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пти ци се ли ци или се умет нич ки ве што уоб ли ча ва, као у ре че ни ци: „Љу ди 
осе те да им је до шао крај и из гу бе се као ке ро ви.”

Ро ма ном Не мо гу сви да умру ле ти То до ров про ши ру је мо гућ но сти 
крат ких књи жев них фор ми, упо тре бља ва ју ћи их на нов на чин у про зном 
де лу. Ако би се го во ри ло о евен ту ал ној сла бо сти ро ма на, она би про из
и ла зи ла из чи ње ни це да услед ве ли ког бро ја упе ча тљи вих ис ка за, текст, 
па ра док сал но, на тре ну так скли зне у мо но то ност. До ла зи до пре за си ће ња 
при кон стант ном оштро ум ном, ци тат ски фор му ли са ном го во ру, чи ме 
се гу би функ ци ја ин те лек ту ал ног или емо ци о нал ног из не на ђе ња у тек
сту. Ипак, ро ма ну не мањ ка успе шно об ли ко ва них ду хо ви тих и, по не где, 
не на ме тљи во емо ци о нал них сли ка. Та ко овај књи жев ни текст по ста је 
омаж не пре тен ци о зном го во ру о ни зу жи вот них те ма, чи ме нас То до ров 
под се ћа да не тре ба да по сто је оне ко је су по вла шће не. Ли шен књи жев не 
ам би ци о зно сти и по тре бе за ства ра њем ве ли ког и ко хе рент ног на ра ти
ва, Ми лан То до ров на пи сао је ро ман чи ја би иде ал на си ту а ци ја чи та ња 
би ла то ком пу то ва ња по про сто ру ко ји ро ман ожи вља ва, на ре ла ци ји 
Но ви Сад – Се ге дин, уко ли ко се ве ру је у ва жност чи та лач ког тре нут ка. 

Са ра МА ТИН

ЧИТАЛАЦУТЕОРИЈИИПРАКСИ

Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић, Чи та лац у на у ци о књи жев но сти: од ан тике 
до са вре ме них те о ри ја чи та ња, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш 2020

Мо но гра фи ја Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић (рођ. 1985) Чи та лац у 
на у ци о књи жев но сти: од ан ти ке до са вре ме них те о ри ја чи та ња пред
ста вља бру ше ну вер зи ју ње не док тор ске ди сер та ци је „Ти по ло ги ја чи
та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа у кон тек сту са вре ме них те о ри ја 
чи та ња”, ко ју је 2018. го ди не од бра ни ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Ни шу. На кон ви ше го ди шњег по све ће ног ис тра жи ва ња у окви ру Цен тра 
за на ра то ло шке сту ди је Уни вер зи те та у Ни шу, али и по све све стра них 
ин те ре со ва ња за раз ли чи те при сту пе и ту ма че ња књи жев но сти, ау тор
ка је пу бли ко ва ла до бро осми шље ну и, за срп ску на у ку о књи жев но сти, 
дра го це ну син те зу. 

Ми ло рад Па вић, на чи је ства ра ла штво се ау тор ка фо ку си ра ла у 
осмој це ли ни књи ге ко ја пред ста вља прак тич ну при ме ну те о риј ски раз
ра ђе не ти по ло ги је чи та о ца, не рет ко је, као књи жев ни исто ри чар, го во рио 
о по тре би и зна ча ју син те зе: „То је му ко тр пан, дуг и не за хва лан по сао 
сам по се би; го ди не ана ли тич ких сту ди ја по треб не су за ’сат’ син те зе.” 
Та ко ђе, пи шу ћи о по тре би за ве ћим бро јем при руч ни ка и пре гле да исто рије 
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књи жев но сти, на ста вља се на ми шље ње аме рич ког ау то ра исто ри је књи
жев но сти САДа, Мар ку са Кан ли фа: „Жи ви мо у вре ме ну спе ци јал но сти 
ка да мо ра мо да зна мо све ви ше и ви ше о све ма њем и ма њем; осво ји ли 
смо про стор и из гу би ли ши ри ну.” Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић осми сли ла 
је књи гу упра во у скла ду са овим про ми шља њи ма Ми ло ра да Па ви ћа.

Ако се има у ви ду да иза ње сто ји ви ше од се дам де сет за себ них на
уч них ра до ва и мо но гра фи ја Љи ља на пред ли цем Мај ке Бож је: лик Бо го
ро ди це у де ли ма Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић (2019), да кле, по ве ћи број 
по дроб них ин тер пре та ци ја, мо же мо да за кљу чи мо ка ко је сва ком је згро
ви том по гла вљу и под це ли ни у књи зи прет хо ди ла ду га ана ли тич ка 
оп сер ва ци ја.

Тре ба ло је осве тли ти по зи ци ју, функ ци ју и зна чај чи та о ца у на у ци 
о књи жев но сти у књи жев но те о риј ској ди ја хро ни ји, од ан тич ких по е тич
ких спи са, у кон тек сту фе но ме но ло ги је и те о ри је ре цеп ци је, при сту пи ти 
чи та њу као ме то до ло шкој ори јен та ци ји, кри ти ци чи та лач ког од го во ра 
и пост кла сич ним те о ри ја ма чи та ња. На тај на чин дат је ши рок пре глед 
про бле ма са ма пи ра ним основ ним по став ка ма, раз во јем и евен ту ал ним 
кри тич ким за па жа њи ма. Оту да тих шест ве ли ких це ли на, раз го вет но и 
си сте ма тич но на пи са них, мо же мо са гле да ти и као пр во ра зред ни на уч ни 
до при нос, али и као ко ри стан прак тич ни при руч ник ка ко за сту ден те, 
та ко и це ло куп ну ака дем ску за јед ни цу. 

Син те ти шу ћи у сед мом одељ ку нај кључ ни ја за па жа ња, из дво ји ла је:

не ко ли ко зна чај них мо ме на тапре крет ни ца, а то су: фе но ме но ло шка теорија 
чи та ња, те о ри ја ре цеп ци је, ре то рич ка те о ри ја чи та ња и кри ти ка чи та лач
ког од го во ра, где су пи та ња у ве зи са про це сом чи та ња ста ту сом и уло гом 
чита о ца у том про це су сре ди шња. Оста ле ме то до ло шке ори јен та ци је ова 
пи та ња тре ти ра ју се кун дар но. По том, сход но то ме што је кон цеп ту ен ко
ди ра ног чи та о ца нај ве ћи до при нос дао струк ту ра ли зам, од но сно на ра то
ло ги ја као ње го ва гра на, мо же мо за кљу чи ти да је, па ра док сал но, и овај 
има нент ни ме тод у про у ча ва њу књи жев но сти је дан од чво ри шта те о ри ја 
чи та ња.

Уз то, па жњу тре ба обра ти ти и на емо тив ну ком по нен ту „у про це су 
чи та ња и ка естет ској ди мен зи ји на ра ти ва као ре зул та ту чи та ња, те о
ри је о уро ње ном чи та о цу, ем па тич ном чи та о цу, не при род ном чи та о цу 
и не чи та о цу”, док се не до ста ци ког ни тив них сту ди ја о чи та њу ис цр пљу
ју „у пар ци јал но сти њи хо вих ре ше ња”.

Те же ћи ка све о бу хват но сти, ау тор ка опре зно при сту па ре ле вант ној 
струч ној ли те ра ту ри. Ре зи ми ра ју ћи нај ва жни је, не ли би се да из не се и 
про бле ма тич на ме ста раз ли чи тих те о риј ских при сту па. Исту вр сту опре
зно сти и стре мље ња ка објек тив ном про ми шља њу при ме ни ла је и при 
ана ли зи Па ви ће вих ро ма на. Узев ши у об зир и из ра зи то не га тив не кри
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тике, по ку ша ла је да из не дри зна чењ ски хо ри зонт ко ји би био од ва жно сти 
за ње но ис тра жи ва ње: 

Иа ко је не при род не еле мен те у Па ви ће вим де ли ма са гле да ва ла као 
не функ ци о нал не, Ја сми на Ах ме та гић је 2005. по ста ви ла те мељ за ана ли зу 
не при род них стра те ги ја чи та ња де ла овог пи сца.

Тран спа рент ност при ра ду и сво ђе њу за кљу ча ка Мир ја на Бо ја нић 
Ћир ко вић по сти гла је та бе лар ним пре гле ди ма ти по ло ги је кри ти ке чита
лач ког од го во ра С. Ма јуа, гра фи ко ном Фе ла но вих ва ри ја би ла у на ра тив
ној ко му ни ка ци ји, та бе лом не при род них еле ме на та на ра ти ва, Ба ја ро ве 
„би бли о те ке” као на чи на чи та о че вог ори јен ти са ња у књи жев но сти и, 
нај по сле, де таљ ном ше мом кон це па та чи та ла ца у ме то до ло ги ји на у ке о 
књи жев но сти. С дру ге стра не, скло ност ка си сте ма тич ном про ми шља њу 
књи жев но сти као умет но сти и на у ке о књи жев но сти, ау тор ка за о кру
жу је ра зно вр сним ти по ло ги за ци ја ма и ка та ло ги за ци ја ма, од ко јих је 
нај ва жни ји „По пис ма ски чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа”. То 
нам по твр ђу је ко ли ко је фи гу ра чи та о ца ва жна за раз у ме ва ње овог пи сца, 
као и те о ри је ко ји ма је био са вре ме ник, а са ко ји ма се упо зна вао и као пре
во ди лац, уред ник у Про све ти и уни вер зи тет ски про фе сор на Сор бо ни, 
у Но вом Са ду и Бе о гра ду. Те о ри је чи та ња, ка ко пре ци зно на го ве шта ва 
ау тор ка, чи не „основ Па ви ће ве екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке” и 
оту да је крај ње уте ме ље но ко ри сти ти их упра во као хер ме не у тич ки 
алат, ко јим се отк ључаваjу ин гар де нов ски сло је ви зна че ња.

Осма це ли на књи ге, у пот пу но сти усред сре ђе на на Па ви ћев ро ма
неск ни опус, са др жи пет по гла вља, рас по ре ђе них та ко да се мо же ис пра
ти ти ли ни ја ана ли зе од оп штег – пре гле да и це ло ви тог уви да у ти по ло
ги ју чи та ла ца у Па ви ће вим ро ма ни ма у кон тек сту са вре ме них те о ри ја 
чи та ња и ис пи ти ва ња од но са из ме ђу ау то ра, књи жев ног ли ка и чи та о ца 
у Па ви ће вој про зној про зи, до по је ди нач ног – осве тља ва ња мул ти пли
ка ци је им пли цит ног ау то ра као ефек та чи та ња ро ма на Уну тра шња 
стра на ве тра, не при род ног чи та о ца ро ма на Дру го те ло и на ра тив не 
ети ке пре ћу та ног у Ве штач ком мла де жу. Мо же се за па зи ти пре те жна 
ин тер пре та тив на окре ну тост по зном про зном опу су овог пи сца, о ко ме 
је у на шој на у ци о књи жев но сти нај ма ње пи са но или ма хом у окви ри ма 
не га тив не ре цеп ци је. Сто га се ис ти ца ње функ ци о нал но сти фи гу ре чи
та о ца мо же раз у ме ти и као ука зи ва ње на онај аспект Па ви ће ве про зе, 
ко ји је у вред но сном по гле ду ре ле ван тан и, са мим тим, дра го цен. Ако 
је ње го во ства ра ла штво до де ве де се тих го ди на 20. ве ка се ман тич ки 
осми шље но ви зан тиј ском кул ту ром и срп ском књи жев но шћу у ди ја хро
ниј ској пер спек ти ви, он да се сти че ути сак да је ње гов по зни ји опус у 
ва жној ме ри скоп чан са са вре ме ним те о ри ја ма чи та ња. То мо но гра фи ја 
Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић ар гу мен то ва но и убе дљи во су ге ри ше.
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Ко нач но, Чи та лац у на у ци о књи жев но сти пред ста вља до при нос 
на ра то ло шким сту ди ја ма Уни вер зи те та у Ни шу, али као за о кру же на 
це ли на и уте ме ље на син те за, да је но во зна ње, из гра ђе но на те ме љи ма 
ко је су у на шој на у ци на овом по љу по ста ви ли Сне жа на Ми ло са вље вић 
Ми лић, Го ра на Ра и че вић, Дра га на Ву ки ће вић и Јо ван По пов.

Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

НАДЗАГОНЕТКОМСТВАРАЛАЧКЕЋУТЊЕ

Ра дин ко Кру ла но вић, Ни је ми го вор ни ци, Ма ти ца срп ска – Дру штво чла
но ва у Цр ној Го ри, Књи жев на за дру га Срп ског на ци о нал ног са вје та, Ин сти тут 
за срп ску кул ту ру, Под го ри ца, Ник шић 2021

Пје снич ки глас Ра дин ка Кру ла но ви ћа рас ко шно је ис по љен у већ 
об ја вље ним књи га ма по е зи је (Ти ши ном ти го во рим, Ри је чи ко је не да јем 
ола ко и Ad fon tes). Као што ви ди мо, дви је од три ње го ве об ја вље не пје
снич ке књи ге као упе ча тљи ви сим бо лич ки ам блем са др же су ге сти ју 
еко но мич ног, ра ди кал но ре ду ко ва ног је зи ка, ко ји се за го нет ним пу те
ви ма пје снич ког на дах ну ћа осло ба ђа, упр кос де кла ра тив ном под ри ва њу 
вје ре у Ри јеч. У Кру ла но ви ће вом слу ча ју ни је то са мо спрет на ок си мо рон
ска фор му ла ци ја, већ је из над све га (не)до ступ ни знак ње го ве пје снич ке 
(и људ ске) од го вор но сти пред за хтјев но шћу ства ра лач ког чи на. Опи ра ње 
по ет ског гла са да се пре пу сти ма ти ци бла го гла го љи вог из ра за ин ду ко
ва ло је сво је вр сну је зич ку шкр тост, ко ја је ком пен зо ва на бо га том сим
бо ли за ци јом, као истин ским упо ри штем по ет ског ис ка за. 

Но ва пје снич ка књи га Ни је ми го вор ни ци об на вља пје снич ку за пи
та ност над сми слом ка зи ва ња, по твр ђу је не из вје сност екс пли ка ци је, али и 
по твр ђу је на слу ће ни епи лог не у мит ног осло ба ђа ња. Овај сло же ни пје
снич ки ме ха ни зам мо гли би смо на зва ти по е ти ком ћут ње у пје сни штву 
Ра дин ка Кру ла но ви ћа. По том свој ству, пје снич ка књи га Ни је ми го вор
ни ци пред ста вља ода зив са вре ме ног пје снич ког сен ти мен та на древ ни 
иси ха стич ки им пулс, ко јим је оза ре ње до се за но под ви гом мо ли тве не ти
ши не. Кру ла но ви ћев лир ски глас је под ви жнич ки; пре да но слу жи вас
кр се њу ду ха и вас кр се њу ри је чи, ка ко би уцје ло вио мо дел сви је та са чи
ње ног по мје ри пје сни ка и му дра ца. Ини ци јал ни сти хо ви, ко ји по пут 
мо тоа сим бо лич ки нат кри љу ју збир ку, по све ће ни су упра во По бе ди о цу, 




