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Ау тор ка Иши гу зел, ве што во ђе ним то ком, у ко ме се пре пли ћу раз
ли чи те вре мен ске тач ке, по ну ди ће јед ну це ло ви ту сли ку ви ше ве ков не 
исто ри је, зна чај не за увид у дру штве не и кул ту ро ло шке при ли ке Тур ске. 
Ро ман ће у сво јој све о бу хват но сти по ну ди ти сли ку са вре ме ног све та 
уро ње ног у мо да ли те те вир ту ел не ствар но сти, са вре ме не по ли тич ке и 
дру штве не при ли ке, сли ку бли ске про шло сти и вер ски за сно ва них суко
ба, као и сли ку да ле ке про шло сти, са жен ским стра да њем као цен трал
ним мо ти вом исто риј ског пред ста вља ња. За ди ру ћи у све кључ не аспек те 
по ло жа ја же на и ин тим них по сле ди ца у кљу чу скра јну тих гла со ва, ро ман 
ће осли ка ти про шлост из под јед на ко ва жне пер спек ти ве лич не исто ри
је, са сна жним фе ми ни стич ким уте ме ље њем и увек зна чај ним аспек том 
ан га жо ва но сти. Ука зу ју ћи на жен ско стра да ње као основ но обе леж је 
свих исто риј ских до га ђа ја свих вре ме на, ау тор ка је у свом ро ма ну из
гра ди ла уни вер зал ност, шти во при јем чи во свим про сто ри ма и свим 
вре ме ни ма, па је за ни мљив ток ово га ро ма на да ле ко пре ва зи шао ло кал
не на ци о нал не и кул туро ло шке при ли ке, изра став ши у при чу обра за ца 
људ ске ци ви ли за ци је, увек ак ту ел ну за но ва про ми шља ња.
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Уџ бе ник на ен гле ском је зи ку Би ља не Вла шко вић Илић, ван ред ног 
про фе со ра на Ка те дри за ан гли сти ку Фи ло ло шкоумет нич ког фа кул те та 
у Кра гу јев цу, за пра во пред ста вља скрип та за пред мет Ста ри ја аме рич
ка књи жев ност ко ји сту ден ти ОАС слу ша ју на тре ћој го ди ни сту ди ја. 
Због то га се на кра ју књи ге, пре им пре су ма и иза бра не би бли о гра фи је, 
на ла зи кра так си ла бус, од но сно план ра да за да ти пред мет.

Сту ди ја ко ле ги ни це Вла шко вић Илић је на ста вак оп ште при хва ће не 
прак се да пред мет ни на став ник бу де ау тор ба рем јед не пу бли ка ци је са 
спи ска ли те ра ту ре пред ме та на ко ме пре да је. Прет ход ни пре да вач на 
пред ме ту Ста ри ја аме рич ка књи жев ност, др Алек сан дар Б. Не дељ ко вић, 
ау тор је књи ге Исто ри ја бри тан ске и аме рич ке ци ви ли за ци је за сту ден те 
ан гли сти ке. У овом уџ бе ни ку по сто ји по гла вље ко је је на ме ње но аме рич
кој књи жев ност, од 1492. го ди не до 1890. го ди не, обо га ће но мно штвом 
би о граф ских бе ле шки о ау то ри ма. Скрип та Early Ame ri can Li te ra tu re 
[Рана аме рич ка књижевност] је сва ка ко са др жај ни ја ка да је реч о аме рич
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кој књи жев но сти, јер је ци ља но пи са на и ди рект но на ме ње на сту ден ти ма 
ан гли сти ке на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу.

На 120 стра ни ца, ау тор ка на во ди нај ва жни је аме рич ке пи сце ко ји 
су ства ра ли у пе ри о ду од ко ло ни за ци је до са мог кра ја 19. ве ка. Уз књи
жев ни пре глед овог пе ри о да, Вла шко вић Илић пру жа и вре мен ски ко
хе рен тан пре глед аме рич ке исто ри је, ка ко би сту ден ти бо ље раз у ме ли 
окол но сти у ко ји ма Волт Вит ман из да је Вла ти тра ве (оп шта ко руп ци ја 
у дру штву) или Сти вен Крејн пи ше Цр вену знач ку хра бро сти (Гра ђан
ски рат).

За пра во, пр ва два по гла вља чи та о цу/сту ден ту до ча ра ва ју исто ри ју 
се ве р но а ме рич ког кон ти нен та од ње го вог от кри ћа 1492. го ди не, па све 
до 1890. го ди не, ка да исто ри ча ри ве ру ју да Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
по ста ју си ла по пр ви пут у сво јој исто ри ји. По себ на па жња по све ће на је 
че тво ри ци Оче ва осни ва ча ко ји до ми ни ра ју књи жев ним мо ти ви ма ра не 
аме рич ке књи жев но сти, а и са ми су би ли спи са те љи, по пут То ма са Пеј на.

Пре о ста лих 14 по гла вља ма хом су на сло вље ни по по зна тим пи сци
ма (осим по гла вља о тран сце ден та ли зму), од Хен ри ја Вод свор та Лон фе
ло уа до Ам бро за Бир са. О сва ком од ових ау то ра и две ау тор ке (Еми ли 
Ди кин сон и Ха ри јет Би чер Сто ув, не рет ко за по ста вље ној спи са те љи ци) 
да ти су основ ни би о граф ски по да ци и њи хов зна чај за исто ри ју аме рич
ке књи жев но сти. По ред ових по да та ка, у по гла вљи ма су са др жа ни од
лом ци уз де ла ко ји пред ста вља ју део оба ве зне лек ти ре за пред мет, чи ме 
се уве ћа ва и усло жња ва упо треб на вред ност уџ бе ни ка за сту ден те ан гли
сти ке. На кра ју по гла вља о сва ком пи сцу, на во ди се кра так спи сак нај
зна чај них де ла оде љен пре ма књи жев ном ро ду.

По ред би о би бли о граф ских по да та ка и ода бра них од ло ма ка, сре ће мо 
и оде љак на сло вљен Over to You [А са да ви], у ко ме ау тор ка из но си ин
те ре сант не чи ње ни це (три виа) и цр ти це из по пу лар не кул ту ре ка ко би 
за ин те ре со ва ла сту ден те за да ље ис тра жи ва ње. Сту ден ти та ко са зна ју 
да је Ед гар Алан По за ра дио са мо де вет до ла ра од „Га вра на”, као и шта 
је то Ва тра све тог Ел ма. Овај оде љак је ком пле мен та ран са ру бри ком 
„До дат на ли те ра ту ра” ко ја ма хом упу ћу је чи та о ца на ре ле вант не се кун
дар не из во ре.

На неколико ме ста, ау тор ка го во ри о ути ца ју ра не аме рич ке књи
жев но сти на срп ску кул тур ну сре ди ну. При ме ра ра ди, при ча Ам бр о за 
Бир са The Dam ned Thing (1893) је екра ни зо ва на као цр нобе ли те ле ви
зиј ски филм Про кле ти ња у ре жи ји Бран ка Пле ше 1975. го ди не. По ред 
пре во да на срп ски је зик, Вла шко вић Илић да је и фо то гра фи ју из по ме
ну тог фил ма, али је због ло шег ква ли те та штам пе не мо гу ће пре по зна ти 
Ни ко лу Си ми ћа у уло зи но ви на ра, на при мер. У уџ бе ни ку се на ла зи 
пе де се так ра зно ра зних фо то гра фи ја, али су цр нобе ле сли ке ја ко ло шег 
ква ли те та, што ути че на есте тич ки до јам пу бли ка ци је, али, сва ка ко, не 
ума њу је ква ли тет ње ног са др жа ја.
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Све у све му, пре глед на мо но гра фи ја Би ља не Вла шко вић Илић пред
ста вља до при нос аме ри ка ни сти ци код нас. Пе ри од књи жев не исто ри је 
ко ји књи га по кри ва је сте ду га чак без ма ло че ти ри ве ка, али он је био 
ма ње пло до но сан не го аме рич ко ства ра ла штво 20. ве ка. При ме ра ра ди, 
док је Се вер на Аме ри ка би ла ко ло ни ја, ње на књи жев ност се сво ди ла на 
пу ке ими та ци је ен гле ских узо ра.

По ред књи жев них ве ли ка на по пут Вол та Вит ма на, Еми ли Ди кин
сон, Ед га ра Ала на Поа и Мар ка Тве на, сту ден ти ан гли сти ке се упо зна ју 
и са дру гим аме рич ким ау то ри ма чи је би о гра фи је и де ла за слу жу ју под
јед на ку па жњу.

Пе сме, при по вет ке и од лом ци ро ма на су па жљи во ода бра ни та ко 
да бу ду ре пре зен та тив ни, али не пре ви ше обим ни за пред мет ко ји се 
слу ша је дан се ме стар. У том по гле ду, ау тор ки на за хвал ност прет ход ном 
пре да ва чу, као и ње го вом та да шњем аси стен ту, др Ни ко ли Бу ба њи у пот
пу но сти је оправ да на.

По ред на до ве зи ва ња на тра ди ци ју сво јих прет ход ни ка, још јед но 
бо гат ство ових скрип ти је спрем ност да се ува же су ге сти је сту де на та 
прет ход них ге не ра ци ја, та ко да је уџ бе ник дојм љив ста ро сној до би про
сеч ног сту ден та основ них сту ди ја.

Ка ко је уџ бе ник Би ља не Вла шко вић Илић Early Ame ri can Li te ra
tu re не дав но об ја вљен, ра но је го во ри ти о бу ду ћим чи та о ци ма. Ипак, ова 
пу бли ка ци ја по се ду је ван пе да го шки ква ли тет због ко је би сту дентчи
та лац по же лео да је са чу ва ду го на кон за вр шет ка 5. се ме стра и по ло же ног 
ис пи та. Шта ви ше, ова исто ри ја ра не аме рич ке књи жев но сти за вре ђу је 
да се на ђе на по ли ци ма на став ни ка ен гле ске књи жев но сти као вре дан 
при мер ка ко се књи жев на епо ха мо же при бли жи ти бу ду ћим ака дем ци ма 
на ди на ми чан и раз го во ран на чин.
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