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из ла га ње. Ау то ро ве на мје ре су, су де ћи пре ма очи то ва ној по све ће но сти 
свом пред ме ту, вје ро ват но из ван под руч ја свје сних сим пли фи ка ци ја, 
али је сва ка ко нео п хо дан ви ши сте пен исто ри о граф ске де ли кат но сти 
ка да је о слич ним пи та њи ма ри јеч, без об зи ра на њи хов се кун дар ни ка
рак тер у од но су на цен тар ис тра жи вач ке па жње. На ро чи то сто га што је 
та се кун дар ност на по чет ку ре ла ти ви зо ва на по ме ну том на ја вом да је 
књи га „по ку шај при бли жа ва ња јед ном чо ве ку и јед ном до бу”.

Ре кла ма на ко ри ца ма књи ге ко ја чи та о ца увје ра ва да је то „пр ва 
све о бу хват на би о гра фи ја на шег но бе лов ца” сва ка ко је мар ке тин шко 
пре тје ри ва ње, ка да се има у ви ду по сто ја ње на сло ва (по ред по ме ну тог 
Пи сац и при ча) Иво Ан дрић: жи вот (1988) и Бал кан ски хо мер (1991) Ра
до ва на По по ви ћа. Ме ђу узор ним би о гра фи ја ма Иве Ан дри ћа и да ље 
оста ју ис тра жи ва ња по је ди них фа за ње го вог жи во та и ра да, по пут књи
га Ра ни Ан дрић (1980) Ми ро сла ва Ка ра ул ца, или Ан га жо ва ни Ан дрић 
(2012) Рат ка Пе ко ви ћа и Сло бо да на Кља ки ћа, као по у зда не смјер ни це 
ка да љим про у ча ва њи ма и евен ту ал ним син те за ма јед ног ком плек сног 
и ра зно ли ким ин тер пре та ци ја ма под ло жног пред ме та. Упр кос то ме, 
књи га У по жа ру све то ва, бо га та но вим са зна њи ма о пи шче вом про фе
си о нал ном жи во ту и као ди пло ма те и као умјет ни ка (по себ но је ва жан 
при лог бо љем по зна ва њу исто ри је Ан дри ће ве Но бле о ве на гра де), ври
је дан је до при нос јед ном раз у ђе ном под руч ју (књи жев но)исто ри о граф
ских ис тра жи ва ња и под сти цај скру пу ло зни јем при сту пу лич но сти у 
ко јој се пре ла ма ју не ке од нај зна чај ни јих стре мље ња срп ске кул ту ре и 
ње не исто ри је у XX ви је ку. 
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У јед ном од нај ва жни јих есе ја о књи жев но сти, Тра ди ци ја и ин ди ви
ду ал ни та ле нат, Т. С. Ели от je ис та као па ра докс фа во ри зо ва ња пи са ца 
ко ји се (на из глед) по све му раз ли ку ју од сво јих прет ход ни ка. Пре ма 
Ели о то вим ре чи ма, они ре до ви у ко ји ма чи та о ци нај ви ше ужи ва ју због 
то га што у њи ма успе ва ју да пре по зна ју ау то ро ву ино ва тив ност, упра во 
су они ре до ви у ко ји ма су пи шче ви „пре ци нај сна жни је по твр ди ли сво ју 
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бе смрт ност”. Нај бо ља илу стра ци ја ове тврд ње је сте ства ра ла штво Сте
ва на Ра ич ко ви ћа, „лир ског уса мље ни ка у срп ској по е зи ји по сли је Дру
гог свјет ског ра та”, ка ко га је у пред го во ру збор ни ка По е ти ка Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа на звао Јо ван Де лић. Но ва књи га Ду ши це По тић, По е ти ка 
при кри ва ња: фол клор ни обра сци у ства ра ла штву Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
ве о ма де таљ но го во ри о пе сни ко вом кре а тив ном од но су пре ма тра ди
ци ји, ко ја је ве о ма че сто из о ста вља на као не ва жна и(ли) не по сто је ћа 
ли ни ја у ње го вом опу су. Ова обим на сту ди ја ре зул тат је ау тор ки ног 
ви ше го ди шњег ра да и мо гло би се ре ћи да пред ста вља до пу ње но ис тра
жи ва ње уз ди сер та ци ју Фол клор ни обра сци у по е зи ји Сте ва на Ра ич ко
ви ћа (од бра ње на на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Кра гу јев цу 2009. го ди не). У ин тер вјуу по во дом до де ле пе де сет дру ге 
по ре ду На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић” за нај бо љу књи гу у до ме ну књи жев
не кри ти ке и есе ји сти ке, ко јом је овен ча на ова сту ди ја Ду ши це По тић, 
ау тор ка је ка за ла да је од нео че ки ва но за да тог ис тра жи ва ња за ди сер та
ци ју Ра ич ко вић по стао њен „ду хов ни отац”, ко ји је већ го ди на ма пра ти 
у ис тра жи вач ком про це су.

По е ти ка при кри ва ња по де ље на је на две ве ће це ли не – пр ву чи не 
ана ли тич ки тек сто ви у ко ји ма је реч о Ра ич ко ви ће вом од но су пре ма ми ту 
и фол кло ру, а чи ји се ре флек си мо гу, лак ше или те же, иш чи та ти из ње
го вих де ла. Дру га це ли на по све ће на је ис пи ти ва њу при сут но сти на род
не књи жев но сти у пи шче вом опу су и уло зи и функ ци о ни са њу оних 
об ли ка ко ји су у Ра ич ко ви ће вим ана ли зи ра ним књи га ма за сту пље ни 
(ис тра жи вач ки кор пус об у хва та по е зи ју, про зу и књи жев ност за де цу). 
На са мом по чет ку ау тор ка ис ти че два про бле ма ве за на за пред мет сту
ди је – је дан се ти че го то во ин ди фе рент ног од но са до ма ћих кри ти ча ра 
пре ма те ми на сле ђа у мо дер ној срп ској књи жев но сти. С дру ге стра не, 
тек де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, кад је спла сну ло нео до бра ва ње 
Ра ич ко ви ће вог ства ра ла штва ко је ни је би ло уро ње но у соц ре а ли стич ку 
по е ти ку – нај по жељ ни ји мо дус об ли ко ва ња ли те ра ту ре у вре ме ка да се 
пи сац по ја вио на срп ској књи жев ној сце ни, и ње го во де ло је пре вред но
ва но. Ду ши ца По тић на во ди да је Ра ич ко ви ће ва спо на са фол кло ром у 
до са да шњој кри ти ци са мо кон ста то ва на, и то по во дом За пи са о цр ном 
Вла ди ми ру. Због пи шче вог за ла га ња за пе сму ко ја би мо гла да ег зи сти ра 
као „би ће по се би”, од но сно тво ре ви на осло бо ђе на свог ау то ра и ње го вог 
опу са, при кри ве ни тра го ви тра ди циј ских од но са сма тра ни су пот пу но 
из о ста лим. „Ако је Ра ич ко ви ћев циљ уса мље на пе сма, ау тен тич но де ло 
ко је на сто ји оста ви ти (при ви дан) ути сак не за ви сно сти од ства ра лач ких 
пре да ка, су шти на ње го вог тра ди циј ског при сту па је сте стра те ги ја дез
ин те гра ци је, ко ја ба шти ње не еле мен те раз ла же да би их пре о бли ко ва ла 
у но ви текст, ре кре и ра ла као но ви ред” (16). Ова по став ка по твр ђе на је 
број ним при ме ри ма где су при ка за ни раз ли чи ти еле мен ти фол кло ра 
осло бо ђе ни сво јих пр во бит них осо би на ве за них за об ред нооби чај ну 
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прак су и тран сфор ми са ни у свр ху мо де ло ва ња по ет ског тек ста. Ау тор
ки на по чет на прет по став ка је сте да је Ра ич ко вић мо де ран пе сник и да 
је ње гов од нос пре ма тра ди ци ји ре флекс тог мо дер ни те та, те је и ње гов 
при ступ фол кло ру и ли те рар ним пре ци ма нео бич ни ји од при сту па ње
го вих са вре ме ни ка. 

Је дан од основ них ква ли те та књи ге Ду ши це По тић је сте пре ци зно 
од ре ђе ње сва ког аспек та у окви ру ког су ис пи та ни ре флек си Ра ич ко ви
ће вог ства ра ла штва. Че сто кон сул то ва ње реч ни ка и нај ва жни јих сту ди ја 
ко је се ба ве од ре ђе ном те мом, уз ау тор ки не до пун ске ко мен та ре и упо
ре ђи ва ња са срод ним тек сто ви ма, да ју пот пу ну сли ку фе но ме на ко ји се 
ра све тља ва као бит на од ли ка пи шче ве по е ти ке. Мит – уни вер зал ни је зик 
и прин цип ми шље ња, чи ји су еле мен ти угра ђе ни у пе сни ко ву ау тен тич
ну ви зи ју, раш чи ви јан је на те мат ске ком плек се ко ји до ми ни ра ју у Ра
ич ко ви ће вом опу су. То су мит о при ро ди, мит о ра ју, мит о чо ве ку и мит 
о по е зи ји. Пр ви је по сре до ван сим бо ли ком ли ва де и зна ча јан је јер по
ка зу је да су би ва ње и уми ра ње мит ска сли ка јед ногистог, од но сно да 
„уми ра ње не обе сми шља ва чо ве ка јер се он пре по зна је у окри љу веч ног 
по кре та при ро де” (39). Мит о ра ју пре по знат је у оним лир ским па са жи
ма где су чо век и искон ска при ро да сје ди ње ни у све оп штој хар мо ни ји, 
а мит о чо ве ку пред ста вљен је сим бо ли ком сна и сен ке, чи ја фол клор на 
од ре ђе ња упу ћу ју на оно стра но, као и ве ли ки број не га тив них по ло ва 
ам би ва лент них сим бо ла ко ји при па да ју овом кор пу су (ноћ, град и сл.). 
Мит о по е зи ји осли кан је кроз опо зи ци ју умет ност–ствар ност, а ње му 
при па да нај фре квент ни ји Ра ич ко ви ћев сим бол – пти ца, ме ди јум ко ји пове
зу је не бо и зе мљу. У сег мен ту о ми ту Ду ши ца По тић је на при ме ру сим
бо ла во де, ку ће и ле та ука за ла на при ме ну сим бо ла из сфе ре ци клич ног 
то ка и про стор не кон цеп ци је ко смо са у ства ра ла штву Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
као и на по ступ ке ана ло ги је и тран сфор ма ци је ко ји ма су ови сим бо ли угра
ђе ни у пи шче ву по е ти ку. Њој при па да ју и ин ди ви ду ал не ми те ме, по пут 
Пе ка, Ду на ва и Ти се, ко је су, та ко ђе, ам би ва лент не: иа ко их ана ли зи ра мо 
с аспек та плод но сти, мо гу би ти но си о ци ра зор ног ко да (Ти са ко ја ра сте). 

Пр вом сег мен ту при па да и ана ли за фол клор не гра ђе у Ра ич ко ви
ће вој по е зи ји и про зи. Ду ши ца По тић по на вља да овај пи сац ни је са ку
пљач већ кре а тор ау тен тич них тво ре ви на ко је су на ста ле од фол клор них 
пред ло жа ка, пр во бит но под врг ну тих стра те ги ја ма ана ло ги је и тран
сфор ма ци је. Ши ро ка је ле пе за ве ро ва ња, при кри ве них и очи глед них, 
ко ја су на нај ра зли чи ти је на чи не утка на у Ра ич ко ви ће во ства ра ла штво: 
од оног да је до ма ћа зми ја, чу вар ку ћа, оте ло вље ње по зи тив ног аспек та 
ду ше пре тка, до ло кал них, по пут „Го спе”, чи јом по ја вом је на гла шен рат ни 
зло чин, на шта упу ћу је мо гућ ност да се по ја ви њен дух, „али жр тве се неће 
вра ти ти ви ше ни ка да” (105). Ау тор ка на во ди да је ве ћи на хри шћан ских 
алу зи ја пред ста вље на на овај на чин – чу да не ма, али ту је те жи на чиње ница 
и пра зних (ве ли ких) при ча. Осим што по зна та ве ро ва ња под ре ђу је ства
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ра лач кој има ги на ци ји и та ко из ме ње не ин тер по ли ра у сво ја де ла, Ра ич
ко вић је у де ли ма за де цу опи сао два пот пу но но ва ве ро ва ња, оба ве за на 
за Ци га не (о лу бе ни ца ма и о обес ко ре ње но сти). Рав ни очи глед ног при
па да ју и ве ро ва ње у уро кљи ве очи, сен ку, не по во љан број три на ест и по
же љан број ли сто ва на де те ли ни – сим бо ле ко ји су че сто де фор ми са ни 
ка ко би се при ка за ла „скеп тич ност пе си ми стич ке мо дер не све сти” (108). 
Ве ро ва ње у суд би ну по вре ме но се сре ће у ње го вом опу су и не под ра зу
ме ва са крал ни аспект. Раз ли чи та нат при род на би ћа ко ја про ми чу Ра ич
ко ви ће вим де ли ма по ста вље на су у но ви кон текст ур ба ног до жи вља ја 
про ла зно сти. Ду ши ца По тић на во ди да код овог пе сни ка „фол клор ни 
еле мен ти су ге ри шу рас ко рак из ме ђу све та ка кав је сте и де струк тив не 
ур ба не ми сли, ко ја низ на го ве шта ја згу шња ва у гро теск ну ви зи ју за гроб
не ег зи стен ци је жи вог лир ског су бјек та” (113). При кри ве на ве ро ва ња 
чи не три те мат скоидеј не рав ни: ве ро ва ње у ма гиј ску моћ ре чи, ани ми
зам и пред ста ве о оном све ту. Ова по де ла уско је по ве за на и пре пле те на 
са мит ским обра сци ма. При ме ра ра ди, ани ми стич ко ве ро ва ње да при
ро да по се ду је људ ску ду шу пред ста вља кон сти ту тив ни мо ме нат ми та 
о ра ју, али ли ва да, ко ја му та ко ђе при па да, мо же би ти и про стор смр ти. 
Пред ста ве о оном све ту нај и зра же ни је су у За пи си ма о цр ном Вла ди ми ру, 
где се су ко бља ва ју же ља и има ги на ци ја, а раз ли ка из ме ђу оп хо ђе ња пре
ма мр твом и жи вом чо ве ку је из бри са на.

Ра ни ја ау тор ки на тврд ња да пе сник при хва та на сле ђе не сим бо ле 
са мо да би их пре о бли ко вао на свој на чин, што и је сте за ло га ње го вих 
умет нич ких до ме та, илу стро ва на је при ме ри ма об ре да и оби ча ја ко ји 
су, у ње го вом опу су, из гу би ли свој из вор ни сми сао. У не ким де ли ма, 
по пут Ма лих бај ки, искон ско је дин ство чо ве ка и при ро де пре по зна то је 
за хва љу ју ћи об ред ној прак си (да ри ва ње, ви да ње, гра ђе ње уз по моћ жр тве 
ко ја га ран ту је успех). Та мо где су об ре ди и оби ча ји по ста ли фор мал ни 
еле мен ти, њи хо ва функ ци ја је сте по ка зи ва ње рас ко ла са вре ме но сти: 
„Ур ба ној све сти ни су по треб не из ми шље не ма гиј ске мо ћи. Ње на је коб 
са др жа на у чи ње ни ци да она све уна пред зна” (155). 

Дру ги ве ли ки сег мент књи ге при па да иш чи та ва њу на род не књи
жев но сти из иза бра ног кор пу са Ра ич ко ви ће вог ства ра ла штва. Ду ши ца 
По тић ис ти че да „та на ни ли ри чар” ње го вог ко ва „ни је пре тр пео сна жни
ји ути цај на род не епи ке” (163) и да су чак и па три от ске и рат не пе сме ко је 
је ства рао бли же мо дер ној не го усме ној про зи. Иа ко на гла ша ва да је 
Ра ич ко ви ће ва вер си фи ка ци ја још јед но не ис тра же но по ље, ау тор ка упо
зо ра ва на све сну раз град њу сти хов ног обра сца у же љи да се до стиг не 
ау тен ти чан из раз, што се мо же по сма тра ти и као пи шчев знак рас по зна
ва ња. Он ко ри сти, нај че шће у де ли ма за де цу, усме не ком по зи ци о не 
обра сце по пут па ра ле ли за ма, гра да ци је, по ступ ка ом че, као и увод них 
и за вр шних фор му ла. Жан ро ви на род не по е зи је ко ји су угра ђе ни у ње го
во де ло мо гу де ло ва ти си стем ски, по пут ша љи ве пе сме и здра ви це – ко је 
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при зи ва ју кар не вал ску сли ку све та, и ока зи о нал но, по пут успа ван ке, 
ба ла де и бе ћар ца. Ови жан ро ви, ка ко Ду ши ца По тић на во ди, не чи не 
пре те жан ни су штин ски би тан аспект пи шче ве тра ди циј ске по е ти ке, 
али све до че о кре а тив но сти и ра зно вр сно сти при сту па на сле ђу. 

Ка да је о на род ној про зи реч, ау тор ка ис ти че да је у Ма лим бај ка ма 
Ра ич ко вић до се гао вр ху нац ма што ви то сти од но са пре ма фол кло ру. Ско ро 
по ло ви на Ма лих бај ки, уз бај ку, као основ ни жа нр ове збир ке, на ста ла 
је на обра сцу ети о ло шких пре да ња – што је су жан ро ви са чи јом по е ти
ком ра чу на Ра ич ко ви ће во де ло. Сва ка бај ка из ове збир ке ак ти ви ра на
ро чи ту упо тре бу сим бо ла, из бор ју на ка или нео бич ност хро но то па, што 
Ду ши ца По тић де таљ но ана ли зи ра, нај пре од ре ђу ју ћи да ли је реч о фол
кло ру ко ји се очи та ва на рав ни очи глед но сти или при кри ва ња. Пре ци
зно на ве де ни су и сви ти по ви ју на ка и мо гућ ност ком би но ва ња њи хо вих 
глав них ка рак те ри сти ка, што се по вре ме но де ша ва ка ко би се на ру шио 
пр во бит ни склад, од но сно из гра ди ло ста ро ста ни ште. Осим бај ке и пре
да ња, у Ра ич ко ви ће вом де лу де тек то ва не су и ша љи ва при ча и анег до та, 
али и ма ли об ли ци усме не по е зи је и про зе (по сло ви ца, из ре ка, го вор ни 
обрт, виц, за го нет ка, кле тва итд.). Сва ки од њих по себ но је ана ли зи ран 
кроз при ме ре ко ји све до че о ње го вој при ме ни у тек сту. Они су, сва ки за 
се бе, ка ко ау тор ка на гла ша ва, но си о ци пе снич ког је зи ка, ре флек си је и 
ху мор них ефе ка та, сто га – и њи хо вог умет нич ког ква ли те та. Због сво је 
флек си бил но сти, ла ко се ин тер по ли ра ју у ве ћа де ла, као ци та ти (тра ди
циј ска ли ни ја очи глед но сти) и алу зи је (при кри ва ње). Чак и ови об ли ци 
ко ји су у пи шчев текст до спе ли као алу зи ја, те их је те же про на ћи, ни су 
про ма кли Ду ши ци По тић и ње ном па жљи вом чи та њу. При ме ра ра ди, 
ци тат: „Мо ја све ћа – ко ја је већ уве ли ко из је да ла са му се бе” сво је вр сни је 
од го вор на за го нет ку „Са ма сво ме ја ду слу ти, са ма сво је ме со је де (све ћа)”, 
те су за го нет ка и од го нет ка ком пи ло ва не у но ву ме та фо ру. 

Овом обим ном и де таљ ном сту ди јом Ду ши ца По тић до ка зу је да 
осно ва по е ти ке Сте ва на Ра ич ко ви ћа је сте на ше кул тур но на сле ђе. Оно 
је вр ло че сто ве што при кри ве но и пре мре же но алу зи ја ма ко је ни је увек 
ла ко уо чи ти. Због то га је по тра га за ма лим и ве ћим об ли ци ма од ко јих 
је са чи ње на на ша тра ди ци ја ве ли ки иза зов, као и по тра га за пре ци ма или 
би ло ка квим дру гим ути ца јем на Ра ич ко ви ће во ства ра ла штво. По е ти ка 
при кри ва ња чи та о ци ма от кри ва јед ног од нај ве ћих срп ских пе сни ка у 
до са да не слу ће ном кон тек сту, са број ним ко мен та ри ма и при ме ри ма 
као илу стра ци ја ма уз ту ма че ње скри ве не су шти не. 
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