра зно род ним књи жев ним 
де ли ма, Ани ца Са вић Ре бац фи гу ри ра као нај пре да ни ји, нај кон
се квент ни ји и нај и стак ну ти ји исто ри чар иде ја и ис тра жи вач ли
те ра р них про сто ра. 
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