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Ми ха и лу Т. Ла ли ћу
„Сва ко из ла га ње о До сто јев ском

по чи ње стреп њом, а за вр ша ва
се осе ћа њем не ис пу ње ног ду га”.

М. Ба бо вић

СА ЖЕ ТАК: У не дав но при пре мље ном из бо ру – Ме то ди и 
до ме ти са вре ме не на у ке о књи жев но сти (2020) основ ну па жњу 
по све тио сам про у ча ва њу про дук ци о ног мо де ла, а у нај но ви јој сту
ди ји про у ча ва њу ре цеп тив ног мо де ла и ком па ра ти стич ком кљу чу 
ту ма че ња и раз у ме ва ња. Сту ди ја је по де ље на у че ти ри одељ ка:

– Пр ви је по све ћен ана ли тич ком дип ти хо ну М. М. Бах ти на: 
Про бле ми ства ра ла штва До сто јев ског (1929), као из вор ни ци, и 
Про бле ми по е ти ке До сто јев ског (1963), као из ве де ни ци.

– Дру ги, ана ли тич ком дип ти хо ну М. Ба бо ви ћа – До сто јев ски 
код Ср ба (1961) и Ства ра ла штво До сто јев ског (1981).

– Тре ћи – ана ли тич ком дип ти хо ну М. Јо ва но ви ћа: До сто јев
ски: од ро ма на тај ни ка ро ма нуми та (1992) и До сто јев ски: од 
ро ма на тај ни ка ро ма нуми та. Ме та мор фо за жан ра (1993).

– Че твр ти је по све ћен „На по ме на ма”. У ње му је са оп ште на 
при мар на и се кун дар на би бли о гра фи ја, као и низ нео п ход них ин
фор ма ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сла ви сти ка, ју го сла ви сти ка, ме то де, мо де ли, 
вр сте, жан ро ви, до сто је ви сти ка, те о ри ја, прак са, ре цеп ци ја, еруди
ци ја, ком па ра ти сти ка и кул ту ро ло ги ја
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1. ДИ ЈА ХРО НИ ЈА, СИН ХРО НИ ЈА И ТЕ О РИЈ СКА 
АК ТУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈА ТЕ МА ТИ КЕ И ПРО БЛЕ МА ТИ КЕ 

(Ми ха ил Бах тин: Про бле ми по е ти ке До сто јев ског, 1929, 1963)

Већ при пр вом су сре ту са ком плек сним, зна чај ним и жан ров
ски ра зно род ним де ли ма на уч ног опу са Ми ха и ла М. Бах ти на 
(1885–1975) по ста је очи глед но да све стра но обра зо ва ни и на дахну ти 
ства ра лац и ми сли лац по себ ну па жњу при да је ре то ри ци на сло ва, 
под на сло ва и ме ђу на сло ва, ви ше као чвр стим тер ми ни ма не го као 
тер ми ни ма – ин ди ка то ри ма. На одр жи вост из ре че ног за кључ ка 
илу стра тив но ука зу је ми ни мал на, али су штин ски и ме то до ло шки 
зна чај на ко рек ци ја на слов не из вор ни це у из ве де ни ци. По сле чети ри 
де це ни је Бах тин је пр во бит ни на слов књи ге – Про бле ми ства ра
ла штва До сто јев ског (1929) пре и на чио у Про бле ми по е ти ке До
сто јев ског (1963), ко ја ско ро по ста је обра зац мо дер но кон ци пи ра
не по е тич ке, но е тич ке и есте тич ке мо но гра фи је по све ће не опу су 
До сто јев ског (1821–1881), али и не за ви сно од ана ли зи ра ног де ла.

Но ви сто жер мо дер ни за ци је ау тор оства ру је по мо ћу мул ти ди
сци пли нар ног при сту па иде о гра фе ми по е ти ка, ко ја по ста је но во 
„иде о граф ско чво ри ште” и ме сто на ко ме се ми ре мно ге про тивуреч
но сти, ка ко у дру штве ним та ко и у ху ма ни стич ким на у ка ма.1 Но во 
чво ри ште укр шта ја раз ли чи тих ду хов них ди сци пли на без по сред
ни ка ука зу је на бо га ће ње ана ли тич ког ин стру мен та ри ју ма (ме то да 
и мо де ла), с јед не, као и на зна чај ак ту е ли за ци је и про бле мати за ци је 
те ма, про бле ма и апо ре ма, с дру ге стра не. На апри ор но по ста вље не 
ци ље ве Бах тин ука зу је па жљи во ода бра ним, де фи ни са ним и пласи
ра ним па ра диг ма ма соп стве ног на чи на ства ра ња и про ми шља ња о 
оства ре ном, а оне се мо гу кон цен три са ти око три тач ке укр шта ја:

1. По крет струк ту ра ли зма у нај ве ћој ме ри се осла ња на ра зли
ци две ју епо ха: XIX ве ка као ве ка „исто ри за ци је све сти”, од но сно 
XX ве ка као „ве ка те о ре ти за ци је све сти”. На ту за ко ни тост про
ме не гло бал не иде је ука зу је Вла ди мир Ј. Проп у књи зи Про бле ми 
ко ми ке и сме ха (Мо сква, 1976, и Бе о град, 1984), као и Ханс Ге орг 
Га да мер у не ве ли кој књи зи – По хва ла те о ри ји (1996). Проп о то ме 
пи ше: „Те о ри ја је по треб на сва кој вр сти са зна ња. Нијед на на у ка 
не мо же да нас без те о ри је. Те о ри ја има, пре све га, спо знај ни ка рак
тер, а ње но по зна ва ње је вид на уч ног по гле да на свет.”

1 Бах тин је сво јом ре то ри ком вид но ути цао на ве лик број књи жев них 
де ла ове про ви ни јен ци је. И сâм сам об ја вио зна тан низ срод них на сло ва: По е
ти ка Ко сте Ра ци на (1979), По е ти ка Слав ка Ја нев ског, I–II (1989), По е ти ка 
Ри ста Рат ко ви ћа (1990), Пи са ње као суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994, 
По сун ча ном са ту (По е ти ка и есте ти ка Вла да на Де сни це), 2001, Ње го ше ва по
е ти ка и есте ти ка (2002), Ма шта и му дрост (По е зи ја и по е ти ка Бла жа Ко не ског), 
2004, као и јед ну књи гу сту ди ја и огле да – По е ти ка и кри ти ка (1988).
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2. Ин си сти ра ју ћи на струк ту рал ној сло је ви то сти и књи жев но
у мет нич ког и на уч ног тек ста, струк ту ра ли сти су све срд но пред ла
га ли упо тре бу си сте ма, си сте ма ти за ци је и си сте ма ти ке, на су прот 
но вом та ла су на уч ни ка (на че лу са Жа ком Бо фре ом) ко ји ко ри сти 
мно го ши ру па ле ту на уч них ди сци пли на (на у ку о на у ци, фи ло зо
фи ју књи жев но сти, пси хо ло ги ју ства ра ла штва итд.). Оспо ра ва ње 
си сте ма тра је ви ше де це ни ја (од Бо дле ра до А. Ком па њо на). У на
шем кул тур ном аре а лу у ди ску си ју се укљу чи ла ум на И. Се ку лић, 
твр де ћи да би у ду хов ним ди сци пли на ма уме сто кру га (као сим
бо ла за тво ре но сти) тре ба ло упо тре бља ва ти спи ра лу (као сим бол 
отво ре но сти). Да кле, уме сто си сте ма ти за ци је ко ри сни је је ко ри
сти ти про цес про бле ма ти за ци је, што је си но ним за упо тре бу акту
е ли за ци је, ди ја лек ти ке и ан ти дог ма ти ке, би ло да је реч о ре ши вим 
про бле ми ма, би ло о не ре ши вим апо ри ја ма.

3. У до са да шњој ана ли тич кој прак си ма хом су упо тре бља ва не 
две вр сте књи жев но на уч них пер спек ти ва: ди ја хро ни ја и син хро
ни ја, све док Ханс Ро берт Ја ус, осни вач те о ри је ре цеп ци је, ни је 
пред ло жио и тре ћу: пер спек ти ву исто риј ске ак ту е ли за ци је. Мно го 
пре Ја у са, Бах тин се за ла гао за пер спек ти ву исто риј ске ак ту е ли
за ци је, што по твр ђу је на гао раз вој те о ри је тек ста, као и по ја ва но ве 
ди сци пли не – тек сто ло ги је (ви де ти књи ге Б. М. Еј хен ба у ма, 1962, 
Д. С. Ли ха чо ва, 1966, З. Ј. Шми та – Те о ри ја тек ста, 1973, и Д. Ива
ни ћа – Осно ви тек сто ло ги је, 2001). У по след њој, за жи во та об ја
вље ној књи зи – Эстетикасловесноготворчества (Мо сква, 1979), 
Бах тин ре зо лут но твр ди:

На у ка о књи жев но сти мо ра уста но ви ти те шњу ве зу са исто
ри јом кул ту ре. Књи жев ност је нео дво ји ви део кул ту ре и она се не 
мо же схва ти ти из ван све оп штег кон тек ста чи та ве кул ту ре да те 
епо хе [...]. У сва кој кул тур ној про шло сти за пре та ни су сми сло ви 
огром них мо гућ но сти ко ји су оста ли скри ве ни, не по зна ти и не ис
ко ри шће ни на ра сто ја њи ма исто риј ског жи во та те кул ту ре. Сва ки 
сми сао от кри ва сво ју ду би ну ка да се срет не и до дир не са дру гим 
и дру га чи јим сми слом. Та да ме ђу њи ма по чи ње ди ја лог ко ји пре
вла да ва уча у ре ност и јед но стра ност тих сми сло ва и тих кул ту ра.2

Нај кра ће ре че но, и у хро но ло шком и у ка у зал ном по рет ку, 
при род но је, и ло гич ки при хва тљи во, да пер спек ти ва исто риј ске 

2 У књи зи Вопросылитературыиэстетики Бах тин по себ ну па жњу по
кла ња књи жев ној ре то ри ци пи шу ћи: „Во змо жно, од на ко и та кое прин ци пи ельное 
раз ре ше ние на шей ди леммы: мо жно вспом нить забытую ри то ри ку, в ве де нии 
ко то рой на протяже нии ве ков на хо ди лась вся ху до же ствен ная про за” (стр. 80).
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ак ту е ли за ци је прет хо ди пер спек ти ви те о риј ске ак ту е ли за ци је и 
про бле ма ти за ци је ана ли зи ра не гра ђе.

Од три фи ло зоф ске ди сци пли не Бах тин по себ ну па жњу по
кла ња епи сте мо ло ги ји и ак си о ло ги ји. По пут Ве ле ка, и он се за ла
же за про цес вред но ва ња и пре вред но ва ња умет нич ких и на уч них 
вред но сти и при ме њу је стро го ода бра ну кри те ри сти ку. До бро вољ
но се од ри че од „на си ља сци ен ти зма” и го ми ла ња не по треб них 
књи жев но и сто риј ских по дроб но сти, ко мен та ри шу ћи на ви ше или 
ма ње про сто ра ту ђе мо но гра фи је, рас пра ве, сту ди је и огле де. Чвр сто 
уве рен у трај ну ак ту ел ност пред ло же не исто риј ске ак ту е ли за ци
је, Бах тин на сто ји да што ви ше при бли жи ме то де ре тро спек ци је, 
ин тро спек ци је и про спек ци је, уве рен да по ли фо ниј ски при ступ 
отва ра пер спек ти ве са да шњих и бу ду ћих ис пи ти ва ња, па тим по
во дом пи ше: „Са мо у све тло сти оног основ ног умет нич ког за дат
ка До сто јев ског ко ји смо фор му ли са ли мо же би ти схва ћен ду бо ко 
ор ган ски ка рак тер ње го ве по е ти ке, ње на ду бо ка до след ност и це
ло ви тост” (стр. 13). Ујед но, при ме ње ни ана ли тич ки мо де ли по ма
жу ши ре њу и про ду бљи ва њу са зна ња ис ку ста ва, би ло у кон тек сту 
на ци о нал не, би ло у кон тек сту над на ци о нал не књи жев но сти, у 
не пре кид ном тра га њу за есен ци јом по ја ва, про це са и прет по став ки.

Стро гим из бо ром до сто је ви ста о ко ји ма пи ше Бах тин, уз по моћ 
ин дук ци је и де дук ци је, све че шће ука зу је на по тре бу мул ти ди
сци пли нар ног про у ча ва ња. У сре ди шту ње го ве ана ли зе на шла су 
се де ла:

– Вја че сла ва Ива но ва – „До сто јев ски и ро ман – тра ге ди ја”, 
об ја вљен у књи зи Бра зде и ме ђе (Мо сква, 1916). По ле ми шу ћи са Ива
но вим, Бах тин вр ло оба зри во до во ди у пи та ње пред ло же ни тип 
„ро ман тра ге ди је”, бу ду ћи да се књи гом о До сто јев ском и доц ни
је об ја вље ном – Вопросылитературыиэстетики (1975) увр стио 
у во де ће те о ре ти ча ре и ти по ло ге ро ма на. На ро чи те ана ли тич ке 
спо соб но сти Бах тин је по ка зао у об у хват ним одељ ци ма књи ге: 
„Сло во в ро ма не” (стр. 72–233), „Формы вре ме ни и хро но то па в 
ро ма не (Очер ки по ис то рийск ой по е ти ке)”, (стр. 234–407), „Из 
пред и сто рии ро ман но го сло ва” (стр. 447–483). Бах ти но ва ана ли зи
ра на књи га мо же се ва ља но по ре ди ти са срод ном књи гом Еле а за ра 
М. Ме ле тин ског – Увод у исто риј ску по е ти ку епа и ро ма на (Мо сква, 
1986, Бе о град, 2009).3 

3 Те о ри јом и ти по ло ги јом ро ма на ба вио сам се мно го ис црп ни је и си сте
ма тич ни је у те тра ло ги ји по е тич коесте тич ких мо но гра фи ја – Ми те ме и по е те
ме То ма са Ма на (Но ви Сад, 2007, стр. 332), Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма 
Ум бер та Ека (Под го ри ца, 2009, стр. 250), Ла ви ринт ча роб ног ре а ли зма Га бри
је ла Гар си је Мар ке са (Под го ри ца, 2011, стр. 360) и Сно ви и суд би не у на ра тив ној 
про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва (Под го ри ца, 2021, стр. 294). Мно ге од ана ли зи ра них 
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– С. Аскољ до ва – „Ре ли гиј скоетич ки зна чај До сто јев ског”, 
об ја вљен у књи зи – Ф. М. До сто јев ски. Члан ци и ма те ри ја ли (Мо
сква–Ле њин град, 1922). Бах тин хва ли ау то ро во ин си сти ра ње на 
„За ди вљу ју ћој уну тра шњој са мо стал но сти ју на ка ро ма на” (стр. 64), 
али не по сред но по том за ме ра Аскољ до ву што је као до ми нан ту 
пред ло жио „мо но ло шку”, а не „ди ја ло шку фор му”, што прак тич но 
зна чи да је ди ја ло ги зам увек и у све му прет по ста вљен мо но ло ги
зму, за ко ји се, ина че, кон ти ну и ра но за ла гао још и В. В. Ви но гра дов.

– Ле о ни да Гро сма на књи зи По е ти ка До сто јев ског (Мо сква, 
1925). Од свих ана ли зи ра них до сто је ви ста Бах тин нај ви ше сим па
ти ја по ка зу је за до при но се Л. Гро сма на. Ви сок сте пен уса гла ше
но сти дво ји ца ана ли ти ча ра по сти жу у рас пра ви о „ве чи том ди ја
ло гу”, од но сно о „ди ја ло гу ро ма на”, јер је ди ја лог део „драм ске 
фор ме”, те ни је са мо реч о про це су ди ја ло ги за ци је (стр. 69). Срод на 
су и ми шље ња дво ји це ана ли ти ча ра о иде о гра фе ми „ми сте ри ја” 
у де лу До сто јев ског.

– Знат но ма ње па жње по све тио је Бах тин про у ча ва њу до при
но са Ота Кла у са и ње го вој књи зи – Do sto jew ski und sein Schic ksal 
(Ber lin, 1923). Кла ус за слу жу је по хва ле ка да твр ди да је До сто јев
ски „мно го стран и не пред ви дљив”. Исто вет но Бах тин по сту па и 
са В. Ко ма ро ви чем, ко ји се ба вио ти пом из дво је них си жеа, као и 
Б. М. Ен дељ гар том, ко ји пи ше о три сре ди шта ро ма на (сре ди на, 
тло, зе мља).

– Мно го ви ше па жње по све ће но је не ве ли ком при ло гу А. В. 
Лу на чар ског „О ’мно го гла сно сти’ До сто јев ског” (1929). Бах тин 
ода је при зна ње Лу на чар ском јер је „ве о ма пре ци зно и ши ро ко 
по ста вио про блем по ли фо ни је”, твр де ћи да је До сто јев ски по лифо
ни ју про на шао у де ли ма Шек спи ра и Бал за ка. Не ке од Бах ти но вих 
за кљу ча ка пре у зео је сла ви ста Ми ла дин Ву ко вић у док тор ској 
ди сер та ци ји – Есте тич ки по гле ди Лу на чар ског (Ник шић, 1988).

– На кра ју ди ја хро ниј скосин хро ниј ског пре гле да ру ских и 
стра них до сто је ви ста Бах тин је по себ ну па жњу по све тио В. Б. 
Шклов ском. За јед нич ко им је ми шље ње да До сто јев ски ра до и 
че сто априори кон ци пи ра сво је ро ма не, да их вре ме ном раз ви ја и 
уса вр ша ва, да раз ми шља о њи ма, до пу ња ва и чи ни струк тур но 
сло же ни јим. За јед нич ки им је и за кљу чак да До сто јев ски све сно 
и вољ но оста вља ути сак не до вр ше но сти ро ма на, јер сви су од гово
ри при вре ме ни, а са мо су пи та ња веч на. Очи глед но, и До сто јев ски, 
и Бах тин и Шклов ски са гла сни су са Ари сто те ло вом апоф тег мом: 
„Мо гућ но сти су увек не што ви ше од ре ал но сти”. Од број них збор

те ма и про бле ма свр стао сам у из бор – Ме то де и до ме ти са вре ме не на у ке о књи
жев но сти (Под го ри ца, стр. 500, у штам пи). 
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ни ка из да тих у овом пе ри о ду, Бах тин је из дво јио са мо је дан – Ства
ра ла штво Ф. М. До сто јев ског, из да ње Ака де ми је на у ка СССР, 
1959, ука зав ши на Л. П. Гро сма на и ње го во ми шље ње да се о ро
ма ну мо же го во ри ти као о кон тра пунк ту, с об зи ром на му зич ку 
при ро ду ком по зи ци је ро ма на.

Са гла сан са те о ри јом „отво ре ног де ла”, ко ју је де фи ни сао 
се ми о лог У. Еко, као и са те о ри јом „отво ре ног дру штва”, ко ју је 
де фи ни сао фи ло зоф К. Р. По пер, Бах тин је пра во вре ме но уви део 
зна чај об но вље не ге но ло ги је, као те о ри је вр ста и жан ро ва, и то ме 
по све тио обим ну рас пра ву „Жан ров ске ка рак те ри сти ке у де ли ма 
До сто јев ског и си жеј ноком по зи ци о не од ли ке тих де ла” (стр. 162–
251). Бах ти ну је бли ска и по сто је ћа те о ри ја „би на рих опо зи ци ја”, 
ко ју на сто ји да учи ни функ ци о нал ни јом на тај на чин што је пред
ло жио упо тре бу три вр сте хи бри ди за ци је – је зи ка, кул ту ре и жан
ро ва. Бах тин очи то те жи спа ја њу ди ја де у мо на ду (по е ти ку вре ме
на и по е ти ку про сто ра на сло вио је нео ло ги змом – хро но топ), итд. 
Ана ли ти чар при то ме пом но во ди ра чу на о од но су и ме ђу од но су 
де та ља и це ли не. Све се раз ви ја на би нар ним опо зи ци ја ма, од ко јих 
јед ну пред ста вља про цес ин те гра ци је и дез ин те гра ци је на уч них 
ди сци пли на. У дру гој по ло ви ни XX ве ка раз ви ла се ме та по е ти ка 
(њу су на ро чи то при гр ли ли пост мо дер ни сти), те о ри ја књи жев не 
исто ри је (у књи га ма К. Ги ље на и К. Ули га), као и те о ри ја књи жев
не кри ти ке (у књи га ма Џ. К. Рен со ма, Н. Фра ја, П. де Ма на и М. 
Кри гер, а код нас у књи га ма С. Пе тро ви ћа, С. Ма ри ћа, Н. Ко ље
ви ћа, П. Па ла ве стре и М. Ра ду ло ви ћа).4

У за слу ге М. Бах ти ну тре ба ло би убро ја ти и то што се он, у 
ди ја ло гу са чи та о цем, не ли би да са оп шти низ одр жи вих прет по
став ки. Јед ну од њих пред ста вља бу ду ћа ана ли за од но са фор ме и 
са др жи не, о че му Бах тин пи ше: „До сто јев ског сма тра мо јед ним 
од нај ве ћих ино ва то ра у обла сти умет нич ке фор ме. Он је ствар но, 
по на шем ми шље њу, пот пу но но ви тип умет нич ког ми шље ња, који 
смо услов но на зва ли по ли фо ниј ским” (под ву као М. М. Б.). 

На кра ју увод не це ли не ис та као бих под сти цај ност Бах ти но ве 
по е тич коесте тич ке мо но гра фи је о Ф. М. До сто јев ском ка да је у 
пи та њу ре цеп тив ни мо дел, не са мо у ру ској не го и у дру гим сло вен
ским и европ ским књи жев но сти ма и на у ци о њи ма. За хва љу ју ћи 

4 По во дом об ја вљи ва ња дво том не Исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке 
(1768–2008) на пи сао сам сту ди ју „Исто ри ја кри ти ке као исто ри ја иде ја (До ме ти 
срп ске књи жев не кри ти ке)”, 2009, а по во дом се дам де се то го ди шњи це жи во та 
М. Ра ду ло ви ћа и сту ди ју „Умет ност жи вље ња и уме ће ис ка зи ва ња (Те о риј ско
кри тич ка опре де ље ња Ми ла на Ра ду ло ви ћа)”. Упут но је ви де ти и исто род ну 
сту ди ју „До при нос Ми ло ра да Жи ван че ви ћа раз во ју са вре ме но ју го сла ви сти ке 
и по ло ни сти ке”, об ја вље ну у књи зи сту ди ја и огле да – Зна че ња и ту ма че ња 
књи жев ног де ла (Но ви Сад, 2018, стр. 221–254).
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и вред ном пре во ду Ми ли це Ни ко лић (Бе о град, 1967), из ме ђу оста
лог, Ни ко ла Ми ло ше вић је нај пре об ја вио ин струк ти ван пред го вор 
књи зи – Про бле ми по е ти ке До сто јев ског: „Бах ти но во ту ма че ње 
До сто јев ског” (стр. 7–45), ко ји чи ни део до та да нео бја вље не рас
пра ве „Ре ли гиј скофи ло зоф ско и струк ту рал но ту ма че ње До сто
јев ског”, а за тим и фи ло зоф скосо ци о ло шкопси хо ло шку мо но
гра фи ју – До сто јев ски као ми сли лац (1990).

Има ју ћи у ви ду све до са да ре че но, ми шље ња сам да је Н. 
Ми ло ше вић, као је дан од ре но ми ра них ју го сло вен ских до сто је
ви ста, био са свим у пра ву ка да је на по чет ку ба вље ња до сто је ви
сти ком про роч ки са оп штио сле де ће ми шље ње:

Бах ти нов рад о До сто јев ском је вр хун ски из раз јед не шко ле 
у есте ти ци и те о ри ји књи жев но сти. Шта ви ше, мо гло би се ре ћи без 
ика квих пре те ри ва ња да у оној се ри ји тво ра ца ве ли ких ин те лек
ту ал них кон струк ци ја ко ја по чи ње од нај ра ни јих вре ме на људ ске 
кул ту ре М. Бах ти ну при па да по ча сно ме сто. На да мо се да ни је 
да ле ко дан ка да ће де ла овог ау то ра, ко ји сво јим кул тур ноисто риј
ским зна че њем да ле ко пре ла зе окви ре Ру си је, по ста ти кла сич ни, 
не за о би ла зни део свет ске кул тур не тра ди ци је (стр. 49).5

2. ИСТО РИЈ СКА КРИ ТИ КА И ИСТО РИЈ СКА 
АК ТУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕД МЕ ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

(Ми ло сав Ба бо вић: До сто јев ски код Ср ба, 1961)

Срп ски на уч ни ци ко ји су се ду го и до след но ба ви ли те о ри јом, 
исто ри јом и пси хо ло ги јом књи жев не кри ти ке са гла сни су у то ме 
да се она мо же по де ли ти на пет ти по ва: а) „еру дит ска кри ти ка” 
Љу бо ми ра Не ди ћа, б) „есте тич ка кри ти ка” Бог да на По по ви ћа, в) 
„имре си о ни стич ка кри ти ка” Јо ва на Скер ли ћа, г) „исто риј ска кри
ти ка” Па вла По по ви ћа и д) „ства ра лач ка кри ти ка” Иси до ре Се ку
лић и Бран ка Ла за ре ви ћа. У ју го сло вен ском књи жев ном и на уч ном 

5 Фи ло зо фи ји књи жев но сти по све ће не су две књи ге Ми ли во ја Со ла ра 
– Увод у фи ло зо фи ју књи жев но сти (За греб, 1978) и Фи ло зо фи ја књи жев но сти 
(За греб, 1985), а пси хо ло ги ји ства ра ња две књи ге Ни ко ле Ми ло ше ви ћа – Пси хо
ло ги ја зна ња (Бе о град, 1989) и Фи ло зо фи ја пси хо ло ги је (Оглед из ди фе рен ци јал не 
фи ло зо фи је), Бе о град, 1997. У пр вој Ми ло ше ви ће вој књи зи нај ве ћи је део по све
ћен те ми „Пси хо ло шке прет по став ке Ни че о ве фи ло зо фи је” (стр. 11–328). За ни
мљи во је на по ме ну ти да је у све три ду хов не ди сци пли не (те о ри ји, по е ти ци и 
есте ти ци), као и у две спе ци ја ли стич ке ди сци пли не (фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји 
ства ра ња) глав ни ак цент ста вљен на књи жев ност, а не на фи ло зо фи ју. Ве о ма су 
за ни мљи во про фи ли са не ме то де и ме то до ло ги је ко је су по све ће не про у ча ва њу 
пост мо дер ни зма, а чи ји су ре пре зен ти: Лин да Ха чи он – По е ти ка пост мо дер
ни зма (Исто ри ја, те о ри ја, фик ци ја), 1988, Те ри Иглтон – Илу зи је пост мо дер
ни зма (1997) и Ми ха ил Еп штејн – Пост мо дер ни зам (1998).
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аре а лу нај про дук тив ни јом се по ка за ла „исто риј ска кри ти ка”. У 
пред го во ру књи зи Па вле По по вић и исто риј ска кри ти ка (Бе о град, 
1979) Па ла ве стра твр ди ка ко се она раз гра на ла у че ти ри уже ди сци
пли не: „кри ти ка тек ста”, „би о граф ска кри ти ка”, „кри ти ка уку са” 
и „ком па ра тив на кри ти ка”, у по ку ша ју да пре вла да вид на огра ни
че ња соп стве них и ту ђих ме то да и ме то до ло ги ја.6 

За раз ли ку од по е тич коесте тич ке мо но гра фи је М. М. Бах ти
на, у ко јој је до след но при ме нио ме тод исто риј ске ак ту е ли за ци је, 
по зна ти сла ви ста и ју го сла ви ста Ми ло сав Р. Ба бо вић (1921–1997) 
је све стра но при гр лио ме тод књи жев но и сто риј ске ак ту е ли за ци је, 
бу ду ћи да се ра ди о истин ском по ли гра фу (сли ка ру, бе ле три сти, 
фи ло ло гу, пре во ди о цу и књи жев ном пе да го гу). Ње гов за па же ни 
умет нич ки, струч ни и на уч ни рад мо же се по де ли ти у две ета пе: 
пр ва је ма хом по све ће на сла ви сти ци (1952–1981), а дру га ма хом 
ју го сла ви сти ци (1982–1997). То ком че ти ри и по де це ни је не по су
ста лог ра да Ба бо вић је као књи жев но и на уч но на сле ђе оста вио 
де се ти не ори ги нал них и пре ве де них књи га, као и 510 би бли о граф
ских је ди ни ца, ко је је са ве сно при бе ле жи ла и кла си фи ко ва ла Ма
ри ја Аџић у спо ме ни ци Ми ли сав Ба бо вић (1921–1997), ЦА НУ, Под
го ри ца, 2002, стр. 81.7

За те ма ти ку и про бле ма ти ку ко јом се ба вим ре пре зен та тив на 
су три Ба бо ви ће ва по себ на из да ња: 1. исто риј скок њи жев на мо но
гра фи ја – До сто јев ски код Ср ба (Ти то град, 1961, стр. 527), 2. по
е то ло шки кон ци пи ра на књи га сту ди ја, огле да и чла на ка – Ства ра
ла штво До сто јев ског (Бе о град, 1981, стр. 100) и 3. Ру ски ре а ли сти 
XIX ве ка (Ти то град, 1986, дру го из да ње, стр. 399). Као што је по
зна то, Ба бо вић је до при но сио афир ма ци ји ру ске књи жев но сти 
за па же ним уџ бе ни ци ма, као и пре во ди ма де ла Ф. М. До сто јев ског, 
Л. Н. Тол сто ја, Л. Ле о но ва и А. М. Шо ло хо ва. Ју би лар но из да ње 

6 Па ла ве стра тим по во дом пи ше: „Вр ста кри ти ке за ко ју се По по вић опре
де лио, на зва на је исто риј ском, док је њен за да так не то ли ко да оце њу је ко ли ко 
да об ја шња ва књи жев на де ла, да осве тља ва њи хов по ста нак и да утвр ђу је све 
оне чи ни о це ко ји мо гу до при не ти бо љем раз у ме ва њу књи жев но сти” (стр. 8). 
Осим П. По по ви ћа, у гру пу исто ри ча ра књи жев но сти Па ла ве стра је још увр стио 
и Ти хо ми ра Осто ји ћа, Пе тра Ко лен ди ћа, Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћа, Дра го љу ба 
Па вло ви ћа, Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа и Мла де на Ле сков ца. Њи ма сам при дру жио 
Ха ра лам пи ја По ле на ко ви ћа, Јев та М. Ми ло ви ћа, Ми ро сла ва Пан ти ћа, Бо ри воја 
Ма рин ко ви ћа и низ дру гих са вре ме ни ка.

7 Упут но је ви де ти и два збор ни ка ра до ва мо но гра фу у по част: На уч но 
дје ло Ми ло са ва Ба бо ви ћа (Кул тур нопро свјет на за јед ни ца, Под го ри ца, 1991, 
стр. 111, у ко ме су за сту пље ни при ло зи: Ч. Ву ко ви ћа, Н. Ву ко ви ћа, В, Ву ле ти ћа, 
З. Бо жо ви ћа, М. Ву ко ви ћа, Б. Чо ви ћа, Д. Ко при ви це, М. Ву ле ви ћа и М. Аџић), 
као и На уч но дје ло ака де ми ка Ми ло са ва Ба бо ви ћа (ЦА НУ, Под го ри ца, 1996, 
стр. 305, у ко ме су за сту пље ни при ло зи: М. Мо ја ше ви ћа, Н. Гро зно ве, Б. Чо ви ћа, 
М. Ву ко ви ћа, Д. Ко при ви це, Л. Адлен, П. Г. Пу сто вој те, Г. Б. По но ма ре ва, З. Бо
жо ви ћа, И. А. Ча ро те и дру гих на уч ни ка).
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До сто јев ског са др жи 20 књи га, а че ста су и по је ди нач на из да ња 
ње го вих де ла: Зло чин и ка зна (1958), За пи си из мр твог до ма (1959), 
За пи си из под зе мља (1962), По ни же ни и увре ђе ни (1963, 1966), при
по вет ке у три књи ге (1975) и ка пи тал но де ло – ро ман Бра ћа Кара
ма зо ви (1981).

Ана ли тич ки, син те тич ки и ин тер пре та циј ски мо дел Ба бо вић 
је обо га ћи вао до ме ти ма ру ске и сло вен ске књи жев но сти, као и 
про у ча ва њем де ла срп ског и цр но гор ског књи жев ног на сле ђа, у 
же љи да бар у из ве сној ме ри мо дер ни зу је соп стве ну ме то до ло ги
ју. Исти ну го во ре ћи, он у нај ве ћој ме ри при па да тзв. „уни вер зи
тет ској кри ти ци”. У њој је, еви дент но, ви ше па жње по све ће но 
при ме ње ној не го те о риј ској рав ни про у ча ва ња (а), за тим је ви ше 
па жње по кла ња но суп стан ци јал ној не го ре ла циј ској те о ри ји (б); 
упр кос по вре ме ној упо тре би еклек тич них ме то да, би ло да се ра ди 
о про дук ци о ном, би ло о ре цеп тив ном ме то ду у ли те ра ту ро ло ги ји 
и лин гви сти ци.8

Вре ме ном је Ба бо вић сти цао но ва жи вот на ис ку ства и ана
ли тич ка са зна ња. Ме то до ло шки по сма тра но, пр ва (До сто јев ски 
код Ср ба, 1961) и по след ња књи га (По е ти ка Гор ског ви јен ца, 1997) 
мо гу се тре ти ра ти као два по ла би нар не опо зи ци је, о че му сам оп
шир ни је пи сао у не дав но об ја вље ној сту ди ји „Ба бо ви ћев до при нос 
раз во ју ње го шо ло ги је” (2018). При то ме сам по себ ну па жњу обра
тио на низ су штин ски ва жних па ра диг ми М. Ба бо ви ћа, ко је је 
че сто ис пи си вао у ви ду апоф тег ми: „Жи вот тре ба ви ше во ле ти од 
ло ги ке”, „Ду бин ски сми сао тек ста” или „Фа зе ана ли тич ких опе
ра ци ја”, на при мер. Мак си мум сво јих ана ли тич ких и ин тер пре та
тив них спо соб но сти Ба бо вић је по ка зао ни зом за па же них при ло га 
о Л. Н. Тол сто ју, Л. Ле о но ву и М. А. Шо ло хо ву. Ка да је у пи та њу 
де ло До сто јев ског, по у зда но се мо же за кљу чи ти да су нај ре пре зен
та тив ни је две сту ди је: Пред го вор Са бра ним де ли ма До сто јев ског 
(Бе о град, 1971, стр. 1–50) и „По е ма ’Ве ли ки Ин кви зи тор’” (у Збор ни
ку за сла ви сти ку Ма ти це срп ске, Но ви Сад, бр. 20, 1981, стр. 23–54).9 

8 О Ба бо ви ће вој те жњи ка мо дер ни за ци ји при ме ње них ана ли тич ких по
сту па ка и кон стант них на сто ја ња да се тра ди ци о нал ни мо дел ре ла тив но ино
ви ра не ким од мо дер них по сту па ка XX ве ка (ин ту и ци о ни зма, ру ске фор мал не 
шко ле, струк ту ра ли зма, фе но ме но ло ги је, гра ма то ло ги је и пост мо дер ни зма) ма хом 
све до че при ло зи из дру ге фа зе ства ра лач ке ме та мор фо зе (1982–1997). Су де ћи 
по Ба бо ви ћу, ана ли ти чар оста је ве чи ти ду жник бе ле три сту као за слу жни ку, о 
че му, већ у пр вој ре че ни ци књи ге о До сто јев ском, он ка же: „Сва ко из ла га ње о 
До сто јев ском по чи ње стреп њом, а за вр ша ва се осе ћа њем не ис пу ње ног ду га” 
(стр. 11).

9 Ра ди се нај пре о сту ди ји „Ју го сла ви стич ке те ме Ми ло са ва Ба бо ви ћа”, 
об ја вље ној у пр вом збор ни ку ра до ва (стр. 25–46) и по де ље ној на че ти ри сра
змер не це ли не: „За ши фро ва но зна че ње сли ке”, „Плу ра ли зам при ла за од ре ђе ном 
опу су”, „Фа за ана ли тич ке опе ра ци је” и „Бе ле шке”, а по том и о сту ди ји „Ана



937

Ба бо ви ће ви пор тре ти ру ских пи са ца об ја вље ни у уџ бе ни ци ма 
– Ру ска књи жев ност де вет на е стог ве ка (књи га 1) са др жи ис црп
не ана ли зе де ла Ње кра со ва, Тјут че ва, Гон ча ро ва и До сто јев ског и 
Ру ски ре а ли сти де вет на е стог ве ка (књи га 2) са др жи ис црп не ана
ли зе де ла Фе та, Остров ског, Сал ти ков Шче дри на, Тол сто ја и Чехо ва. 
Они су син хро но или апо сте ри ор но, у по је ди но сти ма или це ли ни 
пре штам па ва ни у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма или књи га ма. У 
њи ма се Ба бо вић за ла гао за оне вр сте ре а ли зма које те о ре ти ча ри, 
ти по ло зи или ге но ло зи на зи ва ју „ин те грал ним ре а ли змом”, ма да 
он исто риј ски ни је ко нач но де фи ни сан све до да на шњих да на.

Та ко ђе је вид но да у свим успе лим при ло зи ма овог сла ви сте 
и ју го сла ви сте до ми ни ра по ле мич ка но та, због че га је ме ђу при
ја те љи ма сте као ла ска ви епи тет „наш Бе лин ски”. По твр ду за ова
кав за кљу чак про на шао сам у рас пра ви о ком плек сном де лу Л. 
Ле о но ва, о че му Ба бо вић пи ше: „Али исто вре ме но оцр та ва и умет
ни ко ву кон цеп ци ју све та: у мно штву ко ор ди на та она има две до
ми нан те – уни вер зал ну кон фликт ност и ре ла ти ви тет свих по ја ва” 
(стр. 149). На то гло бал но опре де ље ње упо зо ра ва ве ћи на на ших и 
стра них сла ви ста и ју го сла ви ста. У сфе ри фи ло зо фи је и пси хо ло
ги је ства ра ња Ба бо вић слêди ли ни ју ди ја лек тич ких про це са, по
ја ва и зби ва ња, по том по тре бу удо во ља ва ња зах те ви ма но вог вре
ме на и чи та ла ца, за ла жу ћи се за по нов но ус по ста вља ње вред но сне 
ска ле књи жев не умет но сти, као и на у ке о њој.10 

У мо но гра фи ји о До сто јев ском Ба бо вић се апри ор но опре де лио 
за хро но ло шку, уме сто за ти по ло шку ана ли зу. У мо за ич но оства
ре ној ком по зи ци о ној и кон струк ци о ној схе ми он је као пр во ра зред
ни циљ по ста вио от кри ће но вих на уч них чи ње ни ца, а тек по том 
се по све ћу је пла си ра њу и пре зен та ци ји тих чи ње ни ца. Уоп ште но 
го во ре ћи, мо но гра фи ја се мо же по де ли ти у три це ли не. Пр ва об
у хва та „Пред го вор”, „Увод”, „Нај ра ни је по ме не о До сто јев ском” 

ли тич ки ме тод Ми ло са ва Ба бо ви ћа”, об ја вље ној у дру гом збор ни ку ра до ва (стр. 
71–86), по све ћен ана ли ти ча ре вим књи га ма – Пе сни ци и ре во лу ци ја (1990) и 
Ње гош и след бе ни ци (1993). 

10 О Ба бо ви ће вом струч ном, на уч ном и пе да го шком ра ду пи са ло је ви ше 
на ших и стра них сла ви ста и ју го сла ви ста. Овом при ли ком ис та као бих че ти ри 
та ква при ло га: „До сто јев ски и Ле о нов” (1991) Дра га на Ко при ви це, „Ба бо ви ће
ва кон цеп ци ја књи жев не исто ри је” (2007) Ми ла ди на Ву ко ви ћа, „Ве ли кан на ше 
ру си сти ке” (1997) Бран ка По по ви ћа и „Жи вот по све ћен До сто јев ском” (2007) 
Зо ра на Бо жо ви ћа. Све при ло ге о Ба бо ви ћу Б. По по вић је об ја вио под за јед нич
ким на зи вом „За пи си о Ми ло са ву Ба бо ви ћу” (I–IV) и увр стио их у књи гу – Кри
тич ка ми шље ња (Бе о град, 2002, стр. 161–175). 

Од стра них сла ви ста и ју го сла ви ста спо ме нуо бих: А. Ова ки мја на, А. Л. 
Гри го ри је ва, В. А. Ко ва но ва, А. Ов ча рен ка, Н. Гро зно ву, А. Бри ти ко ва, Б. Бјело
ко зо ви ча, Р. Па ро ле ка, М. Ален, М. Вег не ра, М. Де пер ма на, Р. Опи ца, Фа стин га, 
Г. Гер ма но ва, В. Ко лев ског, П. Тро је ва, М. Гур гу ло ва, М. Но ви ко ва, А. Ко ва ча, 
Л. Ми лар да, Т. Ба ро ти ја, Фри длен де ра, П. То не ра, П. Пу сто вој ту.
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и „При ло ге о жи во ту и лич но сти До сто јев ског”. Дру га пред ста вља 
сре ди шњи део мо но гра фи је и об у хва та: „При ло ге о До сто јев ском 
– пи сцу”, „При ло ге о ми сли До сто јев ског и „Ути цај До сто јев ског 
на на шу књи жев ност”, док бих тре ћу це ли ну де фи ни сао као „боч
но осве тље ње” (по Шклов ском). Она об у хва та гла ве: „До сто јев ски 
– те ма у на шој књи жев но сти”, „Пре во ђе ње До сто јев ског код нас” 
и „До сто јев ски на сце ни на ших по зо ри шта”, на кон ко јих слêде: 
„За кљу чак”, „Ре зи ме” и „Ре ги стар”.11

Ба бо ви ће ве па ра диг мат ске (вер ти кал не) и син таг мат ске (хо
ри зон тал не) осе про же те су и из у кр шта не ве о ма за ни мљи вим ау
тор ским ко мен та ри ма, по себ но уко ли ко се исто вре ме но ра ди и о 
„по ле мич ким чво ри шти ма”. Пр во од та квих чво ри шта пред ста вља 
по ле ми ка Иси до ре Се ку лић са Дра гу ти ном Про ха ском, а по во дом 
ње го ве мо но гра фи је – Фјо дор Ми ха и ло вич До сто јев ски (За греб, 
1921), а дру га по ле ми ка Вла ди ми ра Ву ји ћа са С. Цвај гом и ње го
вом књи гом – Do sto jew ski (на не мач ком, 1920, на срп ском 1931). 
Тре ћа је по ле ми ка Ми ла на Ћур чи на са Б. Јеф ти ћем; че твр та Ј. 
Ба да ли ћа са И. Не ви сти ћем, а тек пе та је Ба бо ви ће ва по ле ми ка са 
Ј. Ба да ли ћем, В. Ву ји ћем и Б. Ла за ре ви ћем. Ба бо вић че шће ко ри
сти жа нр ne i kos (по ле ми ку са по зна тим опо нен том), а ре ђе жа нр 
di ja tri ba (по ле ми ку са не по зна тим опо нен том). Ли ми ти ра ју ћи фак
тор за Ба бо ви ћа пред ста вљао је не до ста так Ла за ре ви ће вих Са бра
них де ла у шест то мо ва (Бе о град, 1984–1988), о ко ји ма сам оп ширни
је пи сао у сту ди ји „Фи ло зо фи ја умет но сти и фи ло зо фи ја кри ти ке 
у ту ма че њу Бран ка Ла за ре ви ћа” (СА НУ, Бе о град, „Глас”, књ. 21, 
2006, стр. 113–135).

Ка да по тре бе ана ли тич ког мо де ла то зах те ва ју, Ба бо вић, по 
пра ви лу, пре ла зи из при ме ње не рав ни у те о риј ску ра ван рас пра ве, 
ко ри сте ћи пред но сти те о риј ске ак ту е ли за ци је про бле ма и апо ре
ма. Нај ви ше па жње у тој рав ни по све ћу је три ма чво ри шти ма:

а) де фи ни са њу од но са две ју до ми нант них стил ских фор ма
ци ја у XIX ве ку – ро ман ти зму и ре а ли зму, као и њи хо вој ин тер
фе рен ци ји. На по чет ку тре ћег одељ ка Тре ће гла ве Ба бо вић пи ше: 

Ре а ли зам је про блем о ко ме су, у на пи си ма о ње го вој по е ти ци, 
ка за на нај ра зно род ни ја схва та ња и су до ви. Чак и при ло зи ма јед ног 
те истог кри ти ча ра сре та ју (се) раз ли чи та ми шље ња (стр. 152).

11 У књи зи Ства ра ла штво До сто јев ског (1981) не ма са др жа ја. У по но вље ном 
из да њу (До сто јев ски, 2007), осим пред го во ра Зо ра на Бо жо ви ћа, књи га са држи 
још 11 при ло га: 1. Увод, 2. Јад ни љу ди, 3. Двој ник, 4. За пи си из мр твог до ма, 5. 
По ни же ни и увре ђе ни, 6. За пи си из под зе мља, 7. Зло чин и ка зна, 8. Иди от, 9. Зли 
ду си, 10. Мла дић и 11. Бра ћа Ка ра ма зо ви. Ме ђу тим, из да вач ни је сло ви ма уно сио 
на ве де не ме ђу на сло ве, не го је уме сто њих уно сио арап ске бро је ве (од 1 до 11).



939

б) рас пра ва о про це су пе ри о ди за ци је уве ли ко до пу ња ва рас
пра ву о прет ход ном про бле му, јер је мо но граф у сре ди ште распра
ве увео од нос дру штве не исто ри је пре ма исто ри ји књи жев но сти. 
О то ме он пи ше: 

Пе ри о ди за ци ју је нај при род ни је из вр ши ти пре ма књи жев ним 
прав ци ма ко ји су на ста ја ли у њој, раз ви ја ли се и сме њи ва ли. Ти ме 
се не за по ста вља ве за ли те ра ту ре са дру штве ним жи во том, већ се 
ус по ста вља нор мал ни ред ства ри: дру штве на исто ри ја до би ја ме сто 
ко је јој при па да у раз вој ном про це су ли те ра ту ре, а при мат се да је 
по ја ва ма књи жев не исто ри је (стр. 18–19).

в) укљу чи ва њу у ди ску си ју са прет ход ни ци ма и са вре ме ни
ци ма, ка да они на ње га ин тер ак тив но де лу ју, тј. ка да омо гу ћа ва ју 
ме ђу соб но „вар ни че ње ду ха”. Та кав при мер на ла зим у че ти ри 
огле да И. Се ку лић по све ће на До сто јев ском, од ко јих за ову при
ли ку из два ја мо са мо два: „До сто јев ски уз лек ти ру ње го вих спи са” 
(1922) и „О До сто јев ском – не ко ли ко ре чи за увод” (1931). Од мах 
на по чет ку дру гог огле да ау тор ка све до чи о гран ди о зно сти пи
шче вог ге ни ја, спо соб но сти и де ла: 

До сто јев ски је врх над вр хо ви ма, сур, са мо тан, ту жан, али 
врх. Сва об ра ђе на тла, све ко се и па ди не, све шу ме и пе ри во ји и 
на се ља мо гу би ти, и је су, сво ји на дру гих на ро да и ра са, али врх је 
наш, сла вен ски. На нај ви шој тач ци чо веч но га, стра дал но га, и за то 
до бро га и сме ло га, по бо де на је за ста ва ру ска, сла вен ска [...].

Де ло До сто јев ског ни је ли те ра ту ра, не го чу до (стр. 312–313).

У скла ду са зах те ви ма „исто риј ске кри ти ке”, Ба бо вић је у 
це ли ни ре а ли зо вао чи тав низ апри ор но ода бра них ци ље ва. Ње гов 
до при нос огле да се у ни зу от кри ћа, ин тер пре та ци ја и ко мен та ра 
ко ји не сум њи во до при но се бо га ће њу са зна ња у књи жев но и сто
риј ској вр сти про у ча ва ња, чак и он да ка да су по зи ти ви стич ки 
де фи ни са на. На тај на чин Ба бо вић је по ма гао ис пу ња ва њу на уч ног 
пре о кре та ко ји је пред ло жио Ги став Лан сон (1903) – да се осим 
исто ри је књи жев но сти на пи ше књи жев на исто ри ја ко ја нам не
до ста је и ко ја је да нас по но во нео ства ри ва. Лан со но во ми шље ње 
по др жа вао је и Ли сјен Фе вр че ти ри де це ни је ка сни је (1941). 

Зна чај не ре зул та те Ба бо вић је оства рио у „би о гра фи ји до ба”, 
мно го ве ће и при мет ни је у „би о гра фи ји пи сца”, а нај ве ће у „би о
гра фи ји де ла”. При то ме ва ља ис та ћи још је дан до при нос ко ји 
са вре ме на на у ка о књи жев но сти ни је ни по ме ну ла. Ра ди се нај пре 
о два раз вој на про це са: ге не ри ра њу по ет ских иде ја и ге не ри ра њу 
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књи жев ног тек ста. Њи ма мо но граф по ка зу је ви сок сте пен књи
жев не ем па ти је, би ло да се ра ди о про дук ци о ном (у ма њој), би ло 
о ре цеп тив ном мо де лу (у мно го ве ћој ме ри). Ра ди се о ана ли ти ча
ру по ли гра фу ко ји, за хва љу ју ћи упра во ем па ти ји, по ка зу је ви сок 
сте пен хар мо ни је „ду ха ко ји ства ра” и „ду ше ко ја па ти”, да се 
по слу жи мо по де лом ко ју је пред ло жио То мас Стерн Ели от.

3. О ПРО ЦЕ СУ МИ ТО ЛО ГИ ЗА ЦИ ЈЕ  
И РЕ МИ ТО ЛО ГИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЛИ ЕРУ ДИТ НИ РО МАН  

КАО МИ ТЕ МА И ПО Е ТЕ МА 
(Ми ли во је Јо ва но вић: До сто јев ски: од ро ма на тај ни 

ка ро ма нуми та, 1992)

Не ки од са вре ме них те о ре ти ча ра књи жев но сти (Све то зар 
Пе тро вић, на при мер) ви ше пу та су и раз ли чи тим по во ди ма упо
зо ра ва ли на за во дљи вост упо тре бе ре то ри ке на сло ва, под на сло ва 
и ме ђу на сло ва. Нај че шћа је упо тре ба тер ми наин ди ка то ра (са ши
ро ком па ле том ме та фо рич них зна че ња), а ве о ма че сто се упо требља
ва ју и чвр сти тер ми ни (са ло гич ки пре ци зно де фи ни са ним кру гом 
зна че ња). Рас пра ву о ре то ри ци на сло ва по зна тог сла ви сте и ју го
сла ви сте Ми ли во ја Јо ва но ви ћа (1930–1997) – До сто јев ски: од ро
ма на тај ни ка ро ма нуми та (1992) за по чео је сâм мо но граф још 
у „Уво ду” твр де ћи да је чи та ву де це ни ју и по утро шио уво де ћи у 
прак су два сре ди шна ти па ро ма на у жан ров ско ра зно вр сном опу
су Ф. М. До сто јев ског. Осим на ве де не мо но гра фи је, исти ау тор је 
по све тио пи сцу још две књи ге – До сто јев ски и ру ска књи жев ност 
XX ве ка (1985) и До сто јев ски: од ро ма на тај ни ка ро ма нуми та. 
Ме та мор фо зе жан ра (1993).12

Јо ва но вић твр ди да се иде ја До сто јев ског о „ро ма ну тај ни” 
нај пре тран сфор ми са ла у „ро манми та”, на што ука зу је Вје че слав 
Ива нов у књи зи До сто јев ски: тра ге ди ја–мит–ми сти ка, ко ји ре зо
лут но твр ди: „Сто га де ла До сто јев ског мо ра ју по чи ва ти на мит ским 
пред ста ва ма, што се по твр ђу је при су ством ен то ло шких мо ти ва у 
ње го ви ма глав ним оства ре њи ма”. За раз ли ку од Ива но ва, То по
ро ва и Јо ва но ви ћа, ми шље ња сам да су про бле ми ре ши ви (ка да је 
у пи та њу „ро манми та”), али да су апо ре ме не ре ши ве (ка да је у 
пи та њу „ро ман тај ни”). Пре ви ше де це ни ја, у књи зи Сим бо ли ка у 

12 М. Јо ва но вић је по зна ти бе ле трист, ли те ра ту ро лог и пре во ди лац (пре
во дио је Бу њи на, Гор ког, Ерен бур га, Ива но ва, Ле о но ва, Асе но ва, Не зва ла, Па
стер на ка, Пу шки на, Л. Н. Тол сто ја, Пла то но ва, Сол же њи ци на, Шо ло хо ва и дру
гих). Осим три на ве де не књи ге, об ја вио је још и – Умет ност Иса ка Ба бе ља (1975), 
Уто пи ја Ми ха и ла Бул га ко ва (1975), По глед на ру ску и со вјет ску књи жев ност 
(1980), Ру ски пе сни ци XX ве ка: ди ја ло зи и мо но ло зи (1992) и дру ге.
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Би бли ји, Пол Дил ис прав но твр ди да је тај на нео д го не тљи ва по 
сво јој при ро ди, од но сно да „об ја шње на тај на” ни је ви ше ни „тај на” 
ни „об ја шње на”. Исто ми шље ник П . Ди ла је Ум бер то Еко, ко ји у 
књи зи Гра ни це ту ма че ња још пре ци зни је и пот пу ни је де фи ни ше 
апо ре му: „Сва ки пред мет, зем ни или не бе ски, кри је у се би тај ну 
ко ја се ти че ини ци ја ци је (под ву као У. Еко). Но, от кри ва ње та кве 
тај не, по ми шље њу хер ме не у ти ча ра, ни че му не слу жи. Сва ки пут 
кад по ми сли мо да смо от кри ли не ку тај ну, она ће то би ти са мо ако 
упу ћу је на не ку дру гу, у скло пу на пре до ва ња не ка квој ко нач ној 
тај ни” (стр. 45).13 Та „ко нач на тај на”, прет по ста вљам, ег зи сти ра у 
окви ру но ве ди сци пли не ко ју је Еко де фи ни сао као иза ло ги ју (све 
у њој пре би ва иза ло го са).

Јо ва но вић је, ме ђу тим, са мо де ли мич но у пра ву ка да при кра ју 
„Уво да” пи ше: „Ка ко се ви ди, за на шу те му не ма ни мно го пот по ре 
у ли те ра ту ри”, јер се овај за кљу чак ви ше од но си на тип „ро ма на 
тај ни” не го на тип „ро ма нами та”. У про дук ци о ном мо де лу мо но
гра фа оспо ра ва ју та кви ства ра о ци и ми сли о ци ка кви су: То мас Ман 
у те тра ло ги ји ро ма на Јо сиф и ње го ва бра ћа (1933–1943) и ан ти уто
пиј ском ро ма ну Док тор Фа у стус, као и Хер ман Хе се у по зна том 
ро ма ну Игра ста кле них пер ли, у ко ме је Т. Ман еп ски су бјект. У 
сфе ри ми то ло ги је, да спо ме нем са мо нај ва жни је, оспо ра ва ју га вр сни 
ми то ло зи, као што су Џемс Џорџ Фреј зер (Злат на гра на, у 12 књи га), 
Карл Ке ре њи (Mythos in ver ba ler Form, 1960), Зе нон Ко си дов ски 
(Би блиј ске ле ген де, 1977), и пре свих опи са них Еле а зар М. Ме ле тин
ски (По е ти ка ми та, 1976), о ко ји ма сам оп шир ни је пи сао у по ето
ло шкоесте тич кој мо но гра фи ји Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на 
(2007). У том све тлу по сма тра но, за ни мљи во је и ми шље ње П. Ди ла 
да је ми то ло шки ро ман Т. Ма на по све ћен про це су иде а ли за ци је, 
док је ро ман Џ. Џој са по све ћен про це су ба на ли за ци је ми та.14

13 У сту ди ји „По е ти ка и по е то ло шка апо ре ти ка” (1999) ука зао сам на ети
мо ло ги ју две ју ка те го ри ја у грч ком је зи ку: про блем (to pro ble ma) озна ча ва: кли
су ру, на сип, од бра ну, на уч ни за да так, спор но пи та ње итд.), док апо ри ја (he apo ria) 
озна ча ва не при ли ку, те шко ћу, оску ди цу, си ро ма штво, не из ве сност, па Да рио 
Пол шек у ра ду „Спо знај не апо ри је” (1987) пи ше да је апо ри ја „не што ма ње 
спо зна тљи во, те шко, муч но, ко је за да је не при ли ке”, док сâм Харт ман твр ди да 
је апо ре ти ка усме ре на на „об ра ду и ис ти ца ње до се га про бле ма”.

14 Нео п ход но је да овом при ли ком по ме не мо рас пра ву Е. М. Ме ле тин ског 
„Ми то ло ги зам у књи жев но сти XX ве ка” (1976), у ко јој ау тор ве о ма су ге стив но 
пи ше о од но су „све тле гра ма ти ке” (код Т. Ма на) и „ме се че ве гра ма ти ке” (код 
Џ. Џој са). Исто вет но ста но ви ште има и Ко си дов ски у сле де ћем за пи су: „Све што 
чи та мо о пра о ци ма из ван ред но је за ни мљи во, бо га то дра ма тич ним си ту а ци ја ма, 
пу но до го дов шти на и нео бич них анег до та. У при ча ма се от кри ва чо век це ло вит, 
на ма бли зак по сво јим ма на ма, вр ли на ма и су ко би ма. Упра во за то Би бли ја је би ла 
и би ће увек са вре ме на. Она је исе чак из жи во та древ них епо ха, ко ја ту ма ра, а 
не ким се чу дом одр жао у бур ним вре ме ни ма, а сад нам омо гу ћа ва да за гле да мо 
у сâму ду би ну не про ла зног и ар хи људ ског” (стр. 74).
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Из ве сно не сла га ње са Јо ва но ви ће вим ста но ви штем мо гу ћа 
су уко ли ко основ ну па жњу по све ти мо про це су ми то ло ги за ци је, 
про це су деми то ло ги за ци је и про це су реми то ло ги за ци је. Не сла
га ње про ис ти че оту да што се иде о гра фе ме све та тај на и мит 
че сто ту ма че као ком по зит ни пој мо ви.15 Та ко, на при мер, мо но граф 
ко ри сти ди ја ду: ми те ме и по е те ме, а тре ба ло би да ко ри сти три
ја ду: ми те ма, по е те ма и ми то по е те ма. Ми те му сам де фи ни сао 
као про дукт ко лек тив не има ги на ци је, по е те му као про дукт инди
ви ду ал не има ги на ци је, а ми то по е те му као ин те грал ни књи жев
ни жа нр. Чи сту ми те му пред ста вља те тра ло ги ја Јо сиф и ње го ва 
бра ћа, чи сту по е те му Ча роб ни брег, а чи сту ми то по е те му Док тор 
Фа у стус, ко ја је на ста ла уз вид но при су ство „ту ђих гла со ва” (А. 
Шен бер га и Т. В. Адор на), уз ко ју иде и ау тор ски ко мен тар Т. Мана 
На ста нак Док то ра Фа у сту са. Њи ма би тре ба ло при дру жи ти и 
кри тич ка ми шље ња Т. Ма на и Х. Хе сеа о ро ма ну, што је ре дов на 
прак са ко ју при ме њу ју ана ли ти ча ри по пут М. Јо ва но ви ћа.16

Већ овла шна ана ли за мо но гра фи је о До сто јев ском по ка зу је 
да је Јо ва но вић усво јио ми шље ње Бо ри са А. Ус пен ског, са оп ште но 
у књи зи – По е ти ка ком по зи ци је (Мо сква, 1970, Бе о град, 1979). У 
њој ау тор пред ла же упо тре бу „ком по зи ци о ног пр сте на”, чи ју прву 
по ло ви ну чи ни „Увод” (стр. 5–27), а дру гу „За кљу чак” (стр. 343–352). 
Су де ћи по мо зич но кон струк ци о ној ком по зи ци о ној схе ми, Јо ва но
вић све по сто је ће па ра диг мат ске и син таг мат ске осе сво ди у окви ре 
„пе ток њиж ја” (пен та ло ги је): Зло чин и ка зна, Иди от, Зло ду си, Мла
дић и Бра ћа Ка ра ма зо ви, на осно ву че га се мо же по твр ди ти по сто
ја ње апри ор не кон цеп ци је и вред но ва ња свих пи шче вих ро ма на.

„Вар ни че ње ду ха” ства ра о ца и ана ли ти ча ра пр вен стве но за
ви си од бе ле три стич ких и ли те ра ту ро ло шких пред ло жа ка, ко ји 
су у до сто је ви сти ци број ни, бо га ти, сло же ни и иза зов ни, да их је по 
број но сти, бо гат ству, сло же но сти и иза зов но сти те шко по ре ди ти 
са не ком дру гом, срод ном или ра зно род ном вр стом струк ту рал них 
и мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. Енорм ну ана ли тич ку 
енер ги ју Јо ва но вић по себ но ис ка зу је у тек сто ло ги ји и ге но ло ги ји, 
ка да је у пи та њу при ме ње на ра ван, а по том и у на ра то ло ги ји и 

15 Ме ђу зна чај не до сто је ви сте XX ве ка увр стио бих и Ал фре да Бе ла, о 
чи јим при ло зи ма Јо ва но вић ве о ма афир ма тив но пи ше, као и књи ге Вла ди ми ра 
За ха ро ва – Си стем жан ро ва До сто јев ског. Ти по ло ги ја и по е ти ка (1985) и Ал бер
та Ко ва ча – По е ти ка До сто јев ског (1987).

16 При мар на сим па ти ја Т. Ма на у ру ској књи жев но сти био је Л. Н. Тол стој, 
али је ве о ма це нио и књи жев ни опус Ф. М. До сто јев ског. Ње му је на пи сао пого вор 
„До сто јев ски с ме ром”, док је Хер ман Хе се на пи сао чак че ти ри кри тич ка тек ста: 
„Мла дић”, „Бра ћа Ка ра ма зо ви или про паст Евро пе”, „Ми сли уз ’Иди о та’ До
сто јев ског” и „О До сто јев ском”. Де ло До сто јев ског би ло је чест пред мет ин те
ре со ва ња Вла ди ми ра На бо ко ва, са кри тич ки ин то ни ра ним ми шље њи ма, те 
ни је ни ка кво чу до што му је Јо ва но вић по све тио то ли ко па жње у мо но гра фи ји.
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ком па ра ти сти ци, ка да је реч о те о риј ској рав ни из у ча ва ња. Сто га 
је ла ко схва тљи ва но тор на чи ње ни ца да мо но граф ме тод ана ли зе 
прет по ста вља ме то ду ин тер пре та ци је, а ме тод син те зе ме то ду 
ком па ра ци је. То се ви ди у нај ре пре зен та тив ни јим одељ ци ма књи
ге: Зло чин и ка зна (стр. 39–118), Зло ду си (стр. 119–186) и, у нај ве ћој 
мо гу ћој ме ри, у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма (стр. 287–341).

Ана ли зу нај по зна ти јег и нај че шће ана ли зи ра ног ро ма на Јо
ва но вић је за по чео из спољ њег кон цен трич ног кру га, ка кав пред
ста вља ре ли гиј ска те ма ти ка и про бле ма ти ка: 

То је, раз у ме се, мо ра ло усло ви ти при мар ни зна чај ста ро за вет
них, но во за вет них (по себ но у Ре на но вој тран скрип ци ји), апо криф
них и ли тур гиј ских из во ра ово га де ла у скло пу ин тер тек сту ал них 
ве за, ко ји ма се при дру жу ју де ла све тих ота ца (од Фра ње Аси шког 
до Иса ка Си ри на), па и не ки фол клор ни фраг мен ти; у том по гле ду 
До сто јев ски се оди ста при бли жио кон цеп ци ји бо го слов ског ро ма на, 
ко ли ко је ње го во за сни ва ње би ло мо гућ но. Не по сред но са овим, 
Бра ћа Ка ра ма зо ви су одр жа ли тра ди ци о нал ни до дир са би о граф
ским под тек стом (стр. 287).

Пи шу ћи че сто о при су ству „ту ђих гла со ва”, са при ме ри ма из 
ру ске и европ ске књи жев но сти, Јо ва но вић за по чи ње рас пра ву о 
јед ној од нај те же ре ши вих апо ри ја – о ме ђу соб ним до ти ца ји ма, 
под сти ца ји ма и ути ца ји ма: бо го слов ског и еру дит ног ро ма на, уто
пиј ског и ан ти у то пиј ског, ег зи стен ци јал ног и фан та стич ког. По ја ву 
„ту ђих гла со ва” и њи хо ве ви ше стра не функ ци о нал но сти мо но граф 
ви ди у че ти ри гру пе из во ра: 1. „слу чај ним од је ци ма ту ђих де ла”, 2. 
„свој ству ин те лек ту ал ног де ко ра епо хе ко ме фа бу ла при па да”, 3. 
„од је ци ма тек сто ва пи са ца, ко ји су из овог или оног раз ло га ва жни 
за идеј ну усме ре ност” ро ма на и 4. „оства ре њи ма из основ ног фон да 
ства ра лач ких кон та ка та До сто јев ског, чи ји се са став (од Бал за ка 
до Пу шки на) по твр ђу је као ма њеви ше по сто јан”.

Од сâмог по чет ка мо но гра фи је Јо ва но вић се пред ста вља као 
вр стан ком па ра ти ста. Ши ре њем об у хва та и ду би ном ми сли он сти
че епи тет чи та о ца „овла шће ног да ту ма чи”. Исто вре ме но, он се 
по ка зу је и као ком пе тент ни зна лац: 1. нај пре је у про у ча ва њу, ге
нет ских или кон такт них ве за (ima go lo gi je), 2. по том у про у ча ва њу 
ти по ло шких ана ло ги ја и 3. про у ча ва њу ин тер ди сци пли нар не по
ве за но сти, о ко ји ма за ни мљи во пи ше З. Кон стан ти но вић у књи зи 
Ком па ра тив на ви ђе ња срп ске књи жев но сти (1993) и дру гим, обја
вље ним на срп ском и не мач ком је зи ку.17

17 У не дав но об ја вље ној књи зи Ком па ра ти стич ки квар тет (Но ви Сад, 2014), 
Ми о драг Ра до вић се по себ но и ис црп но ба вио до при но сом срп ских ком па ра ти ста: 



944

Ана ли тич ки, ин тер пре та тив ни и ком па ра ти стич ки мо дел ко
ри сти Јо ва но вић, јед ним де лом за хва љу ју ћи по ли гло си ји (као зна лац 
ру ског, че шког, пољ ског и ен гле ског је зи ка), а дру гим де лом за хва
љу ју ћи ем па ти ји пре ма Ис то ку (као аморф ној) и пре ма За па ду (као 
кри стал ној ци ви ли за ци ји). По ре ђе ње де ла До сто јев ског са нај зна
чај ни јим пи сци ма За па да (од Дан теа, Шек спи ра и Ге теа, до Шиле
ра и Игоа), а за тим се по ре ђе ње истог де ла са нај зна чај ни јим ру ским 
пи сци ма (од Пу шки на и Го го ља, пре ко Гри бо је до ва и Л. Н. Тол сто
ја, до Тур ге ње ва и Ње кра со ва), из ме ђу оста лих, пока зу је не са мо 
ње го во по зна ва ње ита ли јан ске, фран цу ске, не мач ке, ен гле ске и ру
ске књи жев но сти не го и исто вре ме но по зна ва ње гло бал них иде ја 
раз ли чи тих епо ха. О то ме Јо ва но вић пи ше на по чет ку одељ ка по
све ће ног Зло чи ну и ка зни: 

При пад ни ци две ју раз ли чи тих, али кри тич ких епо ха, Пу шкин 
и До сто јев ски су пр ви у ру ској књи жев но сти по ста ви ли за да так да 
сту пе у ве зу са пред став ни ци ма ру ске и свет ске умет но сти ре чи и 
са вре ме но сти и про шло сти, пре о ри јен ти шу, про ми сле и пре вред
ну ју си ту а ци ју њи хо вих ју на ка (пе снич ког су бјек та) у скла ду са 
соп стве ним ства ра лач ким на ме ра ма (стр. 31).

Осло њен у ве ли кој ме ри на већ об ја вље не из во ре и гра ђу, 
лек ти ру и ли те ра ту ру (при мар ну и се кун дар ну), Јо ва но вић не пре
кид но ко ри сти кри тич ко из да ње До сто јев ског – Полноесобрание
сочиненийвтридцатитомах (Ле нин град, 1974–1975). Но, упр кос 
ње го вој кон ста та ци ји да је „до ку мен тар на осно ва Злих ду хо ва до
бро про у че на” (стр. 190), не дав но ау тор ско кри тич ко из да ње то га 
ро ма на Зо ра на Жив ко ви ћа (Бе о град, 2020, на 1040 стр.) га у ве ли
кој ме ри де ман ту је.18 Овај при мер илу стра тив но све до чи о то ме 
да се но ве ана ли зе, ин тер пре та ци је, от кри ћа и ко мен та ри сва ко
днев но умно жа ва ју и да у том по слу не по сто је гра ни це. Ре чи то 

Ми о дра га Ибров ца, Дра ги ше Жив ко ви ћа, Зо ра на Кон стан ти но ви ћа и Дра га на 
Не дељ ко ви ћа. О књи зи сам пи сао у сту ди ји „До ме ти са вре ме не срп ске ком па
ра ти сти ке (Ком па ра тив ни квар тет)”, об ја вље ној у Ле то пи су Ма ти це срп ске, 
св. 5, 2016, стр. 617–632.

18 Упут но је ви де ти оби ман при каз Ди ми три ја Ја ни чи ћа „Но во чи та ње 
ста ре књи ге”, об ја вљен у кул тур ном до дат ку По ли ти ке (23. I 2021, стр. 3), у ко ме 
при ка зи вач по себ ну па жњу при да је ту ма че њу од но са „ро ма на – из вор ни це” пре
ма „ро ма ну – из ве де ни ци”. Нај за ни мљи ви је опи са на суд би на IX гла ве ро ма на 
Зли ду си – „Код Ти хо на”, ко ју је за вре ме пи шче вог жи во та цар ски ре цен зент 
ис пу стио из ро ма на. У доц ни јим, пост хум ним из да њи ма ни је је би ло на од ре ђе
ном ме сту (ни је ин кор по ри ра на као гла ва IX) не го је об ја вљи ва на као гра ђа за 
ро ман (што ће ре ћи – као па ра ли те рар на гра ђа). У пр вом срп ском пре во ду Злих 
ду хо ва (1922) пре во ди лац Ко са ра Цвет ко вић ју је увр сти ла на од го ва ра ју ће ме сто 
у ро ма ну, оства рив ши пр во пот пу но из да ње ро ма на.
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све до чан ство, та ко ђе, пру жа тек об ја вље на мо но гра фи ја Со ње То
мо вић Шун дић Ве ли ки ин кви зи тор у дје лу До сто јев ског. На бу ду
ћи раз вој до сто је ви сти ке ука зу ју не са мо при ло зи до сто је ви ста 
не го и еми нент них бе ле три ста по пут Да ни ла Ки ша ко ји иде о графе
ма ма „ро ман тај ни” и „ро манми та” пи ше: „Ствар ност је исто толи
ко не по зна ни ца, исто то ли ко тај на ко ли ко и са ме књи жев не фор ме 
ко ји ма по ку ша ва мо да их де ши фру је мо и фик си ра мо.”
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