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ВЛА ДИ МИР ПА ПИЋ

КРИ ТИ КА СВЕ ШТЕН СТВА  
У ДЕ ЛИ МА СРП СКОГ И ЕВРОП СКОГ  

РА НОГ МО ДЕР НОГ ДО БА*

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља пре глед при ка за де ка дент ног 
све штен ства у де ли ма свет ске и срп ске књи жев но сти на пре ла зу 
из сред њо ве ко вља у ра но мо дер но до ба. Ука за но је на ве зе ме ђу 
иде ја ма ко је до но се ау то ри европ ског ху ма ни зма и ре не сан се, пре 
све га Ђо ва ни Бо ка чо и Фран соа Ра бле, са ана лог ним пред ста ва ма 
у на ци о нал ној књи жев но сти усме ног по ста ња, али и пи са ној књи
жев но сти XVI II ве ка, као и спе ци фич ном фе но ме ну у раз во ју на ше 
ли те ра ту ре – „гра ђан ском пе сни штву”. Па жња је по све ће на и зна
ча ју про ду ка та кар не вал ске тра ди ци је као кри тич ког ме ди ја, али 
и про ме на ма у сим бо лич ким зна че њи ма, упо тре би жан ро ва, као и 
по и ма њи ма све та и чо ве ка у од но су на ра ни је хри шћан скодог мат
ске пред ста ве ис точ ног и за пад ног кул тур ног аре а ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: европ ска ре не сан са, срп ска књи жев ност 
XVI II ве ка, ра на мо дер ност, гра ђан ско пе сни штво, ерот ска и са ти
рич на књи жев ност, кри ти ка све штен ства, кар не ва ли за ци ја.

Срп ска књи жев ност XVI II ве ка пред ста вља кул тур ни пре лаз 
из фе у да ли зма, у ли те ра ту ри оме ђе ног бе гом у ма на стир Све тог 
Са ве и бе гом из ма на сти ра До си те ја Об ра до ви ћа, нај зна чај ни јег 
но си о ца но во ве ков них ра ци о на ли стич ких иде ја. Из ме ђу сред њо
ве ков них и мо дер них по ја ва у на шој пи са ној књи жев но сти сто је 
де ла вер бал ног фол кло ра, ко ја на нај бо љи на чин осли ка ва ју ста во ве 

* Рад је до био На гра ду „Бо ри во је Ма рин ко вић”, ко ја се до де љу је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду као под сти цај за рад, кре а тив ност и раз ви ја ње 
љу ба ви и ин те ре со ва ња за ста ри је обла сти срп ске књи жев но сти. На гра да је 
уру че на 19. но вем бра 2018. го ди не.
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и раз ми шља ња ко лек ти ва агра фиј ске за јед ни це, ко ју је чи ни ла 
ве ћи на срп ског ста нов ни штва тог до ба. Гра ђан ска по е зи ја пред
ста вља спе ци фи чан фе но мен у на шој ра ној мо дер ној кул ту ри, 
чи је се тво ре ви не сма тра ју пре ла зном фор мом од усме не ка пи са
ној књи жев но сти, упра во због то га што су, јед ним де лом, ши ре не 
усме ним пу тем (пе ва њем), док су исто вре ме но пред ста вља ле пе
снич ке тво ре ви не ко је би се ши ри ле и чу ва ле од за бо ра ва пре пи
си ва њем из јед не ру ко пи сне пе сма ри це у дру гу.1

Ма ри ја Кле ут ис ти че да се „срп ске ру ко пи сне пе сма ри це 
XVI II и XIX ве ка ја вља ју у кон тек сту слич них по ја ва у европ ским 
књи жев но сти ма, по себ но у они ма са ко ји ма су Ср би у Ау стри ји 
би ли у не по сред ном кон так ту”2, док Ти хо мир Осто јић на во ди да 
је „већ мно го пу та ис ти ца но да но ва књи жев ност се вер них Ср ба 
сто ји у те сној ве зи с раз вит ком гра ђан ског ста ле жа. И ова [српска 
грађанска] по е зи ја је по ни кла из гра ђан ског ста ле жа; ово је пра ви 
срп ски Me i ster ge sang”.3 Ла ич ко пе сни штво но во на ста лог гра ђан
ског ста ле жа, пре ма Мла де ну Ле сков цу, је два да је има ло до ди ра 
са на шом ра ни јом хри шћан скосхо ла стич ком кул ту ром, ка ко по 
ду ху, та ко и по на ме ни, те на су прот иде ја ма мо на штва и хри шћан
ства у Сти хо сло ву из 1717. ста ју ру ко пи сне пе сма ри це, но си о ци 
дру га чи је ви зи је све та и све штен ства. Иа ко је не сум њи во по сто
ја ње и идеј но кон зер ва тив не и ме трич ки фор мал не, по бо жне гра
ђан ске по е зи је – чи ји при ме ри су оста так „на шим прет ци ма та ко 
оми ље не хри шћан ске по е зи је, и до каз при сне ве за но сти њи хо ве 
за цр кву, хри шћан ство и ре ли ги о зну ми сти ку, али ни су од раз оно
га ста ња и мно го стра них про ме на – еко ном ских, дру штве них, 
мо рал них и умет нич ких – у ко ји ма се на шао наш свет у за вр шним 
де це ни ја ма XVI II ве ка”4, ја вља се но ви слој пе са ма, ко ји кри ти ци 
Хри сто вих иза сла ни ка на зе мљи при сту па с аспек та ко мич ног и 
ерот ског. Овај рад је по ку шај пре гле да про ме на у по гле ди ма на 
свет ра ног мо дер ног чо ве ка, кроз кри ти ку кле ра у фор ма ма вер бал
ног фол кло ра, пи са ној књи жев но сти XVI II ве ка на на шим про сто
ри ма, као и де ли ма за пад но е вроп ске ли те ра ту ре на пре ла зу у но ви 
век, са чим ће се у ди ја лог уве сти при ме ри из срп ске гра ђан ске 
по е зи је – „на ме ђи” ути ца ја пи са ног и усме ног.

1 „Гра ђан ска по е зи ја ни је би ла па пир на та ли те ра ту ра да се, из у зев у на ше 
да не, мо ра ла от кри ва ти у пра шња вим фон до ви ма ар хи ва и за гу шљи вим скла ди
шти ма пре тр па них би бли о те ка”, ви ди у: Срп ска гра ђан ска по е зи ја XVI II и с по
чет ка XIX сто ле ћа I, прир. Бо ри во је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град 1966, 14.

2 Ма ри ја Кле ут, На род на књи жев ност: фраг мен ти скрип ти, Фи ло зоф
ски фа кул тет, Но ви Сад 2015, 73.

3 Ти хо мир Осто јић, пре ма: Срп ска гра ђан ска по е зи ја... I, 7.
4 Мла ден Ле ско вац, Срп ско гра ђан ско пе сни штво XVI II ве ка, Ма ти ца 

срп ска, Но ви Сад 1946, 26.
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У освит но вог до ба, срп ска књи жев ност ула зи у сво је вр сну 
„ре не сан су”, што се мо же пра ти ти и кроз од нос пре ма цр кви и 
ње ним до сто јан стве ни ци ма. Иа ко је зва нич на пра во слав на цр ква 
и да ље пот пор ни стуб је дин ства и на ци о нал ног осе ћа ња ме ђу срп
ским жи вљем у Ау стри ји, као и је ди на ње го ва ин сти ту ци ја, све је 
из ра же ни ји кри тич ки по глед на ње ну де лат ност и де лат ни ке.5 
Пре ма ми шље њу Јо ва на Скер ли ћа, До си теј Об ра до вић је био пр ви 
„пра ви” пи сац срп ске књи жев но сти6, „чи ја де ла има ју не са мо 
исто риј ске, но и чи сте књи жев не вред но сти, чо век ко ји је ство рио 
пре о крет у срп ским ду хо ви ма и срп ску књи жев ност и кул ту ру 
ста вио на но ву, мо дер ну осно ви цу”.7 Пред крај XVI II ве ка, 1783. 
го ди не, у Лај пци гу је об ја вље но ње го во нај зна чај ни је де ло, под на
зи вом Жи воть и приключенія Ди ми тріа Об ра до ви ча, на ре че но га 
у ка лу ђер ству До сиѳеа . „У име ’чи сте еван гел ске и апо стол ске 
цр кве’ он у срп ском дру штву пр ви ствар но по чи ње бор бу про тив 
из о па че ног хри шћан ства, вер ског фа на ти зма и фор ма ли зма, про тив 
ка лу ђер ског па ра зи ти зма, про тив за ста ре лих и штет них цр кве них 
уста но ва, а за вер ску сно шљи вост и за пре о бра жај цр кве пре ма 
зах те ви ма здра во га ра зу ма. (...) Он тра жи но ву ре фор му цр кве (...) 
да се из ње из ба це пра зно ве ри це, фе ти ши зам, ри ту а ли зам, фа ри
сеј ство, ’сви ста ри пле сни ви и зар ђа ти оби ча ји’.”8 Ка ко Скер лић 
на во ди, по узо ру на Јо си фа II, ко ји је у ка то лич кој цр кви успе вао 
да из вр ши ре фор ме у ве зи са уки да њем ма на сти ра и мо на штва, 
До си теј се за ла же да их пре не се у сфе ре пра во слав ног оп ште жи ћа. 
Сам ау тор је имао ис ку ства у мо на шком жи во ту, а за вре ме ко је 
је про вео у Хо по ву ус пео је да спо зна не га тив не осо би не кле ра у 
де ка ден ци ји и схва ти да сво ја ин те ре со ва ња мо ра усме ри ти ка 
на у ци. Ово схва та ју и Ра бле о ви ју на ци, њи хо ва истин ска уче ност 
ста је на су прот схо ла сти ци и ње ним но си о ци ма, све штен ству и 
мо на штву. Но во, ху ма ни стич ко обра зо ва ње до но си еру ди ци ју ко ја 
сме њу је оп шта ме ста и књи ге на у че не на па мет та ко да мо гу да се 

5 О кри ти ци осам на е сто ве ков ног све штен ства не го во ре са мо де ла на
ста ла у то до ба већ и ро ма ни са вре ме них срп ских пи са ца ко ји се ба ве по ме ну том 
епо хом. У де лу По мор и страх Ву ле та Жу ри ћа (Ла гу на, Бе о град 2018) опи сан 
је све ште ник Пе јич, про фи тер на су је ве р ју и не у ко сти ста нов ни ка Ири га, ко ји 
је 1795. го ди не за де си ла епи де ми ја ку ге.

6 За ни мљи во је и то да се у ру ко пи сној за о став шти ни Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа на шла пе сма „До си теј Об ра до вич”, ко ју је Ра до слав Пе ро вић об ја вио 
1954. у Гра ђи за исто ри ју Пр вог срп ског устан ка, а Бо ри во је Ма рин ко вић је 
пре у зео као про дукт гра ђан ског пе сни штва ко је сла ви До си те јев про све ти тељ
ски рад, с по себ ним освр том на бор бу про тив су је вер ја, ви ди у: Срп ска гра ђан
ска по е зи ја... I, 72–73.

7 Јо ван Скер лић, „До си теј Об ра до вић”, у: До си теј Об ра до вић, Иза бра на 
де ла, По ли ти ка – На род на књи га, Бе о град 2005, 5.

8 Исто, 19–21.
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на и зуст ци ти ра ју и од кра ја: зна ње по ста је ко ри сно и при ме њи во. 
Го во ре ћи о Ра блеу, мо ра мо по ме ну ти и глав ни из вор кри тич ких 
иде ја ње го вог вре ме на – По хва лу лу до сти Ера зма Ро тер дам ског, 
где Лу дост пред ста вља глас ра зу ма ко ји уви ђа да је ре ли ги о зност 
у кри зи упра во због те о ло га ко ји ни су у ста њу да се уни зе да би 
се уз ви си ли, ка ко на ла же Но ви за вет. По ред то га што „с ви си не 
гле да ју на све оста ле љу де као на жи во ти ње ко је пу зе на зе мљи и 
пре ма ко ји ма осе ћа ју са жа ље ње (...) и бра не [се] и сво јим не дав но 
из ми шље ним из ра зи ма и ре чи ма ко је је два ко раз у ме”9, са му ве ру 
под ри ва ју тру де ћи се да про ту ма че је ван ђе о ске исти не ко је су 
из над до ме та људ ског ра зу ма.10 Лу дост иро нич но за кљу чу је да:

Апо сто ли (...) ис ти чу уче ње о ми ло сти, али не пра ве раз ли ке 
у то ме шта је gra tia gra tis da ta или gra tia gra ti fi ca nis. Они под сти чу 
на до бра де ла, али не раз ли ку ју шта је opus, opus ope rans и opus 
ope ra tum. Они сву да про по ве да ју љу бав, али не раз ли ку ју да ли је 
она уро ђе на или сте че на и не об ја шња ва ју да ли је ак ци ден ци ја 
или суп стан ци ја ство ре на или не ство ре на ствар. Мр зе грех, али 
не ка ме ђа во од не се, ако су на уч но мо гли де фи ни са ти шта на зи ва
мо гре хом! Не до ста ја ло им је обра зо ва ње ско тистâ!11

Осмо по гла вље дру ге књи ге Гар ган туе и Пан та гру е ла, на
ста вља ју ћи ар хи лу дач ку тра ди ци ју По хва ле, кон ци пи ра но је као 
пи смо ко је Гар ган туа пи ше си ну Пан та гру е лу то ком ње го вог бо рав
ка у Па ри зу. Гар ган туа, има ју ћи у ви ду де ка ден ци ју у ко ју су за па
ли оно вре ме ни уче ња ци ре ли ги о зне oријентације12, ис ти че да су: 

...да нас све на у ке на сна гу вра ће не, је зи ци су об но вље ни; је зик 
гре че ски, без ко га се ни ко не би без сти да мо гао на зва ти уче ним, 

9 Ера змо Ро тер дам ски, По хва ла лу до сти, прев. Да рин ка Не ве нић Гра бо
вац, Рад, Бе о град 2016, 68.

10 Фран соа Ра бле у ХL по гла вљу пр ве књи ге Гар ган туе и Пан та гру е ла 
сма тра да ка лу ђе ре сва ко из бе га ва због то га што „они је ду гов на свет ска, то 
јест, гре хо ве, те њих, као гов но је де ба ца ју у њи хо ве ну жни ке, а то су опа ти је и 
ма на сти ри, ко ји су да ле ко од дру штве ног жи во та, као и сер ни ци по до мо ви ма”. 
Уз то, њи хо ве мо ли тве пред ста вља ју из ру ги ва ње Го спо ду, јер „очи та ју си ја сет 
оче на ша, на де ва ју их са Ave Ma ria као сла ни ном, а ни ти ми сле на њих, ни ти их 
чу ју.”, у: Фран соа Ра бле, Гар ган туа и Пан та гру ел, прев. Ста ни слав Ви на вер, 
Daily Press Pod go ri ca – Не за ви сни днев ник Ви је сти, Под го ри ца 2004, 103–104.

11 Е. Ро тер дам ски , нав. де ло, 70–71.
12 И сам Гар ган туа је имао ис ку ства са бо го слов ском ме то ди ком на ста ве. 

Не за јаз, при ме тив ши си но вље ву ин те ли ген ци ју, на след ни ку до во ди учи те ља, 
ме штра Ту ба ла Хо ло фер на, ко ји је утро шио пет го ди на и три ме се ца са мо на 
уче ње пи том ца абе це ди. Не за јаз на то од лу чи да си на, ко ји је од уче ња са мо 
оту па вио, по ша ље у Па риз, где на и ла зи на „Сор бо ни ће”, пре кри ве не штро ком.
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је вреј ски, хал деј ски, ла тин ски.13 (...) Свет је пун на уч ни ка, пре у
че них на став ни ка, би бли о те ка про стра них, да већ ми слим да ни у 
до ба Пла то на и Ци це ро на и Па пи ни ја на ни је би ло то ли ке зго де да 
се учи, као сад. Од сад сва ко мо же да жи ви и ди ше са они ма ко ји 
су се у Ми не р ви ном хра му уса вр ши ли, и шта ће му дру го дру штво! 
Ви дим већ да су да на шњи хај ду ци, џе ла ти, про би све ти и ко њу ша
ри сто пу та учев ни ји и из о бра же ни ји но док то ри и про по вед ни ци 
мо га вре ме на. (...) За то те, си не, опо ми њем да мла дост про ве деш 
та ко да се ко ри стиш на у ком и вр ли ном. (...) По ку пи зна ње, хо ћу да 
ви дим ам бис од зна ња. (...) Хо ћу, јед ном реч ју, да даш се би ра чу на 
о то ме ко ли ко су ти сту ди је ко ри сти ле, а нај бо ље ћеш то учи ни ти 
ако о све му бу деш во дио рас пра ве, јав но, про тив свих и сва ко га а 
та ко ђе и ако бу деш по се ћи вао књи жев не љу де, ко јих има у Па ри зу, 
као и дру где. (...) А кад ти се учи ни да си по сти гао све зна ње ко је 
ти се пре да ти мо гло, вра ти се к ме ни, да те ви дим и да те пред смрт 
бла го сло вим.14

До си теј од ира ци о нал не же ље да по ста не све ти тељ, за блу део 
од до слов ног схва та ња ре ли ги о зних спи са, на пут на у ке пре ла зи 
уз по моћ Те о до ра Ми лу ти но ви ћа, ко ји и сам, иа ко цр кве ни ве ли
ко до стој ник, са ве ту је: 

Ко ли ко сам те ја по зна ти мо гао, ако се ти уче ни ју не пре даш, 
ти ћеш за жа ли ти што си се по ка лу ђе рио; ти ни си ни за ка кав дру ги 
по сао не го за књи ге. Ко ли ко сам прост и не у чен, ме ни је ми ли је 
ви ди ти уче ног мла дог Ра ји ча, не го че ти ри ва се љен ска па три јар ха 
ко ји би би ли без на у ке као ја. Ви дио си га ка ко је млад и без бра де, 
али кад ста не бе се ди ти, ми сви с ве ли ким бра да ма гле да мо га као 
да смо из ди ви јег ви ла је та до шли.15 Ја ти за ме не ка жем: сти дим се 
и сра мим мо је се де на обра зу бра де. Наш сав жи вот про ла зи у ста
ра њу и у го во ре њу за ка за не ра киј ске, за ка це, бу рад и обру че, на ша 
је сва на у ка у то ме да по зна мо ко ли ко је ком ви ну и шљи во ви ци 
го ди на. Иди за на у ком; с њом ћеш свуд пре ста ти и тво је жи вље ње 
по ште но за слу жи ти. (...) Нек му мла ко је ли шен ра зу ма на му дрост 

13 Уп. став: „...гди уче ни ја неј ма ни ла тин ско га је зи ка, ту неј ма ни жи во та”, 
у: Д. Об ра до вић, Жи вот и при кљу че ни ја, у: Иза бра на де ла, 112.

Мо же се прет по ста ви ти да је и сам Ста ни слав Ви на вер, пре во де ћи Ра блеа, 
на уму имао де ла До си те ја Об ра до ви ћа и ње го вог вре ме на, што се огле да и у 
лек си ци ко ју пре во ди лац ко ри сти да би ис ка зао те ме и иде је ко је на сли чан на чин 
об ра ђу ју ова два ау то ра, а ко је су ре пре зен та тив не у кон тек сту њи хо вих добâ.

14 Ф. Ра бле, нав. де ло, 179–181.
15 Ов де би смо мо гли по ву ћи па ра ле лу са дру гим по гла вљем Је ван ђе ља 

по Лу ки, у ком Хри стос, де чак, у хра му раз го ва ра с учи те љи ма, али и с но во за
вет ним апо кри фом Је ван ђе ље мла ден ства Ису са Хри ста.
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и на у ку као со ву ља га на сун це, го во ре ћи да оне из ми шља ва ју но ва 
му дро ва ни ја; не слу шај ти за то ни ко га. Што па мет ни љу ди фа ле, 
с то ли ком же љом и тру дом ишту и сврх све га на све ту љу бе и по
чи ту ју, оно мо ра до бро би ти. (...) Ја ти ви ше же лим да у јед ном 
ма лом се о це ту бу деш ма ле де це учи тељ, не го у Хо по ву игу ман или 
ар хи ман дрит. И ако ме по слу шаш, ка ко знам да ћеш, бла го си ља ћеш 
ме кад у гроб одем.16

Гар ган туа и Пан та гру ел, од но сно Те о дор Ми лу ти но вић и 
До си теј, по ста ју Вар ла ам и Јо а саф но вог до ба. Они ви ше не би ра ју 
све тач ки пут, већ пут на у ке, прем да су из ме ђу Ра бле о вог ро ма на 
и До си те је ве ау то би о гра фи је про шла два и по ве ка. Иа ко је До си теј 
у Хо по ву на и ла зио на ча сло вац, треб ник, жи ти ја, Об ред ду хов ни, 
Бе се де Зла то у сто ве и Ка мен ве ри, а Пан та гру ел у би бли о те ци 
Све тог Вик то ра на Ски да ње штро ке са на уч ни ка, По пов ске ме за
фла ри је, Мо шња ри ну прав них цр кве них слу жбе ни ка, Бе сне гли сте 
де ви ца и Прк но љуб хи рур ги је, њи хо ве, као и иде је њи хо вих ота ца, 
све тов них и ду хов них, има ју за јед нич ки ху ма ни стич ки циљ, ко ји ће 
љу де до ве сти до иш че ки ва ног злат ног до ба ум но сти. Ре ли ги о зност 
је и да ље би тан фак тор у људ ском жи во ту, али је вре ме да се сме
ни при мат по гре шних и ира ци о нал них сред њо ве ков них дог ми. 
Пан та гру ел и До си теј, би ра ју ћи пут на у ке, по ста ју пи о ни ри мо дер
ног, ра зум ског до ба (ма у ком ве ку оно за по чи ња ло), чи ји је за да так 
да по ста ну пра ви, ен ци кло пе диј ски обра зо ва ни уче ња ци жед ни 
исти не, ко ји ће пре зре ти за блу де про шлих вре ме на и по ста ти про
све ће ни гра ђа ни све та.

У ру ко пи сној пе сма ри ци Аро на Ге ор ги је ви ћа на ла зи мо пе сму 
„Исто ри ја оп ште жи тељ на го С[вја]т[а]го Во ве ден ска го мо на стир ја 
Бо ђа на”, на ста лу по чет ком ХIХ сто ле ћа.17 На кон сла вље ња мо на
шког жи во та, ве ли ча ју се и на у ка и умет но сти, на ро ду мно го до
ступ ни је ду хов не де лат но сти од мо на штва, ко је ће му опле ме ни
ти ду шу, али га и од вра ти ти од су је вер ја и бе сло ве сно сти. Ова 

16 Д. Об ра до вић, нав. де ло, 113–115.
17 У пе сми „Ста ра и но ва Сент Ан дре ја” Ла за ра Не шко ви ћа XVI II век је 

пред ста вљен као au rea ae tas љу ди ма ко ји жи ве с по чет ка XIX. У раз го во ру два 
осам на е сто ве ков на Сен тан дреј ца, Ву ка и Бо го љу ба, при ка за но је злат но до ба 
гра да, то ком ког и „свја штен ’ци ду жност сво ју / днев но точ но над бљу ду ју, / 
све те хра ме по се ћу ју / у за ко ну по у чу ју; / да свак’ на чест сво ју па зи, / да не
прав ду но гом га зи, / да со бра ћу пот по ма жу, / че сним, хра брим бит’ на ла жу”. 
Дру ги део пе снич ког дип ти ха по све ћен је при ка зу овог де вет на е сто ве ков ног 
гра да у ма те ри јал ној и мо рал ној де ка ден ци ји, ко ји опи су је Ву ков унук Пе тар. 
Све ште ни ци не ма ју ко ме да про по ве да ју и чи је гре хе да ис по ве да ју, сто га Пе тар 
мо ли прет ке да по сре ду ју из ме ђу ње га и Бо га, да би спа се ње гра да пред апо ка
лип сом би ло мо гу ће. Ви ди: „Ста ра и но ва С[ен]т Ан дре ја”, у: Срп ска гра ђан ска 
по е зи ја... I, 202–217.
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син те за пред ста вља сво је вр сну „об је ди ње ну кру ну Гор њег и До њег 
Егип та”18 на ше кул ту ре, ко ја сла ви по бе ду мо дер них иде ја прет
ход ног ве ка, са да по ве за них са цр кве ном тра ди ци јом у кул тур ном 
про сто ру ма на сти ра Бо ђа ни, та ко да се оне ме ђу соб но не под ри
ва ју, већ за јед но ути чу на про спе ри тет це ло куп ног ста нов ни штва:

Ко чте ни ју књи гам’ при о бик не,
Док раз лич не на у ке по стиг не,
Јер бо књи га различни[х] чи та ње,
По да је нам слат ко за ба вља ње,
Раз ми шље ња до зна ти мно гих,
У Евро пи спи са те ља слав них,
Што ни ка да ни тко не мо же ре ћи
Да смо са ми књи ге чи та ју ћи,
Но с м[н]огима бу ди у са мо ћи,
Да смо дру зи сло бод ни [с]мо ре ћи.
(...)
О[д] Стра ти ми ро вич Сте фа на пер ва го,
Ко је му не има по доб на вто ра го,
Ко је го је би ла и јест с[вја]та во ља
Да на ци ја у на у ки цве та,
За ве де јој ле па учи ли шта,
Не вје же ства ис тре би чти ли шта,
Ис тре бив ши пр[в]о су је вер ство,
И утвер ди с[вја]то пра во вер ство.19

Те лем ска опа ти ја, ко ју гра де ју на ци Ра бле о вог ро ма на Гар ган
туа и Пан та гру ел, у из ве сним аспек ти ма од го ва ра До си те је вим 
до жи вља ји ма у Хо по ву. Она је уто пи ја по ме ри ка лу ђе ра, чи ји 
ти пик до но си са мо јед ну од ред бу: „ЧИ НИ ШТО ТИ СЕ УС ХТЕ”. 
Хо пов ци су, за раз ли ку од оста лих Фру шко го ра ца, „бла го скло ни 
и бла го при јат ни, ве се ла обра за и по гле да, при стој но и чи сто об у
че ни, јед ним сло вом, ни су ни ма ло при лич ни оним ка лу ђе ром с 
ко јим се де ца пла ше”.20 Те лем ски ка лу ђе ри и ка лу ђе ри це чи не пре
о бра жај мо на шке оде жде, у скла ду с уки да њем за ве та си ро ма штва, 
мо на хи ње, ко је се у са мо стан при ма ју од де се те до пет на е сте го ди не, 
и но се скер лет не ча ра пе, па пу че од гри ми зне или љу би ча сте ка ди фе 

18 „Гор њи и До њи Еги пат сим бо ли зо ва ни су би је лом кру ном (Хе дјет) и 
цр ве ном кру ном (Деш рет), а ком би на ци ја би је ле и цр ве не кру не (Пшент) пред
ста вља ’дви је зе мље’ ује ди ње ног Егип та”, ви ди у: Џо ун Фле чер, Древ ни Еги пат, 
По бје да – Li ber No vus, Под го ри ца – Бе о град 2011, 91.

19 Срп ска гра ђан ска по е зи ја... I, 187–188.
20 Д. Об ра до вић, нав. де ло, 99–100.
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и сви ле не под сук ње по ста ју опо зит стан дард ним пи то ми ца ма вер
ских до мо ва Ра бле о вог до ба, „ко је су ћо ра ве, ћо па ве, гр ба ве, ру жне, 
са ка те, ћак ну те, умо бол не, на ка зне [и] по ква ре не”. Док су муш карцe, 
монашенe од два на е сте до осам на е сте го ди не при ма ли са мо „бо ле
шљи ве, рђа ва ро да, по бле са ве ле и оне ко ји су сва ко ме на смет њи...”21 
Ско ро да не ма де ла европ ске књи жев но сти ра ног мо дер ног до ба 
ко је не твр ди ка ко су упра во кле ри ци нај о мра же ни ји слој дру штва. 
У већ по ме ну тој По хва ли Ера зма Ро тер дам ског мо на си су при ка
за ни као љу ди ко ји „ми сле да нам сво јом не чи сто ћом, не зна њем, 
су ро во шћу и бе стид но шћу до ча ра ва ју пра ви апо стол ски жи вот”22, 
за не ма ру ју ћи основ не по сту ла те ве ре и ба ве ћи се, као и те о ло зи, 
са мо фор мал ним и тех нич ким пи та њи ма, као што је бо ја ре ме на 
на сан да ли. И цр но ри сци ко је књи жев ност До си те је вог до ба при ка
зу је за и ста чи не оно што им се ус хте: у пе сми „Ка лу ђер је све тац” 
из Пе сма ри це Пе тра Сто јач ко ви ћа не на и ла зи мо на иде а ле ко је 
До си теј про на ла зи у ха ги о граф ским спи си ма, већ на сли ку де гра
да ци је мо на шког по зи ва и ње го ве пред став ни ке ко је Ра бле на зи ва 
они ма ко ји су сва ко ме на смет њи:

Ка лу ђер је све тац,
Хун цвут му отац,
ма ти про па ли ца,
а он пи ја ни ца у мо на сти ру.

Ва ра ју љу де,
же не об ноћ бу де
ва шке на њи’,
они руп ке да ју
же на ма.

Кроз пен џе ре ву ку,
код ку ће се ту ку,
пре ко пло та ска чу
и об ноћ у ба шчу,
у ко ров.

Бде ни је23 чи не,
тан бу ри це фи не:

21 Ф. Ра бле, нав. де ло, 129. и да ље.
22 Е. Ро тер дам ски, нав. де ло, 74.
23 Ми ха и ло Мак си мо вић у Ма лом бу ква ру за ве ли ку де цу, пре ре дак ци је 

због вре ђа ња кле ра, под тер ми ном „Бде ни је” на во ди ка ко су ка лу ђе ри, због то га 
што ни шта не ра де у то ку да на, од лу чи ли да за ме не дан за ноћ.
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бро ју бро ја ни це,
де во јач ке жи це,
с ру ка ма.24

На ве де ни од ло мак по твр ђу је ве ро ва ња о ка лу ђе ри ма ко ји 
пла ше де цу, ва ра ју и на па да ју од ра сле, по на ша ју се рас ка ла шно, 
пи ју, ију и трун па ју, али и „пре ко пло та ска чу”, да би но ћу об љу
бљи ва ли мир јан ке. Мо тив мо на ха и све ште ни ка ко ји на из ве стан 
на чин „зло у по тре бља ва ју по ло жај” чест је и у но ве ли стич кој тра
ди ци ји (из Де ка ме ро на, нпр.: I, 4; III, 1, 4, 10; IV, 2; VII, 3), али и у 
пе сма ма из Ву ко ве ру ко пи сне за о став шти не, чи ји је из бор, об ја
вљен под на зи вом Цр вен бан, по стао си но ним за на шу ерот ску књи
жев ност усме ног по ста ња. Упра во за вр шна но ве ла тре ћег да на 
при по ве да ња Де ка ме ро на (по зна та као „Уте ри ва ње у па као”) па ро
ди ра мо тив ис ку ше ња у пу сти њи – по бе дом гре ха, али и па ган ства, 
по ка зу ју ћи ка ко де ло ва ње Амо ра не зна за гра ни це. Пу сти њак25 
Ру сти ко при хва та да че тр на е сто го ди шњу Бер бер ку Али бек под
у чи слу же њу Бо гу на нај де ло твор ни ји на чин – бор бом про тив 
ђа во ла, ње го вим уте ри ва њем у па као.26 Ка ко је же на, си но ним за 
сла бост, пре ма уста ље ном ве ро ва њу пред ста вља ла гроб му шкар
цу, ло гич но је да је и њен ко пу ла тор ни ор ган при ка зан као улаз у 
„па као” ма те ри јал ноте ле сног „до ле”, у ко ји тре ба уте ра ти фа лу
со ид ног де мо на. У та кво па кле но вре ло про ди ре се по вер ти ка ли, 
ка ко се и пре ма сред њо ве ков ним схва та њи ма про сти ре тро дел ни 
за гроб ни свет. Же на је и у гал ској тра ди ци ји, чи ји је Ра бле нај слав
ни ји на ста вљач, пред ста вља на као до ле ко је ра ђа и сни жа ва, смр ћу 
се ме на оста ре лог оца ра ђа се мла ди син, а слич но се де ша ва и у 
за гроб ном све ту – ка ко и смрт кар не ва ли за ци јом по ста је за бав на 
као пол ни чин, она је и пло до но сна: „ја ло вој веч но сти су прот ста
вља ју се бре ме ни та и ра ђа ју ћа смрт (...) ако је хри шћан ски па као 
ни по да шта вао зе мљу, од во дио с ње, он да је кар не вал ски па као 
афир ми сао зе мљу и до ње пре де ле зе мље као пло до твор но окри ље 

24 Нав. пре ма: Са ва Да мја нов, Срп ски еро ти кон, Слу жбе ни гла сник, Бео
град 2011, 55.

25 Уп. са ре ме том ко ји про би ја де во јач ка ре ше та у пе сми „Ре ше та”, у: 
Срп ске на род не пје сме из нео бја вље них ру ко пи са Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа – Књи
га пе та: осо би те пје сме и по ско чи це, прир. Жи во мир Мла де но вић и Вла дан 
Не дић, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град 1974, 7.

26 Мо тив ка лу ђе ра ко ји „под у ча ва” за бе ле жен је и у на шој усме ној тра
ди ци ји. У 109. пе сми пе те књи ге СНП, ко ју је Вук на сло вио као „Ка лу ђер и 
Ма ра”, на и ла зи мо на сек су ал ну игру пред ста вље ну пра вље њем ко ла, где је 
са ма пе не тра ци ја обе ле же на фи на ли за ци јом уче ња и за нат ске ве шти не: „Да 
уда рим ср ча ни цу – ко ла го то ва!”, ви ди у: исто, 39.

Бах тин у Ра бле о вим ме та фо ра ма про на ла зи сли чан прин цип за сно ван на 
де гра да ци ји и об на вља њу пред ме та дру гог по рет ка на пла ну ма те ри јал ноте
ле сног до њег. 



у ко јем се смрт су сре ће са ра ђа њем, у ко јем се из смр ти ста рог 
ра ђа но ви жи вот”.27

На сли чан ме тод бор бе про тив лу ка ва го на и ла зи мо и у 40. 
пе сми Ер лан ген ског ру ко пи са („По се ја си ћел Ни ко ла...”), у ко јој 
се од и гра ва бра ње бо ба28 и ку пу са из ме ђу фра њев ца и Ра де Ми
ри јев ке. За јед нич ки рад у ба шти по ста је ана ло ган Ма се то вом око
па ва њу вр та из Бо ка чо ве но ве ле. Ћел Ни ко ла то ком бра ња хва та 
Ра ду за но гу, бе дра и „пу клу ди њу”29, ко ју је по треб но уби ти бој ним 
ко пљем, тач но у че љу сти30, баш као што је ђа во ла би ло по треб но 
уте ра ти у па као у но ве ли о Ру сти ку и Али бек из Де ка ме ро на. 
Жен ски пол ни ор ган је и ов де пред ста вљен као оно што про жди
ре му шкар ца (или ње гов од ре ђе ни део), с тим да су при сут ни и 
еле мен ти де мо ни за ци је ва ги не – тре ба је уби ти као хтон ско би ће 
– зми ју/ажда ју31, ди рект но у гла ву, кроз усми не.

Ри мо ка то лич ко све штен ство, та ко ђе не га тив но пред ста вље но 
у ру ко пи сној за о став шти ни Ву ка Ка ра џи ћа, иа ко за ве то ва но на 
це ли бат, сво је пол не на го не не успе ва да об у зда ни ка да му је ору ђе 
по ло мље но. У пр вој вер зи ји пе сме „Фра тар” пред ста вље на је ту га 
де во ја ка због то га што „па де фра тар са ме ђе / сло ми ку рац што 
је бе”32, чи ме ће њи хов ужи так би ти оне мо гу ћен. У дру гој ва ри јан
ти ове пе сме („Опет фра тар”) цен зу ри са ни су вул га ри зми, али је 
она и раз ви је ни ја. Кле рик и де вој ке про на ла зе за јед нич ко ре ше ње 
за „по прав ку ала та”, што је пред ста вље но сти хо ви ма:

„Не бој те се ду ши це,
док су к.... ће си це!”
Же не му га све за ше,
а ђе вој ке об ви ше.33

27 Ми ха ил Бах тин, Ства ра ла штво Фран соа Ра блеа и на род на кул ту ра 
сред њег ве ка и ре не сан се, прев. Иван Шоп и Ти хо мир Вуч ко вић, Но лит, Бе о град 
1978, 411.

28 У Ер лан ген ском ру ко пи су на и ла зи мо на по ме не бо ба у ве зи с плод но шћу 
и у пе сми број 165.

29 Гер хард Ге зе ман је ову ме та фо ру сма трао не при клад ном за об ја вљи ва ње, 
али је она по ста ла по пу лар на пред крај ХХ ве ка, ка да су по њој на зи ва не не ке 
од ан то ло ги ја на род не ерот ске по е зи је.

30 Уп. са: „Су ва ви шња од се че на / О њој пи ца обе ше на / Поп се ма ши да 
до ма ши / Пи ца рже, поп се тр же”, ви ди: „По по ва не во ља”, у: Срп ске на род не пје
сме..., 96. Са овом пе смом, као и прет ход ним при ме ри ма из Де ка ме ро на, мо гла 
би се у ве зу до ве сти и фол клор на пред ста ва о ва ги ни са зу би ма (va gi na den ta ta), 
кроз ко ју су опи са не опа сно сти пр ве брач не но ћи и жен ска спо соб ност да уни шти 
му шкар чевy dif fe ren ti um spe ci fi cum, и сим бо лич ки га уби је, ка стра ци јом.

31 Ову сце ну би смо мо гли по сма тра ти и као па ро ди за ци ју хри шћан ске 
ле ген де о Све том Ге ор ги ју ко ји ко пљем у че љу сти уба да ажда ју.

32 „Фра тар”, исто, 41.
33 „Опет фра тар”, исто.
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Све та тај на ис по ве сти34 је де са кра ли зо ва на и спу ште на на 
ни во пу те ног и у пе сми „Чу дан ду хов ник”, а де вој ка се, у раз го во ру 
с мај ком, чу ди ка ко је реј: „По ва љу је па ис по ви је да, / Но ге ди же, 
за гри о ве пи та!”35 Игра ко ја се од ви ја из ме ђу по па и де вој ке у овој 
пе сми, по ред ла жне бла же не на ив но сти ко јом се пре ћут но одо бра
ва пре ступ, ука зу је и на тра ди ци о нал но не га тив ну сли ку о све штен
ству, ко ја ни је ис ка за на са мо у по хо ти већ и у ала во сти и се бич но
сти при пад ни ка кле ра.36 Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти ка ко је 
у пе ри о ду у ком је цр ква има ла при мат над свим сфе ра ма људ ског 
бив ство ва ња, као и над сло бо дом жи вље ња и јав ног из ра жа ва ња, 
кри ти ка усме ре на ка њој мо гла је да се оства ри са мо ме ђу не у ким 
на ро дом, у усме ном ме ди ју и сме хов ном кон тек сту кар не вал ског 
вре ме на. Та да су се ве о ма озбиљ ни про бле ми пред ста вља ли ба
нал но, с еле мен ти ма ко мич ног и ерот ског, а вре ме у ком је све до
зво ље но и не ка жњи во би ло је нај при год ни је за кри ти ку чи ја је 
ду хо ви та по ен та по га ђа ла у срж со ци јал них про бле ма и не прав ди. 
На род на ми сао не пре ста но ва ри ра из ме ђу све тог и про фа ног (па 
и блас фем ног), те и од мо ли тве, нај ин тим ни јег ре ли гиј ског чи на, 
ства ра ко мич ну сли ку ко јом, у об ли ку бе ћар ца, ка зу је ре а лан про
блем ко ји га је пре о ку пи рао: „По дај, Бо же, да ми ди ка мо же!”37

Срп ску сред њо ве ков ну књи жев ност ка рак те ри ше фе но мен 
ду гог тра ја ња – од пр вих де ла Све тог Са ве до вре ме на Га ври ла 
Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа про ме ни ло се и по и ма ње мо на штва и 
мо на шког жи во та. На су прот то по су бе га од же нид бе у ма на стир, 
ка рак те ри стич ном за све тач ка жи ти ја38, у Пе сма ри ци Ге ор ги ја 
Ан то ви ћа на ла зи мо пе сму „Је си л’ био та мо го ре на збо ру...”, у 
ко јој се де ша ва обрт, ли р ски су бје кат се оба ве шта ва: „не во ле те 

34 Па ра ле ла се мо же по ву ћи и из ме ђу тре ће но ве ле сед мог да на Де ка ме
ро на, где Бо ка чо опи су је ка ко фра Ри нал до спа ва с ку мом, а ка да до ђе кум, го во
ри ка ко је у со би за кли њао гли сте у кум че ту, и пе сме „По пје вај по пе ђе те ту – / 
Је би му те ту и ма му, / Ето ти пје сма ђе те ту”, у: Срп ске на род не пје сме..., 42.

35 „Чу дан ду хов ник”, исто, 43.
36 Је дан од нај по зна ти јих при ме ра је сте ша љи ва на род на при ча „Уто пио 

се поп што ни је ру ку дао”, док ме ђу гра ђан ском по е зи јом нај че шће на и ла зи мо 
на пе сме са те мом све ште нич ке љу ба ви пре ма ал ко хо лу. Да љи од је ци тра ди цио
нал но не га тив ног од но са пре ма све штен ству при ме ћу ју се и на шој књи жев но сти 
ре а ли зма, нпр. у ро ма ни ма Поп Ћи ра и поп Спи ра Сте ва на Срем ца и Ба ко ња 
фра Бр не Си ма Ма та ву ља.

37 „Мо ли тва”, исто, 69.
38 У гра ђан ској по е зи ји оста ју ре лик ти сред њо ве ков них мо рал них на че

ла. У 47. пе сми Ер лан ген ског ру ко пи са („[П]ише књи гу па ша сме де рев ски...”) 
ја вља се мо гу ћа об ра да си жеа пре ма ком Све ти Са ва бе жи од же нид бе у мо на
штво, док Бо ри во је Ма рин ко вић из пе сма ри це Мак си ма Бра нов ца пре у зи ма 
пе сму „Кад раз ми слим и про ми слим...”, чи ји са др жај под се ћа на бу ко лич ку књи
жев ност, с тим да лир ски су бје кат од од би ја ња во ље не не бе жи ме ђу па сти ре, 
већ пла ни ра да се за мо на ши.
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на је сен же ни ти, / већ те во ле на про ле ће ка лу ђе ри ти”.39 Бу ду ћи 
мо нах за тим из на ла зи ре ше ње у от ми ци де во ја ка ко је бли зу ње
го ве ке ли је бу ду ишле на во ду, а ко ри шће њем ви ше си ле (или 
су је вер ја), чи та њем мо ли тве, уми ло сти ви ће их да ис пу не ње го ве 
пол не на го не, иа ко ти ме чи ни дог мат ски пре ступ.40 

У срп ској гра ђан ској по е зи ји ме ња се при зма и сим бо лич ких 
зна че ња; је лен, ко ји у Те о до си је вом Жи ти ју Све тог Са ве озна ча ва 
ду шу ко ја тра га за Го спо дом, у 36. пе сми Ер лан ген ског ру ко пи са 
по ста је мла дић ко ме та зби на не да иза бра ни цу че твр ту го ди ну, ко
ли ко је про си, а за тим, на кон тај ног су сре та љу бав ни ка, она мај ци 
об ја шња ва ка ко ни је би ла с мом ком, већ че ка ла да се во да, ко ју је 
је лен41 ро гом за му тио, из би стри.42 Са ва Да мја нов овај део не ту ма
чи у скла ду с ве ро ва њем у ма гиј ске мо ћи је ле на, ко ји ро гом му ти, 
а очи ма би стри во ду, већ као му ће ње во де сту ден ца – де вој ке, 
ро гом ко ји по ста је фа лич ки сим бол, што ука зу је на ерот ски дис
курс срп ских пе са ма и по сло ви ца XVI II и по чет ка XIX ве ка, ко ји 
„не мо ра би ти не по сре дан и ди рек тан не го је, на про тив, кат кад 
са свим сти ли зо ван, али ипак пре по зна тљив”.43

Квир (qu e er) те о ре ти ча ри Во рен Јо хан сон и Ви ли јам А. Пер си 
у сту ди ји Хо мо сек су ал ност у сред њем ве ку, да би илу стро ва ли 
сво ју те зу да je „тврд ња да ова [хомоеротска ] при влач ност пот ко
па ва ар гу мен те дру штве них кон струк ци о ни ста из ла га њем хо мо
сек су а ла ца мр жњи [у све тач ким животима] (...) ло ше по ста вље на 
јер је со до ми ја би ла та од ко је се стра хо ва ло и ко ја је у овим слу
ча је ви ма осу ђи ва на, а не ’хо мо сек су ал на’ осо ба. Под Кар лом Ве ли
ким (768–814), све тов ни за кон про пи сао је ка зне за со до ми ју ме ђу 
ка лу ђе ри ма, при ме ћу ју ћи да је по ста ла ве о ма уче ста ла”44, на во де 
сти хо ве ве рон ског све ште ни ка из IX ве ка, на пи са не у сти лу Вер
ги ли је вих екло га, упу ће не мла ди ћу ко га му је пре о тео су пар ник: 

39 Пре ма: С. Да мја нов, нав. де ло, 125.
40 Бо ри во је Ма рин ко вић у дру гој књи зи Срп ске гра ђан ске по е зи је... на во ди 

ва ри јан ту ове пе сме пре ма пе сма ри ци Авра ма Ми ле ти ћа, већ об ја вље ну у збир ци 
Ти хо ми ра Осто ји ћа и Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа. Ова ва ри јан та пра ти Ан то ви ће ву 
све до пред крај, ка да се, уме сто чи та ња књи ге да би се оте те де вој ке уми ло
сти ви ле и при ста ле на ко и тус, ма ње екс пли цит но го во ри ка ко ће но ви ка лу ђер 
ја ди ко ва ти та ко да би и ка мен за пла као.

41 У тра ди ци ји је та ко ђе че сто по ве зи ва ње љу бав ног од но са с ло вом – 
мла дић уме сто ко шу те устре ли де вој ку, док кроз ли ми нал ну фа зу – свед бе ни 
об ред – не ве ста про ла зи у ли ку ко шу те, да би се за шти ти ла од не чи стих си ла. 
Нпр. 32. и 107. пе сма Ер лан ген ског ру ко пи са и 73. Ва си ље ви ће вих На род них ме
ло ди ја Цр не Го ре.

42 „Про сио де вој ку за три го ди не...”, на: http://www.erl.mo nu men ta ser bi ca.
co m/er lmain.ph p?rb r=36.

43 „Ра ни ерот ски ра до ви срп ске књи жев но сти”, у: С. Да мја нов, нав. де ло, 13.
44 W. Jo han sson i W. A. Percy, Ho mo sek su al nost u sred njem ve ku I deo, пре ма: 

http://www.gayser bia.com /isto ri ja/2006/060108sred nji vek/in dex.js p?ai d=2127.
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Ужи так мој што бе ше, су тра ће при па сти так ма цу мо ме, 
Док ја за мо јим ла не том по пут ра ње ног је ле на45 па тим!46 

По твр де овог ста ва би смо мо гли про на ћи и код Дан теа Али
ги је ри ја, у чи јој Ко ме ди ји су нај це ло ви ти је пред ста вље не иде је за
пад но е вроп ског сред њо ве ко вља, на ко је не мо же мо при ме њи ва ти 
да на шњу тер ми но ло ги ју род них и квир сту ди ја, а где је со до ми ја 
свр ста на у сед ми круг па кла и ока рак те ри са на као на си ље про тив 
при ро де, ко је се ка жња ва тр ча њем дуж на си па под ва тре ном ки шом.47 
У па клу до би ја ме сто сва ко ко згре ши, не ве за но за то да ли је он 
на чел но до бар чо век или не – ка жња ва се грех, а осо ба ко ја за вр ши 
у па кле ним му ка ма мо же би ти и сла вље на и ве ли ча на. Ме ђу со до
ми сти ма је и Дан те ов учи тељ Бру не то Ла ти ни, ко ји об ја шња ва: 

Углав ном су то би ли љу ди у све ште ној одо ри
и пи сци ве ли ки и ве о ма слав ни,
а због истог гре ха па као их ов де мо ри.48

На су прот ово ме, Бо ка чо при ка зу је мо дер ни је иде је, пре ма 
ко ји ма је хо мо сек су ал ност че ста и ре ла тив но при хва ће на по ја ва, 
као и из во ри ште ко мич ног, те уо ча ва мо да и За пад на ци ви ли за ци
ја на пре ла зу из сред њо ве ко вља у мо дер но до ба за сту па опреч на 
ми шље ња о со до ми ји, за ви сно од ау то ро вог по и ма ња све та, гре ха 
и ко ме ди је49, те се и са ма кри ти ка све ште нич ког (не)мо ра ла дру
га чи је раз ви ја код Дан теа, од но сно Бо ка ча и Ра блеа. Та ко ђе, ам
би ва лент на сим бо ли ка је ле на, на ве де на у прет ход ним при ме ри ма 
из раз ли чи тих ви до ва књи жев но сти, ука зу је на ви ше знач ност 
пој мо ва тра ди ци о нал не кул ту ре, као и њи хов раз вој ни пут од уз
ви ше ног и са крал ног ка „ни ском” и не при лич ном, ерот ском, на 
ком се пре пли ћу кон вен ци о нал на и не кон вен ци о нал на схва та ња 
све та, чо ве ка и ње го ве пу те но сти.

Ми ха и ло Мак си мо вић 1792. го ди не у Бе чу об ја вљу је Малій 
бу кваръ за ве ли ку де цу, пр во са ти рич но де ло у срп ској књи жев но

45 У истом кон тек сту лик је ле на ко ри сти и Фран соа Ви јон; ме ђу пр ве сти хо
ве За ве шта ња свр ста ва и: „ни ти сам му ја је лен и ср на”, где сли ком ср не (фр. bic he) 
су ге ри ше хо мо сек су ал ност соп стве ног там ни ча ра, Ти боа Д’О си њиа. Ви ди у: Фран
соа Ви јон, За ве шта ње, прев. и прир. Ко ља Ми ће вић, Dan teon, Бе о град 2010, 11, 80.

46 W. Jo han sson i W. A. Percy, нав. де ло.
47 О по гле ди ма на му же ло жни штво у на шем цр кве ном пра ву ви де ти у: 

Ста но је Бо ја нин, „Хо мо сек су ал ност у сред њо ве ков ној Ср би ји”, у збор ни ку: 
Ме ђу на ма – не ис при ча не при че геј и ле збеј ских жи во та (ур. Је ли са ве та Бла го
је вић и Ол га Ди ми три је вић), Бе о град 2014.

48 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 град 2007, 105.

49 Упо ре ди ти са схва та њи ма ли ко ва о сме ху у сред њо ве ков ном ма на сти
ру, при ка за ним у ро ма ну Име ру же Ум бер та Ека.
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сти, абе це да ри јум на стао по узо ру на слич на де ла по пу лар на то ком 
епо хе јо зе фи ни зма, пре све га књи гу ABCBuch für große Kin der Јо зе
фа Рих те ра. Иа ко је бра да „на ка лу ђе ру по чи та је ма”50, ети мо ло ги ја 
име на у се би са др жи καλός (до бар), „но ка ко смо до сад ви д’ли, на ши 
ка лу ђе ри ову грч ку реч не раз у ме ва ју”.51 Као од го вор на бу квар ске 
од ред ни це ко је пред ста вља ју кри ти ку мо на ха и ви со ког цр кве ног 
све штен ства52, Ви ћен ти је Ра кић, „ефи ме риј цр кве свја та го Спи ри
до на об шче ства сла ве но серб ска го в сво бод ном гра дје и при ста ни шче 
Три е стје”53, у ок то бру 1800. пи ше Са ва ти ју Ва си ље ви ћу, игу ма ну 
ма на сти ра Кр ка, „да је ко пље про тив Мак си мо ви ће вог Ма лог бу ква
ра за ве ли ку де цу, али да за то ко пље тре ба вој ни ка ко је га он на ла
зи упра во у ли ку ар хи ман дри та Са ва ти ја”.54 Мак си мо вић „па че 
рещи Аспи да”55, про тив чи јих кле ве та се тре ба бо ри ти по узо ру на 
Све тог Ге ор ги ја, не ко ли ко го ди на пре на стан ка нај ва жни јег лек си
ко граф ског из да ња срп ске кул ту ре, Срп ског рјеч ни ка, сво јом са ти
ром ан ти ци пи ра су ко бе с кле ром, у ко је ће и Вук Ка ра џић ула зи ти, 
пре све га, са ми тро по ли том Стра ти ми ро ви ћем. Зна чај но је и то да 
је Мак си мо ви ће ва књи га још у ру ко пи су би ла знат но ре ди го ва на: 

...мо рао је [Максимовић] (...) да по је ди на дра стич ни је уоп ште
на ме ста про тив ка лу ђе ра пре пра ви и убла жи, а зло на мер но ин то
ни ра не па са же укло ни, или, бар, за ме ни но вим. Та ко је, на при мер, 
под реч ју „амај ли ја” у пр во бит ном тек сту имао на пи са но да су 
ка лу ђе ри, упр кос то ме што су кри ви за свој по ло жај, уи сти ну вр ло 
лу ка ви и ве о ма пред у зи мљи ви љу ди, с об зи ром на то да су у ста њу 
про да јом амај ли ја или дру гих цр кве них ре ли кви ја да из ву ку ко рист 
и из „мр твих ко сти ју”. Пре ма при мед ба ма др жав ног цен зо ра, пи сац 
је ово ме сто мо рао да пре сти ли зу је и са о бра зи на сле де ћи на чин 
– љу ди се, на и ме, мо гу обо га ти ти ра зно ли ким на чи ни ма, чак и 
рас про да јом ко сти ју мр тва ца, али се ни шта пре ци зни је ни је ре кло 
на ко је се лич но сти из људ ског дру штва ово од но си.56 

50 Ми ха и ло Мак си мо вић, Ма ли бу квар за ве ли ку де цу, прир. Мир ја на Д. 
Сте фа но вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 10.

51 Исто, 23.
52 Та кве су, на при мер: „Вар вар ство”, „Ег зер ци ра ње”, „Зва ни је”, „Зеј тин”, 

„Ка лу ђер”, „Куј на”, „Про по вед ник”, „Све ште ни ци” итд.; док за од ред ни цу „Па
па” сто ји ре фе рен ца ка Мак си мо ви ће вом ра ни јем пре во ду Ај бло ве књи ге из 
1782, по зна том под на зи вом Что јест па па?, об ја вље ном 1784. го ди не.

53 Ду шан П. Бе рић, „Јед но пи смо Ви ћен ти ја Ра ки ћа”, у: При ло зи за књи
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, Бе о град, књ. XXVI, св. 1–2, 1960, 84.

54 Исто.
55 Исто, 85.
56 Бо ри во је Ма рин ко вић, „Дру штве но по ли тич ка ан га жо ва ност пр вог 

на шег са ти ри ча ра XVI II сто ле ћа”, у: За бо ра вље ни брат стве ни ци по пе ру, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2008, 35.



315

О ре ли кви ја ма го во ри и Бо ка чов Де ка ме рон, у де се тој при чи 
ше сто га да на, где Фра Ћи по ла на ме ра ва да па па га је во пе ро пред
ста ви ла ко вер ним се ља ци ма као ре ли кви ју спа лу ар хан ђе лу Га
ври лу57 то ком Бла го ве сти и би ва пре ва рен та ко што му ло кал ни 
мла ди ћи у ков че жић ста вља ју угље вље. Ова но ве ла, свр ста на у дан 
по све ћен му дрим од го во ри ма, „од го ва ра ста рој те ми пре ва ра на та 
ко ји ис ко ри шћа ва ју ’то бо жњу све тост’ и ша љив џи ја што пра ве 
ве се ле ма ри фе тлу ке са њи ма”.58 Ипак, фра тар Све тог Ан те на ла зи 
из лаз из ове си ту а ци је уз по моћ соп стве них ре тор ских спо соб но
сти и пре ве ја ног ума – твр де ћи да је бо жан ска му дрост за ме ни ла 
ков че жи ће упра во због то га што се бли жи пра зник Све тог Ла врен
ти ја (Ло вре) и да је у пи та њу угље вље на ком се хри шћан ски му
че ник пе као. Кри ти ка дру штва у Де ка ме ро ну, а са мим тим и све
штен ства, за сно ва на је на дво гу бо сти све та, те се у но ве ла ма ко је 
га са чи ња ва ју углав ном су о ча ва ју пра зно вер је и ра зум, пле ме ни
тост и се бич ност, не прав да и јед на кост. На За па ду се пре лаз из 
сред њо ве ко вља у мо дер но до ба од ви јао мно го ра ни је не го у срп ским 
кра је ви ма, пре све га због пе то ве ков не кул тур не стаг на ци је услед 
роп ства под Тур ци ма, али и нео дво ји во сти цр кве не и све тов не 
вла сти, што је до при не ло на стан ку ка рак те ри стич но срп ског жан
ра ха ги о граф ске књи жев но сти, вла дар ског жи ти ја.59 За јед нич ко 
кри тич ким де ли ма обе кон фе си је, не за ви сно од пе ри о да на стан ка, 
је сте то да „при ка зи ва ње све штен ства, као у фол клор ној тра ди
ци ји60, те жи очи глед но не га тив ном обра сцу”.61

„Ве ли ки је број при ча у Де ка ме ро ну ко је спа ја ју ре ли ги ју са 
сек су ал но шћу, на на чин да се ла жна по бо жност, су је вјер је и вјер
ска за ту ца ност из вр га ва ју ру глу и ка жња ва ју сми је хом. Али на 
ме ти су и не ке те мељ не а ира ци о нал не прак се дог ме, по пут за вје
та дје ви чан ства.”62 У пр вој но ве ли тре ћег да на ис при по ве да на је 

57 Ар хан ђел Га ври ло ни је ис ко ри шћен за пре ва ру са мо у овој Бо ка чо вој 
но ве ли – у дру гој при чи че твр тог да на Де ка ме ро на („Го спа глу па ча”) фра Ал
бер то упра во у ње го вом об лич ју об ма њу је ла ко вер ну же ну да би је об љу био.

58 Је ле а зар Ме ле тин ски, Исто риј ска по е ти ка но ве ле, прев. Рад ми ла Ме
ча нин, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1996, 126.

59 У ју жно сло вен ским кра је ви ма ко ји су би ли под ју рис дик ци јом ри мо ка
то лич ке цр кве се мо гу про на ћи и де ла ко ја кри ти ку ју клер, ка ква је и „Са ти рич
на пе сма про ти ву све штен ства”, у: Из на ше књи жев но сти фе у дал ног до ба, прир. 
Дра го љуб Па вло вић и Рад ми ла Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град 1975, 67–68.

60 „Жан ров ски из во ри Де ка ме ро на су нео бич но ра зно вр сни. Они укљу чу ју 
и ле ген де, и па ра бо ле („при ме ре”), и фа бли ое, про ван сал ске но ве, ита ли јан ски 
но ве ли о но, а та ко ђе и хро ни ке, ви те шке ро ма не, де ла с ан тич ким си же и ма, у из
ве сној ме ри и усме ну на род ну тра ди ци ју”, ви ди у: Ј. Ме ле тин ски, нав. де ло, 103.

61 Исто, 134.
62 Ne nad Ve lič ko vić, „Uvod u stvar nost”, у: Gi o van ni Boc cac cio, Go li ca ve 

no ve le: De ka me ron (iz bor), prev. Jer ka Be lan i Ma te Ma ras, prir. Ne nad Ve lič ko vić, 
MAS Me dia Sa ra je vo – Fond otvo re no druš tvo BiH, Sa ra je vo 2016, 11.
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при ча о Ма се ту из Лам по ре ки ја, вр тла ру жен ског са мо ста на ко ји 
се пра ви нем да би до био по сао об ра ђи ва ња ба ште. Сам по че так 
ове но ве ле да је из ра зи то ја сну и оштру по ру ку:

Пре кра сне го спе, мно ги су му шкар ци и же не та ко глу пи, те 
до и ста вје ру ју да дје вој ка кад на гла ву мет не би је ли при је вјес и 
одје не цр но ру хо ни је ви ше жен ско и да не ћу ти ви ше ни ка квих 
жен ских по жу да, као да се у ка мен про мет ну ла кад је по ста ла ре
дов ни ца; (...) а има мно го и та квих ко ји вје ру ју да мо ти ка, и ло па та, 
и гру ба хра на, и не у доб но сти те жа ци ма пот пу но од у зи ма ју сва ку 
по хот ну же љу63 и да им огру бљу ју дух и ми сли.64

Од нос вр тла ра и опа ти ца на и ла зи на круп ну мо рал ну ди ле му 
већ при пр вим по ми сли ма на ко и тус – бри гу о то ме да бли ски су срет 
мо же иза зва ти труд но ћу, док брат Јо ван (Жан) у ро ма ну Гар ган туа 
и Пан та гру ел сма тра да је и са ма сен ка ма на стир ског зво ни ка (као 
гро теск не сли ке фа лу са) пло до но сна. У срп ској кар не вал ској по
е зи ји та ко ђе на и ла зи мо на пе сме о бре ме ни тим ка лу ђе ри ца ма. У 
Ер лан ген ском ру ко пи су се, под ред ним бро јем 28, на ла зи ша љи ва 
на род на лир ска пе сма, чи ја је те ма рас пу сни жи вот мо на хи ња ко ји 
от кри ва ван брач но де те. Са ва Да мја нов њо ме „отва ра” Еро ти кон, 
док Зо ја Ка ра но вић и Ја сми на Јо кић у мо но гра фи ји Сме хов но и 
ерот ско у срп ској на род ној кул ту ри и по е зи ји на во де ди ја лог мај ке 
и де те та од 4. до 10. сти ха:

„Ка зуј се, че до, тко ти ма ти,
Тко ти ма ти, тко ли ти отац?”
Про го во ри ло то му шко че до:
„Ти си ми, ка ла, ро ђе на мај ка
А отац ми је де вет по по вах,
Де вет по по вах, де сет ђа ко вах,
И про то поп из пре ко пло та.”65

Уп. са Ра бле о вом Те лем ском опа ти јом у ко јој се уки да ју сва три мо на шка 
за ве та: чед но сти, си ро ма штва и по слу шно сти.

63 Ле кар Точ ко ња Па нур ги ју из ла же пет на чи на за кро ће ње плот ске жа о ке, 
за ко је твр ди да су на сле ђе ни од пла то ни ча ра: не у ме ре ност у ви ну, сред ства ко ја 
иза зи ва ју им по тен ци ју, рад (и Егист је по стао бра ко лом ник услед до ко но сти), 
уче ње и сам ко и тус. У тре ћој сце ни дру гог чи на Маг бе та, исту иде ју о пи ћу 
из ла же Вра тар у ди ја ло гу с Маг да фом: „Блуд, го спо ди не, оно [пиће] и иза зи ва 
и сти ша ва: иза зи ва же љу, али спре ча ва из вр ше ње”, ви ди у: Ви ли јам Шек спир, 
Маг бет, у: Ве ли ке тра ге ди је, прев. Жи во јин Си мић и Си ма Пан ду ро вић, Вул кан 
из да ва штво, Бе о град 2016, 289.

64 G. Boc cac cio, нав. де ло, 77.
65 Зо ја Ка ра но вић, Ја сми на Јо кић, Сме хов но и ерот ско у срп ској на род ној 

кул ту ри и по е зи ји, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2009, 64.
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По том ту ма че из ра зе тра ди ци о нал не кул ту ре ко ји алу ди ра ју 
ним фо ма ни ју и про ми ску и тет, у ко ји ма се ука зу је на то да је у 
пот пу но сти не бит но ко је де те ту отац, јер је мај ка са мо јед на. Ау тор
ке, по ве зу ју ћи раз ли чи те жан ро ве на род не књи жев но сти и пој мо ве 
тра ди ци о нал не кул ту ре, за кљу чу ју да су „де те ту ко је ра ђа ка лу ђе
ри ца ана лог ни мит ски ју на ци ко ји го во ре још у мај чи ној утро би 
(...) и ју на ци епи ке (...) ко је сме хов но па ро ди ра (као и Ра бле ов ју нак, 
Гар ган туа, ко ји про го ва ра од мах на кон ро ђе ња), што га до во ди у 
об ред ни кон текст сме хов не кул ту ре”.66

Слич ног са др жа ја је и пе сма ини ци јал ног сти ха „По ди го ше 
се Ци ган чи ћи”, из Пе сма ри це Авра ма Ми ле ти ћа, на кон што ар ла
чи ји у пе так ис про се мла ду, у су бо ту је до ве ду, она у не де љу ра ђа 
че до ко је од мах про го ва ра, и на кон што лир ски су бје кат из ја ви: 

Не чу дим се [г]ди се ро ди,
Већ се чу дим
Ко му о[т]ци би ше?!,

а оно, у сти лу на род них бро ја ли ца: 

По ка зу је о[т]це сво је:
По по ва из [Х]опова,
Два ђа ко на из Ја ко ва,
Ђа ка из Оџа ка,
Два Тур чи на из Сур чи на,
Тр гов ца из Кар лов ца,
2 ше гр та из Сур ду ка,
2 дер ви ша из Ни ша,
2 де ли је из Со фи је, 
Чи ли ја Дер во де ља,
Ко ји га је са де љао,
2 све до ка из Ило ка.67 

У овој ва ри јан ти се, де таљ ни је у од но су на прет ход ну, ме ша ју 
до зво ље но и не до зво ље но, ло кал но и гло бал но, Ци ган чи ћи, као но
ма ди, до во де не ве сту ко ја ће ро ди ти де те чи ји су оче ви раз ли чи тих 
на ци ја, кон фе си ја, за ни ма ња, со ци јал них гру па, уз еле мен те ма гиј
ског ро ђе ња удах њи ва њем ду ше у пред мет, ка кве сре ће мо у ми
то ви ма о ства ра њу пр вих љу ди. Слич на кон фе си о нал на ме ша ња 
на ла зи мо и у већ по ме ну том сло ју пе са ма о ка лу ђе ри ма и све ште

66 Исто, 65.
67 Срп ска гра ђан ска по е зи ја... II, 179–180.
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ни ци ма ко ји об љу бљу ју же не. По ред то га што је учи њен пре ступ 
пре ма мо на шком за ве ту и пре ла зак гра ни це из ме ђу све тог и про
фа ног, чак по не где и са крал ног и де мон ског (у пе сма ма где се с 
мо на си ма „вра гу је”), при су тан је и мо тив ка лу ђе ра и бу ле.68 Ко ло 
као об ред на игра „је ана лог на пло ђе њу и ра ђа њу, па се и њо ме 
ко ди ра ерот ски су срет”.69 У кар не вал ском кљу чу, овим се пе сма
ма спа ја не спо ји во у сли ци на о па ког све та, у по себ но, ри ту ал но 
вре ме у ко ме је све до зво ље но и мо гу ће, па и тра ве сти ја и сек су
ал но ме ша ње су прот ста вље них кон фе си ја. Ов де би про ди ра ње у 
осо бу су прот не ве ре мо гло да се ту ма чи и као осве та „не при ја
тељ ској” со ци јал ној гру пи пу тем не до зво ље ног чи на, ко ји би оне
чи стио и учи нио про кле том же ну ко ја је њи хо ва при пад ни ца. 

У срп ској усме ној тра ди ци ји на и ла зи мо и на пе сме у ко ји ма 
све ште ник гу би сво ју функ ци ју због љу ба ви. На су прот то ме што 
су мо на си у вер бал ном фол кло ру би ли пред ста вље ни и у чу де сном 
ве зу на де во јач ким га ћа ма70, у 27. пе сми Ер лан ген ског ру ко пи са71 
мла ди ка лу ђер оста је без соп стве них. Он ски да сво ју оде ћу и про
да је је да би га „де вој ка љу би ла”. Ман ти ју за ме њу је сви ле ним каф
та ном, ри зу по ја сом, ка ми лав ку жу тим чи зма ма, али де вој ка у 
ко лу ста је из ме ђу два ђа во ла – да би ка лу ђе ра, чи ју љу бав од би ја, 
на кра ју оте ра ла ре чи ма „Иди ода вле, цр ни вра же”.72 По ред ка
лу ђер ског пре сту па, у овој пе сми уви ђа мо и став тра ди ци о нал не 
кул ту ре о жен ској по у зда но сти.

Кле ри ци свој по ло жај у пе сма ма гу бе и због про ме не ве ре. У 
еп ској пе сми „Књи гу пи ше ц[а]ре из Мо ста ра...”, бр. 70 Ер лан ген
ског ру ко пи са73, при ка за на је оп са да Ста ла ћа и смрт вој во де При
је зде, за чи ју про паст и по бе ду тур ске вој ске нај за слу жни ји би ва 
рас по пље ни Па паспа ша, бив ши сме де рев ски про то поп ко ји ве ру 
ме ња због бе за ко ња Ђур ђа и Је ри не. Три де се та пе сма истог ру ко
пи са је сте ба ла да у ко јој се вла ди ка тур чи због де вој ке, нај мла ђе 
еми ро ве ћер ке, ко ја с њим и за труд ни. Да би ис пу нио же љу су пру ге, 

68 У не ким пе сма ма до ла зи и до дво стру ког пре сту па, по ред бу ле и ка
лу ђе ра у ко лу се укр шта ју и по па ди ја и ка ди ја.

69 З. Ка ра но вић, Ј. Јо кић, нав. де ло, 83.
70 О ово ме ви ше у по ме ну тој мо но гра фи ји З. Ка ра но вић, Ј. Јо кић.
71 Пе сма „Де вој ка се ура ни ла у зо ру на во ду” је мо ти ва циј ски про бле

ма тич на. По ред то га што де вој ка ста је ме ђу цр не ђа во ле уме сто по ред ка лу ђе
ра, ко ји за то вре ме сто ји иза пло та, сме шан и по ни жен као Дер виш Сти је па 
Ђур ђе ви ћа, а за тим га на зи ва вра гом, она од би ја ње за кљу чу је сти хом: „во лим 
љу бит дво је мла до не го јед но ста ро”, док се у ини ци јал ним сти хо ви ма на во ди 
да је упра во мо нах ко ји се сим бо лич но раш чи ња ва због ње – млад.

72 „Де вој ка се ура ни ла у зо ру на во ду...”, на: http://www.erl.mo nu men ta
ser bi ca.co m/er lmain.ph p?rb r=27.

73 „Књи гу пи ше ц[а]ре од Мо ста ра...”, на: http://www.erl.mo nu men ta ser bi ca.
co m/er lmain.ph p?rb r=70.
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вла ди ка од ла зи на мо ре да јој до не се ри бе, где у свом од ра зу по сма
тра да ли му чал ма при ли чи – „чал ма му не при ли ку је, / и ба ци 
чал му у мо ре / и он оти де у го ру / да по ка је сво је гре хо ве”.74 Тра ги
чан ис ход ба ла де се ја вља као ка зна за кр ше ње та буа – са мо у би
ством емир ке ко ја схва та да јој се муж, по кај ник, не ће вра ти ти, 
чи ме се на ру ше ни свет тра ди ци о нал не кул ту ре из но ва пре тва ра 
из ха о са у ко смос.

У Пе сма ри ци Авра ма Ми ле ти ћа из 1775. на ла зи се пе сма по
чет ног сти ха „Хи ља ду се дам сто се дам де сет ле то пе то...” по зна та 
као „Паш ха ли ја но ва ја”.75 У овој па скви ли76 при ка за ни су „чед ни” 
и ма хом бо го бо ја жљи ви, па и мо на шки, жен ски ли ко ви, о ко ји ма 
се пе ва у сти лу Ви јо но ве „Ба ла де о го спа ма из дав них вре ме на”. 
Се ка Не да ко ја „ка лу ђер ски жи ви са свим”, го спо ђа Ма ри ја чи ји су 
раз го во ри „из са ме Ити ке и све те Би бли је”, ле па Фе ма ко ја „уз хар
фу псал ме Да ви до ве по је”, као и Сав ка, ко ја „и ка да спа ва, са мо 
мо ли тве сни ва, / за ма за ла све це што че сто це ли ва”77, сво ју суд би ну 
на ла зе у ре фре ну: „пак ће опет, ве руј, овог ле та би ти, / да ће се и 
оне да ти на мо ли ти”78, ана лог ном Ви јо но вом ре тор ском пи та њу „Ал’ 
где је снег од про шлих да на?”79 ко је озна ча ва слав не хе ро и не из 
тра ди ци је, ко јих ви ше не ма, као што не ће би ти ни чед но сти го спа 
и по тен ци јал них мо на хи ња из Пе сма ри це. По ен та80 ко ју по ме ну та 
па скви ла до но си слич на је оној у пе сми „Ка лу ђер Ка ту мо ли...”, 
про на ђе ној та ко ђе код Авра ма Ми ле ти ћа, у ко јој на и ла зи мо на ла
жно од би ја ње Ка те, ка лу ђе ри це, ко ја ре френ ски по на вља „ал’ не 
дам те, не дам, / за вет на сам пак не дам”81, иа ко мо нах у игри тра
же ња и не при хва та ња тра же ног под из го во ром за ве та на кра ју 
до би ја обе ње не но ге, ко је је од по чет ка и искао.

74 „За љу био је вла ди ка...”, на: http://www.erl.mo nu men ta ser bi ca.co m/er lmain.
ph p?rb r=30.

75 Бо ри во је Ма рин ко вић пе сму при пи су је Јо ва ну Ава ку мо ви ћу, с тим да 
узи ма у об зир чи ње ни цу да Аврам Ми ле тић у сво јој пе сма ри ци не бе ле жи ње ног 
ау то ра. На слов „Паш ха ли ја но ва ја” Са ва Да мја нов пре у зи ма из пре пи са Мати је 
Ив ко ви ћа, док је за Ма рин ко ви ћа та кав на слов ети мо ло шки не ја сан, те пе сму 
не име ну је.

76 Па скви ла, пре ма Реч ни ку књи жев них тер ми на, је сте „по гр дан, по дру
гљив ано ним ни спис упу ћен не ко ме; кле ве та у сли ци и ре чи.”, ви ди у: Реч ник 
књи жев них тер ми на, прир. Дра ги ша Жив ко вић, Но лит, Бе о град 1986, 530.

77 „Паш ха ли ја но ва ја”, у: С. Да мја нов, нав. де ло, 62.
78 Исто.
79 Фран соа Ви јон, „Ба ла да о го спа ма из дав них вре ме на”, прев. Ко ља 

Ми ће вић, у: Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва I, прир. Ни ко ла Страј нић, Би
стри ца – Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2007, 324.

80 Mладен Ле ско вац сма тра да Ава ку мо вић овом па скви лом „ка же и 
уве ри нас: да је мо рал же не не мо рал, фа ри сеј ство, хи по кри зи ја”, у: М. Ле ско вац, 
нав. де ло, 47.

81 „Ка лу ђер Ка ту мо ли...”, у: Срп ска гра ђан ска по е зи ја... II, 187.
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Па скви ла под се ћа и на „Ка та лог же на” Се мо ни да Амор гин ца, 
док у ан то ло ги ја ма на род не ерот ске и гра ђан ске ли ри ке на ла зи мо 
зна ча јан број пе са ма у ко ји ма се же не на во де так са тив но, ма хом 
пре ма не га тив ним осо би на ма.82 На осно ву при мерâ из ру ко пи сних 
пе сма ри ца мо же се за кљу чи ти ка ко су све штен ство и же не би ли 
нај че шћа ме та кри ти ке у ра но мо дер но до ба, за шта је мо жда је дан 
од нај за ни мљи ви јих до ка за (уз то што су кле ри ци и же не „за јед
нич ким сна га ма” чи ни ли пре сту пе) тип пе са ма у ко ји ма се њи хов 
ре ци пи јент про во ци ра по чет ним сло го ви ма ре чи за ко је се оче ку
је да ће би ти ла сцив не. Бо ри во је Ма рин ко вић у дру ги том сво је 
ан то ло ги је свр ста ва упра во две та кве пе сме из Пе сма ри це Авра ма 
Ми ле ти ћа („По па зах те си, си, си ра...” и „У Та ми шу су ри бе је, је, 
је дљи ве / Те ми швар ке је, је, је дљи ве су и оне...”). С дру ге стра не, 
у пе тој књи зи Срп ских на род них пје са ма кри ти ку ју се и жен ски 
чла но ви по пов ске по ро ди це. У пе сми „Поп и по па ди ја”83 уви ђа мо 
да су и оне по хот не ко ли ко и њи хо ви му же ви, с тим да је све ште ник 
у овом слу ча ју не мо ћан спрам су пру ги них апе ти та. У овој збир ци 
на ла зе се још две пе сме истог на зи ва у ко ји ма, на су прот раш чи
ња ва њу из прет ход них при ме ра, кле рик на пре ду је у слу жби због 
жен ске вар љи во сти. Сва ђа ко ја по чи ње сло вен ском ан ти те зом, а 
за вр ша ва се сла вље њем пре ва ре (па и из ве сног ви да про сти ту ци је), 
од ви ја се на сле де ћи на чин:

„Ка жи по шо ко ме је си да ла?” –
„Да ла је сам јед ном бу ти га ру,
Дао ми је гро ше и ду ка те –
С гро ши је сам те бе ђа ко ва ла,
А с ду ка ти те бе за по пи ла!” –
„По дај, по шо, ко ме те би дра го,
Не би ли ме про том учи ни ла,
Не би ли се про ти ни ца зва ла!”84

Са гле дав ши прет ход но на ве де не при ме ре из срп ске књи жев
но сти XVI II ве ка и европ ске књи жев но сти на пре ла ску у ра но 
мо дер но до ба, мо же се за кљу чи ти да је кри ти ка све штен ства, ко ја 
је већ по сто ја ла у сфе ра ма тра ди ци о нал не кул ту ре, сво је ме сто у 
пи са ној књи жев но сти до би ла тек с па дом ре ли ги о зне за сле пље но
сти и усме ра ва њем ка дру гим ду хов ним де лат но сти ма. Све ште нич
ко ли це мер је, ла жно зна ње, по хо та, про ждр љи вост и са мо во ља на 

82 У Ма рин ко ви ће вој ан то ло ги ји на ла зи мо нпр.: „О, Ара ду, ни сел[о] ни 
гра де...”, „Без ум ни Цин ца ри, умук ни те ма ло...”, ”, „А, а, а, / ход’ ова мо Ан дре ја...”

83 „Поп и по па ди ја”, Срп ске на род не пје сме..., 43.
84 „Поп и по па ди ја”², исто, 115.
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осу ду на и ла зе пр во бит но ме ђу не у ким на ро дом, ко ји чу ва еле мен те 
па ган ског и кар не вал ског, а ка ко опи сме ња ва ње ра сте, та ко се ши ре 
сфе ре људ ског зна ња и са мо све сти, као и кри тич ко ми шље ње, на
су прот до та да шњем дог ма ти зму. Иа ко је крај сред њо ве ко вља на 
За пад до шао мно го ра ни је, при мет не су за јед нич ке иде је ко је се 
ја вља ју у пр во бит ним мо дер ним по ја ва ма срп ске књи жев но сти, што 
илу стру ју при ме ри из де ла Фран соа Ра блеа и До си те ја Об ра до ви ћа. 
По и гра ва ње све тим и про фа ним, до зво ље ним и за бра ње ним, до
брим и ло шим, озбиљ ним и са ти рич ним, мо же мо при ме ти ти и у 
сва ком по је ди нач ном по ме ну том де лу, али и у са мом по и ма њу 
све та и ствар но сти. Хри шћан ство, ко је по ла ко по чи ње и са мо да 
по ста је она „ва ви лон ска блуд ни ца” из От кро ве ња, зах те ва пре о
бра жај, при ла го ђа ва ње мо дер ном чо ве ку, при пад ни ку но во на ста лог 
гра ђан ског сло ја, за пи та ном над суд би ном и за стра ше ном па ро лом 
me men to mo ri, док те жи „ис ко ри шћа ва њу да на”. Же на из Ба та, у 
Чо се ро вим Кан тер бе риј ским при ча ма, од два на е сте го ди не је 
има ла пет бра ко ва и пи та се шта је за пра во по же љан прин цип по
на ша ња, јер је на у че на ка ко Хри стос сво јим при ме ром за бра њу је 
ви ше од јед ног. На су прот Хри сту, ње го ви иза сла ни ци на зе мљи 
не во де апо стол ске жи во те и за вр ша ва ју у нај ду бљој та ми па кла. 

Срп ска гра ђан ска по е зи ја, на ме ђи из ме ђу усме ног и пи са ног, 
на ста вља тра ди ци ју на род них ерот ских лир ских пе са ма и по ско
чи ца, ства ра ју ћи по год но тле за кри тич ке освр те на де ло ва ње кле
ра у про фа ном све ту. Нео бич ност до га ђа ја, ми стич на ро ђе ња, 
ерот ска сло бо да и тар ти фи зам у ру ко пи сним пе сма ри ца ма до би
ја ју еле мен те ху мор ног, до ми шља тог и уче ног, од но сно на сле ђе не 
на род не му дро сти. Прем да су при мет не знат не раз ли ке у ре ли
гиј ским исти на ма (и за блу да ма) ис точ не и за пад не цр кве, глав не 
иде је сред њо ве ко вља и ње го ве де кон струк ци је у до ба ка да ра зум 
пре у зи ма пре сто од ве ре ко ја је из гу би ла еле мен те љу ба ви и на де 
су за јед нич ке. Ерот ска и сме хов на књи жев ност, као ин те лек ту ал
на дру гост, од ве ли ког су зна ча ја за схва та ње ино ва тив них иде ја 
овог пе ри о да, бу ду ћи да са ме ни су мо ра ле да те же нор ма тив но сти. 
Због то га би све вре ме не по ру ке Бо ка чо вих го ли ца вих но ве ла или 
на ше гра ђан ске по е зи је мо гле би ти учи те љи му дро сти и ра зу ма 
и у да на шњем, пост мо дер ном све ту.
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Фи ло зоф ски фа кул тет
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са те о ри јом књи жев но сти
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