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МИ ЛАН РА ДУ ЛО ВИЋ ИЛИ КА ТЕ О ЛО ШКОЈ  
ТЕ О РИ ЈИ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Књи жев ност, те о ло ги ја, фи ло со фи ја – те мат скопро блем ски збор ник у 
спо мен Ми ла ну Ра ду ло ви ћу, ур. Ми ли ца Му стур и Кри сти јан Олах, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност – Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Све тог Ва си
ли ја Остро шког, Бе о град – Фо ча 2018

Збор ник на сло вљен Књи жев ност, те о ло ги ја, фи ло со фи ја за ми
шљен је као пу бли ка ци ја у част ду го го ди шњем ру ко во ди о цу про јек та 
„Кул ту ро ло шке књи жев не те о ри је и срп ска књи жев на кри ти ка”, на уч ном 
са вет ни ку Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду и ре дов ном 
про фе со ру Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Фо чи, др Ми ла ну 
Ра ду ло ви ћу. Удес је хтео да, у то ку при пре ме, збор ник „у част” по ста не 
збор ник „у спо мен”, јер је Ра ду ло вић, на кон крат ко ви дљи вог бо ло ва ња, 
на пре чац пре ми нуо. 

Збор ник са др жи, не ра чу на ју ћи за вр шни би о би бли о граф ски део, 
че тр де сет и осам на уч них при ло га, ком по но ва них у три те мат ска сег
мен та: пр ви те о риј ски усме рен, дру ги ин тер пре та тив но над нет над срп
ском књи жев но шћу, а тре ћи у це ли ни по све ћен ау то ру ко ме је збор ник 
по све ћен. Уред ни ци, Ми ли ца Му стур и Кри сти јан Олах, у „Увод ној 
на по ме ни” обра зла жу да три тер ми на по ста вље на у на слов оме ђу ју про
стор на уч ног за ни ма ња Ми ла на Ра ду ло ви ћа. При то ме на ро чи то ука зу ју 
на ау то ро во за сни ва ње у на шој књи жев ној ми сли „је дин стве не те о ло шке 
те о ри је или фи ло со фи је књи жев но сти”, чи ме се оде ло тво рио у ду ху 
раз ли ке и опре ке са вре ме ним те о риј ским то ко ви ма у ко ји ма се та кав дух 
и про кла му је, али уну тар иде о ло шки ли ми ти ра ног кру га иде ја. За уред
ни ке „Ра ду ло ви ће во ту ма че ње срп ске књи жев но сти и кул ту ре из те о
ло шке пер спек ти ве, са фо ку сом на пра во слав но на сле ђе, пред ста вља 
ау тен ти чан књи жев но кри тич ки ме тод ко ји, сва ка ко, за слу жу је по дроб ну 
ме та кри тич ку па жњу”. За то је тре ћи, нај оп се жни ји сег мент збор ни ка, 
по све ћен упра во књи жев но на уч ном де лу Ми ла на Ра ду ло ви ћа, док пр ви 
и дру ги сег мент оку пља ју те о риј ске и ин тер пре та тив не тек сто ве, до брим 
де лом пи са них из Ра ду ло ви ћу бли ске „ре ли гиј ске и те о ло шке пер спек
ти ве”. За вр шни сег мент и од но си пре ва гу не са мо због те мат ског фо ку са 
не го и сто га што тек сто ви о Ра ду ло ви ће вом опу су чи не ско ро по ло ви ну 
укуп ног бро ја при ло га.

Пр ви сег мент збор ни ка Књи жев ност, те о ло ги ја, фи ло со фи ја, као 
што смо по ме ну ли, пре све га је те о риј ског ка рак те ра, уз два при ло га ко ји 
при па да ју до ме ну књи жев не и кул тур не исто ри је. Бо го љуб Ши ја ко вић, 
у ра ду „Ло гос и аг но се о ло ги ја”, до ла зи до тач ке раз ма тра ња с ко је не
до ступ ност ег зи стен ци јал но ва жних са зна ња, не са зна тљи вост и не из
ра зи вост, не ис хо ди у скеп ти ци зму и аг но сти ци зму већ у при хва та њу 
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„не по зна ња” као „вр сте и мо мен та зна ња”, осо би то у си ту а ци ја ма „ко је 
се опи ру сми слу”. У тек сту „Мо жда ства ра мо но ве све то ве” Ро ми ло Кне
же вић се ба ви „те ур гиј ском при ро дом умет но сти”, на осно ву по став ки 
Бер ђа је ва, као и Хај де ге ро ве он то ло шке апо ло ги је умет но сти, што под
ра зу ме ва и при зна ње по ет ског ства ра ла штва за ре ли гиј ску, од но сно са
кра мен тал ну де лат ност. Из угла фи ло со фи је умет но сти, Са ша Ра дој чић 
ана ли тич ки раз ма тра „три ди мен зи је пој ма” пе сме као је зич ког умет нич
ког де ла, по ве зу ју ћи пој мо ве тра ди ци је, је зич ког до га ђа ја и еми нент ног 
тек ста, или, у зна ку вре мен ских од но са: исто вре ме ност, про це су ал ност 
и исто рич ност. Ми ло слав Шу тић пре глед но при ка зу је раз вој ру ске есте
тич ке ми сли, ње не ве зе са те о ри јом књи жев но сти, а у сре ди шту па жње 
му је на уч ни до при нос Ју ри ја Бор је ва, ау то ра, по ред оста лог, ши ро ко 
по зна те дво том не Есте ти ке. Зо ри ца Ни ки то вић је за сту пље на ра дом 
„Је зик све те ми сли”, у ко јем пре и спи ту је уста ље ну опре ку са крал но/
про фа но, по те клу из ра ни је ди гло си је, ко јом се, пре ма ње ном уве ре њу, 
пар ци ја ли зу је је зич ко и књи жев но на сле ђе у раз вој ном кон ти ну и те ту. 
У ра ду Алек сан дре Ман чић „Тран скул тур но пре во ђе ње иде ја по обо
ди ма” раз ма тра ју се два и код нас вр ло при сут на ми сли о ца, Уна му но и 
Ше стов, као и њи хо ви опо нен ти Ан хел Га ни вет и Ди ми три је Ме ре шков
ски, у све тлу „иде је о не по треб но сти иде ја”. Да вор Ми ли че вић се ба ви 
од но сом но во за вет них тек сто ва пре ма Ста ром за ве ту, упу ћу ју ћи и на 
књи жев на ме ри ла, по ред дог мат ских, ко ја су до при не ла њи хо вом угра
ђи ва њу у хри шћан ску све ту књи гу, као и на те мељ не ути ца је пре во да 
Све тог Пи сма на об ли ко ва ње на ци о нал них про зних сти ло ва. Ран ко По
по вић у сво ме раз ма тра њу „Мо гућ но сти те о ло шког при сту па књи жев но
сти” узи ма као де лат не при ме ре из но ви јег пе ри о да, по ред Ми ла на Ра ду
ло ви ћа та ко ђе Жар ка Ви до ви ћа и Да во ра Ми ли че ви ћа, као за ступ ни ке 
кон цеп та те о ло шке кри ти ке, ко ји тек од ско ра у нас, не без от по ра, за до
би ја ле ги ти ма ци ју. Пра во слав ни угао раз ма тра ња при ме њу је и Ве сна 
Три јић у освр ту на оп шти учи нак срп ске ро ма неск не про зе на по чет ку 
21. ве ка, пот па ле под уплив тр жи шних зах те ва и иде о ло ги је гло ба ли за ци
је. Вла ди мир Гво зден на сто ји да оцр та основ не кон ту ре од но са књи жев
но сти пре ма те ма ма смрт них гре хо ва, ко је про ис ти чу из осно ва хри шћан
ске тра ди ци је. Је дан од уред ни ка збор ни ка, Кри сти јан Олах, те ма ти зу је 
ду хов на упо ри шта укуп ног де ла Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, у ра спо ну из ме ђу 
два ју кључ них пој мо ва, ме лан хо ли је и но стал ги је. У ра ду Дра га не Гр бић 
ука зу је се на зна чај Уни вер зи те та у Ха леу у оства ри ва њу срп скома ло
ру ских кул тур них ве за у 18. ве ку, чи ји су но си о ци та мо шњи бив ши сту
ден ти. Ми ли ца Ћу ко вић по се же за тер ми ном „кул тур на иде о ло ги ја”, код 
Ра ду ло ви ћа ина че по вла шће ним, у освр ту на иде је Ти хо ми ра Осто ји ћа 
о вас пи та њу уку са, лич ним при ме ром и у на ци о нал ном ду ху, у по ре
ђе њу са слич ним за ла га њи ма пре све га Бог да на По по ви ћа, Скер ли ћа и 
Цви ји ћа. 
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Дру ги сег мент са др жи, јед на ко као и пр ви, три на ест при ло га, у ко
ји ма ау то ри на сто је да сво је ин тер пре та ци је углав ном срп ских књи жев
них тек сто ва са о бра зе те мељ ној по зи ци ји ис тра жи ва ча чи јем је спо ме ну 
збор ник и по све ћен. Је ди но Ксе ни ја Кон ча ре вић, у чел ном ра ду дру гог 
одељ ка, па жљи во и упу ће но, са гле да ва лин гви стич ке и по е тич ке аспек
те Пу шки но ве пе сме у од но су на Ве ли ко по сну мо ли тву Је фре ма Си ри на. 
Ма ри ја Гру јић се, овом при ли ком, по све ти ла мо ти ви ма ре ли гиј ских 
оби ча ја у про зи Бо ри са ва Стан ко ви ћа кроз ви зу ру по је дин ца и ње го ве 
ве зе са при па да ју ћим ко лек ти вом. Ми лош Жив ко вић ана ли зу је Ди со ву 
по е зи ју у кон тек сту „ре ли ги о зне ин спи ра ци је и на ци о нал не исто ри је”. 
Је ле на Ма ри ће вић пра ти ду хов ну се ман ти за ци ју фло рал ног и фа у нал ног 
све та, су ма тра и стич ки озра че ног, у про за ма Цр њан ског Днев ник о Чар-
но је ви ћу и Су зни кро ко дил. У за јед нич ком ра ду, Са ша Шму ља и Ан дре ја 
Ма рић осве тља ва ју ду го по ти сну то де ло Све ти сла ва Ман ди ћа, не са мо 
пе снич ко. Хри шћан ски еле мен ти у Ра ич ко ви ће вој по е зи ји ни су до сад 
би ли пред мет зна чај ни је па жње у кри ти ци, што сво јим при ло гом на док
на ђу је Ду ши ца По тић. Пре драг То до ро вић иш чи та ва ви ше пе снич ких 
збир ки Ми о дра га Па вло ви ћа и раш чла њу је пе сни ко во ши ро ко еру дит но 
из во ри ште из до ме на упо ред них ре ли ги ја и ње го вих ан тро по ло шки усме
ре них ви ди ка. Ми ле на Или ше вић је про у ча ва ла „би блиј ску ре то ри ку и 
фор ме пе снич ке ре ли ги о зно сти” на при ме ри ма тек сто ва Бо ри сла ва Пе
ки ћа и Ми ло ша Цр њан ског, с на гла ском на фи гу ри Ису са Хри ста. У сре
ди ште ана ли тич ке па жње ра да Та тја не Ро сић Илић „Ре пе ти ци ја, ре ви
зи ја и(ли) ре ци кли ра ње ко му ни стич ке исто ри је/исто ри је ко му ни зма” 
по ста вље ни су ро ма ни Сло бо да на Се ле ни ћа и по сту пак де кон струк ци
је од но са отац –син. Бо жан ска ин стан ца, уз дру ге еле мен те, пред мет је 
раз ма тра ња по е ме Кост и ко жа Алек сан дра Ри сто вића у ра ду Мар ка Авра
мо ви ћа. Вла ди мир Ву ка ши но вић до но си „те о ло шко чи та ње” по е зи је 
Но ви це Та ди ћа, за шта му до вољ но под сти ца ја да је за вр шна фа за Та ди
ће вог пи са ња. На ша са вре ме ни ца, пе сни ки ња Зла та Ко цић, те ма је ана
ли тич ког ра да Мар ка Па о ви це о „са крал ном под тек сту и ре ли ги о зном 
до жи вља ју”. Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић из два ја еле мен те чу да и ка зне 
у оства ре њи ма срп ских про за ист ки ња (Је ле на Лен голд, Ју ди та Шал го, 
Љу би ца Мр каљ, Сла ви ца Га ро ња, Та ња Сту пар Три фу но вић).

Тре ћи сег мент за пра во пред ста вља збор ник у збор ни ку, не са мо 
по оби му не го и по те мат ској усред сре ђе но сти на раз у ђе но, иа ко на гло 
пре ки ну то књи жев но на уч но де ло Ми ла на Ра ду ло ви ћа. И овај сег мент 
је оку пио ау то ре ко ји су ви ше де це ниј ски пра ти о ци Ра ду ло ви ће ве ау тор
ске ево лу ци је, али и мла ђе ис тра жи ва че, чи је је на уч но фор ми ра ње 
Ра ду ло вић пра тио или на ње га не по сред ни је ути цао. Слав ко Гор дић, на 
увод ном ме сту тре ћег сег мен та, да је це ло вит по глед на про стра но по ље 
Ра ду ло ви ће вог на уч ног ра да, по себ но ис ти чу ћи ње го во ба вље ње иде о
ло шки по ти сну тим ау то ри ма ко је је вра тио у ви до круг исто ри је срп ске 
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књи жев не кри ти ке, као и тра га ње за „сим би о зом умет нич ког ства ра ла
штва и ре ли ги је”. На по чет ку ево ка ти ван, Ра ду ло ви ћев ду хов ни пор трет 
ко ји нам по сре ду је Бран ко Ле тић оцр та ва има нент ни са др жај умет ни ка 
у ли ку те о ре ти ча ра и кри ти ча ра. Дар ко Ри стов Ђо го, је дан од Ра ду ло
ви ће вих мла ђих на ста вља ча, при ла же ин спи ра ти ван текст о „ју ро ди вој 
и дјеч јој пер спек ти ви у књи жев нобо го слов ској ми сли Ми ла на Ра ду ло
ви ћа”. С дру га чи јих те о риј ских и ис ку стве них по ла зи шта и свој стве ном 
ар гу мен та ци јом Игор Пе ри шић да је сво ју сли ку Ра ду ло ви ће вог кри тич
ког при сту па. Ја сми на Ах ме та гић осве тља ва про блем вред но ва ња, као 
бит но пи та ње Ра ду ло ви ће ве књи жев не ми сли, пра во слав но за сно ва не. 
Те о ри ја књи жев не кри ти ке, ко јом се Ра ду ло вић не пре кид но ба вио на 
про јек ту Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, пи та ње је ко је је раз ма
трао Сто јан Ђор ђић. Ра до мир В. Ива но вић опи су је те о риј ско кри тич ка 
опре де ље ња Ми ла на Ра ду ло ви ћа иш чи та ва ју ћи низ ње го вих кључ них 
мо но гра фи ја. Про жи ма ње књи жев но сти и те о ло ги је та ко ђе тре ти ра у 
сво ме ра ду Си ни ша Је лу шић. Ра ду ло ви ће ве сту ди је по све ће не на пред 
ре че ном, књи жев ноте о ло шком про блем ском по љу те ма су и ра до ва 
Пре дра га Ја шо ви ћа и Ра до ми ра Ба ту ра на. Ста ни ша Тут ње вић про у ча ва 
два ме ђу соб но усло вље на аспек та кри тич ког при сту па Ми ла на Ра ду ло
ви ћа, уло гу тра ди ци је у за сни ва њу срп ског књи жев ног ка но на и те о цен
трич но схва та ње књи жев но сти. Раз ма тра њем сту ди је Мо дер ни зам и 
срп ска иде а ли стич ка фи ло со фи ја Вла ди мир Ди ми три је вић пре глед но 
по ка зу је Ра ду ло ви ћев до при нос пре вла да ва њу иде о ло шки су же не сли
ке о на шем екс пре си о ни зму, из ко је су укло ње ни те о ло шки ау то ри по пут 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро вић и Ју сти на По по ви ћа. У пи са њу о опу су Ми ла на 
Ра ду ло ви ћа, Вла дан Бај че та се окре ће ње го вом ра ду на пе ри о ди за ци ји, 
ин тер пре та ци ји и кла си фи ка ци ји срп ске књи жев не кри ти ке, а Вла дан 
Бар ту ла од но су пре ма ста рој срп ској књи жев но сти, као ба зич ном сег мен
ту књи жев ног ка но на и укуп не срп ске књи жев не са мо све сти. Бо јан Чо
лак је по све тио па жњу ана ли зи Ра ду ло ви ће вог чи та ња по е зи је Алек се 
Шан ти ћа. Иси до ра Се ку лић као ве ли ка те ма и зна чај на фи гу ра у ви до
кру гу Ми ла на Ра ду ло ви ћа на шла се у те мат ској жи жи Мир ка Ма га ра ше
ви ћа. Ра ду ло ви ће во пи са ње о ро ма ну До бри це Ћо си ћа чи ни по ла зи ште 
за ана ли зу „кри тич ког ду ха и ме то да” ко ју је пред у зео Ми лош М. Ђо р ђе вић, 
а у бли ском про блем ском под руч ју кре ће се и Ана Му мо вић. Ђор ђе Ја нић 
раз ма тра ре ли ги о зне и књи жев не еле мен те ко ји од ре ђу ју окви ре на цио
нал ног иден ти те та у де лу Ми ла на Ра ду ло ви ћа. Јед но од по след њих Ра ду
ло ви ће вих де ла и по себ но усме ре них те ма је про блем „срп ског кул тур ног 
обра сца” ко ји раш чла њу је Ја на Алек сић. На кра ју, из ме ште но из књи жев
ног про сто ра про у ча ва ња, али не и ње го вог де ло ва ња у јав ном про сто ру, 
Са ша Шо ље вић по ен ти ра освр том на ши ри кон текст усва ја ња За ко на о 
цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, ко јем је пре суд но до при нео Ми лан Ра
ду ло вић, као срп ски ми ни стар ве ра (2004–2007). Ми ли ца Му стур, је дан 
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од уред ни ка збор ни ка, сво јим при ло гом до при но си ра све тље њу Ра ду
ло ви ће ве „за пи та но сти над при ро дом и сми слом књи жев не кри ти ке, кри
тич ке све сти и кри тич ког чи на”, као су сре том две рав но прав не све сти. 
(Рад је сме штен на крај одељ ка, ма да би, по те мат ском ме ри лу, тре ба ло 
да се на ђе не где у сре ди ни.)

Као увод у жи во то пис Ми ла на Ра ду ло ви ћа, да та је дав на ре пор та жа 
из пе ра Ђу ре Дам ња но ви ћа, ко ја, из књи жев нопу бли ци стич ког угла, 
ба ца све тло на Ра ду ло ви ће ве ис тра жи вач ке по чет ке. У за вр шном де лу 
збор ни ка на шле су ме сто би о гра фи ја и би бли о гра фи ја Ми ла на Ра ду ло
ви ћа, кри тич ка ли те ра ту ра о ње го вим књи га ма, као и при лог о ци ти ра
но сти Ра ду ло ви ће вих ра до ва. Збор ник је опре мљен и ре ги стром име на.

Ако је уо би ча је на на ме на ова квих за јед нич ких пу бли ка ци ја ода
ва ње по ча сти не чи јој ин те лек ту ал ној фи гу ри, он да је Књи жев ност, 
те о ло ги ја, фи ло со фи ја, збор ник у спо мен Ми ла ну Ра ду ло ви ћу, ову уло гу 
оства рио на ни ма ло фо р ма лан ни ти при го дан на чин. Не са мо да са би ра 
ши рок круг ау то ра, не го је сва ко од њих по ка зао спрем ност да сво је те о
риј ске по зи ци је при бли жи оп ти ци на уч ни ка ко ме се у част и спо мен при
ла же, оста ју ћи и да ље у про сто ру вла сти тог ис ку ства и сен зи би ли те та. 
Ду го за не ма ри ва на те ма ти ка и ана ли тич ка пер спек ти ва ко ју је Ми лан 
Ра ду ло вић по сто ја но об ра ђи вао по ка за ла се ин тер пре та тив но про дук тив
ном у ве ћи ни ра до ва из пр вог и дру гог сег мен та, чи ме је из ну тра по све
до че на Ра ду ло ви ће ва ду хов на при сут ност и отво ре ност ко ја је ува жа ва ла 
раз ли ке у свој дис пер зив но сти и су че ље но сти са вре ме них те о риј ских 
иде ја и прак си. С дру ге стра не, сли ка о де лу Ми ла на Ра ду ло ви ћа, за хва
љу ју ћи ре пре зен та тив ним ра до ви ма из тре ћег де ла збор ни ка, по у зда но је 
од ре ђе на већ у пр вој го ди ни кри ти ча ре вог пре ла ска у исто ри ју обла сти 
ко јој је по све тио рад ни век. Ова сли ка та ко ђе ни је кон вен ци о нал на, већ 
до вољ но са др жај на и под сти цај на за да ље уви де.

Др Дра ган Л. ХА МО ВИЋ
Ви ши на уч ни са рад ник
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Тре ћи коњ, Глу ва ла ђа, Лу ди пе сак, Иду Нем ци, Сва ко днев но хва та-
ње ве ве ри це, Вуч јак Аде ле Ар ге ни, Пред но сти гип са, Дел та – лу цид ни, 
нео бич ни на сло ви књи га Ми о дра га Ма тиц ког, ко ји вас чим их про чи та те 
за ро бе ра до зна ло шћу јер ре дов но у сво јој син таг ми скри ва ју из не на ђе ња 




