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ПРОЦЕСУАЛНАПЕРЦЕПЦИЈАСЛИКЕ

Ана С. Жив ко вић, Сли ка у срп ском ре а ли зму (исто риј ско по е тич ка сту
ди ја), Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2019

За сно ва на на ме то до ло шким по став ка ма исто риј ске по е ти ке, књи
жев не ге но ло ги је, кла сич не и ког ни тив не на ра то ло ги је, ре то рич ке кри
ти ке и ком па ра ти сти ке, мо но гра фи ја Сли ка у срп ском ре а ли зму Ане Жив
ко вић, об ја вље на у еди ци ји „Цр ве на ли ни ја” Фи ло ло шкоумет нич ког 
фа кул те та у Кра гу јев цу, оп се жно је, ди ја хро ниј ско, по е тич ко ис тра жи
ва ње ге не зе (кон сти ту и са ња, учвр шћи ва ња и де кон струк ци је) жан ра 
сли ке у срп ској књи жев но сти епо хе ре а ли зма. Иа ко је те о риј ско упо ри
ште за ис пи ти ва ње од ликâ сли ке као жан ров ске ка те го ри је ау тор ка про
на шла ка ко у члан ци ма и есе ји ма Ми ла на Са ви ћа, Ми ла на Јо ва но ви ћа, 
Љу бо ми ра Јова но ви ћа, Ми ха и ла Вук че ви ћа, Ан дре Ни ко ли ћа и Јо ва на 
Скер ли ћа, об ја вље ним кра јем XIX по чет ком XX ве ка, та ко и у ре центни
јим ис пи ти ва њи ма Јо ва на Де ре ти ћа, Пре дра га Па ла ве стре и Ра до ва на 
Вуч ко ви ћа, а по нај пре у ра до ви ма „Тер мин ’сли ка’ код срп ских при по
ве да ча у XIX ве ку” Дра ги ше Жив ко ви ћа и „Сли ка – ме ђу жан ров ска 
озна ка у срп ској књи жев но сти епо хе ре а ли зма” Ду ша на Ива ни ћа, ипак, 
по треб но је при ме ти ти да је иза бра ни пред мет про у ча ва ња пр ви пут у 
знат ни јем оби му, де таљ ни је и си сте ма тич ни је об ра ђен, те да су ис пи ти
ва ња сли ке у срп ској књи жев но сти од про то ре а ли зма до мо дер не ре зул
ти ра ла пу бли ко ва њем мо но гра фи је, пр ве у срп ској на у ци о књи жев но сти 
у це ло сти по све ће не сли ци као за себ ном, ску пом по е тич ких ди стинк
тив них обе леж ја у до вољ ној ме ри про фи ли са ном/из ди фе рен ци ра ном 
про зном жан ров ском еле мен ту ге но ло шког си сте ма срп ске књи жев но сти 
дру ге по ло ви не XIX ве ка. На ста ла као пре ра ђен текст док тор ске ди сер
та ци је Сли ка – жа нр срп ске ре а ли стич ке про зе, од бра ње не 2018. го ди не 
на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу, мо но гра фи ја Ане 
Жив ко вић пре до чи ла је струк тур носе ми о ло шку, мор фо ло шку, ре то рич
ку, на ра тив ну и иде о ло шку ком плек сност про зног жан ра сли ке, ра све
тлив ши, ујед но, ње не ме ђу жан ров ске ре ла ци је са срод ним ма њим на ра
тив ним фор ма ма (по пут при по ве сти, при по вет ке, крат ке при че, но ве ле, 
цр ти це, ски це, ме мо ра би ле, при ча ња о жи во ту, фи зи о ло ги је, очер ка, кар
ти не итд.), ка ко у кон тек сту исто ри је срп ске књи жев но сти, та ко и уо ча
ва њем ге нет скокон такт них и ти по ло шких ве за са оства ре њи ма фран
цу ске, ен гле ске, ру ске, пољ ске и не мач ке књи жев но сти, уз ре ле вант на 
и ин три гант на за па жа ња ин тер ме ди јал них па ра ле ла овог ли те рар ног 
жан ра са ли ков ном умет но шћу (хо ланд ским и флан дриј ским жа нрсли
кар ством) и ар хи тек ту ром.

Бу ду ћи да сли ка ни је мор фо ло шки, стил ски и по е тич ки јед но о бра зни 
жан ров ски мо дел, већ по ли се мич на и по ли функ ци о нал на на ра тив на 
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струк ту ра, у мо но гра фи ји Сли ка у срп ском ре а ли зму де таљ но је опи сан 
ка ко про цес на ста ја ња (из два ја ња и по е тич ке ста би ли за ци је) овог жан ра, 
та ко и склоп ње го вих те мат скомо тив ских и ре то рич ких осо бе но сти. 
Ин струк тив ним се, са ста но ви шта раз ма тра ња ге не зе жан ра сли ке, ука
зу је раз ли ко ва ње сли ке као књи жев не фор ме и сли ке као књи жев ног 
жан ра, те се та ко про зни „обра зи” Јо ва на Су бо ти ћа, об ја вље ни по чет ком 
пе де се тих го ди на XIX ве ка, од ре ђу ју као књи жев на фор ма сли ке, док се 
рат на про за (сли ке, ски це, цр ти це и ви зи је) Ђу ре Јак ши ћа, об ја вљи ва не 
од 1875. до 1878. го ди не, пер ци пи ра ју као на ра ти ви у ко ји ма је за по чет 
про цес тран сфор ма ци је сли ке од књи жев не фор ме у књи жев ни жа нр, да 
би се тре ну так де фи ни тив не ка но ни за ци је сли ке као жан ра ре а ли зо вао 
у сли ка ма из се о ског жи во та Јан ка Ве се ли но ви ћа, ко је за сту пље но шћу 
и по пу лар но шћу (као рас про стра њен и ра до чи тан об лик жан ра сли ке) 
пре ра ста ју у узор ни мо дел (обра зац) жан ра сли ке у епо хи ре а ли зма, у 
ре пре зен та тив ни об лик, ко ји ће тек у пе ри о ду ви со ког ре а ли зма, вир ту
ел ним на ра ти ви ма у про зи Ра до ја До ма но ви ћа и па ро ди јом у про зи Сте
ва на Срем ца, би ти тран сфор ми сан и са ме та на ра тив ног аспек та, у одре
ђе ном сми слу де ком по но ван. Од зна ча ја за од ре ђе ње жан ра сли ке би ла 
би и ње на про теј ска при ро да, тј. чи ње ни ца да су у епо хи ре а ли зма као 
сли ке од ре ђи ва на ка ко еп ска, та ко и лир ска и драм ска ли те рар на оства
ре ња, те је, пре ма то ме, тер мин сли ка пре ра стао у тран сжан ров ску озна
ку, али ка ко се, пре ма уви ди ма Ане Жив ко вић, у про зним сли ка ма мо же 
из дво ји ти „хо мо ге но жан ров ско је згро”, мо но гра фи ја Сли ка у срп ском 
ре а ли зму ис кљу чи во је по све ће на ана ли зи сли ке као про зног жан ров ског 
обра сца. Од нос књи жев ног тек ста и ствар но сти, озна ке и озна че ног, на 
ко ји је сли ка као под ра зу ме ва ни да ге ро тип ски исе чак, фо то граф ска ре
про дук ци ја, од раз ре а ли ја упу ће на, исто та ко, ни је јед но зна чан, с об зи ром 
на то да сли ка ни је пу ка ко пи ја ори ги на ла већ про дукт има ги на тив не 
рад ње умет никâ, те је, има ју ћи у ви ду сло же ност пи та ња књи жев ног пред
ста вља ња ствар но сти, ка ко у окви ри ма јед ног из дво је ног жан ра, та ко и 
у це ло куп ном жан ров ском си сте му књи жев но сти ре а ли зма, у увод ном 
по гла вљу „Увод: жа нр сли ке и ми ме зис”, де таљ ним пре гле дом тео риј ских 
по став ки о ми ме зи су, од ан ти ке до постструк ту ра ли зма (од Пла то на, 
Ари сто те ла, Хо ра ци ја, Ле син га, до Де Со си ра, Му кар жов ског, Ја коб со на, 
Ро ла на Бар та, Де ри де, Ри фа те ра, Ком па њо на, Же не та, Ри ке ра, Бен ја ми
на и До ле же ла), Ана Жив ко вић из ве ла за кљу чак о по гла ви то зна ков ној 
при ро ди жан ра сли ке, те о пре до ми на ци ји по е тич ког кôда и по е тич ке 
кон вен ци је у струк ту ри сли ка као есте тич ких обје ка та. Као кључ на по
е тич ка обе леж ја жан ра сли ке, у мо но гра фи ји Сли ка у срп ском ре а ли зму, 
пре по зна ти су хро но топ пу та, при по ве дачпут ник, опи си при ро де (за
сту пље ни углав ном у ини ци јал ној по зи ци ји у на ра ти ву), до ла зак ју на ка у 
но ви про стор, опис људ ских фи гу ра (чи ја је фре квент ност до ве ла до мо
гућ но сти из два ја ња за себ них вр ста – пор тре та и пор тре ти стич ке цр ти це), 
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опи си екс те ри је ра и ен те ри је ра, су срет (по сту пак ко јим се ини ци ра фа
бу лар ни ток или при ча ње о не ком до га ђа ју), тех ни ка ска за, ди ја лог у 
фор ми пи та ња и од го во ра, (фраг мен тар ни) уну тра шњи мо но лог (при су
тан у мо дер ни је кон ци пи ра ним сли ка ма Све то ли ка Ран ко ви ћа, у ко ји ма 
до ми ни ра пси хо ло шка пор тре ти за ци ја ју на ка), од ла зак ју на ка (у про зи 
Или је Ву ки ће ви ћа и Све то ли ка Ран ко ви ћа), од но сно, сре ћан крај, же нид
ба или по ми ре ње (у про зи Јан ка Ве се ли но ви ћа). Иа ко ни је дан од ових 
на ра тив них по сту па ка и еле ме на та си жеа/мо ти ва ци је ни је свој ство ис
кљу чи во жан ра сли ке, ау тор ка мо но гра фи је Сли ка у срп ском ре а ли зму 
ана ли зи ра спе ци фи чан по ло жај и функ ци ју из дво је них по сту па ка, као 
струк ту рал них до ми нан ти, ко је омо гу ћа ва ју ту ма че ње сли ке као за себ ног 
про зног жан ра. На ве де ним обе леж ји ма сли ке Ана Жив ко вић при до да је 
и еле мен те, као што су ста тич ност мо ти ва и ка рак те ра, де фа бу ла тив ност, 
убр за ни на ра тив ни ри там (ко јим се по сти же не по сред ност екс пре си је), 
ком по зи ци о ни по сту пак окви ра, раз ли чи тост сти ло ва, ви ше је зич ност, 
као и мор фо ло шко и те мат ско оби ље (мно штво при по вед них по сту па ка, 
сме ну фо ка ли за тор ских ин стан ци и ши рок те мат ски ра спон сли ка, та ко 
„осим исто риј ских, рат них и се о ских зби ва ња, пре до ча ва и учи тељ ски, 
гра ни чар ски и (ве ле)град ски жи вот”).

По ред си ту и ра ња жан ра сли ке у окви ре срп ске на у ке о књи жев но
сти и из два ја ња исто ри ча ра књи жев но сти ко ји су пи са ли о овом жан ру, 
од кра ја XIX до XXI ве ка (по гла вље „Књи жев но и сто риј ске ди стинк ци је 
сли ке”), Ана Жив ко вић, у по гла вљу „На ста нак ре а ли стич ке сли ке”, ис
пи ту је мно го стру ке, ка ко ли те рар не, та ко и ин тер ме ди јал не пред ло шке, 
ко ји су ути ца ли на фор ми ра ње и про фи ли са ње за себ них ка рак те ри сти ка 
овог жан ра. Као чи ни о ци ко ји су до при не ли кон сти ту и са њу ли те рар ног 
жан ра сли ке из дво је ни су, с јед не стра не, хо ланд ско и флан дриј ско жа нр
сли кар ство, у ко јем су те ма ти зо ва не сва ко днев не си ту а ци је, уо би ча је ни 
призо ри из жи во та си ро ма шни јих дру штве них сло је ва, од но сно, с дру
ге стра не, фол клор на тра ди ци ја, усме не про зне књи жев не вр сте, по пут 
ме мо ра би ла и при ча ња о жи во ту, чи ја се срод ност са сли ком огле да у 
до ку мен тар ној ком по нен ти (ме мо ра би ле), или пак у те мат ској и ре то
рич костил ској бли ско сти (при ча ња о жи во ту). Има ју ћи у ви ду „гра нич
ност” жан ра сли ке, тј. пер ма нент но осци лира ње сли ке из ме ђу до ку мен
тар ног и фик ци о нал ног, су бли те рар ног и из ра зи те ли те ра ри за ци је, књи
жев но сти и на у ке, као књи жев не об ли ке ко ји су мо гли ути ца ти на на ста нак 
про зног жан ра сли ке, Ана Жив ко вић озна чи ла је есеј епо хе про све ти тељ
ства, ски це и се о ске при по вет ке („Dor fgeschic hte”), бу ду ћи да је се ри ја 
есе ја Џо зе фа Ади со на, штам па на у ча со пи су Спек та тор (1711), ути ца ла 
ди рект но на есе ји сти ку До си те ја Об ра до ви ћа, ко ја је пред о дре ди ла по
е тич ки об лик сли ке, цр те и цр ти це у срп ској књи жев но сти (по себ но у по
чет ној фа зи раз во ја ових жан ро ва), као што су се о ске при по вет ке ау стриј
ског књи жев ни ка Пе те ра Ро се ге ра сво је ре флек се у срп ској ли те ра ту ри 
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за до би ле по сред ством пре во да и пре ра да Па вла Мар ко ви ћа Ада мо ва, 
док се ма ги страл ни ге нет скокон такт ни ути цај на на ста нак жан ра сли ке, 
ка ко у европ ским књи жев но сти ма, та ко и у срп ској књи жев но сти, уоча
ва у из ра зи то по пу лар ним и ра до пре во ђе ним Ски ца ма (1820) аме рич ког 
пи сца Ва шинг то на Ир вин га, ко је су се, уз мо гућ ност ути ца ја и Че хо вље ве 
про зе, од ра зи ле на збир ке Ски це (1889, 1890) Че де По по ви ћа, Ски це (1904) 
Све ти сла ва Сте фа но ви ћа и Ски це (1905) Сте ва на Срем ца. Ипак, те жи ште 
ком па ра тив не ана ли зе за сно ва но је на по ре ђе њу сли ке и фи зи о ло шких 
жан ро ва: фран цу ских фи зи о ло ги ја и па но ра ма, ру ског фи зи о ло шког 
очер ка, кар ти не и обра за, као и пољ ске фи зи о ло шке ски це, при че му се 
ур ба на оп сер ва ци ја и сли ка ње (ве ле)град ских про сто ра тр го ва, ка фа на, 
по зо ри шта, ули ца, те по све ћи ва ње па жње „фи зи о ло ги ји” на ро да и живо
ти ња, ука зу ју као чи ни о ци ко ји су до при не ли те мат ском оса вре ме њи
ва њу жан ра сли ке. Пре су дан ути цај на по е тич ко (ре)де фи ни са ње жан ра 
сли ке из вр ши ле су, пре ма уви ди ма Ане Жив ко вић, Бал за ко ве со ци јал не 
и по ле мич ке, по ли тич коса ти рич не фи зи о ло ги је, ма хом об ја вљи ва не у 
ча со пи су Ка ри ка ту ра (1830–1832), али и дру ги ау то ри фран цу ских фи
зи о ло ги ја (Пјер де Бе ран же, Жорж Санд, Фре де рик Су ле, Ан ри Мо не), 
од но сно ру ски фи зи о ло шки очерк, по пу ла ран код пи са ца на ту рал не шко
ле (тзв. „Го го ље вог прав ца”) Ње кра со ва, Хер це на и Тур ге ње ва, кар ти не 
Вла ди ми ра Да ља, сли ке Ми ха и ла Сал ти ко ваШче дри на, те фи зи о ло шке 
ски це пољ ских ау то ра Кра шев ског, Бо гуц ког, Хо јец ког, Ђе шков ског, 
Јан ков ског и Ба луц ког. Ипак, нај зна чај ни ји ау тор, ко ји је ре и но ви ра ном 
фор мом очер ка пред о дре дио по е тич ки про фил жан ра сли ке, био би Иван 
Сер ге је вич Тур ге њев, у чи јим је Лов че вим за пи си ма (1852), пре ва зи ла
же њем „фи зи о ло ги зма” и уво ђе њем фи гу ре при по ве да ча, оса вре ме њен 
фи зи о ло шки жа нр и тран спо но ван у есте ти зо ва ни, ли те рар ни ји жа нр 
сли ке, чи ме је Тур ге њев из вр шио пре су дан ути цај на све по то ње ау то ре 
сли ка, ка ко у ру ској, та ко и у срп ској књи жев но сти.

У мо но гра фи ји Сли ка у срп ском ре а ли зму жа нр сли ке са гле да ва се 
и из угла пост кла сич не (ког ни тив не) на ра то ло ги је и ре то рич ке кри ти ке. 
На тра гу по став ки Џеј мса Фе ла на о че ти ри аспек та на ра ти ва, ко ји чи не 
аспек ти на ра тив ног по чет ка (из ла га ње, лан си ра ње, упу ћи ва ње, ула же ње), 
аспек ти на ра тив ног сре ди шта (из ла га ње, пу то ва ње, ин тер ак ци ја, сре
ди шња кон фи гу ра ци ја) и аспек ти на ра тив ног за вр шет ка (из ла га ње или 
за тва ра ње, до ла зак, опра шта ње и ко нач ни крај), Ана Жив ко вић ана ли
зи ра ла је сли ке са рат ном те ма ти ком Ђу ре Јак ши ћа, уо чив ши ка ко ета
пе ком по зи ци о ног раз во ја Јак ши ће вих на ра ти ва сле де Фе ла но ве обра сце 
тек сту ал не и чи та лач ке ди на ми ке, из дво јив ши, при том, по сту пак те
матског ино ви ра ња (Јак шић пр ви у жа нр сли ке уво ди те му ра та), кон цепт 
исто ри је бли зак по став ка ма Жи ла Ми шлеа, а, пре све га, при ме тив ши 
ка ко у ста бил не, нор ма тив не и нор ми ра не епи сте мо ло шке и по е тич ке 
окви ре епо хе ре а ли зма ви зи је Ђу ре Јак ши ћа уно се пу ко ти ну, рез, про цеп, 
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у ко је би ва ју про пу ште не по е тич ке од ли ке до ла зе ће стил ске фор ма ци је 
(мо дер не), бу ду ћи да не чи тљи во и не ви дљи во (на ра тив но и он то ло шки 
ко ле бљи во) за до би ја по е тич ки ле ги ти ми тет уну тар на ра ти ва ре а ли стич
ке сли ке. С дру ге стра не, на тра гу ти по ло ги је на ра то ра Џе рал да Прин са 
и те о риј ских по став ки Пи те ра Ра би но ви ча о че ти ри ти па пу бли ке (ак ту
ел ној, ау тор ској, на ра тив ној и иде ал ној на ра тив ној пу бли ци), Ана Жив
ко вић про ту ма чи ла је сли ке, ко је би се, сле де ћи кла си фи ка ци ју Цве та на 
То до ро ва, мо гле озна чи ти као фан та стич на књи жев ност: „Се ни” Ми ло
ра да По по ви ћа Шап ча ни на, „На пре лу” Јан ка Ве се ли но ви ћа и „Зду хач” 
Си ме Ма та ву ља, да би ука за ла на ре то рич ку и се ман тич ку ком плек сност 
жан ра сли ке, а „по себ но на ра ци је у дру гом ли цу, ко ја је па ра диг ма по
и гра ва ња са овим чи та лач ким уло га ма”. Као ин ди ви ду а ли зо ва ни ре то
рич ки обра сци од ре ђе не су и Ма та ву ље ве сли ке „Го ба Ма ра”, ко јом је 
пре и спи тан жа нр бо жић не при че, и „Во де не си ле”, ко ја по при ма обе
леж ја ме та при че (при че у ко јој се те ма ти зу је сâмо при по ве да ње). По ред 
ре то рич ког обра сца, жа нр сли ке Ана Жив ко вић пре по зна је и као ак сио
ло шки обра зац (М. П. Шап ча нин), хи брид ни, књи жев нопу бли ци стич ки 
жа нр, дво гла сно ре то рич ко пре но ше ње ту ђе ре чи, бли ско Бах ти но вој 
сли ци је зи ка (фељ то ни стич коса ти рич не сли ке Ђу ре Јак ши ћа), од но сно 
дру штве носим бо лич ни (иди лич ни/уто пиј ски) чин (Јесе ње сли ке Све
то ли ка Ран ко ви ћа, „Пу сти њик” Јан ка Ве се ли но ви ћа, „По ва ре та” Си ме 
Ма та ву ља), где је ука за но на се ми о ло шку, се ман тич ку и хер ме не у тич ку 
ви ше слој ност жан ра сли ке. Дис кур зив ни кон структ пост кла сич них на
ра то ло шких ис тра жи ва ња, вир ту ел ни на ра тив, упо тре бљен је као „ин
стру мент” ту ма че ња сли ка из град ског жи во та Ра до ја До ма но ви ћа, у ко
ји ма је пре по зна та мо дер ни за ци ја жан ра сли ке, по стиг ну та вир ту ел ном 
дра ма ти за ци јом пси хо ло шке ствар но сти, док се скуп уста ље них по е
тич ких кон вен ци ја жан ра сли ке, под врг нут па ро ди ји у де лу Сте ва на 
Срем ца, са гле да ва као ле ги тим но свој ство овог не стал ног жан ра, ко ји 
по чи ва на „кон тек сту ал ној пре вр тљи во сти”, али и на ста бил но сти и 
пре по зна тљи во сти вла сти тих мор фо ло шких, стил ских и ре то рич ких 
од ли ка, ко је се по ступ ком па ро ди је ино ви ра ју и ре ак ту а ли зују.

По зи ва ју ћи се на за па жа ња Дра га не Ву ки ће вић о про зи Радо ја До
ма но ви ћа, Ана Жив ко вић из дво ји ла је про це су ал ну пер цеп ци ју „ко ја се 
кре ће на предна зад, увек кон сти ту и шу ћи ви ше раз ли чи тих сми сло ва” 
и ко ја „на фо ну оче ки ва ног, ве ро ват ног и пре по зна тљи вог ства ра [...] нов 
до жи вљај.” Упра во се на уч ни ме тод Ане Жив ко вић, при ме њен у књи зи 
Сли ка у срп ском ре а ли зму, нај пре ци зни је мо же од ре ди ти као „про це су
ал на пер цеп ци ја”, с об зи ром на то да ау тор ка, слу же ћи се те о риј ским 
по сту ла ти ма пост кла сич не на ра то ло ги је и ре то рич ке кри ти ке (као и ме
то да ма „кла сич ни јих” ди сци пли на, по пут ге но ло ги је и ком па ра ти сти ке), 
ди ја хро ниј ски пра те ћи про цес кон сти ту и са ња жан ра сли ке од про то ре
а ли зма, пре ко фол клор ног, по ет ског, до ви со ког ре а ли зма и мо дер не, 



1038

али и струк тур носе ми о ло шки пре о бра жај об ли ка сли ке (од фо то гра фи је 
до ви зи је), уо ча ва ју ћи те мат ске и ре то рич ке ино ва ци је у ста бил ном по
е тич ком окви ру овог жан ра, из два ја ју ћи ме ђу жан ров ске од но се сли ке 
и ге не рич ки срод них фор ми, али и њен ин тер ме ди јал ни по тен ци јал, по
сти же сво је вр сно „кре та ње на предна зад” (на хро но ло шком и ме то до
ло шком пла ну), чи ме је оче ки ва но, ве ро ват но и пре по зна тљи во (у до ме ну 
опи са по е тич ких свој ста ва про у ча ва ног жан ра) до не кле из не ве ре но, из
ме ње но и пре о бра же но, да би се, на тај на чин, по сти гао „нов до жи вљај”, 
тј. да би се да ли но ви уви ди о ма лој на ра тив ној фор ми епо хе ре а ли зма, 
ка ко као са мо стал ном ге но ло шком ен ти те ту, та ко и у скло пу жан ров ског 
си сте ма епо хе ре а ли зма или пак у окви ру раз у ме ва ња опу са ис так ну тих 
пи са ца срп ске књи жев но сти XIX ве ка. Про це су ал на пер цеп ци ја, ме то до
ло шки плу ра ли зам и све стра но по зна ва ње књи жев но и сто риј ског кон тек
ста, омо гу ћи ли су са гле да ва ње струк тур не, те мат ске, се ми о тич ке, ак сио
ло шке, ре то рич ке и иде о ло шке ком плек сно сти жан ра сли ке, до при нев ши 
из ни јан си ра ни јем раз у ме ва њу срп ске књи жев но сти епо хе ре а ли зма, али и 
но вим уви ди ма у то ко ве раз во ја срп ске пр о зе, ка ко у кон тек сту на ци о нал
не књи жев но сти, та ко и ана ли зом за не ма ре них, а ва жних ком па ра тив них 
аспе ка та.

Др Ми ли ца В. ЋУ КО ВИЋ
На уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град

ti ski cvet38@gmail.com

ОПОЕТСКОМУОБЛИЧАВАЊУПОИМАЊАВРЕМЕНА 
УЕПСКОЈТРАДИЦИЈИСРПСКОГНАРОДА

Дра го љуб Пе рић, По е ти ка вре ме на срп ских усме них еп ских пе са ма: пред
ву ков ска бе ле же ња и збир ке Ву ка Ка ра џи ћа, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2020

У из да њу Ака дем ске књи ге прет ход не го ди не об ја вље на је обим на 
на уч на мо но гра фи ја др Дра го љу ба Пе ри ћа, ван ред ног про фе со ра на Од
се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но
вом Са ду, ко ја је на ста ла уз по др шку про јек та Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Аспек ти иден ти те та 
и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти, као ре ди го ва на и до пу
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