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по зо ри шта. Ти ме ова књи га ула зи у ред оних пу бли ка ци ја без ко јих не 
мо же мо го во ри ти о исто ри ји срп ског те а тра и очу ва њу срп ске кул тур не 
ба шти не. 
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Фи ло зоф ски фа кул тет
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ИСТО ТО СА МО ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КА СНИ ЈЕ

Ми ло рад Ло јо вић, Стил ска оби љеж ја еп ских на род них пје са ма Те ша на 
По дру го ви ћа, Књи жев на за јед ни ца „Јо ван Ду чић” – Срп ско кул тур но и про
свјет но дру штво „Про свје та”, Тре би ње – Гац ко 2019

На ша кул тур на и на уч на јав ност не ма че сто при ли ку да све до чи о 
об ја вљи ва њу књи га ко је су са ме по се би ку ри о зи тет, ка ква је сту ди ја 
Ми ло ра да Ло јо ви ћа. Ма ги стар ски рад од бра њен ма ја 1982. го ди не на 
Све у чи ли шту у За гре бу у фор ми књи ге би ва пу бли ко ван ско ро че тр де
сет го ди на ка сни је, у ау тен тич ном об ли ку, у ко јем су га чи та ли мен тор 
Тврт ко Чу бе лић и чла но ви ко ми си је Кру но слав Пра њић и Иво Фран геш. 
За нас, чи та о це ХХI ве ка, сам са став ко ми си је ука зу је на је дан (из но ва) 
нео би чан ме тод про у ча ва ња књи жев но сти – лин гво сти ли стич ки. По
чет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка про у ча ва ње срп ске на род не 
епи ке по ме ре но је са тра ди ци о нал них ка ин тер пре та тив ним при сту пи
ма. У Збор ни ку ра до ва по све ће них успо ме ни Сал ке На зе чи ћа из 1972. 
об ја вље на је Не ди ће ва ин тер пре та ци ја пе сме „Чо вјекпа ша и Ми хат 
чо ба нин” То до ра Ив ко ва Пи пе ра. То ком исте и на ред них де це ни ја, по
ја вио се низ ин тер пре та ци ја ан то ло гиј ских ју нач ких пе са ма. Ау то ри 
по ме ну тих тек сто ва су еми нент ни про у ча ва о ци књи жев но сти по пут 
Све то за ра Ко ље ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа и Пе тра Ми ло са вље ви ћа, али и 
је дан књи жев ник – Ми о драг Па вло вић. На њи хо вој ста зи на шао се, 
1981/2, мр Ми ло рад Ло јо вић. 

Са др жај ове књи ге уо кви рен је пред го во ром ау то ра, ре цен зи ја ма 
Ми ло ша Шу ко ви ћа и Ран ка По по ви ћа, те по го во ром Ко че Го ве да ри це. 
У пр вом по гла вљу („Увод ни дио”) украт ко се из ла жу ин тен ци је кан ди
да та, као и ме то де (и гра ни це) ис тра жи ва ња, а за тим и ре до след из ла га ња 
у са мом ра ду. Дру го по гла вље по све ће но је крат ком пре гле ду раз во ја 
сти ла и сти ли сти ке. За ау то ра су по себ но ин спи ра тив ни би ли при руч
ни ци Је зик и књи жев но дје ло Зден ка Ле ши ћа, Сти ли сти ка Пје ра Ги роа, 
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Је зич ко умет нич ко де ло Вол фган га Кај зе ра, Сти ли стич ке сту ди је Ива 
Фран ге ша и Је зик и књи жев но дје ло Кру но сла ва Пра њи ћа. Тре ће по гла
вље, „Еп ска на род на пје сма и њен стил”, ба ви се основ ним те о риј ским 
од ре ђе њи ма еп ске на род не пе сме, ко ја се уво ди у ди ја лог са мо дер ном 
сти ли сти ком, док на ред но по гла вље, „Ву ков пје вач Те шан По дру го вић”, 
да је ин фор ма ци је о жи во ту и де лу нај бо љег Ву ко вог ка зи ва ча, ко ји је био 
у ста њу и нај го ру пе сму да пре пе ва у умет нич ко де ло нај ви ше вред но сти, 
као и пре глед до та да шњих ис тра жи ва ња о ње му, ко ја су, пре ма ау то ро вим 
тврд ња ма, бар ка да је Те ша нов стил у пи та њу, би ла фор ма ли стич ка. 
Сто га он те жи да у Те ша но вим ан то ло гиј ским пе сма ма уо чи и вред ну је 
„оне је зич ке еле мен те ко ји има ју стил ску, екс пре сив ну или им пре сив ну 
ври јед ност”. У дру гом де лу ра да, ко ји чи ни пет по гла вља, ау тор ана ли
зи ра осам пе са ма Те ша на По дру го ви ћа, вр ши њи хо во сти ли стич кокри
тич ко ту ма че ње, те на кра ју, из це ло куп ног опу са овог Ву ко вог пе ва ча, 
из во ди суд о осо бе но сти ма ње го вог сти ла. Вук је од Те ша на за пи сао два
де сет и две пе сме од сто, ко ли ко се прет по ста вља да их је Те шан знао, 
а сва ка је би ла умет нич ки вред на, упр кос раз ли ка ма у те ма ма ко је опи
су ју и ци клу си ма ко ји ма при па да ју. 

Пр вих три де се так стра на са ме „ср жи” де ла по све ће но је фо но сти
ли стич кој ана ли зи ода бра них Те ша но вих пе са ма. Реч је о два ма пот по
гла вљи ма: „Глас као стил ско сред ство у пје сми ’Цар Ла зар и ца ри ца Ми
ли ца’” и „Ри там ске и ху мор не сти ли за ци је у пје сми ’Хај ка Атла ги ћа и 
Јо ван бе ћар’”. У пр вом есе ју ау тор по ку ша ва да од го во ри на пи та ње о 
ка у зал но сти сло ја зву ча ња и зна че ња по ме ну те еп ске пе сме ко сов ског 
ци клу са. Он за кљу чу је да се ова два ни воа ме ђу соб но пре пли ћу и до пу
њу ју, исто вет но као и у на шој на род ној ли ри ци. Зву ков ни слој до во ди 
до по ве ћа не екс пре сив но сти пе снич ког је зи ка ко ја по ма же пот пу ни јем 
до жи вља ју по ет ске ви зи је „про па сти цар ства срп ско га”. Та ко ђе се ис ти че 
ка ко је, што се сло ја зву ча ња и зна че ња ти че, Те шан По дру го вић, иа ко 
те о риј ски не пот ко ван, на не по гре шив на чин осе ћао „да се умјет нич ка 
ље по та ра ђа из скла да зву ков ног, ви зу ел ног и емо тив ног”. „Хај ка Атла
ги ћа и Јо ван бе ћар”, ро ман са ко ју Вук свр ста ва у тре ћу књи гу Срп ских 
на род них пје са ма, пе сма је то ли ке ле по те да ју је Ка ра џић (иа ко не у ве
рен у ње ну мо рал ност) по слао Ја ко бу Гри му. Са (фо но)сти ли стич ког ста
но ви шта, М. Ло јо вић у њој уви ђа Хај кин лик као оте ло тво ре ње Те ша но вог 
чу де сног пе снич ког тка ња, у ко јем се ста па ју сли ка, звук и емо ци ја. С 
дру ге стра не, ау тор Хај ку по и сто ве ћу је са еп ским ка зи ва чем, у ње ним 
„ре пли ка ма” ви ди та ла са ња Те ша но вих соп стве них емо ци ја: мла дом 
хај ду ку по е зи ја је суп сти ту ци ја за (ерот ски) до жи вљај ствар но сти.

Иа ко је Те шан „пе вао” о мно го број ним ју на ци ма, од Ста ри не Но ва ка 
до Ба ја Пи вља ни на, по себ но ме сто у ње го вом опу су за у зи ма лик Мар ка 
Кра ље ви ћа. Ло јо вић у сво јој те зи/књи зи ана ли зи ра че ти ри пе сме из ци
клу са о Мар ку Кра ље ви ћу са аспе ка та мор фо и син так то сти ли сти ке. 
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Ше сто по гла вље ра да по све ће но је мор фо сти ли стич ким про у ча ва њи ма 
две Те ша но ве пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу са по ро дич ном те ма ти ком. Ау тор 
у пот по гла вљи ма „Сти ло ге ност мор фе ма у пје сми ’Мар ко Кра ље вић по
зна је очи ну са бљу’” и „Мор фо сти ле ми у функ ци ји ху мор них сти ли за
ци ја у Те ша но вој пје сми ’Же нид ба Мар ка Кра ље ви ћа’” до ла зи до бит них 
за кљу ча ка о функ ци ја ма не ких мор фо сти ле ма у овом де лу Те ша но вог 
опу са, уно се ћи при том ни јан су (ар гу мен то ва ног) кри тич ког од но са пре ма 
ста во ви ма ау то ри та тив них про у ча ва ла ца усме не књи жев но сти. Сво ју 
иде ју во ди љу, да на род на књи жев ност ни је про дукт ко лек ти ва већ та лен
то ва ног по је дин ца ко ји му при па да, Ло јо вић вр ло успе шно по ка зу је и у 
овом по гла вљу, по себ но ка да је у пи та њу Те ша но ва пе снич ка ин ди ви
ду ал ност у упо тре би стал них епи те та. За по све ће ног чи та о ца зна ча јан 
је сва ки „сиг нал” пе сме, па и то да Мар ко не пи је руј но, већ мр ко ви но.

На ред но по гла вље по све ће но је син так то сти ли стич кој ана ли зи пе
са ма „Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја” и „Мар ко Кра ље вић и Љу ти ца 
Бог дан”. Све стан огра ни че ња соп стве ног ме то до ло шког при сту па, ау тор 
ипак до ла зи до ин те ре сант них за кљу ча ка, по себ но при ана ли зи син так
сич ког сло ја при ка за них кон траст них си ту а ци ја, ко је до при но се ус по
ста вља њу драм ске струк ту ре, али и на пе то сти рад ње ин тер пре ти ра них 
еп ских пе са ма.

Це ли ну у ко јој се ау тор ба ви де скрип тив ном сти ли сти ком за о кру
жу је по гла вље о се ман то сти ли сти ци. У есе ју „Хај ду чи ја као сло бо дар
ство и про клет ство у Те ша но вој пје сми ’Но вак и Ра ди во је про да ју Гру
ји цу’” ука зу је се на од нос Ву ко вог пе ва ча пре ма фе но ме ну хај ду чи је, као 
и ути ца ја ње го ве жуд ње за сло бо дом на ње го ву пе снич ку има ги на ци ју. 
Кроз при зму та квих од но са, Ло јо вић Те ша но ву стил ску осо бе ност про
на ла зи у сли ка њу жи во та као ви ше слој ног и ви ше сми сле ног, не пре ста
но на иви ци из ме ђу Еро са и Та на то са. С дру ге стра не, ана ли зи ра од нос 
еп ског пе сни ка пре ма из во ри ма („Сим бо ли ка свје тло сти и та ме у Те ша
но вој пје сми ’На ход Си ме ун’”), пре све га ано ним ном пе ва чу и Жи ти ју 
Па вла Ке са риј ског (а пре ко ње га по сред но и Со фо кло вом Ца ру Еди пу). 
Те шан на ства ра лач ки на чин ин те пре ти ра ове из во ре, те се уме сто ре ли
ги о зног на ра во у че ни ја и све тач ких ви зи ја, ко ји ма хај дукпе сник ни је био 
склон, као за вр шна пе снич ка сли ка у ње го вој ва ри јан ти „На хо да” ја вља 
ју нак са Је ван ђе љем у ру ка ма, ко га оба сја ва све тлост не ка кве „за ум не 
прав де”.

За кључ ни део ра да пред ста вљен је у син те тич кокри тич ком кљу
чу, на кон из но ше ња основ них сти ли стич ких осо би на По дру го ви ће вог 
опу са – од ус по ста вља ња еу фо ни је, пре ко ко ри шће ња лек сич ког бо гат
ства свог за ви ча ја до на чи на ко ји ма се екс пре сив ност је зи ка ис ка зу је на 
ни воу ре че ни це. Ау тор, на осно ву лин гво сти ли стич ке ин тер пре та ци је 
осам ан то ло гиј ских Те ша но вих пе са ма, за кљу чу је да је упра во стил dif
fe ren tia spe ci fi ca По дру го ви ћа у од но су на дру ге Ву ко ве пе ва че. Глав на 
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обе леж ја ње го вог пе вач ког сти ла су, ка ко је и ка сни је при ме ће но, ја сност, 
пре глед ност из ла га ња и ху мор (Јо ван Де ре тић, Срп ска на род на епи ка, 
„Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2000, 309), иа ко је не рет ко усме рен на опи се 
уну тра шњих не ми ра сво јих ју на ка.

Ми ло рад Ло јо вић се у пред го во ру на да да ће ова књи га под ста ћи 
не ког од мла ђих ис тра жи ва ча срп ске на род не епи ке да се за ин те ре су је 
за опус Те ша на По дру го ви ћа. Си гур но је да ово из у зет но вред но де ло 
(оце ње но нај ви шом оце ном у „не ко дру го вре ме”) са вре ме ном чи та о цу 
мо же да по ну ди ори ги нал но, те мељ но и ми ну ци о зно чи та ње по е зи је нај
во ље ни јег и нај це ње ни јег Ву ко вог пе ва ча, као и еле мен тар ни пој мов но
те о риј ски апа рат за бу ду ћа ис тра жи ва ња ње го ве пе снич ке ин ди ви ду
ал но сти. Та ко ђе, ова књи га мо же би ти и по у здан во дич за пи са ње на уч ног 
ра да, а ње на ак ту ел ност се по твр ђу је и на кон че тр де сет го ди на од на стан
ка ње ног основ ног тек ста.
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