
464

СА ЊА ПЕ РИЋ

ПО Е ТИЧ КА НА ЧЕ ЛА  
МИ О ДРА ГА БУ ЛА ТО ВИ ЋА*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју по е тич ка на че ла Ми о
дра га Бу ла то ви ћа ис ка за на у пи сми ма, из ја ва ма и ин тер вју и ма, 
где је по себ но ис так ну то за ни ма ње за на чин на ко ји овај пи сац 
ства ра. Ау тор ра да при сту па ода бра ном кор пу су по сма тра ју ћи 
по е то ло шке ста во ве пи сца у окви ру три про блем ска под руч ја: 
од нос де ло –у мет ник, од нос де ло –ствар ност и од нос де ло –дру
штво. Ана ли за по ка зу је да пи сац ви ше ис ти че удео ен ту зи ја зма 
у свом књи жев ном ра ду, по ста вља ју ћи емо ци је и сна жан на гон 
за ства ра њем на су прот ин те лек ту а ли зму и „књи шкој књи жев но
сти”. Ње го ви по е то ло шки ста во ви ука зу ју, та ко ђе, на то да пи сац 
по ла зи од сво је ин ди ви ду ал но сти и емо ци ја, ка ко би, ко ри сте ћи 
ода бра не еле мен те спо ља шње ствар но сти, ус пео да из ра зи соп
стве ну ви зи ју све та. Ка да је у пи та њу тре ће про блем ско под руч је, 
ис ти че се уве ре ње Ми о дра га Бу ла то ви ћа да је функ ци ја умет но
сти да за ба ви, при че му уку су пу бли ке, ипак, не тре ба по вла ђи
ва ти. Ре зул та ти ис тра жи ва ња оправ да ва ју та ко став мно гих кри
ти ча ра да је Бу ла то вић „чо век крај но сти”, при че му се на сто ји ука
за ти на пре о вла ђу ју ће еле мен те у по е то ло шким ста во ви ма овог 
пи сца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: екс пли цит на по е ти ка, ау то по е ти ка, ен ту
зи ја зам, тех не, ин тер вју.

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко
ва ње у срп ској књи жев но сти” (178005) под ру ко вод ством проф. др Све тла не 
То мин, на ко ји је ау тор ка укљу че на као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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1. Увод

Ми о драг Бу ла то вић је дан је од пи са ца ко ји су да нас за по ста
вље ни и у чи та лач ким и у на уч но кри тич ким кру го ви ма, док је 
сво је вре ме но „био је дан од нај буч ни јих пи са ца на ше књи жев но сти, 
ка ко се чи ни ло у тре ну ци ма ње го вог нај ин тен зив ни јег јав ног екс
по ни ра ња”.1 Бу ла то вић је и „је дан од на ших нај бо љих ро ман си је
ра и, уз Ан дри ћа, нај пре во ђе ни ји наш пи сац”.2 Да ти од го во ре о 
раз ло зи ма због ко јих Ми о драг Бу ла то вић ни је да нас ме ђу по пу лар
ни јим пи сци ма, пре ва зи ла зи ло би окви ре ово га ра да. Те ма на ко јој 
је у ра ду фо кус, Бу ла то ви ће ва екс пли цит на по е ти ка, по ка зу је ипак 
из ве стан сте пен ње го ве мар ги на ли зо ва но сти у са вре ме ној на у ци 
о књи жев но сти. На и ме, Ми о драг Бу ла то вић је „ра до и че сто да вао 
ин тер вјуе, уче ство вао у ан ке та ма и раз го во ри ма, од го ва рао на пи
та ња и про зив ке, а ни је се ус те зао да и сам пи та, про зи ва и по ле
ми ше”.3 Упр кос чи ње ни ци да је пре ско ро две де це ни је об ја вљен 
избор Бу ла то ви ће вих раз го во ра, Ни кад истим пу тем Сто ја на Ђор
ђи ћа, у ко ји је увр ште но 68 раз го во ра од укуп но сто ти нак, „књи
жев ни исто ри ча ри, те о ре ти ча ри и кри ти ча ри ко ји су се си сте мат ски 
ба ви ли ана ли зом књи жев ног опу са Ми о дра га Бу ла то ви ћа (1930–
1991) уо чи ли су не до ста так при ло га о пи шче вог екс пли цит ној по
е ти ци”.4 Рад ко ји је 2013. го ди не об ја вљен у збор ни ку по све ће ном 
књи жев ном ства ра ла штву Ми о дра га Бу ла то ви ћа, а чи ји је ау тор 
Ра до мир В. Ива но вић, до но си ин те ре сант на за па жа ња о Бу ла то
ви ће вој екс пли цит ној по е ти ци, ме ђу тим, чи ни се да си сте ма ти чан 
при ступ не до ста је, као и да ау тор оста је рас пли нут над мно го
број ним про тив реч но сти ма у Бу ла то ви ће вим ин тер вју и ма. Ка ко 
би се на аде ква тан на чин при сту пи ло по е то ло шким ста во ви ма 
не ког пи сца, ва жно је има ти у ви ду да је пој мов ни оквир по е ти ке 
из ве ден из са мог про це са ства ра ња књи жев ног де ла. Још од ан ти
ке про ми шља ју се основ ни про бле ми умет нич ког ства ра ња, и фор
ми ра пој мов на апар ту ра за ту ма че ње ње го вих те о риј ских осно ва. 
Вре ме ном, ја сно су се из дво ји ла три про блем ска под руч ја. У са
жет ку ра да по јед но ста вље но на зва на: од нос де ло –у мет ник, од нос 

1 Сто јан Ђор ђић, „Исти на и же сти на ис по вед не ре чи Ми о дра га Бу ла то
ви ћа”, у: Ми о драг Бу ла то вић, Ни кад истим пу тем, књи га раз го во ра, прир. 
Сто јан Ђор ђић, БИГЗ – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1999, 370. 

2 Зо ран Се ку лић, Бу ле, пти ца ру га ли ца, Уни рекс – Ок то их, Бе о град – Под
го ри ца 1992, 11.

3 С. Ђор ђић, нав. текст, 370. 
4 Ра до мир Ива но вић, „Ства ра ње као суд би на (Екс пли цит на по е ти ка Мио

дра га Бу ла то ви ћа)”, у: Књи жев но ства ра ла штво Ми о дра га Бу ла то ви ћа, збор
ник ра до ва, уред. Жар ко Ђу ро вић, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 
Под го ри ца 2013, 5.



466

де ло –ствар ност и од нос де ло –дру штво, ова про блем ска под руч ја 
отва ра ју мо гућ но сти бо љег раз у ме ва ња пи сца, књи жев ног де ла, 
али и књи жев но и сто риј ске епо хе. 

Од лом ци Бу ла то ви ће вих пи са ма, ин тер вјуи у стра ним и до ма
ћим ме ди ји ма, раз го во ри ко је је во дио и из ја ве за но ви не ко је је 
да вао, да ју низ раз ли чи тих од го во ра на основ на пи та ња ко ја се 
по ста вља ју: На ко ји на чин умет ник ства ра умет нич ко де ло? Ка кав 
је од нос умет ни ка пре ма ствар но сти, при ро ди, уни вер зу му? Ка кав 
је од нос умет но сти пре ма дру штву? У на сто ја њу да од го во ри мо на 
по ста вље на пи та ња, ана ли зи ра ће мо де таљ но пи шче ве по је ди нач
не на во де. Уз ре че ни це ко је ука зу ју на Бу ла то ви ћев бри так је зик, 
же сти ну ње го ве ре чи и ду хо ви тост у из ра зу, при сут но је и мно штво 
озбиљ них ис ка за о соп стве ном књи жев ном ра ду, што ука зу је на 
из у зет но раз ви је ну ау то по е тич ку свест. Сем то га, Бу ла то вић је био 
и вр ло отво рен у раз го во ри ма, те за ње га Ђор ђић пи ше да је „имао 
хра бро сти да у ин тер вју и ма, у тој ре чи из го во ре ној у вла сти то 
име, про го во ри и о нај о се тљи ви јим и нај тај но ви ти јим те ма ма сво
га жи во та и књи жев ног ства ра ња”.5 На тај на чин мо же се до ћи до 
зна чај них са зна ња о ста во ви ма ко ји су ути ца ли на Бу ла то ви ћев 
књи жев ни рад, али и до бо љег раз у ме ва ња ши рег књи жев но и сто
риј ског кон тек ста у ко јем је пи сац ства рао. 

2. „Чи ста кап кр ви” уме сто ма сти ла:  
по е то ло шки ста во ви о од но су де ло –у мет ник

Пр во про блем ско под руч је под ра зу ме ва пи та ње о на стан ку 
умет нич ког од но сно књи жев ног де ла. У окви ру тог пи та ња ства ра 
се круг но вих: Ко ли ки је удео по себ ног ста ња на дах ну ћа (ен ту зи ја
зма) у ства ра њу, а ко ли ки удео ве шти не и ра да (тех не)? У за ви сно сти 
од то га, ка кав је умет ни ков стил? Ко ли ка је уло га умет ни ка у ства
ра њу? Зна чај ко ји је при да ван овим пи та њи ма ме њао се кроз вре ме, 
а удео ен ту зи ја зма и ве шти не у пи са њу књи жев них де ла у раз ли
чи тим књи жев но и сто риј ским епо ха ма до би ја дру га чи је раз ме ре. У 
по је ди ним пе ри о ди ма опо зи ци ја из ме ђу јед ног и дру гог би ла је 
не у тра ли са на. Раз ли чи та по и ма ња соп стве ног ства ра ња мо гу ће је 
пре по зна ти и у ре чи ма Ми о дра га Бу ла то ви ћа. У од ре ђе ним мо мен
ти ма он ис ти че зна чај не ке си ле ван ње га ко ја ути че на ње го во ср це, 
мо зак, кр во ток, те упра вља ње го вим ства ра њем, док у дру гим гово
ри ис кљу чи во о ра ду и тру ду ко је у сво је пи са ње ула же. Ту ма че ње 
и јед ног и дру гог у ње го вим раз го во ри ма и пи сми ма нео п ход но је 
за до би ја ње це ло ви те сли ке о Бу ла то ви ће вом на чи ну ства ра ња. 

5 С. Ђор ђић, нав. текст, 375.
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У пи сми ма Ми о драг Бу ла то вић че сто опи су је сво је пи са ње 
као му ку и те жак рад. Бо ри сла ву Пе ки ћу 1972. го ди не пи ше: „За 
раз ли ку од те бе, ја пи шем по ла ко, и са ве ли ком му ком сти гао сам 
до 200те стра ни це ро ма на о ганг сте ри ма, еми гран ти ма, те ро ри
сти ма, и та ко да ље, књи ге ко ју сам на сло вио био Ху ље, а ко јој сам 
про ме нио ti tle у Љу ди са че ти ри пр ста.”6 Спор рад, му ка при пи
са њу, па чак и про ме на на сло ва, сиг на ли зи ра ју да се ра ди о вр ло 
са ве сном пи сцу ко ји ула же мно го на по ра и вре ме на да би на пи сао 
сво је књи жев но де ло. По во дом истог ро ма на он пи ше Ми ли са ву 
Са ви ћу, уред ни ку Књи жев не ре чи, где је Бу ла то вић де ло пр ви пут 
и об ја вио: „Још јед ном, од пр вог ре да, све пре пи су јем. Цео ро ман још 
јед ном пре пи су јем. Пу но се скра ћу је, опле ме њу је, до да је и ме ња.”7 
Бу ла то вић вр ло че сто на во ди да је „муч на ствар пи са ти књи ге”.8 
У скла ду са тим је и тен ден ци ја да се де ло ни ка да „не пре пу шта 
слу ча ју”: „Сем не ких ма лих по је ди но сти, код ме не не ма слу чај
но сти.”9 Он ка же да са го ре ва у ра ду, и да се то и осе ћа.10 Да је реч 
о вр ло мар љи вом ра ду све до чи и сле де ћа из ја ва: 

Пи шем до ста те шко. Пре пи су јем све без број пу та. Кад год 
пи шем не што озбиљ но, бо ле ме нер ви, очи, ле ђа и ко ље на. Ако пи
шем зи ми, он да ста вљам то пле обло ге на ле ђа и око ко ље на. Нај че шће 
осла бим и по не ко ли ко ки ло гра ма, а де си се да се и уго јим. Ни сам 
та да вла сник ни сво је гла ве ни ко же. Чи ни ми се да ђа во ко ји не гдје 
спа ва у мо ме би ћу све то пи ше, па се и сам су тра дан чу ди. Као што 
ви ди те, ја сам вам пра ви ан ти ин те лек ту а лац.11 

Сем по ме ну тих те шко ћа у пи са њу, у овом на во ду при сут но 
је ви ше ва жних мо ме на та. Бу ла то вић за пи су је ка ко у ње му спа ва 
ђа во, а пре то га на гла ша ва да у то ку пи са ња ни је вла сник свог те ла. 
У ан тич ком до бу сма тра но је да бо го ви или му зе од у зи ма ју свест 
умет ни ку и го во ре кроз ње га као кроз ме ди јум (по пут Пи ти је), а 
Пла тон је сма трао да је пе сник иза бран од бо жан ства ко је кроз 
ње га про го ва ра. На тај на чин, у пи та њу је тран сми си ја, а зна чај песни
ка је ми но ран. У ка сни јим пе ри о ди ма зна чај умет ни ка се ме ња, али 
оно што је за ана ли зу Бу ла то ви ће ве екс пли цит не по е ти ке по себ но 

6 Бо ри слав Пе кић, „Пре пи ска Бо ри сла ва Пе ки ћа и Ми о дра га Бу ла то ви ћа”, 
у: Ко ре спон ден ци ја као жи вот: пре пи ска са при ја те љи ма: (1965–1986), прир. 
Љи ља на Пе кић, Со ла рис, Но ви Сад 2002, 85.

7 Ми ли сав Са вић, „Дра ги Са ви ћу... Пи сма Ми о дра га Бу ла то ви ћа”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, год. 186, књ. 485, св. 4 (април 2010), 672.

8 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 14.
9 Исто, 50.
10 З. Се ку лић, нав. де ло, 78.
11 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 37–38.
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зна чај но, је сте упра во схва та ње по ко јем кроз умет ни ка про го ва ра 
бо жан ство. Има ју ћи у ви ду на зив ње го ве пр ве збир ке при по ве да
ка, Ђа во ли до ла зе, као и те ма ти ку тог али и свих ка сни јих ње го вих 
де ла, не чу ди што Бу ла то вић би ра упра во ђа во ла за си лу ко ја кроз 
ње га про го ва ра, од но сно пи ше. Зна чај но је при ме ти ти да ђа во ни је 
ван ње га, већ уну тар ње го вог те ла, као и да у ње му спа ва. Ако би 
се ства ра ње ка квим га Бу ла то вић опи су је у на ве де ном ци та ту мо гло 
по ве за ти са гу бит ком све сти и ра ци о нал не кон тро ле то ком пи са
ња, ја сно је да се у тре нут ку ка да свест усни, ђа во у те лу бу ди. Пре 
пи са ња, он је онај ко ји спа ва и не ма моћ над Бу ла то ви ћем. За ни
мљи во је оно што пи сац до да је – чак и тај ђа во се су тра дан чу ди 
на пи са ном. Да кле, не са мо што умет ник ни је све стан оно га што 
пи ше већ је и ђа во у ње му у не кој вр сти за но са то ком пи са ња. Само 
у јед ном ци та ту пре по зна је се удео ве шти не (тех не, рад, арс, ра зум) 
и ен ту зи ја зма (за нос, ин спи ра ци ја, ма шта, под свест) у Бу ла то ви ће
вом ства ра њу. Он ис ти че свој му ко трп ни рад, али се исто вре ме но 
при ка зу је и као не ко ко га ста ње за но са об у зи ма це лог, ути чу ћи 
не са мо на ње гов ум већ и на ње го во те ло и здра вље. 

Ка ко Сто јан Ђор ђић за пи су је, „Бу ла то вић је био, ре кло би 
се, по нај ви ше чо век крај но сти, и то па ра док сал них крај но сти; за 
њима је тра гао и у сво ме пи са њу и у сво ме ис по ве да њу, и умео 
је да их на ла зи и да их, као умет ник, ве што пра ти и из ра жа ва”.12 
Та ко се вр ло че сто, и у ње го вим ин тер вју и ма и у ње го вој про зи, 
ен ту зи ја зам и тех не спа ја ју у сво јим крај но сти ма на па ра док сал
не на чи не. На по је ди ним ме сти ма Бу ла то вић је вр ло ди рек тан: 
„Не ве ру јем у књи жев не ин спи ра ци је, ве ру јем у та ле нат. Ве ру јем 
у по је ди нач не па си је. Ве ру јем у ну жност по сто ја ња па си ја.”13 
Као што у сво ју про зу уво ди љу де над вла да не стра сти ма, та ко 
ве ру је и да је за пи са ње по треб на од ре ђе на страст, док се та ле нат 
сма тра ну жно шћу. Оту да твр ди да је за ства ра ње осно ва та ле нат.14 
На дру гом ме сту го во ри по но во у при лог ен ту зи ја зму: „Књи жев
ност је мој дом, а основ но осе ћа ње за нос. Сле ди да сам ро ђен у 
за но су, за нос је моје род но ме сто, а књи жев ност ат мос фе ра, ко
му нал ност у ко јој жи вим.”15 По и ма ње сло бо де као вр хов ног на
че ла у умет но сти, али и у живо ту, по себ но је зна чај но за Бу ла
то ви ће ву по е ти ку. Ми сао о сло бо ди у на ред ном ци та ту ва ри ра у 
ви ше при ли ка, ме ђу тим, у на ред ним ре че ни ца ма ве ли ку ва жност 
за до би ја и ма шта:

12 С. Ђор ђић, нав. текст, 375.
13 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 25.
14 Исто, 114.
15 Исто, 201.
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Сло бо да у ства ра њу, то је сло бо да у ср цу и ин те лек ту ал но сти 
сва ког умет ни ка. Бу ду ћи нео гра ни че на, да та не де кре том, не су дом, 
не за по зај ми цу, већ дру штвом ко је је од ба ци ло та бу и за бра ну, сло
бо да тра жи да се у ства ра њу иде до кра ја. За ма штом, ка жем, за 
ма штом!16

„Ићи до кра ја” глав ни је по сту лат Бу ла то ви ће вог ства ра ња. 
Та ко он иде до кра ја не са мо за ма штом и не са мо у за но су, већ и у 
свом ис тра жи вач ком ра ду за по тре бе пи са ња књи ге. Он ти ме по твр
ђу је да ве ру је и у зна ње, као што ве ру је и у та ле нат. „По штен рад 
– а ја мно го, ве о ма мно го ра дим – мо ра би ти и по ште но пла си ран. 
Зна те ли ви да сам ја Љу де са че ти ри пр ста пи сао, све из но ва, 
де сет пу та”, из ја вљу је пи сац у јед ном раз го во ру.17 Да би на пи сао 
не ке од сво јих књи га, Ми о драг Бу ла то вић је за и ста упо зна вао ганг
сте ре, еми гран те и про сти тут ке из сво јих ро ма на, ста јао за јед но 
са но ви на ри ма ис пред нај о зло гла ше ни јих еми грант ских ло го ра, 
и не ма ли број пу та на шао се у опа сно сти. „Да кле, пи сац мо ра да 
си ђе на зе мљу из свог за ми шље ног чар да ка, да се по ме ша с љу ди
ма и да по ште но за су че ру ка ве”, пи ше Бу ла то вић.18 Он ни је са мо 
на пра вио ко рак „до кра ја” си ла зе ћи из за ми шље ног чар да ка у под
зе мље до сво јих ју на ка, он је умео и да „за су че ру ка ве” ба ве ћи се 
на уч но и стра жи вач ким ра дом у пу ном сми слу те ре чи. Го во ре ћи 
о свом ро ма ну Хе рој на ма гар цу, Бу ла то вић опи су је при пре ме за 
пи са ње де ла: 

На овој књи зи ра дио сам ви ше од три го ди не. Био је то из у
зет но те жак рад. Ни шта до сад ни сам те же ра дио, али ни са ве ћим 
за до вољ ством. Мо рао сам пу то ва ти по Ита ли ји, про у ча ва ти ита
ли јан ски мен та ли тет. Не ко ли ко пу та пао сам у по сте љу. Био је то 
по сао ко ји ме је ко штао не ра ва. Јер, као што зна те, ја ни сам ин те лек
ту а лан пи сац ко ји све ра ди пре ко свог зна ња и еру ди ци је, код ме не 
све то иде пре ко жле зда, пре ко ср ца, пре ко не ра ва, а за тим чак и 
пре ко ко же.19

Бу ла то ви ћу је ва жно да ис так не ка ко он ни је „ин те лек ту а лан 
пи сац”, чак и ка да опи су је вр ло озбиљ не при пре ме за пи са ње ро
ма на, и вре ме у ко јем, ка ко је очи то, аку му ли ра зна ње о ма те ри ји 
о ко јој пи ше. Он ка же: „Од у век сам осе ћао од бој ност пре ма ин те
лек ту ал ним, те о риј ским дог ма ма. Пи сао сам оно што сам умео и 

16 Исто, 197–198.
17 Исто, 163.
18 Исто, 170.
19 Исто, 81–82.
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осе ћао.”20 Из ово га по ста је ја сни је за што пи сац то ли ко на гла ша ва 
удео сво јих емо ци ја, па чак и те ла у пи са њу, док у по је ди ним тре
ну ци ма зна чај свог на уч но и стра жи вач ког ра да ума њу је. Бит но му 
је да све аку му ли ра но зна ње про пу сти нај пре кроз фил те ре сво јих 
емо ци ја (жле зда, ср ца, не ра ва, ко же), па тек он да да га за пи ше, 
има ју ћи у ви ду да не же ли да по ста не пи сац ин те лек та и еру ди ци је, 
а по себ но не те о ри ја и дог ми. На тај на чин он не би ус пео да чу је 
крик из свог нај ду бљег би ћа, али ни крик оних ко ји по ста ју ју на ци 
ње го вих де ла.

Крик за Бу ла то ви ћа по ста је ва жно сред ство за опи си ва ње 
по ри ва из ко јих пи ше. Го во ре ћи о књи зи Љу ди са че ти ри пр ста, 
он ис ти че:

На по ми њем да та књи га ни је пи са на са лон ски, да кле еле гант
но, већ је она са зве жђе људ ских ја у ка, сни мље них и хва та них по овом 
не срећ ном европ ском кон ти нен ту. Што се ме не ти че, мо гу ре ћи да 
је то нај сло же ни ји и нај не кон тро ли са ни ји крик ко ји је до сад про
ва лио из мог гр ла. Ни бри ге ако сам се огре шио о ме ло ди ју.21

„Ме ло ди ја” би у овом за пи су мо гла озна ча ва ти стил пи са ња, 
што зна чи да је Бу ла то ви ћу ва жни ји „крик”, оно су штин ско што 
же ли да из ра зи, од са мог на чи на из ра жа ва ња. За нос под ра зу ме ва 
пи са ње из ван све сне кон тро ле, док ис ти ца ње ра зу ма, ако и не ис кљу
чу је та ле нат (не што што се не мо же на у чи ти), под ра зу ме ва стил 
као по сао ко ји се учи. Та ко он на дру гом ме сту ка же: 

У сво јим прет ход ним књи га ма [пре књи ге Хе рој на магарцу] 
нај ве ћу па жњу сам по све ћи вао сти лу, че сто сам на ла зио за до вољ ство 
у ду гач ким опи си ма. Овог пу та био сам по нет бу ји цом до га ђа ја и 
њи хо вим ди на ми змом. Стил се на мет нуо сам од се бе – по не где, 
та кав ми је осе ћај, и про тив мо је во ље – а мо жда има у се би и из ве
сне фил мич но сти.22

Ов де Ми о драг Бу ла то вић екс пли цит но ис ти че стил као не што 
што је дик ти ра но за но сом, ма те ри јом о ко јој пи ше, а ко ја је у слу
ча ју ро ма на Хе рој на ма гар цу из у зет но ди на мич на и бур на.

У „бу ји ци до га ђа ја” о ко јој пи сац го во ри из два ја се глас ко ји 
он у ви ше на вра та на зи ва кри ком, а ко ји је увек не кон тро ли сан и 
мо ћан. Бу ла то вић га опи су је на раз ли чи те на чи не, са по ру ком која 

20 Исто, 22.
21 Исто, 135.
22 Исто, 65.
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је увек иста – тај крик је ја чи од ње га и дик ти ра пра вац ње го вог 
пи са ња: „Ро ман Љу ди са че ти ри пр ста је нај стра шни ји и нај сна
жни ји крик ко ји је мо гао да иза ђе из мо га гр ла. Тај крик је ви ше гла
сје свих оних кри ко ва ко је сам чуо.”23 И сво ју пр ву књи гу, Ђа во ли 
до ла зе, Бу ла то вић опи су је слич но: „То је би ла нај ја ча про ва ла из 
мо га гр ла.”24 Чи ни се да је крик нај ди рект ни је су прот ста вљен 
ин те лек ту а ли зму, ко ји је Бу ла то ви ћу био то ли ко од бо јан. У јед ном 
од ин тер вјуа од го ва ра на пи та ње о то ме да ли је ства рао све стан 
про грам кроз сво јих осам де ла: „Не, љу ди ко ји има ју ма шту и ин
ту и ци ју, као ја, не мо гу има ти, ка ко бих ре као, не ки по себ но ве
ли ки ин те лек ту ал ни про грам. Код љу ди са ин ту и ци јом све је у 
ин ту и ци ји, и зна ње и не зна ње, слут ња, страх али и оп ти ми зам.”25 
На пи та ње но ви на ра има ли ли те ра ту ре без ра на и из ра ња вље них, 
Ми о драг Бу ла то вић од го ва ра на ин те ре сан тан на чин: „Не, не ма. 
Мо же, али књи шке књи жев но сти. Ка квог гло ма зног ин те лек ту ал
ног ра да, то га мо же би ти. Али књи жев но сти као на у ке – не! На
уч но ис тра жи ва ње је стро го ве за но за емо ци је, исто као и за књи
жев ност.”26 О емо ци ја ма као о глав ном ис хо ди шту сво јих де ла 
пи сац про го ва ра у ви ше на вра та. То је још је дан на чин на ко ји се 
су прот ста вља стро гој ра ци о нал но сти и „књи шкој књи жев но сти”. 
Ива но вић при ме ћу је: „Бу ла то вић ап со лут ну пред ност да је ства-
ра њу над ми шље њем, по твр ђу ју ћи пре моћ емо ци о на ли стич ке над 
ра ци о на ли стич ком есте ти ком.”27 Ова пре моћ је, та ко ђе, још је дан 
од по ка за те ља Бу ла то ви ће ве сна жне ве ре у за нос. Го во ре ћи о то ме 
шта му је би ла на ме ра ка да је пи сао ро ман Љу ди са че ти ри пр ста, 
Ми о драг Бу ла то вић ка же сле де ће: „Свим сна га ма ко је су по се до ва
ли мо ја гла ва и ср це, це лом сво јом емо ци о нал но шћу, хтео сам да 
сни мим јед но не ве ро ват но гну сно, те ро ри стич ко осе ћа ње све та.”28 
За љу де ухва ће не у мре жу тог и та квог гну сног вре ме на Бу ла то вић 
је осе ћао по себ ну вр сту по што ва ња и љу ба ви. Он ка же: „Онај део 
чо ве чан ства ко ји је не при знат, ко ји је ин су фи ци јен тан, ко ји па ти, 
за тај део чо ве чан ства ра ди мој емо ци о нал ни си стем, мо ја ма шта, 
за тим мо ја књи жев на ра ци о нал ност.”29 За ни мљив је из раз „књи
жев на ра ци о нал ност” ко ји Бу ла то вић ко ри сти. Као да ти ме књи
шкој ра ци о нал но сти су прот ста вља књи жев ну, ону ко ју сма тра 
нео п ход ном за уоб ли ча ва ње сво јих осе ћа ња и ми сли. У по је ди ним 

23 Исто, 108.
24 Исто, 253.
25 Исто, 202.
26 Исто, 351.
27 Р. Ива но вић, нав. текст, 8.
28 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 139.
29 Исто, 243.
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тре ну ци ма, та кво уоб ли ча ва ње у Бу ла то ви ће вој екс пли цит ној 
по е ти ци де лу је као ма ги ја. 

Ми о драг Бу ла то вић из ја ва ма о књи жев но сти као ма ги ји не 
пра ви са мо ус пе ла по ре ђе ња већ чи ни и ко рак да ље ка да је у пи
та њу по е ти ка ње го вог ства ра ња и од нос из ме ђу ен ту зи ја зма и 
тех не: „Ли те ра ту ра, та пи лу ла, мо ја је суд би на. То је мо ја ма ги ја. 
Ре че ни ца ко ју бих нај ра ди је из го во рио у сва кој при ли ци је – Ни
сам крив, опро сти те што сам маг!”30 Ако је Бу ла то вић „маг”, он 
на не ки на чин по ста је де ми јург и по дра жа ва твор ца ства ра ју ћи у 
свом де лу но ви свет. Та кво по и ма ње пе сни ка бли ско је ро ман ти
чар ском схва та њу умет но сти. Сле де ћа из ја ва под се ћа упра во на 
ми сао ти пич ног пред став ни ка ро ман ти зма: „...што се ме не лич но 
ти че, мо гу ре ћи да не мо гу да не на пи шем ни јед не је ди не ре чи док 
ми не што не стег не ср це и не ис ти сне из ње га чи сту кап кр ви.”31 
То „не што” до би ја обри се та јан стве ног, и до дат но по ја ча ва до зу 
ро ман ти чар ског у Бу ла то ви ће вим ре чи ма. По не ка да је об ја шње ње 
јед но став но: „Све што сам на пра вио, па и на пи сао по чи нио сам 
из ве ли ке љу ба ви, из на го на, нај че шће, не све сног.”32 По не ка да, ме
ђу тим, Бу ла то вић оно та јан стве но, оно „не што” што му сте же ср це 
и на го ни га да пи ше, не об ја шња ва тек не све сним на го ном, ни ти 
оно до би ја по зи тив но обе леж је љу ба ви. То ни је ипак ни мр жња. 
„Јер без љу ба ви се ни шта трај но не мо же ста ви ти на па пир. Мр жња 
бри ше ства ра лач ку моћ”, об ја шња ва пи сац.33 

При мет но је да пи сац до след но ве зу је ства ра лач ку ма ги ју за 
мрач не си ле, ко је се, опет, не мо гу све сти са мо на ђа во ла. У пи та њу 
је че ста ме та фо ра у Бу ла то ви ће вим ин тер вју и ма, али и у ње го вим 
де ли ма. Од го вор пи сца на пи та ње о то ме ка ко жи ви и ка ко пи ше 
је сле де ћи: „Има је дан па ук, ов де, ту, сву да, у мо јој гла ви, ко ји дик
ти ра све мо је ми сли и по ступ ке и упра вља њи ма, а ја не мо гу ни 
да га ухва тим ни да га ви дим.”34 Он ти ме сво је не све сно, за нос и 
ин спи ра ци ју, ве зу је за би ће ко је је не ви дљи во, а ко је опет до би ја 
вр ло ја сно об лич је у Бу ла то ви ће вој има ги на ци ји. Па ук је жи во ти ња 
ко ја но си са со бом мно ге мрач не ко но та ци је, али ко ја је исто вре ме
но и сим бол гра ди те ља. Тај гра ди тељ је спо со бан да ство ри де ло 
ко је, по ред вр ло ја сне на ме не, има и сво ју је дин стве ност и ле по ту. 
Оно се су прот ста вља ру ши лач ком на го ну ко ји Бу ла то вић ве зу је 
за осе ћај пре по чет ка пи са ња: „По чео сам да пи шем из нај ду бљих, 
би о ло шких, ре као бих ско ро кри ми нал них по бу да. Пре не го што 

30 Исто, 97.
31 Исто, 105–106.
32 Исто, 161.
33 Исто, 122.
34 Исто, 75.
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сам се ла тио пи са ња, осе тио сам да ћу умре ти ако не раз би јем све 
око се бе.”35 Упо тре бом ме та фо ре са па у ком и пле те њем па у ко ве 
мре же пи сац по дроб ни је опи су је сво је ства ра ње и до ти че се мно
гих ва жних еле ме на та ко је се угра ђу ју у сам ток пи са ња: 

Кад поч не да се ства ра књи га, по пут већ по ме ну тог па у ко вог 
плат на, пре о вла ђу ју нај ви тал ни ји де ло ви ко ји би тре ба ло да бу ду 
узи да ни у ту ве ли ку гра ђе ви ну (курз. аут.). Али ни кад не знам пре
ци зно ко ји је од де ло ва, тзв. пар ци јал них кон це па та, фа во рит; би рам 
их по мо ћу фан та зи је, не по мо ћу ра ци о нал них ме ри ла; при род но... 
Та ко на ста је па у ко во плат но, јер мо је књи ге су, у ства ри, плат на, 
че сто мо за и ци или ве ли ка уља, где има те основ ну бо ју, ко ју уна пред 
знам кад ра дим ге не рал ни план. За тим тој бо ји до да јем ком пле
мен тар не бо је, глав ном ли ку или иде ји ком пле мен тар ну... И та ко 
основ на иде ја ра сте у не до глед.36

Ов де се на су прот ра ци о нал ним ме ри ли ма по ја вљу је и фан
та зи ја, о ко јој ће би ти ви ше ре чи при ана ли зи од но са де ла пре ма 
ствар но сти. Бу ла то вић се не за у ста вља на по ре ђе њу свог де ла са 
па у ко вим плат ном. Он ко ри сти то плат но за сли кар ске ме та фо ре, 
по год не за опи си ва ње про це са пи са ња у ко јем се ком пле мен тар не 
иде је, по пут бо ја, до да ју основ ним иде ја ма. Ин ди ка тив но је и да 
Бу ла то вић ис ти че при род ност у пи са њу, где се пре по чет ка пи са
ња зна са мо „ге не рал ни план”. По не ка да се чи ни да чак ни он ни је 
уна пред по знат: „Пи шем је у пу ној ре лак са ци ји, а сво ме па у ку у 
ве на ма или не где у гла ви да јем пот пу но пра зан про стор...”37 Мио
драг Бу ла то вић ов де го во ри о сво јој по след њој књи зи, Gul lo Gul lo, 
при че му су од ре ђе не про ме не у на чи ну пи са ња очи глед не. Уме сто 
стег ну тог ср ца, бур них осе ћа ња и на го на за раз би ја њем, са да је 
при сут но ста ње ре лак са ци је. Па ук ни је ви ше онај ко ји дик ти ра из 
не по зна тих ду би на би ћа и упра вља свим кон ци ма пи са ња, већ 
ње му пи сац да је пра зан про стор, што зна чи да су они са да, ипак, 
за јед нич ки гра ди те љи де ла. Та са рад ња у ра ни јим пи шче вим из
ја ва ма ни је би ла та ко очи та. 

На чи ни на ко је Бу ла то вић опи су је сво је ства ра ње и ана ли зи
ра од нос умет ник –де ло у сво јој по е ти ци из ра зи то су ра зно ли ки. 
Иа ко ни је ума њен зна чај мар љи вог ра да, те мељ ног ис тра жи ва ња и 
ме ња ња свог де ла ка ко би оно до би ло нај бо љи мо гу ћи об лик, пи сац 
ве ћи при мат да је осе ћа њи ма и не све сном на го ну ко ји уче ству је у 

35 Исто, 102.
36 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 208.
37 Исто, 209.
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ства ра њу де ла. Књи жев ност упо ре ђу је са ма ги јом, а се бе са ма гом, 
али и са ме ди ју мом ко ји за пи су је оно што му ђа во ша пу ће или па ук 
пле те. Ра ци о нал ним ме ри ли ма, књи шкој књи жев но сти и ин те лек ту
а ли зму су прот ста вља нај ду бљи крик из свог гр ла. Опи су ју ћи ско ро 
сва ко сво је де ло као крик, Бу ла то вић от кри ва сво ја сна жна ства ра
лач ка осе ћа ња и го то во не кон тро ли са ну по тре бу за из ра жа ва њем.

3. „Амал гам чу да и тру да”: по е то ло шки ста во ви  
о од но су де ло –ствар ност

 У Бу ла то ви ће вим из ја ва ма мо гу ће је про на ћи низ за ни мљи вих 
ау то по е тич ких мо ме на та где се пре вас ход но опи су је од нос из ме
ђу ствар но сти и де ла. Ва жно је при том на гла си ти: док о од но су 
де ло –у мет ник Бу ла то вић го во ри сам, у раз ли чи тим при ли ка ма и 
у окви ру раз ли чи тих те ма, о од но су де ло –ствар ност нај че шће 
про го ва ра под стак нут пи та њи ма но ви на ра. То го во ри о то ме да је 
реч о вр ло за ни мљи вој и иза зов ној те ми ка да је у пи та њу Бу ла то
ви ће во ства ра ла штво. Књи жев но и сто риј ске али и по ли тич ке при
ли ке у ко ји ма је Ми о драг Бу ла то вић пи сао ути чу зна чај но на ре
цеп ци ју ње го вог де ла, од ре ђу ју ћи не рет ко и да ли ће де ло уоп ште 
би ти об ја вље но. 

Мо гу ће је из дво ји ти два глав на кон цеп та раз ма тра ња од но са 
умет но сти и ствар но сти ко ји се озна ча ва ју тер ми ни ма ми ме зис и 
иде ја. По пр вом кон цеп ту умет ник у сво ме де лу ствар ност при ка
зу је та ко што је ме ња, пре сти ли зу је, а у дру гом та ко што об ли ку
је у сво ме ду ху за ми сао ствар но сти ка ква за пра во не по сто ји. Оба 
кон цеп та ја вља ју се кроз вре ме на по ре до, као су прот ста вље не или 
у од ре ђе ној ме ри по ми ре не тен ден ци је. Ми ме зис код Ари сто те ла 
зна чи тран сфор ма ци ју ствар но сти у умет нич ко де ло пре ма пра
ви ли ма од ре ђе ног жан ра, при че му је умет ни ку оста вље на сло бо да 
да би ра хо ће ли је при ка зи ва ти бо љом, го ром, или она квом ка ква 
је сте. Кон цепт иде је из ве ден је из Пла то но ве ме та фи зич ке кон
цеп ци је, али већ је у ан ти ци пре ме штен у дух умет ни ка те пред
ста вља за ми сао, ви зи ју, ко јом он ства ра не што што у при ро ди не 
по сто ји, не што што је леп ше или го ре од ње. Овај кон цепт се кроз 
исто ри ју уда ља вао и при бли жа вао пла то нов ском из вор ном уче њу, 
до би ја ју ћи раз ли чи те над град ње. 

Ка ко Ли ди ја То мић за пи су је: 

Књи жев но дје ло Ми о дра га Бу ла то ви ћа ино ви ра по сле рат ну 
и ди на ми зу је са вре ме ну срп ску књи жев ност. Мо дер ни стич ким при
по ви јед ним оцр та ва њем ур ба не сре ди не, за ви ча ја и ра та, Бу ла то вић 
ми је ња ам би јент ре а ли стич ке и соц ре а ли стич ке књи жев не тра ди
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ци је. Фик ци о на ли за ци јом по мје ре них, уса мље них и тра ги ко мич них 
ли ко ва на дах ну ти при по вје дач гро теск но пре о бра жа ва на сли је ђе ни 
по ре дак ре а ли стич ке књи жев но сти.38 

Мно го то га је про ме ње ног, по ме ре ног и пре о бра же ног у Бу ла
то ви ће вој про зи. Нео би чан од нос пре ма ствар но сти збу њи вао је 
пу бли ку и кри ти ча ре, а ка сни је иза зи вао и мно го број не кон тро вер
зе ве за не за об ја вљи ва ње Бу ла то ви ће вих де ла. На пи та ња о то ме 
од го ва рао је не ка да озбиљ но, не ка да иро нич но и ду хо ви то, а не ка да 
изи ри ти ран по ку ша ји ма да се ње го ва умет нич ка сло бо да огра ни чи. 

У јед ном раз го во ру пи сац го во ри: 

Дао сам „Но по ку” збир ку при по вје да ка Љу бав ни ци. (...) Све 
при по ви јет ке су из бе о град ског под зе мља, из там ног сви је та: из
гу бље ни умјет ни ци, про ма ше не ег зи стен ци је, бив ши и да на шњи 
љу ди. Јед ном ри јеч ју, про фил бе о град ског под зе мља. Ко ли ко је то 
ствар ни сви јет, а ко ли ко фан та зи ја, ни сам не знам. Ва жно је да сам 
осје ћао не ке љу де и не ке осо бе не стра сти и да сам их ре као. Бе о град 
ми је по слу жио као слу чај ни те рен.39 

Бу ла то вић по ла зи од сво је ин ди ви ду ал но сти и сво јих емо ци ја, 
да би, ко ри сте ћи ода бра не еле мен те спо ља шње ствар но сти, ус пео 
да из ра зи соп стве ну ви зи ју све та. По је ди ни еле мен ти спо ља шњег 
све та ис по ста вља ју се та ко као „слу чај ни”. Дру ги су, ме ђу тим, па
жљи во ода бра ни уна пред. Го во ре ћи о сво јим бу ду ћим пла но ви ма 
на кон пр ве збир ке при по ве да ка, о то ме ка кав ће би ти ње гов бу ду
ћи ро ман, Ми о драг Бу ла то вић ка же: „У сва ком слу ча ју од ре ђе на 
ствар ност, на ша ствар ност, Бал кан.”40 Зах те ви со ци ја ли стич ког 
ре а ли зма у књи жев но сти при сут ни су у до ба Бу ла то ви ће вог ства
ра ња, те не чу ди јед но од пи та ња ко је му је упу ће но: „За ме ра но 
ти је да је свет тво јих при по ве да ка из ми шљен?”, на шта Бу ла то вић 
од го ва ра ши ро ко на сме јан: „На рав но, из ми шљен.”41 Гра ни це пи
шче ве ма ште и ње го ве ви зи је све та че сто су би ле пред мет рас пра ва 
ко је се не мо гу на зва ти књи жев но у мет нич ким.

Пи сац од го ва ра на пи та ње о сво јој нај ра ни јој мла до сти на 
сле де ћи на чин: „У Бе о гра ду сам на ста вио шко ло ва ње и, већ по сле 
пр ве про чи та не књи ге, по ку шао да пи шем. Све је то би ло на ив но 

38 Ли ди ја То мић, „Ми о драг Бу ла то вић и књи жев на тра ди ци ја”, у: Ми о драг 
Бу ла то вић, прир. Ми ро Вук са но вић, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 
2016, 387.

39 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 7.
40 Исто, 8.
41 Исто, 9.
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опо на ша ње на род них пе са ма.”42 У скла ду са кон тек стом, то је је
дан од рет ких тре ну та ка ка да Бу ла то вић по ми ње би ло ка кву вр сту 
опо на ша ња у пи са њу. Он се не од ри че сво јих узо ра, али на гла ша
ва пре све га и у сва кој при ли ци сво ју ин ди ви ду ал ност. Ко ли ко је 
ори ги нал ност Бу ла то ви ћу ва жна го во ри сле де ћа из ја ва:

Ина че се већ до га ђа ло да су ми мно ги, а ме ђу њи ма и кри ти
ча ри, при го ва ра ли да ни сам до бар пи сац, од но сно да тре ба да бу дем 
бо љи, по зи тив ни ји... Дру ги су пак јед но став но не ги ра ли мо ју умет
ност. Али још ни ко ни је мо гао ре ћи за ме не да опо на шам дру ге, или 
да ства рам пла ги јат. То ми да је ве ли ко спо кој ство.43

До бри во је Ста но је вић у сво јој књи зи о Бу ла то ви ће вом ства
ра ла штву на гла ша ва: „Иа ко је ства рао др же ћи се, су штин ски, 
тра ди ци је, Бу ла то вић ни ка да ни је об ја вио не што што без остат ка 
ни је би ло са мо ње го во.”44 Пи сац сам че сто ва ри ра сле де ћу ре че ни
цу: „...и ја ни сам дру ги Ђи лас, дру ги Ми хај лов, дру ги Па стер нак, 
ја сам Бу ла то вић пр ви.”45 Или, на дру гом ме сту: „Ра бле је мој тип. 
Бош та ко ђе... али не же лим да бу дем дру ги Па стер нак се дам де се
тих, или дру ги Ђи лас, или Ми хај лов. Же лим са мо да бу дем Бу ла
то вић.”46 Из ког раз ло га Бу ла то вић на сто ји да на пра ви ја сан от клон 
у од но су на ве ли ке пи сце и сли ка ре, а сво је уз о ре, го во ри ње гов 
сле де ћи ис каз о пи сцу: „...ка да се пре ви ше осла ња на де ло дру гог, 
он мо же по ста ти са мо епи гон.”47 

У јед ном ин тер вјуу но ви нар пи та Ми о дра га Бу ла то ви ћа: 

...чи ни ми се да но ви ја кри ти ка ко ја „кру жи” око ва шег де ла 
вр ви од нео пе ра тив них по шта па ли ца: „дан те ов ске ви зи је”, „ра бле ов
ске ви зи је”, „ор ве лов ске ви зи је” итд. Ка кве су вам, за пра во, ви зи је?

Бу ла то вић од го ва ра: 

Нај ви ше бих во лео ка да би се те ви зи је мо гле на зва ти бу ла то
ви ћев ским. Да бу дем искрен, да би оне до кра ја оста ле бу ла то ви ћев
ске, или Бу ла то ви ће ве, ни је мо жда ло ше то што су пи са ли: „Ра бле 
под зе мља”, „Сло вен ски Бош” итд. То су, мо жда, при вре ме ни на зи ви. 

42 Исто, 21.
43 Исто, 23.
44 До бри во је Ста но је вић, Бе жа ње од смр ти: Ми о драг Бу ла то вић – стил 

и књи жев на де мо но ло ги ја, Рат ко ви ће ве ве че ри по е зи је, Би је ло По ље 2014, 7.
45 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 64.
46 Исто, 44.
47 З. Се ку лић, нав. де ло, 21.



477

Ако пи сац до ка же да има ви зи ју уоп ште, да су те ви зи је ње го ве, 
он да ће се епи те ти, по шта па ли це ко је су сву да по све ту да ва не, за
бо ра ви ти.48

Пи сац не пот це њу је моћ до брих узо ра и, ко ли ко год ис ти цао 
ори ги нал ну за ми сао свог ду ха, не ли би се да по ка же ка ко је ње гов 
дух био плод но тле за при ма ње до брих ути ца ја из књи жев но сти, 
али и из сли кар ства: „Ја сам се од ру ских мај сто ра учио опи су пеј
за жа и ка рак те ра.”49 По но во по ми ње на род ну књи жев ност: „Ја као 
пи сац не бих по сто јао без чи та ве усме не на род не цр но гор ске књи
жев но сти.”50 На пи та ње ми сли ли о дру гим пи сци ма Бу ла то вић 
од го ва ра: „На њих та ко че сто ми слим: да на њих не ми слим, не 
бих та ко до бро пи сао. Од мно гих сам та ко мно го на у чио.”51 Пи сац 
да је де таљ ни је об ја шње ње ка ко о свом схва та њу по е ти ке, та ко и 
о схва та њу ути ца ја: 

Ми слим да је по е ти ку не мо гу ће об ја сни ти. Ре ћи ћу не што 
јед но став ни је. На пи сца сва ка по е ти ка, и све што је пе снич ко, ути че 
и он не тре ба ни да се кло ни тих ути ца ја ни ти пак да се њих бо ји. 
Онај ко је ау тен ти чан би ће на дах нут сва ком по е тич но шћу на све ту 
и сва ком лич но шћу, и сва ким оства ре њем и сва ком књи жев но шћу.52

У ви ше ин тер вјуа Бу ла то вић по ми ње сво ју на дах ну тост Би
бли јом. То ни је тек јед на од ње го вих књи жев них ин спи ра ци ја – ње
го ва је иде ја, за ми сао ње го вог ду ха, сва од би блиј ских ле ген ди и 
па ра бо ла. То је при мет но већ од Бу ла то ви ће ве пр ве књи ге, Ђа во ли 
до ла зе: „Књи га је, као што зна те, сва на по је на ци та ти ма Би бли је – 
све тим ре чи ма – ци та ти ма из Је ван ђе ља, ци та ти ма из Јо ва. Да кле, 
она је би ла би блиј ски на то пље на и би блиј ски ин то ни ра на за то 
што сам ја та да та ко жи вео.”53 Чи ни се, ипак, да се Бу ла то ви ћев 
на чин жи во та кроз вре ме не ме ња мно го. Це ло куп но ње го во де ло 
„на то пље но” је Би бли јом, те се она мо же по сма тра ти као ис хо ди
ште и глав ни из вор пи шче ве ви зи је све та. 

Ка ко Ра до мир Ива но вић при ме ћу је у ана ли зи Бу ла то ви ће ве 
екс пли цит не по е ти ке, пи сац не пре ста но ин си сти ра на спа ја њу ствар
но сног и ства ра лач ког ми та. На и ме, „под ствар но сним ми том он 
под ра зу ме ва жи вот у свој сво јој ком плек сно сти, а под ства ра лач ким 

48 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 268–269.
49 Исто, 285.
50 Исто, 26.
51 Исто, 45–46.
52 Исто, 256.
53 Исто, 253.
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ми том нај пре об лик пре дај не кул ту ре, а по том ни чим спу та ну 
игру ства ра лач ке има ги на ци је, због че га се ње го во де ло на ла зи 
на сре до кра ћи нео ре а ли зма и ма гиј ског ре а ли зма”.54 По не кад Бу
ла то вић та кве спо је ве на зи ва дру га чи је, при че му од нос пре ма 
ствар но сти у ње го вим де ли ма оста је исти. Го во ре ћи за ита ли јан ске 
но ви не о ро ма ну Хе рој на ма гар цу, Ми о драг Бу ла то вић из ја вљу је: 

Мо ја књи га је, с јед не стра не, ве о ма до ку мен та ри стич ка (пре 
не го што сам по чео да пи шем, де таљ но сам про у чио гра ђу о раз
до бљу фа ши зма, на сто је ћи да про чи там што ви ше оног што ми је 
би ло до ступ но, и то нај ра зли чи ти је ма те ри ја ле, од Му со ли ни је вих 
го во ра до аван гард них пе сни ка; про чи тао сам и мно штво ва ших 
вој нич ких пе са ма) а с дру ге, и ве о ма фан та стич на.55

Спој до ку мен та ри стич ког и фан та стич ног ви дљив је по себ но 
у по след њим Бу ла то ви ће вим де ли ма. У це ли ни их опи су је на сле
де ћи на чин:

Код ме не је све сим бо лич но и све је ре че но из ме ђу ре до ва. 
Сва ка ствар озна ча ва ви ше ства ри. У су шти ни уоп ште ни сам ре а
ли стич ки пи сац, не го ма ње ви ше ба сно пи сац. Сво је књи ге не на
зи вам ро ма ни ма или но ве ла ма, већ јед но став но про зом, а нај че шће 
су то ле ген де.56

Иа ко мо же де ло ва ти из не на ђу ју ће што Бу ла то вић на зи ва себе 
ба сно пи сцем, ја сно је да му је тај на зив ва жан у опо зи ци ји са ре
а ли стич ким на чи ном при ка зи ва ња ствар но сти. Он ин си сти ра на 
пре пли та њу ре ал ног и фан та стич ног, али ни ка да не сво ди сво ја 
де ла на јед но или на дру го: „Па, то је ти пич но за мо ју ли те ра ту ру: 
пре пли ћу се ре ал но и фан та стич но. Ре ал на је, на при мер, та цр на 
хро ни ка Евро пе, па да ту ми и име на уби је них, ко је у књи зи [Људи 
са че ти ри прста] на бра ја не срећ ни Ка зи мир Бу дак.”57 У ту ма че њу 
екс пли цит не по е ти ке из два ја се јед на кон стан та ко ју Бу ла то вић и 
сам ис ти че. На пи та ње да ли су од ре ђе ни до га ђа ји у ње го вој књи
зи ствар ност или фик ци ја, пи сац од го ва ра: „Увек по ла зим од са мог 
жи во та и од по да та ка из жи во та.”58 То зна чи да Бу ла то вић узи ма 
нај пре еле мен те из жи во та ко је он да пре ра ђу је у скла ду са сво јом 
ин ди ви ду ал ном ства ра лач ком има ги на ци јом. Он ка же: „Во лим да 

54 Р. Ива но вић, нав. текст, 9.
55 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 47.
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пра вим амал гам, емул зи ју, ја све пре тр пам.”59 На овај ис каз по себ
но се освр ће Ива но вић, про ши ру ју ћи Бу ла то ви ће ву основ ну ми сао:

Ин вен тив на, фре квент на и де ло твор на син таг ма „амал гам 
чу да и тру да” пре у зе та је из пи сма Ма ри не Цве та је ве но бе лов цу 
Бо ри су Па стер на ку, а код нас је одо ма ће на за хва љу ју ћи Да ни лу 
Ки шу. (...) Ства ра лач ки мит ма хом ег зи сти ра у све ту чу да/ства ра ња 
(po e sis), а ствар но сни мит ма хом у све ту тру да/ствар но сти (no e sis).60

Ми о драг Бу ла то вић на сто ји да спо ји po e sis и no e sis та ко да, 
по ла зе ћи од спо ља шње ствар но сти, не пре ста но ослу шку је ути ске 
и осе ћа ња ко је она иза зи ва у ње му. Не чу ди сто га што свој ис каз 
о пра вље њу амал га ма и емул зи је на ста вља ова ко: 

У по след њим књи га ма тру дио сам се да до ку мен тар но уз диг
нем до фан та стич ног, као и да фан та стич ном дам уло гу до ку мен
тар ног. Код ме не, са осе ћа њи ма ра сту и ства ри.61 

У ис ка зи ма ко ји су у ве зи са од но сом де ла и ствар но сти про
на ла зи мо још до ка за о то ме ко ли ко је Бу ла то ви ћу би ло бит но да 
не по ста не „књи шки пи сац” и дог ма ти чар. Он је за то одр жа вао 
увек бли ске и чвр сте ве зе са са мим жи во том, са ствар но шћу ко ја 
је око ње га, а ко ју је сма трао ма гич ном:

Ни сам књи шки пи сац, ни сам ни пла ги ја тор, ја во лим пре сан 
жи вот. Ја нај ви ше во лим по да так, на ро чи то ону чи ње ни цу или 
по ло ви ну чи ње ни це на ко ју мо же да се осло ни мо ја ма шта. Ја ни сам 
као пи сац епи гон па су ми по треб не та кве зна чај ке из жи во та.62

Та кав „пре сан жи вот” под ра зу ме ва и еро ти ку у ње ном си ро вом 
ви ду, али Бу ла то вић по но во по ка зу је да чи ње ни цу ко ју пре у зи ма 
из жи во та, у књи жев но де ло мо же да пре не се тек ка да је на до гра ди 
сво јом ма штом. Но ви нар Бу ла то ви ћу по ста вља за ни мљи во пи та
ње: „Ре ал ност је код вас че сто са свим су ви шна за еро ти ку и секс?”, 
на шта му он од го ва ра на сле де ћи на чин: „Па то мо же да се де ша
ва и на не бу. Ни сам ре а ли стич ки пи сац ко ји утвр ђу је чи ње ни це.”63 
Ни су са мо но ви на ри и кри ти ча ри би ли скеп тич ни ка да је у пи та
њу ствар ност Бу ла то ви ће вих де ла. И са ма пу бли ка ре а го ва ла је 
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кат ка да збу ње но, па и љу ти то. О то ме Бу ла то вић го во ри се ћа ју ћи 
се ре ак ци је сво је мај ке на лик Иван ке у ро ма ну Цр ве ни пе тао лети 
пре ма не бу:

Е сад, као што је мо ја мај ка ре а го ва ла твр де ћи да Иван ка није 
би ла та ква ка ко сам је опи сао у књи зи, та ко мно ги из ра зних за ви ча
ја ре а гу ју на па да ју ћи сво је по нов не твор це. Јер, пи сац по но во ства ра 
оно што на ге о граф ској кар ти већ по сто ји. Он то ди рект но из утро бе 
зе мље из ва ди. Шта би би ло са тим ко ма дом зе мље да не до ђе по е зи ја? 

По е зи ја, да кле, по но во ства ра свет и да ни је пи сца, пе сни ка, 
све би би ло ба нал но!64 

Ов де је пи сац у уло зи де ми јур га, ма га, чи ји је основ ни за да так 
не са мо да по но во ство ри свет на нов и је дин ствен на чин већ и да 
оно што је већ ство ре но, у по нов ној кре а ци ји, учи ни ма ње ба нал ним. 
Ја сно је уоч љи во да Ми о драг Бу ла то вић по ла зи од чи ње ни ца из жи
во та. Он их пак у свом де лу при ка зу је из ме ње ним у скла ду са иде јом 
ко ја већ по сто ји у ње го вом ду ху. Бу ла то вић ства ра опле ме њен ути
ца јем дру гих пи са ца и њи хо вих по е ти ка, и ње го во де ло је сте „на то
пље но” Би бли јом, ме ђу тим, он ин си сти ра на ори ги нал ном до при
но су сво је ма ште из ко је је спо со бан по но во да ство ри свет. Не пи ше 
као ре а ли стич ки пи сац, а из ри чи то на гла ша ва да ни је пи сацпла ги
ја тор, ни ти пи сацепи гон. „Ка да је у пи та њу књи жев ност, не ма дру
ге сем умет нич ке исти не!”, ка же Бу ла то вић у јед ном раз го во ру.65 
Спа ја њем ствар но сног и ства ра лач ког ми та, до ку мен та ри стич ког и 
фан та стич ног, Ми о драг Бу ла то вић да је за ни мљив при мер ми ме зи са 
у књи жев но сти, не на пу шта ју ћи са свим ни кон цепт иде је. На тај 
на чин на ста је „амал гам чу да и тру да”, где се „пре сан жи вот” тран
сфор ми ше у по е зи ју жи во та – ду хо ви ту, су ро ву, гро теск ну – али 
ни ка да ба нал ну. Не спо ра зу ми ко ји на ста ју са но ви на ри ма, кри ти ча
ри ма, чи та о ци ма, (али и са по ли ти ча ри ма) под сти цај су Ми о дра гу 
Бу ла то ви ћу да про го во ри о сво јој по е ти ци бра не ћи у сва ком тре нут
ку умет нич ку исти ну. На тај на чин Бу ла то вић се до ти че и тре ћег 
по е тич ког про блем ског под руч ја, од но са де ла и пу бли ке.

4. „Раз би ја ње дре ме жа за лу та ле ци ви ли за ци је”:  
од нос де ло –дру штво

Иа ко је у раз го во ри ма и пи сми ма Ми о дра га Бу ла то ви ћа нај
ма ње ис ка за ко ји се ди рект но мо гу по ве за ти са тре ћим про блем ским 

64 З. Се ку лић, нав. де ло, 13.
65 М. Бу ла то вић, нав. де ло, 62.
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под руч јем, о од но су умет но сти и дру штва и да нас се нај жи вље 
рас пра вља, и нај ви ше го во ри и пи ше. И овај про блем раз ма тра ли 
су Пла тон и Ари сто тел, а од ре ђе ни аспек ти оба схва та ња пред мет 
су рас пра ва и да нас. На и ме, Пла тон умет ност од ба цу је јер не при ка
зу је исти ну, што зна чи да је ње му из ра зи то ва жан са знај ни аспект 
умет но сти. Пла тон сма тра да умет ност де лу је ло ше на пу бли ку, 
и у мо рал ном и у пси хо ло шком сми слу. С дру ге стра не, Ари сто тел 
да је умет но сти функ ци ју ле че ња љу ди пре ко пој ма ка тар зе. Го во ри 
и о ле пом, ма да не до вољ но ја сно и кон ци зно. Док је Пла то ну бит но 
пи та ње исти не и са зна ња исти не, Ари сто те лу је ва жно шта умет
ност чи ни за чо ве ка, од но сно мо же ли му по мо ћи да лак ше под не се 
сво ју ствар ност (ка тар за) и да до жи ви за до вољ ство (ле по). Сем ова 
два схва та ња о функ ци ји умет но сти, где су с јед не стра не са зна ње, 
по у ка и мо рал, а с дру ге за до вољ ство и за ба ва, по сто ји и тре ће 
ко је на ста је њи хо вим по ве зи ва њем. Нај са же ти ја фор му ла би ла би 
она Хо ра ци је ва, dul ce et uti le, ко ја озна ча ва ле по и ко ри сно. 

Пи сма Ми о дра га Бу ла то ви ћа Ми ли са ву Са ви ћу за ни мљи ва 
су, из ме ђу оста лог, и као све до чан ства о Бу ла то ви ће вом про це су 
пи са ња, има ју ћи у ви ду да је ње гов ро ман Љу ди са че ти ри пр ста 
пр во био об ја вљи ван у де ло ви ма ча со пи са Књи жев на реч. Ус хи
ће ност због гла са пу бли ке, са ко јом се Бу ла то вић ак тив но до пи
си вао то ком об ја вљи ва ња ро ма на у на став ци ма, нај ви дљи ви ја је 
упра во у ње го вим пи сми ма. Он из ра жа ва од ре ђе на оче ки ва ња: 
„Ако бу де ка квих ре ак ци ја, ја ви те. На дам се, вр ло озбиљ но, да ће 
се ро ман мно ги ма сви де ти. Ва жно је да га мла ђи свет при хва ти. 
А за тим, да се де ца не пла ше... Сва сре ћа што има пу но ху мо ра!”66 
Из ових Бу ла то ви ће вих ре чи ја сно је да су и мла ди би ли ње го ва 
циљ на пу бли ка, иа ко се рет ко го во ри ло о том аспек ту ње го вог ства
ра ла штва. Ми о драг Бу ла то вић је био огор чен због из о ста вља ња 
ње го вих де ла из школ ске лек ти ре: „Али за то су у лек ти ри, и то оно
ли кој, пред став ни ци но во ком по но ва них књи жев но сти, они ко ји 
још има ју про бле ма са гра ма ти ком, син так сом, а о те о ри ји књи
жев но сти да не го во ри мо!”67 Без об зи ра на то, Бу ла то вић је био 
је дан од нај чи та ни јих ју го сло вен ских пи са ца, а за про мо ци ју свог 
де ла за слу жан је нај ви ше он сам. Ми ли сав Са вић ис ти че ње го во 
„сим па тич но са мо ре кла мер ство”68, а До бри во је Ста но је вић при
ме ћу је да је Бу ла то вић био „је дан од пр вих, мо дер ним је зи ком ка
за но, ме на џе ра вла сти те умет но сти”.69 Сто јан Ђор ђић раз ви ја ове 

66 М. Са вић, нав. текст, 674.
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те зе и пи ше о ње му сле де ће: „Бу ла то вић, да кле, про мо ци ју и ре кла
му књи ге до жи вља ва као оба ве зу пи сца пре ма де лу ко је тре ба да 
стиг не до чи та о ца не због про да је већ због чи та ња, јер тек кад му 
чи та лач ка пу бли ка при сту пи де ло по чи ње да жи ви и ис пу ња ва 
сво ју свр ху.”70 Ђор ђић ука зу је на су шти ну Бу ла то ви ће вог јав ног 
де ло ва ња. По сма тра но на тај на чин, оно по ста је из вор зна чај них 
за кљу ча ка о пи шче вој по е ти ци. 

Још је дан за по ста вљен аспект ње го вог де ла је сте ху мор. Иако 
о то ме рет ко го во ри у сво јим ин тер вју и ма, Бу ла то вић ве ру је у функ
ци ју умет но сти да за ба ви, при че му ни у ком слу ча ју не при хва та 
по вла ђи ва ње уку су пу бли ке. Он оста је ве ран сво јој умет нич кој 
исти ни. Го во ре ћи о ро ма ну Хе рој на ма гар цу, Ми о драг Бу ла то вић 
из ја вљу је: „Знам да се мно ги ма не ће до па сти, ка ко у Ита ли ји, тако 
и у Ју го сла ви ји. Али ја ту не мо гу ни шта.”71 Кроз по зна ту ме та фо
ру са па у ком, Бу ла то вић ис ка зу је свој став о од но су дру штва пре
ма де лу: „А на ра ти вац је онај па ук ко ји тка плат но, а шта ће ко на 
том плат ну ви де ти, ствар је оних ко ји ће то плат но по сма тра ти.”72 
На чин на ко ји Бу ла то вић же ли да де лу је на сво ју чи та лач ку пу
бли ку у скла ду је са те ма ти ком ње го вих де ла – она иза зи ва ју шок, 
уз не ми ру ју, а исто вре ме но и за ба вља ју. Не по сред но на кон об ја вљи
ва ња свог пр вог ро ма на Бу ла то вић из ја вљу је: „Же лим да на пи шем 
још мно ге, мно ге ро ма не, при че, пу сто ло ви не и не ве ро ват не по ве
сти, ко је вас си гур но не ће успа ва ти, већ ће вам за вр те ти па мет.”73 
Раз го ва ра ју ћи о ње го вој ка сни јој књи зи, ро ма ну Љу ди са че ти ри 
пр ста, но ви нар по ста вља сле де ће пи та ње Ми о дра гу Бу ла то ви ћу: 
„На пи са ли сте књи гу да оне спо ко ји те?” Бу ла то вић у свом сти лу 
од го ва ра: „Ни шта ни сам на пи сао за успа вљи ва ње! По го то во не 
ову књи гу, ко ја је је дан ус клик, ви ше ус клик не го знак пи та ња! 
Она је је дан стра хо вит крик ко ји је, из ла зе ћи из мог гр ла, по ки дао 
све мо је гла сне жи це!”74 По но во се ис ти че пи шче ва емо ци о нал ност 
и стра стве ност у пи са њу, ула га ње ње го вог би ћа у књи жев но де ло, 
као и од у пи ра ње ра ци о нал но сти. 

Ми о драг Бу ла то вић оста је до сле дан те жњи да сво јим књи
жев ним де ли ма пу бли ку раз др ма и про бу ди, до да ју ћи та ко, по ред 
мо ра ла и за ба ве, још јед ну функ ци ју умет но сти. На из ве стан на чин, 
у њој су об је ди ње не обе функ ци је. На кон об ја вљи ва ња ње го вог 
по след њег ро ма на, Gul lo Gul lo, пи сац ко мен та ри ше: „Ова је књи
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га и стра ве и ужа са, ор ги ја шка у сва ком по гле ду и тре нут ку. Она 
из ра жа ва па ни ку. Она не да сну на очи и та ко је на пра вље на да 
раз би је дре меж ове за сла ђе не, нар ци со ид не и за лу та ле ци ви ли за
ци је.”75 Док је у прет ход ним из ја ва ма на гла ше ни ји био еле мент за ба
ве, у овој је ја сни ји по ку шај Ми о дра га Бу ла то ви ћа да сво ју пу бли ку, 
на не у о би ча јен на чин, по у чи и опле ме ни. Сам пи сац го во ри о ан га
жо ва но сти сво јих књи га:

Све мо је књи ге су, та ко ђе, ан га жо ва не у етич ком сми слу. Ни 
јед на од њих ни је не у трал на, ни ти бла га, ни ти мла ка, ни ти та ко 
не му шта да не би мо гла про ћи не за па же но. То су опа ке, па пре не, 
сло бо дар ске књи ге. Али, на пр вом ме сту су ан га жо ва не као ху ма
ни стич ке и, чак бих ре као, мо ра ли стич ке књи ге; то су у ства ри, по 
не ки пут и мо ра ли стич ки трак та ти.76

Овај ин тро спек тив ни увид зна ча јан је за раз у ме ва ње ка ко 
Бу ла то ви ће ве по е ти ке, та ко и ње го вих де ла. Ту ма че не че сто по вр
шно, ње го ве књи ге су до од ре ђе не гра ни це при ма не у књи жев но
кри тич кој јав но сти као за бав но шти во, али рет ко је раз ма тран 
њи хов етич ки сми сао. Бро ја не су у ње го вим де ли ма ерот ске сце не, 
а пи сац на зи ван пор но гра фом. Бу ла то вић се у јед ном раз го во ру 
„бра ни” на сле де ћи на чин: „Лич но, не мам ни шта про тив пор но гра
фи је, али ова мо ја књи га ни је пор но граф ска. На про тив, сма трам 
да је она јед но уз ви ше но мо рал но де ло.”77 У јед ном ин тер вјуу он 
иде чак и да ље: „Хе рој на ма гар цу ни је по ли тич ки ро ман. Мо жда 
је анар хи стич ки ро ман, али и та кав, он је де ло оздра вље ња, ле че ње 
ду ха сме хом.”78 На овом ме сту нај ја сни је се до ди ру ју две функ ци је 
умет но сти у дру штву – dul ce et uti le, за ба ва и по у ка. По ја вљу је се 
та ко ђе и по јам ка тар зе, јер Ми о драг Бу ла то вић ве ру је да ње го ва 
књи жев ност има моћ да ле чи, и то упра во сме хом. Ова моћ умно
го ме за ви си од са мог пи сца, ме ђу тим, Бу ла то вић га ји по ве ре ње и 
у пу бли ку: „Зна чи, пу бли ка је ве ли ка и пи сме на, а ли те ра ту ра 
на ша при лич но скром на и сви ми при лич но за ка сне ли. Пу бли ка 
да нас бо ље раз у ме ства ри од нас пи са ца.”79 

За Бу ла то ви ћа је по себ но ва жно да књи жев ност пре ва зи ла зи 
ло кал не окви ре. Он те жи да бу де пи сац ко смо по ли та и пи ше са 
све шћу да же ли да га чи та ју „сви љу ди”: 

75 Исто, 267.
76 Исто, 259.
77 Исто, 49.
78 Исто, 68.
79 Исто, 182.
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Ја тра ди ци ју схва там као иде ју, са мо као ве зу са оним што си 
био и што је си. Ли те ра ту ра је пре ва зи ла же ње сво јих ре ги о нал них 
ком плек са. По мом схва та њу, пи сац мо ра би ти ве ли ки ко смо по ли та; 
ни кад не сме да за бо ра ви да пи ше за све љу де, а не са мо за сво је зе
мља ке, и да ни је ни ма ло ва жно хо ће ли упо тре би ти јед ну рет ку реч.80

На дру гом ме сту из ла же слич ну иде ју: 

На ше ми то ве и на ша означ ја и ши фре – и по ет ске и дру ге – 
по ку шао сам да ап со лут но ве зу јем за свет ску тра ди ци ју.81

Ка да од го ва ра на пи та ња о то ме шта нај ви ше за ме ра пи сци
ма са вре ме ни ци ма, то је увек ску че ност у ло кал ном. Он ве ру је у 
по тен ци јал ју го сло вен ских књи жев но сти да по ста ну ак ту ел не и 
у све ту, те из тог раз ло га ду бо ко осу ђу је оне ко ји су не вољ ни да 
пре ва зи ђу гра ни це соп стве ног за ви ча ја. Ми о драг Бу ла то вић је у 
то ме ус пео, и та ко по стао је дан од на ших нај пре во ђе ни јих пи са ца. 
Он спа ја ле по и ко ри сно та ко што их, на из глед, из вр ће у њи хо ву 
супрот ност, ства ра ју ћи гро теск не сли ке ко је иза зи ва ју шок. Ње го
ва на ме ра је ипак мно го озбиљ ни ја, јер пи сац не же ли да се пу бли
ка за у ста ви у ста њу шо ка – чи та лац тре ба и да се про бу ди из сво је 
учма ло сти. У ње го вој про зи има мно го ви ше сме ха не го што је то 
до са да би ло при ме ће но у про у ча ва њу ње го вог де ла, док је мо ме
нат ка тар зе ин тен зив ни ји и ду хов ни ји. 

„Из ве сна де це ниј ска ти ши на по сле Бу ла то ви ће ве смр ти би ла 
је, не ка ко, у срод ству са ње го вом по сто ја ном те мат ком не ста ја ња 
и из ла га ња свим крај но сти ма”, при ме ћу је До бри во је Ста но је вић.82 
Мно ге крај но сти при сут не су и у ње го вој по е ти ци, а од њих нај че
шће на ста ју па ра док сал ни спо је ви. У ин тер вју и ма и пи сми ма Мио
дра га Бу ла то ви ћа мо гу ће је про на ћи ра зно вр сна по е тич ка ре ше ња, 
за ни мљи ва и ду хо ви та, а че сто и ли те рар но ус пе ла. Бу ла то вић пи са
њем пу шта крик из свог нај ду бљег би ћа, та ко да у ње му уче ству је 
чи та во ње го во те ло. Исто вре ме но, он ве ру је у „по штен рад” и не 
ли би се да пре пи су је и за по чи ње из но ва сво је де ло и по де сет пута. 
У сво јим ро ма ни ма спа ја до ку мен та ри стич ко са фан та стич ним, 
по ла зе ћи ипак увек од спо ља шње ствар но сти и чи ње ни ца жи во та. 
По том те чи ње ни це об ра ђу је у скла ду са основ ном иде јом и за ми
сли у свом ду ху. Ве ру је да сво јим ро ма ни ма мо же за ба ви ти пу
бли ку, али их сме хом и из ле чи ти, на сто је ћи при том да чи та о це 

80 Исто, 9.
81 Исто, 258.
82 Д. Ста но је вић, нав. текст, 399.
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уз не ми ри и про др ма та ко да се не мо гу ла ко вра ти ти у ру ти ну сва
ко дне ви це. Екс пли цит на по е ти ка Ми о дра га Бу ла то ви ћа у це ли ни 
је не до вољ но про у че на, а уз па жљи ву ана ли зу ње го вих мно го број
них ис ка за о књи жев но сти и пи са њу мо гу ће је из на ла же ње но вих 
на чи на за раз у ме ва ње ње го вог де ла. На тај на чин Бу ла то ви ће во 
ства ра ла штво мо ћи ће ко нач но да бу де ре ак ту а ли зо ва но.
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