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но ве му ке од стра не иде о ло шки остра шће них вла сти. Че сто, по сле ла
жних до ја ва, не ви ни од ла зе на ро би ју. За њих је ствар ност по сле осло
бо ђе ња цр ња од рат не. Не ке лич но сти па те од гри же са ве сти, а не ке, иа ко 
су пре жи ве ле за то че ни штво, до жи вља ва ју не при хва та ње од дру штва, 
што је из ра зи то у при ча ма „За пис о вар љи вом за бо ра ву”, „Удес Ми те 
Пи ло та” и „По вра так јед не сен ке”.

У не ким при ча ма ау тор за те му има умет нич ко ства ра ње и зах те ве 
тог усуд ног по ри ва, по ка зу ју ћи да пра вог умет ни ка и не ма без уро ђе ног 
та лен та, као у при чи „Обу ћар Ра де и ње гов син”, или у при чи „При ча о 
јед ном днев ни ку”. 

Има ју ћи у ви ду ау то ро ву бе ле шку о го ди на ма на стан ка ових при
ча, а с об зи ром на то да су при че то ли ко ду го од ле жа ле у ру ко пи су (осим 
при че „Коб”, об ја вље не пре три де се так го ди на, и још две тек не дав но у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске), мо ра ле су на ви де ло иза ћи са сво јом при влач
ном па ти ном за до бар књи жев ни укус. По ме ну та при ча, по след ња у књи
зи, на ме ће се ути сак, на ста ла је не што доц ни је од оста лих. Ову при чу, 
по из ра зу и про се деу, и пси хо ло шком пре пли та њу две ју лич но сти у 
јед ној (бе за зле ног мла ди ћа и од ра слог чо ве ка, и још ин те лек ту ал ца који 
ду хо ви то уо ча ва да се на осно ву исто ри је јед не лич но сти мо же на пи са ти 
ро ман и сни ми ти филм, али за то тре ба тру да, ко ли ко и ма шта ња), мо
же мо ока рак те ри са ти као мо дер ни ју од дру гих у књи зи, и у том сми слу 
она се из два ја. Ипак, све ове при че, ва ља при ме ти ти, ова ко те ма ти зо ва
не и с про се ди ма ко је има ју, у вре ме свог на стан ка мо гле су има ти ве ћи 
од јек у ре цеп ци ји књи жев не јав но сти не го да нас ка да три ви јал на ли те
ра ту ра не у мо љи во по ти ску је умет нич ку књи жев ност.

Алек сан дар Д. Стан ко вић је збир ком при ча Лов на леп ти ре ви со ко 
по ди гао ле стви цу уме ћа при по ве да ња, те ће је и сам у да љем ства ра њу 
те шко на ди ћи. 

Ми лу тин Лу јо ДА НОЈ ЛИЋ

ЖИ ВА ТРА ДИ ЦИ ЈА РЕ НЕ САН СЕ И БА РО КА  
У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти, 
На уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, Но ви Сад 2018

На кон број них об ја вље них ра до ва у се риј ским пу бли ка ци ја ма и 
збор ни ци ма, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ књи гом се пред ста ви ла на уч ној 
јав но сти пр ви пут 2016. го ди не, ка да је штам па на ње на сту ди ја о мар
ги на ли зо ва ној те ми но ви је срп ске књи жев но сти, Ле ги ти ма ци ја за сиг
на ли зам: пул си ра ње сиг на ли зма (2016). Већ сво јим ра ни јим на уч ним 



382

ра до ви ма ау тор ка је по ка за ла ши рок спек тар ин те ре со ва ња, од за ни ма
ња за нај ста ри је епо хе до ис тра жи ва ња ак ту ел них стру ја ња у срп ској 
књи жев но сти, при че му је при мет на из ве сна кон стан та у при хва та њу 
не ких од нај ве ћих хер ме не у тич ких иза зо ва – не по сто је око шта ле кри
тич ке пред ста ве ко је се не мо гу пре и спи та ти, ни ти књи жев ни ка но ни у 
ко је се не сме дир ну ти. Књи гом об ја вље ном кра јем 2018. го ди не Је ле на 
Ма ри ће вић Ба лаћ по но во до ка зу је та кву кри тич ку спрем ност. У из да њу 
На уч ног удру же ња за раз вој срп ских сту ди ја у Но вом Са ду ау тор ка об ја
вљу је збир ку есе ја на те му ре не сан сно сти и ба рок но сти срп ске књи жев
но сти, Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти (2018). 

Књи гу чи не на уч ни ра до ви и књи жев ни при ка зи об ја вљи ва ни ма
хом у пе ри о ди ци од 2014. до 2017. го ди не, при че му је при су тан и је дан 
ра ни је нео бја вљен текст. Овај при каз по себ но је зна ча јан јер скре ће па жњу 
на књи гу пољ ске сла вист ки ње, Еве Став чик, ко ја се ба ви лир скоони рич
ким мо де лом срп ске пост мо дер не про зе, а ко ја до да нас ни је пре ве де на 
на срп ски је зик. За вид на је се кун дар на ли те ра ту ра ко ју Је ле на Ма ри ће
вић Ба лаћ ко ри сти за сва ки текст об ја вљен у књи зи, али и при мар на 
ли те ра ту ра ко јом се у ра до ви ма ба ви, те је та ко круг ис тра жи ва ња про
ши рен не са мо на срп ску књи жев ност и струч ну ли те ра ту ру на срп ском 
је зи ку већ и на сту ди је пољ ских ау тор ки и укра јин ске сла вист ки ње Але 
Та та рен ко. Иа ко су те ме и ау то ри ко ји ма се Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ у 
сво јој сту ди ји ба ви ве о ма ра зно вр сни, при мет но је до след но пра ће ње 
ли ни је ре не сан сно сти и ба рок но сти у свим де ли ма ко ја су књи гом об у
хва ће на. На тај на чин оства ру је се дво стру ки ефе кат: по ка зу је се да су 
еле мен ти ре не сан се и ба ро ка при сут ни у са вре ме ним то ко ви ма срп ске 
књи жев но сти, али се пру жа и дру га чи ји, нов по глед на мо ти ве ко ји су 
у да на шњој на у ци о књи жев но сти за по ста вље ни. 

Пр ви текст у књи зи, „Ре не сан сни су јет До си те ја Об ра до ви ћа у Ј̓ед
ном по гле ду на лич ност До си те је ву’ Вла да на Де сни це”, на гра ђен је кра јем 
2018. го ди не пр вом на гра дом на кон кур су За ду жби не „До си теј Об ра до
вић”, До си те је во злат но пе ро. У обра зло же њу на гра де на ве де но је да есеј 
Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ „акри бич но, ис тра жи вач ки пом но и ино ва тив
но ус по ста вља ства ра лач ке и идеј не ве зе из ме ђу умет ни ка ко ји су на 
по љу кул ту ре об де ла ва ли у раз ли чи тим епо ха ма и умет нич ким ме ди
ји ма”. Исто се мо же ре ћи и ка да су у пи та њу оста ли есе ји у књи зи. При
мет на је те жња за ја сним до ка зи ва њем по ред бе них ре ла ци ја, те се та ко 
чи та лац упо зна је са по је ди но сти ма ко је би ина че оста ле ван ње го вог 
ис тра жи вач ког фо ку са, а ко је се ис по ста вља ју као зна чај не за раз у ме ва ње 
раз ли чи тих сло је ва, у овом слу ча ју лич но сти До си те ја Об ра до ви ћа. За
ни мљив је, та ко, при ступ ко ји ау тор ка би ра: ту ма че ћи есеј у ко јем Вла дан 
Де сни ца пор тре ти ше лич ност срп ског про све ти те ља, Је ле на Ма ри ће вић 
Ба лаћ уо ча ва по ве за ност До си те је вог су је та са сли кар ским пред ло шком 
мла ди ћа са Ђор ђо не о ве сли ке Олу ја (1508). У при лог те зи да је Де сни ца 
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мо гао има ти у ви ду овај пред ло жак за До си те је ву лич ност го во ри ње гов 
пре вод књи ге Ли о не ла Вен ту ри ја Од Ђо та до Ша га ла (1952), „јер Вен
ту ри не са мо да де фи ни ше су јет, већ о Ђор ђо неу има још две књи ге од 
ко јих је Де сни ца ба рем јед ну мо гао има ти у чи та лач ком ис ку ству ка да 
пи ше есеј о срп ском про све ти те љу, иа ко не ма мо екс пли ци тан до каз да 
их је чи тао ра ни је: Ђор ђо не и ђор ђо ни зам (1913), те Ђор ђо не (1954)”. 
Ова кви уви ди отва ра ју но ве мо гућ но сти за от кри ва ње ра зно вр сних 
умет нич ких про жи ма ња ко ја, у ко нач ни ци, су ге ри шу не са мо зна чај 
До си те је ве лич но сти за Вла да на Де сни цу као јед ног од сим бо ла за ре не
сан су, тј. пре по род по е зи је, већ и тра ја ње идеј ног и кул тур ног озрач ја 
До си те је вог ства ра ла штва у 20. и у 21. ве ку. 

На ред ни текст у књи зи по све ћен је хер ме не у тич ком иза зо ву про
на ла же ња вр ло де ли кат них ни ти ко је по ве зу ју Раст ка Пе тро ви ћа и Бен
ве ну та Че ли ни ја уну тар Пе тро ви ће вог де ла Љу ди го во ре. Ин те ре сан тан 
је при ступ ко ји ау тор ка би ра, ба ве ћи се де та љем ко ји по ка зу је да код 
пра вих умет ни ка ни шта ни је „слу чај но” ни про из вољ но, али и да од го
во ран ис тра жи вач увек по ста вља пи та ње: има ли тај де таљ ши ри се ман
тич ки зна чај? Реч је о по ку ша ју да се од го во ри на хер ме не у тич ко пи та ње 
за што ју нак ро ма на чи та ау то би о гра фи ју ита ли јан ског ре не сан сног зла
та ра и ва ја ра Бен ве ну та Че ли ни ја, под на сло вом Мој жи вот (штам па на 
1728). Ана ли зи ран је од нос из ме ђу го во ре ња и чи та ња у оба де ла, као и 
пе сме „О тре њу из ме ђу ду ше и те ла” Раст ка Пе тро ви ћа и „Раз го вор из
ме ђу те ла и ду ше” Бен ве ну та Че ли ни ја. Ау тор ка се не ли би да, упр кос 
ука зи ва њу на не ко ли ко сто жер них ме ста ко је спа ја ју ове две пе сме, дâ 
суд ка ко „те шко да има ко ре спон ден ци ја вред них по ме на”. Ти ме се Је ле
на Ма ри ће вић Ба лаћ по ка зу је као ис тра жи вач спо со бан да на пра ви се
лек ци ју и од ре ди шта је оно што је вред но ду бљег ту ма че ња, а шта 
тре ба да оста не на ни воу ку ри о зи те та и учи ни текст за ни мљи ви јим и 
при јем чи ви јим за чи та о ца. Упо ред на ана ли за пе са ма под сти цај на је за 
раз ми шља ње, али у фо ку су ра да оста је ипак ана ли за струк ту ре ро ма на 
Љу ди го во ре, ко ја ко ре спон ди ра са ре не сан сном але го риј ском кон цеп
ци јом је ди ног са чу ва ног Че ли ни је вог де ла од дра го це ног ма те ри ја ла – 
злат ног сла ни ка из 1540. го ди не. До при нос овом ис тра жи ва њу пред ста
вља и фо то гра фи ја Че ли ни је вог сла ни ка ин кор по ри ра на у текст. 

Но ви по глед на лик јед ног од нај за ни мљи ви јих Ан дри ће вих ју на ка, 
Сал ка Ћор ка на, дат је у тек сту ко ји се бли же ба ви аши кли јом „Ак шам 
гел ди”, пе смом ко ја оста је не до пе ва на на Ћор ка но вим усна ма уо чи ње
го ве смр ти. Она от кри ва тај ну нео ства ре не љу ба ви из ме ђу Ми ле и Ми
ле та Прел ца, и по др жа ва те зу да при по ве дач оства ру је свој ма нир ћу та ња 
пре ко го во ра ли ко ва, или тек кроз две ре чи ста ре, за бо ра вље не пе сме. 
Спи сак ли те ра ту ре ко ји је, као и код дру гих ра до ва, дат на кон за вр шет
ка тек ста, по ка зу је ши рок ис тра жи вач ки за мах ко ји Је ле на Ма ри ће вић 
Ба лаћ пред у зи ма ка ко би осве тли ла од ре ђе ну те му. У са мим тек сто ви ма, 
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ме ђу тим, чи та лац мо же при ме ти ти ка ко ау тор ка по ле ми ше са ли те ра
ту ром ко ју ко ри сти, да ју ћи на тај на чин упут ство бу ду ћим ис тра жи ва
чи ма ка ко да при сту пе од ре ђе ном на уч ном про бле му и при том иза бе ру 
ре ле вант ну ли те ра ту ру. У по гла вљу о Ан дри ће вој тај ни за бо ра вље не 
аши кли је „Ак шам гел ди” ау тор ка за кљу чу је да је „ма ло ра до ва ко ји су 
до при не ли осве тља ва њу ау ре Ћор ка но вог ли ка”. Ис ти че тек сто ве Ми ло
са ва Мир ко ви ћа, Алек сан дре Се ку лић и Ми лен ка Бо ди ро ги ћа, па, иа ко 
Бо ди ро ги ћев есеј на зи ва „епи фа ниј ским”, од лу чу је да оде ко рак да ље и 
за ђе ду бље у по ре ђе ња Сал ка Ћор ка на са Атлан том, али и са Све тим 
Хри сти фо ром из ро ма на Краљ Ви лов њак Ми ше ла Тур ни јеа. Са гле да ва њем 
Ћор ка на из раз ли чи тих пер спек ти ва до ла зи се ко нач но и до од го во ра о 
ње го вој са мрт ној пе сми, чи ји је ау тор мла до бо са нац Осман Ђи кић. Ма
ри ће вић Ба лаћ не до во ди у ди рект ну ве зу Ћор ка на и Мла ду Бо сну, али 
се фи ном су ге сти јом уо ча ва ка ко је рај из гу бљен и за ње га, и за при пад
ни ке „на ра шта ја по бу ње них ан ђе ла”. Свој текст о тру ба ду ру, Си ле ну, 
Атлан ту и ки но ке фа лу, Сал ку Ћор ка ну, ау тор ка за кљу чу је: „На пи са ти 
пе сму о ње му де лу је да би би ло ба нал но, али обе ле жи ти ње го ву смрт 
пе смом и окру жи ти је не мом, тра гич ном љу ба вљу Ми ле и Ми ле та Прел ца 
– де лу је естет ски ус пе ло и по тре сно”. Скре та њем па жње на аши кли ју 
ко ја је до са да оста ја ла ван ис тра жи вач ког фо ку са ка да је у пи та њу ана
ли за Ан дри ће ве припoвет ке „Ми ла и Пре лац”, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ 
и са ма до да је но ви естет ски ква ли тет овој при по ве ци. 

У дру гим по гла вљи ма књи ге Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске 
књи жев но сти та ко ђе је ви дљи ва те жња за ин тер ди сци пли нар ним (књи
жев ност, филм, фи ло зо фи ја, му зи ка) и хер ме не у тич ким при сту пом, са 
ја сно за да тим пи та њем от кри ва ња сми сла. При сут но је не ко ли ко оглед
них ра до ва, а по себ но се ис ти че као зна ча јан текст упот пу њен фо то гра
фи ја ма, „У ме ху ру вре ме на: ба рок на ем бле ма ти ка и сиг на ли зам”, где се 
ис пи ту ју ко ре спон ден ци је и су штин ске раз ли ке из ме ђу ба рок не ем бле
ма ти ке и сиг на ли стич ке ви зу ел не по е зи је. Ра до ви по све ће ни фло ри и 
фа у ни у при по вет ка ма Ми ло ша Цр њан ског, као и цве ћу и пти ца ма у 
вр ту ко ји се кон сти ту и ше у срп ском гра ђан ском пе сни штву, де лу ју као 
дра го це не ен ци кло пе ди је у ко ји ма се бе ле жи сва ки „мрав и цве так”, али 
и да је ана ли ти чан ко мен тар њи хо ве сим бо лич ке вред но сти, уко ли ко је 
у том кон тек сту има ју. Свет при по ве да ка Ми ло ша Цр њан ског, али и врт 
срп ске гра ђан ске по е зи је по ка зу ју се, та ко, као из у зет но ша ро ли ки и 
бо га ти се ман тич ким по тен ци ја лом ко ји је до са да из ми цао па жњи на
уч ни ка. Чи ни се да Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ по прин ци пу си нег до хе у 
ис тра жи ва њу про ми шље но би ра део, на из глед не ва жан или не зна тан, 
ко ји ће ука за ти на ду бљи сми сао це ли не, и ка да је у пи та њу ана ли за јед ног 
де ла, и ка да је реч о ком плек сни јој про бле ма ти ци од ре ђе ног књи жев ног 
дис кур са или епо хе. 
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Иа ко књи га ни је фор мал но по де ље на на де ло ве, ја сно се уо ча ва ју 
две по ло ви не: јед на по све ће на ра до ви ма и ду жим есе ји ма, и дру га по све
ће на кри тич ким при ка зи ма. У дру гом де лу књи ге уо ча ва се дар ау тор ке 
да па жљи во ода бе ре, а за тим и пред ста ви ли те ра ту ру од ва жно сти, но
ви јег да ту ма, ко ја се ба ви ре не сан сним и ба рок ним у срп ској књи жев
но сти. На по чет ку јед не сво је кри ти ке на во ди: „Све сни смо вре ме на 
на уч не хи пер про дук ци је, раз вод ње них, ра до варе ци кла жа, нео збиљ них 
ис тра жи ва ња и та ла са не и но ва тив но сти, али сво је вр сна је ду жност ука
за ти на она прег ну ћа ко ја су дра го це на и ин спи ра тив на. Им пе ра тив је 
би ти ло вац не са мо на вред на књи жев на де ла, већ и че сти те ин тер пре та
ци је ко је исто вре ме но и от кри ва ју и на дах њу ју!”. Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ 
та кву ду жност озбиљ но схва та и по све ћу је јој се на јед на ко ин спи ра ти
ван на чин, ме ђу тим, ја сно је да ло вац на и ла зи по не кад на плен ко ји се 
ис по ста вља као не до сто јан та квог ис тра жи вач ког за ма ха. У тек сту „Пор
трет До си те јев за пр љан до си те јев шти ном” ау тор ка се ба ви књи гом Ђор ђа 
Ј. Ја ни ћа До си теј и до си те јев шти на (2014), при че му се при ме ћу је, 
мо жда лак ше не го у при ка зи ма где је пред мет кри ти ке (за слу же но) пред
ста вљен афир ма тив но, са ко ли ком па жњом и са ка квим ин те лек ту ал ним 
по ште њем кри ти чар ка при сту па де лу ко је пред ста вља. За мер ке ко је из ла
же у свом тек сту, ка ко и са ма на по ми ње, ни су „нео збиљ не”, ме ђу тим, 
не ма ма ли ци о зно сти у њи хо вом из но ше њу. Циљ је по ве ћа ти свест о то ме 
на ко ји на чин се тре ба од но си ти пре ма на шој кул тур ној ба шти ни, и како 
до при не ти да се та ба шти на ре ак ту а ли зу је. Зна чај ни су, сто га, тек сто ви 
о сту ди ја ма Зла те Бо јо вић, Гор да не По кра јац, Александрe Па вло вић, 
Ра до сла ва Ера ко ви ћа, Ми ли во ја Не ни на и дру гих, ко ји бри жљи во бе
ле же и ту ма че вред не књи жев не по ја ве у на шој кул тур ној про шло сти и 
са да шњо сти. Има ју ћи у ви ду тач ну при мед бу Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ 
о „вре ме ну на уч не хи пер про дук ци је”, дра го це но је ње но прег ну ће да 
из дво ји ин тер пре та ци је ко је вре ди не са мо про чи та ти већ и усво ји ти и 
ко ри сти ти за бу ду ћа ис тра жи ва ња. Та ква је у це ли ни и књи га Тра гом 
би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти, ко ја не сум њи во на дах њу је сво
јим ино ва тив ним и ма што ви тим при сту пом, по ка зу ју ћи ка ко је, пра те
ћи пра ве тра го ве, мо гу ће до ћи до истин ских би се ра срп ске књи жев но сти. 

Са ња ПЕ РИЋ




