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РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

НО МАД СКИ ДУХ БО РИ СЛА ВА ПЕ КИ ЋА
(АУ ТОР СКИ КО МЕН ТА РИ У „ВРЕ МЕ НУ РЕ ЧИ”)

„Бес пре ки дан рад био је
са мо је дан об лик ужи ва ња.”

М. Јур се нар

СА ЖЕ ТАК: Фи ло зоф скокњи жев на сту ди ја „Но мад ски дух 
Бо ри сла ва Пе ки ћа (Ау тор ски ко мен та ри у Вре ме ну ре чи)” по де ље
на је на два де ла. Пр ви део – „Но мад ски дух”, по све ћен је рас пра ви 
о од но су ства ра лач ког, ана ли тич ког, син те тич ког и кри тич ког духа. 
У њој су ко ри шће ни ре зул та ти Хе ге ло ве Фе но ме но ло ги је ду ха, Кро
че о ве Пси хо ло ги је ду ха, Вај то вог Но мад ског ду ха, као и Но мад ских 
су бје ка та Ро зи Брај до ти. По себ ну па жњу ау тор је по све тио иде о
гра фе ми ма: но мад ски дух, ге о по е ти ка и пси хо по е ти ка. У дру гом 
де лу сту ди је – „Ау тор ски ко мен та ри” – ау тор рас пра вља о Пе ки
ће вом до при но су на ра то ло ги ји и, на ро чи то, ге но ло ги ји. У њој су 
ко ри шће ни ре зул та ти ко је су о ко мен та ри ма као вр сти или жан ру 
по ну ди ли Ду шан Ива нић, Ја сми на Лу кић (Ме та про за: чи та ње 
жан ра) и Сло бо дан Вла ду шић (Књи жев ност и ко мен та ри). Ау тор 
сту ди је је у пот пу но сти при хва тио ми шље ње М. М. Бах ти на, С. С. 
Аве рин це ва и К. Ги ље на да је „во ља жан ра” над ре ђе на „во љи ау то ра” 
и „во љи кри ти ча ра”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, есте ти ка, ан тро по
ло ги ја, по е ти ка, ин ту и ци ја, има ги на ци ја, дух, на ра то ло ги ја, ге ноло
ги ја, раз го вор, вр ста и жа нр.

Пи шу ћи о ре то ри ци на сло ва, под на сло ва и ме ђу на сло ва, по
зна ти ли те ра ту ро лог Све то зар Пе тро вић, у хва ле вред ном де лу 
При ро да кри ти ке (1972), пре ци зно је де фи ни сао пој мо ве „тер мин
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ин ди ка тор” (као ком по зит ни по јам, ко ји исто вре ме но при па да 
ни зу срод них на уч них ди сци пли на) и „чврст тер мин” (као део 
на у ке о књи жев но сти). Пр ви по јам у пот пу но сти је при ме рен ре
ла циј ској, а дру ги суп стан ци јал ној те о ри ји. Три де це ни је ка сни је, 
Пе тро ви ћев са рад ник и исто ми шље ник Ни ко ла Гр ди нић увео је 
у књи жев ну прак су и тре ћи по јам – „пој мо ви на по ла пу та”, де фи
ни шу ћи га на сле де ћи на чин:

На у ка о књи жев но сти, као и дру ге на у ке, те жи из гра ђи ва њу 
тер ми но ло ги је ко ја ће би ти јед но знач на, тј. да од нос тер мин –са
др жај бу де ко хе рен тан. Да то у на у ци о књи жев но сти и ни је са свим 
слу чај, ни је по треб но то ли ко по ка зи ва ти, ко ли ко је ва жно раз у ме
ти раз лог та кве си ту а ци је, ње ну при ро ду и гра ни це до ко јих су се 
у оправ да ном и по треб ном на по ру да се упо тре ба тер ми на из јед
начи и фик си ра, мо же сти ћи. Ка да је реч о раз ло зи ма та квог ста ња, 
тре ба ука за ти или са мо под се ти ти да пред мет про у ча ва ња и је сте 
та кав да сâм се бе име ну је и тер ми но ло шки озна ча ва.1

Но мад ски дух

То ком про те кле три де це ни је, у раз ли чи тим пу бли ка ци ја ма, 
ра зно ра зним по во ди ма и при ме ре ним ме то до ло ги ја ма, по ку шао 
сам да ука жем на низ срод них и ра зно род них ства ра лач ких по
сту па ка двojице еми нент них по ли гра фа и по ли хи сто ра срп ске 
књи жев но сти – Бо ри сла ва Пе ки ћа (1930–1992) и Да ни ла Ки ша 
(1935–1989), увек из но ва, што зна чи да са „но вих ана ли тич ких та
ча ка” су ми рам соп стве на ис ку ства и са зна ња, нај че шће упо тре бље
не три ја де: те за –ан ти те за –син те за. Да кле, на сто јао сам да су
бјек тив на ту ма че ња и раз у ме ва ња књи жев них де ла пред ста вим као 
ин тер су бјек тив на зна че ња ко ји ма не пре кид но те же. При то ме, 
ми слим на две сту ди је ове про ве ни јен ци је – „Син кре ти зам ми та, 
фан та сти ке и ре а ли сти ке или тра га ње за из гу бље ним све том (По
е то ло шко и ге но ло шко од ре ђе ње Пе ки ће ве Атлан ти де I–II)” (1999) 
и „Гор ки та лог жи во та и ства ра лач ког ис ку ства или Ки шо ва фи ло
зо фи ја и пси хо ло ги ја ства ра ња” (2005), а у нај но ви је вре ме и на још 
две исто вр сне сту ди је: „Но мад ски дух Бо ри сла ва Пе ки ћа (Ау тор ски 
ко мен та ри у Вре ме ну ре чи)” (2018) и „Есте тич ка, по е тич ка и кри
тич ка опре де ље ња Да ни ла Ки ша” (2016).2

1 Ни ко ла Гр ди нић, „За па жа ња о ʼпој мо ви ма на по ла пу таʼ”, у: Жан ро ви 
срп ске књи жев но сти: по ре кло и по е ти ка об ли ка, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 
Сад 2005, 101–111.

2 Срод ни по апри ор но иза бра ним ци ље ви ма су и оста ли ана ли тич ки при
ло зи по све ће ни Ки шу: „Те шке игре пи са не ре чи (Свест о мо дер ни те ту или ра на 
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Ко ри сте ћи ме то до ло ги ју са вре ме не ком па ра ти сти ке, по ку шао 
сам да су че лим ми шље ња и су до ве два да ро ви та, ам би ци о зна и 
обра зо ва на ства ра о ца и ми сли о ца и да од го нет нем нај пре пред но сти 
и огра ни че ње њи хо вог ге нет ског на сле ђа: Пе ки ће вог грч коцин цар
ског и Ки шо вог је вреј ског на сле ђа. Бу ду ћи да сва ки пи сац по се ду је 
но мад ски дух, да је пут ник по пре де ли ма тра ди ци о нал не и са вре
ме не, ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре, они су пре да ни иде ји да спо
је ис точ на ис ку ства и са зна ња са за пад њач ким (је дан бо рав ком у 
Лон до ну, а дру ги бо рав ком у Па ри зу), од но сно да про ник ну у 
нај ду бљи сми сао ин тер ак ци је – Ис то ка као аморф не, а За па да као 
кри стал не ци ви ли за ци је. Сто га је у овом ра ду ра ни је ана ли зи ра ним 
то по си ма – по е ти ка, ау то по е ти ка и ме та по е ти ка, ово га пу та 
до да та и че твр та – ге о по е ти ка, у сми слу ко ји је де фи ни сао Ке нет 
Вајт у књи зи Но мад ски дух (1987). Вајт је, на и ме, убе ђен да се гео
по е ти ком пре вла да ва „си ро ма штво иде ја”, од но сно да ка те го ри је 
„но мад ски дух”, „са зна ње на пу ту” и „ин тер тек сту ал ни но ма ди зам” 
отва ра ју но ве мо гућ но сти „ства ра лач ком ду ху”, ка ко у пре де ли ма 
ре ал но сти (Лон дон и Па риз), та ко и у же ље ним бај ко ви тим пре де
ли ма Ин ди је (Пе кић) и Изра е ла (Киш), при че му се два мо дер на 
кла си ка по ка зу ју као вер ни след бе ни ци То ма са Ма на и Хер ма на 
Хе сеа (као „учи те ља енер ги је”).

Пе кић је ујед но по кло ник со ци о по ли тич ког и фи ло зоф ског 
иде а ла на зва ног но ма до ло ги ја ко ји су у прак су уве ли фран цу ски 
ми сли о ци Ж. Де лез и Ф. Га та ри ра до ви ма Ан тиЕдип (1972) и Хи
ља ду рав ни (1980). Де фи ни ци ја но ма до ло ги је гла си: „На фи ло зоф
ском пла ну то зна чи да но ма до ло ги ја де фи ни ше на чин раз ми шља
ња ко ји, уме сто да бра ни ис кљу чи во јед но ме сто или пер спек ти ву, 
по ку ша ва да оста не отво ре на пре ма ал те ри те ту и ра зли ци.”3

Та ко сто ји са по е ти ком про сто ра. Што се ти че по е ти ке вре ме
на, од но си су мно го ком пли ко ва ни ји, јер је одав но по зна та исти на 
да је има ги на ци ја усме ре на ка ко на про шлост и са вре ме ност, та ко 
и на бу дућ ност, те се иза сва ког по ку ша ја ми то ло ги за ци је ја вља 
по ку шај де ми то ло ги за ци је, од но сно, иза сва ког по ку ша ја ак ту е ли
за ци је за ко ни то сти про це са и по ја ва ја вља се по ку шај реак ту е ли
за ци је; тј. иза сва ког по ку ша ја про бле ма ти за ци је ја вља се по ку шај 

есе ји сти ка Да ни ла Ки ша)”, „Има ги на тив на и кон тем пла тив на упо ри шта (О про
це су фраг мен та ци је и ин те гра ци је у Ки шо вој при по вед ној про зи – Ен ци кло пе
ди ја мр твих: Ла у та и ожиљ ци)” и „Књи жев ност се хра ни чи та њем (Ки шов 
го вор из ме ђу ана гра ма и крип то гра ма)”. Нај ве ћи део ци ти ра них при ло га об ја вио 
сам у књи зи Ви ђе ња и сно ви ђе ња: Књи жев на де ла из ме ђу кон вен ци је и ин вен ци је, 
Кро во ви, Срем ски Кар лов ци 1995, 153–213.

3 Ви де ти: Р. Брај до ти, Но мад ски су бјек ти / R. Bra i dot ti, No ma dic su bjects: 
em bo di ment and se xu al dif fe ren ce in con tem po rary fe mi nist the ory, Co lum bia Uni ver
sity Press, New York 1994.
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репро бле ма ти за ци је су штин ски ва жних те ма, про бле ма и апо ре ма. 
Да би ус пе ли у сво јим апри ор но иза бра ним ци ље ви ма, оба пи сца 
као нај у жа ду хов на оби та ва ли шта ду хов не обла сти би ра ју: Пе кић 
фи ло зо фи ју и пси хо ло ги ју, пре ци зни је ре че но, исто ри ју и ан тро
по ло ги ју, а Киш есте ти ку и пси хо ло ги ју, пре ци зни је ре че но, по е
ти ку и кри ти ку.4 Ни је на од мет спо ме ну ти чи ње ни цу да се ра ди о 
ства ра о ци ма и ми сли о ци ма ко ји су ве о ма су ге стив ни, и ко ји том 
ви со ком и де ло твор ном су ге стив но шћу ви ше стру ко де лу ју на од нос 
про дук ци о ног и ре цеп тив ног мо де ла, што без сум ње кри је у се би 
ви ше стра не опа сно сти (од афир ма ци је до не га ци је огра ни ча ва ња 
ре цеп ци је и до не слу ће них по ме ра ња гра ни ца).

Тра га ју ћи за ети мо ни ма гло бал них Пе ки ће вих фи ло зоф ских, 
ан тро по ло шких, есте тич ких и по е тич ких опре де ље ња, но ве про
це се ана ли тич ких ино ва ци ја про на шао сам у две ма срод ним књи
га ма, По сун ча ном са ту: по е ти ка и есте ти ка Вла да на Де сни це (2001) 
и Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та Ека (2009).5 Ради 
се, на и ме, о пи сци ма ме ди те ран ског осе ћа ња жи во та, ко је и пред
ста вља пут за пре тва ра ње ди ја де (на у ка и умет ност) у мо на ду, као 
што пред ла же Па ул Фа је ра бенд у књи зи На у ка као умет ност (1984). 
О ути ца ји ма, под сти ца ји ма и до ти ца ји ма ко ји је на Де сни чи но 
књи жев но об ли ко ва ње имао по зна ти ита ли јан ски фи ло зоф и есте
ти чар Бе не де то Кро че пи сао сам у одељ ку књи ге „Ри зни ца на го
ми ла них ис ку ста ва (За во дљи вост есте тич ког про ми шља ња)”6, не 
за бо ра вив ши чи ње ни цу да је Де сни ца уве ли ко ко ри стио Кро че о ву 
књи гу Књи жев на кри ти ка као фи ло зо фи ја, ко ју је при кра ју жи
во та пре вео и об ја вио (1969). Исто род ном те ма ти ком и мо ти ви ком 
ба вио сам се у одељ ку дру ге књи ге „Изо ло ги ја – озна ка ду хов не 

4 Сва ка вр ста ис тра жи ва ња по све ће на еј дет ском на чи ну ми шље ња (у сли
ка ма) или ло гич кодис кур зив ном на чи ну (у пој мо ви ма) као „при род на за ле ђи
на раз у ме ва ња” под ра зу ме ва чи ње ни цу да су сли ке не ис црп не, а да су пој мо ви 
ла ко ис цр пи ви. Та за ко ни тост под јед на ко ва жи и за Пе ки ће во де ло: Та мо где 
ло зе пла чу (1984), Од мор од исто ри је (1993), Ра ђа ње Атлан ти де (1996), Ски ну
то са тра ке: днев нич ке за бе ле шке и раз ми шља ња 1954–1983 (1996), У тра га њу 
за злат ним ру ном (1997), Фи ло зоф ске све ске (2001) и дру ге; Поети ка I (1972), 
Поети ка II (1974), Час ана то ми је (1978), Ho mo pоeticus (1983), Гор ки та лог 
ис ку ства (1999) и Жи вот и ли те ра ту ра (1990). Нај ви ше за слу га за об ја вљи ва ње 
не ких од на ве де них књи га тре ба ло би при пи са ти при ре ђи ва чи ма и пре пи си ва
чи ма (Љи ља ни Пе кић и Мир ја ни Ми о чи но вић).

5 Упут но је ви де ти че ти ри есте тич нопоетоло шкe мо но гра фи је ко је чи не 
ана ли тич ки те тра хон: Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на („Змај”, Но ви Сад 2007), 
Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та Ека (ЦА НУ, Под го ри ца 2009), 
Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са (ЦА НУ, Под го ри ца 
2011) и Сно ви суд би не у на ра тив ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва (ЦА НУ, Под го
ри ца 2013).

6 Ви де ти: Ра до мир В. Ива но вић, По сун ча ном са ту: по е ти ка и есте ти ка 
Влада на Де сни це, „Змај”, Но ви Сад 2001, 138–165.
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ра до зна ло сти Ум бер та Ека”.7 У оба одељ ка Кро че је ана ли зи ран 
као осве до че ни хе ге ли ја нац, а по зна то је да исто вр сна опре де ље
ња има ју Де сни ца и Еко, што сам по ка зао одр жа ном па ра ле лом 
Хе ге ло ве Фи ло зо фи је ду ха и По пе ро ве књи ге Објек тив но са зна ње: 
ево лу тив ни прин цип.

Исто ри чар фи ло зо фи је Иван Ко ла рић у сво јим књи га ма 
Φιλοσοφία (2004) и Фи ло зоф скоте о ло шки реч ник (2004) пи ше о сре
ди шњој Хе ге ло вој фи ло зо фи ји: „Was ver nun ftig ist, das ist wir klich, 
und was wir klich ist, das ist ver nun ftig” (Све што је ум но, ствар но је, 
све што је ствар но, ум но је). Та ко ђе, пи ше и о три ја ди Хе ге ло вог 
фи ло зоф ског си сте ма, ко ји има сле де ћу струк ту ру: ло ги ка (на у ка 
о бив ству, на у ка о су шти ни и на у ка о пој му), по том фи ло зо фи ја 
при ро де (ме ха ни ка, фи зи ка, ор га ни ка) и фи ло зо фи ја ду ха (су бјек
тив ни дух, објек тив ни дух и ап со лут ни дух). Од по себ ног је ин
те ре са Ап со лут ни дух, бу ду ћи да је он, по Хе ге ло вом ми шље њу, 
по све ћен три ја ди: умет но ст–ре ли ги ја –фи ло зо фи ја.

Бе не де то Кро че об ја вљу је књи гу Фи ло зо фи ја ду ха (Fi lo so fia 
dellо spi ri to), до дав ши још два де ла – Фи ло зо фи ју прак се и Те о ри ју 
и исто ри ју. Рас пра вља ју ћи о од но су те о ри је са зна ња и те о ри је ту
ма че ња, Кро че без ика квих огра да ре зо лут но за кљу чу је:

Две су фор ме људ ског са зна ња: јед на је ин ту и тив на, дру га 
је ло гич ка; до са зна ња се до ла зи, на и ме, или пу тем фан та зи је или 
пу тем ин те лек та; и то до са зна ња по је ди нач них чи ње ни ца или до 
њи хо вих од но са. Јед ном реч ју, са зна њем се у на ма ства ра ју или 
сли ке или пој мо ви.

Хе гел и Кро че су та ко ђе са гла сни у ми шље њу да не ма јед не 
де лат но сти ко ја би би ла „ма ни фе ста ци ја ду ха”, да умет ни ци и 
кри ти ча ри пред ста вља ју „са мо свест ду ха” да на по ри ду ха у све му 
успе ва ју. Са гла сан са ова квим ми шље њем је Ми лан Ра ду ло вић, 
ко ји је у књи зи Књи жев ност и фи ло со фи ја (Фи ло соф ски спи си 
Бо ри сла ва Пе ки ћа) до дао још и ути цај фи ло зо фа Бер ђа је ва и ње го
ве три ја де: Ег зи стен ци ја –Лич ност –Бог (Ра ду ло вић пред ла же сво ју 
три ја ду, Ег зи стен ци ја –Лич ност –Дух, ко ја је мно го при ме ре ни ја 
Пе ки ће вом на чи ну те о риј ског уоп шта ва ња).8

7 Ви де ти: Ра до мир В. Ива но вић, Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма 
Ум бер та Ека, ЦА НУ, Под го ри ца 2009, 117–135.

8 Те о ри јом са зна ња и те о ри јом ту ма че ња ба вио сам се по дроб ни је у одељ ку 
књи ге Зна че ње и ту ма че ње књи жев ног де ла, За вод за кул ту ру Вој во ди не, Нови 
Сад 2018, 63–88. Ве о ма су ми ко ри сти ле књи ге Кар ла Р. По пе ра Ло ги ка на уч них 
от кри ћа и Објек тив но са зна ње: ево лу тив ни прин цип. У че твр тој це ли ни дру ге 
књи ге, „О те о ри ји објек тив ног ду ха”, По пер је за пи сао: „У скла ду с тим, раст 
свег са зна ња се са сто ји у мо ди фи ка ци ји прет ход ног са зна ња – би ло ње го ве 
из ме не или од ба ци ва ња на ши ро кој осно ви” (ви де ти: К. Р. По пер, Објек тив но 
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За сво ђу ју ћи увод но из ла га ње по све ће но ства ра лач ком ду ху, 
ис та као бих по ли ва лент ност ре то ри ке на сло ва и под на сло ва сту
ди је у ко јој се по јам ду ха ја вља као „тер минин ди ка тор”, а по јам 
ко мен тар као „чврст тер мин”, док се по јам кри ти ка овог пу та 
ја вља као ком по зит ни по јам. Ујед но, Пе кић је у све му са гла сан са 
апоф тег мом Ма ри не Цве та је ве (са др жа не у пи сму Бо ри су Па стер
на ку) да ау тен тич но де ло пред ста вља „амал гам чу да и тру да”, при 
че му по јам чу до (tha u ma) при па да ме та фи зич кој, а по јам труд фи
зич кој сфе ри. За хва љу ју ћи сво јој има ги на ци ји и кон тем пла ци ји, 
пи сац у сва ко днев ној ствар но сти по ста је чу до тво рац (tha u ma turg), 
уко ли ко се ра ди о ау тен тич ном књи жев ном де лу. Пе кић је цео Бал
кан сма трао „по лу о стр вом чу да”. Ин ту и ци ја, по Пе ки ће вом ми шље
њу, мо же да пред ста вља мост из ме ђу ре а ли ја и иде а ли ја. Уко ли ко 
при хва ти мо пи шче во ви ше пу та по но вље но ми шље ње да ин ту и
ци ја пред ста вља об лик (пред)са зна ња, та да би смо мо гли, осла ња
ју ћи се на књи ге Ум бер та Ека, за кљу чи ти да нај пот пу ни ји увид у 
ре ал но и ла тент но пи сац мо же оства ри ти ко ри сте ћи че ти ри пој ма:

ин вен ци ја→има ги на ци ја→кон тем пла ци ја→иза ло ги ја.

Че твр ти по јам пре у зео сам од Ум бер та Ека. Он твр ди да је 
иза ло ги ја ин стру мент ин тер пре та ци је:

На и ме, иза јед не чи ње ни це скри ве на је дру га, још сло же ни ја, 
и та ко у бес ко нач ност. Жи вот тре ба ин тер пре ти ра ти као ве чи ту 
за ве ру, тач ни је као ла нац за ве ра и све иде у круг. Чак ни Бог ни је 
до во љан да об ја сни по ре кло уни вер зу ма. И он би ва уву чен у сум њу: 
да ли са мо он? И за што нас је ство рио?9

Нај зна чај ни ју осо бе ност ства ра лач ког ду ха Пе кић ви ди у ње
го вом енер ги ја ли зму, ко ји је под јед на ко пре по зна тљив у све че ти
ри вр сте ду ха за ко је је пи сац за ин те ре со ван: 1. Ства ра лач ки дух, 
2. Ана ли ти чи дух, 3. Син те тич ки дух и 4. Кри тич ки дух, о ко ме 
се у ви ду екс пли цит не по е ти ке Пе кић из ја шња ва увод ном тек сту 
Фи ло соф ских све за ка и у ра ду „Ше ма про ле го ме не за енер ги ја ли
зам”, бра не ћи ди ја лек ти ку ми шље ња у ви ду би нар них опо зи ци ја:

Пре сва ког из ла га ња јед не мо ни стич ке фи ло зо фи је, чи ја је те жња 
да из ми ри иде а ли зам и ма те ри ја ли зам, ем пи ри сте и ме та фи зи ча ре, 
оп шти дух ре ли ги је са со лип си змом, ди ја лек ти ку са ло ги сти ком, 

са зна ње, прев. Драган Д. Лакићевић, Pa i de ia – CID, Бе о град – Подгорица 2002, 70; 
под вла че ња су По пе ро ва).

9 Ум бер то Еко, Гра ни це ту ма че ња, прев. Милана Пилетић, Pa i de ia, Бе о град 
2001, 70.
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као и ма те ма ти ку са по е зи јом, де мо кра ти ју са ари сто кра ти јом, по
треб но је скре ну ти па жњу на оне за блу де ко је су, по др жа ва не фа
на ти змом екс пре си о ни стич ке ми сли, и ста ви ти де ло ве за јед ничке 
исти не јед не про тив дру гих.10

Већ на увод ним стра ни ца ма књи ге Књи жев ност и фи ло со
фи ја (2010) Ми лан Ра ду ло вић твр ди за Пе ки ћа да не са мо што је 
то ре пре зен та ти ван пи сац срп ске књи жев но сти у XX ве ку не го је, 
ујед но, „он ау тен ти чан и све стран књи жев ни ми сли лац”. Пе ки ћев 
ства ра лач ки дух је, твр ди ана ли ти чар у про ду жет ку, ин те ре сан тан, 
ма што вит, ра ци о на лан, (ан ти)ми то тво ран, иро ни чан и по е ти чан, 
а то ме до да је још и епи те те хра бар, ра до знао и сен зи би лан дух. 
За Пе ки ћапи сца твр ди да је су ге сти ван, ми са он, ми сти чан, ори
ги на лан, до вр шен, хар мо ни чан, по е ти чан, ди дак ти чан, за ни мљив 
и по у чан.11 Сâм пи сац мно го скром ни је и кри тич ни је оце њу је соп
стве ни до при нос ства ра њу (по е зи ји) и ми шље њу (no e sis), нај че шће 
спо ми њу ћи По ро дич ни дух (ве зан за сеп та ло ги ју Злат но ру но), 
за тим По бед нич ки дух (ве зан за пи шчев укуп ни сто и ци зам) и Дух 
дру гог под не бља, дру гог је зи ка и дру гих на че ла, ко ји ме је упу тио 
на то да су ке не твај тов ски схва ће не син таг ме „но мад ски дух” и 
нео ло ги зам „ге о по е ти ка” – у све му при ме ре ни на чи ну Пе ки ће вог 
пе ва ња и ми шље ња, она ко ка ко их је у исто и ме ној књи зи де фи ни
сао Мар тин Хај де гер (1986).12

10 Бо ри слав Пе кић, Фи ло соф ске све ске, Stylos, Но ви Сад 2001, 15–16. 
По вре ме но Пе кић по себ ну па жњу по кла ња син те тич ким за кључ ци ма, 

ка кве пред ста вља та бе лар ни пре глед у 15 три ја да са оп штен у при ло гу „Раз ма
тра ње о јед ној енер гет ској ко смо го ни ји” (нав. де ло, 17–52):

ТЕ ЗА АН ТИ ТЕ ЗА СИН ТЕ ЗА 
Не би ће Би ће Све би ће (Бог)
Ни јед но М но го Јед но (Све јед но)

Не по сто ја ње По сто ја ње Све то по сто ја ње 
Ра ци о нал но Ствар но Не ра ци о нал но 
Не и зве сно И зве сно Све и зве сно

и та ко да ље.
11 Са пот пу ним по уз да њем у из ре че не су до ве, ми шље ња и прет по став ке 

Ра ду ло вић тим по во дом пи ше: „Бо ри слав Пе кић је раз ми шља ње о књи жев но сти 
и соп стве ној књи жев ној прак си уз ди гао на ни во раз у ђе ног и по ли ва лент ног 
есте тич ког уче ња. Књи жев нодис кур зив ним је зи ком он је им пли ци рао сво ју 
ства ра лач ку по е ти ку и ин тим не ства ра лач ке не до у ми це. Екс пли цит на по е ти ка 
овог пи сца за ни мљи ва је као фи ло зоф ски кон цепт и као мо гућ ни пу то каз у ту
ма че њу ње го вих бе ле три стич ких де ла” (ви де ти: Ми лан Ра ду ло вић, Књи жев ност 
и фи ло со фи ја: фи ло зоф ски спи си Бо ри сла ва Пе ки ћа, Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност, Бе о град 2010, 9–10). Не ке од ра ди кал них Ра ду ло ви ће вих за кљу ча
ка тре ба ло би по но во раз мо три ти. Та кав при мер пред ста вља ње го во ми шље ње 
да је Пе кић „из гра дио јед ну но ву књи жев ну те о ри ју”, што би би ло ве о ма те шко 
до ка за ти.

12 Пи шу ћи „За блу де иде а ли зма”, Пе кић ин вен тив но ре ша ва јед ну од бит
них фи ло зоф ских ан ти но ми ја: „Чи тав иде а ли зам па ти од на ви ке по дра жа ва ња 
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Ау тор ски ко мен та ри

На кон чи та ња де се так мо но гра фи ја и књи га сту ди ја и огле да 
о по ли гра фу Бо ри сла ву Пе ки ћу, ау тор овог при ло га је, ко ли ко му 
то мо гућ но сти до зво ља ва ју, на сто јао да про на ђе ре ла тив но но ва 
упо ри шта, од но сно но ва сре ди шта те о риј ске ини ци ја ци је у ту ма
че њу и раз у ме ва њу бит них пре ми са ин тен ци о нал ног и лин гви стич
ког лу ка књи ге раз го во ра Вре ме ре чи (1993). Та кав цен тар ини ци
ја ци је у пр вом де лу ра да про на шао је у на дах ну то пи са ној књи зи 
Ке не та Вај та Но мад ски дух, док је дру ги цен тар ини ци ја ци је про
на шао у по нов ном из да њу ин ди ка тив но на сло вље не књи ге Сло бо
да на Вла ду ши ћа Књи жев ност и ко мен та ри: упут ство за ору жа
ну по бу ну (Слу жбе ни гла сник, Бе о град, дру го из да ње 2018, стр. 380). 
Ну де ћи са свим нов мо дел, нај че шће ком па ра ти стич ки кон ци пи ран, 
Вла ду шић се по све тио гло бал ном иде о граф ском чво ри шту – Ме
га ло по лис, на сто је ћи да ука же на ни зо ве па ра диг мат ских оса ко је 
се спа ја ју и раз два ја ју у би нар ну опо зи ци ју – Књи жев ност и ко мен
та ри, еков ски схва ће не, ко ри сте ћи у ве ћој ме ри ис ку ства „сту ди ја 
кул ту ре” у од но су на „сту диј књи жев но сти” (а пе ри о дич но и ре
зул та те „сту ди ја пост ко ло ни јал не кул ту ре”).

Вла ду шић је усме рен на уби ци ра ње нај мо дер ни јих ства ра лач
ких про се деа у свим књи жев ним ро до ви ма, вр ста ма и жан ро ви ма. 
То по ка зу је че стим ис ти ца њем тра га ња за но вим „кон цеп том књи
жев но сти” и за ин те гри са њем књи жев но сти и ствар но сти, о че му он 
ка же: „Књи жев ност је утка на у наш жи вот, у на шу сли ку све та, у 
наш кон цепт вред но сти, у оно што смо спрем ни да ура ди мо. При
том, и не ми сли на не ко по је ди нач но де ло ко је нам ме ња жи вот или 
нам го во ри ка ко тре ба да жи ви мо. То не. Реч је о то ме да је са ма 
ин сти ту ци ја књи жев но сти спо соб на да не што су штин ски про ме
ни у на шем жи во ту.”13

У том по гле ду по сма тра на, чи ни ми се ве о ма при ме ре ном и 
функ ци о нал ном ау то ро ва рас пра ва о од но су „ап стракт ног ху ма
ни зма” и „ак ци о ног ху ма ни зма”, бу ду ћи да је она при ме њи ва на 
це ло куп но Пе ки ће во де ло, јер се пи сац кон ти ну и ра но за ла гао за 

ду ха сâмом се би, од не ке вр сте нар ци со ид но сти, од угле да ња на се бе у не ја сној 
по вр ши ни ма те ри је. Из ме ђу сво је ма те ри ја ли стич ке по тре бе и сво је иде а ли
стич ке на ме не, свест се до и ста осе ћа као из ме ђу че ки ћа и на ков ња” (нав. де ло, 37).

13 У од но су ствар но сти, на у ке и умет но сти пи сао сам оп шир но у сту ди ји 
„Умет ност жи вље ња и уме ће ис ка зи ва ња (Те о риј скокри тич ка опре де ље ња Ми
ла на Ра ду ло ви ћа)”, об ја вље ној у збор ни ку ра до ва У спо мен Ми ла ну Ра ду ло ви ћу: 
Књи жев ност. Те о ло ги ја. Фи ло зо фи ја (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, 
571–598). Сту ди ја је по де ље ња у пет це ли на: „Са зна ња и исти не слу же сви ма”, 
„О при ро ди кри ти ке и сми слу књи жев но сти”, „О од но су књи жев них кон вен ци ја 
и ин вен ци ја”, „Он то ло ги ја, гно се о ло ги ја и ак си о ло ги ја” и „Бе ле шке”.
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ху ма ни за ци ју дру штве них од но са, то ком чи та вог пе ри о да ства
ра ња (1960–1992). Пе кић је, за пра во, је дан од на ших про та го ни ста 
иде је о „ефек тив но сти де ло ва ња на жи вот по сред ством пи са ног 
тек ста”. За ову гло бал ну иде ју мо же се ре ћи да пред ста вља вр сту 
ама нет ног тек ста ко ји је сва ка ко ви ше на ме њен бу дућ но сти не
го са да шњо сти, те се мо же под ве сти под три уже схва ће не ка те
го ри је: „те ста мен тар но пи са ње”, „те ста мен тар но ту ма че ње” и „те
ста мен тар но чи та ње” (фи ло зоф ских тек сто ва), као што пи ше Вла
ду шић. Све три вр сте чи та ња ука зу ју не са мо на циљ но чи та ње 
Пе ки ће вих тек сто ва не го и на пи шче ву апо слут ну ве ру, ка ко у 
про цес ства ра ња, та ко и у про цес про ми шља ња оства ре ног, упо
тре бљи вост, свр ху и сми сле ност, ка ко ка же Пе кић.14

У збор ни ку ра до ва Hom ma ge Да ни лу Ки шу V (Сред ња шко ла 
„Да ни ло Киш”, Бу два 1999), вр сни по зна ва лац ре а ли зма Ду шан 
Ива нић, у огле ду „Ко мен тар и при по ви је да ње у про зи Сте фа на 
Ми тро ва Љу би ше”, уз по моћ Ж. Же не та, В. Бу та, Џ. Ка ле ра и Бен
ве ни ста, нај пре де фи ни ше жа нр ко мен тар, за тим о ње му пи ше као 
о про то тек сту или по ру ци, да би се, на кра ју по све тио опи су на чи
на на ко ји он функ ци о ни ше: „У та ко на ста лој дво стра ној кул ту ри 
одр жа ва се еле мен тар на на пе тост из ме ђу сли ке (раз ви је не у при
чу, ју на ке рад ње) и пој ма (иде је сми сла ко ји се да је угра ди ти у 
ври јед но сни си стем за јед ни це), али го во ре ћи о ста ром па ру, из ме ђу 
ми то са и ло го са”.15

Мо ја де фи ни ци ја и по дје ла ко мен та ра уве ли ко се раз ли ку је 
од Ива ни ће ве. У мо но гра фи ји Ре то ри ка чо вјеч но сти: мор фо ло ги ја 

14 Ве о ма је за ни мљив на чин на ко ји Вла ду шић пред ла же чи та ње фи ло
зоф ских тек сто ва: „Те ста мен тар но чи та ње фи ло зоф ских тек сто ва под ра зу ме ва да 
се сви ови тек сто ви чи та ју исто вре ме но и као фи ло зоф ски тек сто ви, али и као 
ин спи ра ци ја за по ли тич ку прак су. То зна чи да се ови тек сто ви за ми шља ју као 
по ле мич ки опе ра тив ни те да се за ми шља сли ка све та уте ме ље на на овим тек сто
ви ма. Ови тек сто ви се он да вред ну ју и на осно ву шан си за оп ста нак оно га ко их 
чи та у све ту ко ји про из во де” (Сло бо дан Вла ду шић, Књи жев ност и ко мен та ри, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2017, 374).

15 Ду шан Ива нић, „Ко мен тар и при по ви је да ње у про зи Сте фа на Ми тр о ва 
Љу би ше”, у: Hom ma ge Да ни лу Ки шу V, Сред ња шко ла „Да ни ло Киш”, Бу два 1999, 
150–151.

Ива нић је оглед по де лио у ви ше ма њих це ли на ко је ме ђу соб но ко ре спон
ди ра ју: 1. „Ка од ре ђе њу ко мен та ра”, 2. „До са да шња из у ча ва ња”, 3. „Об ли ци 
ко мен та ра и ње го ве по е ти ке и књи жев но и сто риј ске ре ла ци је”, 3.3. „Ко мен тар 
у го во ру ли ка”, 3.4. „Про то текст и ре зи ме по ру ке као ко мен тар”, 4. „Љу би шин 
ко мен тар у окви ри ма срп ске про зе”, 5. „За кљу чак”. По себ но је за ни мљив та бе
лар ни пре глед, у ко ме су при ча и ко мен та ри про пра ће ни ту ма че њем об ли ка и 
вре ме на у ко ме се ја вља ју:

при ча     l   ко мен тар
об лик: А   →     а

↓   l     ↓
об лик: Б   →     б
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и се ман ти ка дје ла Мар ка Ми ља нов По по ви ћа (Но ви Сад – Под го
ри ца 1993), у сту ди ји „Вр сте и функ ци је ау тор ских ко мен та ра (Пле
ме Ку чи у на род ној при чи и пје сми)” пред ло жио сам три вр сте:

– I ау тор ске ко мен та ре у ко ји ма је еви дент на ау то ре фе рен
ци јал на или ме та на ра тив на упо тре ба је зи ка (они су пре суд ни у 
опи су од но са екс пли цит не и има нент не по е ти ке);

– II ау тор ске ко мен та ре у ко ји ма се по ка зу је ау то ро ва ства ра
лач ка са мо свест (они су пре суд ни у уби ци ра њу основ них ци ље ва 
ко је же ли да по стиг не), и 

– III ау тор ске ко мен та ре чи ји је пр вен стве ни циљ да по ве жу 
ма ње или ве ће, срод не или ра зно род не на ра тив не је ди ни це (у не
мач кој на у ци о књи жев но сти они се де фи ни шу као „ве зив но тки во” 
(Bin den ma te rial) или „на ра тив на ал ка”. Уз то, нео п ход но је спо ме
ну ти и чи ње ни цу да не по сто ји стро го оме ђе на гра ни ца из ме ђу три 
вр сте ко мен та ра, а у сва кој вр сти „но вог чи та ња” они се ла ко могу 
тран сфор ми са ти у дру гу, ов де по ме ну ту или но во пре дло же ну вр сту 
(хи по те тич но го во ре ћи).

Ка да је у пи та њу Пе ки ће ва књи га Вре ме ре чи (БИГЗ – СКЗ, 
Бе о град 1993), ко ју је при ре дио и за ко ју је по го вор на пи сао Бо жа 
Ко при ви ца, по ста је ја сно да је пи сац не вољ но при хва тио ње но 
об ја вљи ва ње, јер је она пре пу на по не кад и су ви ше по јед но ста вље
них пи та ња и за кљу ча ка, са ко ји ма се и сва ка ко ни је сла гао. Она је, 
по пра ви лу, не до вр ше на, са ве ли ким бро јем по но вље них пи та ња, 
су до ва и ми шље ња, уз стал ну опа сност да се ство ре ви ше стра ни 
кли шеи ко ји пре те је зич ком и стил ском мо но то ни јом. Са ве стан у 
све му што ка же или на пи ше, Пе кић је на сто јао у из ве сној ме ри да 
из бег не опа сно сти не по сред но и по сред но, јер је као пи сац му дро
но сне про зе ла ко утвр дио да су шти на про бле ма и апо ре ма и да ље 
ви ше пре би ва у пи та њи ма не го у од го во ри ма. При ста ју ћи да се 
по ја ви овом књи гом у еди ци ји ко ја је оку пи ла на де се так нај по зна
ти јих срп ских књи жев ни ка, Пе кић се до ви јао на раз ли чи те на чи не 
да из бег не ди рект не су ко бе са не до вољ но при пре мље ним са бе
сед ни ци ма. Је дан од на чи на би ло је ко ри шће ње то по са „за во ђе ње 
чи та о ца”, као и то по са „ла жне скром но сти”. По је ди ни ис ка зи Пе
ки ће ви, упра во сто га, зах те ва ју до дат не ко мен та ре, као што је то 
слу чај у ис ка зи ма по пут сле де ћих: „Све мир ко ји је у ме ни да ле ко 
је ду бљи и бес ко нач ни ји од све ми ра ко ји је из ван ме не” или срод ног 
ми шље ња: „Се бе сма трам пи сцем – иде ја”, ко ји су пре на гла ше ни.16

16 Пи сац све сно упу ћу је чи та о ца на ау тор ски ко мен тар са оп штен на по чет
ку пр ве књи ге Злат ног ру на. У ње му Пе кић се бе на зи ва хро ни ча рем „бе о град ске 
чар ши је или скром ни је, ње ног аро мун ског, ро меј ског, ма ке довла шког, цр но ву
на шког, по срп ски – цин цар ског со ја, тра гао за про ниц љи вим и от пор ним ство
ре њем ко је би се, Бад ње ве че ри Ле та Го спод њег Хи ља ду де вет сто ти на че тр де сет 
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Нај за ни мљи ви ји пи шче ви ко мен та ри по све ће ни су про бле
ма ти ци и апо ре ти ци, ге но ло ги ји и на ра то ло ги ји, од но сно те о ри ји 
про зе и те о ри ји ро ма на. Осла ња ју ћи се на по у зда не и про ми шље
не исти не, чи ње ни це и де та ље, Пе кић мно штвом асо ци ја ци ја и 
ди со ци ја ци ја пре во ди свет ла тент них сли ка и пој мо ва у свет кон
крет них ствар но сти, за хва љу ју ћи не са мо еви дент ном зна њу не го 
и до дат ној ма шти и спо соб но сти уоп шта ва ња, ко је спа ја ју уда ље не 
про це се и по ја ве.17 Нај ви спре ни ји су де ло ви и ми шље ња по све ће ни 
ур ба ној пси хо ло ги ји, гра ђан ском ста ле жу, гра ђан ској по ро ди ци и 
гра ђан ству. Дру гу вр сту ин те ре со ва ња по све тио је фи ло зо фи ји и 
пси хо ло ги ји умет но сти. У том кон цен трич ном кру гу, сре ди ште 
пи шче вог ин те ре со ва ња по све ће но је са др жин ском и фор мал ном 
са вр шен ству. С об зи ром на то да су у ње го вом укуп ном де лу нај
за сту пље ни ји Днев ни ци и Ме мо а ри, то ни је ни ка кво чу до што је 
као пр ву њи хо ву струк тур ну и зна чењ ску осо бе ност из дво јио – не
до вр ше ност, по но вљи вост и по ја ву кли шеа. Пе кић по у зда но твр ди 
да му је ви ше ста ло до це ли не не го до де та ља; ви ше до стал но сти 
не го до слу чај но сти; ви ше до ин дук ци је не го до де дук ци је; ви ше до 
естет ског плу ра ли зма не го до естет ског мо ни зма, о че му је ма ло 
ре чи би ло у по себ ним из да њи ма до ма ћих и стра них ана ли ти ча ра, 
те о ре ти ча ра и кри ти ча ра.18

На оп штем пла ну раз во ја књи жев не умет но сти и књи жев не 
ми сли ви ше је не го очи глед но да Пе кић на по чет ку сво је ства ра
лач ке ме та мор фо зе (по чет ком ше зде се тих го ди на про шло га ве ка) 
од ба цу је мо гућ но сти ко је му пру жа фран цу ски „но ви ро ман”, чији 

пр вог, ухо дар ски нео па же но про кри јум ча рио у три пу та за бра вље не ду ше Ње
го ва на” (Бо ри слав Пе кић, Вре ме ре чи, БИГЗ – СКЗ, Бе о град 1993, 26).

17 За раз го вор (без об зи ра на то да ли је ча со пи сни, но вин ски, ра дио, те ле
ви зиј ски или ан кет ни) Пе кић твр ди да је опа сан жа нр, да у ње му, ре ал но и хи
по те тич ко узе то, по сто је мно ге зам ке и про ва ли је и да га упра во сто га ин тер вју и
са ни пи сац мо ра по пу ња ва ти за ни мљи вим де та љи ма, до те ме ре пре по зна тљи вим 
по пи сца да би се мо гао пре по зна ти по сти лу, тек сту и на чи ну ми шље ња, чак и 
под прет по став ком да ни је пот пи сан. Ка ко из гле да про цес по пу ња ва ња пра зни на, 
на нај бо љи на чин по ка зу је де фи ни ци ја Гра да, ко ји је за ње га: Ла ви ринт, Клоп ка, 
Мра ви њак, Там ни ца, Пу сти ња, Гу би ли ште и Гро бље (ви де ти: Б. Пе кић, Вре ме 
ре чи, 9).

18 Пе дант ни би бли о гра фи су на ве ли де се так мо но гра фи ја: Ј. Ах ме та гић 
– Ан тич ки мит у про зи Бо ри сла ва Пе ки ћа (Бе о град 2001) и Ан тро по пе ја – би блиј
ски под текст у Пе ки ће вој про зи (Бе о град 2006); Р. Ба ту ран – Ро ма ни Бо ри сла ва 
Пе ки ћа (Ник шић 1989); Ј. Лу кић – Ме та про за: чи та ње жан ра: Бо ри слав Пе кић 
и пост мо дер на по е ти ка (Бе о град 2001); Л. Му сте да на гић – Гро теск ни бре ви јар 
Бо ри сла ва Пе ки ћа (Но ви Сад 2002); П. Пи ја но вић – По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва 
Пе ки ћа (Бе о град – Гор њи Ми ла но вац – Ти то град, 1991); Д. Ста но је вић – Ре то
ри ка Злат ног ру на (Пан че во 2002); М. Сто ја но вић – Књи жев ни врт Бо ри сла ва 
Пе ки ћа (Бе о град – Пан че во, 2004); М. Цви је тић – Пе ки ћев Ор вел – Оглед о бли
ско сти (Бе о град – Срем ска Ми тро ви ца, 2007) и дви је књи ге Не бој ше Ла зи ћа, 
об ја вље не 2016. и 2018. го ди не.
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су ре пре зен та тив ни пред став ни ци Алан Роб Гри је, Ми шел Би тор, 
На та ли Са рот и Клод Си мон, а све стра но је при гр лио хи спа но а ме
рич ки „ма гиј ски ре а ли зам”, ко ји сво је по сто ја ње ве зу је за име на: 
Рул фа, Асту ри ја са, Кар пен ти је ра, Гар си је Мар ке са, Рос Ба сто се, 
Ар ге да са, Услар Пје три ја, Вар га са Љо се и И. Аљен де и дру гих (уз 
на по ме ну да је у пе ри о ду од 1969. до 2010. го ди не овом ре ги о ну 
доде ље но пет Но бе ло вих на гра да: Ми ге лу Ан хе лу Асту ри ја су, Па
блу Не ру ди, Г. Гар си ји Мар ке су, Ок та ви ју Па зу и Вар га су Љо си). 
Ла ти но а ме рич ки „ма гиј ски ре а ли зам” је од го ва рао Пе ки ће вом 
ста ра лач ком тем пе ра мен ту, јер га ни је огра ни ча вао ни у јед ној 
тво рач кој ори јен та ци ји ко ја је при па да ла пр вом ре ду ег зи стен ци
јал них, фи ло зоф ских, есте тич ких, по е тич ких опре де ље ња (с об зи
ром на то да је пр ви део син таг ме – ма гиј ски, од но сно ма гич ни, 
мно го зна чај ни ји од дру гог де ла – ре а ли зам, јер је ре а ли зам сма
трао пре ва зи ђе ним).

Та се кон ста та ци ја нај пре мо же при ме ни ти на удео ми то ло
ги је и фан та сти ке у Пе ки ће вом де лу, без об зи ра на то што је Цве тан 
То до ров у књи зи Увод у фан та стич ну књи жев ност (1970) твр дио 
да са мо ка те го ри је чуд но (étran ge) и чу де сно (mer ve il le ux) сма тра 
ста бил ним и ег закт но про вер љи вим, док ка те го ри је фан та стич но 
(fan ta sti que) сма тра про це сом, па „фан та стич ну про зу” де фи ни ше 
као „жа нр у на ста ја њу”. Ме ђу тим, као што оправ да но твр де М. М. 
Бах тин, С. С. Аве рин цев и К. Ги љен, по зна то је да је „во ља жан ра” 
над моћ ни ја од „во ље ау то ра” и од „во ље кри ти ча ра”.

Дру гу срод ност са ју жно а ме рич ким „ма гиј ским ре а ли сти ма” 
про на шао је Пе кић у њи хо вом од но су пре ма Древ ној при чи, ко ја 
при па да нај ра ни јем пе ри о ду – сфе ри ми то ва и ле ген ди.19 Као што 
је по зна то, Древ на при ча ег зи сти ра у ис точ ном мо де лу кул ту ре, 
као Ле ван тиј ска при ча (ре пре зен тант је Ан дри ће ва по вест Про кле
та авли ја), док у за пад ном мо де лу кул ту ре она ег зи сти ра као Ка
рип ска при ча (ре пре зен тант је фан та стич ни Мар ке сов ро ман Сто 
го ди на са мо ће). За ни мљи во је тим по во дом за кљу чи ти да у Пе ки
ће вом ан ти у то пиј ском дво том ном ро ма ну Атлан ти да I–II по сто је 

19 О ва жно сти ми та и ле ген де за књи жев ну ела бо ра ци ју нај бо ље све до че 
ми шље ња Т. Ма на, Х. Хе сеа, М. М. Бах ти на, и Е. Ме ле тин ског. Ше линг твр ди: 
„Ми то ло ги ја је нео п хо дан услов и пр вот ни ма те ри јал за сва ку вр сту умет но сти”. 
Ка ми исто вет но ми сли: „Ми то ви су ство ре ни да их ма шта ожи вља ва”, док ча роб
њак ре чи Х. Л. Бор хес пи ше: „Јер ли те ра ту ра по чи ње и за вр ша ва се ми том.”

Упут но је ви де ти три те ма ти зо ва на збор ни ка: Спо ме ни ца Бо ри сла ва Пе
ки ћа: По во дом се дам де се то го ди шњи це ро ђе ња (1930–2000), СА НУ, Бе о град 
2002; Дру ги о Пе ки ћу, прир. Љ. Пе кић и М. Пан тић, От кро ве ње, Бе о град 2002. 
и По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: пре пли та ње жан ро ва, прир. П. Пи ја но вић и А. 
Јер ков, Слу жбе ни гла сник – Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2009. 
У при ло гу „Би бли о гра фи ја Бо ри сла ва Пе ки ћа”, об ја вље ном у Спо ме ни ци, Ми
ле на Мар ко вић је еви ден ти ра ла 911 би о би бли о граф ских је ди ни ца.
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де ло ви ко ји ма се ово де ло мо же ве за ти, исти на са мо де ли мич но, за 
Ле ван тин ску при чу, док у осно ви оно нај ве ћим де лом зву че ња и 
зна че ња при па да Ка рип ској при чи.

Пе кић сву ту сло же ну про бле ма ти ку и апо ре ти ку де фи ни ше 
на нов и при хва тљив на чин. У раз го во ру „Ча сна де ца као сни до
ла зе” (1991) тим по во дом пи ше: „Ан тро по пе ја, са га о Чо ве ку као 
ан тро по ло шкој јед на чи ни, бес ко нач на је ва ри ја ци ја мит ских ар хе
ти по ва, а на ше, на о ко та ко ори ги нал не, екс клу зив не, не по но вљи
ве по је ди нач не и збир не суд би не, по ве сти на ро да, ра са, кул ту ра 
и ци ви ли за ци ја, ко ди ра не су вер зи је ини ци јал них мит ских си ту
а ци ја.”20 На тај на чин, Пе кић још јед ном ис ти че опре де ље ње да 
му је ви ше ста ло до ин те грал не не го до пар ци јал не ви зи је све та, 
од но сно ви ше до уни вер за ли зма не го до пар ти ку ла ри зма. На и ме, 
са мо је ин те грал на ви зи ја пи сцу омо гу ћа ва ла рас цват свих кон крет
них и ла тент них спо соб но сти, што се на ро чи том сна гом еми ту је у 
про сто ру пла ни ра ња те тра хо на За ве шта ње, ко ји чи не сле де ћи де
ло ви: Вре ме чу да, Вре ме уми ра ња, Вре ме ре чи и Вре ме вас кр се ња, 
што сва ка ко пред ста вља и пла не тар ни и ко смич ки при каз на сто
ја ња ко смич ког ма кро ко змо са и пла не тар ног ми кро ко смо са. Као 
увер љив до каз по сто је ће кон ста та ци је, на ве шћу по да так да је Пе
кић син хро но или не из ме нич но ства рао две кон тра сти ра не вр сте 
ро ма на: уто пиј ски (у сеп та ло ги ји Злат но ру но, ко ју пи сац де фи
ни ше као „ро манмо ре”) и ан ти у то пиј ски (три ло ги ју Бе сни ло, 
Атлан ти да I–II и 1999, ко ју пи сац из два ја по ег зи стен ци јал ној 
ак ту ел но сти).21

Нај ва жни је гло бал но Пе ки ће во опре де ље ње ви дим у по сто
ја њу вред но сне ска ле, што зна чи да он ни је при хва тао ми шље ња 
Нор тро па Фра ја, не го да се опре де лио за ми шље ње Ре неа Ве ле ка, 
јер син те тич ки дух ра ди за хва љу ју ћи вред но ва њу и слу жи ко нач
ном раз ре ше њу ди ле ма, три ле ма и по ли ле ма. При ме ни мо ли овај 
ства ра лач ки прин цип на ње го во де ло, објек тив но и до след но, тј. 
на Пе ки ће ву књи гу раз го во ра – Вре ме ре чи, нај пре би тре ба ло 

20 Б. Пе кић, Вре ме ре чи, 292.
21 Ра до ван Вуч ко вић је у во лу ми но зној мо но гра фи ји Мо дер ни ро ман два

де се тог ве ка (Ис точ но Са ра је во 2005) Пе ки ћев ро ман Ка ко упо ко ји ти вам пи ра 
свр стао га у ше сту гру пу – „Нео а ван гард ни или но ви ро ман” (дру гу под гру пу 
– „Мо дер ни стич ки ро ман у срп ској књи жев но сти”), за јед но са ро ма ни ма Ми
ло ра да Па ви ћа (Ха зар ски реч ник) и Све ти сла ва Ба са ре (Фа ма о би ци кли сти ма).

Пе тар Пи ја но вић је не дав но са чи нио за ни мљив из бор Пе ки ће вог опу са у 
две књи ге, на пи сав ши ин струк ти ван пред го вор „Мо дер ни кла сик Бо ри слав 
Пе кић”. Из бор је об ја вљен у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти (Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2017). У пр ву књи гу 
при ре ђи вач је увр стио ро ман Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на, као и про зу Ус пе
ње и су но врат Ика ра Гу бел ки ја на и Но ви Је ру са лим, а у дру гу књи гу – Злат но 
ру но, На лу дом бе лом ка ме ну и Књи жев ни и дру ги есе ји.
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за кљу чи ти да је она сво јим нај у спе ли јим стра ни ца ма, што зна чи 
нај у спе ли јим пи шче вим од го во ри ма, омо гу ћа ва ла ре ци пи јен ту да 
за ви ри у ње го ву ства ра лач ку ра ди о ни цу, а по том да и пу тем мо за
и ка упот пу ни ње гов кре а тив ни и ин те лек ту ал ни пор трет, нај ви ше 
и нај че шће уз по моћ пет нај ре пре зен та тив ни јих раз го во ра – „Моје 
ви ђе ње књи жев но сти” (Књи жев на кри ти ка, 10. I 1979), по том 
нај бо љим у чи та вој књи зи – „Ис ку ство ро ман си је ра” (Са вре ме ник, 
бр. 7, 1979), „Ни сам Ја па нац из гу бљен у џун гли” (Ви ди ци, 1984) и 
„Ар хе су шти на ху ма не по ве сти” (Књи жев ност, бр. 5–6, 1985). Њи ма 
је Пе кић за и ста по ка зао да ни је „чо век јав но сти”, да до ау тен тич
ног тек ста мо же до ћи са мо у од го ва ра ју ћој ат мос фе ри, да му је стра
на сва ка вр ста им про ви за ци је и да се, су де ћи по ње го вом ис ку ству 
и са зна њу, до ау тен тич ног тек ста мо же до ћи са мо пи са њем, а не 
го во ре њем, чи ме је на још је дан, илу стра ти ван на чин осве до чио 
при пад ност скрип тив ној кул ту ри.

* * *

На кра ју сту ди је ва ља украт ко да су ми рам са мо не ке од нај
ва жни јих и нај ка рак те ри стич ни јих вред но сти Пе ки ће вих ау тор ских 
ко мен та ра у Вре ме ну ре чи. Нај ви ше „лич них от кри ћа” или „лич них 
пе ча та” (Ви на вер би ре као „лич них ак це на та”) пи сац је по ка зао у 
де ло ви ма књи ге ко ји су по све ће ни фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји ства
ра ња, у ши рем, као и на ра то ло ги ји и ге но ло ги ји, у ужим окви ри ма 
узе то. Ка да је ге но ло ги ја у пи та њу, Пе кић че сто ни је са гла сан са 
ге но ло шком си сте ма ти ком и си сте ма то ло ги јом, јер му се чи ни да 
је упро шће ни ја не го што је мо ра ла би ти, па је пре ма то ме ма ње 
упо тре бљи ва. Пи сац пред ла же рас ко шне ме то фо рич не ка те го ри
је као што су со ти ја, пор трет, ау то пор трет, фан та змо го ри ја, 
по вест, али оне се не на ла зе у ре ги стри ма са вре ме них ге но ло шких 
од ред ни ца. А и он да ка да је су – не упо тре бља ва ју се са истим ре
ги стром зна че ња. Узми мо као при мер ка те го ри ју по вест. У пи
шче вом ту ма че њу, а у скла ду са ети мо ло ги јом, она се ту ма чи као 
при ча или при по ве да ње, док се у ге но ло ги ји (а на ро чи то у ру ској 
на у ци књи жев но сти) узи ма као ка те го ри ја ко ја се ква ли та тив ним 
и кван ти та тив ним ме ри ли ма на ла зи из ме ђу при по вет ке и ро ма на. 
Пе кић, да кле, тер мин по вест ко ри сти као ком по зит ни, а не као ге
но ло шки и спе ци ја ли стич ки оп ште при хва ће ну од ред ни цу. За бу
на та ко ђе на ста је и при ли ком упо тре бе од ред ни це крат ки ро ман, 
ко ја у ге но ло ги ји и не по сто ји.22

22 О ка квој се ле пе зи жан ро ва ра ди по ка зу је илу стра тив но Пе тар Пи ја
но вић у већ спо ми ња ном пред го во ру, пи са ном по во дом драм ских де ла, ко ја су 
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На мо мен те искре но и без па те ти ке, Пе кић го во ри о соп стве ном 
не сна ла же њу у на ра то ло ги ји и ге но ло ги ји. При то ме, он је ве о ма 
бли зак ми шље њу Ју ли је Кри сте ве по ко јој сва ко књи жев но де ло 
зах те ва соп стве ни мо дел чи та ња, нај пре због сво је ау тен тич но сти 
и не по но вљи во сти. Тво рац Злат ног ру на по ста је ве о ма то ле ран тан 
ка да у ви ду ко мен та ра са жи ма сле де ће ис ку ство са зна ња: „Сва ко 
де ло има вла сти то на че ло по ко ме је из гра ђе но, па би сва ко мо ра
ло има ти сво ју, екс клу зив ну те о ри ју ко ја га об ја шња ва. Кључ ко ји 
отва ра са мо ње го ва вра та. За јед нич ким ка ла у зом не ке те о ри је по
ку ша ти не ко де ло отво ри ти зна чи: или ка ла уз сло ми ти, или де ло 
раз би ти.”23 Су де ћи по ње го вом ду бо ком и ви ше пу та по све до че ном 
и про ве ре ном ис ку ству и са зна њу, нај ва жни ји део ства ра лач ког 
чи на пред ста вља кон ти ну и ра на са рад ња свих вр ста ду хо ва – ства
ра лач ког, ана ли тич ког, син те тич ког и кри тич ког, уз на по ме ну 
да „нај бо ље ства ра дух ко ји не пре кид но ства ра”.24

Ду бље и све стра ни је по зна ва ње кон крет них и ла тент них зву
че ња и зна че ња дра го це ног Пе ки ће вог опу са би ће омо гу ће но тек 
на кон ви ше крат ног чи та ња и ви ше крат не и ег закт не про ве ре ре
ла тив но но вих ана ли тич ких су до ва, ми шље ња и прет по став ки. 
По за ко ну са вре ме не ли те ра ту ро ло ги је ко ји под ра зу ме ва ју исти
ни тост, по но вљи вост и про вер љи вост, у том сми слу по сма тра но, 
као тре ће сре ди ште ини ци ја ци је, пред ло жио бих му дар и ко ри стан 
са вет Кар ло са Фу ен те са. Он је чи та о ци ма сво јих ро ма на пре по
ру чио „два чи та ња”, јер је ро ман, по све до че њу ау то ра, до жи вео 
„два пи са ња”. „Пр во чи та ње” би би ло по све ће но по јав ним про це
си ма и до га ђа ји ма у тек сту, а „дру го чи та ње” скри ве ним и тај ним 
до ко јих се мно го те же до спе ва, уз по себ не обра зов не и кре а тив не 

де це ни ја ма све сно за по ста вља на у на у ци. За драм ски текст Чи сти и не чи сти 
или Чу до у Јаб не лу пи сац твр ди да је „би блиј ска бај ка”, за Те зе ју, је си ли убио 
Ми но та у ра? да је „тра гич на фар са”, за Ге не ра ли или срод ство по оруж ју да је 
„вој нич ка ко ме ди ја”, за Ра за ра ње го во ра да је „ко ме ди ја са ве сти”, за Умет ност 
и ствар ност да је „ко ме ди ја та шти не”, за Бер муд ски тро у гао да је „тра ги ко ме
ди ја”, за Си ва бо ја ра зу ма да је „пси хо те ра пе ут ска фар са” итд. (ви де ти: П. Пи
ја но вић, „Мо дер ни кла сик Бо ри слав Пе кић”, у: Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2017, 17).

23 Б. Пе кић, Вре ме ре чи, 28.
24 Има ју ћи у ви ди три ја ду ко ју је по ну дио Ум бер то Еко – in ten tio auc to ris, 

in ten tio ope ris i in ten tio lec to ris – ја сам о иде ал ном чи та о цу пи сао као о су бјек ту
са рад ни ку ко ји се ја вља у ви ше вр ста: као прет по ста вље ни чи та лац (В. Изер), 
узор ни чи та лац (У. Еко), стро ги чи та лац (Т. Иглтон), овла шће ни чи та лац (М. 
Ра до вић), не за по ста вља ју ћи ни дру ге вр сте чи та ла ца, као што су: фик тив ни 
чи та лац, иде ал ни чи та лац, вир ту ел ни чи та лац, ме та чи та лац и низ дру гих. 
Иде ал ним чи та о цем сма трам чи та о ца са нај ве ћим мо гу ћим обра зо ва њем и по
све ће но шћу књи жев ном тек сту, до те ме ре да се по је ди ни кри ти ча ри и на зи ва ју 
ства ра о ци ма. Овој вр сти чи та ла ца са олов ком у ру ци та ко ђе при па да онај иде ал
ни чи та лац, као ту мач Пе ки ће ве ли те ра ту ре. Он исто вре ме но при па да и скрип
тив ној ли те ра ту ри, јер по се ду је из у зе тан сте пен са жи вља ва ња (Еinfühlung).
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на по ре. Са мо та квим чи та њем би Пе ки ће во де ло мо гло вре ме ном 
да до спе до иде ал ног чи та о ца, што зна чи – у оној ме ри пре да ног 
ства ра њу и ми шље њу, у ко јој је био пре дан и сâм Пе кић. За ову 
вр сту при пад ни штва, као што твр ди ком па ра ти ста Ми о драг Ра до
вић, нео п ход но је по тре бан „чи та лац овла шћен да ту ма чи”.*

Др Ра до мир В. Ива но вић 
про фе сор у пен зи ји
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
ana ze ce vic @gmail.com 

* Рад је са оп штен на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу: Бо ри слав Пе кић – Де
ве де сет го ди на од ро ђе ња (1930–2020), одр жа ном у ор га ни за ци ји Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти у Под го ри ци, 4–5. фе бру а ра 2020. го ди не. То ком 
ра да на сту ди ји (у про ле ће 2019) дра го це ну по моћ су ми пру жи ли Би бли о те ка 
ЦА НУ, Би бли о те ка „Вук Ка ра џић” у Но вом Бе о гра ду, ко ле ги ни це др Мир ја на 
Бе чеј ски и Ана Абра мо вић и ко ле га Пре драг Бар јак та ро вић, на че му им по себ но 
за хва љу јем.




