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Ау то ро ва при ча је са мо на из глед оме ђе на ње го вим има ги нар ним 
пе ро ном на ко ме се сме њу ју вре ме на оп шта, и до ба људ ска, од мла до сти 
до зре ло сти, и без број жи вот них епо и зо да ко је, та ко ђе, као на сва ком 
пе ро ну, до ла зе и од ла зе, са ко јих их он у ма шти, у има ги на ци ји, у про
жи вље но сти ис пра ћа, али не оста вља ути сак од ла ска и ни је са мо ћа, већ 
ути сак про ла же ња, не про ла зно сти, и по нов ног до ла ска на исто ме сто. Као 
што се вра ти пр ва игран ка из мла до сти, у дру гом об ли ку, али са истим 
осе ћа њи ма и истом ра до шћу у јед ној од ње го вих при ча ко ја има сим бо
ли ку од ко је пи сац не бе жи. 

Пе рон са мо ће је збир не ко ли ко гру па при ча, об је ди ње них на при
ро дан на чин, вре ме ном, ствар ним и до са ња ним, ло ка ци јом, ау то ро вим 
осе ћа њи ма и раз ми шља њи ма, увек обо је на фи ло зо фи јом жи во та Ми о дра
га Ма тиц ког. То је оно дра го це но зр но ко је не огра ни ча ва при чу, иа ко 
не из гле да та ко, да бу де „ло ци ра на”, да бу де бо ља и уз диг ну ти ја од при че 
ко ју при ча при ча. Чар је и у окол но сти да пи сац у сво јим при ча ма ни
ка да ни је сам, ни ка да не гле да са уз ви си не, он пу шта да бу де део при че, 
да бу де са го вор ник. 

Сва ка по себ на при ча или сва ки ци клус, об је ди њен по не кој ка рак
те ри сти ци, као да ни је ис при ча на у це ло сти, у сва кој је оста ло са да не ви
дљи вих оа за, и ни кад се не зна да ли ће се у не кој но вој при чи, у но вом 
ро ма ну не ки ње гов лик – или сам пи сац лич но као лик у ро ма ну – по но во 
по ја ви ти. Све се та ко у искре ној про зи Ми о дра га Ма тиц ког по сте пе но 
ста па у бо га ти лич ни днев ник, ко ји ис пи су је са до вољ не уда ље но сти, 
по не кад чак и од не ко ли ко де це ни ја, у днев ник у ко ји ће се до пи си ва ти 
но ве стра ни це, по не кад по пу ни ти и ла ку ми на ста рим, већ на пи са ним, 
а ја ћу као ода ни чи та лац и при ја тељ по но ви ти оне ре чи ко је су би ле злат
на кри ла у ње го вој нај ра ни јој мла до сти: „Са мо та ко, Ма тиц ки!”
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ХЕ КА ТИН ЈАД НИ ЈЕ ПРЕ ЋУ ТАО

Мир ко Ма га ра ше вић, Пев Си ре на, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2018

Не рет ко је у кри тич ким освр ти ма на књи ге Мир ка Ма га ра ше ви ћа 
ис ти ца на ње го ва све стра ност, са гле да на на пла ну пи са ња по е зи је, есе ја, 
кри ти ке, пу то пи са, пре во ђе ња, по кре та ња књи жев них ини ци ја ти ва, али 
и по зи ва ле ка ра спе ци ја ли сте за оч не бо ле сти, што за пра во под вла чи 
ре не сан сни фор мат ње го ве лич но сти. На том тра гу је јед ним де лом и 
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ње го ва ре цент на пе снич ка књи га Пев Си ре на, ко ја је на сло вом фо ку си
ра на упра во на не ке од цен трал них и нај у че ста ли јих те ма до ба ре не сан се 
– Си ре не и пло вид бу. Ре не сан са је у сре ди ште свог ин те ре со ва ња по ста
ви ла са мог Чо ве ка, а пло вид бе, усло вље не ра до зна ло шћу, аван ту ри змом, 
па и по ли тич ким при ли ка ма, ре зул то ва ле су Ве ли ким ге о граф ским от кри
ћи ма. Ипак, наш пе сник окре ће се Чо ве ку и оно ме шта Он је сте и ка кав 
тре ба да бу де, али се кроз то до ла зи пр во сте пе но пло вид бом по те лу, ка ко 
за па жа Ми ло Лом пар у ре цен зи ји „Оди се је ва гор чи на?”, ко ја је штам
па на у збор ни ку кри тич ких ра до ва Пе сник Мир ко Ма га ра ше вић (2019): 
„По кре ћу ћи сво је те ло у про сто ру, у пу то ва њи ма све том, Оди сеј упо
зна је се беусве ту; по кре нув ши сво је те ло у до ти ца ју са Оди се је вим, Кир
ка от кри ва не што не по зна то у се би. Обо је уче те лом: и ње го вим по кре
ти ма.” Ма га ра ше ви ћев Оди сеј, да кле, не от кри ва свет, јер он о исти ни 
све та, по пут Си ре на, зна све, већ мо ра да от кри је се бе и свр ху свог по сто
ја ња у ње му. 

Оту да је и пло вид ба о ко јој је реч у пе снич кој књи зи од ре ђе на „прам
цем по е зи је”. На тај на чин, ка ко нам су ге ри ше пр ва це ли на књи ге под 
на сло вом „Упит”, са ма по е зи ја по ста је брод, пе снич ке стру не су од „пене 
и зву ка”, са бра ћа бро да ри ма су „бар ди пе сни ци”, мо ре је „ва зда ис ку сна 
љу бав ни ца”, а кри ла по е зи је по ста ју екви ва лент си рен ског пе ва. Во ђе ни 
овим ана ло ги ја ма, мо же мо кон ста то ва ти ка ко пе сни ци пло ве мо рем ви
ђе ним као те ло љу бав ни це, а на ла ђи по е зи је ко ја је по све ап стракт на: она 
је од пе не, зву ка, сно ва, али, ујед но, та ла ђа мо же се ем бле мат ски пред
ста ви ти кри ли ма са мих Си ре на. У мо ти ву пе не осе ћа се при су ство бо ги
ње Афро ди те, ко ја је пре ма ми ту ро ђе на из ње, док се у зву ци ма слу ти 
ехо Апо ло но ве ли ре и Му за ко је су га пра ти ле. 

На да ље, ка ко би смо до не кле схва ти ли ова кав пе снич ки гест, мо же 
нам би ти од по мо ћи и Ма га ра ше ви ћев есеј „Тај на Хо ме ро вих Си ре на”, 
где је об ја шње но ка ко је Афро ди та пре о бра зи ла де ви це у Си ре не, бу ду ћи 
да ни су хте ле да се „по да ју ни бо го ви ма ни љу ди ма”, а да пре хо ме ров ске 
Си ре не ни су мо гле да ле те јер су им баш Му зе по чу па ле кри ла, ка ко би 
од њих пле ле вен це. „Су коб зре ле жен стве но сти и де ви чан ства”, оли чен 
у су ко бу из ме ђу Афро ди те и Си ре на, ин тен зив но је при су тан и у књи зи 
Пев Си ре на, по себ но ка да се има у ви ду да с јед не стра не има мо пе сме 
у ко ји ма про го ва ра ју и гла со ви љу бав но ис ку сних же на (Ле па Хе ле на, 
Кир ка, Ка лип со), али и де ви ца (Пен те си ле ја, На у си ка ја) и, ка ко пе сник 
на по ми ње у „За пи су по во дом на сло ва ’Пев Си ре на’”, до сто јан стве них 
жен ских би ћа, по пут Хе ка бе, Ан дро ма хе, Ка сан дре. Ипак, у по е зи ји 
Мир ка Ма га ра ше ви ћа Си ре не ма хом ни су по зи тив но ко но ти ра не и њи хов 
дух пре мо же мо пре по зна ти у Хе ле ни Тро јан ској, ко ја би „це лом све ту 
’све’ об ја сни ла”, јер „Оне вла да ју: не си те / Жуд них те ла Си ре не”. Шта ви
ше, пе сник нам ука зу је да са вре ме не Си ре не тре ба пре по зна ти у же на ма 
ко је су „ка зну Афро ди ти ну” од ба ци ле и „си ли ко ном под у пр те, гелсја јем 
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ла ки ра не, / сад кан џе у ви со ке шти кле уте ра(ле)”. Оне се ни су са мо у би ле, 
већ су се ма ски ра ле у са вре мен вид ле по те, ко ја је ла жна и из ве шта че на, 
али ко ја жр тве и да ље не ми нов но во ди у про паст. 

Одо ле ти им, зна чи су о чи ти их са об ма ном, због че га им је ди но пре
о ста је да се стр мо гла ве у мо ре. Оне су то учи ни ле из оча ја ња јер је, од у
прев ши се пе ву, Оди сеј про зрео њи хо ву тај ну, исто као што се и Сфин
га ба ци ла у про ва ли ју ка да је Едип от крио да је ре ше ње ње не за го нет ке 
Чо век. Је ди ни на чин да Чо век спо зна „се беусве ту” је сте да се су о чи са 
соп стве ним Си ре на ма, тј. соп стве ним ла жи ма, стра сти ма и те ле сним 
ис ку ше њи ма; да их, по пут Оди се ја, чу је, али да им се не пре да је.

Мо же мо се, ме ђу тим, за пи та ти и за што пе сник по се же за овом те
ма ти ком, ко ја су ње го ва по тен ци јал на из во ри шта и у че му се огле да 
свр хо ви тост овог из бо ра. Јед ним де лом нас на тра го ве мо же на ве сти и 
сам стил пи са ња, ода бир рит ма и ме тра сти хо ва, али и ње го ви есе ји и 
пре во ди лач ки рад. У кри ти ци је при ме ће но да је Ма га ра ше вић по је ди не 
ци клу се пе са ма пре ме штао из јед не збир ке по е зи је у дру гу, али то ни је 
слу чај са Пе вом Си ре на, књи гом ко ја је ко ре спон дент на са Сен ка ма бе-
смрт но сти (1975), Сја јем Ва ви ло на (1980), За го не ти ма веч но сти (1984), 
Вар ва ри јом (1988), Стре ла ма Еро со вим (1995), али ипак до но си но ве пе
сме. Шта ви ше, и са прет ход ном збир ком Оде и по ку де (2016) ус по ста вља 
ве зу кроз мо тив Оди се ја, ко ји се слу ти у пе сми „Оги ги ја”, али и екс пли
ци ра у „Оди До си те ју”: „Ср ба ља свих Оди сеј / пре му дри наш До си теј” 
и пе сми „У зна ку Стрел ца / Оцу”: „Про це ну до бру ви диш и да јеш / На мах 
спле те ну те ти вом лу ка / Ко ји за те жеш да хит неш лек / Стро гом ру ком 
Оди се ја / Чи јим си ре на ма под ле гао ни си”. Иа ко у Ода ма и по ку да ма 
по ре ђе ње са Оди се јем има функ ци ју вред но сно ви со ке ква ли фи ка ци је, 
у Пе ву Си ре на пе сник из ни јан си ра но и ефект но, кроз осам пе са ма пе тог 
ци клу са да је „Оди се јев прâ ви лик”. Не про из вољ ним бро јем пе са ма у 
овом ци клу су за си гур но се алу ди ра на то што је Дан те сме стио Оди се ја 
у осми круг Па кла, о че му Ма га ра ше вић пи ше и у есе ју „Дан те Али ги
је ри – кла сик европ ског пе сни штва”, овом ци клу су, али и у пе сми „Тро
јан ски коњ”: „Сред осме па кле не ја ру ге / ’Због вар ке с ко њем до ве ка / 
ја де ту го ле ме тр пе сви лу ка ви’ / на че лу са оним што се сви к’о / ла га њу 
да је то бо же Ни ко”.

Кроз прет ход на че ти ри ци клу са пе са ма пе снич ки су са же те и „пре
пе ва не” Или ја да и Оди се ја у по је ди ним сво јим сто жер ним тач ка ма, па 
се сти че ути сак да они ли ко ви Хо ме ро вих епо ва ко ји про го ва ра ју у пе сма
ма то чи не из ван вре мен ске по зи ци је веч но сти, на ма ње или ви ше по сре
дан на чин све до че ћи сво ју исти ну о све ту и се бе у том све ту. Је дан од 
упе ча тљи вих при ме ра је „при зна ње” Хе ле не Тро јан ске, ко ја из по зи ци је 
смр ти и веч но сти про го ва ра о сво јој сли ци, про ме ње ној ра дом исто риј
ског вре ме на и исто ри јом књи жев но сти: „Са оно га све та чу јем да ме 
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осо бит пе сник / Јејтс ола ко, де вој чур ку на лик при ка за. / Ал да сам за и ста 
то ли ко ба ла ва би ла / Ка ко бих све то ве ово ли ко по кре ну ла!?”

 Ови гла со ви, да кле, има ју ра зно ли ке функ ци је ко је се ма ни фе сту
ју као „Ан дро ма хин глас”, „Хек то ров сан”, „Ка сан дра го во ри”, „Хе ле на 
Тро јан ска при зна је”, „Хе ка бин ва пај”, „Оди сеј се ис по ве да”, „Ео лов дар 
или Оди сеј се ја да”, „Оди сеј се пи та”, „Хе ка та се жа ли”, „При ја мов дух 
го во ри”, „Кир кин пој”, „Ка лип со ја ди ку је” и ци клус од пет пе са ма „Пе
не ло пин тре ну так”. Ја сно је да Мир ко Ма га ра ше вић оства ру је пе снич ки 
ди ја лог са пе смом „Оди сеј го во ри” Ми о дра га Па вло ви ћа, што се мо же 
при ме ти ти и на при ме ру пе сме „По во љан ве тар спа ја је дра и смер” из 
че твр тог ци клу са, ко ја има за мо то по след ња три сти ха Па вло ви ће ве 
пе сме. По ред оста лог, ва жност ко ју Па вло ви ће ва пе сма из Мле ка иско ни 
(1962) има за Ма га ра ше ви ћа ви ди се и по то ме што је пред крај есе ја 
„Тај на Хо ме ро вих Си ре на” та ко ђе на ве де но не ко ли ко по чет них сти хо ва 
из ње. Сто га би мо гло да бу де ин те ре сант но по тен ци јал но ту ма че ње Па
вло ви ће ве пе сме „Оди сеј го во ри” у кон тек сту две ју Ма га ра ше ви ће вих 
пе са ма у ко ји ма „го во ре” Ка сан дра и При ја мов дух и пи та ња за што Ма
га ра ше ви ћев Оди сеј не „го во ри”, већ се ис по ве да, ја да и пи та. По што би 
та ква ана ли за зах те ва ла дру гу при ли ку и ви ше про сто ра, за ову би мо
жда би ло до вољ но ис та ћи не ко ли ко за па жа ња.

Ја сно, две на ре че не пе сме по ве за не су од но сом ћер ка (Ка сан дра) 
– отац (При јам) и ко нач но шћу ху де суд би не ко ја је сна шла Тро јан це, а 
ко ју су пред о се ћа ли са мо њих дво је: Ка сан дра про роч ким да ром, а При
јам јер је је ди но он ве ро вао у ње на про ро чан ства. Ка сан дру је Апо лон 
про клео, а При ја мо вом ду ху на кон све га је ди но пре о ста је да ку не: „Не ка 
вам је про ста / ва ша крат ка па мет / и не ка вам ту ђи бо го ви, / ка да на сту
пи тре ну так, / ус кра те ми лост ко ју сте ви / про пу сти ли да по ка же те / 
пре ма на ма”. И не ку не са мо При јам, краљ и отац, већ и ње го ва же на, 
кра љи ца Хе ка ба, у пе сми „До смр ти Хе ка ба хра бро је кле ла” и сна ха Ан
дро ма ха: „Не ка је про клет Ахил без ли ца! (...) Мрач на суд бо Све та / Би ла 
и оста ла си кле та”. Моћ не кле тве по ни же них, за бо ра вље них, си ло ва них 
и на пре ва ру, еп ски не до сто јан стве но по би је них Тро ја на ца, из го во ре не 
ре чи ма тро јан ске кра љев ске по ро ди це у име на ро да, по пут Еу ме ни да 
по че ле су да про го не Ахеј це по бед ни ке („По бе ди смо, а из гу би смо!”). (Мо
жда је за то Оди се ја бли ска Оре сти ји, јер док се не ока ју гре си и кле тве, 
Оди сеј не мо же да се вра ти на Ита ку.) 

Оди се јев пут мо ра, да кле, да по тра је оно ли ко ко ли ко је рат тра јао, 
и као што је све от по че ло Афро ди том и ја бу ком раз до ра, та ко се мо ра 
Афро ди том и окон ча ти, тј. „Ис ку ше њи ма вер но сти”: „Кир ка, Ка лип со, 
На у си ка ја, увек дич не, / Сва ка од њих гла сни ца је ле по те веч не! / Бе ху 
по не што на лик бо жан ској Ар те ми ди / Лов ки њи од ко је це ла ду ша бри
ди, / Сва ка бли ста ва бје к’о мед на Ка ли о па, / Ал ср це ва пи: Пе не ло па! 
Пе не ло па!” И за и ста, Оди сеј је сте чо век „гор чи не”, ко ји је спо знао свет 
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у свим ви до ви ма и ко ји се од ре као веч ног жи во та, за рад је ди ног што је 
у ње го вом жи во ту оста ло не у ка ља но, а то су дом и по ро ди ца, због ко јих 
ни је ни же лео да оде у рат. Вра тив ши се ку ћи, он мо же са мо да схва ти 
да му је чи тав жи вот про гу та ла Афро ди ти на ја бу ка. И не са мо ње му. 
„Хек то ров сан”, ка ко за па жа Лом пар, онај је жи вот ко ји је и Оди сеј же
лео: „Као што је Оди сеј – код Пла то на – иза брао но ви жи вот у об лич ју 
не у па дљи вог и мир ног чо ве ка, та ко Хек тор са ња свих бо ја струч ке цве ћа 
/ за и гра ни упро ле ће да бе ре мо.” 

Оди се ју пре о ста је да се ја да или, ор фе ли нов ски го во ре ћи, се ту је. Осим 
што је Ма га ра ше ви ћев Оди сеј осве тљен фи гу ром Оди се ја у европ ској књи
жев но сти (она ко ка ко је пе сник де фи ни ше и схва та у есе ју „По јам европ
ског пе сни ка”), па га та ко пор тре ти ше Хо ме ром, Вер ги ли јем, Дан те ом, 
Џој сом и Па ун дом, у пр вој пе сми ци клу са „Оди се јев прâ ви лик”, пе сник 
је ис ко ри стио и оди се јев ски по тен ци јал срп ске књи жев но сти. Нај ви дљи
ви ји при ме ри је су, за си гур но, Оди сеј / Улис Ми о дра га Па вло ви ћа и Јо вана 
Хри сти ћа, бу ду ћи да за мо то по јед них пе са ма узи ма њи хо ве сти хо ве.

Ме ђу тим, стил, ор га ни за ци ја стро фа и упо тре ба ри ма, ко ји ис пр ва 
са вре ме ним чи та о ци ма мо гу да де лу ју ана хро но, упу ћу ју на то да Ма га
ра ше ви ћев Пев Си ре на тре ба са гле да ти и у кон тек сту „пе снич ког пам ће ња”, 
па та ко и те ма ти за ци је Си ре на у срп ској по е зи ји 18. и 19. ве ка. Па ра диг
ма тич ни, али и ан то ло гиј ски при ме ри, би ли би пе сма „Сје то ва ни је” За
ха ри је Ор фе ли на у сти хо ви ма: „Био б’ мо на хом, отрек ши с’ свје та, / али 
бо јим се что мла да ље та / ла жљи ве си ре не, / ље пот не же не, / пре ва ри ће, 
/ пре ва ри ће” и дип тих Ла зе Ко сти ћа „Ме ђу ја вом и мед сном” и „На по
но сној ла ђи”, ко је у Па вло ви ће вој Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва сто је 
јед на до дру ге. „Гор чи на” Ма га ра ше ви ће вог Оди се ја чи ни се да је ор фе
ли нов ска, али пло вид ба осми шље на сном, пе ном и те лом има не што од 
Ла зе Ко сти ћа: „На по но сној ла ђи / На ла ђи љу ба ви / По шо сам те бе на ћи, 
/ Остро вац уба ви. (...) Ме та ни шућ сам кле ко / На ди ван ото чац, / У уз ди
сај се сле го / На мет нут по љу бац”. Оту да по ста је ја сни је што пра ти мо 
Оди се ја у Пе ву Си ре на кроз ње го ве ерот ске аван ту ре са ча роб ни ца ма и 
ним фа ма, ка кве су Кир ка и Ка лип со. Нај по сле, и два ци клу са пе са ма 
„Пе не ло пин тре ну так” и „Оди се јев прâ ви лик”, иа ко не сто је је дан до 
дру гог, пред ста вља ју пар, по пут Ко сти ће вих пе са ма.

У срп ској по е зи ји 20. ве ка мо гу се ис пра ти ти пе снич ке об ра де ове 
те ме, у глав ним то ко ви ма по чев од Ми ло ша Цр њан ског, Ду ша на Ва си
ље ва, Ра де та Дра ин ца, па до Па вло ви ће вог Оди се ја, Хри сти ће вог Ули са, 
Па ви ће вог сред њо ве ков ног Урик ша Ла ер те ши ћа, ма да и знат но ши ре, 
на рав но. Са по је ди ним пе сни ци ма, ка ко је већ би ло ре чи, Мир ко Ма га
ра ше вић ус по ста вио је пе снич ки ди ја лог, па је на тај на чин ис пи сао са мо
свој ни лук оди се јев ске те ме у срп ској по е зи ји од 18. до 20. ве ка. 

Раз у ме се, мит о Оди се ју по себ но је ин спи ри сао мо дер не ау то ре и 
чи ни се да ње го ва ма три ца по нај ви ше од го ва ра ду ху вре ме на са вре ме ног 
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чо ве ка. Љи ља на Ђур ђан је у раз ма тра њи ма о „од но су ми та и књи жев но
сти у раз до бљу fin de siéclea и у аван гар ди” ис та кла Ни че о во за па жа ње 
о ми ту као са же тој сли ци све та и ем бле му по јав но сти, ко га је са вре ме ни 
чо век ли шен, па је за то осу ђен да тра га за њим, и у том сми слу са вре ме ни 
чо век био би по и сто ве ћен са Оди се јем. По зи ва њем на Ле виСтро са, Фреј
зе ра, Бод ки на, Јун га и Ели о та мит се да ље де фи ни ше као ар хи је зич ка 
ка те го ри ја, те је мо гућ но по мо ћу ње га про дре ти ис под је зи ка и до ћи до 
са ме би ти људ ског би ћа. Ре кре и ра њем ми та ар хи је зич ка ка те го ри ја може 
би ти ак ти ви ра на и на тај на чин би ствар ност до би ла ви ши и уни вер зал
ни ји сми сао. Ко нач но, он то ло шко, ар хи је зич ко схва та ње ми та, мо дер на 
фи ло зо фи ја де фи ни са ла је кроз де ла Ерн ста Ка си ре ра и Ђам ба ти ста Ви ка, 
ко ји су сма тра ли да по сто ји ор ган ска спо на из ме ђу ми та и пе сни штва. 
Је ди но је, да кле, је зик по е зи је онај у ко ме је реч са чу ва ла сво ју из вор ну 
мит ску сна гу, па се оту да мо жда и мо же об ја сни ти Ма га ра ше ви ће во окре
та ње не са мо пе снич кој већ и ар хи је зич кој тра ди ци ји срп ске књи жев но сти. 

До ћи до би ти људ ског би ћа и је сте при мар ни циљ Пе ва Си ре на, 
бу ду ћи да Оди сеј на сто ји да спо зна „се беусве ту”, а по сред но и чи та лац 
кроз ис ку ство чи та ња. Тај свет, ни чо ве чан ство, ни су ни ка да исти, али 
ис ку ства прет ход ни ка, би ло да су Дан те или Ор фе лин, мо гу да бу ду ин
спи ра тив на да се са гле да Оди сеј дру ге де це ни је 21. ве ка. Оди сеј Мир ка 
Ма га ра ше ви ћа ак ти ви ра код чи та о ца не ко ли ко кључ них про бле ма на ше 
ци ви ли за ци је, а то су, по ред љу ба ви, по ро ди це и отаџ би не – за бо рав и 
на ро чи то са вест. У сти хо ви ма ко је из го ва ра Хе ка ба ви ди се ахеј ско вар
вар ство и ди вљач ко по на ша ње, то ли ко да се то га „и Хо мер за сти део – / 
Хе ка тин јад је пре ћу тао”. У име исти не и ху ма ни те та, пе сник Мир ко 
Ма га ра ше вић опре де лио се да не пре ћу ти.

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

АУ ТЕН ТИЧ НА МИ САО О КО СО ВУ, СА КО СО ВА

Дра го мир Ко стић, Же на из Ви ти не, Па но ра ма –Је дин ство, При шти на, 
Ко сов ска Ми тро ви ца 2018

Ве ћи на књи жев них кри ти ча ра, од но сно про у ча ва ла ца књи жев но
сти, ка да на пи ше де се ти ну тек сто ва, сту ди ја, есе ја, кри ти ка, при ка за 
– са би ра их у књи гу. Те тек сто ве, ма ко ли ко не ки од њих, по је ди нач но, 
би ли зна чај ни и вред ни, нај че шће не по ве зу је ни је дан за јед нич ки име
ни тељ, те мат ски, про блем ски, чак ни стил ски; не ма ју, да кле, би ло ка кве 




