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ПО РО ДИЧ НЕ СЛИЧ НО СТИ

Са ша Ра дој чић, Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни: огле ди о срп ском нео ве ри зму, 
Књи жев на оп шти на Вр шац, Вр шац 2019

По сто ји не ко ли ко ка те го ри ја кри тич коте о риј скоесе ји стич ких 
књи га ко је се штам па ју у да на шње вре ме, све са раз ли чи тим при сту пом 
ма те ри ја лу ко ји ана ли зи ра ју, раз ли чи тим чи та лач ким ути сци ма и раз ли
чи тим ефек ти ма. С јед не стра не, при ме ћу ју се те о риј ске књи ге ко је су 
на ста ле као ре зул тат ис тра жи ва ња и ра да на ма ги стар ским, ма стер ским 
или док тор ским те за ма, и оне, уз нај че шће вр ло ма ло до дат ног ра да, 
пред ста вља ју текст тих те за уоб ли чен у фор ми књи ге. С дру ге стра не, 
при су тан је и кор пус на сло ва у ко ји ма књи жев ни кри ти ча ри са би ра ју 
сво је кри тич ке тек сто ве ко ји су нај че шће на ста ја ли у ду жем пе ри о ду, да 
би се у фор ми књи ге са бра ли у скла ду са не ким ор га ни за ци о ним прин
ци пом (ге не ра циј ским, по е тич ким, ре ги о нал ним, фор мал ним, жан ров
ским итд.). Нај зад, штам па ју се и де ла ко ја спа да ју у до мен кла сич ке 
те о ри је или исто ри је књи жев но сти и сво је за кључ ке или из во де без 
по зи ва ња на кон крет не на сло ве или пак при ме њу ју сво ја те о риј ска за
па жа ња на про зна, пе снич ка и дру га де ла ко ја чи та ју из по зи ци је ко ју 
ау то ри по ку ша ва ју да за у зму. По ред свих ових пре о вла ђу ју ћих ка те го
ри ја, с вре ме на на вре ме се ис так ну и књи ге хи брид ног ка рак те ра ко је 
по ку ша ва ју да иза ђу из уских до ме та и ка лу па по ме ну те три гру пе – и 
још не ко ли ко не по ме ну тих – са на ме ром да осве тле, или да ма кар да ју 
свој до при нос осве тља ва њу по је ди них по ја ва у књи жев но сти из јед ног 
ши рег ра кур са, исто вре ме но се по зи ва ју ћи на опус од ре ђе них ства ра
ла ца и из во де ћи оп ште за кључ ке и од но се ко ји се мо гу при ме ни ти и на 
дру ге ау то ре, на дру ге епо хе, на дру ге на ци о нал не књи жев но сти и на 
дру га де ла. Ме ђу та кви ма је и про шло го ди шњи на слов Са ше Ра дој чи ћа, 
Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни: огле ди о срп ском нео ве ри зму.

Овај ис так ну ти пе сник, есе ји ста, кри ти чар, те о ре ти чар, фи ло зоф 
и пре во ди лац до са да је ви ше пу та до се зао вр хун це свог ба вље ња књи
жев но шћу, би ло да се ра ди о пе снич кој збир ци Cyber zen, збир ци огле да 
и кри ти ка Сли ке и ре че ни це, или о фи ло зоф ском на сло ву Увод у фи ло
зо фи ју умет но сти, али је овим на сло вом ус пео да спо ји сва сво ја за себ на 
ин те ре со ва ња на јед ном ме сту и пре то чи их у јед ну ко хе рент ну ана ли зу 
ко ја не пре ста но иде из ме ђу оп штег и кон крет ног, те те о риј ског и прак
тич ног. Спа ја ју ћи сво је ис ку ство ства ра ња и ана ли зи ра ња по е зи је са 
фи ло зоф скоте о риј ским пред ло шком пре све га не мач ких ми сли ла ца, 
Ра дој чић при сту па јед ној ја сно де фи ни са ној по ја ви – (нео)ве ри зму у 
срп ској по е зи ји – ко ја до са да ни је до вољ но ана ли зи ра на и де фи ни са на 
у на шој ли те ра ту ри. Он по ку ша ва да чи та о ци ма ко ји ни су упо зна ти са 
овим пој мом об ја сни шта он озна ча ва на нај ба зич ни јем ни воу, али и да, 
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у исти мах, они ма ко ји по се ду ју зна ње о ње му до ча ра на ко је се на чи не 
ве ри зам и (нео)ве ри зам ја вља ју у срп ској по е зи ји да нас. Та ко ђе, ње го во 
од ре ђе ње из ме ђу те о ри је и прак се се уви ђа и у то ме што го то во сва по
гла вља – а у пи та њу су но ве вер зи је тек сто ва ко ји су већ пу бли ко ва ни у 
про те кле две де це ни је – по чи њу оп штим на по ме на ма о по ја ва ма, по кре
ти ма, до га ђа ји ма и хо ри зон ти ма исто ри је и те о ри је књи жев но сти ко ји 
се мо гу про на ћи у кор пу су срп ске ли ри ке. На јед ном дру гом пла ну, оном 
очи глед ни јем и ја сни јем, ова по гла вља об ра ђу ју ма ње или ве ће де ло ве 
опу са два на ест до ма ћих пе сни ка: Сло бо да на Зу ба но ви ћа, Ср бе Ми тро
ви ћа, Пе тра Цвет ко ви ћа, Алек сан дра Ри сто ви ћа, Ми ро сла ва Мак си мо
ви ћа, Жи во ра да Не дељ ко ви ћа, Ми ла на Ђор ђе ви ћа, Ане Ри сто вић, Мир ка 
Ма га ра ше ви ћа, Ду шка Но ва ко ви ћа, Ива на Не гри шор ца и Дра га на Јо ва
но ви ћа Да ни ло ва. Прем да се ра ди о за вид ном кор пу су пе сни ка раз ли
чи тих ге не ра ци ја, по е тич ких од ре ђе ња, успе ха и ре цеп ци је, ја сно је да 
се не ра ди о из бо ру од је ди них два на ест ква ли тет них пе снич ких гла со ва 
са вре ме не срп ске по е зи је, ни ти пак о ње ним нај а ван гард ни јим, нај у пе
ча тљи ви јим, нај про дук тив ни јим или нај до ми нант ни јим пред став ни ци
ма. Но, шта је оно што их све спа ја у је дан ло гич ки низ ко ји Ра дој чи ћа 
усме ра ва на то да их ана ли зи ра за јед но?

Пре све га, он се осла ња на Вит ген штај но ву иде ју о „по ро дич ним 
слич но сти ма” ко је се мо гу при ме ти ти ме ђу љу ди ма ко ји при па да ју ис тој 
по ро ди ци и, ма да не ма ју пот пу но исте цр те ли ца, ме ђу со бом ма ни фе
сту ју ве ли ке слич но сти ко је их до во де у чвр сту по ро дич ну ве зу. Исто 
та ко и ода бра ни пе сни ци де ле од ре ђе не по е тич ке осо би не, а од го вор на 
пи та ње ка ко и за што их ау тор спа ја кри је се већ у под на сло ву ње го вог 
де ла. Од лу чу ју ћи се за мон те њев ски при ступ иде ји огле да као тек ста 
ко ји спа ја ви ше раз ли чи тих окви ра и до ла зи до ви ше за кљу ча ка исто
вре ме но, он се по све ћу је про бле му ко јем не до ста је аде ква тан те о риј ски 
и прак ти чан трет ман. Овај из раз је одав но при су тан у ре ги стру оних 
ко ји се ба ве про у ча ва њем срп ске ли ри ке, али је – до са да – мањ ка ло 
све о бу хват них сту ди ја ко је би га де фи ни са ле, об ра ди ле ње го ве по јав не 
об ли ке и ус по ста ви ле ве зу из ме ђу тог пој ма и свих пе снич ких гла со ва 
ко ји се њи ме ко ри сте у свом ства ра ла штву. Не по ку ша ва ју ћи да на сло
вом Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни по ну ди пот пу но ре ше ње за овај не до
ста так, већ на про сто же ле ћи да га до ча ра и пред ста ви што ве ћем кру гу 
чи та ла ца – због то га, из ме ђу оста лог, у про грам ском уво ду збир ке ис ти
че да се ова кво чи та ње мо же до ве сти у асо ци ја тив ноана лог ну ве зу са 
тер ми ном „ствар но сна про за”, ко ји је, иа ко ни је ап со лут но пре ци зан, до
вољ но уста љен да је сам по се би ра зу мљив – Ра дој чић при сту па ана ли зи 
на дво јак на чин. Пре све га, он на во ди по сто је ћу ли те ра ту ру ко ја би мо гла 
да по мог не чи та о ци ма да са ми до ђу до од го во ра и пре ње га, а по том ту
ма чи ода бра на де ла ко ја озна ча ва као нај ре ле вант ни ја у до ме ну ве ри стич
ког пе ва ња. Та ко, на при мер, есеј о по е зи ји Пе тра Цвет ко ви ћа, „При ро да 
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и при род но”, отва ра крат ка ана ли за раз ли ке ко јом је Ши лер де фи ни сао 
сво је пе сни штво у од но су на Ге теа – пр ви је тип „сен ти мен тал ног” пе
сни ка ко ји тра жи при ро ду, а дру ги „на ив ног” пе сни ка ко ји је сте при ро
да – на кон че га се пре ла зи на рас пра ву о уте ме ље но сти те раз ли ке да нас 
и на став да је при ро ду у но во вре ме нео п ход но „тра жи ти” јер ју је не
мо гу ће „има ти”, да би се, на по слет ку, сти гло до три раз ли чи та ти па 
тра га ња ко ји до во де до раз ли чи тих ре зул та та. Тек на кон то га ау тор 
от кри ва ко ме је усме рен ње гов кри тич ки суд у овом есе ју, због че га је 
нео п хо дан увод ко ји је на по чет ку на пра вио, и у ка квом је од но су Цвет
ко вић са раз ли ком из ме ђу Ши ле ра и Ге теа, али и са јед ним од три ти па 
тра га ња. Да кле, тек по што је ус по ста вио основ ни ко ор ди нат ни си стем 
по сто је ће књи жев но те о риј ске и/или фи ло зоф ске ли те ра ту ре, Ра дој чић 
при сту па ана ли зи и ус по ста вља њу но вих те о риј ских осно ва о по е зи ји 
срп ског (нео)ве ри зма. И док се овај ана ли тич ки низ мо же на мет ну ти као 
по све очи гле дан и уо би ча јен у де ли ма ова квог ти па, еви ден тан је по мак 
уна пред ко ји ау тор ов де пра ви, не са мо у до ме ну по ја шње ња до са да 
не а де кват но ана ли зи ра ног те о риј ског окви ра већ и у при сту пу чи та њи ма 
се лек то ва них пе сни ка ко ји ма се са да, на кон ова квог трет ма на, вра ћа мо 
са но вим раз у ме ва њем. Не ки од њих су већ пре по зна ти као ау то ри са 
тен ден ци ја ма ка ве ри зму – пре свих Сло бо дан Зу ба но вић и Ду шко Но
ва ко вић – али се не ки ма од њих са да при сту па из пот пу но но вог угла, 
што и је сте нај ве ћа вред ност ова квих из да ња.

Од ла зе ћи да ље и ду бље у срп ску по е зи ју – ка ко у опу се дру гих 
пе сни ка ко је по ми ње уз ис так ну тих два на е сто ро, та ко и у оне ко ји су 
ства ра ли у ра ни јим епо ха ма и ти ме по ста ви ли те ме ље мо дер не ли ри ке 
– ау тор ис ти че мно го број не при ме ре ко ји ма пот кре пљу је сво ју основ ну 
те зу о нео п ход но сти ве ри стич ког чи та ња да на шњег пе снич ког кор пу са 
и до ка зу је сво је по зна ва ње окол но сти и кри тич ког апа ра та ко ји су омогу
ћи ли та кво чи та ње. То се мо жда нај бо ље ви ди у есе ју „Пре пис ствар ног”, 
ко ји ана ли зи ра опус Сло бо да на Зу ба но ви ћа и отва ра се ана ли зом пе сме 
„Си ла зак Ци га на на пи ја цу Бај ло ни или ком шиј ска ба ла да” из збир ке 
Ре пор тер (1986), где се ан тич ка фи ло зо фи ја пре ла ма са со ци јал ном те
ма ти ком, а ур ба на ствар ност са ау то по е тич ким ис ка зи ма пе сни ка. Слич
не ана ло ги је и нео че ки ва не ве зе и за кључ ци мо гу се про на ћи и у дру гим 
тек сто ви ма ко ји ма Са ша Ра дој чић до ка зу је сво је сло је ви то по зна ва ње 
тен ден ци ја са вре ме не срп ске пе снич ке сце не – као њен ту мач, чи та лац 
и уче сник – и ко ји ма књи га есе ја Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни ра сте у ону 
вр сту нео п ход не ли те ра ту ре ко ја је ко ри сна по нај ви ше пе сни ци ма, кри
ти ча ри ма и есе ји сти ма, али и на уч ним рад ни ци ма, ис тра жи ва чи ма и 
књи жев ним исто ри ча ри ма и те о ре ти ча ри ма.
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