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ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ

НЕСВОДИВОСТИКАЛУП*

МУ МИ ЈА

По сто ји по себ на про це ду ра
чим се тре ну так улу чи –
не чи ји се длан већ угу ра
у утро бу – не да је му чи –
смрт је већ ов де из ве ла сво ја
не ви дљи ва мај стор ства:
мај сто ри до ла зе по сле бо ја,
у трен за че тог спо кој ства.
Ва де ор га не, крв се сле ва,
уз ша ле – ко ће пр ви,
јер по след њи ће пра ти цре ва
и дла но ве, од кр ви.
Очи сте је тру, ср це, бу бре ге,
да леш на ма жу бал за мом
и да спо ља на мак ну уте ге
би ћу у смр ти са зда ном.
Уцр та ће му осмех, про пра ћен
под сме хом ко јим се пра ти ло ви на –
и шмин ке, си гур но, до да ће
за тра ја ње, у ве ко ви ма.
За по ру гу, ил’ ве ћу ка зну –
зар то жи во та дру гог на слут? –
по ку ша ће да са жму
не сво ди вост у ка луп.

* Пет песама обједињених наднасловом „Несводивост и калуп” Владимир 
Ја гличић је послао Редакцији око месец дана пре своје смрти, те ће се њихово 
обја вљи вање у јунској свесци Летописа показати, нажалост, као постхумно.
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САН О АЛЕ ЈИ

Над ле шом се иде ја зач не,
и мр твац, сре ћан, ди же пал це.
Ево але је, не при сту пач не,
за нас, про вин ци јал це!

Гор ди се сво јим да ном смрт ним –
има ко да те збри не,
за са дом ра ка врт ним,
за слу жни гра ђа ни не!

Али ја – шта ћу, та ко без ве зан:
то ли ке гла ве па мет не,
а ја не умем, вам пир ски је зан,
ни мр тав да се на мет нем!

Је ли ужа сно, или сме шно,
кад ја гро ба ру до спем?
Па зар ће град ска слу жба леш мој
да пре у зме ко те рет соп ствен?

Рај ил’ па као – пи та ње ну жде,
ко че се мр тви удо ви,
јер те шко да ће др жав не слу жбе
цех на кна ди ти удо ви.

Оди ста, ко ће тро шак сно си ти
на пу ту јед ног сме ра?
Не ће те ваљ да очи ро си ти
због лум пен–про ле те ра?

Јест био ди ван – пи та ње стра сти
очев и мај чин сно шај.
Ал’ ко ће це на ма сад до ра сти,
и ко сно си ти тро шак?

Кад џе по ве ис тре су
и на сме ше се не ви но
и ков чег кад из не су,
(на дам се ку пљен јеф ти но),
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нек за штит нич ки с ве три ма
хуј ну ли сто ви оро ви
и тра ва по се стри ма,
пре не го све за ко ро ви.

ДВО РИ ШТЕ

Ста рац је при чао, у су то ну,
шта, ни сам све раз у мео,
ал’ во лех ре чи што у мир уто ну,
ка кве је при ча ти умео.

И кад за кр кља, кад је ка шаљ
ре че но у сплет увр зо,
бол гру ди сек ну стра шан:
да ће умре ти убр зо.

Све там ни је су ста зе у цве ћу,
(ла хор их пра хом бри ше)
ко ји ма са њим не ћу
про ћи ни ка да ви ше.



884

РЕ ЗБАР

Бли зу је ње гов дом, тик ис под глав ног
пу та, чим скре неш, пу тељ ком, ка ре ци...
Дво ри ште пу но на по ра не слав ног
ко да за ве шта рав но ду шној де ци.

За што не слав ног? Па ака де ми је
не зна ју чим се ама тер за ни ма...
Сила зи у ре ку, та мо све не ми је
др ве ће би ра, па ло у ва ли ма.

Ре ка му шап ће шта да ода бе ре,
док мр тва тру пла кра де ви ро ви ма,
у њи ма ви ди лик жи ве на ме ре
(дру ги – за луд ни хир над хи ро ви ма) –

он да их су ши на сун цу, до пре ма,
и љу бав нич ки ми лу је оте то –
де ље, и чи ни да ожи ви као
ли ца, осме си, жуд ња за по кре том.

Док глав ном џа дом ау то мо би ли
ди жу пра ши ну (сва ко не где жу ри),
он као бу ба дле том оштрим ми ли,
или са ти ма у чво ро ве зу ри.

Та ко дво ри ште пу не дран гу ли је
са ло на ко ји ма ло ко раз у ме,
јер он би мр твој тва ри да ули је
нов жи вот – жи вот не ка да шње шу ме.

У скрај ну то сти не до хват–ду бо кој
дво ри ште то ће мно ги ми мо и ћи,
ма да свак мо же да оза ри око –
тек ва ља, ма ло, с глав ног пу та си ћи.



885

У СР ЦУ

Ђор ђи ју Ву ко ви ћу

Пре да ва ње у ау ли уској:
тра је спор о пе сни штву фран цу ском.

Ка ле мег дан. Шет ња нам из би стри
и уре ди не спо кој не ми сли.

Кра гу је вац. Го во ри о ме ни.
Це ла са ла слу ша га. Он пле ни.

У хо те лу, пе ва чи ца вла да:
оп пе ву ши: „Де во ја но мла да!”

Ле по нам је, ка ко дру где ни је:
мо ра би ти, у ср цу Ср би је.

И сам осмех благ, по ма ло скри ти:
тај је ди ни и од смр ти шти ти.

Ре ђа ју се до сет ке и ша ле,
и на ви ре: „Из Ср би је, бра ле!”

Ал’ се дру га сад про би ја те ма:
ме ђу на ма нај бо ље га не ма.
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ДУ ШКО БА БИЋ

АТИПИШЕШПЕСМЕ

А ТИ ПИ ШЕШ ПЕ СМЕ

Узми се у па мет! На шта тро шиш да не?
Ни жеш сво је вер се тај но, тор же стве но.
Ко још да нас чи та пе сме ри мо ва не,
осим слич ни те би, за не се на бе но?

Ко ме су по треб ни со не ти и стро фе
у овом спек та клу ри ја ли ти блу да?
Ко га се ти чу це зу ре и син ко пе
док жи вот то не у муљ мла ких чу да?

Рас то че но све је, ис па ло из згло ба.
Не тра жи нам ду ша да по бе ди те ло.
Пра зно ва и ху ља до шло злат но до ба,
фу ка ра и сит неж из би ли на че ло.

А ти пи шеш пе сме... И кад не што сло жиш
у ме тре и стро фе (што смеш сти хом зва ти),
пре пла ви те сре ћа ко да се обо жиш,
ко да не ка си ла цео свет по зла ти.

Пре ни се, по гле дај! Вре ме на су вуч ја!
Још ти ни су ре кли: био је смак све та!
А ти тра жиш ри ме и но ва са звуч ја
по гле дом стар ца и зна њем де те та.
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СТЕ ЖЕ СЕ ОБРУЧ

Као да и ја по ла ко схва там 
да је фи тиљ у лам пи све кра ћи 
док да њу глу ва рим и глу ма там, 
а но ћи на не са ни це тра ћим.

Да ми по ла ко окре ћу ле ђа
до ју че вер не, пре цва ле же не, 
да се оси пам ко тру ла пре ђа... 
Већ не ма ни по ла бив шег ме не.

Сте же се обруч као на фрон ту
и ја се по вла чим. Са мо: ку да?
Не ма ни цвоњ ка на мо ме кон ту –
све је спи ска ла ве се ла лу да.

Шта је оста ло? Ка ко и чи ме 
бра ни ти ово што мр да, ди ше, 
ка да преса хну мо је ри ме, 
ил’ ру ка од би је да их пи ше?

СУ СРЕТ

Про го во ри, ду шо, из ду би не сло ва,
из же же ног му ка, из ко ре на зна ња,
оба сјај хлад на сло ва не че со ва,
гра ни из мра ка вре ве и му ца ња.

Да се у те би на ђу и сје ди не
ма тер ња сја ња је зи ка и мле ка
и она ра дост што не над но си не
у су сре ту зе мље и чо ве ка. 

Уз не си све што хо ће да си ја –
у род ну ту гу, у вас кр сно мре ње, 
та мо где све тли се стра Кан до си ја, 
из не да ра, дра ги јем ка ме њем.
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ВЕ ЗА НИ СТИХ

У скло ни шту скла да, хра ни ли шту сми сла,
пре то чен у ме ре сло го ва и ме тра,
где уздар ја зар них не бро ји ма чи сла
тре пе ре у зву ку над зе маљ ског ве тра;

У сла га њу труд ном сло го ва и ри ма,
у те ро ру јам ба, ик ту са, це зу ра,
где по кре ће ру ку из пне у ме пли ма,
где про пе ва дне вље фал се том деду ра;

У до зи ву слут њи, снов них асо нан ци,
ин вер зи ја, тро па, звуч них бла го ве сти,
из над зем них три ца, где руј ни за ран ци

слу те да ћеш се бе дру га чи јег сре сти...
По тра жи се. Кре ни у ста ни шта ти ха,
у кр сну сло бо ду ве за но га сти ха. 

КАО НА СТЕЋ КУ

1.
Не ка све до че ова пи сме на
Да сам пе вао на чи ном сарп ским

У оса ми међ мно ги ма
Tуђ и да лек пу ти ма цар ским

2.
Злим очи ма одо лех
И ху дој сре ћи

У жи во бла то то нух и вре ли креч
Мно ге ме бе де су сти го ше
И не шћа ху ме у зе мљу ле ћи

А уби ме мла ка реч
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3.
Ле гох у зе мљу и сло во
Бо га мо лећ а гре ху пре дан

За мр си ше се мо ји пу ти

А сад сам ов де да на ве ки
За тра вљен ћу тим

4.
Бо јах се све га
Зми је гро ма
Кр ви и ме са

Сен ке сво је на пу ту

Та квог ме по сла у та јац до бри Бог

Из буч ног бе са
У мук и прах

Још треп ти на да мном
Као зве зда
Суд њи страх

5.
Ов де ста дох же љан све га

Ва зду ха се не на ди сах
Реч ју сво јом не ка зах се бе

Што пи сах пи сах
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РАН КО РИ СО ЈЕ ВИЋ

ДВИЈЕКРАТКЕПРИЧЕ

ПО ЗИВ НА ПО ВРА ТАК

Ако ми слиш да за и ста до ла зиш и од ла зиш, то је за блу да. 
До зво ли да ти по ка жем пут на ко ме не ма до ла ска и од ла ска.

Из јед не зен при че

До шло је ври је ме о ко ме у свом ски та лач ком жи во ту ни си раз
ми шљао. Ври је ме ста ро сти, у ко ме пред со бом ви диш са мо да нас, 
ако си већ до че као ју тро. Ка да лег неш, уве че, оку пе те дру га чи је 
ми сли, са свим но ве, а у ства ри ве о ма ста ре. Мно го ста ри је од те бе. 

Не мо жеш ви ше ни шта би ти, осим сје ћа ње. Око ли на то зна 
бо ље од те бе. Не до пу шта ти да се у би ло че му так ми чиш с млади ма. 
Тво је ти је ло се бу ни про тив те бе, не са мо да тра жи ви ше од мо ра 
не го из ми шља ау то и му не бо ле сти. Шта је то? – пи тао си се. Исте
као га рант ни рок, да ти ка же мо ме та фо рич ки. Шта, он да, да ра
дим? Зар мо раш не што ра ди ти? Мо рам. Та кав сам. Бар да се не што 
за пи там. Да за бо ра вим. Зато и по сто је пи та ња. Она нај кра ћа и 
нај јед но став ни ја. Али не баш ла ка. Хај де, по кре ни се!

Гдје си са да? Не гдје сам не го гдје си, јер то пи там оног се бе 
ко ји се са мо сје ћа, вје ро ват но при хва та ју ћи све већ го ре опи са но 
у оних не ко ли ко крат ких ре че ни ца. То је два да су ре че ни це, али 
ипак је су. Да кле?!

У овом тре нут ку, док сво диш крат ки и не ја сни ра чун сво га 
жи во та, гдје си? Огле даш се око се бе, све ти је од јед ном не по зна то. 
Го ди на ма си ма штао о то ме, чи тао про спек те, про у ча вао кар те и 
пла но ве, ску пљао па ре, а ево са да као да је ра дост у те би на гло 
пре сах ну ла. Ка ко се то де си ло? У ко ме се то тре нут ку де си ло? 
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Пре ла зио си из јед не са ле Лу вра у дру гу, се лио се од Ле о нар да 
ка Ру бен су, ухва тив ши од јед ном у се би не ки да ле ки знак да ста неш, 
да раз гле да ње ви ше не ма сми сла јер не до пи ре до оног ди је ла тво је 
ду ше ко ји си хтио, кре ћу ћи се, не пре ста но, хра ни ти и на по ји ти на 
пра вом из во ру. 

Или си ми је њао ли ни ју ме троа ка ко би свра тио на чу ве ни бу
вљак, али во зо ви су од јед ном за те бе оти шли у бес тра ги ју, слу шао 
си их у да љи ни ка ко бе сми сле но лу па ју и кло па ра ју. Ни је дан не 
иде та мо гдје би ти се ишло. 

Гдје сам? – пи таш се. Шта то ов дје ра дим? 
За и ста, ни шта ту ни је на пра вље но по тво јој мје ри и за те бе. 
Бје жи, ду шо мо ја, ка оним стра на ма ко је пам ти мо, јер се овом 

хра ном, овим из о би љем по сву да на о ко ло, из гле да, бо ле ћи ва мо ја, 
ти не мо жеш ви ше хра ни ти. Ни си ти од оних ко ји гдје за но ће, ту 
им је по сте ља, ко ји дру гог до ма не ма ју осим ове ку по ле не бе ске. 

Ни си, пуст и са мо тан, од оних ко ји ни су оста ви ли у да ле ком 
гра ду, у да ле кој ули ци не ја сног име на, у ма ле ној ку ћи мо жда, са 
та ва ном, или пак обич ном ста ну ка квих је на ми ли о не, ни ку че ни 
ма че – у те би се од бље ску ју ли ца и име на нај дра жих ко ји оче ку ју 
крај те ле фо на, из ла зе на ка пи ју да ви де по шта ра, е, да би јед ну ри
јеч, јед ну ре че ни цу, не ку по ру ку од те бе до че ка ли. 

Не, та кве си су сре тао, пи тао се шта им је у ду ши, ко ме при
па да ју, шта оче ку ју, про ла зни ци жи во та! 

Гле даш ве ли ке и не по зна те зви је ри у зо о ло шким вр то ви ма, 
али у ми сли ма ти се мо та оли ња ла ста ра мач ка ко ја дри је ма уз 
ста ру пећ или оби је ни ра ди ја тор, у уши ма ти тан ки ла веж ку че та 
што је већ од ра сло и ко је те мо жда ни пре по зна ти не ће кад спу
стиш ру ку на вра та ма лог вр та уто ну лог у ноћ ну ти ши ну. Пре ну
ће се и су ну ти пре ма вра ти ма би је сно ре же ћи, лу до ла ју ћи. А ти 
с ове стра не, сав ус треп тао, пи та ћеш се – је ли сав твој пут имао 
сми сла? 

А мо жда је у твом по врат ку је ди ни пра ви сми сао тво јих пу
то ва ња. Оном ко нач ном. Ако ни због че га дру гог, због по врат ка 
тре ба ло је от пу то ва ти. Тре ба ло је за пу ти ти се у да ле ку зе мљу и 
да ле ке гра до ве, због тог по врат ка. 

Шта је пра ви по вра так? Гдје да се вра тим? Ко ме ту оче ку је?
Мо ји су пре ци стал но бје жа ли, па су и ме не на у чи ли то ме, а 

да ни сам знао да мо ја пу то ва ња ни су от кри ва ња не го бје жа ња. 
Ко ли ко смо са мо про ми је ни ли бо ра ви шта? Ко је је мо је, гдје тре ба 
да се вра тим, ко нач но и вјеч но? Да до би јем бар не ко оби љеж је на 
гро бу са име ном и пре зи ме ном. 

Али, че му то? Ко ли ко је гро бо ва оста ло та мо гдје ви ше ни ко 
не зна сми сао би ло чи јег гро ба и ње го вог име на?! На ро чи то оних 
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гдје нат пис ни је до вр шен, сто ји већ го ди на ма име ро ђе ња, али 
не ма го ди не смр ти. Као да ту тре ба да бу де са хра њен сам Аха свер. 

То је сан. Вр ло јед но ста ван. Мај ка ми до но си чај. Ле жим у 
кре ве ту, бо ле стан. Кад оздра виш, ти ћеш оти ћи, ка же ми. 

Али ћу се вра ти ти, од го ва рам јој. 
Гдје да се вра тиш? Ме не ви ше не ће би ти ме ђу жи ви ма.
То ни је ва жно, од го ва рам јој. Вра ти ћу се да ле жим по крај 

те бе, кад већ не ма оца ко ји је остао та мо, у Ру си ји, ка ко си ре кла. 
Оста ви се то га, бу ди на пу ту чак и ка да умреш. Као пра ши на 

по ко јој га зиш. Не ка че сти ца у вје тру што ду ва тим пу те ви ма, час 
у јед ном, час у дру гом смје ру. 

ШПИ ГЛО ПУ НО ТАЈ НИ*

Сва ко огле да ло има сво је тај не, ни је то ни шта ни но во ни 
не у о би ча је но, али ме не за ни ма ис кљу чи во на ше ве ли ко огле да ло, 
зва но шпи гло. Иа ко је би ло ме ни да ро ва но, у ври је ме ру ше ња хо
те ла „Бал кан”, за вр ши ло је у мај чи ној со би. То ми се чи ни ло при
род ним сли је дом до га ђа ја. 

Мај ка је би ла из не на ђе на по кло ном. Ни сам јој ре као ни ко га је 
по кло нио, ни ко ме је тај по клон уру чен. Зна ла је ода кле је и то јој је 
би ло са свим до вољ но. Ина че ни је би ла ра до зна ла осо ба, на сто јала 
је да се др жи не ког свог сред њег пу та на ко ме има све га по ма ло. 
Оних не ко ли ко при ча ко је је об ја ви ла у бе о град ској Прав ди ви ше 
су оду ше ви ле нас не го њу са му. Чи та ла је мно го, све што би јој 
до шло под ру ке, на ша кућ на би бли о те ка има ла је и чи сто жен ских 
књи га, ка ко смо од ре ђи ва ли љу бав не ро ма не, her zig, али су пре о вла
ђи ва ле књи ге Срп ске књи жев не за дру ге и још не ко ли ко озбиљ них 
из да ва ча. По себ но је во ље ла ро ма не из срп ске исто ри је, при че о 
кра ље ви ма, Све том Са ви, и на род не пје сме и бај ке. Кроз све то смо 
про шли и ми, сво јом во љом или ње ним на ме та њем. Стр пљи во и 
упор но, на кра ју би смо про чи та ли. Све су ње не при че го во ри ле о 
то ме, као да је хтје ла да на ста ви час еп ску при чу, час Ко чи ће ве 
зми јањ ске мо ти ве. Ни је во ље ла со ци јал ну књи жев ност што је као 
за ра за ула зи ла у шко ле и омла ди ну. Кр ле жа јој је био стран, оста
ле ни је хтје ла ни да ви ди, чак ни со вјет ске пи сце. Ни је се упу шта
ла у рас пра ве о то ме, све је то за њу би ла ствар ср ца, а не ума. 

Али, сва ку је бај ку зна ла го то во на и зуст. Ту ни је пра ви ла раз
ли ке из ме ђу фран цу ских, ње мач ких или ру ских бај ки, све су јој 
би ле јед на ко дра ге, иа ко је Ан дер сен не ка ко био на пр вом мје сту. 

* Прича органски припада роману Бескућник, али сам је изоставио из ко
начне верзије. (Прим. аутора)
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Све ово при чам због огле да ла у ко ме је ви дје ла се бе из ван 
овог про сто ра и сво га вре ме на. 

Го во ри ла је: 
Пр ви пут сам ви дје ла се бе у том шпи глу, што су га ку пи ли 

Узу но ви ћи кад су пре у зе ли „Бал кан”, пред мо ју уда ју. У ње му сам 
угле да ла дје вој ку, об у че ну у вјен ча ни цу, ко ју сам зна ла и ни сам 
зна ла. Огле да ла сам се из не на ђе на сво јом сли ком, схва та ју ћи да 
ни ка да ви ше не ћу би ти та ко ли је па као што сам у ње му, том ча
роб ном шпи глу, у том ван вре ме ном тре нут ку. Ту сам сли ку за
пам ти ла и дра жа ми је од ових не ко ли ко фо то гра фи ја ко је још 
чу вам. То ли ко сам се би ла на ви кла на ње га, да сам по не кад је два 
че ка ла да одем у ка фа ну на са ста нак са мо да бих се ви дје ла у 
шпи глу. Има ла сам ути сак да се и оно ра ду је том мом огле да њу. 
Још са мо ово, дра го ми је то шпи гло и због про сте чи ње ни це да 
ни је из Бе ча не го из Три е сте. 

У тој је ре че ни ци би ла сва она, јед но став на и ком пли ко ва на. 
Али не са мо она, вје ро ват но је и сва ка од ње них дру га, чла ни ца 
Ко ла Срп ки ња Ба ња лу чан ки осје ћа ла не што слич но. Са мо што је 
она мо гла да се огле да и по сли је ру ше ња „Бал ка на”. 

И Трст је, мај ко, би ла Ау стро у гар ска.
Дру га чи ји је сви јет та мо, Ђор ђе мој, не за бо ра ви то ни ка да. 
Шпи гло ће у на шој ку ћи би ти све до ње не про да је, ка да смо 

га пре ни је ли код нас у „Пе ла ги ће ву”, гдје смо га ста ви ли на крај 
ход ни чи ћа, у по лу мрак у ко ме смо се огле да ли и ни смо. Ви да је
сте, али ка ко год да осви је тли мо ход ни чић, уви јек је то био кон
тра лихт и ли це је би ло у сје ни. 

Во лим да сам сва у сје ни, го во ри ла је мај ка, да не ви дим сво
је про па да ње. 

Бо лест је та да већ ухва ти ла ма ха и она ни је има ла ону не ка
да шњу свје жи ну и жи вост ко ја је пли је ни ла му шки сви јет и пла
ши ла ње не про тив ни це. 

Има ла је сво је обо жа ва о це, ка ко не би има ла. Знао сам не ке 
из Ба ња лу ке, али оне из Бе о гра да ни сам. 

Знао сам, игра ју ћи се, ре ћи: Огле да ло, огле дал це, ко је нај
љеп ши на сви је ту? Оно ми је од го ва ра ло: Тво ја мај ка!
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ДЕ ЈАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ

ЗВЕЗДАНАДПРАЗНИНОМ*

РоманоБранку

Ниш, је сен 1972.
„И, ка же те, пи ше те пе сме?”
„Да. Још од основ не шко ле. Пр во сам, зна те, пи са ла ро до љу

би ву по е зи ју.”
„То је ле по.”
„Он да сам пи са ла пе сме ин спи ри са не на шом бор бом за сло

бо ду.”
„То је по уч но.”
„За тим сам пре шла на ег зи стен ци ја ли стич ку по е зи ју.”
„То је хра бро.”
„Ових да на сам окре ну та ви ше пи са њу... Ерот ске по е зи је.”
„Ерот ске? Е, то је већ... За ни мљи во.”
Друг Оскар Да ви чо се зна чај но за ми сли, као да ре ша ва укр

ште не ре чи где мо ра ју да се на бро је име на свих се дам се кре та ра 
СКОЈа. Узе са сто ла ку ти ју са ци га ре та ма, по ну ди њи ма дру га
ри цу ко ја је се де ла пре ко пу та ње га, пла ву шу об у че ну у ка ри ра ни 
ка пу тић, али га она од би. 

И тај гест, баш као и сва ки ко ји је то че ља де што је оди са ло 
не ви но шћу и не до стат ком жи вот ног ис ку ства учи ни ло тог ју тра, 
био је не ка ко узроч нопо сле ди чан. Ло ги чан. 

Јер баш та ко и тре ба да се по на ша јед на мла да ко му нист ки ња. 
Уз др жа но, али са по што ва њем. 
От ме но, али без бур жуј ске ин диг на ци је. 
Скром но, али не на не ис крен на чин.

* Од ло мак из ро ма на у ру ко пи су Зве зда над пра зни ном.
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Не где иза ње них, у ка ри ра но об у че них ра ме на, кроз ве ли ки 
ста кле ни пор тал на про че љу хо те ла „Ам ба са дор”, у чи јем би феу су 
се де ли, ди сао је град ца ра Кон стан ти на. На сла ге ве ко ва као да су 
при ти сле цен трал ни град ски трг где се уз ди зао спо ме ник на чи јем 
по сто љу је био ко ња ник са за ста вом ко ја се ви јо ри. 

Би ла је то за ста ва сло бо де, за то се и спо ме ник та ко звао – 
„Ве сник сло бо де”.

Ан тун Ау гу стин чић, ње гов ау тор, ура дио је на по ста мен ту 
ре ље фе рат ни ка ко ји су кр ва ри ли за сло бо ду Ни ша и да ли жи во
те за њу. Ни на јед ном од њих ни је би ло пар ти за на, ко ји су за јед но 
са Цр ве ном ар ми јом осло бо ди ли овај град ок то бра 1944, што није 
би ло чуд но, јер је спо ме ник по ста вљен осам го ди на ра ни је. Али 
и то ће се про ме ни ти, слу тио је друг Оскар, баш као што се и све 
ме ња. Ре во лу ци ја је као ре ка, она те че и сти же на сва ко ме сто, уно
си про ме ну под јед на ко и у зе мљу и љу де. Про ме ни ла је и овај град, 
на пра ви ла од ње га при мер со ци ја ли стич ког на прет ка, рад ни ци 
пе ва ју у фа бри ка ма у сла ву Ти та и пар ти је, баш као и се ља ци на 
по љу, баш као што су и су жњи пе ва ли о сло бо ди, за не се ни, без 
иде је шта је она у ства ри, док им ре во лу ци ја ни је по ка за ла шта 
сло бо да за и ста је сте. 

Про ме ни ла је и Ау гу стин чи ћа, и друг Оскар је то сма трао 
иде ал ним при ме ром ње не мо ћи. Од чо ве ка ко ји је из ва јао би сту 
до глав ни ка Па ве ли ћа на пра ви ла је пар ти за на и про фе со ра Ака
де ми је ле пих умет но сти у За гре бу. 

И овај ве ле леп ни хо тел у ко ме је друг Да ви чо се део и ће ре тао 
о по е зи ји са сво јом ду го но гом са го вор ни цом та ко ђе је про дукт 
ре во лу ци је. 

„Ам ба са дор” је био нај ви ша згра да у Ни шу. Са ње го вог вр ха 
ви де ла се на ис ток, се вер, југ, па и на за пад, до кле по глед до пи ре, 
сва ве ли чан стве ност со ци ја ли стич ког про гре са. И све ле по те зе мље 
ко ју је со ци ја ли зам пр во осло бо дио, а он да опле ме нио.

Друг Да ви чо за па ли ци га ре ту ши би цом, са че ка да оштри 
ми рис сум по ра ис коп ни, па по ву че ду ги дим. Из дах ну је дан си ви 
обла чић, исте бо је као и то те гоб но ни шко је се ње ју тро, осмо три 
пр во, не без не ког осе ћа ја вре ле за до вољ шти не, на слов на ју тро
шњем бро ју На род них но ви на где је пи са ло: 

ОСКА РУ ДА ВИ ЧУ УРУ ЧЕ НА 
НА ГРА ДА „БРАН КО МИЉ КО ВИЋ”

За тим па жљи во од ме ри сво ју са го вор ни цу, а он да је упи та:
„Ка ко се оно бе ше ре кли да се зо ве те, дру га ри це?”
„Ру жа.”
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„Ру жа?”
„Да.”
„Ле по име.”
„Хва ла.”
„Зна те ка ко... Мо гли би смо да се по ву че мо. Ов де смо пре ви ше 

на све тлу. Љу ди пи ље у ме не, у нас... Не ма мо по треб ну при ват ност.”
Дру га ри ца пре ба ци јед ну но гу пре ко дру ге. Сев ну са вр ше на 

бу ти на об у че на у ску пу нај лон ску ча ра пу.
„Да се по ву че мо?”, упи та она, гла сом ко ји је кро ти ла од глу

мље на на ив ност. 
Друг Да ви чо је при ме тио на ив ност. Али ни је глу му.
„Да”, друг Оскар об ли зну усне, био је то при ро дан, не из ну ђен 

гест. „Не мо ра мо да ле ко. Ево, та мо до се па реа. Ту ће мо би ти си гурни.”
„Си гур ни од ко га?”
„Од љу ди. Да нас је нај те же скло ни ти се од љу ди.”
Она се ма ло за ми сли. Ви со ко че ло јој се на бра из над тамно

сме ђих очи ју. Из гле да ла је за бри ну то и ра њи во.
„До се па реа ре ко сте?”, упи та опре зно.
„Да. На ру чи ће мо не ко до бро ви но. Ја, до ду ше, не пи јем... Али 

во лим да гле дам љу де док то ра де. Ин спи ри ше ме... При ча ће мо о 
тој ва шој... ерот ској по е зи ји... Ја имам со бу ов де у хо те лу...”

„Со бу?”
„Да ли су ми пред сед нич ки апарт ман. Зна те... Исти онај у ко ме 

је про шлог ме се ца но ћио пред сед ник Са ве зног из вр шног ве ћа.”
„Вас баш це не ов де, дру же Да ви чо.”
„Ка ко да ме не це не... Да ме не ни је би ло, Ниш не би имао свог 

пе сни ка. Чи та ва књи жев на исто ри ја Ни ша би ста ла у две ре пли ке 
из Ив ко ве сла ве... Ме ђу тим, у ње му се ро дио је дан Бран ко.”

„Бран ко...”, про мр мља она.
И та да друг Да ви чо ви де про ме ну.
Али то ни је би ла про ме на ка кву је оче ки вао. Ли це ње го ве са

го вор ни це ни је ода ва ло не си гур ност, ни ра њи вост, ни за бри ну тост. 
На про тив. Би ло је то ли це од луч не, ин те ли гент не и про ра чу на те 
осо бе. Слич но ли цу ра чу но во ђе. Или офи ци ра. Или шпи ју на. Или 
рат ног ко ман дан та. Сва та ли ца друг Оскар је ви део до са да, мно го 
пу та, на мно го раз ли чи тих ме ста. Али ни је оче ки вао де ће јед но 
та кво сре сти ов де, у ју жњач кој па лан ки ко ја још смр ди на пред
рат ну бур жо а зи ју и на чи јем цен трал ном тр гу се још увек ја сно 
ви де фа са де бо га та шких ку ћа. 

Та да схва ти узрок про ме не у по на ша њу дру га ри це Ру же.
У би фе „Ам ба са до ра” ушао је ви сок чо век у ки шном ман ти

лу, цр не, уна зад за ли за не ко се, са упа дљи вим ожиљ ком на де сном 
обра зу ко ји је де ло вао ска ред но и ле по у исто вре ме.
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Са свим оста лих сто ло ва, го сти уста до ше и кре ну ше ка из
ла зу. Чак су се и ко но ба ри по ву кли у ку хи њу. 

Би фе хо те ла „Ам ба са дор” оста де пуст као гроб на Ка ди ња чи.
Са мо је са ра ди ја до пи ра ла пе сма Ар се на Де ди ћа. 
Пе вао је „Не мој по ћи сад...”.
Друг Оскар ни је во лео тог, ка ко су га мо дер но зва ли, кан тау

то ра, иа ко су га дру ги хва ли ли и ра до слу ша ли, на ро чи то ка да је 
дао ин тер вју Гла су Кон ци ла чи ји је на слов био „Ма ли ти пи ва ка 
поп”. До дат но га је ужа са ва ло то што се о ње му, као и о не ким 
дру гим пе ва чи ма у од ре ђе ним кру го ви ма го во ри ло да су пе сни ци 
и да су њи хо ва сти хо кле па ња по е зи ја. 

То га је стра шно љу ти ло.
Зна се шта је по е зи ја. По го то во се зна ло шта је по е зи ја у 

СФРЈ. И ко мо же и сме да бу де пе сник. О то ме се ста ра ла др жа ва, 
од го вор ни и ком пе тент ни љу ди на од ре ђе ним функ ци ја ма и одре
ђе ним ко ми си ја ма и ко ми те ти ма. Друг Оскар је био је дан од њих.

За то осмо три по дроб но при до шли цу. 
Тај чо век у ду гом ки шном ман ти лу де фи ни тив но ни је био 

пе сник.
Ду го но га пла вој ка је уста ла, при шла му, као што вој ник при

ла зи офи ци ру на смо три, са мо што ни је са лу ти ра ла.
„Дру же пот пу ков ни че, је ли то све?”, упи та ла га је рав ним 

гла сом у ко ме ни је би ло ни тра га би ло ка квој емо ци ји.
„Је сте, дру га ри це. Сло бод на си”, уз вра ти овај.
„Че кај, ма ла...”, огла си се друг Да ви чо. „Те би уоп ште ни је име 

Ру жа?”
„Зар је бит но, дру же Да ви чо?”
„Па и ни је... А ви, дру же?”, осло ви чо ве ка са ожиљ ком. „Пот

пу ков ник? Шта је дан убо ги пе сник мо же да учи ни за на род ну 
вој ску?”

„Ја ни сам вој ник, дру же Да ви чо”, уз вра ти овај.
„О... Са тим чи ном сте он да... Слу жба?”
„Та ко је.”
Друг Да ви чо је гле дао ка ко дру га ри ца „Ру жа” из ла зи из би феа, 

врц ка ла је ду пе том ни ма ло слу жбе но и ни ма ло ко му ни стич ки. 
Би ло је то ле по и чвр сто ду пен це. На кра ју од лу чи да је ко ме ди ји 
крај, па упи та:

„Шта убо ги пе сник мо же да учи ни за слу жбу Др жав не без бед
но сти?”

„Ов де сам при ват но.”
„При ват но?”
„Та ко је.”
„Не се ћам се да смо се упо зна ли.”
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„Је смо. Али ни сам из не на ђен да вам је то ис коп ни ло из пам
ће ња. Мо гу ли да сед нем?”

„Сло бод но. Да ма нас је на пу сти ла. На жа лост... Је сте ли за 
ма ло ви на? Си ће вач ка ру жи ца.”

„Да, мо лим.”
Друг Оскар на су ви но у ча шу свом не зва ном го сту. Од ме ри 

га још јед ном. Био је то пра ви уд баш, без сум ње. Чврст, озби љан 
и до вољ но је зи ве по ја ве.

Пот пу ков ник от пи ма ло ви на, нам шр ти се, од ло жи ча шу у 
стра ну, тик по ред фа сци кле мр ке бо је ко ју је ста вио на сто пред се бе.

„Хтео сам да вас пи там...”, за по че. „Ка кав је осе ћај?”
„Осе ћај?”, био је збу њен друг Да ви чо.
„Да. Ка кав је осе ћај до би ти на гра ду Бран ко Миљ ко вић?”
„Ах... Ре као сам већ но ви на ри ма и у бе се ди. То је ве ли ка част.”
„Не сум њам. Али ни сам ми слио на тај осе ћај.”
„Не го?”
„Не го на то ка кав је осе ћај до би ти на гра ду са име ном пе сни ка 

за чи ју сте смрт лич но од го вор ни?”
Оскар Да ви чо по ло жи обе ша ке на сто, као да хо ће да га из вр не. 

Ли це ње го вог са го вор ни ка де ло ва ло му је по пут ли ца ки па што је 
на вр ху спо ме ни ка др жао за ста ву. Без из ра жај но, твр до, не људ ско. 
Наг ну се ма ло на пред, па гла сом у ко ме је би ло су здр жа ног бе са 
и ма ло ма ње су здр жа не прет ње ре че:

„Ја ни сам крив за то што је Бран ко ди гао ру ку на се бе.”
„Бран ко ни је ди гао ру ку на се бе”, од го во ри овај ни ма ло им пре

си о ни ран. 
„Убио се. На шли су га обе ше ног у Кса вер ској шу ми.”
„Ни је се убио. Уби јен је, па до ву чен у шу му и обе шен о др во 

де бљи не деч је ру ке.”
„Ка ко то зна те?”
„Та ко што сам ја био је дан од оних ко ји га је на то др во обе сио.”
Друг Да ви чо за тре ну так за не ме. Де сна ру ка бла го му за дрх та, 

и он је по ву че са сто ла. 
„Ко сте ви?”
„Ја? Ја сам ваш при ја тељ, дру же Да ви чо.”
„Мој при ја тељ?”
„Не са мо ваш... Био сам и при ја тељ Бран ка Миљ ко ви ћа.”
Друг пот пу ков ник гур ну фа сци клу пре ма ње му.
Овај је по гле да, али је не до так ну.
„Да вас пи там не што”, био је упо ран чо век из Слу жбе. „Је сте 

ли икад ви де ли фо то гра фи је?”
„Ка кве фо то гра фи је?”
„Са уви ђа ја.”
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Друг Да ви чо осмо три фа сци клу на сто лу пред со бом. На њој 
је био са мо ру ком ис пи сан број до си јеа.

„По сле ње го ве смр ти...”, на ста ви пот пу ков ник. „Ни кад ни сте 
ску пи ли хра брост да ње го ву мај ку и оца по гле да те у очи. Има те 
ли сад хра бро сти да по гле да те у мр твог Бран ка?”

Друг Да ви чо је ис пр ва окле вао, та фа сци кла мр ке бо је би ла 
је по пут мр твач ког ков че га чи ји по кров се не усу ђу је да по диг не. 
Ис под ње га, би ла је са хра ње на про шлост. Про шлост ко је друг Оскар 
ни је хтео да се се ћа. Али ра до зна лост је би ла ја ча. Чак и са да, толи
ко го ди на по сле. Он опре зно отво ри фа сци клу и дах му за пе у гру
ди ма ка да ви де пре гршт фо то гра фи ја мр твог Бран ка Миљ ко ви ћа.

По ди же јед ну од њих и на пу клим гла сом про мр мља: 
„Де лу је... Спо кој но. Као да спа ва.”
„Као да спа ва... И као да се ни кад не ће про бу ди ти. Ко зна, мо

жда је ње го ва те жња ка смр ти би ла ње гов пут. И ми смо му са мо 
по мо гли да за вр ши ту шет њу... Од пре лу ди ју ма. До нок тур на.”

„Ми?”
„Да. Сви ми.”
„А ко смо то ми, дру же пу ков ни че?”
Уд баш се на сме ја, бла го, је два ви дљи вим гр чом тан ких уса на. 

Би ло је не чег исто вре ме но ту жног и ужа сног у том осме ху, као да му 
га је не ко, по пут ожиљ ка ко ји му је кра сио образ, уре зао на ли це 
ту пим ба јо не том.

„Зар то ни је очи глед но, дру же Да ви чо?”
Иза ра ме на чо ве ка са ожиљ ком, баш као иза ра ме на ле пој ке 

од ма ло пре, Ниш је ди сао те шко, по пут чу до ви шта на умо ру.
„Ње го ве уби це.”
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РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ

АИТОЋЕПРОЋИ

ТИ ХО МРУ БРЕ ЗЕ

Ти хо мру бре зе у бра ни шту
Мру тра ве не ко ше не
Ту га је об уј ми ла до ли ну
У ко јој ви ше ни ко га не ма.

Су ши се ја сен на ру бу ли ва де
И љу шти ко ра с де бла
Као леп са ку ће.

Из вор је за му као
Сто ји тек та ну шна жи ца
Што се ра си па кроз тра ву љи ну
И на та па бур јан.

Дан се пот ко ру штио.

Са мо смук из ви ја гла ву 
Над мла дим зве зда ном
Зве ра ју ћи у не бо ко је се обла чи
И сик ће свој отров 
Гне ван на све. 
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ПУТ У ВЕЧ НОСТ

Је дан пуж ти хо ми ли уз ста бло тре шње
Ода брао је гра ну
И за пу тио се ко зна куд
А гра на се пру жи ла у зрак
И не ка ко је сва све тла по сле ки ше.

А пуж осе ћа за до вољ ство у пу ту
Као да хо ди у веч ност
И не ма ри
Што ће се ње го во пу то ва ње
За вр ши ти на кра ју гра не
Или с пр вим про плам са јем сун ца
Из ме ђу обла ка.

ПРЕ ПО ЗНА ЋУ ТЕ

Сто јим на бре гу
С ру ка ма међ зве зда ма

Тра жим тво ју зве зду
У ко ју си се про мет ну ла
Јер си ми он да ка за ла
Док смо са истог бре га
Зу ри ли у зве зда ни оси њак
Да је сва ка зве зда
Ду ша умр лог

Ве ру јем да ћу те пре по зна ти
Ме ђу зве зда ма.
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ДАВ НИ КР ЧАГ

Си шао сам низ ста зу да уми јем очи
На том вре лу где сам за хва тао во ду
Во ди ла ме не ви дљи ва ру ка де ча ка дав ног
Же лим да свет још јед ном ви дим тим очи ма
Би стрим од во де и све тло сти да ње
Да пти цу и сан пре мет нем у ја ву
Да кап са вре ла про бу ди ме
И тре пет свих чу ла ме пре о бра ти.

Сад дрх тим с во дом на дла ну
Млаз све тло сти ра си па се у сун ча не жуд ње
И се ти ме на кр чаг од гли не
Што дав ног ле та
Раз би је них пар ча ди оста крај вре ла
Да л’ с њим и ја се то кроз вре ме вра ћам у све тли не
Са ста вља ју ћи по то ну ле че сти це
У гли не ни кр чаг ста ри?

СВЕ ШТО ЈЕ ПРО ШЛО

Све што је про шло и да ље жи ви
У тре ну ци ма не ким да ле ким
И тра је сво је не спо ко је
И бо дри те у да ни ма си вим
Опо ми ње и сјак ти ко раз ни за но би сер је
У не ком твом мра ку
И гр ли те че жњи вим ру ка ма за бо ра ва

Све што је про шло на пу ту је
Да по диг не ка тар ку и раз ви је је дра
Док пло ви брод на ко ме је
Цео твој жи вот од пра ха и сре бра.
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МИ ЛО РАД ГРУ ЈИЋ

КЊИГАМАГЛЕИСВЕТЛУЦАЊА*

Зо вем се Сер геј Вла ди ми ро вич Осе нов.
Сра мо та је да се по ја вљу јеш јав но, на те ле ви зи ји, ре ци мо. 
А, ипак, имао сам ја су сре та с ка ме ра ма. 
Ка да се по ја ви ла ко ме та 1987. го ди не, не ко ме је ин тер вју и сао. 

И ја сам ре као да сам ја ту ко ме ту већ ви део јед ном, 1910. го ди не. 
Би ла је та да ве ли ка па ни ка, да ће се та Га ле је ва (Ха ле је ва) ко ме та 
су да ри ти са Зе мљом, да ће Зе мља про ћи кроз ко ме тин реп, а он је 
пун отров них га со ва, и да ће до ћи смак све та. Ве ли ки страх код 
про стог ста нов ни штва. И од мах су се по ја ви ли про дав ци ра зних 
за шти та, ма ски, кре ма, пре па ра та за од бра ну од штет них ути ца ја, 
на пи та ка, ша то ра, оде ла, че га све не. То је би ло у Ру си ји. А та Га
ле је ва ко ме та по ја вљу је се сва ких 75 го ди на, от при ли ке. Да нас о 
њој на уч ни ци зна ју мно го ви ше, не го он да. 

Да кле, два пу та ко ме та и два пу та не ко сни ма ње. 
Ја сам то по сле из бе га вао, да ме сни ма ју. Ре као сам не ко ме да 

ћу при ста ти, ако до жи вим да још јед ном ви дим Га ле је ву ко ме ту. 
На рав но да се то не мо же до го ди ти. 

Вре ме је да се умре.
А пре то га сни ман сам филм ском ка ме ром, ја ми слим око 1915. 

го ди не, ка да сам имао 16 го ди на. Вра ћао сам се из Чер ни гов ска, 
свог род ног ме ста, па у Мо скву, а та мо су сни ма ли филм Соњ ка 
злат на ру ка, то је чу ве на исто ри ја о кра дљи ви ци, или ва ров ки, 
не знам ка ко на срп ском је зи ку да ка жем, ваљ да је реч о ло пов ки. 

Свра тио сам у ки носту дио та ман ка да је ишла епи зо да у 
ко јој је она укра ла не ке ства ри из тр го вач ке рад ње, не мач ке, као 
што су на ше са мо у слу ге. 

* Од ло мак из нео бја вље ног ро ма на Жи вот без сно ва.
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Ка да су по че ли да сни ма ју, ви де да она не мо же са ма да из
не се па кет ко ји је укра ла, па ме не на бр зи ну обу кли у не ки ман тил, 
да ли ме ни па кет, ја из нео, та ко је то сни мље но би ло. И ка да је кроз 
го ди нудв е тај филм до шао у Чер ни говск, ва рош у ко јој сам жи вео, 
ја сам це лу гим на зи ју во дио да ви де ка кав сам глу мац. 

Чер ни говск је би ла ма ла ва рош, мо жда око три де сет хи ља да 
ста нов ни ка, а јед на тре ћи на су би ли Је вре ји. Они су жи ве ли у цен
тру гра да, њи хо ве су би ле све рад ње, та ко да су бо том ни си мо гао 
да ку пиш ни шта, све је то би ло за тво ре но. На ша ку ћа је би ла ве
ли ка, а са свих стра на окру же на жи дов ским зе мља ма, ба шта ма, 
ку ћа ма, на све га де се так ме та ра од нас на ла зи ла се си на го га. То 
је ме сто где сам ја сва ког дру гог, тре ћег да на, лу пао про зо ре, на 
си на го ги. Је вре ји су до ла зи ли код мо га оца и жа ли ли се, а отац им 
је од го во рио: Ухва ти те ви ње га, па га мо же те ис ту ћи, ка ко же ли те. 
Ма, ка ко су мо гли да ме ухва те, ка да сам ја увек ишао сву где са 
два огром на ке ра, ко ји су би ли дре си ра ни, и ја сам вик нем: Це зар, 
пим! И код Жи до ва већ пан та ло на не ма.

Мој отац је био ди рек тор град ске бан ке. На ту ду жност је би
ран сва ке че твр те го ди не, тај ним гла са њем. Два де сет го ди на, зна чи 
56 пу та је би ран. Ка да је пр ви пут био иза бран, мој ујак, ро ђе ни 
брат мо је мај ке, већ је био гра до на чел ник. Или не ка ко у исто вре ме 
се то до го ди ло. То је тре ба ло да по твр ди гу бер на тор. Зна чи, све до
ку мен те су по сла ли ње му, али су по сла ли и јед ну при ја ву про тив
ни ка мо га оца, ко ји су опет хте ли не ког сво га за ди рек то ра бан ке. 
У тој при ја ви је пи са ло да мо ји отац и ујак не оба вља ју све цр кве не 
ду жно сти. И ка да је гу бер на тор то про чи тао, ни је хтео да по твр ди 
за мо га оца. Ка да су то са зна ли у Чер ни гов ску, оче ви гла са чи од 
све ште ни ка на ше цр кве за мо ле да на пи ше је дан до ку мент у ко јем 
се пре ци зно на во ди да мо ји отац и ујак ис пу ња ва ју све цр кве не 
ду жно сти. Ка да је гу бер на тор до био но ви до ку мент од све ште ни
ка, ка же да он не мо же да пре и на чи оно што је јед ном ре шио, те 
за то не ка Осе нов бу де по моћ ник ди рек то ра, са 700 ру ба ља пла те, 
а ди рек тор, онај ње гов про тив ник, не ка при ма 500 ру ба ља пла те 
го ди шње. Та ко да је мој отац пр ве че ти ри го ди не био по моћ ник 
ди рек то ра, а по сле у то ку 20 го ди на ди рек тор бан ке.

Мој отац је из си ро ма шне фа ми ли је, из си ро ма шне гра не рода 
Осе но ва, ми слим да је мој де да био не ки за на тли ја, мо жда сто лар. 
А мај ка ми је би ла ћер ка бо га тог тр гов ца и, што је ин те ре сант но, 
ка да се уда ла за оца ни је про ме ни ла пре зи ме, јер је ње но де во јач ко 
пре зи ме исто би ло Осе нов. Де да мој Осе нов, и он Па вло вич, имао 
сам ње го ву фо то гра фи ју, ве ро ват но је жи вео ду го, по што је, са хра
нив ши две сво је же не, у осам де се тој го ди ни хтео да се же ни де
вој ком од 1718 го ди на, али Ар хи леј ни је до зво лио. Тај Осе нов је 
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жи вео у ма лом ме сту ко је се зва ло Ич ња. Сре ди ном 18. ве ка, не 
знам тач но ка да, Чер ни говск је ско ро сав из го рео, па се сма њио, 
по стао са свим ма ло се ло, у ко јем је тај мој де да ку пио мо жда шест 
или се дам пла це ва. Чер ни говск вре ме ном опет по стао ва рош, љу ди 
се вра ти ли. Те пла це ве је по сле оста вио у на след ство мо јој мај ци 
и сво јим си но ви ма. Ве ро ват но се и на ша ку ћа на ла зи ла на јед ном 
од тих пла це ва и са свих стра на окру же на је вреј ским зе мља ма.

Мој ујак, ко ји је био гра до на чел ник, га јио је тр кач ке ко ње. 
Је дан од ње го вих си но ва био је ле кар. У исто вре ме био је и он гра
до на чел ник, али је ра но умро. Ње га на сле ди дру ги син, мла ђи, мо је 
мај ке брат. Да кле, си но ви мо га де де, ко ји је жи вео у Ич њи, би ли су 
обра зо ва ни: је дан је за вр шио ме ди цин ски фа кул тет, дру ги прав ни, 
а тре ћем си ну, Ни ко ла ју, ни је дао да се шко лу је, већ да про ду жи 
ње го ву про фе си ју, да бу де тр го вац. И у на след ство ње му оста вио 
ве ли ку тр го ви ну, у Чер ни гов ску. Шта зна чи тр го вац у Ру си ји, он да, 
то се зва ло ку пец, по се бан ста леж. Имао је огро ман ма га зин и ерге
лу ка са ча. Је дан ка сач ко ји се звао Аву ја, на ру ском, Олу ја, да кле, 
тр чао је бр же не го дру ги ка са чи ко ји су се тр ка ли у Мо скви и Ле
њин гра ду, Санкт Пе тер бур гу, на им пе ра тор ским тр ка ма. Брат ко ји 
је био гра до на чел ник уде си да се коњ Олу ја по ша ље у Мо скву, на те 
тр ке. То је мно го и ко шта ло и те шко је би ло по ве сти до Мо скве тог 
ка са ча, за не ко ли ко да на са мо до по чет ка, упра ва, ад ми ни стра ци
ја, ни су до зво ли ли џо ке ју да уче ству је, по што ни је имао ди пло му 
џо кеј ску. Бр зо су узе ли дру гог џо ке ја, али Олу ја, уме сто да по бе ди, 
до шла по след ња! Ни је би ла на вик ну та на но вог џо ке ја. Ујак, огор
чен, од мах је про да, а ка да се вра тио у Чер ни говск, про да и оста ле 
ко ње.

Дру ги мој брат, онај Ива но вич, био је но тар у ма лој ва ро ши, 
Лок. И био је оже њен Со ко ло вом. Та је има ла још два бра та, а њи
хов отац је био бо га ти тр го вац, пред у зи мач, соп стве ник не ко ли ко 
ла ђа на Вол ги. Био је ми ли о нер, чак мул ти ми ли о нер. Сво је си но ве 
је др жао у бо дљи ка вим ру ка ви ца ма. Кад је он умро, бра ћа су по
ка за ла сво ју сло вен ску ду шу. Они су за де сет го ди на по тро ши ли 
те ми ли о не. Би ли су жен ска ро ши, кар та ро ши. Ја их се се ћам, ка да 
су код мо је мај ке на и ла зи ли. Је дан од тих Со ко ло ва, кар та рош, 
коц као се са прин цом винд зор ским, бу ду ћим ен гле ским кра љем 
Едвар дом VII. Игра ли ма као. На јед ну кар ту би ло је по ста вље но 
250 хи ља да злат них ру ба ља. То је ба сно слов на су ма. На при мер, 
ме сеч на пла та јед не слу жав ке би ла је 4 ру бље. А на сто лу 250 хи
ља да! И принц винд зор ски је из гу био, ума ло ни је пао у не свест. 
По вра тио се и пред ло жио да се су ма ду пли ра, зна чи 500 хи ља да. 
Игра ли су и принц до би је тај но вац. На кра ју, ка да је про шло око 
де сет го ди на, бра ћа су чи та во на след ство про ћер да ли.
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Је дан од њих је оти шао у Аме ри ку и та мо оча рао јед ну аме ри
кан ску удо ви цу. Оже нио се њом и до био ми раз од 60 хи ља да дола
ра. И то је за не ко ли ко го ди на по тро шио. Вра тио се у Ру си ју и са 
сво јим дру гим бра том, с тор ба ма на ле ђи ма, пре ва лио не ве ро ва тан 
пут, пре шли Урал, го редо ле, и из гу би ли се не где у Си би ру. Од 
то га вре ме на не знам ни шта о њи ма. Да кле, то је ру ска ду ша, та ква. 
Мо же би ти и дру га чи ја.

За вре ме при пре ма за пра зно ва ње 300 го ди на Ро ма но вих, ја сам 
био уче ник тре ћег раз ре да гим на зи је. Би ла је при ре ђи ва на јед на 
опе ра у ко јој су глав не уло ге игра ли гим на зи сти. Опе ра се зва ла 
Жи вот за ца ра, по сле се зва ла Су са њин, у бољ ше вич ко вре ме. То је 
ком по но вао Глин ка. У тој опе ри сам и ја уче ство вао. Ба цао сам на 
сце ни исе че ни па пир, ко ји је тре ба ло да пред ста вља па да ју ћи снег. 
Ја сам је ди ни из тре ћег раз ре да уче ство вао на том спек та клу, оста ли 
мо ји дру го ви ни су мо гли, не го су сви би ли са мо ста ри ји од ме не.

Мо ја по ро ди ца је пре ма цар ском ре жи му би ла углав ном рав
но ду шна. Ни су во ле ли. Бли жи су им би ли дру ги. Ја ни сам пле мић, 
ни мој отац. Ме ђу тим, мој брат Вла ди мир, био је пле мић, за то што 
је он за вр шио уни вер зи тет, лич но плем ство је имао. Би ло је мно
го не прав ди у од но си ма из ме ђу плем ства и дру гих гра ђа на. Наш 
цар ски ре жим се ба зи рао на три сту ба: плем ство, по ли ци ја и жан
дар ме ри ја, све штен ство и пра во слав на ве ра. Они су по др жа ва ли 
цар ски ре жим. Оста ле гра ђан ске по ро ди це су ви ше сим па ти са ле 
не ке дру ге, дру ге иде је, же ле ли су да до ђе до не ке про ме не у Ру си ји, 
да до би ју ви ше не ких пра ва. Шта ја знам. А осо би то цар ски ре жим 
су мр зе ли Је вре ји. Сва ки Је вре јин је био про тив ник цар ског режи
ма. За што? За то што су Је вре ји би ли ли ше ни мно гих пра ва. На при
мер, Је вре ји, или ако хо ћеш — Жи до ви, то је би ла про ву че на јед на 
ли ни ја кроз це лу Ру си ју. Та ли ни ја је ишла не што се вер ни је од Ки
је ва, и Је вре ји су мо гли жи ве ти на ју гу све до Цр ног мо ра. А се вер 
пре ма Мо скви, пре ма Пе тров гра ду, та мо ни су сме ли жи ве ти. И 
Жи до ви су би ли стра шно огор че ни. Жи дов ни је мо гао да бу де 
офи цир, ни у ком слу ча ју. У Мо скви или Пе тров гра ду мо гао је 
жи ве ти Жи дов ко ји је за вр шио ви со ку шко лу. А на ју жној стра ни, 
мо гли су жи ве ти са мо у ва ро ши ма, ни ка ко у се ли ма. И то је би ла 
увре да за њих. Па, ипак, у се ли ма је би ло Жи до ва. Ево, ја знам, у 
окол ним се ли ма око Чер ни гов ска, би ло је Жи до ва, али су они 
сва ко га ме се ца да ва ли не ки ми то, по ли цај цу, 10 или 15 ру ба ља, 
да се он пра ви да не ви ди ка ко они та мо жи ве.

Би ло је та мо и Ср ба. А то ћу по сле, ако се се тим.
Мо ја по ро ди ца је, да кле, ви ше сим па ти са ла и Жи до ве, не ки 

на род ни по крет, оне ко ји су се за ла га ли за по моћ се ља ци ма, не го 
цар ски ре жим.
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Го ди не 1916. на сту пи ла су вр ло те шка вре ме на. Рат је, на фрон
ту све не у спе си. Уну тра у зе мљи ха ос, у Ле њин гра ду стал на сме на 
ми ни ста ра. Тра гич но не ра зу ме ва ње цар ског ре жи ма пре ма тра же
њи ма на ро да, да се из вр ше из ве сне про ме не. Пот пу но нам је сви ма 
би ло ја сно да се при бли жа ва ре во лу ци ја. То је би ло у ат мос фе ри, 
осе ћа ло се. У то вре ме сам у сед мом раз ре ду гим на зи је. Мој брат је 
био су ди ја за пре кр ша је у Чер ни гов ску и да удо во љи сво јој же ни 
ко ја је би ла глу ми ца, из нај ми те а тар, ор га ни зо вао тру пу из Ки је
ва, на ру чио ре жи се ра, и у Чер ни гов ску сва ког тре ћег да на не ки 
спек та кли у ко ји ма је уче ство ва ла и та же на мо га бра та. Ни на Се 
ов на. Би ла је по зна та глу ми ца у Ру си ји. Ра ди ла је за не ки филм ски 
сту дио. А це ла про вин ци ја је жи ве ла у иш че ки ва њу ре во лу ци је. 
То је не из бе жно би ло, јер се та ква сли ка ство ри ла код на ро да. То 
је од не куд про јек то ва но и ба че но на онај свет она мо. Те ства ри не 
на ста ју са ме од се бе. У по кре ти ма ма са не ма ни ка да ни че га спон
та ног. Ја се се ћам мар та 1917. го ди не, ка да су по ва ро ши сву да би ли 
на ле пље ни пла ка ти, где се упо зо ра ва гра ђан ство да до ла зи не вре ме, 
стра шно не вре ме. И кроз не ко ли ко да на по че ла је сне жна олу ја, 
че ти ри да на је тра ја ла, ста ли су сви во зо ви, те ле граф ни је ра дио, 
по ки да ле су се жи це, Чер ни говск је био од се чен од све та.

Ка да су та че ти ри да на про шла, то је би ло 3. мар та 1917. го ди
не, се ћам се, вра ћао сам се из гим на зи је, кад на ћо шку јед не ули
це ви дим јед ног вој ни ка са огром ном цр ве ном тра ком. Шта је? У 
Пе тро гра ду, Пи тер бур гу, ре во лу ци ја, фе бру ар ска ре во лу ци ја. Она 
је по че ла 27. фе бру а ра, а ми у ва ро ши са зна ли тек 3. мар та. Е, са да, 
ис пу ња ва ју се же ље ве ћи не Ру са, цар па да. На ули ца ма су се и по
зна ни ци и не по зна ни ци љу би ли, ус хи ће ње и на да тра ја ли су неко
ли ко да на. У ва ро ши су по че ли ми тин зи, сву да го во ран ци ја, исто 
што се са да де ша ва у Ју го сла ви ји. Са да ја то знам, јер сам ја то 
све већ до жи вео — ме ња се си стем, др жа ва се рас па да. На сва ком 
ћо шку је не ко го во рио. И по че ло вре ме при вре ме не вла де. За то 
вре ме не мач ки ге не рал ни штаб из Швај цар ске по слао у Ру си ју 
Ле њи на и Троц ког. Би ли су у ва го ну ко ји је ка да су про ла зи ли кроз 
Не мач ку био за тво рен. По сла ли су их у Ру си ју да по ру ше ди сци
пли ну у ру ској ар ми ји, то је био њи хов спе ци ја лан за да так. До шао 
је Ле њин и ор га ни зо вао сво ју вла ду, дру гу, а она при вре ме на му 
је су прот ста вље на, и стал но су се они сва ђа ли. Тај со вјет ски блок 
из дао је об ја ву ко јом се обра ћао вој ни ци ма да не слу ша ју сво је 
офи ци ре. По ру шио је ди сци пли ну. И раз у ме се, са фрон та је поче
ло ма сов но де зер тер ство и фронт је био раз би јен. Је ди но су оста ли 
че шки ле ги о ни ко ји су би ли фор ми ра ни од за ро бље ни ка из ау стриј
ске ар ми је. Све је то тра ја ло це ле 1917. го ди не. Али у про вин ци јал
ној ва ро ши жи ве ло се још ста рим на чи ном жи во та, ско ро без ика кве 



908

вла сти. Сва ких не де љу да на, или сва ких де сет да на, ва рош су за у
зи ма ле не ке бан де, укра јин ски од ре ди, а то је тра ја ло до ок то бра 
ме се ца, ка да су бољ ше ви ци обо ри ли при вре ме ну вла ду Ке рен ског.

На се ве ру је по чео бољ ше ви зам са ужа сом.
У на шој ва ро ши сва ких де се так да на не ка но ва власт ко ја је 

пљач ка ла бо га те љу де. До ла зи ли су и дру ги, не са мо бољ ше ви ци, 
ни су би ли ни шта бо љи. Та ко су се сме њи ва ли до 14. ја ну а ра 1918. 
го ди не, ка да су Чер ни говск осво ји ли бољ ше ви ци. И ту је по че ло.

Уби ства без су ђе ња, ни због че га. У јед но се ло би ла је по сла та 
бољ ше вич ка ко ми си ја да од се ља ка оти ма ју хлеб, се ља ци уби ју 
не ко ли ко бољ ше ви ка, а он да су у Чер ни гов ску бољ ше ви ци хва
та ли та о це. И та ко јед но га да на ухап ше ни мој отац и брат, и још 
пе де сет дру гих љу ди.

Имао сам још јед ног бра та, Ни ко ла ја. Био је офи цир. Ра њен 
је на не мач ком фрон ту. Ле чио се у Пе тро гра ду. Кад је пре здра вио, 
по што је у сво је вре ме у Фран цу ској за вр шио Елек тро тех нич ки 
фа кул тет, ста ве га за ин же ње ра у не ки пе тро град ски вој ни за вод.

Чим је отац ухап шен, то се про чу ло, и це ло је вреј ско ста нов
ни штво у Чер ни гов ску ди гло се на но ге. На ша ку ћа је би ла окру
же на је вреј ским по се ди ма и на ша по ро ди ца је би ла оми ље на и 
по пу лар на у је вреј ским кру го ви ма, по што је до не кле шти ти ла 
Је вре је од цар ског ре жи ма. Је вре ји су то осе ћа ли, да смо ми на њи
хо вој стра ни. Ја ви ли су јед ном мом при ја те љу из де тињ ства, До тки 
Гут ма ну, ко ји је у то вре ме већ био ко ман дант не ког бољ ше вич ког 
пу ка, да је ста ри Осе нов узет за та о ца. О До тки, то је за себ на при
ча. И тај До тка Гут ман, ко ји је по сле био Да вид Шмит, до шао је у 
ва рош са пе де сет ко ња ни ка из ње го вог пу ка, пра во у за твор, осло
бо ди и мо га бра та, и оца, и још де се то ро Ру са. Кроз де се так да на 
у не ком се лу опет по у би ја ли бољ ше вич ку ко ми си ју, па су бољ ше
ви ци стре ља ли оне ко ји су оста ли у за тво ру. Ка ква је то за слу га 
Гут ма на, што је на вре ме осло бо дио мо га оца. Тог мар та ме се ца 
не ко је с пет ме та ка из ра ња вио јед ног бољ ше ви ка, а тај је имао то
ли ко сна ге да се ву као дватри ки ло ме тра док ни је сти гао у ме сто 
и био при мљен у бол ни цу. Бољ ше ви ци су ми сли ли да је по чео уста
нак про тив бољ ше ви ка и на пу сти ли ва рош. Оци ва ро ши, да би 
спре чи ли раз не пљач ке, ор га ни зо ва ли су од ред, на зва ли су га „Бе ла 
гар да”, ко ји је па тро ли рао кроз ва рош и спре ча вао ин ци ден те. У 
том од ре ду смо се на шли и мој брат и ја.

За то вре ме у ва рош су сти гли и не ки Че си, а на же ле знич кој 
ста ни ци на шли се и бољ ше ви ци по но во, у цен тру Бе ла гар да. Ноћу 
из ла зе и јед ни и дру ги, би ли су ко би, би ло и ра ње них и мр твих. 
Док су Че си би ли ту, за бра ни ли су сва ке су сре те, а по сле Че си оти
шли, јер су ви де ли да не мо гу да иза ђу на крај са на ма. По но во су 
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пре вла да ли бољ ше ви ци. Онај што је ле жао у бол ни ци, стал но је 
те ле фо ни рао у штаб бољ ше ви ка да се во ђа устан ка, ко ји је пу цао 
у ње га, на ла зи у ку ћи Осе но ва. И код нас 11 пре тре са у то ку са мо 
јед ног да на. Раз у ме се, ни шта ни су на шли. Та ко је то тра ја ло два
три да на. А ја, бу да ла, јед но га да на по шао са сво јим при ја те љи ма 
у шет њу по ули ца ма. Вра ћа ју ћи се ку ћи, ви део сам ка ко је дан 
Жи дов мо јих го ди на, ко јег сам ја у сво је вре ме, као де чак, ту као, 
по ка зу је, гру пи бољ ше ви ка из оклоп ног во за, на ме не и не што њима 
при ча. Од мах сам знао о че му се ра ди. До шли су, ухап си ли ме и 
од ве ли у же ле знич ку ста ни цу. Угу ра ли су ме у не ки те рет ни ва гон 
тог оклоп ног во за, где је већ се де ло око 25 мо јих са у че сни ка, офи
ци ра, гим на зи ја ла ца, уче сни ци у тој бе лој ла жи. Већ не ко ли ко њих 
је би ло стре ља но. По сле не ког вре ме на и ме не су по зва ли на испи
ти ва ње у згра ду же ле знич ке ста ни це, у ве ли ку са лу, где су би ли 
те ле граф ски апа ра ти, а све пу но кра сно ар меј ци ма са ве ли ким 
ре вол ве ри ма и ре де ни ци ма на гру ди ма. До ве ли су ме пред сто за 
ко јим су се де ла тро ји ца. Три бу нак, пред сед ник Три бу на ла, био је 
ко ман дир оклоп ног во за, Ђур ђи ја нац, Гру зин, мла ди офи цир, по чео 
је да ме ис пи ту је. Окру жен сам са свих стра на кра сно ар мејци ма 
ко ји псу ју, ви чу. При јат на ат мос фе ра, а? Офи цир, тај пред сед ник 
Три бу на ла, пи та ме где се на ла зи мој брат. Мој брат је, исто као и 
ја, ра ни је до ла зио у ту са лу, до но сио вот ку, ту смо пи ли са сво јим 
при ја те љи ма. Ја ка жем да не знам, по бе гао из ва ро ши. Ка ко не знаш? 
Твој брат је био ор га ни за тор Бе ле гар ди је, на бе лом ко њу је ска као 
пред про ле те ри ма. А ја, 19 го ди на сам имао, др ско му од го ва рам: 
Не прав да, ни је исти на, брат ни је био ор га ни за тор, брат ни ка да 
ни је ска као на ко њу, по што не уме да ја ше! Том офи ци ру ја од го
ва рам. До бро, до бро, ка же он, оста вљам бра та, а да ли си ти уче ство
вао у Бе лој гар ди? Ја ка жем не. Ње му, енер гич но. Он да се он окре не 
и по зо ве опет јед ног Жи до ва, Је вреј че ка, опет мо јих го ди на, ко је
га сам исто без број пу та ту као у сво је вре ме, ра сли смо за јед но, 
па је тих деч јих ту ча би ло сва ко га да на. Ај де, ка жи! – вик не тај 
мла ди офи цир. Тај је из ва дио јед ну це ду љи цу и по чео да чи та: Ја, 
Сер јо жа (зна чи ја), тог и тог да ту ма, у то ли ко са ти уве че, до шао 
сам у штаб Бе ле гар ди је, до нео ли тар вот ке, ра ки је, и та мо сам са 
сво јим при ја те љи ма до 11 са ти пио. Иду ћег да на исто, по сле опет 
дру гог да на тач но све што сам ја ра дио. А ја сам до ла зио са њи ма 
да раз го ва рам, а пио ни сам. Кад је за вр шио мој вр шњак, ја он да 
офи ци ру: Чу ли сте! Ја сам до ла зио са мо да пи јем ра ки ју са сво јим 
при ја те љи ма, а дру гог мог уче шћа ни је би ло! И тај ис пи ти вач мој 
схва ти да је це ла та ствар са свим бе зна чај на. Он тра жи мо га бра
та, а ја сам ова ко не ка сит на лич ност. Био сам при пре мљен да ће 
мене стре ља ти. Би ло ми је све јед но у том мо мен ту. Убиј ако хо ћеш! 
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Ни сам схва тао шта то зна чи. Али, из не на да, кад тај ме ни ка же: 
Из ла зи, иди одав де! Ја ње му: Шта? А он: Из ла зи на по ље! Ја: Не! Дај 
ме ни не ку це ду љу, ина че ме не кроз по ла са та опет до ве ду! Е, ту 
сам ја пре вр шио ме ру. Тај Гру зи ја нац ско чи, уда ри ру ка ма по сто лу, 
кре не, за ли је ма сти лом до ку мент и поч не да се де ре: Од ла зи, док 
се ја не пре до ми слим! И ја ви дим да не ма, да се не тре ба ша ли ти. 
Схва тим ко ли ко је је дан чо век го спо дар над тво јим жи во том. По чео 
сам гу ра ти те кра сно ар меј це око ме не и иза шао сам на по ље, по шао 
ку ћи.

Кад ви дим из да ле ка ска че око 50 ко ња ни ка, ме ђу њи ма овај 
До тка Гут ман. С тим Дот ком сам ја ра стао, пет, де сет го ди на, за
јед но, дру жи ли се, он је из си ро ма шне је вреј ске по ро ди це. Ја њега 
пре хра њи вао, за вре ме ве ли ких пра зни ка дао ње му што смо спре
ма ли, ту кли смо се ско ро сва ко га да на. Јед ном, ума ло да га ни сам 
уда вио у ре ци. Ба цио сам га у во ду, по сле ви дим да мој До тка не 
из ла зи, са мо ме ху ри из ла зе...

Ја сам иза шао из же ле знич ке ста ни це и ви дим из да ле ка да 
скачу ко ња ни ци, ме ђу њи ма До тка Гут ман, ко ји је у то вре ме био 
не ки ко ме сар. Ка да ме је Гут ман ви део, био је из не на ђен: А ја до
ла зим, јер ми је твој отац ја вио да си ти ухап шен, да те осло бо дим! 
Те бе су ухап си ли ови бољ ше ви ци из оклоп ног во за, а ни су оба ве
сти ли ме не, вој ног ко ме са ра! Идем са да са њи ма да се сва ђам! Ја 
ње му об ја сним ка ко сам се осло бо дио, за хва лим што је до шао по 
ме не, да ме из ва ди из во де, као што сам ја ње га, па по ђем ку ћи.

Ме ни у су срет иде же на бра та, Ни на Се ов на, и две мо је девој
ке, и стра шно пла чу. Ми сле да су ме не стре ља ли. Ја их за гр лим.

Имао сам че ти ри де вој ке, та да.
До ђем ку ћи, при чам, и у том дру штву што је би ло са мном, 

ско ро нео па же но, по пи јем по ла ли тре не ког фран цу ског ли ке ра. 
Раз у ме се, био сам пи јан. И то ком че ти ри да на, чим по пи јем ча шу 
во де, ја сам опет пи јан. Ни ка да по сле ни сам на и шао на не ко та кво 
пи ће, а ни сам мо гао да се се тим ка ко се зо ве.

А тај Гут ман, био вој ни ко ме сар, по сле не ког вре ме на већ 
ко ман дант не ког укра јин ског пу ка. Осло бо дио је и бра та и оца, а 
хтео и ме не, та ко да је до ла зио и на руч ко ве и на ве че ре. Чуд но ва та 
суд би на. Нај си ро ма шни је је вреј ско де те до ла зи ло у на шу ку ћу. 
По сле је он био ађу тант чу ве ног бољ ше вич ког ге не ра ла Ја ки ра, опет 
Је вре ја. Не знам, и шта је би ло, али 1937. го ди не, за јед но са још 
не ким дру гим Је вре ји ма, стре ља ни су и Ја кир, и Да вид Шмит, мој 
До тка Гут ман.

Не про ве ре на је вест, ко ју сам не знам ка да чуо, али је ве ро ват
на, јер је тих по ја ва би ло, да је је дан гим на зи ста из Чер ни гов ска 
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убио ди рек то ра гим на зи је, а по сле био ко ман дант пр вог со вјет ског 
ло го ра. Ја ни име на не мо гу да му се се тим. 

Са Дот ком Гут ма ном сам ра стао око де сет го ди на. Оно ка да 
сам га гур нуо у ре ку, ње му се но га за ка чи ла за не ко гра ње, ја сам 
ско чио, за гњу рио се, и из ва дим га из во де. Кроз не ко вре ме опет се 
са њим по сва ђам и до ве дем ње га у та кво ста ње да он ухва ти огром
не кро јач ке ма ка зе и ма ло да ме ни је убио. Да кле, стал но смо 
би ли за јед но, игра ли се, ту кли се, али та кво је то де тињ ство би ло 
– су ро во. Ма да, ја ни сам пра вио ни ка кве раз ли ке из ме ђу се бе и 
ње га. И та ко, до шла је 1915. или 1916. го ди на, ка да смо се ми рас
та ли. И тек ка да је по чео бољ ше ви зам, по ја вио се Дот ко. Био је у 
не кој пар ти ји и био вој ни ко ман дант бољ ше вич ки у на шој ва ро ши. 
Узео је псе у до ним Да вид Шмит, по не ком офи ци ру ко ји је уче
ство вао у ре во лу ци ји 1905. го ди не и у тој бу ни из гу био гла ву. Са 
тим Дот ком по сле сам ја имао и дру гих до га ђа ја.
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ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ

ЧЕКАЊЕ

ОИ ВИ ЧЕ НО БЕС КРА ЈЕМ

Ми сао на те бе je већ
улу до про ћер дан век
па је ди но још мо гу рећ
све ла се на уздар је тек 

Ус тра ну зар да оста вим
сан што ме још про жи ма:
ле жиш на у знак у тра ви
са зве зда ма у очи ма

и сву ноћ ти на до да јем 
на нео б у зда ни смех
мир ои ви чен бес кра јем 
и ми сао све де ну на грех.
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ЧЕ КА ЊЕ

Не ви дим те ил’ од мра ка 
Ил’ од цр них уво ја ка – 

Че кам да се ја виш опет 
оста вив у бла ту сто пе 

или да по уској ста зи 
бо со но га снег раз га зиш

да ме пре не у сва ну ће
тво ја пе сма ис пред ку ће

Не ви дим те ал’ те слу тим
кроз на дам се кроз ме ђу тим

ко кроз не што изда ле ка 
што мир но и ду го че кам

О КИ ШИ
а у ства ри љу бав на

Пред ки шу се раз ле те 
по над кро во ва пти це
У про зо ру на ста кло де те
у игри при сло ни ли це

па се ок но од да ха за ма гли
и ње го ва ма ле на гла ва
као да се гу би у ма гли
и у ма гли иш че за ва

Ве тар на не се обла ке гу сте 
из чи ста ми ра пљу сне ки ша 
ули це зачас опу сте 
и град се ко усред но ћи сти ша

а њих дво је ис под стре хе
као у ре кла ми за ки шо бра не
не ште дећ по љуп це и осме хе
че ка ју да ки ша ста не
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СИТ НИ ЦЕ

Све ове сит ни це 
ко је се у ја ти ма 
као упла ше не пти це
раз ле те из мо јих ри ма

сво де се на осмех њен 
што ме од без на ђа спа са ва 
па бих да сва ки трен 
са чу вам од за бо ра ва

бо ја жљи во каo кад ме де те 
при ве чер њој шет њи гра дом 
у про ла зу не где срет не 
и по гле да то пло кра дом 

НЕВ СКИМ ПРО СПЕК ТОМ

Да ли нас ма кар ма ло има на ме сти ма 
у ко ја смо за ко ра чи ли тек ми сли ма 

па мо гу да ви дим Пе тро град 
да ви дим па ле ли се све тла 
у вре ме бе лих но ћи 
и сја је ли зве зде
или са мо тво је очи 
оба сја ва ју град
Ето и сад 
док у дан кро чим
и ре ку бе ле над ле ћу пти це
на Нев ском про спек ту по це лу ноћ и дан
че кам да те од не куд до ве ду ули це 
а уза луд но ми је че ка ње знам
јер све је не ствар но и све је сан

а у сну пре ко сво јих оба ла 
Не ва се из ли ва да ти до дир не сто па ла 
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ЂИ ЈА ПИН ГВА

ТАЛИЧНИЛИЈУ*

„Пре зи ме и име?”
„Та лич ни Ли ју.”
„На ис пра ва ма пи ше Ли ју Ха ва, от куд вам сад то ’та лич ни’?”
„Про ме нио сам име, са да се на то ода зи вам.”
„У ре ду, Та лич ни, ре ци те ви ме ни, је сте ли ви Ли ју Ха ва?”
„Дру же, зах те вам да ми се обра ћа те са Та лич ни Ли ју!”
„Слу шај те ви, Та лич ни Ли ју!”
„Из во ли те, дру же...”
„Зна те ли за што вас ли ша вам сло бо де?”
„За то што сам упр тио мр тва ца?”
„О че му ви то?”
„Он да за то што ни је тре ба ло да се сму цам по же ле знич кој 

ста ни ци с Ву фу ом на ле ђи ма.”
„Па кад сте већ та ко па мет ни, за што сте то учи ни ли?”
„Мо рао је да се вра ти ку ћи.”
„Ка квој ку ћи? Где?”
„У ва ро ши цу По ве тар че во, у окру гу Шанг џоу.”
„Пи там за вас!”
„Ло ка лац.”
„Мо лим?”
„Ве лим, одав де сам, из Си ја на.”
„Из Си ја на?”
„Ба рем би тре ба ло.”
„Дру же, би ло би вам бо ље да го во ри те исти ну.”
„Да бо ме.”
„Па за што он да ка же те да би тре ба ло да сте из Си ја на?”
„Па, дру же, ствар но би тре ба ло, по што...”

* Од ло мак из ро ма на Та лич ни Ли ју.
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[1]

Се ћам се, би ло је то тач но три на е стог ок то бра две хи ља ди те. 
Ста ја ли смо код ис точ не огра де на тр гу ис пред же ле знич ке ста
ни це у Си ја ну и че ка ли да ми ми ли ци о нер на пи ше ка зну. Ве тар је 
лу дач ки за ви јао, ли шће се ра ста ја ло од гин коа, ка тал пи и пла та на 
по ре ђа них по обо ду тр га, пре кри ва ју ћи тло бли ста вом цр ве ножу том 
са гом.

Зна те, бри га ме за фла шу та и ба и ја1, али бе лог пе тла пре жали
ти не мо гу. На род у По ве тар че ву ве ру је да се дух умр лог у ту ђи ни 
мо ра вра ти ти ку ћи. Да ду ша не би за лу та ла, за те ло по кој ни ка 
ве зу је се бе ли пе тао, да јој се на ђе као во дич. Пе вац ко га сам ку пио 
тре ба ло је да Ву фу о вом ду ху обез бе ди пут у за ви чај, али је на 
кра ју та пти чу ри на све упро па сти ла. Те жи ла је нај ви ше два и по 
ђи на2, а же на за ва гом је упор но твр ди ла да пти ца има три ђи на. 
На чи сто сам по ши зео.

„Пре ста ни да бу ла зниш, не ма шан се да то пер на то чу до те жи 
три ђи на, то се и од о ка ви ди! Хо ћеш ли да ти ка жем за шта ми 
тре ба?” Ни сам се ис тр тљао, раз у ме се. Знам ја да др жим је зик за 
зу би ма.

Али она је са мо на ста ви ла да кре шти: „Мет ни је на ва гу! Де
дер, мет ни је на ва гу!” Сва та дре ка мо ра ла је при ву ћи по ли ци ју 
и је дан се, да бо ме, ство рио.

Опа зио је вре ћу за спа ва ње уве за ну ка на пом и сме ста ис па лио: 
„Је ли, шта је ово?”, боц нуо је вре ћу пен дре ком. Ве се ли Ши је на 
ме сту по си вео у ли цу, као да га је не ко по суо пе пе лом, а он да је 
бу да ла раз ја пи ла она сво ја ла ја ва уста и ре кла ми ли цај цу да прено
си мо сви ње ти ну. Ej! Од то ли ко ства ри он се за пра се ти ну ухва тио.

„Сви ње ти ну? Па ко још умо та ва сви ње ти ну у вре ћу за спа ва
ње”, по ли ца јац је на ста вио да ћу шка вре ћу све док се је дан крај ни је 
отво рио, а та да је она ку ка ви ца од Ве се лог по ка за ла сво је пра во 
ли це. Ба цио је фла шу ба и та и ја и збри сао ко ли ко га но ге но се. Пан
дур ме сме ста шче пао за гу шу и ве зао ли си ца ма за обли жњу бан деру.

„Мо же те ли, мо лим вас, да ме при ве же те за ле ву ру ку?”, упу
тио сам му искрен осмех. Де сну сам ис те глио док смо ко па ли ја рак. 
Пен дрек ме ово га пу та пот ка чио по мо шни ца ма. „Уо зби љи се!”, 
на ре ди гру би јан, што и учи них.

Му ти ло ми се као да су ми очи пу не кр ме љи на, али на те рао 
сам се да оста нем при бран. Ма сти ло ни је хте ло да ка не из по зор

1 Та и баи (太白 – Tàibái) је же сто ко пи ће ко је је име до би ло по на дим ку 
зна ме ни тог ки не ског пе сни ка Ли Ба и ја, ко ји је био ве ли ки ужи ва лац у пи ћу.

2 Ђин (斤 – jīn) је стан дард на ки не ска ме ра за те жи ну. Је дан ђин из но си 
пет сто гра ма. 
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ни ко вог пе ра, па га је упор но тре скао. Че ло му је би ло пу но кра
те ра и упа ље них бу бу љи ца. По ку шао сам да се но гом под у прем 
о ле лу ја ви пла тан, али ни сам мо гао да га до хва тим. Ку нем вам се, 
ни ка да ни сам ви део кли па на с та ко ро ша вим ли цем! Ви ди се да 
ни је оже њен, чим је жу стар ко не у шкро пље ни ја рац!

За чу се шкљо цај, не ка но ви нар ка се већ ба ци ла на фо то гра
фи са ње.

У тре ну ми по ста де мр ска. Би ла је до те ра на као де вој чу рак, 
са ши шка ма до обр ва, али се ви де ло да га зи три де се ту. Ис пр ва ми 
ни је за па ла за око, али ка да сам је при ме тио, за гла дио сам ко су, 
по пра вио оде ћу и стао по боч ке ка ко би ме сли ка ла из про фи ла. 
Ме ђу тим, иду ћег да на сам ви део да су у но ви на ма ис ко ри сти ли 
сли ку где да јем из ја ву по гу рен као гу да ло, а ис пред ме не ле жи вре
ћа с цвет ним де зе ном из ко је ви ри Ву фу о ва но га. На фо то гра фи ји 
се ле по ви де ла ње го ва обу ћа, не ка кав жу ти гу ме њак с па муч ном 
по ста вом. Ма ми цу му, по ми слих, па ова сли ка је го ра од оне кад 
вас по стро је у ста ни ци. Имам из ра жен нос и пу не усне, али због 
не че га га ду ра ни је хте ла да ме сли ка из про фи ла.

Не ма шан се да сам то ли ко гр дан, та при ка за на сли ци ни ма
ло не ли чи на ме не.

Пу сти ли су ме из по ли циј ске по ста је на кон што је мр тво зор
ник пре дао Ву фу о во те ло по греб ни ку. Ме ђу тим, све јед но сам мо рао 
да се вра тим на же ле знич ку ста ни цу и са че кам ње го ву го спо ђу 
ко ја је до шла да се по бри не око са хра не. Трг је био кр цат и све ти на 
ко ја се већ до хва ти ла но ви на, упи ра ла је пр стом у ме не го во ре ћи: 
„Гле дај те, ено та мо. Ено бу да ле што је по ку ша ла да про швер цу је 
леш, и то во зом! То је Ли ју Ха ва! Ка ква је то њу шка!” Ни сам обра ћао 
па жњу ни кад су по че ли да ме оба си па ју увре да ма: „Гле, љу ско ждер 
из Шанг џо уа!” Осло вља ва ли су ме с „Ли ју Ха ва”, па их ни сам за
ре зи вао, уз то про зи ва ли су љу де из Шанг џо уа за шта сам још ма ње 
ма рио! Та мо ода кле до ла зим, зе мља је то ли ко ис по сна да за ли хе 
жи та ри ца не мо гу да по тра ју це лу го ди ну, па нам на про ле ће оста
је са мо ка ша од су ше ног пер си мо на и пи рин ча них љу ски. Да кле, 
гла си не да су љу ди из Шанг џо уа стра стве ни љу би те љи ре за на ца 
су пот пу но нео сно ва не.3

Тре ба ло ми је ма ло вре ме на да раз ми слим. Ву фу о во те ло се 
на ла зи ло у по греб ном до му, што зна чи да ње гов дух још увек лута 
по тр гу. Мо жда се ве ре по се ма фо ру или чу чи на го ми ли пр же них 
пи ли ћа; мо жда се ди на твр до ку ва ним ја ји ма, хле бу или бо чи ца ма 

3 Из раз 炒面客 (chǎomiàn kè) до слов це зна чи „гост ко ји на ру чу је ре зан це” 
и од но си се на ста нов ни ке си ро ма шни јих про вин ци ја (на ро чи то про вин ци је 
Ган су), где ре зан ци, услед оску ди це, пред ста вља ју основ ну жи вот ну на мир ни цу. 
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ми не рал не во де. Да, за це ло је на не кој од тих те зги ца. Кр ста су ме 
жи га ла, а умор по ла ко об у зи мао, па сам се ухва тио за ле ђа. Утом 
ми си ну: до бра ко ла се не по зна ју по ша си ји, већ по мо то ру, јел те? 
Као што ау то за ви си од мо то ра та ко и чо век за ви си од бу бре га, 
зар не? Кр вљу и ме сом сам из По ве тар че ва, али по што сам бу брег 
про дао не ко ме у Си ја ну, то зна чи да де лом при па дам овог гра ду. 
Био сам вр ло за до во љан сво јим умо ва њем, прем да сам осе тио не
ка кву се ту по ме ша ну с по но сом. Ди гао сам гла ву и бо дро кре нуо 
низ ули цу. 

Ја ни сам Ха ва Ли ју! Ни сам љу ско ждер из Шанг џо уа! Ја сам 
Та лич ни Ли ју, Ли ју из Си ја на!, бат мо јих но гу сам је ис плео ову ко
ра чи цу.

Ка да сам је упо знао, Менг Ји чун ми је ре кла: „Та лич ни Ли ју, 
ти ни ма ло не ли чиш на се ља ка.”

Ми слио сам да гре ши. „Ја ћу ва зда би ти се љак, баш као што 
ов че ти на увек за у да ра на лој”, про це дих јет ко.

Ме ђу тим, она ми ре че да се у Си ја ну на гле да ла сва ко ја ке фе ле 
– чи нов ни ке, по слов не љу де, па чак и ин те лек ту ал це и да не ки од 
њих ни су би ли ни шта про сти ји од ка квог се ља че та. Те ре чи су ме 
та кле пра во у ср це. Од у век сам сма трао да се раз ли ку јем од оста
лих из се ла, ма кар од Ву фуа. Те шко ми је да тај осе ћај пре то чим 
у ре чи, али знао сам да су ми су ђе не бо ље ства ри.

Да ћу вам не ко ли ко при ме ра. Пр во и пр во: до бро ра чу нам 
на па мет. Ма те ма ти ку сам као ма ли ре ша вао из гла ве, без за пи си
ва ња на па пир, чак и кад су у пи та њу би ли тро ци фре ни или че тво
ро ци фре ни бро је ви. Ра дио сам то на свој на чин, ко ји раз у ме се, не 
бих да от кри вам. Дру го, пе ша чио сам и по три де сет ли ја4, на пра
зан сто мак, са мо да бих сти гао на опе ру у Сре зо ву.5 Тре ће, оде ћа 
ми је ста ра, то сто ји, али увек чи ста и уред на. По што не мам пе глу, 
обич но си пам кљу ча лу во ду у ке ра мич ку шо љу и та ко ис пра вљам 
на бо ре на пан та ло на ма. Че твр то, умем да сви рам сјао, то вам је она 
фру ла што се ус прав но др жи. Та мо у По ве тар че ву, до ста љу ди зна 
не што да од гу ди, али са мо сам ја био ви чан на сја оу. Пе то, ако имам 
не ки про блем или по те шко ћу, не до са ђу јем ни ком. Ка да ме му ка 
при те ра, ја се са мо на сме јем и пу стим да про ђе. Ше сто, не под но сим 
љу де с по га ним је зи ком. Шта су вам скри ви ли нечији ро ди те љи? 
Шта вам је кри во не бо? За што их та ко псу је те? Чо век ко ји је отку
пио мој бу брег је на вод но шеф у не кој ве ли кој фир ми, па су ме у 
бол ни ци те ра ли да се те сти рам на го ми лу бо ле сти. Са мо из во ли те, 

4 Ли (里 – lǐ) је тра ди ци о нал на ки не ска ме ра за ду жи ну ко ја из но си пет сто 
ме та ра.

5 Ми сли се на тра ди ци о нал ну ки не ску опе ру.
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ре као сам им. Пре пи па ли су ме уз дуж и по пре ко и на шли су ми 
са мо хе мо ро и де. Бу џа је по хва лио мо ју при себ ност, али ни је про
пу стио да ис ко мен та ри ше ка ко сам мал чи це за пу стио те ло. Уз вра
тио сам с при стој но шћу, иа ко ми је та из ја ва ишла на жив це, чак 
сам му на ра стан ку по кло нио и кор пу све жих ја ја. Сед мо, усне су 
ми бла го по ву че не на го ре, па сам при род но на сме јан. Пре че ти ри 
го ди не ка да је тет ка Ванг про во да џи са ла за ме не, три да на и три 
но ћи сам ду вао у фру лу. Он да ми је ре кла да мо рам да са гра дим 
но ву ку ћу, те сам бр жебо ље про дао ме ри цу кр ви. Али, кад сам 
чуо да су се не ки љу ди из Да ван го уа по тро ва ли про да ва ју ћи крв, 
ви ше ми се ни је да ло. За то сам про дао бу брег и тим нов цем по ди гао 
но ви дом. Та ман што ози дах ку ћу, кад оно – де вој ка се већ обе ћа
ла не ком дру гом. Ма шта обе ћа ла – уда ла се. У ре ду, ка жем се би, 
уда ла се, па уда рим у фру лу још три да на и три но ћи. По сле сам 
ку пио пар жен ских ко жних ци пе ли ца на шпиц. Та што се уда ла, 
мо ра да је има ла кри ве но ге, и бан га ве пр сте, по ми слих, на ћи ћу 
се би пра ву же ну ко јој при ста ју ове ци пе ле.

Раз у ме се, же не са та квим сти лом мо гу се на ћи са мо у Си ја ну.
Те шко ми је да об ја сним за што сам та ко при вр жен Си ја ну, 

ме ђу тим от ка ко је мој бу брег пре са ђен оном бо га ту ну, по чео сам 
да са њам о град ским зи ди на ма и го ле мим др ве ним ка пи ја ма с окру
глим за кив ци ма ве ли ким по пут чи ни је пу не пи рин ча. Са њам и о 
ку ли зво на ри с по зла ће ним цре по ви ма. У тим сно ви ма се дим на 
из бе ље ној сте ни крај кло ну лог бо ра пред бе де мом ста рог гра да.

Ка да сам ко нач но при спео у Си јан, зи до ви и ку ла су би ли исти 
као из мо јих сно ва, а ту се на ла зио и онај по ви је ни бор с обе ље ном 
сте ном до се бе. Не ке ства ри су ми на јед ном по ста ле ја сне. По сто јао 
је раз лог за мо ју очи глед ну фи зич ку не моћ, што ни сам као Ву фу 
мо гао да пре га цам ре ку ду бо ку до па са и да на гр ба чи до те глим 
то вар огре ва од сто пе де сет ђи на. Схва тио сам за што је Ву фу мо
гао да сма же и ту це ку ва них слат ких кром пи ра од јед ном, а ме не 
је од три кром пи ри ћа му чи ла го ру ши ца. На јед ном сам знао от куд 
се тај по спан ко од Ву фуа оже нио, а ја остао бе кри ја. Ка за ћу вам шта 
је по сре ди: ме ни је би ло су ђе но да по ста нем Си ја нац.

[2]

За и ста сам по стао Си ја нац. Ако се чо ве ков жи вот мо же поде
ли ти у ета пе, он да је део жи во та про ве ден у По ве тар че ву нај ви ше 
на лик го ми ли сла ме ко ју ве тар раз но си ка ко му се прох те, а за тим 
до ла зи град ски жи вот.

Ред је да ка жем не што и о Ву фуу. Не ћу ни шта из о ста ви ти. Ви
ди те, нас је суд би на спо ји ла, иа ко је јад ни чак био до зла бо га ру жан 
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и по ма ло груб. На же ле знич кој ста ни ци, а за тим и у по ли циј ској 
по ста ји упор но сам сви ма по на вљао ка ко смо ми не рас ки ди во по
ве за ни. Мо ра да смо се у про шлом жи во ту гад но огре ши ли је дан 
о дру го га, па сад вра ћа мо с ка ма том.

Ву фу је био пет го ди на ста ри ји од ме не, и да је све по ре ду, 
ја бих ње га сле дио, а ова ко се он ва зда ву ца рао за мном. Ри зни чар 
Хан је твр дио да сам ја фин пре ма Ву фуу са мо због оне ње го ве 
мла де сна ше, али то је тр тљао са мо да ми се на ру га. Ко ји ће ми 
же на с то ли ким гру ди ма и зад њи цом као бам бу со во си то? Ја ки се 
из не на дио кад је чуо ка кве же не во лим. Ре као је да се се ља ци ма, 
по пра ви лу, сви ђа ју је дре до ма ћи це с ши ро ким ку ко ви ма јер де лују 
плод но. Не ка му бу де, то са мо до ка зу је да ја ни сам се љак!

Би ло ка ко би ло, Ву фу о ва же на је из ро ди ла тро ји цу си но ва, 
опа ку раз бој нич ку бан ду, ко ју је си ро ти Ву фу је два успе вао да 
пре хра ни. По ве тар че во је увек оску де ва ло с плод ном зе мљом, а 
от ка ко је де ве де се тих ту да про шла пру га, ста ње се са мо по гор
ша ло. На кра ју су сви ко ји су то мо гли, по шли тр бу хом за кру хом 
у град. Ме ђу тим, Ву фу ни је баш нај би стри ји, па сам, по што ни ко 
дру ги ни је хтео, мо рао да га узмем под сво је. Од се ли смо у Сре
зо ву при хва та ју ћи се сва ка квог по сла: гра ђе ви не, ко па ња гро бо ва, 
ме ша ња ци га ла, и зи да ња ка ље вих пе ћи. Је два смо успе ва ли да 
на мак не мо не ку цр ка ви цу пре по ла ска ку ћи, а тек што би се вра
ти ли, већ би до шло вре ме да кре не мо у но ву на по ли чар ску се зо ну. 
И та ко је би ло из го ди не у го ди ну. Сва ки пут кад смо се вра ћа ли 
ку ћи, ја бих у ша ли до да вао: „Ву фу, по бра ти ме, док ти ја шеш ону 
тво ју го спо ђу, ја се си ро мах пе њем са мо на кре вет. Ка жи ми, је л’ 
то по ште но?”

„А шта сам ти ја крив?”, од бру сио би Ву фу.
„Не мој ве че рас ку ћи, хај де да сљу шти мо по ко ју”, до да дох, и 

Ву фу јед не ве че ри ствар но оста де код ме не на пи ћу.
Ка да сам про дао бу брег, у По ве тар че ву ни ко сем Ву фуа ни је 

имао пој ма. „Не мој да си што год ко ме зуц нуо, чу јеш?”, при пре тио 
сам му.

„Бу ди без бри ге. Био сам цр ве но гар де јац6 за вре ме Кул тур не 
ре во лу ци је, и др жао сам Ма о ву знач ку на гру ди ма, а сад ћу да при
бо дем јед ну за те бе!”, ре че то и од не куд из ву че пра ву прав ца ту 
знач ку и за ри је пра во у ме со. Кр ва рио је, па иа ко сам стрг нуо знач
ку, све јед но му је остао ожи љак на гру ди ма.

6 Цр ве на гар да је на зив за сту дент ски по крет мо би ли сан од стра не Мао 
Це дун га за вре ме Кул тур не ре во лу ци је. По крет се ис по чет ка ба вио кри ти ком 
бур жо а ских еле ме на та у ака дем ским сло је ви ма ки не ског дру штва, да би вре
ме ном пре ра стао у сво је вр сну па ра вој ну фор ма ци ју.
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Ри зни чар Хан је ме ђу пр ви ма оти шао за Си јан. Нај пре смо 
чу ли да је два са ста вља крај с кра јем, али он да су по че ле да ко ла ју 
гла си не ка ко се на фа ти рао. Хан је ту до шао као ква сац, па је те сто 
из По ве тар че ва по ла ко на ра ста ло и не ко ли ко љу ди је већ кре ну ло 
ње го вим сто па ма. По ку шао сам да под стак нем Ву фуа: „Хај де мо 
и ми!”, не пре ста но сам му зво цао.

Али ни је по пу штао: „Укла пам се ов де, фи но ми је у Сре зо ву. 
Је дем и обла чим се као и сви оста ли. У Си ја ну ћу штр ча ти као 
чир. Сви снуо бих од то га, ствар но.”

Мр ско ми је би ло да га гле дам та ко пре пла ше ног. Исто као 
да су Си јан ци ти гро ви што про жди ру љу де или не ка кве тро гла ве 
спо до бе. Сла ба вај да од ње га! Пра вио сам се луд и сео на плоч ник 
да ис пу шим јед ну. Не да ле ко од нас, пас је гло дао ко ску без ијед не 
трун чи це ме са. Ку нем вам се, био би у ста њу да до су тра гло ђе ту 
го лу кост. Шут нуо сам га и за ви тлао ко ску на кров пре ко пу та.

Ву фу ме је сум њи ча во по гле дао. „Ако оде мо, хо ће мо ли се 
јед ног да на вра ти ти?”

„Ако ме та мо по слу жи сре ћа, ја се си гур но не вра ћам!”
По гле дао ме је као да сам си шао с ума: „Али, тек си укро вио 

дво соб ну ку ћу!”
„Па шта? Но ва ку ћа ме са мо за др жа ва у По ве тар че ву, пре ће 

би ти да је то дво соб ни ков чег!”, чим сам то пре ва лио пре ко је зи ка, 
знао сам да је ствар око од ла ска у Си јан ре ше на. Бу брег ме је при
зи вао, мо рао сам да по ђем.

„Ако се ствар но не вра ћаш, да ли то зна чи да ћеш ми оста ви
ти ку ћу?”, упи та Ву фу.

„Да бо ме, ево мо жеш и да узмеш ове ци пе ле”, пла нуо сам и 
стао да га ђо ном ту чем по гла ви. Ти ње га ци пе лом, он те бе осме
хом, та кав је био ста ри до бри Ву фу, не го шта. „Хај де да ми узмеш 
чи ни ју су пе без ре за на ца. По не ли смо на ше су ве хлеп чи ће да их 
умо чи мо у су пу, али ни смо мо гли тек та ко да тра жи мо ма ло су пе, 
а да при том не ку пи мо ре зан це, па за то кад је Ву фу узео чи сту чи
ни ју, пре ко рио сам га: „Са мо узми не ку пр ља ву са сто ла.” Та ко ће 
га зда ри ца по ми сли ти да смо већ по ку са ли ре зан це и до пу ни ће нам 
чи ни је вре лом су пом. Ву фу је био то ли ки ти кван да му то ни ка да 
не би па ло на па мет.

Јед ном сам га пи тао: „За ми сли да не ко спа си не чи ји жи вот, 
па он да та спа се на осо ба из ба ви још не ко га. Ако ка сни је не ко од 
те дво ји це мо ра да мре, ко би тре ба ло да ба ци ка ши ку?”

Ву фу ме је са мо сме те но по гле дао: „Ко?”
„Онај што је ско ро спа сен си гур но не тре ба да умре.”
„За што?”
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Уз дах нуо сам и куц нуо га фру лом по че лу: „Де дер, из ма си рај 
ми ма ло врат!” По слу шао ме без окле ва ња. До дир му је био баш 
ка ко тре ба, ни пре јак ни ти ме ти љав, а бо га ми знао је да утре фи и 
аку пре сур не тач ке.

Ја Ву фуу ни сам спа сио жи вот, али ако ће мо пра во, био ми је 
и те ка ко по тре бан. Слу шао ме је јер је знао да сам већ уло жио 
до ста па ра и тру да бри ну ћи се о том бу здо ва ну.

„Па куј пр ње, Ву фу”, ре кох му, „Иде мо за јед но.”
...

Пре вео с ки не ског
Бо јан Та ра бић
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ОЛ ГА ФЈО ДО РОВ НА БЕР ГОЉЦ

ПЕСМЕОРАТУ

ДА НАС ЋУ РАЗ ГО ВА РА ТИ СА ТО БОМ

Фа ши сти ни су ус пе ли да за у зму Ле њин град.
За тво ри ли су га обру чем бло ка де.

Раз го ва ра ћу да нас с то бом,
При ја те љу, дру же ле њин град ски,
О све тло сти ко ја си ја над на ма,
на шем по след њем ослон цу.

При ја те љу, до па ли су нам гор ки да ни,
Пре те не са гле ди ве бе де,
Али ми ни смо за бо ра вље ни, ни смо са ми – 
И то је по бе да већ.

По гле дај – пу на ма те рин ске ту ге,
Иза дим не тут ња ве оп са де,
Не ски да уз бу ђе ни по глед зе мља
Са за штит ни ка Ле њин гра да.

Та ко је не ка да, от пра тив ши дру га у по ход,
У те жак и сла ван под виг,
Је ца ју ћи, гле да ла ве ко ви ма
Са град ских зи ди на Ја ро слав на.
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Мо ли ла је, да бар ве тар хи тро про не се глас,
До дру га кроз ди вљи ну и ви си не...
А пи сма ле те у Ле њин град са да,
Као у пе сми, на де се ти не хи ља да.

Кроз пла мен и ве тар ле те и ле те,
Њи хо ви ре до ви раз ли ве ни су за ма,
На сто је зи ка о јед ном го во ре:
„С ва ма смо, дру го ви, с ва ма!”

А ко ли ко по шиљ ки при сти же од ју тра
Ова мо, у ле њин град ске че твр ти!
Ка ко ми ри шу ру ка ви це и џем пе ри,
На за бо ра вље ни мир и сре ћу.

На ма је ави о не по сла ла до мо ви на
Да бу де мо још не у стра ши ви ји! – 
И чуј на је њи хо ва пе сма, гром ка и рит мич на,
И вид но је бли ста ње њи хо вих кри ла.

Дру же, по чуј, уста ни, осмех ни се,
И са иза зо вом све ту ре ци:
Ни смо са ми у бор би за овај град, –
И то је по бе да већ.

Хва ла. Хва ла, до мо ви но мо ја,
За сна жну по моћ и љу бав.
Хва ла за пи сма, за кри ла,
А хва ла и за ру ка ви це.

Хва ла ти за бри гу тво ју –
Она нам је дра жа од на гра де.
Њу не ће за бо ра ви ти у оп са ди, у бо ју
За штит ни ци Ле њин гра да.

Ми зна мо, до па ли су нам гор ки да ни,
Пре те не са гле ди ве бе де.
Али, до мо ви на је с на ма, ми ни смо са ми,
И на ша ће би ти по бе да.

[16. ок то бар 1941]
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ЖЕ ЉА

Ја одав но жи вим с овом на дом:
Вра ти ће се
Град Пу шкин на ма, –
Пе шке ћу кре ну ти пре ма ње му, као што су не кад
Хо до ча сни ци хи та ли све тим ме сти ма.

Не за бо ра вих да ле ки, да ле ки,
Баш као из ра та по вра так.
Пут к Пу шки ну, спа љен, жа ло стан,
Пут ка оно ме што се не мо же вра ти ти.

Ми ли дом са ко сим зе ле ним кро вом,
Крај ње га ли пе кит ња сте...
Ћер ка је мо ја жи ве ла ов де, Ири ша,
Бе ше ри ђа по пут ме не.

Се ћам се свих ста за, сва ког угла
У та јан стве ним пу шкин ским вр то ви ма:
С они ма, ко је до са да ни сам опла ка ла,
Че сто сам до ла зи ла ова мо.

Пе шке ћу по ћи у да ле ки Пу шкин
Од мах, чим са знам – да је вра ћен.
На цр ном ру бу пар ка
По кло ни ћу му се до зе мље.

Кла њам се све му што сам ов де во ле ла, –
Ср це, не ре ци збо гом, не за бо ра ви! – 
Кла њам се све му, што вра тих,
А три пут – они ма ко је вра ти ти не мо гу.

[31. де цем бар 1943]
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ПО БЕ ДА 
ДАН ПРЕ

За пам ти ове да не.
Ослу шни ма ло.

И тво ја ду ша осе ти ће у тај час:
Она је сти гла и ста ла на праг,
са мо што на вра та не по ку ца.

Сто ји на по де сту,
Там ном,
до бро зна ном,
У вој нич ком, по це па ном, си вом
Ша тор ском кри лу,
Кр ва ви зној не обри сав ши с ли ца.

Жу ри ла је к те би из ра та
Та ко бре ме ни тог,
Ре чи ма нео пи си вог.
Па она је зна ла: све че ти ри го ди не
Ти си је че као,
Ти си знао њен пут.

Ти си дао све што си мо гао, за ње ну од луч ност:
Сав жи вот свој,
Сву ду шу сво ју,
Ра дост,
Плач.

Ти у њу ни си по сум њао
У да ни ма стра да ња,
Не уз ди гав ши се за луд но ни у да ни ма успе ха.
Са истог тог по де ста
Че ти ри го ди не за ре дом ис пра ћао си
Оне – нај бо ље,
Оне, ко ји не освр ћу ћи се 
Кре ну ше ка ње ним бе смрт ним гра ни ца ма.
И ето је – она на твом пра гу.
Ди са ње за у ста вља и ћу ти.
За дан или два, још са свим ма ло,
За сат – до ћи ће и по ку ца ти.
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И тог тре на ме ло дич ним то ном
Пре сто нич ни сиг на ли ће се огла си ти.
По зна ти глас из го во ри ће:
„Па жња...” –
А по сле ће гру ну ти тру бе, и по ча сна паљ ба,
И по ку ља ће све тлост,
Ис пу ни ће тво ју со бу,
Слич на све тлу ду ге и зо ре,
Свом прав дом,
Свом ра до шћу све та
Тво је ће би ће оза ри ти.

За пам ти све.
Не ка за у век спо мен
До де та ља, до сит ни ца са чу ва
Све, са чим си жи вео,
Што си го во рио са при ја те љи ма,
Све што си про жи вља вао,
О че му си ми слио тих да на.
За пам ти чак и не бо и вре ме,
Све упи јај у се бе,
Све усли ши:
Па ти жи виш у про ле ћу те го ди не,
Ко ју ће на зва ти – Про ле ћем Зе мље.

За пам ти све! И у сва ко днев ним бри га ма
У све му нај чи сти ји од сјај опа жај,
Сто ји По бе да на твом пра гу.
Са мо што не уђе.
До че куј!

[3. мај 1945]

Пре ве ле с ру ског
Бог дан ка Жи ва но вић
Лу на Гра дин шћак



928

Е С Е Ј И

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

МЕТОДЕИМОДЕЛИМОНОГРАФСКОГ 
ПРОУЧАВАЊАКЊИЖЕВНОГОПУСА 

Ф.М.ДОСТОЈЕВСКОГ 
(Прилогтеоријирецепције)

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
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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).
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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: 
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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.”

Др Ра до мир В. Ива но вић
про фе сор уни вер зи те та у пен зи ји
еmail: ana ze ce vic @gmail.com 
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МИ ЛЕ ТА АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ

ПРЕДАНОСТ,ИСТРАЈНОСТ, 
ВЕРАИСЛУЖБА

СА ЖЕ ТАК: За пред мет опи са узе та је књи га из бо ра тек сто ва 
Ми ла на Ка ша ни на За ве шта ње срп ског Ати ња ни на о дру штве но
по ли тич ким и умет нич ким те ма ма и лич но сти ма ро ђе њем и ра дом 
ве за них за Но ви Сад и Вој во ди ну. У ра зно вр сно сти те ма и при сту па, 
књи гом до ми ни ра ју два ти па тек сто ва. Јед ни су кра ћи, ин фор ма тив
ни и про блем ски, а дру ги углав ном есе ји стич ки пор тре ти зна чај них 
ства ра ла ца: пи са ца, ком по зи то ра, сли ка ра. Сле де ћи Ка ша ни но ва 
ви си ка струч на, мо рал на и па три от ска на че ла и узор ни стил, у тек
сту се из два ја ју оне те ме и лич но сти ко ји су ре пре зен та тив ни за 
ње гов по ли хи стор ски при ступ и ства ра лач ки трет ман. На ро чи та 
па жња се ука зу је оним са др жа ји ма и од ли ка ма ње го ве ин тер пре
та ци је ко ји при мер но пред ста вља ју осо бе ност ње го вог при сту па 
и по ступ ка, као и на ње гов из ра зи ти кул тур ни па три о ти зам. Ак тив
ну свест о вред но сти на ци о нал не исто риј скоумет нич ке тра ди ци
је и по тре бу ње ног те мељ ног и об у хват ног из у ча ва ња и вред но сне 
ва ло ри за ци је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вој во ди на, Но ви Сад, вред ност, тра ди ци ја, 
ис тра жи ва ње, опис, по сту пак, слу жба, исто ри ја, кул тур ни па трио
ти зам, по све ће ност, на ци ја, кон ти ну и тет, кул ту ра, по ли ти ка, умет ност 

Пам ти уви јек за вјет свој, ри јеч ко ју си дао
на ти су ћу ко ље на.

Псал ми Да ви до ви, 105, 8 

Ожи вља ва ње лич но сти и де ла на ци о нал не ста ри не и кла си
ке увек до но си но ва са зна ња и отва ра но ве не до у ми це и пи та ња. 
Не са мо она ко ја су у ве зи са чи ње ни ца ма ње го вог жи во та и де ла 
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већ ви ше она ко ја, у обр ну тој пер спек ти ви, го во ре о на ма по во дом 
одабра ног пре га о ца. То је увек та ко ка да се ра зло жно и спрет но 
ода бе ре угао по сма тра ња и ме то до ло шка осно ва ту ма че ња и разу
ме ва ња. Ка да се оне пу но ва жно са о бра зе оби му, вред но сти и зна
ча ју ко је у на ци о нал ној кул ту ри (и ње ном Пан те о ну) тај ства ра лац 
за у зи ма. У слу ча ју при ље жне и по све ће не Ја не М. Алек сић, ис тра
жи ва ча усме ре ног на на ци о нал не ду хов нокул тур не вред но сти, тај 
иза бра ни кла сик је исто ри чар умет но сти и књи жев но сти, при по
ве дач, ро ман си јер, есе ји ста и умет нич ки кри ти чар Ми лан Ка ша нин 
(1895–1981) – значај но и ве ли ко име око ко га још ни је фор ми ра на 
пот пу на вред но сна са гла сност. У на шој кул ту ри скло ној бр зом 
оду ше вља ва њу и јед на ко та ко ола ком ба га те ли са њу и за бо ра вља њу 
та кав ста тус и ни је са свим не по во љан, ако се има на уму окол ност 
ње ног ско ко ви тог исто риј ског раз во ја. Раз во ја ли ше ног ду го вре
ме не уста ље но сти, мир ног зре ња и кон ту ну и те та. 

Ми лан Ка ша нин је ре пре зен та тив ни при мер ства ра о ца ко ји 
од би ја да бу де јед ним по гле дом об у хва ћен и јед ним ме ри лом из
ме рен. Он је (још увек) не до вољ но про ту ма чен и вред но ван по ли
хи стор. Ве ћем при су ству у на шој кул тур ној јав но сти и пот пу ни јем 
раз у ме ва њу и при хвата њу ње го вог ли ка и де ла у су срет иде ова 
књи га ре пре зен та тив ног из бо ра ње го вих тек сто ва по све ће них Вој
во ди ни и Но вом Са ду, ко ју је при ре ди ла Ја на М. Алек сић и ра зло
жно јој опре де ли ла упе ча тљив и па те ти чан на зив: За ве шта ње 
срп ског Ати ња ни на (Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад, 
2020). Опре мив ши је, ка ко ред и за по ве да, са др жај ним и обим ним 
тек стом пред го во ра у ко ји су упи са не све ва жни је ета пе ње го вог 
раз во ја и ра да – це ла жи вот на ма па.

Сле де ћи Ка ша ни нов им пе ра тив ни на чин са гле да ва ња и опи
си ва ња учин ка ода бра ног ства ра о ца ис ка за ног ве о ма ди рект но у 
ње го вом тек сту о ком по зи то ру Пе тру Ко њо ви ћу у ко ме се из ри ком 
ка же да: „Не мо же се раз у ме ти је дан чо век, ни ти про це ни ти ње
го во умет нич ко и на уч но де ло, без по зна ва ња ње го ва жи во та”, 
Ја на М. Алек сић је у текст пред го во ра уне ла број не по је ди но сти 
ко је се ти чу Ка ша ни но вог пу та од па шња ка до на у че ња ка. Јед ну 
од сре ди шних про стор них та ча ка тог за во ји тог пу та пред ста вља 
Но ви Сад за ко ји је овај Ба ра њац, у пи сму при ја те љу Сре те ну Ма
ри ћу, на зна чио да му је „нај бли жи и нај ми ли ји од свих гра до ва”, 
јер је у ње му „про гле дао”. 

То „про гле да ва ње” се не сум њи во од но си ло на ње го во пр во си
сте мат ско про ши ри ва ње ду хов них и са знај них ви ди ка; на да не гим
на зиј ског шко ло ва ња и ду хов ноства ра лач ког бу ђе ња и ра ста у 
го ди на ма у ко ји ма су Евро па, Ср би ја и ње гов рав ни чар ски за ви чај 
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би ли за хва ће ни олуј ним стра да њи ма Ве ли ког ра та и осви том на
ци о нал ног и ју жно сло вен ског осло бо ђе ња и ује ди ње ња. У та квој 
бур ној и пре врат ној дру штве ној кли ми си ро ма шни ђак је по чео 
да за сни ва, у ка сни јим де ли ма ја сно ис ка зи ва но, не пот ку пљи во 
уве ре ње ка ко је, ре чи ма об зир ног при ре ђи ва ча књи ге, „кул тур но 
зна чај но и па три от ски афир ма тив но тек оно што је умет нич ки 
вред но”. 

Са та квим оп ште кул тур ним и есте тич ким уве ре њем, он је 
бу дим пе штан ско на у ко ва ње за ме нио па ри ским сту ди ја ма исто
ри је умет но сти и књи жев но сти, где се фор ми рао у вр сног знал ца 
и ту ма ча – јед ног од нај те мељ ни јих и нај и стак ну ти јих ин те лек
ту а ла ца и ства ра ла ца сво га до ба. А ка ко се ње го ва та да ња ин те
ре со ва ња ни су ти ца ла са мо кул тур них те ма и са др жа ја већ и дра
ма тич них на ци о нал них и по ли тич ких де ша ва ња, он је због сво јих 
из дво је них кри тич ких ста во ва из не тих у та да шњој штам пи врло 
бр зо по стао за па же на фи гу ра јав ног срп ског и ју го сло вен ског жи
во та ко ја је има ла шта да ка же и уме ла да то учи ни ве о ма ја сно и 
упе ча тљи во.

У тим го ди на ма оп се жног на у ко ва ња он је уви део да је ње
го ва ма тич на кул ту ра, спо је на са вра то лом ном исто ри јом, ли ше на 
ујед на че ног раз во ја: рас тр за на и у та му вре ме на по то пље на. Због 
че га је, са ве ли ком спре мом, за ин те ре со ва но шћу и по ле том, пре
гао да се ње ним вред но сти ма по све ће но и си сте ма тич но ба ви, 
има ју ћи пред очи ма ви зи ју ње ног ну жног осве тља ва ња, по твр де 
и афир ма ци је. Из тог раз ло га је, ка ко се у пред го во ру ка же, Но ви 
Сад за ње га мо гао зна чи ти „жу ђе ни кон ти ну и тет у фраг мен ти зо
ва ној исто ри ји XX ве ка” – по ла зну и стај ну тач ку лич не и на ци о
нал нокул тур не са мо по твр де. Због то га је он ду хом ис так ну ти 
„срп ски Ати ња нин” – са мо све сни па три о та, ко ли ко и кул тур ни 
евро пе јац ко ме је, ка ко је сли ко ви то ис та као у јед ном по зни јем 
за пи су, ми ли ји сан од ја ве и дра жи пи сци но хај ду ци.

Сло же ни у јед ну це ли ну у не пре ки ну том ни зу ко ји пра ти 
хро но ло ги ју из ла же ња, тек сто ви ове књи ге се по ка рак те ру раз
два ја ју у две гру пе. Јед ну чи не они на пи си ко ји се ба ве раз ли чи тим 
про бле ми ма, фе но ме ни ма и до га ђа ји ма из књи жев ног, кул тур ног 
и по ли тич ког жи во та, док дру ги део чи не ево ка тив но и есе ји стич
ки гра ђе ни кри тич ки пор тре ти не ких мар кант них ства ра лач ких 
лич но сти. Сви ма је, раз у ме се, за јед нич ко то да су ро ђе њем, жи во
том и ства ра ла штвом Но во са ђа ни и Вој во ђа ни и да им је ства ралач
ки до при нос зна тан. И док се у пр вој гру пи, по жи вој ак ту ел но сти, 
кри тич ким при мед ба ма из два ја ју но вин ски из ве шта ји из Па ри за 
о то ку при пре ма и ди пло мат ским споразумима ми ров не кон фе
рен ци је у Па ри зу (Вер са ју) и ди пло мат ским игра ма око по де ле 
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бал кан ских по кра ји на из ме ђу но во ство ре них др жа ва, као и текст 
о Вој во ди ни и Вој во ђа ни ма, до тле се у дру гој гру пи сво јом мар
кант но шћу јед но став но на ме ћу пор трет и про блемесе ји о Ани ци 
Са вић Ре бац, Ла зи Ко сти ћу и Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју. То су и нај
 и зра ђе ни ји тек сто ви у овој књи зи, од ко јих онај о Ла зи Ко сти ћу 
ула зи ме ђу нај бо ље што је у књи жев но сти (срп ској есе ји сти ци) 
Ка ша нин оства рио. Ти вр сни тек сто ви, чи ни се, у нај ве ћој ме ри 
оправ да ва ју по сто ја ње ове књи ге.

Бу ду ћи да су уса гла ше ни са ње го вим го ди на ма мла да лач ког 
на у ко ва ња и пр вим ства ра лач ким тек сто ви ма (јед ним од та квих: 
„Зма јев на ци о на ли зам” и за по чи ње ова књи га), Ка ша ни но ве раз
вој не ин те лек ту ал не и ства ра лач ке про ме не и стре мље ња кроз њих 
мо гу да се, по сред но, за па жа ју и пра те. Јед на од њи хо вих раз вој них 
кон стан ти је ори јен та ци ја пре ма гра ђан скоде мо крат ским вред
но сти ма по ли тич ког жи во та (на су прот оштрог ста ва пре ма ра ди
кал ској де ма го ги ји), а дру га је ве за ност за оно вре ме ну мо дер ну 
умет ност па ри ског кру га и фран цу ског ре сен ти ма на. То је Ка ша
ни ну омо гу ћи ло да по ред ли ков не умет нич ке сце не, на са мим 
из во ри шти ма, усво ји и књи жев не вред но сти, ори јен та ци је и мо де. 
Реч ју, дух епо хе.

Остав ши при вр жен кар те зи јан ској ја сно ћи и кул тур ном па
три о ти зму, он ни је по ка зао пре ви ше слу ха за идеј не и иде о ло шке 
екс тре ме. Ка ко за кон зер ва тив ни па ро хи ја ли зам и на ци о нал но 
де кла ма тор ство, та ко ни за раз ли чи те по мод не, не кон кре ти зо ва не 
и ап страктне, мо дер ни стич ке екс пе ри мен те. Ви дљи во је то кроз 
од нос са ра ним учи те љем и, ве ро ват но, узо ром Ва сом Ста ји ћем 
чи је је на ци о нал нопро све ти тељ ске на зо ре он усво јио и вре ме ном 
пре ва зи шао по и ма њем европ ских кул тур них об зо ра да би их, 
нај по сле, од ба цио. Ма да им се, у по то њим го ди на ма, као не по тро
ши вом мла да лач ком иде а лу ко га је на ла гао и сло жен по ве сни час, 
он пе ри о дич но и фраг мен тар но са пи је те том вра ћао. Тај пи је ти зам: 
оно ели о тов ско „осе ћа ње исто ри је”, ко је је он ра зло жно при пи си вао 
Ани ци Са вић Ре бац и Ла зи Ко сти ћу, као из раз све сти о ве ли кој 
вред но сти оп шти је и на ци о нал не исто риј скокул тур не ста ри не, 
усме рио је и опре де лио зна тан део и ње го вог мно го стра ног ра да. 
Оног ње го вог де ла ко је је за у зе ло вид но ме сто у кул тур ној исто
ри ји и на ци о нал ном ка но ну, ка кви су, на при мер, „ал бум” Срп ска 
умет ност у Вој во ди ни (са Вељ ком Пе тро ви ћем), мо но гра фи ја Срп
ска књи жев ност у сред њем ве ку, и књи га есе ја Су би не и љу ди. По
го то во она.

Али док ни је до шао у по сед ве ли ких зна ња ко ја су му омо
гу ћи ла да са чи ни син те зу на ше ста ре књи жев но сти, а по том и 
јед ну од нај це ло ви ти јих есеји стич ких књи га што их по зна је на ша 
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књи жев ност, Ка ша нин је са пу но по ле та у мла до сти раз ма трао и 
пи та ња кул тур не по ли ти ке и на ци о нал ног ује ди ње ња. Ка зу ју ћи 
у тек сту „Гра ни це у Вој во ди ни” ка ко је то би ло „вре ме бри ге и 
ра да”, он је за па жао и то ка ко на ша та да шња по зи ци ја на ми ров ној 
кон фе рен ци ји ни је би ла до бра, и да се за ње но оси гу ра ње не ра ди 
до вољ но ни до бро. Јет ко у алу зи ји ка зу ју ћи ка ко: „На ше гра ни це 
не мо же по пра ви ти ни чи ја бра да, не го је ди но сам на род ко ји живи 
у угро же ним кра је ви ма.” Тај кри тич ки увид по стао је уга о ни ка
мен на ше два де се то ве ков не (ју го сло вен ске) по ли ти ке, а ње го ве 
опа ске о на шем на ци о нал ном мен та ли те ту до би ле су вре ме ном 
сна гу осве шта них исти на. 

На су прот њи ма, он је, као не у пит не и ре пре зен та тив не, оста
вљао кул тур не, а по себ но књи жев не вред но сти, и ис ти цао ка ко 
„Вој во ди на од у век да је књи жев но сти у пр вом ре ду пе сни ке и при
по ве да че”. На во де ћи као при мер, низ зна чај них са вре ме ни ка: Ми
ле ту Јак ши ћа, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Иси
до ру Се ку лић, Ани цу Са вић Ре бац, То до ра Ма ној ло ви ћа, Ми ло ша 
Цр њан ског и Ду ша на Ва си ље ва. Све од ре да пи сце од зна ча ја. Ка
ша нин се из ра зи то раз у ме вао у вред но сти и, по ред че сто твр до кор
них, апо дик тич ких из но ше них ста во ва, рет ко је кар ди нал но гре шио 
у про це на ма. Зна ње и осе ћа ње код ње га ни су би ва ли стро го одеље
ни већ сли ве ни у це ли ну. Због то га се у мно гим ње го вим тек сто
ви ма осе ћа да мар жи во та: чо ве ко ве исто риј ске и ег зи стен ци јал не 
ствар но сти – ко ја је из вор и увир све ко ли ке умет но сти. 

Сли ко ви тост и жи вот на увер љи вост, уз ди рект ност и пре ци
зност у из ра зу, трај не су од ли ке Ка ша ни но вог еру дит ног сти ла и 
на чи на ко ји ни је ли шен им пре си о ни стич ког на но са и со ци о ло шко
пси хо ло шких раз ни ћи ва ња и сен че ња. Они су из ра же ни ји ако је 
пред мет опи са осве тљен из лич не, ис ку стве не пер спек ти ве; ако је 
са лич но шћу ко јом се ба ви био у жи вот ном до ти ца ју. Та да се у 
ње го вом тек сту ме мо ар ска анег до та спа ја за објек ти ви зо ва ном 
ана ли зом и, че сто, за о штре ним су дом ко ји уме да бу де умек шан 
на по ми ња њем при сног од но са при ја тељ ства или ма кар лич ног 
кон так та и по знан ства. Упра во су та квом пер спек ти ви за ци јом у 
опи су за хва ће не жи вот не суд би не и ства ра лач ки учин ци: Ва се 
Ста ји ћа, Ани це Са вић Ре бац, Ла зе Ко сти ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, 
Пе тра Ко њо ви ћа и Све ти сла ва Ма ри ћа. Док су тек сто ви о Јо ва ну 
Јо ва но ви ћу Зма ју и Уро шу Пре ди ћу, без об зи ра на исто ро дан ме
то до ло шки при ступ, из гра ђе ни са истом по све ће но шћу и ана ли
тич ком пре ци зно шћу; са јед на ко сти ли зо ва ним рит мом из ла га ња 
(ко ји кат ка да са др жи и жар по ви ше ног то на жи ве бе се де), истом 
ши ри ном по гле да и ду би ном уви да. Ка ша ни но ви тек сто ви се, међу 
дру ги ма, ла ко рас по зна ју.
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Цен трал ни тек сто ви у овој књи зи о то ме ре чи то го во ре. Ма
ти цом жи во та спо јен са епо хал ним до га ђа ји ма, ра до знао, ра ди шан 
и да ро вит, Ка ша нин је ла ко сту пао у жи ве кон так те и ве зе са раз
ли чи тим лич но сти ма јав ног и умет нич ког жи во та. Ме ђу њи ма је 
од нос са Ани цом Са вић Ре бац из дво јен и по се бан. (О њој, као и о 
Л. Ко сти ћу и Ј. Ј. Зма ју, пи сао је у ви ше на вра та. И већ по то ме би ва 
ја сно ко су суд бин ски „ју на ци” ове срп сковој во ђан ске књи ге.) 

У за вр шни ци би о граф ског есе ја о ћер ки нег да чу ве ног уред
ни ка Ле то пи са Ми ла на Са ви ћа, већ по чет ком про шлог ве ка по 
ин те лек ту ал ним вред но сти ма и ви со кој кул ту ри упи са ној у сти хо
ве на глас из не тој Ани ци, Ка ша нин је упи сао, по па ра док су, ка
рак те ри стич не и пам тљи ве ре чи: „Ни кад се ни су два чо ве ка, при 
кра ју сво га жи вот ног пу та, на шли на су прот ни јим тач ка ма ви ди ка 
од нас дво је, ко ји смо се с то ли ко во ље упо зна ли.” Уме мла да лач ко 
по знан ство да се, без об зи ра на пр ве нач ки за нос у „тра же њу, хле
ба, ста на, по знан ста ва и име на”, вре ме ном хла ди, по го то во ка да 
ус хит ср ца за ме ни стро гост ана ли тич ког ума. Та ко је би ло у слу
ча ју ово дво је по не се них и по но сних љу ди.

Спо знав ши у Ани чи ним сло бод ним сти хо ви ма нео жи вље ни 
ути цај кла сич не лек ти ре: „ви соку кул ту ру и ин те лек ту а ли зам”, и 
раз у ме ва ју ћи да се и њен глас свр ста ва ме ђу пе сни ке „хи пер трофи
ра не ин те ли ген ци је”, Ка ша нин је за ра на уви део да је ова це ре брал
на пе сни ки ња ви ше „зла тар речи”, не го ау тен тич ни ства ра лац. Да је 
на сти хо ва ње ви ше по го не спољ ни раз ло зи не го уну тар ња по тре ба. 
Оту да је ана ли тич ки објек тив усме рио на њен ка рак тер и пси хо
емо тив ни про фил, ко ји су му се учи ни ли за ни мљи ви јим, вред ни
јим и симп то ма тич ни јим од ње ног уму дре ног сти хо ва ња. Из пер
спек ти ве по ра зног суд бин ског ис хо да, он је на сто јао да раз у ме и 
опи ше ње ну жи вот ну и ства ра лач ку суд би ну. Њен уз лет и пад.

Опа жа ју ћи да је Ани ца „ви ше гор да и опо ра не го бла га и 
уми ља та”, он ни је мо гао, а да не при ме ти ње ну со ци јал ну из дво
је ност и за тво ре ност у кућ но и по ро дич но окри ље у ко ме је бри гу 
о жи вот ним ства ри ма во дио нај пре отац, а по том муж, док је она 
би ла по све ће на стал ном ра ду: иде ја ма и књи шком све ту. То је чи
ни ла са бра но и ис трај но, би ва ју ћи ви ше ме ђу књи га ма не го ме ђу 
љу ди ма, ви ше пре да на иде ја ма, чак ми сти ци, не го ствар ном жи во
ту. Оту да, па те ћи од усу да нео ства ре но сти, ни је мо гла дру га чи је 
не го да „ис трај на у све му што је чи ни ла”, по ка же „не ви ђе ну упор
ност и си ли ну са мо у ни ште ња” – окон ча са мо у би ством. И да нас 
ње но име са ува жа ва њем по ми ње мо, али се не до се ћа мо увек због 
че га од ре ђе ног, из у зет ног и знат ног. Јер ви ше се во ле и пам те љу ди 
из ма ти це жи во та, не го уса мље ни ци и чу да ци из ван и из над ње га.
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Уса мље ник је био и Ла за Ко стић. Свој по нај бо љи есе ји стич ки 
текст ње му по све ћен Ка ша нин на сло вља ва сли ко ви то и убе дљи во 
„Про ме теј”. Тај, ка ко ка же, по ред Ње го ша нај знат ни ји пе сник кога 
смо до два де се тог ве ка има ли, до жи вео је не у мо љи ви „под смех 
суд би не”. Би ва ју ћи „је два ма ње Нар цис не го Апо лон”, да ро вит, 
обра зо ван, чуд но ват и чу до ви шан, Ко стић је за Ка ша ни на „чо век 
и пе сник тра гич ног жи во та из ме ђу сна и ја ве”; „уса мљен, не сре ђен 
и не сре ћан”; „у осно ви пла шљив и нео д лу чан”; „ни ка кав хри шћа
нин, сав па га нин”. Јед на ко нео ства рен и не за до во љан, а горд и 
не до ди рив. Сав из над љу ди и жи во та. Об у зет ве ли ким хе лен ским 
узо ри ма, а сна гом ви зи ја и вред но шћу де ла ис пред свог вре ме на. 

Над но се ћи се об зир но над ње гов жи вот и ства ра ла штво, у 
ко ме је реч „суд би на” нај че шће ак ти ви ра на, Ка ша нин је уста но вио 
да је Ко сти ћев тај ни днев ник у знат ној ме ри „дра ма ти чан” и за ра
зу ме ва ње ње го ве суд би не и књи жев но сти из у зет но ва жан. Ме ња
ју ћи кроз уз бу дљив и дра ма ти чан жи вот сво је број не „ма ске”, а 
не ма ју ћи по у зда не при ја те ље, ин ти му се и по ве ре ни ке, Ко стић је 
о сво јој за та је ној љу ба ви пре ма мла ђа ној Лен ки Дун ђер ски на шао да 
се днев ни ку „ис по ве ди”. Из то га Ка ша нин за кљу чу је ка ко је „цела 
’San ta Ma ria del la Sa lu te’” из тог днев ни ка про и за шла. Би ва ју ћи 
уса мљен у жи во ту, Ко стић је остао и у смр ти сам. Не срећ на судби
на у ма лих на ро да, чи ни се, пре че сто зна да за ро би ве ли ке љу де.

Ми ље ник суд би не ни је био ни Јо ван Јо ва но вић Змај. Од свог 
ра ног кри тич ког тек ста „Зма јев на ци о на ли зам” у ко ме је са же то 
опи сао „обрт” ко ји се у ње го вом ства ра ла штву де сио, а ко ји је под
ра зу ме вао од сту па ње од по ет ског ве ли ча ња на ци о нал не ро ман ти
чар ске хе ро и ке и са мо све сан ис ко рак у прав цу по ет скона ци о нал
ног (мо рал ног) вас пи та ва ња омла ди не, а на ро чи то де це, Ка ша нин 
се ства ра ла штвом овог чо ве ка нео бич не суд би не и ве ли ке жи вот не 
сла ве у ви ше на вра та уо зби ље но ба вио. Нај пот пу ни је у есе ју „На
род ни пе сник”, чи ји на слов ни је ли шен, Ка ша ни ну та ко дра гих, 
ум ног кри тич ког про бо ја у су шти ну ства ри и уде ла опо ре иро ни је 
у до жи вља ју и па ра док са у трет ма ну. То је по себ но вид но у ис ка зу 
за вр шне де о ни це есе ја у ко ме ка же ка ко је „ње го ва ве ли чи на у ње
го вој сла бо сти, не у сна зи”. Та се „ве ли чи на” очи то ва ла у тр пље
њу; у пре жи вља ва њу го ле мих суд бин ских не да ћа. Ка ша ни но вим 
на чи ном ре че но, по сре ди је: „ис трај ност у не сре ћа ма”, као „нај сјај
ни ја цр та ка ра те ра” пе сни ко вог. Ту је цр ту Ка ша нин пре по знао 
као сре ди шњу нит пе сни ко ве суд би не и ње го ве го ле ме пе ва ни је у 
ко јој се он ис ка зао као „бр зо пи сац и не бри га”, али и као пе сник 
ко ји је умео да увер љи во пред ста ви „лик вре ме на” и да лич ну бол 
поoпшт и и лир ски уни вер за ли зу је, до ни воа из ра зи те умет нич ке 
вред но сти.
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Као за рет ко ког пе сни ка, Ка ша нин је за Зма ја по ка зи вао отво
ре ност ду ха и чак из ве сну на кло ност скоп ча ну са раз у ме ва њем 
жи вот не по зи ци је. Це не ћи ње го во ро до љу бље, он је у на ре че ном 
есе ју ис ти цао ка ко овај ства ра лац по се ду је „из у зет не пе снич ке 
осо би не” ко је су, ка ко од сеч но и са им пре си о ни стич ким то ном 
ка же, „у на шој књи жев но сти са мо ње го ве”. Те осо би не су: „отво
ре ност ка зи ва ња, бла гост осе ћа ња, не по но вљи ва љуп кост рит ма 
и уми ља тост гла са”. (Још је Ар хи лох, пе сник грч ке ста ри не, ка зи
вао ка ко ће га „во ле ти мла ди де ча ци / јер, уми ља то пе вам и уми
ља то умем го во ри ти.”)

Ако се овај древ ни пе сник (за да на шње мо рал не узу се по стид
но) удва рао де ча ци ма, наш се пе сник, жу де ћи за сла вом и обо жа
ва њем, ве ли Ка ша нин, сти хо ви ма и јав ним ге сто ви ма удва рао и 
ла скао „ма са ма и во ђа ма”. И имао је у то ме успе ха. Ни ко као он 
ни је у свом вре ме ну био „по пу ла ран” и во љен; био пра ви „на род
ни пе сник”. И овог пу та не без иро ни је, Ка ша нин ис ти че ка ко је 
овај пе сник, „без ку ће, хле ба и без сло бо де”, 1899. го ди не сла вио 
по ла ве ка ства ра ња. По том, да је по след ња про сла ва у За гре бу 
„тра ја ла три да на” – и то све „у при су ству пе сни ко ву”. 

Ако је Змај за сво ју (та шту) сла ву све чи нио, за дру ге углед
ни ке ни је ма рио. Ни је ни ко га ис пред се бе у сла во љу бљу пу штао. 
У по твр ду то га пи ше Ка ша нин ка ко: „Ни ко ни је у сти хо ви ма та ко 
ши бао чу ве не љу де и та ко ма ло тр пео сла вље ни ке”, а да се сам у 
жи во ту „на про сла вљао”, као он. 

Ви ђен, као и дру ги у Ка ша ни но вој есе ји стич кој оп ти ци, у 
суд бин ским ло мо ви ма и па ра док су, Змај је имао да, на дру гој стра ни, 
бу де оце њен као искрен па три от и пе сник знат не мо рал не сна ге. 
Без об зи ра на ускост ви ди ка, не ве ли ко књи жев но зна ње и оп шту 
кул ту ру, не си сте ма тич ност у ра ду и „од су ство ди сци пли не”. Са 
до дат ним уви дом, ка за ним без устру ча ва ња и за зо ра, ка ко: „Не ма 
у свој на шој књи жев но сти ни чег ра до сни јег и ми ли јег од Зма је вог 
деч јег све та.” То су би ле ве ли ке, ску пе и тач не ре чи ко је су се по
твр ди ле на де лу и одр жа ле у вре ме ну. Рет ко се кад у ту ма че њу 
књи жев но сти, срећ но и пло до твор но, спо је осе ћа ње и зна ње – као 
што је то би ло у слу ча ју ова два вред на чо ве ка.

Ре че но је да је у сли ка њу есе ји стич ких пор тре та Ми лан Ка ша
нин био склон ак ти ви ра њу со ци о ло шке ме то де. Ни је то ви дљи во 
у сва ком тек сту, али је углав ном та ко. Ње гов су при ступ и ства
ра лач ки по сту пак би ли сло же ни ји и укљу чи ва ли су раз ли чи та, 
укр ште на, ху ма ни стич ка зна ња и ме то до ло шке при сту пе. Али су, 
ва ља ре ћи, увек по ла зи ли од ути ца ја дру штве не сре ди не и прили
ка кон крет ног вре ме на на суд би ну ства ра о ца. 
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Ве ћи на Ка ша ни но вих иза бра ни ка би ли су зна чај ни љу ди у 
кул ту ри, али и нео бич не лич но сти. Ево при ме ра: „Ни у на шој сре
ди ни ко ја оби лу је па ра док сал ним суд би на ма, жи вот Пе тра Ко њо
ви ћа ни је био оби чан.” За објек ти ви зо ва но пред ста вља ње та квог 
жи во та, раз у ме се, ни иза бра ни зна чи не мо же би ти „оби чан”, 
јед но ста ван и јед но сме ран. А упра во је Ка ша нин имао ван ре дан 
слух за суд бин ске кон тра сте и па ра док се, по го то во ако су они жи во 
спо је ни са на ста ја њем, ка рак те ром и вред но шћу де ла; са ле по том 
и сми слом у ње му. Та ко ће он, пи шу ћи о Ла зи Ко сти ћу, а има ју ћи 
на уму ње го ву по ле мич ку Књи гу о Зма ју, на се би свој ствен на чин 
па ра док сал ног укр шта ја и про дук тив ног спо ја, (ка ша ни нов ски) 
ка за ти: 

Сви реп и сар ка сти чан, Ко стић је у Књи зи о Зма ју дао нај о ри
ги нал ни ју и нај про дор ни ју ана ли зу јед не по е зи је и нај жи вљи пор
трет јед ног пи сца ко ји су код нас на пи са ни. 

Ма ло ко је, по пут Ка ша ни на, умео та ко лу цид но и про ниц
љи во да за па зи, пре по зна, по ве же и жи вот но пред ста ви су штин ске 
вред но сти јед ног де ла и суд би не ње го вог твор ца. И да увек о вред
но сти ис ка же свој став. Пи са ли су и дру ги до бро о дру ги ма, али 
је Ми лан Ка ша нин то у есе ју ура дио пр ви, нај у вер љи ви је. Он је 
у на шем бур ном и пре врат ном до бу па тен ти рао те „нај жи вље пор
тре те”. А они ни да нас ни су пре ста ли да нас гор љи во опо ми њу и 
под сти чу; да нам го во ре и зна че.

Има у Ка ша ни но вим тек сто ви ма и ле пе књи жев но сти, успе
шних стил ских обр та (ма лих бра ву ра), по сло вич но сре за них ми
сли: („Скром ност и че сти тост ни су основ не вр ли не ве ли ких пи са ца”; 
„Код нас се ре дов но пре це њу је зна чај та лен та”), ду бо ких ми са о них 
по ри ну ћа и уви да. Не ки се ње го ви тек сто ви мо гу чи та ти као чи ста 
књи жев ност. Не ка не чу ди он да што су не ки ту ма чи за ње го ве 
Суд би не и љу де ка зи ва ли да има ју и бе ле три стич ка свој ства. До бра 
књи жев ност има ту од ли ку да се љу ди ма обра ћа мно го стру ко шћу 
зна че ња и ви ше стру ким, про ду же ним и умно же ним, жи во том.

А ка ко срп ска књи жев ност, у би ло ком вре ме ну и ви ду, не 
мо же без исто ри је и по ли ти ке као бит них са др жа ја, то су и Ка ша
ни нов жи вот и ства ра ла штво мо ра ли би ти њи ма об у зе ти и про
же ти. Би ло да су се на ла зи ли на ма ги страл ним прав ци ма њи хо вог 
деј ства, би ло да су их се кло ни ли или им се, из при сен ка, до сто јан
стве но опи ра ли и су прот ста вља ли. Али ка кав год да је став пре ма 
њи ма за у зи мао, ње го ве је тек сто ве увек про жи мао дух истин ског 
ро до љу бља, кул тур ног па три о ти зма. Дух ве ре у на ци о нал ну сна гу 
и ши ре за јед ни штво. Та ко је би ло од са мог по чет ка, од мла да лач ког, 
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ге не ра циј ског, за но са и по ле та: „Уо чи Пр вог свет ског ра та, ако је 
за не чим че зну ла, мла да ге не ра ци ја је че зну ла за мо ну мен тал ним 
де ли ма на на ци о нал ној осно ви и ве ли ким фор ма ма и иде ја ма”; 
та ко је би ло то ком це лог жи во та, до кон чи не. 

По тре бу да се по све ће но ба ви на ци о нал ном ба шти ном он је, 
у ви ду по е тич ког на ло га, ис ка зао и у јед ном раз го во ру:

Ако вам је до из у ча ва ња и ис тра жи ва ња, имај те на уму да је 
за да так ис тра жи ва чев не да от кри ва вр ли не и ма не у де ли ма ту ђих 
кул ту ра, већ да пре по зна је и опи су је вред но сти у кул ту ри сво је 
на ци је. 

Го во рио је ја сно и од ре ђе но. То је, исто вре ме но, и ње гов по
ла зни став, лич ни ин те лек ту ал ноства ра лач ки cre do.

Ако би се украт ко мо рао об ја сни ти ње гов жи вот, он не би мо
гао да се ока рак те ри ше дру га чи је не го као ду га и пре да на слу жба. 
Упра во оним ре чи ма ко ји ма је он су ми рао учи нак сли ка ра Уро ша 
Пре ди ћа, да је „по ла ве ка вр шио на ци о нал ну и умет нич ку ду жност”. 
Ту је уз ви ше ну ду жност, за на ци о нал ну част и сла ву, пре да но вр шио 
и Ми лан Ка ша нин. 

У ду го вре ме ној по све ће но сти умет нич ким те ма ма, дру штве
ном жи во ту, и у мла до сти, по ли ти ци, Ми лан Ка ша нин је за по чео 
и до вр шио до ста на уч ноор га ни за ци о них и умет нич ких по сло ва. 
Оста вио зна чај но де ло (2004. го ди не бе о град ски За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства об ја вио је 8 то мо ва ње го вих иза бра них де ла), 
ко је ни је до вољ но ва ло ри зо ва но у са вре ме но сти. Оно је ту ма че но 
пар ци јал но, пре ма по тре би, ус пут ном по во ду. Ра ни је је Иван ка 
Ра зић Удо вич ки у бе о град ском Ин сти ту ту за књи жев ност и умет
ност об ја ви ла мо но гра фи ју о ње го вом кри тич коесе ји стич ком де лу, 
а у на ше вре ме (по ред збор ни ка ра до ва) Ја на М. Алек сић, код истог 
изда ва ча, сту ди ју Књи жев на иде о ло ги ја Ми ла на Ка ша ни на (2019) 
и мо но гра фи ју Књи жев на ми сао Ми ла на Ка ша ни на (2020). Овај 
из бор тек сто ва сто ји у те сној са гла сно сти са тим књи га ма. Њи хо ва 
је на ро чи та илу стра ци ја и при мер на по твр да. Истин ске вред но сти 
ду ха и ума не пре да ју се ла ко усу ду за бо ра ва. И ва же у сва ком вре
ме ну. Сви ма. Та ко кул ту ра жи ви, и тра је.
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МИ ЛИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ

НАРАТОЛОШКААНАЛИЗА 
ПРИПОВЕДНЕЗБИРКЕФРЕДЕ,ЛАКУНОЋ  

ДРАГОСЛАВАМИХAИЛОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: У окви ру ра да пред ста вљен је кри тич ки при каз 
ро ма на Фре де, ла ку ноћ Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, об ја вље ног у из
да њу Ма ти це срп ске 1967. го ди не у Но вом Са ду. При ли ком об ра де 
на ве де ног књи жев ног тек ста ко ри сти ли смо се, пре све га, на ра то
ло шким, а за тим и се ми о сти ли стич ким ме то дом, сле де ћи ком по зи
ци о ну схе му са мог ау то ра, а ста вља ју ћи у фо кус на чин на ко ји се 
при по вед ни по ступ ци сме њу ју у са гла сју са при по вед ном те ма ти ком 
или при ка за ним ју на ци ма. На ро чи то се апо стро фи ра пи та ње је зи ка 
у про зи Дра го сла ва Ми хи ло ви ћа и спе ци фич ност ре че нич них кон
струк ци ја ко ји ма се ау тор ко ри сти. На са мом по чет ку, из ло же не 
су основ не те о риј ске по став ке на ра то ло ги је као књи жев но на уч не 
дис пи пли не у окви ру те о ри је про зе, као и нај оп шти јих пој мо ва ко
ји ма се она слу жи, при ли ком че га да је мо тер ми но ло шко раз гра ни
че ње зна че ња пој мо ва на ра ци је и фо ка ли за ци је. По том сле ди осврт 
на на ра тив ни кор пус про зне збир ке Фре де, ла ку ноћ, на ра то ло шка 
ана ли за по је ди нач них при по ве да ка, у окви ру ко је по себ ну па жњу 
по кла ња мо про ме ни при по вед не пер спек ти ве, упо тре би ска за, уло
зи ди ја ло га, као и вре ме ну при по ве да ња. Уо ча ва се спе ци фич ност 
ау то ди је ге тич ког го во ра, од но сно лич не ис по ве сти ју на ка, јер њи ме 
ау тор по сти же ути сак искре но сти, али и не по у зда но сти, као и афек
ти ра но сти ис ка за. У ра ду је ука за но на то да ау тор те жи ори ги нал
но сти, ве ли ку па жњу по све ћу ју ћи је зи ку, ко ји фи гу ри ра и као из вор 
ху мор них, али и гро теск ноиро ниј ских еле ме на та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра го слав Ми ха и ло вић, фик циј ска про за, 
при по вед на збир ка, на ра то ло ги ја, фо ка ли за ци ја, сказ, се ми о стили
сти ка, ан ти ју нак, иден ти тет
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Увод: Те о ри ја про зе и на ра то ло ги ја

На ра то ло ги ја (те о ри ја при по ве да ња) нај че шће се де фи ни ше 
као по себ на књи жев но тео риј ска ди сци пли на ко ја се ба ви про бле
ми ма при че, од но сно на ра тив не струк ту ре и ње не ор га ни за ци је у 
окви ру на у ке о књи жев но сти. Сам на зив на ра то ло ги ја (fr. nar ra
to lo gie) пр ви пред ла же Цве тан То до ров (1969), а осим ње га, про
у ча ва о ци ко ји су по ста ви ли те ме ље овој ди сци пли ни би ли су Р. 
Барт, А. Ж. Греј мас, К. Бре мон, Ж. Же нет. Они на ра то ло ги ју пред
ста вља ју као ди сци пли ну чи ји је основ ни циљ да ука же на са му 
на ра тив ност при по вед ног тек ста, тј. на оне осо би не ко је текст 
упра во чи не при по вед ним (за раз ли ку од лир ског или драм ског). 
Да би смо раз у ме ли ово ту ма че ње, мо жда је нај бо ље кре ну ти од 
де фи ни ци је са мог пој ма на ра ци је.

На ра ци ја (lat. nar ra tio – при ча ње, при по ве да ње) од ре ђу је се 
као ствар ни или фик тив ни чин из ла га ња по мо ћу ко јег се пред ста
вља је дан до га ђај или ви ше зби ва ња.1 Се ми о ти ка на ра ци ју као 
вер бал ни ко му ни ка ци о ни про цес у ко ме по ши ља лац, адре сант 
(при по ве дач) ша ље при по вест као по ру ку при ма о цу, адре са ту (чи
та о цу). У те о ри ји при по ве да ња на ра ци ја је основ но сред ство уоб ли
ча ва ња фик ци о нал них де ла. Кла си фи ка ци ја раз ли чи тих ти по ва 
на ра ци је мо же се на чи ни ти на основу ви ше ме ри ла, углав ном с 
об зи ром на вре ме и пер спек ти ву при по ве да ња. Кла сич на по де ла 
под ра зу ме ва по сте ри ор ну, си мул та ну и ан те ри ор ну на ра ци ју. 
По сте ри ор на на ра ци ја ба ви се до га ђа ји ма из про шло сти и углав
ном се слу жи об ли ци ма пер фек та, си мул та на се од ви ја упо ре до 
са до га ђа ји ма о ко ји ма при по ве да, док ан те ри ор на прет хо ди при
по ве да ним до га ђа ји ма. По ред ово га, од из у зет не је ва жно сти и 
пер спек ти ва при по ве да ња, тј. по зи ци ја при по ве да ча ко ји мо же 
би ти са став ни део фик ци о ног све та или се пак на ла зи ти из ван 
(„из над”) ње га – све зна ју ћа при по вед на ин стан ца. 

Ка ко се на ра то ло ги ја нај пре ја вља у струк ту ра ли зму, ово се 
од ра жа ва и на њен пр ви ме тод и при ступ књи жев ном де лу. На 
сво јим по че ци ма, она не тра га за знач њем по је ди них де ла, но се 
ба ви оп штим на че ли ма струк ту ре и ком по зи ци је свих на ра тив них 
тек сто ва. Свој те о риј ски апа рат у овој пр вој („струк ту ра ли стич
кој”) фа зи на ра то ло ги ја по зајм љу је од лин гви сти ке. По ред то га, 
осла ња се и на ру ски фор ма ли зам, струк ту ра ли стич ка из у ча ва ња 
ми те ма Кло да Ле виСтро са и Про по ву иде ју функ ци је из ло же ну 
у ње го вој Мор фо ло ги ји бај ке (прет по став ка да је нео гра ни че на 

1 Џе ралд Принс, На ра то ло шки реч ник, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, 
113–114.



958

ра зно ли кост при ча ге не ри са на из за пра во огра ни че ног бро ја основ
них струк ту ра). 

Ова ква на ра то ло ги ја на зи ва се струк ту ра ли стич ком или 
„кла сич ном” и би ла је при лич но је дин стве на дис пи пли на с ре ла
тив но огра ни че ним ин те ре сом за qua при по ве да ње, а за пред мет 
про у ча ва ња има ла је при ро ду, фор му и функ ци о ни са ње при по ве
да ња и на сто ја ла је да опи ше на ра тив ну ком пе тен ци ју тек ста. Ово 
под ра зу ме ва ис пи ти ва ње ка ко за јед нич ких од ли ка при по вед них 
ис ка за на ни воу при че, при по ве да ња и њи хо вих од но са, та ко и 
ана ли зу ди стинк тив них од ли ка ис ка за. На овај на чин, на ра то ло
ги ја на сто ји да ис тра жи не са мо спо соб ност ства ра ња, но и раз у
ме ва ња при по вед них тек сто ва. 

Дру гу де фи ни ци ју на ра то ло ги је дао је Ж. Же нет ко га Џ. Принс 
ци ти ра у свом На ра то ло шком реч ни ку. Он под на ра то ло ги јом 
под ра зу ме ва:

Про у ча ва ње при по ве да ња као вер ног пред ста вљач ког мо ду са 
тем по рал но устро је них си ту а ци ја и до га ђа ја. У овом све де ни јем 
сми слу, на ра то ло ги ја за не ма ру је ни во са ме при че (не на сто ји да 
фор му ли ше гра ма ти ку при ча или за пле та, на при мер) и фо ку си ра 
се на мо гу ће од но се из ме ђу при че и при по вед ног тек ста, при по ве
да ња и при по вед ног те ста, те при че и при по ве да ња. Пре ци зни је, 
она ис тра жу је на ра тив не аспек те вре ме на, на чи на и гла са.2 

Ове ка те го ри је умно го ме се осла ња ју на иде је Цве та на То до
ро ва ко ји на ра тив ни текст раш чла њу је на три основ на еле мен та: 
вре ме, аспект и на чин.3

Уме сто фор ма ли стич ке опо зи ци је фа бу ле и си жеа, Же нет 
го во ри о на чи ну пред ста вља ња при че у при по ве да њу. Он раз ли
ку је пој мо ве при че/фа бу ле, при по вед ног или на ра тив ног тек ста и 
при по ве да ња/на ра ци је (hi sto rie, récit, nar ra ti ou). Ин те ре сант но је 
да Же нет сма тра да се ова три пој ма мо гу са мо те о риј ски раз дво
ји ти, док у кон крет ном тек сту увек чи не це ли ну. 

Же не то ва на ра то ло шка ана ли за од но си се ис кљу чи во на испи
ти ва ње при по ве да ња схва ће ног у оном пр вом, нај оп шти јем сми слу, 
да кле, на на ра тив ни или при по вед ни текст (récit). Же нет на ра тив ни 
текст схва та као на ра тив ни ис каз (или дис курс) ко јим се опи су је 
не ки до га ђај или низ до га ђа ја. Је ди ни пра ви пред мет на ра то ло шке 

2 Исто, 122–123.
3 Адри ја на Мар че тић, Фи гу ре при по ве да ња, На род на књи га / АЛ ФА, Бео

град, 2003, 43.
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ана ли зе је сам на ра тив ни текст, по што су, ка ко Же нет ка же, и нара
тив ни са др жај и на ра тив ни чин, то јест и при ча и на ра ци ја, до ступ ни 
тек сту ал ној ана ли зи са мо по сред ством на ра тив ног тек ста.4

Три основ не ка те го ри је ко је струк ту ри ра ју сва ки при по вед ни 
текст су (већ по ме ну ти): вре ме, на чин и глас. Ка те го ри ја вре ме на 
уоб ли ча ва ре до след при че (ана леп са, про леп са), тра ја ње до га ђа ја 
(од нос из ме ђу ствар не и фик тив не ду жи не зби ва ња) и уче ста лост 
(по на вља ње при по ве да ња о истим до га ђа ји ма). Ана леп са или ана
хро ни ја ка про шло сти ево ка ци ја је јед ног или ви ше до га ђа ја ко ји 
су се де си ли пре „са да шњег” тре нут ка, а Џ. Принс ову по ја ву 
на зи ва још и ре тро спек ци јом или флеш бе ком. За раз ли ку од ње, 
про леп са или ана хро ни ја ка бу дућ но сти, ево ка ци ја је до га ђа ја ко ји 
тек тре ба да се де се (ан ти ци па ци ја, flashfor ward, про спек тив ност).5 
Ка те го ри ја на чи на се сво ди ма хом на пи та ње о фо ка ли за ци ји, од
но сно на пер спек ти ву при по ве да ња, по ме ра ње тач ке гле ди шта и 
слич но. Ка те го ри ја гла са од но си се на функ ци је су бјек та ис ка зи
ва ња, од но сно са мог при по ве да ча и на сте пен ње го вог уче шћа у 
при чи (при по вед но ли це) или уда ље но сти од ње (при по вед на си
ту а ци ја). 

По јам фо ка ли за ци је још је дан је тер мин ско ван од стра не Ж. 
Же не та. Њи ме се, нај јед но став ни је ре че но, де фи ни ше од нос ау то ра 
пре ма на ра ци ји у тек сту. Фо ка ли за ци ја под ра зу ме ва пер спек ти ву 
из ко је су пре до че ни при по вед ни до га ђа ји и си ту а ци је. Она је, та
ко ђе, на сто ја ње да се из бег не дво сми сле ност пој ма „тач ка гле ди
шта” и ти ме из на ра тив не пер спек ти ве од стра не не по жељ не ко но
та ци је. Док је при по ве дач онај ко ји „при ча”, фо ка ли за тор је онај 
ко ји „гле да”. Же нет на во ди три ти па фо ка ли за ци је: нул та фо ка
ли за ци ја (или нефо ку си ра на при ча), уну тра шња и спо ља шња 
фо ка ли за ци ја.

Нул та фо ка ли за ци ја (сву где и ниг де, све ви де ћа) под ра зу ме ва 
при по ве да ње пред ста вље но с нео д ре ђе не опа жај не или кон цеп ту
ал не по зи ци је, од но сно по зи ци је ко ју је не мо гу ће ло ци ра ти. Нај
че шће је ве зу је мо за „тра ди ци о нал но” при по ве да ње. Уну тра шња 
фо ка ли за ци ја је тип фо ка ли за ци је у ко јем се ин фор ма ци ја от кри
ва кроз пер спек ти ву ли ка. Она мо же би ти фик сна (да је се пер спек
ти ва са мо јед ног ли ка, те по сма тра мо са мо кроз ње го ве „очи”), 
про мен љи ва или мно го стру ка (мо гу се сме њи ва ти тач ке гле ди шта 
раз ли чи тих ли ко ва, тј. исти до га ђај се при ка зи ва ти из раз ли чи тих 
пер спек ти ва). Спо ља шња фо ка ли за ци ја под ра зу ме ва са зна ва ње о 

4 Исто, 40.
5 Џ. Принс, нав. дело, 19, 164.
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ли ко ви ма са мо на осно ву оно га што они го во ре и чи не, без уви да 
у њи хов ми са о ни ток и осе ћа ња. Ка рак те ри стич на је за тзв. објек
тив но при по ве да ње. Јед на од по сле ди ца ова квог ви да фо ка ли за
ци је је „чи ње ни ца да при по ве дач при ка зу је ма ње не го што не ки 
ли ко ви зна ју”.6

Ри монКе на но ва7 спо ља шњу фо ка ли за ци ју из јед на ча ва са 
не фо ка ли за ци јом или нул том фо ка ли за ци јом, те се ов де ње но и 
Же не то во ста но ви ште не по ду да ра ју. Кри те ри ју ми по ко ји ма је 
Же нет из вр шио по де лу на три вр сте фо ка ли за ци је за и ста се уне
ко ли ко раз ли ку ју, јер док код пр ве две (нул те и уну тра шње) има
мо као кри те ри ју ме по де ле по зи ци ју оно га ко ји опа жа, код по след
њег ти па (спо ља шње) у сре ди шту па жње је при ро да оно га што се 
опа жа.

По ред ово га, Же нет пра ви ди стинк ци ју раз ли чи тих ни воа 
на ра тив ног тек ста, ко је на зи ва ди је ге тич ким сло је ви ма. Тер мин 
ди је ге за пре у зи ма из ан тич ке грч ке фи ло зо фи је и он под ра зу ме ва 
при ча ње, ка зи ва ње, ко је се су прот ста вља при ка зи ва њу или ми
мези:

Пла тон раз ли ку је два пе снич ка на чи на: ми ме зом, по дра жа
ва њем, пе сник го во ри као да је не ко дру ги (не ки лик), до чим ди је
ге зом (при по ве да њем) пе сник го во ри у сво је име. По што ми ме за, 
да кле, укљу чу је ма ло или ни ма ло при по ве дач ког по сре до ва ња, онда 
се то по сре до ва ње схва та као ка рак те ри сти ка ди је ге зе.8

Же нет у Фи гу ра ма ана ли зи ра раз ли ке из ме ђу Пла то но вог и 
Ари сто те ло вог ту ма че ња ових тер ми на:

За Ари сто те ла при по ве да ње (di e ge sis) је сте је дан од на чи на 
пе снич ког по дра жа ва ња (mi me sis), док је дру ги на чин не по сред но 
пред ста вља ње до га ђа ја уз по моћ глу ма ца ко ји го во ре и де лу ју пред 
пу бли ком. Овим се ус по ста вља кла сич на раз ли ка из ме ђу на ра тив
не и драм ске по е зи је.9

За раз ли ку од Ари сто те ла, Пла тон су прот ста вља пој мо ве 
ми ме зе и ди је ге зе као са вр ше но по дра жа ва ње не са вр ше ном по
дра жа ва њу. Же нет ис ти че да са вр ше но по дра жа ва ње ни је ви ше 

6 Исто, 188.
7 Shlo mith Rim monKe nan, Nar ra ti ve Fic tion, Ro u tled ge, Lon don and New 

York, 2002.
8 Џ. Принс, нав. дело, 104.
9 Же рар Же нет, Фи гу ре, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1985, 88.
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по дра жа ва ње, но са ма ствар, из че га про из и ла зи за кљу чак да је 
је ди но мо гу ће по дра жа ва ње упра во не са вр ше но. Овим ми ме за, 
за пра во, по ста је ди је ге за.

Же нет раз ли ку је три основ на сло ја на ра тив ног тек ста: екс тра
ди је ге тич ки, ин тра ди је ге тич ки и ме та ди је ге тич ки. Екс тра ди је ге
тич ки слој ни је део ди је ге зе (при мар не по ве сти), ин тра ди је ге тич
ки, на су прот то ме, је сте њен са став ни део. Ме та ди је ге тич ки слој 
не што је ком плек сни ји и он на ста је уме та њем при по ве сти у дру
гу (при мар ну) при по вест. У скла ду са овим, по сто је и раз ли чи ти 
ти по ви при по ве да ња, од но сно при по ве да ча. Хе те ро ди је ге тич ко 
при по ве да ње (при по ве да ње у тре ћем ли цу) је та кво при по ве да ње 
чи ји при по ве дач ни је уче сник ди је ге зе ко ју сам пре до ча ва; он, 
да кле, ни је лик у при по ве да ним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма. За раз
ли ку од хе те ро ди је ге тич ког, хо мо ди је ге тич ки при по ве дач при по
ве да у пр вом ли цу и део је ди је ге зе ко ју пре до ча ва, да кле, лик је 
у при по ве да ним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма.

У за ви сно сти од то га да ли је у при по ве да њу ак це нат ста вљен 
на при чу или на са му на ра ци ју, од но сно „на ра тив ни дис курс”, раз
ли ку ју се два ти па си мул та не на ра ци је. Пр во је при по ве да ње у 
презен ту „би хе ви о ри стич ког” ти па, а дру го при по ве да ње у пре зен
ту ка кво на и ла зи мо у ро ма ну „то ка све сти” и „уну тра шњег мо но
ло га”. У овом слу ча ју сам на ра тив ни ис каз у пр вом је пла ну и као 
та кав по ти ску је до га ђа је и сво ди их на нај ма њу ме ру. Ток све сти 
на ра тив но је сред ство ко је слу жи при ка зи ва њу асо ци ја тив ног сле
да ми сли, осе ћа ња и ути са ка ју на ка. Ва жно је уста но ви ти ди стинк
ци ју из ме ђу то ка све сти и уну тра шњег мо но ло га, јер прем да мо гу 
би ти слич ни, уну тра шњи мо но лог пред ста вља ју на ко ве ми сли, 
али не и ути ске и опа жа је. Ток све сти, та ко ђе, мо же са свим за не
ма ри ти ло гич ка, мор фо ло шка, син так сич ка, ин тер пунк циј ска и 
оста ла пра ви ла, док их уну тра шњи мо но лог по шту је.

По ред ово га, још јед на зна чај на на ра тив на тех ни ка слич на 
уну тра шњем мо но ло гу је сте до жи вље ни го вор. До жи вље ни го вор 
(или сло бод ни ин ди рект ни го вор) пред став ља при по вед ни дис курс 
у окви ру ко га се по сте пе но пре ла зи на из но ше ње ми сли и осе ћа ња 
ју на ка; као да ње го во соп стве но при по ве да ње до ла зи упо ре до са 
при по ве да че вим гла сом. Па, ипак, до жи вље ни го вор оста је у тре
ћем ли цу, те ни је са свим осло бо ђен фор ма лих сте га на на чин на 
ко ји их је осло бо ђен ток све сти.
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На ра то ло шки по ступ ци у при по вед ној збир ци  
Фре де, ла ку ноћ

Увод

Збир ка Фре де, ла ку ноћ при по вед ни је пр ве нац Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа, а све при че ко је се на ла зе у овој збир ци да нас су 
ан то ло гиј ске. Ово де ло пр ви пут је об ја вље но 1967. го ди не, а пи сац 
је за ње га до био и Ок то бар ску на гра ду Бе о гра да. Ми ха и ло вић у 
раз го во ру са Ро бер том Хо де лом из 11. сеп тем бра 2007. го ди не на
во ди че ти ри фа зе раз во ја сво је про зе:

[...] пр ва би би ла она ко ја се од но си на сказ, дру га би озна ча
ва ла пре ла зак на при по вед но тре ће ли це, тре ћа би пред ста вља ла 
от кри ва ње Го лог ото ка и че твр та би мо жда би ла ова о је зи ку; с тим 
што она већ мо жда при па да не кој вр сти на уч ног ра да. И те фа зе ни су 
до ла зи ле јед на за дру гом, као што би се оче ки ва ло, не го су би ле 
по ме ша не [...].10

У цен тру Ми ха и ло ви ће ве па жње нај че шће се на ла зе мар ги на
ли зо ва ни ју на ци, та ко зва ни „ма ли” љу ди ко ји не рет ко би ва ју жр тве 
опре си је то та ли та ри стич ког си сте ма, те тра гич но скон ча ва ју под 
ње го вим жрв њем. Пи та ње сло бо де и со ци о кул тур них сте га, ко је 
је нај пре под му кло огра ни ча ва ју, а по том и са свим уки да ју, јед на 
је од Ми ха и ло ви ће вих го то во оп се сив них те ма. Ње го ви ју на ци, 
прем да не ду жни и са свим обич ни, ег зи стен ци јал но су угро же ни, 
сва ки на свој на чин жр тве су иде о ло ги је и пред ста вља ју не ку вр сту 
ко ла те рал не ште те у су ро вом си сте му де ла ња то та ли та ри стич ке 
ма ши не ри је. Јед ном учи нив ши по гре шан ко рак, они се по сте пе но 
све ду бље укле шта ва ју у ра ља ма иде о ло ги зо ва ног XX ве ка, док 
их он ко нач но и са свим не са вла да и не про гу та. За Ми ха и ло ви ћа, 
гра ни ца из ме ђу сло бо де и не сло бо де по ста је то ли ко тан ка да се 
пре тва ра у тра гич ну.

Ме ђу тим, прем да ови ју на ци има ју од ре ђе не за јед нич ке цр те, 
они ни ка ко ни су са свим иден тич ни и у то ме је још јед но од ван ред
них уме ћа ово га пи сца. Ми ха и ло вић, за пра во, при ка зу је ши ро ки 
ди ја па зон књи жев них ли ко ва из у зет них спе ци фич но сти, од оних 
ко ји до ла зе из по мо рав ске па лан ке до оних са бе о град ске пе ри фе
ри је. Њи хо ва ста ро сна доб та ко ђе је са свим раз ли чи та, као и њи

10 Ро берт Хо дел, „Ми ха и ло ви ћев књи жев ни опус – по ку шај си ноп си са” у 
збор ни ку Са вре ме на срп ска про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Трсте
ник, 2017, 43.
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хов пол, ме ђу тим, по ве зу је их од ре ђе но свој ство по лу гра ђа на (или 
по лу па лан ча на), јер, јед ном из ме ште ни из при мар не сре ди не, не 
мо гу се са свим укло пи ти у но ву и он да „плу та ју” у не ком ме ђу про
сто ру осу ђе ни на про паст. При ли ком пред ста ве ли ко ва до ми нант
на је пер со нал на тач ка гле ди шта, ко ја под ра зу ме ва чи ње ни цу да 
се у Ми ха и ло ви ће вој про зи нај че шће при ка зу је чи та ва жи вот на 
при ча ју на ка, и то на сле де ћи на чин:

Или глав ни лик сам при по ве да сво ју при чу или је он ликре
флек тор аук то ри јал ног при по ве да ча у тре ћем ли цу, ко ји сто ји у 
по за ди ни и не вред ну је, ни ти ре зо ну је.11

По ред ка рак те ри стич них књи жев них ли ко ва, а у не рас ки ди вој 
ве зи с њи ма, оно што умно го ме од ре ђу је на ра тив ну сли ку ствар
но сти у ње го вим де ли ма упра во су при по вед ни по ступ ци ко ји ма 
се ко ри сти. Ње го ве при по вет ке су те мат ски, стил ски и је зич ки 
вр ло раз ли чи те. Но, оно што им је за јед нич ко је сте при по ве да ње. 

Ми ха и ло ви ће ва по е ти ка за сни ва се на до бро устро је ној, функ
ци о нал ној три ја ди: пи сац – при ча – чи та лац [...] Пи сац је чо век ко ме 
се ве ру је без ре зер ве, при ча је пак не што без че га жи вот не би имао 
сми сла. При ча је као лек, као ме лем. [...] Чи та лац је пи шче во огледа
ло, двој ник, са у че сник на истом по слу. Чи та лац до пу њу је пра зни не 
у при чи, от кри ва на го ве шта је и раз ре ша ва дво сми сле но сти...12

При ча и при ча ње са ми по се би, да кле, има ју есен ци јал ну уло
гу у Ми ха и ло ви ће вој пр о зи, они су амал гам це ло куп не ви зи је ње
го вог при по вед ног све та. Упра во из овог раз ло га, збри ка Фре де, 
ла ку ноћ би ће пред мет на ра то ло шке ана ли зе у окви ру ово га ра да 
и том при ли ком ука за ће мо на не ке од нај зна чај ни јих на ра тив них 
по сту па ка ко ји ма се пи сац у овом де лу ко ри сти.

На ра тив ни кор пус

При по вед на збир ка Фре де, ла ку ноћ от по чи ње про ло шким 
тек стом без по себ ног на сло ва, али ко ји от по чи ње ре чи ма Мој син. 
Он пред ста вља сво је вр стан лир ски мо но лог, ис при чан у пр вом 
ли цу и убе дљи вим ис по вед ним то ном. Иа ко из о ста је оквир на 

11 Исто, 36.
12 Ми ли сав Са вић, „О Ми ха и ло ви ће вој пр вој при по ве дач кој књи зи”, у збор

ни ку Са вре ме на срп ска пр о за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Тр сте ник, 
2017, 71–72.
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си ту а ци ја, из ла га ње је про ми шље но, сре ђе но. При по ве дач по ста вља 
пи та ње о истин ској људ ској при ро ди и ти ме на ја вљу је те ма ти ку 
при по вед не збир ке у це ли ни:

Шта је то чо век? Је ли већ сад пре о дре ђен за жр тву, што ми се 
по не кој бла го сти на ње го вом ли цу у јед ном ужа сном ча ску учи ни 
из ве сним? Или ће, уна ка жен, а бе сло ве сан, оста ти са мо кон зу мент 
ово га све та? Или, као што обич но би ва, и јед но и дру го исто вре ме но, 
опе ва на бла гост бле са стог јаг ње та с оштрим зу би ма глад ног ву ка, 
у брат ској син те зи ла жне не ви но сти?13

У на ред ној при чи, под на зи вом „Гост”, при по ве дач на са мом 
по чет ку на ја вљу је да ће го во ри ти о до га ђа ју ко ји се збио пре не
ко ли ко го ди на: „Пре не ко ли ко го ди на, јед не но ћи из не на да ме је 
по се тио је дан гост.”14

Да кле, при по ве да ни до га ђај од ви ја се у вре ме ну пре „са да
шњег”, од но сно пре тре нут ка при по ве да ња, од но сно при по ве дач 
се ко ри сти ана леп тич ким или ре тро спек тив ним при по ве да њем у 
то ку це лог из ла га ња.

При ча го во ри о ноћ ној по се ти ми ша ње ном ју на ку, фа бу ла је, 
за пра во, вр ло су же на: миш се ука зу је у со би ју на ка не ко ли ко пу та, 
они не ко вре ме жи ве ску па, у сло зи, као са па ти ни ци, док га овај 
на по слет ку не ухва ти за реп и не тре сне о до вра так; ме ђу тим, ме сто 
фа бу ле за у зи ма упра во – на ра ци ја. При сут на је уну тра шња фо ка
ли за ци ја, тј. ин фор ма ци је от кри ва мо кроз пер спек ти ву ли ка, а ка ко 
је ов де у пи та њу са мо јед на тач ка гле ди шта (при зма глав ног ју на ка), 
мо же мо је ока рак те ри са ти као фик сну уну тра шњу фо ка ли за ци ју.

Ка да је у пи та њу ка те го ри ја гла са, при по ве дач је исто вре ме но 
и при по вед но ли це, од но сно уче сник ди је ге зе ко ју пре до ча ва. У 
скла ду са ти ме, ова кав при по ве дач озна ча се као хо мо ди је ге тич ки, 
а мо же мо чак ре ћи и да при па да по себ ној ва ри јан ти хо мо ди је ге тич
ког при по ве да ња ко ју на зи ва мо ау то ди је ге тич ком, јер при по ве дач 
не са мо да је уче сник у до га ђа ји ма, но и њи хов глав ни ју нак.

По ред ово га, већ на по чет ку да је се не ка вр ста ко мен та ра на 
из ла га ње: до га ђај о ко ме ће при ча ти сво је вре ме но је при по ве да чу 
унео по мет њу, али о де та љи ма сма тра да ни је по треб но ду жи ти: 
„...Не бих вас упу штао. Не би то, ми слим, би ло ни ин те ре сант но, 
ни ти је уоп ште по треб но.”15

13 Дра го слав Ми ха и ло вић, Фре де, ла ку ноћ, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1967, 5.

14 Исто, 7.
15 Исто.
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Овим екс кур сом, од но сно ко мен та ром соп стве ног при по ве
да ња при по ве дач се обра ћа ди рект но чи та о цу и кроз при по вет ку 
у це ли ни про вла че се ова кве и слич не упа ди це:

До ла зим у по ло жај да оста вим пе ро и да диг нем ру ке од овог 
глу пог по сла. 

Јер ако, на при мер, ка жем да ово пи шем у јед ном гра ди ћу 
ко ји је сво јим злом про сла ви ла вој нич ка слу жба [...], да се дим ис под 
пла та на не у зне ми ра ван од то ле рант ног кел не ра, ко ји је и сам за сео 
за је дан од не за у зе тих сто ло ва, и да до ме не до ле ћу кр пи це раз го
во ра дво је су се да, очи глед но пут ни ка, он да све то што сам ре као, 
са мим тим што сам ре као и за пи сао, на не ки чу дан на чин по ста је 
друк чи је. У ства ри, са мо је на лик, је два чак на лик на оно што ствар
но је сте. Нажа лост, ни је у мо јој мо ћи да то кон тро ли шем. Ни ти 
ми слим да је уоп ште мо гу ће.16

При по ве дач је све стан да пред ме та ње го ве при по ве сти, са мог 
ми ша, у ре ал но сти ви ше не ма и да он по сто ји са мо она кав ка кав се 
ука же у све сти чи та ла ца при ли ком су сре та са при чом, тј. ње ног чита
ња. На ра тив на тех ни ка ко јом се притом слу жи је уну тра шњи мо но
лог, из раз је сре ђен, ин тер пунк циј ска и оста ла пра ви ла ис по што ва на.

Сво је вр сну чи та лач ку ка тар зу иза зи ва упра во нео че ки ва ни 
крај при по вет ке:

Чи та лац све вре ме оче ку је да ће се уса мље ни ју нак, у хлад ној 
су мор ној но ћи, спри ја те љи ти са јед ним жи вим ство ре њем у сво јој 
со би. Тим пре, што ју нак има за твор ско ис ку ство, у ко јем је дру
го ва ње са па у ци ма, ми ше ви ма и врап ци ма уо би ча је на по ја ва. Ју нак, 
пот пу но нео че ки ва но, ми ша хлад но крв но уби ја: По ву као сам ру
чи цу. Бу ји ца је шик ну ла и он је не стао.17

На ред на при ча „Пут ник”, ис по вест је мла дог ко му ни сте на 
су ђе њу, при ли ком ко је се ис по ља ва та ко зва на „аут сај дер ска па ра
диг ма” ко ју ће мо на да ље по ку ша ти об ја сни ти. О ми ха и ло ви ћев ској 
фик ци о на ли зо ва ној те ста мен тар ној фор ми Ми лан С. По тре бић 
ка же сле де ће:

Та фор ма је оства ре на тех ни ком ска за с ин тен ци јом да чи та лац 
ре ци пи ра текст као не по сред ну, усме ну ис по вест ју на капри по ве да ча. 
[...] Фор ма за пра во слу жи да би се из гра ди ла се ман ти ка осо бе них 

16 Исто, 15.
17 М. Са вић, нав. текст, 74.
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тач ки гле ди шта ли ко вапри по ве да ча, оту да се код ње од сту па од 
оне пре тен зи је на објек тив ност у при по ве да њу и опи си ва њу [...].18

Ју нак са свим ре зиг ни ра но го во ри о свом муч ном пар ти зан ском 
жи во ту, жр тва ма ко је је под нео, али и зло чи ни ма ко је је по чи нио 
за вре ме слу жбе. Под при ти ском иде о ло ги је, уби ство убр зо за ње га 
по ста је са свим нор мал на по ја ва. Бе сми сао рат не ствар но сти и кло
ну ћа кул ми ни ра по след њом сце ном у ко јој мла дић уби ја сво ју 
стри ну Ма ри ну и ње но тек ро ђе но де те. При по ве да ње је, та ко ђе, 
у пр вом ли цу, при по ве дач хо мо ди је ге тич ки (ау то ди је ге тич ки), јер 
и у овој при по ве сти ју нак уче ству је у си ту а ци ји о ко јој го во ри, фо
ка ли за ци ја уну тра шња. Об ли ко ва ње на ра тив не сли ке ствар но сти 
умно го ме за ви си од вре ме на при по ве да ња. При по ве дач је и сам 
ју нак при по ве сти, ко ји на су ду при по ве да о сво јим до жи вља ји ма. 
И че сто се они ма ко ји му су де ди рект но обра ћа:

Ка же те, зна чи, да сам крив. Љу ди сте уче ни, до ђе те му као не ка 
го спо да, па бо ље зна те од ме не: мо жда и је сам. [...]

[...] Та ко је, ето, би ло. Де ве то ри ца. Име на им, ре као сам, не пам
тим. Ви зна те, све сте на ве ли: ваљ да су то ти.19

Што се ти че вре ме на при по ве да ња, у при чи по сто је два при
по вед на окви ра. Пр ви оквир је са да шњост, ко ја се пре тва ра у испо
вест о про шлим до га ђа ји ма, та ко да и у овом слу ча ју уо ча ва мо 
ре тро спек тив но из ла га ње. Ме ђу тим, че сто се пре пли ћу ове две 
при по вед не по зи ци је, про шлост и са да шњост, и то упра во пу тем 
по ме ну тих ко мен та ра ко ји су у фор ми ди рект ног обра ћа ња они ма 
ко ји вр ше са слу ша ње.

Иа ко је до ми нан тан об лик на ра ци је стан дард но при по ве да ње 
у пр вом ли цу, још јед на од ли ка овог тек ста је су по ме ну ти еле мен
ти ска за. О ово ме за кљу чу је мо на осно ву ре пли ка ко је упу ћу ју на 
го вор ну си ту а ци ју и ге сто ве ко ји ма је она про пра ће на и ства ра ју 
илу зи ју усме но сти: „До бро, ве ли она. До не си су тра на гро бље. 
Али си гур но. И ова ко пр стом на ме не.”20

Сказ је јед но од нај че шћих на ра тив них тех ни ка ко ји ма се ау тор 
слу жи, а њи ме се, по ред илу зи је не по ред ног до жи вља ја, по сти же 
и ефе кат убе дљи во сти, јер се го вор ли ко ва по ау то ма ти зму тран

18 Ми лан С. По тре бић, „Функ ци ја и се ман ти ка ис по ве не фор ме у при по
вет ка ма ’Ли ли ка’ и ’Бо ги ње’ и ро ма ну Пе три јин ве нац Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа” 
у збор ни ку Са вре ме на срп ска про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 
Тр сте ник, 2017, 167.

19 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 23–38.
20 Исто, 23.
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спо ну је у ло кал ни или ин ди ви ду ал ни је зич ки иди ом и ти ме оства
ру је из у зет но сна жан ути сак о при чи као исти ни тој ис по ве сти. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од стан дард ног при по ве да ња у пр вом ли цу, 
код ска за пер цеп ти бил ност ау тор ске ин стан це обе ле же на је не га
тив но.21 Ово под ра зу ме ва де пе р со на ли за ци ју ау то ра, од но сно ње
гов „не ста нак” у тек сту.

Тех ни ком ска за ис при по ве да на је и „Ли ли ка”, при по вет ка ко ју 
је Ми ло ван Ви те зо вић увр стио у Ан то ло ги ју срп ске са ти рич не 
при че из 1979. го ди не. При ча го во ри о де се то го ди шњој де вој чи ци 
Ми ли ци Сан дић и ње ном жи во ту ме ђу ба ра ка ма бе о град ске пери
фе ри је. Ли ли ка жи ви са мај ком, очу хом и мла ђим бра том окру же на 
пот пу ним ра су лом, не ма шти ном и оду ством сва ке вред но сти. Њена 
при по вест је, та ко ђе, у пр вом ли цу, при по ве да ње, да кле, хо мо ди
је ге тич ко. По сто ји вре мен ски оквир са да шњо сти на по чет ку и на 
кра ју при по вет ке, док је сре ди шњи део ма хом из ла га ње до га ђа ја 
из про шло сти, уз по вре ме не ко мен та ре при по ве да ча (Ли ли ке). Она 
го во ри из са да шње по зи ци је у ко јој „су тра” тре ба да је во де у дом 
за не збри ну ту де цу и по ку ша ва да об ја сни чи та о ци ма за што је до 
то га до шло, па ипак им се не обра ћа ди рект но (као ју нак при че 
„Пут ник” нпр.). Де ти њи го вор осло бо ђен је ин те р пунк циј ских пра
ви ла, та ко ре ћи, не пра ви лан, чи ме се по сти же ути сак спон та но сти 
усме ног го во ра услед по себ них је зич ких иди о син кра зи ја. Та ко ђе, 
че сте су ди гре си је и уз гред ни ко мен та ри, ко ји от кри ва ју Ли ли ки
не ми сли или осе ћа ња:

Он да је мо ју ма му узе ла она ба ба Ру жа, уф, што је мр зим, па је 
она мо ју ма му мно го му чи ла и да ла је у дом. [...] Он да ми оне ка жу, 
ух, то је од врат но. А ја им ка жем, а ви ће те ми би ти бо ље, што мр зим 
те кур ве што ми се пра ве фи не. [...] А Пе цу ни сам баш ни ма ло во
ле ла, ух, ка кав је. И он има кри ве жу те зу бе и цр ве но ша ре но ли це, 
ух, ка кав је [...].22

По ред ово га, сти че мо ути сак о искре но сти, али и не по у зда
но сти де ти њег при по ве да ча („И во ле ла сам још не ке му шкар це, 
са мо не мо гу да се се тим.”).23 Не рет ко се де ша ва да ни са ма ју на
ки ња ни је си гур на у исти ни тост сво јих ре чи, па ипак она ту не
си гур ност не кри је, но чи та о цу ја сно ста вља до зна ња да се њој 
са мо та ко чи ни или да она ми сли та ко.

При ча „Бо ги ње” у епи сто лар ној је фор ми са ме ло дра мат ским 
еле мен ти ма: тест чи не пи сма из при тво ра Ми ли це Сте фа но вић, 

21 S. Rim monKe nan, нав. дело, 97–101.
22 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 48–52.
23 Исто, 52.
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про сто ду шне же не са ју га Ср би је. Ми ли ца при ча ка ко је до спе ла 
у рад ни ло гор, ка ко јој је муж му чен и стре љан по оп ту жби да је 
ко му ни ста, ка ко је она на кон то га ро ди ла де те ко ме је на де ну ла 
име Ра де, као и о свом те гоб ном жи во ту и бри зи о де те ту иза ре
ше та ка.

Ми ли чи на при ча мо гла би би ти и ар ти ку ли са ни ја да Ми ли ца 
ни је по лу пи сме на, а уз то при чу ис пи су је у по себ ним усло ви ма 
(за твор, не до ста так па пи ра). Ова ква, по лу пи сме на при ча под ра зу
ме ва шкр та ре ње на је зи ку, од су ство стил ских фи гу ра, та ко да се 
ње но пи са ње при бли жа ва те ле граф ском сти лу.24

Функ ци ју адре са та има не ко ко је озна чен као „тет ка Јо ван ка”, 
и, ма да ниг де у при чи не ма ди рект ног на во да од го во ра, из Ми ли
чи них пи са ма за кљу чу је мо да их ипак до би ја:

[...] Фа ла ви го спо ђо јо ван ко до Не ба ви фа ла што сте чо век. 
Што сте ми по сла ли Шан га ре пу за мог Ра де та раз у ме ла сам да о ће те 
да ми По мог нее за мог ра де та Бог не ка ви Пла ти за ва шу До бро ту. 
[...] Тет ка Јо ван ка мло го ти фа ла за Криз ра де је у слас по јео ди си га 
са мо на шла мло го ви фа ла. [...] При ми ла сам Са пун Оку па ла мог 
ма лог ра ку Да га ви ди те ка ки је мо је Сун це Сјај но. [...] Све сам при
ми ла што си ми по сла ла ви сте До бра же на Бог не ка ви Вра ти [...].25

Је зик је у овој при по ве ци вр ло спе ци фи чан, афек ти ран и свој
ствен оној ко ја се њи ме слу жи, ње ном обра зо ва њу, уме ћу и ис ку
ству; ка ко се ра ди о пи сми ма, ово га пу та не ма илу зи је усме но сти, 
али син так сич ка, мор фо ло шка и ин тер пунк циј ска пра ви ла са свим 
су за не ма ре на, ре че ни це су че сто ис ки да не, из раз не до вр шен. Међу
тим, ов де се ипак не мо же го во ри ти о ска зу јер је по врат на ре акци
ја адре са та бит на, Ми ли ца при ча мо ти ви са на же љом да чи та о ца 
на ве де на де ло ва ње, да спа си сво је де те, а не са мо „да би при ча ла”. 
По ред ово га, зна чај ну уло гу има ју и по на вља ња, од но сно ри там 
при по ве да ња (о му че њу му жа го во ри се два пу та, о ме сту ро ђе ња 
не ко ли ко пу та („се ло Сту бли не, зад ња по шта Ве ли ка Ра ду ша”), 
као и о род би ни ко ја би се мо гла бри ну ти за де те.

При по вет ка „Фре де, ла ку ноћ”, по ко јој је збир ка и до би ла 
на зив, већ у свом под на сло ву од ре ђу је се као Раз го вор че ти ри чо
ве ка јед ног ру жног по по дне ва. И, за и ста, она је у пот пу но сти компо
но ва на у фор ми ди ја ло га, нај пре дво је љу ди, ко ји ма се при дру жу је 
тре ће ли це, док че твр то до ла зи са свим на кра ју при че. 

24 М. Са вић, нав. текст, 73.
25 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 66–70.
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Ли ко ви су про фе со ри гим на зи је у не и ме но ва ном гра ду: го спо
ђи ца Ол га, ста ра про фе сор ка фран цу ског је зи ка, је ди на је чи је име 
се от кри ва. По ред ње, ту су и не зграп ни про фе сор ма те ма ти ке, 
но во при до шла мла да про фе сор ка фи скул ту ре, а на са мом кра ју 
при дру жу је им се про да вац ко ји ну ди мар ке, књи ге и атла се. Фо
ка ли за ци ја је спо ља шња, о ли ко ви ма са зна је мо са мо на осно ву 
оно га што го во ре или чи не и мно го то га оста је не до ре че но. Тро је 
про фе со ра от по чи њу у школ ској збор ни ци раз го вор ко ји се ти че 
умет но сти, мла до сти и ње ног схва та ња. Сва ка од ове три (вр ло 
раз ли чи те) жи вот не при че тра гич на је на свој на чин. Глав ну реч 
во ди го спо ђи ца Ол га, ко ја при по ве да о свом жи во ту у Па ри зу и 
ве зи са фран цу ским бо е мом Ми ше лом Мар ша ном. Са да су јој од 
то га жи во та оста ле са мо успо ме не – са мо Фред. Про фе сор ма те
ма ти ке при ча анег до те о вре ме ну ка да је жи вео као бес кућ ник у 
сан ду ку у бли зи ни Же ле знич ке ста ни це. Про фе сор ка фи скул ту ре 
при зна је ка ко је од ра сла без оца и ка ко је за то дру га ри ца ма го во
ри ла да је би ла у Па ри зу. При ча кул ми ни ра ти ме што тро је љу ди 
по ђу го спо ђи ци Ол ги, не би ли се но ва ко ле ги ни ца упо зна ла са 
Фре дом. У тре нут ку ка да ова схва ти шта се де ша ва, да је обо жа
ва ни ми сти фи ко ва ни Фред са мо гип са на коњ ска фи гу ра ко ју је го
спо ђи ца Ол га укра ла свом љу бав ни ку при ли ком ра стан ка, до ла зи 
до ис по ља ва ња свог па то са и же сто ке ин диг на ци је:

Не е е ћу! Ја не ћу то! То је стра шно и ја то – не ћу! То је вам пир! 
И ви сте с њим вам пи ри! Утва ре! За јед но с ва шом цр ве ном све тло шћу, 
с ва шом сто ном лам пом и ва шом умет но шћу! [...] И шта ће те ви 
ме ни за јед но с том ва шом умет но шћу? Цео дан ми пу ни те гла ву: 
Фред, умет ност, сан дук, сто на лам па! Па шта ви ми сли те, ко ли ка је 
мо ја гла ва! Са мо ви са чу вај те се би ва шег Фре да, ме ни он не тре ба! 
И ви! [...]26

По след ња при по вет ка у збир ци но си на слов „О то ме ка ко је 
оста ла фле ка” и чи ни сво је вр сну про ле го ме ну ро ма ну Чи зма ши, 
ка ко због те ме ко ју об ра ђу је, та ко и због глав ног ли ка Чи че Миљ
ко ви ћа. Од ли ку је се „кла сич ним” при по ве да њем у тре ћем ли цу, 
из пер спек ти ве не по у зда ног при по ве да ча ко ји ни је уче сник у до га
ђа ји ма о ко ји ма го во ри. Ова кво при по ве да ње од ре ђу је мо као хете
ро ди је ге тич ко, али и екс тра ди ја ге тич ко, по што у при чи по сто ји 
слој ко ји ни је део при мар не по ве сти. До ла зи, ме ђу тим, и до по вре
ме них про ме на при по ве дач ке пер спек ти ве, јер се при кра ју у при
по ве дач ки ток укљу чу је и сам на ра тор:

26 Исто, 121.
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Иа ко при ча ње ни је оства ри ва но у пр вом ли цу, на ра тор се, као 
и у мно гим дру гим Ми ха и ло ви ће вим при по вет ка ма, при бли жа вао 
го во ру и до жи вља ју глав ног ли ка, па је на ра ци ја и у та квим припо
вет ка ма би ла не по сред на, спон та на и ди на мич на.27

У ком по зи ци о ном сми слу из два ја ју се три це ли не: пр ви део 
од но си се на се ље ње ар ти ље ријског пу ка из Ћу при је у Ско пље, 
дру ги је при по вест о ли ку ма јо ра Чи че Миљ ко ви ћа, о ње го вој вој
ној слу жби у рат ним вре ме ни ма, али и до ма ћем жи во ту са же ном 
Ми ле ном и си но ви ма, док тре ћи део пред ста вља спо мен на то ка ко 
је оста ла фле ка на ва ро шком ка фан ском зи ду при ли ком за би ја ња 
ка ми о на у ње га. На чи ње на је чак и фо то гра фи ја зи да од стра не 
ва ро шког фо то гра фа Ђо ке, ко га, та ко ђе, ви ше не ма, као ни ма јо ра 
Чи че, људ ско тра ја ње је про ла зно, али се ћа ње на фле ку – оста је.

За кљу чак

У окви ру ово га ра да нај пре су из ло же не основ не те о риј ске 
по став ке на ра то ло ги је као књи жев но на уч не дис пи пли не и нај оп
шти јих пој мо ва ко ји ма се она слу жи, а по том је из вр ше на на ра то
ло шка ана ли за при по ве да ка из про зне збир ке Фре де, ла ку ноћ Дра
го сла ва Ми ха и ло ви ћа. 

Ову збир ку чи не увод ни текст и шест при по ве да ка, а на осно ву 
при ка за при по вед не пер спек ти ве у окви ру сва ког од по је ди нач них 
тек сто ва, за кљу чу је мо да се пи сац ко ри сти нај че шће јапер спек
ти вом, при по ве да њем у пр вом ли цу, од но сно ау то ди је ге тич ким 
при по ве да њем, ка да је сам при по ве дач исто вре ме но ју нак соп стве
не при по ве сти. Из у зе так чи ни по след ња при ча у збир ци, „О то ме 
ка ко је оста ла фле ка”, јер је у њој за сту пље но хе те ро ди је ге тич ко 
при по ве да ње и при по ве дач у тре ћем гра ма тич ком ли цу.

Још јед на ка рак те ри стич на од ли ка Ми ха и ло ви ће ве про зе је сте 
сказ. На ра тив ном тех ни ком ска за ис при ча не су при че „Пут ник” 
и „Ли ли ка”, док се при ча „Бо ги ње” ипак не укла па у фор мал не 
од ли ке ове вр сте при по ве да ња, но об у хва та при по вед ни по сту пак 
уну тра шњег мо но ло га, за јед но са при чом „Гост”. Прем да је са мо 
јед на од при ча из збир ке да та у пот пу но сти у ди ја ло шкој фор ми 
(„Фре де, ла ку ноћ”), ди ја ло гич ност је сва ка ко јед на од нај зна чај
ни јих од ли ка Ми ха и ло ви ће вог при по ве да ња, би ло да је из ра же на 
екс пли цит но, или да је са мо им пли цит но на го ве ште на, та ко ре ћи 
при кри ве на. Ди ја ло гич ност је мо гу ће про на ћи и у при по вет ка ма 

27 Мар ко Не дић, „Дру га чи ји Дра го слав” у збор ни ку Са вре ме на срп ска 
про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Тр сте ник, 2017, 65.
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ис при по ве да ним у фор ми ска за („Ли ли ка”), и у они ма са хе те ро
ди је ге тич ким при по ве да чем („О то ме ка ко је оста ла фле ка”). Је
зич ка сти ли за ци ја и оне о би ча ва ње из ра за, као и ис по вед на фор ма 
слу же де па те ти за ци ји и омо гу ћа ва ју лир ском то ну да оства ри 
од нос при сно сти из ме ђу пи сца/на ра то ра и чи та о ца/слу ша о ца.

Раз ли чи тост при ча и ино ва тив на ко рек ци ја на ра тив ног кор
пу са у не по сред ној су ве зи са из град њом Ми ха и ло ви ће вих спе ци
фич них ју на камар ги на ла ца. Њи хов го вор је не рет ко не сре ђен, 
ис пу њен па у за ма, ди ја ле кат ски, од но сно со ци о ле кат ски обо јен, они 
се слу же слен гом, жар гон ским из ра зи ма, уз ре чи ца ма, али упра во 
та кви по ста ју то ли ко увер љи ви да пре ва зи ла зе књи жев не окви ре 
и ти ме све до че о ван ред ном стил ском уме ћу јед но га од нај зна чај
ни јих пи са ца на ше га под не бља – Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа.

Мср Ми ли ца Пе тро вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Док тор ске сту ди је
pe tro vic mi li ca637@gmail.com
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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

БО ЖИ ДАР КНЕ ЖЕ ВИЋ

МИСЛИ*

(При ре дио Са ша Ра дој чић)

1. (II 270)
Гле да ју ћи мно го га чо ве ка, чо ве ку се и не хо ти це на ме ће ми сао: 

да се зе мља за у ста ви ла на ства ра њу мај му на, она би оста ла до след
ни ја сво јој сна зи и сво јој ве шти ни. Ства ра њем чо ве ка она се пока
за ла као не вешт ди ле тант, као до ста не сре ћан ими та тор ка квој дру
гој срећ ни јој пла не ти. И код бо љих зе маљ ских људ ских ство ро ва 
про би ја че сто оно ње но основ но рас по ло же ње – мај мун ско.

2. (II 214)
Пле ме ни то, чи сто, пра вед но, исти ни то, ни кад не мо же би ти 

у го ми ли, ко лек тив но, ге не рал но. Не ма ни јед ног пле ме на, ни јед ног 
на ро да, ни јед не по ли тич ке стран ке, ни јед не ре ли ги о зне сек те, за 

* Божидар Кнежевић је вероватно најчитанији српски филозоф, а дело 
којим осваја нове и нове генерације читалаца, јесу његове Мисли (1902), збирка 
фрагментарних текстова на размеђу књижевности и филозофије. За Кнежевићем 
је остао рукопис већег броја (више од 800) фрагмената сродних објављеним, и из 
тог рукописа је Паулина ЛеблАлбала одабрала 385 фрагмената и објавила их, 
заједно са првобитних 491, у Колу Српске књижевне задруге 1931. године. Ово 
издање је дуго било меродавно, и по њему су рађени избори и поновљена издања 
Кнежевићевих Мисли. У Антологијској едицији „Десет векова српске књи жев
но сти” Издавачког центра Матице српске 2018. објављено је издање у којем је 
текст Мисли подељен у два сегмента. У првом се налази читав садржај књиге 
из 1902, са оригиналним редоследом, а у другом су фрагменти из заоставштине 
објављени у књизи из 1931, такође са својим оригиналним редоследом. Још увек 
не постоји целокупно издање Кнежевићевих Мисли.

У овом прилогу се доноси текст првих 68 фрагмената према Кнежевићевом 
рукопису; од тог броја, девет фрагмената није објављивано у издањима из 1931. 
и 2018. У заградама је наведен број фрагмента у издању из 2018. Код појединих 
фрагмената (под бројевима 34, 53. и 58) постоје мање разлике између рукописне 
и штампане верзије (Саша Радојчић).
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ко је се мо же ре ћи да је чи сто или пр ља во, пле ме ни то или не пле
ме ни то. Љу бав, прав да, исти на, ка рак тер ност, то су цве то ви ко ји 
не ра сту сву да, не ра сту сва кад, не ра сту у го ми ли, не го са мо по
је дин це, на по је ди ним уса мље ним вр хо ви ма, код по је ди них љу ди. 
Све што је пле ме ни то са мо је ин ди ви ду ал но.

3.
Сва ка же на има свој ми рис. По ква ре на же на, до пу шта ју ћи да 

је мно ги ми ри ше, из гу би сва ки ми рис; до пу шта ју ћи да је сва ки 
ми ри ше, она за смр ди бла том.

4. (II 213)
И вр ли на и по рок са мо су су фи ци ти сна ге; чо век ко ји не ма 

су фи ци та сна ге, не мо же има ти ни вр ли не, ни по ро ка.

5. (II 347)
Јед на од ду бо ких раз ли ка из ме ђу же не и чо ве ка, што је код 

же не уоп ште вр ло не раз ви јен и кр жљав по јам прав де, и сва ки 
дру ги мо ме нат по кла па и ућут ку је то осе ћа ње код ње.

6. (II 149)
Ци ви ли за ци ја чо ве ко ва још је на но мад ском ступ њу. Она се 

још се ли из јед них кра је ва у дру ге, док јед ном не бу де на шла стал
не цен тре сво је.

7. (II 250)
Др жа ва је спољ на чвр ста ко ра ко ја оба ви ја теч ну ма су дру

штва.

8.
Ве ли чи на ин те ли ген ци је чо ве ко ве за ви си у по след њој ин

стан ци од да љи не зе мље од сун ца, од ко ли чи не то пло те и све тло
сти ко ју до би ја од сун ца, од бр зи не ње не ро та ци је.

9.
Дру штво људ ско пред ста вља у ма лом цео зе мљин жи вот. 

Ма са је нео р ган ска ма те ри ја, ко ју кре ћу са мо ни жи мо ти ви, и тек 
на ис то ку ње, из ње и хра не ћи се њом, ди же се ви ши ор ган ски 
жи вот.

10.
Ду бо ка ду ша зна чи да све ду бље па да ју жи вљи, си ро ви, жи

во тињ ски еле мен ти ње ни.
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11. (II 150)
И ци ви ли за ци ја чо ве чан ства, као и чо век, лу та ла је до да нас; 

ра зни цен три да ва ли су јој до да нас тип: Мем фис и Те ба, Ва ви лон 
и Ни ни ва, Ати на и Рим, Ви зан ти ја и Кор до ба, Па риз и Лон дон. 
Лу та ју ћи, ци ви ли за ци ја чо ве чан ства све се ви ше при бли жу је сво
ме пра вом цен тру, ко ји не мо же би ти у про сто ру – ни у јед ном 
гра ду, ни на јед ној тач ки гло ба. Пра ви цен тар чо ве чан ства и исто
ри је ње го ве мо же би ти са мо у вре ме ну; он мо же би ти са мо иде ја.

12. (II 129)
Што год је бли же ду ши и осе ћа њи ма чо ве ко вим, оно се све 

ма ње ка зу је ре чи ма и све се ма ње мо же ка за ти ре чи ма; оно је све 
ви ше са мо у рад ња ма и у чул ним тво ре ви на ма. По то ме су про
дук ти ду ше и ви ше оп ште ра зу мљи ви сви ма љу ди ма, јер ду ша 
свих љу ди го во ри са мо је дан и исти је зик, те се не ка зу ју ра зним 
је зи ци ма. Та ко су тво ре ви не умет но сти бли же ду ши људ ској не го 
на у ка и фи ло со фи ја, те су оп ште и ра зу мљи ве; она се не ства ра на 
ра зним је зи ци ма као фи лосо фи је и на у ке.

13. (II 283)
Све пле ме ни то – и на у ка и фи лосо фи ја, прав да и љу бав – је

сте ви си на, и да би се одр жа ло тре ба му ши ро ка те ме ља, ина че 
бр зо па да. По то ме са мо хри шћан ство и штам па, са мо дер ним 
от кри ћи ма и про на ла сци ма у то ме прав цу, ра ши рив ши те мељ 
исто риј ског жи во та, спре ми ли су трај ну и чвр сту под ло гу пле ме
ни тог код чо ве ка. У ста рим и ма лим дру штви ма, пле ме ни тост је 
уса мље на, ја вља се по је дин це и ме сти ми це, и бр зо па да.

14. (II 372)
Као што има књи га из ко јих се не мо же из ва ди ти ни ка кав 

ре зи ме, та ко има љу ди из ко јих се не мо же ни шта про чи та ти.

15. (II 348)
Прав да је му шки прин цип, и чо век, и му шки и жен ски, са мо 

је у том тре нут ку нај ви ше му шко кад су ди, кад де ли прав ду. По
што су фи ло со фи ја и на у ка нај ви ше су ди је, ко ји ода ју нај ви шу прав
ду ства ри ма, љу ди ма и вре ме ни ма, то се же не и не ди жу ни кад до 
те ви си не прав де.

16. (II 51)
Јед на књи га је све бо ља, све ви ше има у њој ра зу ма, што је у 

њој или што ма ње име на или што ви ше ци фа ра.
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17. (II 375)
Из ре ли ги о зних го ње ња хри шћа на ме ђу со бом мо же се виде

ти ко ли ко је тре ба ло људ ске кр ви, људ ских гла ва и смрт них му ка 
и бо ло ва да љу ди је дан дру гог уве ре да су бра ћа. То чо ве ку те шко 
иде у гла ву.

18. (II 384)
Од све га што чо век до би ја на дар од Бо га и што сам мо же сте ћи, 

нај о гра ни че ни ју ко ли чи ну ка пи та ла има у вре ме ну. Са мо вре ме, од 
све га оно га чи ме чо век мо же рас по ла га ти, је сте од ре ђе на и огра ни
че на ко ли чи на; све дру го, зна ње и по ло жај, на у ка и бо гат ство, ни су 
та ко од ре ђе них гра ни ца. Сто га му дро рас по ла га ње вре ме ном је сте 
основ све му дро сти жи во та; уште да вре ме на је сте основ на уште
да на ко јој по чи ва ју све дру ге уште де и те ко ви не чо ве ко ве.

19.
Жен ске ду же жи ве од му шких за то што је код њих ма ње раз

ви је но осе ћа ње прав де, што их ма ње бо ли не прав да. Што чо век 
ви ше тра жи прав ду, што га ви ше бо ли не прав да, тим ви ше бо ло ва 
тр пи, јер не прав де има свуд, на че стом ко ра ку и у че стом мо мен ту 
у људ ском дру штву.

20. (II 364)
Бла го оном учи те љу ко ји до че ка да има че му да се на у чи од 

сво га уче ни ка.

21. (II 218)
Нај ви ше сна ге тре ба да се бу де пра ве дан. Прав ди тре ба нај

ви ше жр та ва у жи во тињ ским еле мен ти ма чо ве ко вим.

22. (II 193)
Као што од мно го број не ро ђе не де це ма ло оста не жи ве, та ко 

од мно ге жи ве де це ма ло по ста ну љу ди, те у сва ком дру штву има 
мно го ви ше ма ле и ма то ре де це не го зре лих љу ди.

23.
Фи лосо фи ја све ви ше те жи да бу де ра ци о нал на ре ли ги ја, по

што је ре ли ги ја при род на, ем пи рич ка фи лосо фи ја.

24. (II 332)
Бо ло ви су од ме ре ни пре ма сна зи ду ше ко ја их има под не ти. 

Што ни жа ду ша, тим су и бо ло ви ни жи; што ви ша, ду бља ду ша, 
то ве ћи и ду бљи бо ло ви.
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25. (II 210)
По људ ским за ко ни ма ре ша ва мно жи на, ве ћи на, си ла; по бож

јим за ко ни ма ре ша ва ма њи на пле ме ни тих љу ди од ду ха и ср ца. 
Нај ви ши ра зум људ ски је сте у то ме да тра жи и по зна бож је за ко
не. Нај ви ша прав да људ ска је сте ура ди ти све по бож јој прав ди, на 
осно ву бож јих за ко на. Пра вед но, ра зум но дру штво људ ско би ће 
оно ко је ће се осни ва ти са мо на бож јим упу ти ма и за ко ни ма; оно 
што се ро ди ло мрач но и ни ско, да оста не у мра ку жи во та, оно што 
се ро ди ло све тло и пле ме ни то, да бу де го ре на вр хо ви ма дру штва, 
да оно од ре ђу је, упра вља и вла да.

Отуд све да љи и ви ши про цес исто ри је те жи да из ба ци сва 
људ ска ме ри ла чо ве ко ве вред но сти – но вац, по ло жај, фа ми ли јар на 
и пле мен ска пра ва – и да чо ве ко ву вред ност од ре ђу ју са мо при
род ни да ро ви, ко је чо век до но си со бом на свет, ко је му бог да је; 
јер ни кад вас пи та њем, на мер ним, све сним упли вом чо ве ко вим не 
мо же се од не пле ме ни тог и зе маљ ског, на пра ви ти пле ме ни то и 
чи сто, од бле са стог ду хо ви то. Вас пи та ње мо же да ти са мо ма ску 
пле ме ни то сти, ду хо ви то сти, ин те ли ген ци је, ка рак те ра.

26. (II 41)
Ре ли ги ја је фи ло со фи ја ко ја не по зна је гра ни це и ме ре; фило

со фи ја је ре ли ги ја гра ни ца и ме ре.

27.
Код ве ћи не жи вих љу ди цре ва мо зга ни кад не кр че глад на.

28. (II 274)
Чо век је по след ња фор ма ма те ри је, дух је по след ња фор ма 

чо ве ка; он је ма те ри ја исто ри је.

29. (II 80)
Све ду бље са зна ње ски да драж све жи не и све ти ње са ства ри 

и љу ди; и ви со кој све сти и ства ри по ста ју чо век, и чо век го ла ствар.

30. (II 192)
Тре ба ди вљач ки сто мак да мо же сва ри ва ти обич не љу де; ви

шој ду ши до вољ но је да оку си ни жег чо ве ка, па да га бу де си та.

31.
Са мо су Бог и чо век на кра је ви ма ства ри, на по љу од све та; све 

су оста ле ства ри уну тра; отуд са мо чо век слу жи, на зи ре и тра жи 
Бо га.
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32.
Раз ли ка фи ло со фи је и на у ке још је и у то ме што фи ло со фи ја 

тра жи це ли ну ства ри, по је ди не на у ке об у хва та ју са мо по је ди не 
обла сти фа ка та.

33. (II 285)
По ште ње је моћ одр жа ва ти у чи сто ти сво ју ду шу и тра жи ти 

увек све тло сти. Не по ште ње, то је пр љав шти на и мрак.

34. (II 18)
Као што је сва ка књи га, ма је и нај ви ши дух пи сао, ствар коју 

тре ба уме ти чи та ти и мо ћи раз у ме ти, та ко је и сва ка ствар књи га 
ко ју тре ба уме ти чи та ти и мо ћи раз у ме ти. Са мо што су ства ри 
при ро де пи са не са ви ше кон се квен це не го ства ри чо ве ко ве.

35.
Брак је чуд на књи га. У њој има свих мо гу ћих ин тер јек ци ја и 

сва ко ја ких ин тер пунк ци ја, пу но свих мо гу ћих вр ста ре чи, и адјек
ти ва и адве ра ба и лич них и без лич них про но ми на и ве ра ба – са мо 
ниг де тач ке не ма. 

36. (II 221)
Исти на је је ди но до бро до ко је га чо век мо же до ћи са мо пра

вим и чи стим пу тем. До сва ког дру гог до бра мо же се до ћи и прља
вим и ла жним пу те ви ма; за то су сва та до бра ла жна до бра.

37.
Нај ви ше зре ло сти тре ба да се бу де и уме ти би ти при ја тељ. За 

све дру го мо же под не ти ви ше ма ње зе лен чо век.

38. (II 107)
Ве ли ке ства ри и до га ђа ји иду сит ним ко ра ци ма; ве ли ки духо

ви иду круп ним ко ра ци ма. И сти жу ћи обич но пре не го што тре ба, 
у не вре ме, они не ра зу ме ва ни од ве ћи не љу ди, би ва ју или исме ја
ни или му че ни. Отуд ве ли ке ства ри и до га ђа ји, до ла зе ћи доц ни је, 
обич но за ти чу слич не љу де и с њи ма вр ше по сла.

39. (II 17)
Сва је ве шти на чо ве ко ва да сво је сме ро ве и пла но ве из во ди 

на осно ву пот пу ног по зна ва ња мо ћи и пу те ва при ро де, јер при ро
да не ма кад да из во ди до крај њих кон се кве на ца сво је пла но ве и 
сме ро ве. То је по сао ве шти не чо ве ко ве.
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40. (II 349)
Са мо је оно пра во при ја тељ ство ко је је сло бод но од свих се

бич них ве за ин те ре са, ко ри сти, стра ха. Ин те рес је вр ло ла ба ва 
под ло га и ве за при ја тељ ства; за то је пра вог при ја тељ ства та ко 
ма ло у све ту. При ја тељ ство је ви си на на ко јој сто је пле ме ни те 
ду ше и ду хо ви; жи вот је ни ско под њом.

41. (II 114)
Мно го је ви ше осве тље но га и оно га што има да се осве тли 

не го оно га што све тли.

42. (II 320)
Као што сун че ва све тлост оба сја ва са мо по вр ши ну зе мље, тј. 

вр ло ма ли део њен, та ко је и ве ли ки део ду ше чо ве ко ве у мра ку и 
са мо њен нај ма њи део оба сјан је све тло шћу све сти, ра зу ма.

43. (II 350)
Нај ви ши ра зум, нај ду бља ин те ли ген ци ја, има ју за за да так да 

про во де прин цип тре ба кроз све обла сти фа ка та и по ја ва. Раз у
ме ти не ку ствар зна чи на ћи да тре ба, да је тре ба ла ма че му, ма где, 
ма кад.

44. (II 302)
Нај пле ме ни ти ји за да так чо ве ка у дру штву је сте бор ба про тив 

ла жи.

45. (II 200)
По ло жа ји у др жа ви је су као су до ви у ку ћи, од ко јих је сва ки 

на ме њен за раз не по тре бе, и од ко јих у сва ко ме сто ји од ре ђе на 
вр ста на мир ни ца. Са мо што у др жа ви че сто би ва да се у нај фи ни је 
су до ве си па ју спла чи не, и обрат но.

46. (II 339)
Љу бав и чи сто та је су је ди не мо рал не по тре бе те ла.

47. (II 284)
Пле ме ни тост је ду бља фор ма ле по те.

48. (II 14)
Цео спо ља шњи свет са мо је јед на ку вер та. И кад зе маљ ски 

чо век по сле ду гих на по ра бу де ус пео да про чи та адре су, ви де ће 
да пи смо ни је ње му упу ће но.
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49. (II 340)
О пра вој љу ба ви не мо же се го во ри ти, ни ти се она мо же иска

за ти; оно што се мо же ис ка за ти, са мо је на по вр ши ни, плит ко и 
про ла зно, ре чи пр ља ју оно. Они нај ви ше го во ре о љу ба ви, ко ји је 
нај ма ње осе ћа ју.

50. (II 44)
Као што су да на шња пи сме на нај ма њи оста ци ста рих сли ка 

ко ји ма се не кад пи са ло, та ко су гра ви та ци ја, ево лу ци ја, ма те ри ја, 
сна га, и сви мр тви и без лич ни за ко ни, у да на шњим на у ка ма, са мо 
из бле де ле, ста ре, лич не си ле, де мо ни и бо жан ства, ко ји су не кад 
у при ро ди вла да ли.

51. (II 345)
Нај ви ша жен ска пра ва је су у ду жно сти ма му шких пре ма њи ма.

52.
Пре вре ме на от кри ћа, то су исто риј ска по ба ци ва ња, не ма ју 

сна ге за жи вот, ни ти ожи вљу ју око се бе. Та ко от кри ће Аме ри ке 
пре Ко лум ба.

53. (II 33)
Дог ма је бал са ми са но ми шље ње.

54. (II 19)
Бог је сна га ко ја је ство ри ла вре ме; све оста ле све то ве и ства ри 

ство ри ло је вре ме; про стор са сви ма ства ри ма и све то ви ма у се би 
ни је ни шта дру го не го та лог вре ме на.

55. (II 13)
Свет је за чо ве ка још сат без ка заљ ке; он чу је ку ца ње вре ме

на, али не зна ко је је до ба.

56. (II 239)
Те ло је та лог ду ше, као и про стор вре ме на.

57. (II 260)
Што се кру на ви ше си ја, тим је на род ви ше у мра ку. Да би 

на род био осве тљен, до ста је да кру на бу де чи ста.

58. (II 143)
Ци ви ли за ци ја сма њу је по тре бу ла жно сти и уве ћа ва по тре бу 

исти ни то сти; сма њу је по тре бу све ште ни ка, кру ни са мих љу ди, 
ла жних ве ли чи на и ла жно га бле ска.
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59. (II 361)
Чо век је нај ја чи он да кад чи ни сво ју ду жност.

60.
Кад год је исти на у сре ди ни, он да је увек са мо по лов на, осред

ња исти на.

61. (II 249)
Зре лом чо ве чан ству не тре ба ју моћ не др жа ве, не го сло бод ни 

на ро ди.

62. (II 331)
Тра гич ни тре ну ци има ју сна гу да бу де пле ме ни то и у нај ни

жим, нај у жим ду ша ма.

63. (II 216)
Сви љу ди има ју осе ћа ње прав де, али је код ве ћи не оно та ко 

сла бо, да га пре тр па ва ју дру ги сна жни ји мо мен ти – се бич ност, 
та шти на, глад, ам би ци ја и дру го.

64. (II 297)
Лич ни ин те ре си то ли ко мо гу да упр ља ју др жа ву, на род, дру

штво, да се ни ка ква све ти ња ви ше не ви ди.

65. (II 295)
Нај ду бље бо ре на че лу јед не иде је уре зу ју пр ља ви, лич ни 

ин те ре си.

66. (II 253)
Са мо у сло бо ди учи се чо век да му је по треб на сло бо да, да 

во ли и по шту је сло бо ду; са мо се у сло бо ди учи чо век сло бо ди, као 
што се са мо на ва зду ху мо же ди са ти. И као што је у те лу чо ве ко
вом све спрем но за ди са ње чим изи ђе из утро бе ма те ри не, та ко је 
у ду ши зре лог чо ве ка све спрем но да мо же ди са ти у сло бо ди.

И са мо сло бод ни љу ди и на ро ди уме ју по што ва ти сло бо ду 
дру гих љу ди и на ро да. Док год бу де за ро бље них на ро да, до тле ће 
увек би ти опа сност за сло бо ду сло бод них на ро да. Ро бо ви не умеју 
да по шту ју сло бо ду.

67. (II 337)
Са све ве ћим про гре сом ве зе љу ба ви све су ду же, и у про шло

сти и у бу дућ но сти.
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68. (II 223)
Они ко ји све сно тра же исти ну на ла зе са мо ма ле, спо ред не, 

уз гред не исти не, јер мо гу да пре ђу са мо ма ли део пу та ко јим се 
до ла зи до исти не. На ве ли ке ства ри, на ве ли ке исти не мо же са мо 
на и ћи, на тра па ти; ту чо век мо ра би ти го њен не ком ду бљом си лом, 
да би пре шао онај огром ни раз мак, ко ји раз два ја чо ве ка од ве ли
ких и ду бо ких исти на – тј. ве ли ке исти не мо гу се са мо не све сно, 
не вољ но на ћи.
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ВЕ НИ ТА ЂУ РИЋ

СВЕСЕДЕСИЛОКАОШТОЈЕ 
ПРОРОЧИЦАРЕКЛА

Ол ги ва на Лојд Рајт из ме ђу му дро сти Ис то ка  
и умет но сти За па да

Из ме ђу на о ко не по ве за них кул ту ра и раз ли чи тих обла сти 
ства ра ла штва, по сто је скри ве ни, али нео спор ни ути ца ји ко ји се не 
мо гу ла ко от кри ти ако се не про у че жи вот ни пу те ви ства ра лач ких 
лич но сти ко је их по ве зи ју. Јед на од њих је Ол ги ва на Лојд Рајт, ро
ђе на као Ол га Јо ва но ва Ла зо вић, са рад ник и жи вот ни са пут ник мо
жда нај ва жни јег аме рич ког ар хи тек те Френ ка Лојд Рај та. Да би смо 
мо гли да раз у ме мо су шти ну ње ног ути ца ја, тре ба са гле да ти ње ну 
уло гу у спа ја њу му дро сти ду хов ног Ис то ка и умет но сти мо дер ног 
За па да.

Ол га Јо ва но ва Ла зо вић ро ђе на је 27. де цем бра 1898. го ди не на 
Це ти њу. У ра ном де тињ ству отац Јо ван Ла зо вић (1855–1912) пру жа 
пр ви и мо жда нај зна чај ни ји под стрек ње ном вас пи та њу и обра зо
ва њу. Био је су ди ја Вр хов ног су да Цр не Го ре, обра зо ван, ве о ма по
што ван од на ро да, а и кња за Ни ко ле. Још пре ње ног ро ђе ња, обо лео 
је од гла у ко ма и у 35. го ди ни пот пу но осле пео. Ипак, био је у ста њу 
да и да ље оба вља су диј ску ду жност, јер је за ко не бес пре кор но знао 
на па мет. Као нај мла ђе од пе то ро де це, Ол га је нај ду же оста ла уз 
ње га и ње на оба ве за је би ла да му чи та на глас, и то нај ра зно вр
сни ју ли те ра ту ру, по чев од прав них под не са ка, бео град ске По ли
ти ке, Гор ског ви јен ца, па до по е зи је и фи ло зоф ских де ла. Кроз 
ме ђу соб не раз го во ре о оном што чи та, по ста ла је све сна мно гих 
пи та ња, као што су по сто ја ња Бо га, сна ге ве ре и зна ча ја мо рал ног 
де ла ња. На тај на чин, отац је пре суд но ути цао на уоб ли ча ва ње 
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ње ног ка рак те ра и ње но ин те лек ту ал но са зре ва ње, а та да сте че но 
за ни ма ње за фи ло зо фи ју је оста ло уз њу то ком це лог жи во та. 

Мај ка Ми ли ца (1860–1950) би ла је кћер вој во де Мар ка Ми
ља но ва По по ви ћа (1833–1901), не у стра ши вог во ђе Ку ча и пи сца 
чу ве ног по сво јим опи си ма цр но гор ског дру штва. Ка ко ни је имао 
му шког на след ни ка јер му је је ди ни син Са во умро у дру гој го ди
ни жи во та, рат нич ки жар и љу бав пре ма отаџ би ни је пре нео на 
сво је три кће ри. Ми ли цу је по ди зао као да му је син, во дио је у 
бор бе про тив Ту ра ка и од ње на чи нио не у стра ши вог бор ца. На 
по чет ку Пр вог свет ског ра та, у већ од ма клим го ди на ма мај ке пе
то ро де це, при ја ви ла се у до бро вољ це и то под сво јим име ном, не 
сма тра ју ћи да је по треб но да скри ва да је жен ско. У Мо рав ској ле
те ћој бри га ди из др жа ла је бор бе на Це ру, Дри ни, Ко лу ба ри, ра ме 
уз ра ме с му шкар ци ма. Пе ши це је пре шла Ал ба ни ју, бо ра ви ла на 
Кр фу, бо ри ла се на Кај мак ча ла ну, Со лун ском фрон ту и пе ши це 
се вра ти ла на Це ти ње по за вр шет ку ра та. По ро ди ца се за тим пре
се ли ла у Бе о град где је Ми ли ца кре ну ла у од луч ну кам па њу про
тив ко му ни зма, ко ји је сма тра ла ве ли ким злом, а и про тив по ли
ти ча ра уоп ште, ко је је пре зи ра ла. Због ње ног че стог од су ство ва ња, 
а још ви ше због ње ног ка рак те ра ко ји се од ли ко вао стро го шћу и 
озбиљ но шћу, због оштрог је зи ка, али и због де спот ског од но са 
пре ма су пру гу ко ји ни је на шао пра вог на чи на ни сна ге да је об у
зда, Ол га ни кад ни је ус пе ла да осе ти бли скост с мај ком, за раз ли
ку од то пле љу ба ви ко ју је га ји ла пре ма до бро ћуд ном и увек при
сут ном оцу.

Ол га се у де ве тој го ди ни пре се ли ла у Ру си ју код ста ри је се
стре Ју ли је да би та мо сте кла бо ље обра зо ва ње. Ју ли ја је би ла уда та 
за Кон стан ти на Си бе ра ко ва, умет ни ка из ари сто крат ске по ро ди це 
ко ја је по се до ва ла руд ни ке зла та на Ура лу. Жи ве ли су у мо сков ској 
и сан ктпе тер бур шкој ре зи ден ци ји, док су се ле ти се ли ли у Ба тум, 
гру зиј ско ле то ва ли ште на оба ли Цр ног мо ра. Ол га је по ха ђа ла 
при ват не шко ле, а има ла је и гу вер нан ту уз ко ју је учи ла фран цу
ски је зик, као и при ват не учи те ље му зи ке. Пре ко ле та, има ла је 
при ли ке да бу де у дру штву мно гих по зна тих ру ских му зич ких и 
ли ков них умет ни ка ко је су Ју ли ја и Кон стан тин по зи ва ли у сво ју 
ви лу у Ба ту му, а у Санкт Пе тер бур гу је ишла у по зо ри ште, опе ру, 
на кон цер те и из ло жбе. Уре ђи ва ла је школ ски ча со пис и пра ви ла 
пла но ве да се у Мо скви упи ше у Шко лу драм ских умет но сти. Ово 
је био пе ри од ње не без бри жне ра не мла до сти, ми ран, спо ко јан, пе
ри од из о би ља и удоб но сти. По ру ском, зва ли су је Ол га Ива нов на 
или са же то Ол ги ва на.

Ол ги ва на се жи во се ћа ла јед ног до га ђа ја из тог до ба. На на
го вор школ ске дру га ри це оти шла је код ви до ви те же не ко ја јој је, 
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гле да ју ћи у кри стал ну ку глу, ре кла: „Би ра ћеш из ме ђу два жи во та... 
Мо жда ћеш се уда ти вр ло мла да и жи вот ће ти би ти не сре ћан... 
Али, из не ког раз ло га, би ће ти да та при ли ка да про ме ниш сво ју 
суд би ну. Ако то ура диш, уда ћеш се за слав ног чо ве ка. Чи ни ми 
се да он има не ке ве зе са ге о ме три јом – ви дим тро у гло ве, кру го ве 
и ква дра те... Он је мо жда про фе сор. Би ћеш срећ на. По што ва ће те 
и му шкар ци и же не. Пред о дре ђен ти је нај див ни ји жи вот. То јест, 
би ће та ко ако успеш не што да пре ва зи ђеш.”1 Иа ко ни је ве ро ва ла 
да не ко за и ста мо же да ви ди бу дућ ност у кри стал ној ку гли, Ол ги
ва на је би ла под сна жним ути ском оног што је чу ла. Мно го ка сни је, 
већ при кра ју свог жи во та, за пи са ла је: „А све се де си ло као што 
је про ро чи ца ре кла...”2

Са ше сна ест го ди на упо зна ла је ру ског ар хи тек ту Вла ди ми ра 
Хин зен бер га, ви ше од де сет го ди на ста ри јег од ње, а у осам на е стој 
го ди ни је при хва ти ла ње го ву брач ну по ну ду. Убр зо им се ро ди ла 
и кћер Све тла на (1917–1946). Иа ко је бољ ше вич ка ре во лу ци ја већ 
уве ли ко узи ма ла ма ха, Гру зи ја због уда ље но сти ни је би ла од мах 
на уда ру. Ол ги ва на и Вла ди мир су се сме сти ли у гра ду Ти фли су 
(са да Тби ли си ју) у бли зи ни тур ске гра ни це у ко ме се још до не кле 
нор мал но жи ве ло. Ол ги ва на ка же да је по ку ша ва ла да брак учи ни 
успе шним, али да јед но став но ни је ишло. Осим љу ба ви пре ма 
умет но сти, ни су на ла зи ли мно го то га што би их збли жи ло. Ње га 
ни је нима ло при вла чи ла фи ло зо фи ја ко ја је за Ол ги ва ну би ла на
су шна по тре ба. Сма тра ла је да је то оно што их уда ља ва.

„По гу бље ње ца ра и ње го ве по ро ди це у но ћи 17. ју ла 1917, 
мно ге је за пре па сти ло. Сва ко днев не ве сти у но ви на ма о без оч ном, 
окрут ном на си љу би ле су ужа са ва ју ће. Крв је те кла као је се ње 
ки ше”3, пи ше Ол ги ва на. Ат мос фе ра је сва ко днев но би ла про же та 
по мет њом, не из ве сно шћу и стра хом за го ли жи вот. Те спо ља шње 
окол но сти са мо су по ја ча ва ле Ол ги ва ни ну очај нич ку по тре бу да 
на ђе од го во ре на пи та ња ко ја су је про га ња ла, и ме ђу њи ма на нај
ва жни је пи та ње: шта је ra i son d’e tre ње ног жи во та?

Упра во у том бур ном вре ме ну, Ол ги ва на сре ће фи ло зо фа и 
учи те ља Ге ор ги ја Ива но ви ча Гур ђи је ва (1866–1949). Ро ђен у Руси ји 
бли зу гра ни це с Тур ском од оца Гр ка и мај ке Јер мен ке, Гур ђи јев 
је ра стао у мно го на ци о нал ној сре ди ни; теч но је го во рио јер мен ски, 
грч ки, ру ски и тур ски, а ка сни је се слу жио и с не ко ли ко дру гих 
европ ских је зи ка. У мла до сти је тра гао за окулт ним исти на ма по 

1 Ma xi ne Faw cettYeske, Ph. D and Bru ce Bro oks Pfe if fer, D.H.L. From Crna 
Go ra to Ta li e sin Black Mo un tain to Shi ning Brow The Li fe of Ol gi van na Lloyd Wright, 
ORO Edi ti ons 2017, 25.

2 Исто де ло, 25.
3 Исто де ло, 31.
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сре ди шњој Ази ји, Егип ту, Ира ну, Ин ди ји, Ти бе ту и Ита ли ји. По 
по врат ку у Ру си ју по чео је ин тен зив но да ра ди са гру пом уче ни ка 
и след бе ни ка. Сма трао је да ве ћи на љу ди не по се ду је об је ди ње ну 
свест ко ја укљу чу је ум но, осе ћај но и те ле сно би ће и да за то жи ве 
у ста њу „буд ног сна”, али и да је мо гу ће до ћи до ви шег тран сце ден
тал ног ступ ња све сти и та ко оства ри ти пун људ ски по тен ци јал. 
На чин за по сти за ње то га на звао је Рад или Ме тод и у ње му је спо
јио пу те ве про све тље ња ко је ко ри сте фа ки ри, мо на си и јо ги ји. Уз 
по моћ гим на стич ких ве жби, пле со ва и по себ ног на чи на ди са ња, 
го во рио је уче ни ци ма, мо гу ће је раз ви ти од ре ђе не те ле сне спо соб
но сти ко је до во де до раз во ја по себ них ум них мо ћи и та ко пре ва
зи ћи уо би ча је не гра ни це вре ме на и про сто ра да би се на по слет ку 
скли зну ло пре ко пра га ово зе маљ ског у веч но бла жен ство. 

Гур ђи јев је 1919. го ди не по пр ви пут при ка зао сво је Све те пле
со ве, ко је је на зи вао и Крет ња ма, за сно ва ним на тра ди ци о нал ним 
пле со ви ма на ко је је на и ла зио на сво јим пу то ва њи ма. Са држа ва ли 
су сло же не по зе за сно ва не на ге о ме три ји и сра чу на тим ма те ма тич
ким сле дом. Гур ђи јев је твр дио да то ни су са мо ве жбе са бра но сти 
ни ти са мо из раз те ле сне ко ор ди на ци је или естет ске осе ћај но сти, 
не го да је, на про тив, у Крет ње угра ђе но пра во, су штин ско зна ње 
ко је по све ће ник пре но си с по ко ле ња на по ко ле ње. То је не ка вр ста 
објек тив ног пле са где сва ка по за и сва ки гест пред ста вља јед ну 
ко смич ку исти ну ко ју упу ће ни по сма трач мо же да ту ма чи као да 
чи та књи гу. По сто ји на хи ља де ових Крет њи ко је је Гур ђи јев об
ли ко вао и пре но сио уче ни ци ма. Нај ве ћи део му зи ке за Крет ње је 
пи сао сам Гур ђи јев.4

Ка да се Ол ги ва на пр ви пут сре ла са Гур ђи је вим, би ла је при
ву че на ши ри ном ње го вог са о се ћа ња и ду би ном људ ског раз у ме
ва ња. Вр ло бр зо је по ста ла пот пу но уве ре на да је на шла не што 
што јој је пред о дре ђе но и без окле ва ња је од лу чи ла да се при кљу чи 
гру пи ње го вих след бе ни ка. Ње го ви ме то ди под у ча ва ња су че сто 
на мер но би ли пре ја ки, не кад су се чи ни ли окрут ним; ње гов циљ је 
био да та ко про бу ди љу де из „сна” и да им до пу сти да ви де исти
ну о се би. Рад на пре ва зи ла же њу по гре шног по на ша ња од ви јао се 
кроз лич не жр тве, на по ран фи зич ки рад и пси хич ку ди сци пли ну. 
Ол ги ва на ће се по ка за ти као са вр ше на ис ку ше ни ца; жељ на да учи 
и упи ја, ни кад ни је би ла об у зе та сум њом, ни кад ни је окле ва ла, 
ни кад ни је пру жа ла от пор. Од са мог по чет ка је пре да но ра ди ла 
на ис пу ња ва њу за да та ка и зах те ва жи во та у за јед ни ци. Ка ко њен 

4 Кра так при каз ових пле со ва по ја вљу је се на кра ју фил ма о Гур ђи је ву 
Су сре ти са из у зет ним љу ди ма у ре жи ји Пи те ра Бру ка (ко ји је и сам био уче ник 
Гур ђи је ва). У уло зи Гур ђи је ва по ја вљу је се глу мац Дра ган Мак си мо вић ко ји је, 
не срећ ним сти ца јем окол но сти, уби јен у Бе о гра ду 2000. го ди не. 
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су пруг ни је ни нај ма ње био рад да узме уче шћа у та квом по ду хва
ту, рас та ли су се, а Све тла на је оста ла уз мај ку.

Ка да је та лас ре во лу ци је до шао и до Гру зи је, Гур ђи јев је схва
тио да је вре ме да на пу сте Ти флис. Це ла гру па, укљу чу ју ћи Олги
ва ну и Све тла ну, пре се ли ла се у Кон стан ти но пољ. Ту је Гур ђи јев 
осно вао Ин сти тут за хар мо ни чан раз вој чо ве ка. Али и то је би ло 
са мо при вре ме но ре ше ње. У по тра зи за по год ним ме стом про шли 
су мно ге европ ске гра до ве. Гур ђи јев се са гру пом нај зад скра сио 
у Фран цу ској, у ме сту Фон тен блоАвон, где је ку пио ве ли ко има ње 
Le Pri e uré са до вољ но ме ста за све ак тив но сти Ин сти ту та. Ту је 
Ол ги ва на про ла зи ла кроз же сток ре жим обу ке ко ји је укљу чи вао 
на по ран рад од ра ног ју тра до ка сних са ти ка да је пре у зи ма ла 
оба ве зе око сед мо ро де це ко ја су жи ве ла у Ин сти ту ту. Ни је по се
до ва ла ни шта, но си ла је са мо јед ну ха љи ну. Ра ди ла је по цео дан: 
у шта ли око до ма ћих жи во т и ња, ку ва ла је и чи сти ла. Пет ме се ци 
је руч но пра ла ру бље за цео Ин сти тут, на сто ти не чар ша ва и кошу
ља, а при том је и учи ла ен гле ски, та ко што је на зид ис пред се бе 
ка чи ла ли сто ве на ко ји ма је на пи са ла не по зна те ре чи и њи хо во 
зна че ње. Уз то је сва ко днев но уве жба ва ла Крет ње, па је, по ка зав ши 
из у зе тан та ле нат и са бра ност, би ла од ре ђе на да под у ча ва и дру ге.

Ол ги ва на се се ћа ка ко је јед ног да на на ба са ла на Гур ђи је ва 
ко ји је ста јао ис под но во по ста вље ног сим бо ла на та ва ни ци. Уну тар 
сим бо ла је био тро у гао, а уз стра ни це тро у гла су би ле при ка за не 
фи гу ре ан ђе ла и де мо на ко ји су др жа ли укр ште не гран чи це ми ра, 
што је пред ста вља ло урав но те жа ва ње по зи тив них и не га тив них 
си ла. 

Ви диш, ре као је, док не на у чиш да бу деш го спо дар и ан ђе ла 
и де мо на, увек ћеш се њи ха ти измeђу те две си ле. Јед ном ћеш би ти 
ан ђео, дру ги пут ђа во и то ће се сме њи ва ти це лог твог жи во та. Али 
кад на у чиш да им го спо да риш, ти си ван њи хо вог до ме та. Ко ри стиш 
их у за ви сно сти од сво јих по тре ба и за об на вља ње свог жи во та. А 
кад по ста неш та кав го спо дар, он да си ис пу ни ла план ко ји имам за 
тво ју бу дућ ност.5

Ол ги ва ни на гру па је из во ди ла Све те пле со ве у Па ри зу, а по
том и у Аме ри ци, где су њи хо ве пред ста ве иза зва ле ве ли ку па жњу 
пу бли ке. Убр зо по њи хо вом по врат ку, Гур ђи јев је до жи вео са о бра
ћај ну не сре ћу. По сле опо рав ка ре шио је да рас пу сти ве ћи ну уче
ни ка из Ин сти ту та. Са оп штио је Ол ги ва ни да не ма ви ше че му да 
је учи и да она са да мо ра да оде и жи ви свој жи вот у скла ду са оним 

5 Исто де ло, 65.
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што је на у чи ла. Пред ло жио јој је да оде у Аме ри ку. Њен муж је 
не ко ли ко го ди на пре то га еми гри рао и на ла зио се у Чи ка гу, те јој 
је Гур ђи јев са ве то вао да по ку ша, де те та ра ди, да спа се свој брак. 

Та ко се 1924. го ди не, Ол ги ва на са сед мо го ди шњом Све тла ном 
опет на шла у Аме ри ци. По ку ша ла је да на ста ви жи вот са Све тла
ни ним оцем, али је осе ћа ла да је то не мо гу ће, јер ни је би ло ни че га 
на шта би се осло ни ла, ни ка кве љу ба ви, чак ни фи зич ке. Не зна
ју ћи шта би да ље, на ме ра ва ла је да се вра ти у Њу јорк, где је жи вео 
њен брат Вла да и да ода тле по но во оде у Фран цу ску. Јед ног од 
по след њих да на ко је је на ме ра ва ла да про ве де у Чи ка гу чу ла је за 
го сто ва ње ру ског ба ле та и ре ши ла да оде да би се под се ти ла да на 
сво је мла до сти у Ру си ји. Од ју ри ла је ку ћи да се пре сву че и по жу
ри ла да не за ка сни на по по днев ну пред ста ву. Пре о ста ла је са мо 
јед на упра во вра ће на кар та, и то за ло жу ко ју тре ба да де ли са 
дру ги ма, ко ју је без окле ва ња ку пи ла. Очи то је на де лу би ло про
ви ђе ње, ра де ћи на ис пу ње њу про ро чан ства из ње ног де тињ ства, 
јер је у тој ло жи сре ла чо ве ка ко ме ће по све ти ти све бу ду ће го ди
не свог жи во та. 

Био је то Френк Лојд Рајт, нај чу ве ни ји аме рич ки ар хи тек та 
(1867–1959). Та да је имао пе де сет се дам го ди на и па тио од хро нич
них нов ча них про бле ма. Мно ги су сма тра ли да је ње го ва ка ри је ра 
на за ла ску. Иза се бе је имао два не у спе ла бра ка. Рајт је 1908. го
ди не на пу стио по ро ди цу, пр ву же ну Ке трин и ше сто ро де це да би 
за по чео но ви жи вот са сво јом љу бав ни цом Меј мом Бор твик, су пру
гом бив шег кли јен та, у ку ћи на зва ној Та ли е син ко ју је на пра вио 
у ме сту Спринг Грин у др жа ви Ви скон син. Не сре ћа се по пут пр ста 
суд би не об ру ши ла пу ном сна гом 1914. го ди не ка да је по лу де ли 
слу га за па лио ку ћу и убио Меј му, ње но дво је де це и још че тво ри цу 
Рај то вих по моћ ни ка. Тра же ћи ре ше ње по сле то га, Рајт је не про
ми шље но ушао у брак са ам би ци о зном пе сни ки њом, по се сив ном 
мор фи јум ском за ви сни цом Ми ри јам Но ел, ко ја га је на пу сти ла 
по сле шест ме се ци, али је го ди на ма на ста ви ла да га про га ња, оглу
шу ју ћи се о ње го ве мол бе за раз вод.

Су срет Ол ги ва не и Рај та био је про жет тре нут ном и сна жном 
при влач но шћу (мо жда не мно го раз ли чи том од оне ко ја је обе ле
жи ла су срет Мај сто ра и Мар га ри те Бул га ко ва): јед на ре че ни ца, 
уз вра ће ни по глед и отво ре но ди вље ње вр ло бр зо су се пре тво ри
ли у обо стра ну љу бав на пр ви по глед. Кад чи та мо опи се су сре та из 
њи хо вих ау то би о гра фи ја, не мо же мо се оте ти ути ску да су обо је 
би ли си гур ни да је суд би на би ла та ко ја их је спо ји ла. Тај су срет 
је Ол ги ва на упо ре ди ла са нео до љи вом при влач ном си лом ко ја спа
ја два маг не та. При хва ти ла је по зив да у па у зи на пу сте пред ста ву 
и оду на чај „са са вр ше ном ла ко ћом и без из ве шта че ног окле ва ња”, 
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ка же Рајт. „За љу био сам се у њу. Све је би ло та ко јед но став но.”6 
Ол ги ва на пи ше да јој је истог по по дне ва ре као да же ли да жи ви с 
њом за у век. „А ти?”, пи тао је. „Да”, од го во ри ла је. „За у век.”7 Би ла 
је за хвал на Бо гу што је чуо ње ну же љу да срет не чо ве ка ко га ће 
мо ћи да во ли без гра ни ца.

Рајт је у то вре ме по ку ша вао да се с дру гом же ном на го ди 
око раз во да, а и Ол ги ва на је под не ла зах тев за раз вод. Не че ка ју ћи 
свр ше так тих про це ду ра, ре ши ли су да поч ну да жи ве за јед но и 
Ол ги ва на се пре се ли ла у Та ли е син. Пр ве че ти ри го ди не за јед нич ког 
жи во та, док им ни је би ло мо гу ће да се вен ча ју, би ле су пре пу не 
те шко ћа, не ми ра, скан да ла. Та ли е син је 1925. го ди не опет из го рео; 
ка сни је, те исте го ди не, им се ро ди ла кћер Јо ва на (1925–2015), при
дру жу ју ћи се Све тла ни, ко ју ће Рајт ка сни је усво ји ти. У то вре ме, 
у тој сре ди ни за јед нич ки жи вот ван бра ка сма трао се те шким 
пре кр ша јем дру штве них нор ми, па и за ко на. Та кав не кон вен ци о
нал ни жи вот Рај та је до ста ко штао јер су га мно ги кли јен ти на пу
сти ли. Без по сла, без при хо да, у ду го ви ма због об но ве Та ли е си на, 
ни су би ли у ста њу да иду у ко рак с из да ци ма, те им бан ка од у зи
ма ку ћу. Про го не их ими гра ци о не вла сти, адво ка ти и де тек ти ви 
бив ших брач них парт не ра, као и но ви на ри жељ ни сен за ци ја, при
ну ђе ни су да иду од ме ста до ме ста у по тра зи за уто чи штем. Чак 
су и они и де ца би ли ухап ше ни у ко ли би на је зе ру бли зу Ми не а по
ли са и про ве ли не ко ли ко но ћи у окру жном за тво ру због на вод ног 
кр ше ња оп скур ног за ко на о за бра ни пре ла ска др жав них гра ни ца 
„у ци љу вр ше ња не мо рал них рад њи” за шта их је оп ту жио адво кат 
Рај то ве дру ге же не.

За хва љу ју ћи стро гом ре жи му обу ке код Гур ђи је ва, Ол ги ва на 
је има ла сна ге да из др жи ова ко те шке го ди не. Чак и у на о ко са свим 
без на де жним окол но сти ма, ње на љу бав пре ма Рај ту јој је да ва ла 
сна гу да пре ва зи ђе све пре пре ке ко је су им ста ја ле на пу ту. Схва
та ју ћи ко ли ко је Рај ту ва жно да ко ри сти сво ју ства ра лач ку енер
ги ју, Ол ги ва на га је под сти ца ла да на пи ше ау то би о гра фи ју. Да би 
му по мо гла да пре ва зи ђе те шко ће у тра же њу на чи на да ис при ча 
сво ју жи вот ну при чу, Ол ги ва на је са ма на пи са ла по че так. Ка да је 
за вр ши ла, Рајт је узео ру ко пис, про чи тао га не ко ли ко пу та, а он да 
га пот пу но од ба цио, али узи ма ју ћи ње но пи са ње као на дах ну ће, 
по чео да пи ше на свој на чин. Пи са ње се про ду жи ло на но ћи и да не; 
по вре ме но је од ње тра жио да на пи ше од ре ђе не де ло ве, опет ко
ри стио то ње но пи са ње као од скоч ну да ску и на ста вљао сам. Кад 

6 Frank Lloyd Wright, An Au to bi o graphy, Bar nes and No ble, Inc. 1998, 510.
7 Ma xi ne Faw cettYeske, Ph. D and Bru ce Bro oks Pfe if fer, D.H.L. From Crna 

Go ra to Ta li e sin Black Mo un tain to Shi ning Brow The Li fe of Ol gi van na Lloyd Wright, 
ORO Edi ti ons 2017, 75.
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год је за вр шио це ли ну, чи тао јој је на глас и при хва тао ње не при
мед бе. „У на шем за јед нич ком жи во ту”, пи ше Ол ги ва на „би ла сам 
у ста њу да га снаб де вам иде ја ма, а он ни кад ни је окле вао да их 
при хва ти. Ни је би ло у ње го вој при ро ди да се огра ђу је, и то је оно 
што га је до ве ло до из у зет не ве ли чи не.”8

Вен ча ли су се 1928. го ди не, чим им је за кон то до зво лио.9 На
руџ бе за про јек то ва ње су опет по че ле да при сти жу, Рајт је ус пео да 
по вра ти Та ли е син, али су се при ли ке опет окре ну ле про тив њих 
– 1929. го ди не је до шло до кра ха бер зе и на сту пи ле су те шке годи
не Ве ли ке де пре си је. Ол ги ва на је упра во у тим нај те жим тре нуци
ма до шла на спа со но сну иде ју. При се ћа ју ћи се сво јих ис ку ста ва у 
Ин сти ту ту Гур ђи је ва, пред ло жи ла је Рај ту да осну ју шко лу за архи
тек те, го во ре ћи му да ни је до вољ но са мо да за со бом оста ви ле пе 
гра ђе ви не, не го тре ба и да оста ви љу де ко ји ће би ти за до је ни иде јом 
ле по те. Ол ги ва ни на иде ја је би ла да пла ће не тех нич ке црта че заме
ни мла дим „ше гр ти ма” ко ји ће пла ћа ти шко ла ри ну да би учи ли од 
мај сто ра ар хи тек ту ре ко ме су се ди ви ли. Мо то шко ле, на зва не Дру
жба Та ли е син, био је „Уче ње кроз де ла ње”. У сло бод ном вре ме ну, 
сту ден ти су мо ра ли да да ју до при нос одр жа ва њу има ња сво јим 
фи зич ким ра дом. Та ко су они на сме ну ра ди ли на гра ђе вин ским 
по сло ви ма из град ње згра да и пу те ва на има њу, обра ди зе мље, чу
ва њу сто ке, при пре ми обро ка и оста лим кућ ним по сло ви ма.

Ол ги ва на је сма тра ла да пот пун чо век чи ни нај бо љег ар хи
тек ту, те су ак тив но сти шко ле осим сту ди ја Рај то ве „ор ган ске 
ар хи тек ту ре”, об у хва та ле и пи са ње но вин ских чла на ка, му зи ку, 
ли ков не и при ме ње не умет но сти, по зо ри шне умет но сти и плес. 
Ол ги ва на их је (а ка сни је и Јо ва на) учи ла Крет ња ма Гур ђи је ва, а 
сту ден ти су при ре ђи ва ли пред ста ве Све тих пле со ва из ко јих се 
ка сни је раз вио го ди шњи Фе сти вал му зи ке и пле са. Обра зо ва ње 
је укљу чи ва ло и све ча не не дељ не руч ко ве, че сто са углед ним зва
ни ца ма из ре до ва глу ма ца, пи са ца, му зи ча ра, ли ков них умет ни ка, 
по ли ти ча ра и дру гих по зна тих лич но сти. Ка да су 1938. го ди не осно
ва ли За пад ни Та ли е син у пу сти њи бли зу Скот сдеј ла у Ари зо ни, 
шко ла се сва ке је се ни се ли ла та мо на шест ме се ци. 

Вре ме са ма ло или ни ма ло по сла тра јало је до 1936. го ди не. 
Рајт је др жао пре да ва ња и ра дио про јек те за објек те ко ји ни кад 
ни су из ве де ни.10 Али 1936. до но си пре о крет и број не на руџ би не за 

8 Исто де ло, 91.
9 Рајт је оба ве стио не ко ли ци ну нај бли жих при ја те ља о свом вен ча њу, а 

ка да му је је дан по слао че стит ку са же љом да, по што је то већ ње гов тре ћи брак, 
ово га пу та ду же тра је, Рајт му је од го во рио: „Ово ми је за пра во пр ви брак, она 
два су би ла са мо ге не рал не про бе”.

10 Слич но Те сли, ко ји је пи сао: „Пре не го што ста вим ски цу на па пир, це ла 
иде ја је раз ра ђе на мен тал но. У свом уму ме њам кон струк ци ју, чи ним по бољ ша ња, 
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но ве по сло ве. Као ре зул тат ду го го ди шњег на го ми ла ва ња ства ра
лач ке енер ги је, но ви про јек ти, но ви об ли ци, за јед но са но вим кон
струк тив ним ре ше њи ма по че ли су да из ви ру из ње га у пра вој 
еруп ци ји ства ра лач ког ра да. Јед но за дру гим ре ђа ју се ре мекде ла 
ар хи тек ту ре ко ја се сма тра ју вр хун цем Рај то вог ства ра ла штва: 
Ку ћа на во до па ду, Управ не згра де Џон сон Вакс, му зеј Гу ген хајм.

Ол ги ва на ни је осе ћа ла страст пре ма ар хи тек ту ри као умет
но сти, али је зна ла да це ни до бру ар хи тек ту ру. Не сум њив је њен 
ути цај на Рај то во де ло; зна ла је да му пре не се сво је иде је, та ко да их 
он при хва ти као соп стве не. Има ла је од ли чан осе ћај за бо је, та ко 
да га је на ве ла да уве де ја сне бо је у сво је гра ђе ви не, и од сту пи од 
сво јих до та да оми ље них не у трал них бо ја. При ли ком об но ве Та
ли е си на по сле по жа ра пред ло жи ла му је да не мал те ри ше уну тра
шње зи до ве, већ да оста ви не так ну ту при род ну по вр ши ну ка ме на 
и та кви де та љи ће се ка сни је че сто по ја вљи ва ти у Рај то вим про
јек ти ма. Од су сре та са њом Рајт по чи ње да ко ри сти реч: При ро да 
(са ве ли ким сло вом П). Осим што је на ње га пре не ла сво је по што
ва ње при ро де као из во ра му дро сти, она је ње го вом де лу при до
да ла но ву, људ ску ди мен зи ју. 

Њен ути цај се ма ње ис по ља вао кроз не по сред но ме ша ње у 
од ре ђе ни про је кат (ма да је и то га не сум њи во би ло), већ се ви ше 
огле дао у та на ном пре о бра жа ју Рај то вог при сту па про јек то ва њу. 
По сле не ко ли ко го ди на њи хо вог бра ка, Рај тов умет нич ки из раз је 
до сти гао чул ност ко ја ни је би ла та ко очи глед на у ње го вим ра ни
јим ра до ви ма. Ку ћа на во до па ду, Гу ген хај мов му зеј и дру ге гра
ђе ви не има ју та ко ода бра не об ли ке и ма те ри ја ле да чо век осе ћа 
по тре бу да их до дир не. Ње го ва ар хи тек ту ра је по ста ла мек ша, 
кри ви не и кру го ви, ко ји сим бо ли зу ју при сност с при ро дом, по чи
њу че шће да се по ја вљу ју у осно ви и пре се ку гра ђе ви на. Чи ни се 
да му је Ол ги ва на по да ри ла тај до дир с ко смич ким енер ги ја ма 
ко је су про зу ар хи тек ту ре пре тва ра ле у по е зи ју. 

чак по кре ћем уре ђај... За ме не је не ва жно да ли ис про ба вам сво ју ма ши ну у ма шти 
или у ра ди о ни ци”, Рајт је по се до вао спо соб ност да сво је не из гра ђе не згра де 
до жи ви као да се у ствар но сти кре ће око и уну тар њих. Ње гов дар за ми шља ња 
у три ди мен зи је омо гу ћа вао му је да, док у ма шти ме ња од но се ду жи не, ши ри не 
и ви си не гра ђе ви не, мо же сво јим умом сло бод но да пре би ра по про стор ним об ли
ци ма ко ји на ста ју тим стал ним про ме на ма, и да про це њу је пси хо ло шко деј ство 
ко је ће ти об ли ци, ка да јед ном до стиг ну за до во ља ва ју ће про пор ци је, има ти на 
сво је бу ду ће ко ри сни ке. Мо жда је то раз лог што је Рајт био мно го ма ње уз не
ми рен, не го што би се мо гло оче ки ва ти, због то га што је ве ли ки број ње го вих 
про је ка та остао не из ве ден. За ње га, ства ра лач ки чин је већ био два пу та из вр шен 
– јед ном у ње го вом уму, а дру ги пут на па пи ру – и ње го во тре ће из вр ше ње, у 
ка ме ну, др ве ту, ста клу, је по не кад, ра ди ком про ми са ко ји су мо ра ли да пра те 
из во ђе ње, за пра во био ма ње за ни мљи ва, а че сто и раз о ча ра ва ју ћа, за вр шни ца.
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Ње на ма три јар хал на сна га је по да ри ла нај бо љу рав но те жу 
нео б у зда ној ства ра лач кој при ро ди и че сто ха о тич ном тем пе ра мен
ту ње ног су пру га. Ол ги ва на је пред ста вља ла бла го твор ни уплив 
ко ји је унео спо кој ство у ње гов до та да уз бур ка ни жи вот. Осим 
соп стве ног ства ра лач ког ра да, она је би ла је ди ни осло нац на ко ји 
је мо гао да ра чу на. Ус пе ла је да ство ри са вр ше ну рав но те жу без
у слов не љу ба ви и ди на мич ног скла да су прот но сти ко ји му је про
ду жио мла дост и ства ра лач ку сна гу. 

Мо жда је нај зна чај ни ји ути цај ко ји је Ол ги ва на има ла на Рај та 
би ло ства ра ње нео бич ног окру же ња Дру жбе Та ли е син, за јед ни це 
ко ју је по пу ни ла мла дим љу ди ма ода ним ње му и ње го вом де лу. 
Упра во су они осло ба ђа ли енер ги ју ко ја га је на дах ну ла да на ста
ви да ства ра. Кроз обу ку број них сту де на та, Дру жба Та ли е син је 
ове ко ве чи ла умет нич ку сна гу Рај то вог сти ла, на јед ној стра ни, и 
Ол ги ва ни не фи ло зоф ске иде је про ис те кле из уче ња Гур ђи је ва, на 
дру гој. 

Без ње не чвр сти не ка рак те ра и спо соб но сти за ор га ни зо ва ње, 
пи та ње је да ли би Дру жба Та ли е син би ла у ста њу да се раз ви ја у 
пу ној ме ри. Док је Рајт био за о ку пљен про јек то ва њем, Ол ги ва на 
је би ла уро ње на у сва ко днев ни жи вот за јед ни це. Би ло ка кви лич ни 
про бле ми сту де на та спа да ли су у ње ну над ле жност. По ка зи ва ла 
је из у зе тан дар да раз у ме љу де нај ра зли чи ти јег по ре кла и кул ту ре, 
јер су сту ден ти до ла зи ли у Та ли е син ско ро са свих кон ти не на та.11 
Од осни ва ња шко ле Ол ги ва на је пре о бра зи ла жи во те и де ла на 
хи ља де мла дих љу ди. По ре чи ма јед ног од сту де на та, „Рајт је био 
ар хи тек та за гра ђе ви не, а Ол ги ва на је би ла ар хи тек та за љу де”.

То ком три де сет пет го ди на ко ли ко је про ве ла са Рај том, Ол
ги ва ни је нај ва жни ја бри га би ла ње го во здра вље; во ди ла је ра чу на 
да се до вољ но од ма ра, да се хра ни пра вил но и да је фи зич ки по кре
тан. Где год да га је во дио по сао, би ла је по ред ње га. Али тек 1955, 
по из да ва њу ње не пр ве књи ге Уну тар ња бор ба, ши ра пу бли ка 
мо гла је да се упо зна с тим и да стек не увид у Ол ги ва ни но де ло.12 
Ова књи га, на дах ну та фи ло зо фи јом Гур ђи је ва, ба ви се пи та њем 
по сти за ња ду хов не и ум не рав но те же. По сле јед ног за јед нич ког 
по ја вљи ва ња на те ле ви зи ји, Рајт је не за до вољ ство ње ним на сту
пом и за ни ма њем ко је је во ди тељ по ка зао за њу као спи са те љи цу 

11 Је дан од сту де на та се дам де се тих го ди на про шлог ве ка био је и Ми хај ло 
Ба та По по вић, буб њар бе о град ске рок гру пе Поп ма ши на. Ин тер не том кру жи 
при ча о пи сму у ко ме јој је на пи сао: „Ја сам Куч и ар хи тек та. Не мам па ра, а хо ћу 
да учим.” Пре ма тој при чи, ни је мно го про шло, а од го вор је сти гао: „При мље ни 
сте, до ђи те у Та ли е син. Пот пис: Го спо ђа Рајт. Post Scrip tum: Чек за кар ту је у 
при ло гу.”

12 Ol gi van na Lloyd Wright, The Strug gle Wit hin, Ho ri zon Press, New York, 1955.
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из ра зио увре дљи вом опа ском да би бо ље би ло кад би се др жа ла 
свог пле те ња. Очи глед но, ни је му би ло дра го да с Ол ги ва ном де ли 
на кло ност пу бли ке. Чи ни се да је увек био рас пет из ме ђу же ље да 
охра бри ње не те жње и бе са ко ји га је об у зи мао ка да су је дру ги 
оба си па ли па жњом. Чести раз лози њи хо вих раз ми ри ца били су 
Ол ги ва ни ни по ку ша ји да од Та ли е си на на пра ви се ди ште у ко ме 
би би ло ује ди ње но уче ње Гур ђи је ва и Рај то ва ар хи тек ту ра. Та ко 
је Гур ђи јев 1934. и 1938. био гост у Та ли е си ну и оста вио је сна жан 
ути сак на Рај та. Али иа ко је био по што ва лац Гур ђи је ва и ње го вог 
Ра да, Рајт ипак ни је био спре ман да се од рек не уло ге глав не зве зде.13 

По сле Рај то ве смр ти, Ол ги ва на је по че ла ре дов но да пи ше за 
но ви не о жи во ту у Та ли е си ну. Од тог ма те ри ја ла је на ста ла ње на 
дру га књи га На ша ку ћа, из да та 1959. го ди не.14 Тре ћа књи га је збир
ка би о граф ских при се ћа ња.15 Че твр та књи га Ко ре ни жи во та16 је 
збир ка Рај то вих спи са и ње них пре да ва ња, а сле де ћа Френк Лојд 
Рајт: ње гов жи вот, ње го во де ло, ње го ве ре чи17 је књи га о ње го вој 
фи ло зо фи ји „ор ган ске ар хи тек ту ре”, за сно ва не на на че лу да грађе
ви на тре ба да из гле да као да је из ни кла из свог при род ног окру же ња. 

Ка да је Рајт умро 1959. го ди не, Ол ги ва на је по ста ла пред сед
ник Фон да ци је Френ ка Лој да Рај та. Тај по сао јој је ишао од ру ке 
и тра јао је ско ро 30 го ди на. Упр кос сум ња ма мно гих, ус пе ла је да 
одр жи, и ма те ри јал но и ду хов но, Та ли е син и За пад ни Та ли е син, 
али и да уве де про ме не ка да је то би ло нео п ход но. Уста но ви ла је 
Ар хив Френ ка Лој да Рај та ка ко би ра до ви ње ног су пру га, као и ње
го ве умет нич ке збир ке, би ли за у век за шти ће ни. Кул тур ни жи вот 
Дру жбе Та ли е син је био за њу ве о ма ва жан, та ко да је на ста ви ла 
са тра ди ци о нал ним све ча ним не дељ ним руч ко ви ма и му зи ком 
ко ју су из во ди ли со ли сти, хор и ка мер ни ан самбл Та ли е си на. У то 
вре ме, по че ла је и да се ви ше ба ви ком по но ва њем. Ство ри ла је пре
ко че тр де сет де ла, укљу чу ју ћи не ко ли ко ко ма да ка мер не му зи ке, 
пле сних дра ма опер ске ду жи не, ор ке стар ских де ла и раз ли чи тих 
ети да. Ње не ком по зи ци је би ле су на гла ше но ме ло дич не, за сно ва не 
на сло вен ским и ис точ њач ким мо ти ви ма из ње ног де тињ ства.

13 Ње го ви љу бо мор ни ис па ди узи ма ли су об лик ра зно вр сних па сив ноагре
сив них ре ак ци ја, че сто вр ло про вид них. Та ко, на при мер, ако би на и шао на про
бу Све тих пле со ва, од јед ном би на шао за сход но да рас по ре ђу је на ме штај баш 
та мо где им је био по тре бан пра зан про стор за игру, или би се по дру гљи во вр тео 
у круг по пут дер ви ша, и та ко оме тао игра че. Сви ма је би ло ја сно да је љу бо мо ра 
иза зи ва ла ова ко де ти ња сто по на ша ње.

14 Ol gi van na Lloyd Wright, Our Ho u se, Ho ri zon Press, New York, 1959.
15 Ol gi van na Lloyd Wright, The Shi ning Brow: Frank Lloyd Wright, Ho ri zon 

Press, New York, 1960.
16 Ol gi van na Lloyd Wright, The Ro ots of Li fe, Ho ri zon Press, New York, 1963.
17 Ol gi van na Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright: His Li fe, His Work, His Words, 

Ho ri zon Press, New York, 1966.
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Пу то ва ла је ши ром Аме ри ке, Евро пе, Ја па на и Ју жне Афри ке, 
и та мо др жа ла пре да ва ња о жи во ту и де лу свог су пру га. Би ла је 
спрем на да се укљу чи и у јав ни жи вот, изме ђу оста лог, и пи шу ћи 
пи сма пред сед ни ку Бро зу, ко ји јој ни ка да ни је од го во рио, као и 
пред сед ни ку Ке не ди ју ко ји јој се лич но обра тио и по звао да по се
ти Бе лу ку ћу. 

Исти на је да су мно ги сма тра ли да са Ол ги ва ном ни је би ло 
ла ко са ра ђи ва ти ни то ком свих го ди на док је Френк Лојд Рајт био 
под ње ним ути ца јем, а још ма ње по сле ње го ве смр ти.18 Дру ги су 
је са жа ље ва ли, јер јој је, као и мно гим дру ги ма ко ји су жи ве ли у 
до ме ту Рај то вог нео до љи вог маг не ти зма, би ло те шко да се из бо ри 
за вла сти ти иден ти тет. Пи са ње, плес, ком по но ва ње – ти ме ни је 
мо гла да се ба ви она ко ка ко те де лат но сти зах те ва ју ако се же ли 
успех. Ње на ста ри ја кћер мла да ги не у са о бра ћај ном уде су; кће ри 
Јо ва ни ко ју је до би ла са Рај том као да је био су ђен жи вот не до сто
јан ње ног та лен та. Али ни ко не мо же оспо ри ти да је Ол ги ва на жи
ве ла оп чи ње на Рај том и да је ура ди ла ви ше од би ло ко га да се та 
ча ро ли ја на ста ви и по сле ње го ве смр ти.

При кра ју жи во та, ре кла је: „Знам да је та мо и да ме че ка. А кад 
му се при дру жим, мо ћи ћу да му по гле дам пра во у очи и ка жем: 
’Ус пе ла сам да тво је име одр жим у жи во ту’.”19 Умр ла је 1985. годи
не од по сле ди ца ср ча ног уда ра у бол ни ци у Скот сдеј лу у ко ју је би ла 
при мље на због за па ље ња плу ћа. На са хра ни је, по сво јој же љи, ис
пра ће на зву ци ма оми ље них пе са ма, срп ском хим ном Бо же прав де 
и сво јом ком по зи ци јом за ви о ли ну и кла вир. Али ту где се за вр шио 

18 Све тла на Али лу је ва, је ди на кћер Јо си фа Ста љи на, на Ол ги ва нин по зив 
по се ти ла је 1970. За пад ни Та ли е син. По сле са мо три не де ље по знан ства уда ла 
се за Ве сли ја Пи тер са, удов ца Ол ги ва ни не кће ри Све тла не. До би ли су кћер 
ко ју су кр сти ли Ол га, али је брак тра јао све га 20 ме се ци. Ол ги ва на је ве ро ва ла 
да је Све тла на ин кар на ци ја ње не стра да ле кће ри и же ле ла је да бу де по ред ње. 
Али Ста љи но вој кће ри се ни је до пао ау то ри тар ни на чин на ко ји је Ол ги ва на 
упра вља ла Та ли е си ном: „Шта сам све мо ра ла да из др жим у жи во ту! Али из ве
сно је отацдик та тор био не ка ко ви ше „нор ма лан” не го ова же надик та тор... Тај 
хи је рар хиј ски си стем је био стра хо вит: удо ви ца на вр ху, па Управ ни од бор (са мо 
фор мал но); он да њен за тво ре ни бли ски круг; за тим ар хи тек ти – рад на сна га, а на 
дну су сту ден ти ко ји су пла ти ли ви со ке су ме да бу ду при мље ни, да би сле де ћег 
да ни би ли по сла ти у ку хи њу да љу ште кром пи ре... Реч Го спо ђе Рајт је за кон. 
Она мо ра би ти обо жа ва на, њој се ла ска и што че шће да ју ком пли мен ти; она во ли 
и под сти че да јој се бу ке ти цве ћа ша љу по штом, као и да се лич но по кла ња ју. 
Да је са ве те ар хи тек ти ма, во ди драм ски круг, пле сну гру пу и хор, да је са ве те по 
пи та њу лич них жи во та и од но са, оче ку ју ћи од свих да јој се по ве ра ва ју. Она је 
„ду хов ни во ђа” и са мо зва ни све ште ник ко ји про по ве да о пи та њи ма Бо га и чо ве
ка не де љом ују тру ка да се од свих оче ку је да се на ђу у ње ној про стра ној днев
ној со би.” (Sve tla na Al li lu e va, The Fa ra way Mu sic, New Del hi: Lan cer In ter na ti o nal, 
1984, 86)

19 Part ner to Ge ni us: A Bi o graphy of Ol gi van na Lloyd Wright. PBS Ho me Vi deo, 
VHS, May 13, 1997.
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њен жи вот, ни је био крај љу бав не при че Рај та и Ол ги ва не. Док тор 
ко ји је био уз њу у по след њим тре ну ци ма ре као је род би ни да му је 
са оп шти ла по след њу же љу: да се Рај то ви зем ни оста ци ис ко па ју 
и кре ми ра ју, да се пе пео пре не се из Ви скон си на у Ари зо ну, да се 
по ме ша са ње ним пе пе лом, и по том ко ри сти у град њи зи до ва ме
мо ри јал не ба ште ко ја ће се из гра ди ти у За пад ном Та ли е си ну где 
су би ли нај срећ ни ји. Др жа ва Ви скон син је по ку ша ла да спре чи 
одва ја ње од свог ве ли ка на, чак до но се ћи по се бан за кон у ту свр ху, 
али је ко смич ки маг не ти зам ипак био ја чи и Ол ги ва ни на же ља је 
би ла ис пу ње на. И прак тич но и тран сцен ден тал но, Ол ги ва ну и 
Френ ка Лојд Рај та ви ше ни ко не ће би ти у ста њу да ика да раз дво ји.
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ПО В О Д И

БРАНКОМИЉКОВИЋ 
(1934–1961)

ЈЕ ЛЕ НА С. МЛА ДЕ НО ВИЋ

ОНЕКИМАСПЕКТИМАРОДОЉУБИВОГ 
ПЕСНИШТВАБРАНКАМИЉКОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду из но ва скре ће мо па жњу на збир ку 
ро до љу би вих пе са ма, Смр ћу про тив смр ти, ко ју је Бран ко Миљ ко
вић са Бла жом Шће па но ви ћем об ја вио 1959. го ди не. Миљ ко ви ће ву 
ро до љу би ву по е зи ју по сма тра мо у од но су пре ма пр вим, од но сно 
ње го вим нај ра ни јим па три от ским пе сма ма, као и пре ма ау то по е тич
ким ис ка зи ма о при ро ди па три от ског пе сни штва. Из два ја мо оне 
аспек те ро до љу би ве по е зи је ко ји се мо гу про ту ма чи ти Миљ ко ви
ће вим оп штим по е тич ким на че ли ма, на пр вом ме сту пој мом пра зни
не, из гу бље не пе сме и ор феј ским ком плек сом. Са мо пи са ње по ези
је и фи гу ра пе сни ка кон сти ту и шу се и као цен трал ни ро до љу би ви 
чин у овој збир ци ко ја је до са да чи та на, углав ном, из пер спек ти ве 
те ма ти зо ва ња и сла вље ња со ци ја ли стич ке ре во лу ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро до љу бље, Бран ко Миљ ко вић, пра зни на, 
ор феј ски ком плекс

1. Увод

Већ као пет на е сто го ди шњак, Бран ко Миљ ко вић се оти снуо 
пе снич ким во да ма.1 Као гим на зи јал цу, пу бли ко ва не су му пе сме 
у ни шким гла си ли ма, а од мах по од ла ску у Бе о град на сту ди је 
чи сте фи ло зо фи је, Миљ ко вић је сво јим три ма са мо стал ним збир

1 Пр ве пе сме об ја вио је 1951. го ди не у ни шком ли сту школ ске омла ди не 
Наш глас. Об ја вљи вао је и у Ал ма на ху ђач ке ли те рар не дру жи не „Ње гош .ˮ
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ка ма – Уза луд је бу дим (1957), По ре кло на де (1960), Ва тра и ни шта 
(1960) и јед ном за јед нич ком збир ком са Бла жом Шће па но ви ћем 
– Смр ћу про тив смр ти (1959)2, по твр дио сво је не из бри си во при су
ство у исто ри ји срп ске књи жев но сти. Као јед но од кључ них ме ста 
у срп ском пе сни штву, по ја ви ла се ње го ва це ло ви та по е ти ка пра
зни не и пе ва ња од сут но сти и за бо ра ва, ко јом је на ста вио мо де ри
стич ку ли ни ју, за по че ту у пе ва њу Ла зе Ко сти ћа, а по том при сут ну 
и у по е зи ји Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са.3 Ди ја лек ти ка од но са при
сут ног и од сут ног, ма те ри јал ног и ду хов ног, по кре та ла је Миљ ко
ви ће ву по е зи ју, за ко ју је ка рак те ри сти чан „сим бо ли стич ки хер ме
ти зам и над ре а ли стич ки по лет асо ци ја тив но сти .ˮ4 Би ва ју ћи је дан 
од нај и стак ну ту јих пе сни ка нео сим бо ли стич ке гру пе, ус пео је да 
у спо ју сим бо ли стич ког и над ре а ли стич ког од но са пре ма пе снич кој 
гра ђи, опе ва чи сту пој мов ност и да за фи ло зоф ске, пре све га, он то
ло шке про бле ме ко ји су га оку пи ра ли, на ђе аде ква тан по ет ски 
из раз. Стил ско об ли ко ва ње фи ло зоф ске ми сли у чу ве ним Миљко
ви ће вим ме та фо ра ма, сим бо ли ма и па ра док си ма, не ба шти ни само 
европ ско сим бо ли стич ко, од но сно мо дер ни стич ко на сле ђе, већ и 
ди ја лог са јед ном ли ни јом пе снич ког ис ку ства, од фол клор ног до 
ње му са вре ме ног, ко је је сâм пе сник нај бо ље ис пе вао у ци клу су 
Се дам мр твих пе сни ка.

2. Ра на ро до љу би ва по е зи ја

Иа ко га исто ри ја срп ске књи жев но сти пам ти као јед ног од 
нај ин три гант ни јих ме та фи зич ких пе сни ка ко ји се ис та као нео бич
но шћу ме та фо рич ног го во ра у сво јој ми са о ној ли ри ци, Миљ ко вић 
је од са мог по чет ка по све ћи вао по себ ну па жњу бе ле же њу ро до
љу би вих сти хо ва, га је ћи сна жно осе ћа ње па три о ти зма. У окви ру 
дру гог то ма са бра них де ла Бран ка Миљ ко ви ћа, Пе сме II, на ла зе 
се и ње го ве Пе сме из ги мна зиј ске све ске ко је са др же де вет ра них 
Миљ ко ви ће вих пе са ма, од но сно де вет гим на зиј ских ру ко пи са на
ста лих 1948. го ди не5, ко ји се мо гу од ре ди ти као спре га ро до љу
би ве и со ци јал не ли ри ке. Пе сме: „За ста ва сла ве”, „Бе смрт ни ци”, 

2 Миљ ко ви ће ве пе сме об ја вље не у би бли о фил ском из да њу Крв ко ја све
тли (1961) пред ста вља ју из бор из већ по сто је ће збир ке Смр ћу про тив смр ти.

3 Дра ган Бо шко вић, „Уза луд: по е тич ко ме сто Бран ка Миљ ко ви ћа у јед
но ве ков ној мо дер ни за ци ји срп ског пе сни штва”, у: Д. По по вић (ур.) Бран ко Миљ
ко вић – но во чи та ње, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш 2015, 275‒284.

4 Ми лан Ком не нић, „Пред го вор”, у: Б. Миљ ко вић, Ва тра и ни шта. Са
бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа, прир. Ди ми три је Ми лен ко вић и Ви це Пе тро вић, 
Гра ди на, Ниш 1972, 21.

5 Је ле на Мла де но вић, „Бе ле шке при ре ђи ва ча”, Бран ко Миљ ко вић, Пе сме II, 
прир. Је ле на С. Мла де но вић, Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш 2017.
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„Штрај ка чи”, „Сло бо да”, „За го нет ка жи во та”, „За што?”, „Срп ска 
мај ка”, „Мај ка”, „Мај ка” (две раз ли чи те пе сме са овим на сло вом)6, 
пред ста вља ју, ве ро ват но, нај ра ни је Миљ ко ви ће ве пе сме. Оне су 
ин спи ри са не НОБом и пи са не у ду ху по е тич ких зах те ва вре ме на 
„отаџ бин ског и со ци ја ли стич ког па то са у по е зи ји”.7 Ни ка да ка
сни је у Миљ ко ви ће вој не ми ме тич кој по е зи ји не ће мо су сре сти 
то ли ку скло ност ка пред ста вља њу ствар но сти, на ра тив но сти и 
ди ја ло шкој фор ми:

До ми ни ра ју мо ти ви освет нич ког за но са жр тве и ње на бе смрт
ност, сим бо ли по бе де, пра ва рад ни ка и бунт про тив екс пло а та ци је. 
Ипак, ат мос фе ра је ноћ на, а по не ки де таљ от кри ва не што ро манти
чар ски коб но и тра гич но. На го ве шта ји смр ти на ја вљу ју ов де те му 
ко јој ће се Миљ ко вић ка сни је вра ћа ти, го во ре ћи из дру га чи је, ме
та фи зич ке пер спек ти ве. Про на ла зи мо ту и за мет ке чу ве них Миљ
ко ви ће вих ме та фо ра, прин ци па из град ње ау тен тич них пе снич ких 
сли ка ко је ба шти не над ре а ли стич ку по е ти ку, али и ра ђа ње симбо
ла ко ји ће у пе сни ко вој по е ти ци по ста ти па ра диг ме нео сим бо ли стич
ког концепта [...].8

У сре ди шту је му че нич ка по зи ци ја рат ни ка ко ји на свом путу 
ка Гол го ти („За ста ва сла ве”) не од у ста је од сво јих па три от ских 
иде а ла. Већ и та да не бе ско пла вет ни ло по ве за но је са про сто ром 
„до ле”, те при ме ћу је мо да од нај ра ни јих пе са ма „ње го ва има ги на
ци ја не уз ле ће, већ по ни ре”9 и да је он још та да, на са мом по чет ку 
пи са ња по е зи је ко ја об у хва та и ро до љу би ву, у по тра зи за по но ри ма 
и на лич ји ма. Ње го ви „бе смрт ни ци” из исто и ме не пе сме, сим бол су 
жр тво ва ња и оства ре ним хе рој ским чи ном обез бе ди ће себи за у век 
веч но име и по мен: 

Вас ће сла вит бу ду ћа по ко ле ња
Јер ви сте би ли жр тве ча сти
И му че ни ци до ба ог ње на.10

6 Ви до сав Пе тро вић твр ди да је пе сма „Мо ја мај ка” пр ва Миљ ко ви ће ва 
пе сма: „Пе вао је о сво јој мај ци, нат кри ље ној над по ро ди цом. Отац је бо ле стан, 
не мо ћан, а она – не у мор но ра ди, до но си хра не, бди над сви ма њи ма. Пе ва о 
ње ној љу ба ви ко ју ука зу је сва ким сво јим ге стом, сва ком ре чи.” (в. Vi do sav Pe
tro vić, Pe sni kov uz let, Pro sve ta, Niš 1993, 37). На жа лост, ни јед на од две са чу ва не 
пе сме са на сло вом „Мај ка” не од го ва ра опи са ном са др жа ју. 

7 Пе тар Џа џић, Бран ко Миљ ко вић или не у кро ти ва реч, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 1966, 21.

8 Је ле на Мла де но вић, „Ра на по е зи ја Бран ка Миљ ко ви ћа: пе сник ко јег 
(не) по зна је мо”, Књи жев на исто ри ја, год. 52, бр. 172, 2020, 51.

9 Ми лан Ком не нић, нав. де ло, 28.
10 Бран ко Миљ ко вић, Пе сме II, 242.
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У пе сма ма „Срп ска мај ка”, „Мај ка” и „Мај ка”, ис ти че се при
пад ност срп ском на ци о нал ном ко лек ти ву. Ов де је ат мос фе ра при
сни ја и емо ци о нал ност по ја ча на. Цен тра ли зо ва на је фи гу ра мај ке
жр тве ко јој ће ср це од бо ла пу ћи. Она је по зна та из тра ди ци је 
на шег на род ног еп ског пе сни штва, ко је је мо ра ло би ти и део Миљ
ко ви ће ве лек ти ре. Ње го ви сти хо ви ов де су та ко ви ше стру ко те сно 
ве за ни за срп ско на ци о нал но осе ћа ње: 

О, Ср би не!
Ка да по крај гро ба про ђеш ова,
Ски ни ка пу, по кло ни се,
У ње му је сна га тво ја.
У њем ле жи Срп ска Мај ка,
Срп ска Мај ка на ша ди ка
У на руч ју сво ме др жи не до ра слог освет ни ка.11

У тим ра ним гим на зиј ским пе сма ма, сав Миљ ко ви ћев па  трио
ти зам био је окре нут иде ји срп ства као кон сти ту ен ту ро до љу би вог 
осе ћа ња. Тек у ка сни јој фа зи, ра ђа се иде ја ју го сло вен ства ко ја ће се 
нај ек спли цит ни је оства ри ти у збир ци Смр ћу про тив смр ти (1959).

3. Ко а у тор ска зби р ка ро до љу би вих пе са ма

Зби р ка ко ју пот пи су ју Бла жо Шће па но вић и Бран ко Миљ ко
вић за јед но, на и шла је на по зи тив не ре ак ци је зва нич не кри ти чар
ске струк ту ре и др жав ног кул тур но по ли тич ког про гра ма. У њој 
је пре по зна та об но ва ро до љу би вог пе сни штва у тре нут ку ка да је 
нит ова кве по е зи је по че ла да се та њи, а ње на есте тич ка ком по нен
та би ва ла на ро чи то угро же на. Збир ка је ре фе ри са ла на ак ту ел ну 
дру штве ну ствар ност и у њој је од је ки ва ла бли ска ре во лу ци о нар
на про шлост, а ве ћи на кри ти ча ра у сво јим освр ти ма ни је про пу
сти ла при ли ку да на по ме не ка ко се она по ја ви ла по во дом че тр де
се то го ди шњи це КПЈ и СКОЈа, што ју је, уз пе сме на сло ва „Ти то” 
и „Ју го сла ви ја”, ко нач но ква ли фи ко ва ло за ова кав афир ма ти ван 
трет ман.12

Иа ко за њу ка же да је „хер ме тич на и ме та фо рич на, са ста вље на 
од ви зи ја и сме лих асо ци ја ци ја, нер во зна и раз би је на”13, те да мно
штво стра вич них сли ка из гле да као „му чан и је зовит сан бо ле сни ка, 

11 Исто, 251.
12 Пе сму „Ти то” Миљ ко вић је нај пре об ја вио у НИНу 1957. го дине, као део 

ни ка да до вр ше не по е ме „Цр ве ни трг”. Увод не сти хо ве ка сни је је из ба цио.
13 Пре драг Па ла ве стра, „Пр ва по ру ка охра бре ња”, Бран ко Миљ ко вић у књи

жев ној кри ти ци, прир. Са ва Пен чић, Гра ди на, Ниш 1973, 106.
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ко ме се из мрач ног ку та све сти ја вља ју сен ке ра та, уми ра ња, труле
жи, рас па да ња, раз ба ца них ко сти ју и го лих, ис ке же них ло ба ња”14, 
ко шмар ну ви зи ју смр ти и апо те о зу хе рој ског уми ра ња Па ла ве стра 
сма тра тек јед ним ма лим ко ра ком у сме ру ре ви та ли за ци је ове 
вр сте пе сни штва. Он сма тра да њи хо ва збир ка са мо у но во ру хо 
оде ва ста ра по кло нич ка рас по ло же ња и да је је ди но фор ма дру га
чи ја, док је од нос пре ма мо ти ви ма, ко је је ро до љу би во пе сни штво 
од у век ко ри сти ло, већ по знат.15 То се, на гла ша ва, на ро чи то ви ди 
код Шће па но ви ћа ко ји се с на по ром одва ја од сте ре о тип но сти и 
нај ве ћи до мет по сти же у јед ној од ва ри јан ти над ре а ли стич ког 
пе ва ња. Миљ ко вић је пак пре фи ње ни ји и пле ме ни ти ји, али не ма 
но ву су шти ну већ са мо но ву фор му. Па ла ве стра ис ти че да Миљ
ко вић јед на ко при ла зи и ре флек сив ној, и па три от ској, и ро до љу би
вој пе сми, и ко ри сти ме та фо рич ност као ма нир ко ји је не по тре бан 
истин ски об да ре ном пе сни ку.16 Упр кос тим „сла бо сти ма”, у њој је 
ви део на го ве штај умет нич ке, ства ра лач ке об но ве на ше ро до љу би ве 
по е зи је, у тре нут ку ка да је овој пре тио пот пу ни пад у при год ност.

Кри ти ча ри су још та да уо чи ли да је реч о по е зи ји ко ја не си
ла зи ни јед ним сти хом ис под сред ње ли ни је хер ме тич но сти17, да 
се опе ва смрт али без пе си ми зма18, што, при ме ти ће мо, и од го ва ра 
кон цеп ту ро до љу бља ко ји по зна је ова тра ди ци ја срп ског пе сни
штва, као и да се ов де при ка за но ју го сло вен ство мо же раз у ме ти 
као аде кват на под ло га нео п ход ном ин тер на ци о на ли зму.19

Збир ка пи са на у две ру ке са др жи три на ест Миљ ко ви ће вих и 
ше сна ест Шће па но ви ће вих пе са ма, а тек је у са др жа ју на зна че но 
ко је ау тор ко је пе сме. По ста вље не су же ље ним ре до сле дом та ко 
да чи не мо дерн стич ку це ли ну ко ју не тре ба ре ме ти ти из два ја њем 
пе са ма јед ног или дру гог ау то ра или ме ња њем ме ста пе са ма.20 
До бро је уо че но да: 

14 Исто, 107.
15 Исто.
16 Исто, 109.
17 Бо жо Бу ла то вић, „Бран ко Миљ ко вић и Бла жо Шће па но вић: Смр ћу про

тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, 119.
18 Ми лош Јев тић, „Суд би на ре во лу ци о нар не по е зи је”, Бран ко Миљ ко вић 

у књи жев ној кри ти ци, 116.
19 Бран ко Пе ић, „По ру ке ро до љу би ма”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној 

кри ти ци, 110‒113.
20 Збир ка има сле де ћи рас по ред пе са ма: „Рат је на ули ци” (Шће па но вић), 

„Цр ни ко ња ник” (Миљ ко вић), „Хро ни ка” (Миљ ко вић), „Од бра на зе мље” (Миљ
ко вић), „Три на е сти јул” (Шће па но вић), „Пар ти зан ска за кле тва” (Шће па но вић), 
„Пе то кра ка” (Шће па но вић), „До мо ви ни” (Миљ ко вић), „Ко ло на” (Шће па но вић), 
„Тјен ти ште” (Миљ ко вић), „Су тје ска” (Шће па но вић), „Re qu i em” (Миљ ко вић), 
„Пје сник у ра ту” (Шће па но вић), „Го ран” (Миљ ко вић), „Смрт пје сни ко ва” (Шћепа
но вић), „Пе сма ко ја тра жи пе сни ка Го ра на” (Миљ ко вић), „Рат ник” (Шће па но вић), 
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Пе сни ци ни су сво ју њи ву по де ли ли на два де ла и за се ја ли сва
ки свој. Они су се ме из ме ша ли и же тва је за јед нич ка. [...] Ком пози
ци ја књи ге ап стра ху је соп стве ност сти хо ва – она је тра жи ла се бе 
ли ни јом нај по треб ни је ор ке стра ци је ка кву сре та мо у збор ни ци ма 
и ан то ло ги ја ма где је кон цеп ци ја из над име на и стру ја.21

Пи са ли су из раз ли чи тих угло ва, али се не раз ли ку ју у кон
цеп ци ји већ у оства ре њу: Миљ ко вић је ви ше ли рик, ви ше до те ран, 
ис тан чан, но стал ги чан и сми рен, док је Шће па но вић ви ше ерупти
ван, ми са о ни ји, лек сич ки ра зно вр сни ји и ви ше еп ски на стро јен.22 
Два раз ли чи та пе сни ка, два раз ли чи та тем пе ра мен та23, обо ји ца са 
ве ли ком љу ба вљу пре ма до мо ви ни, узи ма ју те ме из нај пре лом ни јих 
да на на ше ре во лу ци је24, те се њи хо вом ан га жо ва но шћу оства ру је 
из ла зак из иде о ло шког ћор со ка ка у ко јем је на ше ро до љу би во пе
сни штво по сле Дру гог свет ског ра та пре ти ло да за вр ши.

Ре во лу ци о нар на и рат на ли ри ка узе ла је при мат у Шће па но
ви ће вом це ло куп ном ства ра ла штву об ја вље ном у све га че ти ри 
збир ке, бу ду ћи да је и сам ве о ма млад стра дао.25 Миљ ко вић је 
це нио Шће па но ви ће ву ли ри ку и ње гов ро до љу би ви за нос ко ји је 
из ра стао из над ре а ли стич ке по е ти ке и на ди ла зио је. Не би би ло 
нео бич но ни да је по ма ло под ње го вим ути ца јем „учио” ка ко се 
пи ше са вре ме на па три от ска ли ри ка.26 Ро до љу би ва по е зи ја обо ји
це пе сни ка има ла је исто вре ло, а то је тај на смр ти, па су у смр ћу 
про тив смр ти ла ко про на шли за јед нич ки пут. Смрт је по ла зна 
тач ка ко ја во ди пре ма на ди као сми слу уми ра ња рат ни ка.27

„Шу ма мр твих” (Миљ ко вић), „Гроб у пла ни ни” (Шће па но вић), „Дви је вој ске” 
(Шће па но вић), „Из вје штај” (Шће па но вић), „Трип ти хон за Eуридику” (Миљ ко
вић), „Сан без то плих дрх та ви ца” (Шће па но вић), „Уза луд је бу дим” (Миљ ко вић), 
„То пли на” (Шће па но вић), „Дим у оку” (Шће па но вић), „Да ни је су уза луд ко сти” 
(Шће па но вић), „Ју го сла ви ја” (Миљ ко вић), „Ти то” (Миљ ко вић).

21 Бо жо Бу ла то вић, нав. де ло, 119.
22 М. Ко вач и О. Ша ра но вић, „Смр ћу про тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у 

књи жев ној кри ти ци, 117.
23 Во ји слав Ник че вић, „Смр ћу про тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи

жев ној кри ти ци, 129.
24 Сре тен Пе ро вић, „Бран ко Миљ ко вић и Бла жо Шће па но вић: Смр ћу про

тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, 125.
25 Као три де сет дво го ди шњак, са мо пет го ди на по сле Миљ ко ви ће ве смр ти, 

за јед но се са пе сни ком Ла за ром Вуч ко ви ћем ми сте ри о зно уто пио у Охрид ском 
је зе ру за вре ме Стру шких ве че ри по е зи је, што и је сâм, по пут свих пе сни ка ви
зи о на ра, у сво јој ли ри ци умео да пред о се ти. 

Би ли су у чам цу са Оска ром Да ви чом и од њих тро ји це је ди но је Оскар Дави
чо знао да пли ва. Ча мац се по мир ном вре ме ну пре вр нуо. Спа сио се је ди но Да ви чо, 
док су на дну је зе ра на ђе ни за гр ље ни Ла зар Вуч ко вић и Бла жо Шће па но вић.

26 Во ји слав Ми нић, „Пред го вор”, у: Бла жо Шће па но вић, Љу ба вљу из мје
ре но ври је ме, Гра фич ки за вод, Ти то град 1973, 10.

27 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Gra di na, Niš 1991, 107.
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Па три от ска свест Бран ка Миљ ко ви ћа је у сво јој су шти ни 
свест о тра гич ном28 чи ме се овај пе сник при кљу чу је већ по сто је ћој 
тра ди ци ји на шег ро до љу би вог пе сни штва. Уза луд но је тра жи ти 
оп ти ми стич ни тон би ло где дру где осим у пе сма ма „Ју го сла ви ја” 
и „Ти то”.29 Тој ли ни ји при дру жу је се и Шће па но вић. Прин цип 
са мо жр тво ва ња рат ни ка и хе ро ја Миљ ко вић је успе шно пре нео из 
сво јих мла да лач ких сти хо ва, је ди но што је иде ју срп ског ро до љу
бља за ме нио иде јом ју го сло вен ског па три о ти зма30, на ла зе ћи и са да 
ствар но сну ин спи ра ци ју на истом ме сту, у НОБу и со ци ја ли стич
кој ре во лу ци ји. Ту иде ју су у књи зи упот пу ни ли ко ло ри ти илу стра
ци ја у бо ја ма кр ви и ре во лу ци је.

Ка мер ни, ин тим ни и ре кви јум ски тон Миљ ко ви ће вих ре во
лу ци о нар них и ро до љу би вих сти хо ва31, до нео је но ви ну у па триот
ску ли ри ку ко ја је у се бе при ми ла Миљ ко ви ће ву хер ме тич ку ми сао 
и об у хва ти ла пра зни ну као ме сто на ко јем се отва ра на да32, ме сто 
ода кле кре ће де ла ње јер за да так ро до љу би ве по е зи је за овог пе сни
ка ни ка да ни је мо гао би ти тек пу ко (о)пе ва ње ре во лу ци је. 

Да ли је он да за и ста до шло са мо до про ме не фор ме и ру ха 
ка ко то Па ла ве стра на во ди или ипак у овој књи зи по сто ји не што 
дру го што ино ви ра ро до љу би во осе ћа ње или га бар из вла чи из 
кан џи уског др жав нич ког ути ли та ри зма? У ра све тља ва њу овог пи
та ња ће нам нај бо ље по мо ћи уло га оних пе са ма ко је ко је је Миљ
ко вић пре у зео из сво је прет ход не, од но сно пр ве збир ке, Уза луд је 
бу дим (1957).

4. Се о ба пе са ма и зна че ње пра зни не

Миљ ко вић је на ста вљач Ва ле ри је ве по е ти ке ‒ „Пра зни на је 
ства ра лац.”33 Ва ле ри ка же:

Као што цр ве на бо ја ства ра зе ле ну на мре жња чи, пра зни на 
је тво рац по прин ци пу ком пле мен тар но сти, сход но по тре би за пу
но ћом. Не га ци ја та ко по зи тив но де лу је на нас: нео би чан фе но мен 
на ше осе ћај но сти.34

28 Ми ро љуб Сто ја но вић, „Тран сцен ден тал но у ’Утви зла то кри лој’ и ’Смр ћу 
про тив смр ти’ Бран ка Миљ ко ви ћа”, Гра ди на, год. 23, бр. 7/8, 1988, 52.

29 Исто, 56.
30 Исто, 50.
31 Mi o drag Pe tro vić, нав. де ло, 29.
32 Исто, 36.
33 Пол Ва ле ри, Пре да ва ња о по е ти ци, ННК Ин тер на ци о нал, Бе о град 2003, 

14.
34 Исто, 32.
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Се ман тич ка по тент ност пра зни не не ка да је ве ћа и од са мог 
зна ка. Упра во та кву пра зни ну мо гла су ство ри ти пре ме шта ња пе
са ма из збир ке Уза луд је бу дим у збир ку Смр ћу про тив смр ти. Реч 
је о пе сма ма „Го ран”, „Цр ни ко ња ник”, „Re qu i em”, „Уза луд је бу
дим” и „Трип ти хон за Еу ри ди ку”. 

Спо ме ни мо нај пре да су се при ре ђи ва чи са бра них де ла Бран ка 
Миљ ко ви ћа, у из да њу из 1972. и из 2015. го ди не, од лу чи ли да не 
штам па ју чи та ву ову збир ку, већ са мо Миљ ко ви ће ве пе сме и то 
без оних пе са ма ко је су сво је ме сто има ле у дру гим збир ка ма. Из да
ње из 1972. го ди не у окви ру збир ке Смр ћу про тив смр ти до но си 
са мо „Re qu i em”, до пу њен свим оним што је са др жа ла пр ва вер зи ја. 
При ре ђи вач из да ња из 2015. го ди не, од лу чио се и за пе сму „Цр ни 
ко ња ник”. Оста ле је из о ста вио, од но сно „вра тио” у збир ку Уза луд 
је бу дим. Већ је ова квим из два ја њем Шће па но ви ће вих пе са ма и се
лек то ва њем Миљ ко ви ће вих на ру шен сми сао збир ке ко ја је ба шти
ни ла нео сим бо ли стич ки кон цепт це ли не, са ста вље не од оних де
ло ва ко је су ау то ри ода бра ли да до не су од го ва ра ју ћим ре до сле дом 
и са чи не књи гу ко ја са свим сво јим па ра тек сту ал ним еле мен ти ма 
оте ло вљу је умет нич ку свр ху.

Узми мо нај пре пе сму „Го ран” ко ја је у ову Миљ ко ви ће ву књи гу 
до шла из ци клу са Се дам мр твих пе сни ка. По све ће на је пе сни ку 
Ива ну Го ра ну Ко ва чи ћу35, ко ји је јед на ко би тан обо ји ци пе сни ка. 
Пе сник Го ран и сâм је ви зи о нар ски пред о се тио сво ју смрт и опе вао 
је у пе сми „Мој гроб”36 за ко ју се ин тер тек сту ал но ве зу ју и Миљ
ко вић и Шће па но вић: 

35 Иван Го ран Ко ва чић је по пут Миљ ко ви ћа по те као из ме шо ви те по ро ди
це, од оца Хр ва та и мај ке Је вреј ке. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и у мла дим го ди на ма 
тра гич но на стра дао. Ње гов жи вот и по е зи ју обе ле жи ла је ју го сло вен ска на род
на ре во лу ци ја, као и при па да ње пар ти зан ском по кре ту. Сре ди ном 1943. го ди не, 
у шу ма ма, у бли зи ни Фо че, уби ли су га чет ни ци. Али и ње го ва смрт би ла је под 
ве лом ми сте ри је као и Миљ ко ви ће ва, док су ње го ви зем ни оста ци по сле пет на ест 
го ди на пре не ти у спо менко стур ни цу на Тјен ти шту. До та да је, као у сво јој пе сми, 
по чи вао у пу стој и мр кој шу ми.

36 У пла ни ни мр кој нек ми бу де хум,
Над њим ур лик ву ка, цр них гра на шум,
Ље ти вје чан ви хор, зи ми ви сок сни јег,
Му ку мо је ра ке не до сту пан би јег.
Ви со ко нек сто ји, ко облак и трон,
Да не до пре до њег ни ског тор ња звон,
Да не до пре до њег по кај нич ки глас,
Страх обра ће ни ка, мо ли тве за спас.
Не ка шик не тра вом, уз тр но вит грм,
Бес пут да је до њег, не про бо јан, стрм.
Ни тко да не до ђе, до при ја тељ драг, –
И ка да се вра ти, нек по рав на траг.
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Не би тре ба ло пре ћу та ти да су се оба пје сни ка за у ста ви ла 
мно го пу та у овој њи хо вој за јед нич кој све шчи ци пред ли ком Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа, чи ји гроб, с го ди на ма ко је од ми чу ра сте у та ми 
сво јој – у пла ни ни (Тјен ти ште, Сут је ска, Го ран, Смрт пје сни ко ва, 
Пе сма ко ја тра жи пе сни ка Го ра на, Гроб у пла ни ни). Обо ји ца, и Шће
па но вић и Миљ ко вић, ре кли су о Го ра ну сти хо ве ко ји се пам те и 
ко ји ће се пам ти ти, ко ји се не за бо ра вља ју, ко ји ће да пра те чи та о ца 
кроз бу ку свјет ске та шти не и кроз сит ни ча вост тра ја ња.37 

По што нас је по чет ни део збир ке Смр ћу про тив смрти увео 
у апо ка лип тич ну ат мос фе ру ра та по сред ством пе са ма „Цр ни ко ња
ник” и „Хро ни ка”, Шће па но ви ће ве пе сме о па р ти зан ској за кле тви 
и пе то кра ки фор ми ра ле су по зна ти хро но топ. И на кон тога што 
су дво ји ца пе сни ка ис пе ва ла цен трал не пе сме по све ће не Су тјес ци 
и Тјен ти шту, на шта се Миљ ко вић на до ве зао по ло жив ши сво је 
опе ло у пе сми „Re qu i em”, на ред је до шао пе сник као не за о би ла зна 
фи гу ра. Од пе сме „Пје сник у ра ту” на ја вљу је се зна чај пе сни ка у 
рат ним окол но сти ма, као и у свим дру гим ва жним до га ђа ји ма. 
Миљ ко вић ће у свом есе ју о Ма ја ков ском и на пи са ти да се до га ђај 
са мо упо ла до го дио уко ли ко не на ђе сво га пе сни ка.38 Шће па но
ви ћев пе сник „упла шен бом бар до ва ња пти ца”, по ста ће баш пе сник 
Го ран у исто и ме ној Миљ ко ви ће вој пе сми, онај ко ме је ме сто смр ти, 
пре ма ње го вој ви зи о нар ској же љи, у не ким не по зна тим шу ма ма.39 
Већ у сле де ћој Шће па но ви ће вој пе сми, „Смрт пје сни ко ва”, про пе
вао је пе сник не ви ше као Го ран већ као го ра – са оста вље ним 
име ном, ка ко је то у прет ход ној на ја вио Миљ ко вић. „Пе сма ко ја 
тра жи пе сни ка Го ра на”, упу ћу је на смрт пе сни ко ву (ов де пе сма 
тра жи и ви ди да пе сни ка не ма, за раз ли ку од си ту а ци је у пе сми 
„Уза луд је бу дим”), али се на ја вљу је и сво је вр стан на ста вак живо
та – он је вра ћен шу ми, еп ској шу ми, ода кле на ста вља да пе ва. А та 
шу ма, ко ја по ста је суд бин ско ме сто су сре та ре ал не смр ти Миљко
ви ће ве и Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, она је пе снич ка шу ма из „Пр вог 
пе ва ња” у ко јој се об рео Дан те, нај ве ћи од свих:

То је би ла шу ма ко ја је по је ла не бо 
шу ма из ко је кад иза ђох ви дех 
да ни сам иза шао да су ме зве ри по је ле

37 Ма ри јан Јур ко вић, „О јед ној по е зи ји и по во дом ње”, Бран ко Миљ ко вић 
у књи жев ној кри ти ци, 135.

38 Бран ко Миљ ко вић, „Пе сма оста је ако је ис пе ва на у вре ме ну”, у: Б. Миљ
ко вић, Есе ји и кри ти ке, прир. Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић, Ни шки кул тур ни 
цен тар, Ниш 2018, 200.

39 Исто.
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и знах да ће би ти гор ко да при ча м
о то ме шта сам ви део и ни сам 
ви део кад уђох у њен мрак и не иза ђох.40

На ста вак пе ва ња је упри ли чен кроз пе сму о рат ни ку (јер пе
сник је рат ник), али опет у шу ми мр твих, да би за вр шио у „Гро бу 
у пла ни ни” као од го во ру на већ по ме ну ту пе сму „Мој гроб” Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа.

Укла ња њем пе сме „Го ран” из цу клу са Се дам мр твих пе сни
ка, отво ри ло се пра зно ме сто. Сам знак, озна ка и озна че но, пе сма 
„Го ран”, њен на слов и са др жи на, пре не ти су у збир ку Смр ћу про
тив смр ти. Иа ко је пе сма пре не та, пра зно ме сто, од су ство или 
пра зни на ни је уки ну ла зна че ње већ је до пу сти ла да се са да ве же 
за дру гог озна чи те ља. Та пе сма не мо ра ни ка да ни би ти на пи са на, 
али низ пе сни ка мо же би ти на ста вљен. Има ју ћи у ви ду ин три гант
ну па ра ле лу из ме ђу Бран ка Миљ ко ви ћа и Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, 
ко ју смо већ по ме ну ли, Бран ко ла ко до ла зи на ње го во ме сто, као 
што је то ви зи о нар ски осе тио опи су ју ћи Го ра но ву, а исто вре ме но 
и сво ју смрт у Кса вер ској шу ми. Оста ло је зна че ње ко је је са да до
би ло но вог озна чи те ља и та ко Миљ ко вић сâм, сво јом смр ћу, мо же 
до би ти ме сто у ни зу Се дам мр твих пе сни ка, прав да ју ћи га не 
са мо ме ром по и сто ве ће ња вла сти те смр ти са смр ћу пе сни ка Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа, већ и у пре кла па њу по е ти ка, сна жном ро до љу
би вом за но су и ме сту у исто ри ји чо ве чан ства, ко је су пе сни ку 
обо ји ца да ва ла. Ти сти хо ви су од мо мен та Миљ ко ви ће ве смр ти 
об и сти ни ли суд бин ско про ро чан ство, као што је то и епи таф „Уби 
ме пре ја ка реч”. Миљ ко ви ће ви зна ко ви не ро бу ју ре фе рен ци јал
но сти и оту да ве за из ме ђу озна ке и озна чи те ља, те ме сто ко је знак 
у си сте му зна ко ва, ов де у ци клу су пе са ма, мо же има ти, по ста је 
кључ на и ан тици пи ра про ме не ко ји ма ће ка сни је по хр ли ти пост
мо дер ни зам. „Пра зни не пу не бу дућ но сти” у Миљ ко ви ће вој по е зи ји 
пред ста вља ју па ра докс ко јим се об ја шња ва и бе смрт ност пе сни ка.41 
Пра зна ме ста но се траг бу ду ћих пе снич ких кон цеп ци ја, а ли ни ја 
о мр твим пе сни ци ма има сми сла је ди но уко ли ко се мо же про ду
жи ти. Се дам мр твих пе сни ка упу ћу ју на тај про ду же так, на пре
ко ра че ње за да тих гра ни ца, слич но као и у пе сми „Хро ни ка”, кад 
„пр ви пут за пе ва пти ца од пе пе ла и зид про го во ри”. Тај осми дан, 
тај осми пе сник, са мо је ре пли ка јед ном до сег ну те пра зни не.

40 Бран ко Миљ ко вић, Пе сме I, прир. Ми лан Aлексић, Ни шки кул тур ни 
цен тар, Ниш 2015, 62.

41 Све тла на Ра ји чић Пе рић, „Миљ ко вић у све тлу ант ци пи ра ног пла ги ја та, 
пра зни не пу не бу дућ но сти”, Бран ко Миљ ко вић – но во чи та ње, прир. Да ни јел 
По по вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш 2015, 179.
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С дру ге стра не, у скла ду са прин ци пи ма хер ме тич но сти који 
од ре ђу ју по е зи ју овог пе сни ка, мо гу ће је дво стру ко при су ство 
пе сме „Го ран” и у ци клу су Се дам мр твих пе сни ка, ко ји го во ри о 
пе снич ком срод ству по из бо ру, и у збир ци ро до љу би вих пе са ма 
Смр ћу про тив смр ти:

Бог ко ји мо же би ти на два ме ста исто вре ме но, у пре во ду на 
је зик по е ти ке зна чи: да је дан сим бол исто вре ме но мо же има ти два 
раз ли чи та зна че ња, да по сто је сим бо ли ко ји озна ча ва ју је дин ство 
раз ли чи то сти, па чак и је дин ство су прот но сти.42

Та ко и Миљ ко ви ће ва хер ме тич на пе сма, као и Хер мес Три сме
ги стос, мо же би ти на оба ме ста и има ти раз ли чи та, ко ја ов де упу ћују 
на је дин ство у ко јем тре ба тра жи ти кључ за чи та ње Миљ ко ви ће
вог ро до љу бља.

У том сми слу, и зна че ње ове пе сме тре ба по сма тра ти дво ја ко. 
Пр во, као део си сте ма књи жев не тра ди ци је ко ју Миљ ко вић, пре ма 
Ели о то вом прин ци пу, сам би ра. Он све сно прет ход ни ке чи је ће 
пи са ње кроз сво је про ду жи ти. И дру го, као део кон цеп та ро до љу
бља, на на чин на ко ји га Миљ ко вић схва та, да ју ћи пе сни ку и њего
вој ми си ји не за о би ла зну уло гу. Као што пе сник и по е зи ја би ва ју 
кључ ни еле мен ти у он то ло шком сми слу, та ко су бит ни и за оста ле 
сег мен те по сто ја ња, па и чо ве ка као ро до љу би вог би ћа, не рас ки
ди вом љу ба вљу ве за ног за сво ју зе мљу и свој за ви чај. Са мо пи са ње 
је ро до љу бив чин.43 Би ти пе сник зна чи би ти па три о та. Пе сник је 
и рат ник, као Го ран, и та ко по ста је цен трал на фи гу ра Миљ ко ви
ће вог ро до љу би вог пе ва ња.

У скла ду са Ели о то вим схва та њем пе снич ке тра ди ци је, сви пе
сни ци из Миљ ко ви ће вог ци клу са Се дам мр твих пе сни ка, Орфеје ви 
су двој ни ци и тра ди ци ју ко јој при па да ју ни су тек та ко на сле ди ли:

Ни је дан пе сник, није дан умет ник не ма сам за се бе це ло ви то 
зна че ње. Ње гов зна чај, оце на ње го вог де ла је сте оце на ње го вог 
од но са пре ма мр твим пе сни ци ма и умет ни ци ма. Јер не мо же те га 
са мог оце њи ва ти; мо ра те га, ра ди кон тра ста и по ре ђе ња, по ста ви
ти ме ђу мр тве. Ми слим да је ово прин цип есте тич ке, а не са мо 
исто риј ске кри ти ке.44

42 Ду шан Жив ко вић, Хер ме ти зам у ли ри ци ста рог ве ка, Фи ло ло шкоумет
нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2021, 19.

43 Ми ро љуб Сто ја но вић, нав. де ло, 55. 
44 To mas Sterns Eli ot, „Tra di ci ja i in di vi du al ni ta le nat”, u: Te o rij ska mi sao o 

knji žev no sti, prir. Pe tar Mi lo sa vlje vić, Sve to vi, No vi Sad 1991, 470.
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Жи ви пе сник по зај мио је гла со ве мр твим прет ход ни ци ма, 
али и они ње му ну де сво је гла со ве и отва ра ју ду бин ске про сто ре 
сво је ли ри ке.45 Пе ва ње Ор фе ја је пе ва ње о од сут но сти и пра зном, 
од но сно о бри са њу са др жа ја.46 Тек ода тле, из тог из гу бље ног све та, 
из тог пра зног ме ста, ра ђа се пе снич ки свет. Тек из укло ње не пе
сме „Го ран”, отва ра се ме сто за Миљ ко ви ћа, али та ко да се Го ра
но во не гу би, јер их обо ји цу ве же ком плекс мит ског пе ва ча Ор фе ја 
ко ји гу би ви дљи во да би при мио суд бин ско.47

Ако је цен трал но ме сто у ро до љу би вом пе сни штву при па ло 
пе сни ку, оно оправ да ва и по крет но при су ство „Три ти хо на за Еури
ди ку”, по е тич ки мо жда нај о све шће ни је Миљ ко ви ће ве пе сме, ко ја 
го во ри упра во о нео п ход ном од су ству као пред у сло ву сми сла ства
ра ња. Не би нас сме ло из не на ди ти ни по нов но по ја вљи ва ње пе сме 
„Уза луд је бу дим”. У окви ру исто и ме не збир ке, ову пе сму мо же мо 
схва ти ти и као љу бав ну и као по е тич ку. Бо шко вић „уза луд” чи та 
као по е тич ко ме сто Бран ка Миљ ко ви ћа, али и свих пе сни ка обо
ле лих од ор феј ског син дро ма, по е зи је ко ја опе ва сми сао гу бит ка 
пе сме.48 Али Миљ ко ви ће ва по е зи ја стал но об на вља сим бо ле и 
зна ко ве и не оста вља нијед но ме сто као исто.49

При ме ти ће мо он да и да пе сма „Уза луд је бу дим” у збир ци 
Смр ћу про тив смр ти ни је ви ше иста. Тач ни је, она не ма оног по
след њег сти ха по ко јем је пам ти мо: Ако ни је та ко, од се ци те ми 
ру ке и пре тво ри те ме у ка мен. Ова пра зни на ко ја је оства ре на ис
кљу чи ва њем по след њег сти ха, као да отва ра и но ви сми сао пе сме 
ко ји она у овом дру гом кон тек сту има. У есе ју „Не ра зу мљи вост 
по е зи је”, Миљ ко вић ка же:

Го во ри ти о јед ној ства ри као да је то дру га ствар, ни је ли у томе 
су шти на пе снич ког го во ра, и ни је ли се ти ме ре кло ви ше не го што 
се има ло ре ћи? Мо же ли се јед на ствар ре ћи њом са мом, а да то не 
бу де та у то ло ги ја сле по га иден ти те та кроз ко ји ствар то не у сво је 
вла сти то не би ће?50

Ни је ли уне том из ме ном, отва ра њем пра зни не кроз уки да ње 
по след њег сти ха, Миљ ко вић по же лео да зна че ње сво је пе сме отво
ри ка ро до љу би вом кон тек сту? Зар же на од у век ни је би ла зе мља/

45 Алек сан дар Jовановић, По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма: исто ри ја јед
не пе снич ке осе ћај но сти, „Фи лип Ви шњић ,ˮ Бе о град 1994, 40.

46 Исто, 42.
47 Ми лан Ком не нић, нав. де ло, 29.
48 Дра ган Бо шко вић, нав. де ло, 69.
49 Исто, 73.
50 Бран ко Миљ ко вић, „Не ра зу мљи вост по е зи је”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и 

кри ти ке, 32.
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до мо ви на? Страх да се та зе мља, та отаџ би на ко јој се пе снич ки 
су бјект обра ћа не ће вра ти ти, да ће би ти друк чи ја и но ва, да је неће 
пре по зна ти (?), па ра ли ше. Све док бу ђе ње тра је, оно оста вља могућ
ност по врат ка, од но сно на ду ка ква би мо ра ла од го ва ра ти кон цеп ту 
ро до љу бља, а ко ја би за тво ре на по след њим сти хом, пре тва ра њем у 
ка мен, за у век би ла уки ну та, ка ко је то учи ње но у по е тич кој и љу
бав ној пе сми „Уза луд је бу дим”. Уки ну ти ту мо гућ ност ов де, значи
ло би уки ну ти и пе сни ка ‒ од се ћи му ру ке и пре тво ри ти га у ка мен. 
Ако не ма до мо ви не, не ма ни пе сни ка, а не ма се ко ме ни пе ва ти.

У јед ном од сво јих есе ја, „Хер ме тич ка пе сма”, Миљ ко вић је 
ре као да се тре ба осло бо ди ти од оно га од че га се по шло ка ко би се 
на пи са ла пе сма.51 Већ је у есе ју „По е зи ја и об лик”52 ис та као да се 
са др жај на ла зи из ван пе сме; да она не по чи ње ре чи ма већ да се 
њи ма за вр ша ва и да се све мо ра ло до го ди ти пре пе сме. Пе сма нас 
мо ра осло бо ди ти при су ства ства ри ко је тре ба да се пред ста ве и 
од мах иш че зну.53 Та ко је и са ње го вом ро до љу би вом по е зи јом која 
се, та ко ђе, уда ља ва од до га ђај ног, а што у кре та њу од пр ве пе сме ка 
пе сми „Уза луд је бу дим” у збир ци Смр ћу про тив смр ти мо же мо 
уо чи ти. 

5. Ау то по е ти ка ро до љу би ве пе сме

Освр ни мо се, на кра ју, и на ау то по е тич ки вид ове те ме. Миљ
ко вић се у ви ше на вра та ба вио при ро дом ан га жо ва не по е зи је, ро
до љу би ве, па три от ске али и по ли тич ке пе сме. Не мо же мо ре ћи да 
је ус по ста вио си стем у овој про бле ма ти ци, али мо же мо ука за ти на 
не ко ли ко ва жних де та ља. Го во ре ћи о есте ти ци прин ца по е зи је, 
Дра ган Жу нић је као по себ ну комп нен ту из дво јио упра во тај од
нос пре ма про бле му ан га жо ва но сти, што се на пр ви по глед у ме
та фи зич ку ли ни ју ње го вог пе ва ња не би да ло ла ко уо чи ти.54

У есе ју „Па три от ска и ре во лу ци о нар на по е зи ја”, по ста вља ју ћи 
у исту ра ван ро до љу би во осе ћа ње и ре во лу ци о нар не те жње вре
ме на у ко јем ства ра, па три от ску по е зи ју је од ре дио као знак буд не 
на ци о нал не све сти. Иа ко ви ди да је та ква по е зи ја нео п ход на у тре
ну ци ма ка да је отаџ би на угро же на, Миљ ко вић схва та њен зна чај 
у сва ком вре ме ну јер је љу бав пре ма отаџ би ни и пре ма за ви ча ју 

51 Бран ко Миљ ко вић, „Хер ме тич ка пе сма”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри ти
ке, 19‒21.

52 Бран ко Миљ ко вић, „По е зи ја и об лик”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри ти ке, 
114.

53 Бран ко Миљ ко вић, „По е зи ја и он то ло ги ја”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и крити
ке, 17.

54 Дра ган Жу нић, „Есте ти ка Бран ка Миљ ко ви ћа”, у: По е зи ја Бран ка Миљ
ко ви ћа – но ва ту ма че ња, прир. Ра ди во је Ми кић, Про све та, Ниш 2003, 292‒305.
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јед но веч но осе ћа ње.55 Од по себ ног зна ча ја је ње гов увид да се 
па три от ско осе ћа ње не мо же ба зи ра ти на мр жњи пре ма дру го ме. 
Миљ ко ви ћев ху ма ни зам и космопо ли ти зам у спре зи су са од су
ством на ци о нал ног шо ви ни зма, што у ње го вој по е зи ји про на ла зи 
пра ву ме ру ка да пе ва о пе сни ку и по е зи ји. Ре во лу ци о нар на по е зи ја 
ви ше ни је по е зи ја бун та већ по е зи ја ства ра ла штва.56 По е зи ја ко ја 
би да бу де ево лу ци о нар на мо ра да има ре во лу ци о нар ну фор му и 
да у то ме бу де ори ги нал на, док су ре во лу ци о нар ни пе сни ци уисти
ну ре во лу ци о на ри ре чи, без би ло ка квог до ди ра са уским ути лита
ри стич ким функ ци ја ма умет но сти. 

Миљ ко вић је до пу штао и мо гућ ност по ли тич ке пе сме у усло
ви ма ху ма ни стич ке по ли ти ке, као за ме не за уки ну ту со ци јал ну и 
ро до љу би ву по е зи ју.57 Он по ка зу је ви со ко раз у ме ва ње за ста ре 
про тив реч но сти из ме ђу вред но сти и ан га жо ва но сти умет нич ког 
де ла.58 У есе ју „По ли тич ка пе сма да нас” на во ди да у оп сег по ли
тич ких пе са ма не мо гу ући све, већ са мо оне „где се по ли ти ка огла
ша ва ху ма но шћу”59, сма тра ју ћи да у по е зи ју тре ба пре пе ва ти поли
тич ку иде ју и пре то чи ти је у ми сао и ве чи ту пе снич ку исти ну, а 
то се мо же са мо са оп ште чо ве чан ским иде ја ма.60 Њен сми сао ле жи 
у уну тра шњој ан га жо ва но сти, док ће са ма естет ска вред ност та кве 
пе сме за ви си ти је ди но од умет нич ке фор ме. По треб на је по ли тич ка, 
а не по ли ти кан ска пе сма, и као све тле при ме ре на во ди Да ној ли ћа 
и Шће па но ви ћа. Та ква пе сма тре ба да про кр чи пут од ре флек сив
не по е зи је ка ми са о ној марк си стич кој по е зи ји ко је још не ма.61

Жу нић, ме ђу тим, на по ми ње да Миљ ко вић ни је одо лео не по
сред ном по ли тич ком на ло гу, те да је на ив но по ве ро вао да у јед ном 
со ци ја ли стич ком по рет ку по е зи ја мо же усво ји ти по ли тич ку иде
ју за свој са др жај, као и да је у Ју го сла ви ји оства ре на на ци о нал на 
прав да. За нео се мо гућ но шћу ис пи си ва ња те ре во лу ци је и це ну 
ску по пла тио.62

*

Смр ћу про тив смр ти као књи га ко лек тив ног на ди ла же ња ин
ди ви ду ал ног по сто ја ња не за о би ла зни је део Миљ ко ви ће вог и Шће

55 Бран ко Миљ ко вић, „Па три от ска и ре во лу ци о нар на по е зи ја”, Б. Миљко
вић, Есе ји и кри ти ке, 185.

56 Исто, 188.
57 Исто, 183.
58 Дра ган Жу нић, нав. де ло, 299.
59 Бран ко Миљ ко вић, „По ли тич ка пе сма да нас”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри

ти ке, 181.
60 Исто.
61 Исто, 184. 
62 Дра ган Жу нић, нав. де ло, 300.
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па но ви ће вог ства ра ла штва. Ње ним чи та њем у це ло сти оства ру је се 
сми сао ко ји су јој пе сни ци у свом ко а у тор ском про јек ту на слу ти ли. 
Тек ту се ви ди да, ко ли ко год би ла не ми ме тич ка, Миљ ко ви ће ва 
по е зи ја пе ва о на шем све ту, оста вља ју ћи нам пра зна ме ста да у 
њи ма уви ди мо ка ко пу но ћа пра зни не ни је ни ка кав па ра докс.

Др Је ле на С. Мла де но вић
Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за ср би сти ку
je le na.mla de no vic @fil fak.ni.ac.rs
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ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК

ОДЧУЛНЕДОПЕСНИЧКЕРЕАЛНОСТИ 
УПОЕЗИЈИБРАНКАМИЉКОВИЋА

(Поезијајепатетикаума)1

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ства ра лач ки про цес Бран ка 
Миљ ко ви ћа ве зан за ње го во пе сни штво. На по чет ку, у овом про
це су је ви дљи ва уло га чул не ре ал но сти или ре ал но сти ко ја окру
жу је пе сни ка као по чет на тач ка ства ра ња пе сме, а ко ја во ди све до 
нат чул не сли ке опа же не ствар но сти, об ли ко ва не у пе сни ко вом уму. 
Чул на ствар ност, да кле, пре о бли ко ва на је у на тчу лну. Ана ли зи ра
ју ћи овај про цес, об ли ку је се став да се на су прот чул не ре ал но сти 
ко ја окру жу је пе сни ка, до ла зи до ствар но сти ко ја је иза ове опа же
не ре ал но сти – ме та ствар но сти или ме та но је. На тај на чин, до ла зи 
се до за кључ ка да пе сник ства ра пе сму из ума као ре зул тат јед ног 
за но са уте ме ље ног у ста ро грч кој ре чи па тос (πάθος). 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бран ко Миљ ко вић, чул на ре ал ност, ум на 
ствар ност, па тос, пе сма, ме та но ја

Пе сни штво Бран ка Миљ ко ви ћа по чи ње од опа жа ја чул ног 
све та и раз ви ја се кроз пе сни ко во об ли ко ва ње опа же ног, све док 
се овим об ли ко ва њем не до би је јед на но ва, дру га чи ја ствар ност, 
је дан ум ни опа жај. Пе сник је то за бе ле жио у јед ној ре че ни ци, у 
свом есе ју „По е зи ја и об лик”, а она гла си: „По е зи ја се не до сти же 
жи во том, она се до сти же умом”.2 Жи вот је пе сни ку омо гу ћио 
са би ра ње чул них ути са ка из ове ствар но сти ко ја га окру жу је. Ме
ђу тим, тек ка да он, ис ко ра ком из сва ко днев ног до жи вља ја жи во та 

1 Рад пред ста вља део док тор ске ди сер та ци је Ме та но ја у пе сни штву 
Бран ка Миљ ко ви ћа.

2 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 205.
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за ко ра чи у ум ни до жи вљај све та, до се же до оног што је иза ви дљи
ве ствар но сти. А тај ис ко рак, ко ји му омо гу ћа ва да ви ди оно што је 
иза, не ви дљи во го лим оком, кре ће се кроз пе сни ко во об ли ко ва ње 
ум не сли ке све та. За то се у скло пу ове Миљ ко ви ће ве речeнице 
на ла зи и јед на ње го ва из ја ва из есе ја Би ће и пе ва ње, ко ја је пре узе
та од пе сни ка По ла Ва ле ри ја, а то је да је „по е зи ја па те ти ка ума”.3 
Ме ђу тим, ова ва ле ри јев ска кон ста та ци ја ко ја је осно ва пе сни штва 
Бран ка Миљ ко ви ћа ни је би ла са мо ње го ва пе снич ка ма три ца, него 
и ње го во екс пли цит но ми шље ње о са мој по е зи ји. О овој кон ста
та ци ји го во рио је и у ин тер вјуу са Ми хај лом Бле чи ћем по во дом 
до би ја ња Ок то бар ске на гра де 1960. го ди не у ко јем ја сно ка же: 
„Усва јам ва ле ри јев ску де фи ни ци ју: ’По е зи ја је па те ти ка ума’.”4 
Ако се по е зи ја, као што ви ди мо, „до сти же умом”, и ако је она при
том „па те ти ка ума”, тре ба ло би по себ ну па жњу по све ти ти овом 
схва та њу по е зи је. 

Да би се из бли за са гле дао овај Миљ ко ви ћев ва ле ри јев ски 
став о по е зи ји из есе ја „Би ће и пе ва ње” и ин тер вјуа Ајн штајн се 
мо же пре пе ва ти, ко ји је и у ве зи са ста вом из есе ја „По е зи ја и 
об лик”, по треб но је кре ну ти од по чет ка, од чи ње ни це да је го то во 
не мо гу ће ту ма чи ти ре чи пе сни штва Бран ка Миљ ко ви ћа ван њи хо
вог пр во бит ног, те мељ ног зна че ња, па та ко ни о ре чи па те ти ка, 
у ко но та ци ји ње го вог пе сни штва, не би сме ло да се го во ри ис кљу
чи во на осно ву ње ног са вре ме ног зна че ња (баш као што се ни код 
Ва ле ри ја ова реч не под ра зу ме ва у оном об ли ку ван из вор ног зна
че ња ко је се же до ста ро грч ког је зи ка). Миљ ко вић ка же да

реч има сво је ге о ло шке сло је ве, сво је на сла ге. Сва ка реч но си у се би 
по то ну ле гра до ве ко је тра жи мо. Тре ба у ре чи уме ти на ћи њен нај
ду бљи, нај скро ви ти ји и нај е ле мен тар ни ји сми сао, иза ко га су ве ко ви.5

Основ ни раз лог за ово гле ди ште је, да кле, у то ме што, ка да раз
ми шља о ре чи ма, Бран ко Миљ ко вић узи ма у об зир њи хо во пр во бит
но зна че ње. А реч у свом ста ро грч ком зна че њу ни је про сто „зна чи ла”, 
јер је кроз њу жи во про го ва ра ло оно што она као знак озна ча ва, а 
што је, опет, са вре ме ном чо ве ку уда ље но и стра но. Та ко је, на при
мер, и Хај де гер за пи сао да „је да на шња пре доџ ба о је зи ку то ли ко 
уда ље на ко ли ко је са мо мо гу ће оту ђи ти се од грч ког ис ку ства гово ра”, 
и до дао да се „Гр ци ма бит је зи ка от кри ва као λόγος”.6 А пи шу ћи 

3 Исто, 222.
4 Исто, 259.
5 Исто, 14.
6 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no sti 

omla di ne RK SOH, 1972, 23.
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о пе сма ма Бран ка Миљ ко ви ћа, Ми лан Ком не нић кон ста то вао је ка ко 
„са вре ме ни чо век [...] чо век кул ту ре у ко јој су фи зис, ло гос, ми тос, 
еи дос ба че ни у ко лек тив но пам ће ње (ина че, по све не по у зда но!), у 
то мо ве од штам па них књи га, у струк ту ру про из вод ње ми шље ња”, 
те „штам па на стра ни ца европ ског пе сни ка ни је са ма по се би жива 
тек сту ал на стра ни ца”.7 Реч по се би има жи во по сто ја ње кроз чове
ка. У њој још од зва ња ста ри на грч ког из во ри шта ко је је ње на су
шти на. Сто га код Миљ ко ви ћа, на при мер, реч сун це је сте реч која 
мо ра да све тли.8 И, упра во схва та ју ћи из вор но зна че ње ре чи па те
ти ка, Миљ ко вић узи ма ову ва ле ри јев ску ма три цу „по е зи ја је па
те ти ка ума”.9

А пр во бит на де фи ни са ња ове ре чи се жу, да кле, до ста ро грч
ког је зи ка. Реч па те ти ка са др жи у се би основ ни об лик ре чи 
πάθος10, чи је об ја шње ње се на ла зи, на при мер, у Ети мо ло гиј ском 
ри јеч ни ку хр ват ско га или срп ско га је зи ка Пе тра Ско ка, као „за нос, 
жар”, али и као „тр пље ње, страст”.11 Да кле, по е зи ја је је дан уз лет 
и за нос ко ји пра ти осе ћај тр пље ња, бо ла. Ка ко исто вре ме но за нос 
пра ти тр пље ње, по е зи ја омо гу ћа ва от кри ва ње не ви дљи вог или 
оног што је иза очи глед не ствар но сти, што је и по бе да пе сни ко вог 
ума над оним што је нео чи глед но, али и зах те ва из ве сна од ри ца
ња да би се та по за ди на ствар но сти от кри ла, што је, на из ве стан 
на чин, и по раз пе сни ко вих чу ла ко ја опа жа ју је дан ви дљи ви свет. 

Об ја шње њу ре чи πάθος ов де би тре ба ло при до да ти и Хај де
ге ро во схва та ње, ко је он ко ри сти ка ко би об ја снио шта је то фи ло
зо фи ја уоп ште, по ла зе ћи при том од Пла то на и Ари сто те ла. На и ме, 
Пла тон у спи су Те етет на во ди сле де ће: „За и ста је свој ствен фило
зо фу тај pathos, то јест чу ђе ње, thaumazein, јер ни је дру ги по че так 
фи ло зо фи је не го упра во овај”.12 Али то не зна чи да се παθοςом 

7 Mi lan Kom ne nić. „Pe sma kao sli ka ras pa da to ta li te ta”, De lo XIX 7, 1973, 806.
8 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 197.
9 Исто, 222.
10 Иа ко се у ра ду не ће раз ма тра ти ка ко иде раз вој ни пут ре чи па тос (πάθος) 

тре ба ло би на по ме ну ти да је она нај пре има ла код Гр ка ре ли ги о зни ка рак тер 
ве зан уз свет ко ви не бо га Ди о ни са. Ка сни је је у ре то ри ци тре ба ло ре чи ма по
сти ћи од ре ђен ефе кат убе ђи ва ња слу ша о ца у оно за шта се го вор ник за ла же. 
То се по сти за ло раз ли чи тим стил ским сред стви ма, ре ци мо, хи пер бо лом или ре то
рич ким пи та њем и сл., што је, опет, ви дљи во и у на шем пе сни штву. Она је, на име, 
мо гла и да се про ши ри и на це лу струк ту ру де ла, па би та ко, ре ци мо, на ста ја ле 
стро фич ке ор га ни зо ва но сти не ке пе сме. Ка да је код ста рих Гр ка за по че то осли
ка ва ње осе ћа ња кроз „па те ти чан стил”, до би ја се и зна че ње ре чи па тос као па те
ти чан (П. Скок), у сми слу не при ро дан, из ве шта чен, ла жни, иа ко из вор но зна че ње, 
ко јим се и Миљ ко вић слу жи, као што ви ди мо, је сте не што са свим дру го.

11 Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka, Za greb: Jugo
sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1971, 622.

12 Pla ton, Te e tet: Ili o zna nju, is tra ži vač ki di ja log, Za greb: Na pri jed, 1979, 117.
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озна ча ва не што што је у јед ном тре нут ку по кре ну то и што се са да 
са мо од се бе раз ви ја, већ је то што је по кре ну то и да ље но ше но 
παθοςом. А то исто ка же и Ари сто тел: „Љу ди и са да, а и нај пре за
по чи њу да фи ло зо фи ра ју услед чу ђе ња”.13 Tако, основ но по ла зи ште 
фи ло зо фи је је сте чу ђе ње, чи је се зна че ње опет на ла зи уну тар речи 
πάθος, а уз πάθος при до да та је и пле ја да зна че ња: „pas sion, страст, 
бур ка ње осе ћа ња”.14 Овај низ се на ста вља ка да се по ме не и ње на 
из ве де на реч πάσχω, πάσχειν у зна че њу „па ти ти, под но си ти, тр пје
ти, из др жа ти, пре пу сти ти се не че му, до пу сти ти да се бу де не чим 
од ре ђен”.15

Све ово под ле же Миљ ко ви ће вом ста ву да по е зи ја као па тети
ка (πάθος) ума је сте, с јед не стра не, ре зул тат за но са, ек ста зе ко ја 
се по сти же „одва ја њем ду шев ног до жи вља ја од све га осје тил ног 
и тје ле сног уоп ће”16 и тр пље ња и пре пу шта ња, с дру ге. При то ме 
се по ла зи од чу ђе ња у све ту или де вал ва ци је оно га што се ви ди 
очи ма и оно га што се као ви ђе но опа жа у пе сни ко вом уму на је дан 
дру га чи ји на чин, ка да он пру жа от пор пат њи ко ја је „ус ко ви тла ла 
сву чул ну при ро ду”17, ре као би Ши лер.

По е зи ја Бран ка Миљ ко ви ћа под ра зу ме ва је дан успон, те жњу 
и ек ста зу да се до ђе до вр ха ку ле јед ног цар ства дру га чи је, ум не 
ствар но сти, а по лет ин спи ра ци је и на дах ну ћа, јед но уз бур ка но 
ста ње пе сни ко вог би ћа, по кре ће пе сни ка до та мо. Тај успон је за
по чет чу ђе њем, мо мен том ка да пе сник одва ја сли ку све та од ње ног 
пр во бит ног зна че ња, а то је исто вре ме но и бо лан рас цеп оно га што 
је пе сник као би ће пој мио сво јим Ја с јед не, и оно га што се по ка
зу је иза те сли ке с дру ге стра не. Иза се кри је свет са свим дру га
чи ји од оног ко јег је пе сник ви део. Пе сник за пра во те жи да „из ван 
се бе со бом на се ли свет”18 ван чул но сти. У чу ђе њу као за чет ку ства
ра ња, ко ји је сте, ком не ни ћев ски ре че но, „зао удес пе снич ки, удес 
не зи бе жан”19, сли ка све та за ла зи, а и пе сни ко во Ја не ста је пред оним 
што ће ис кр сну ти као но ви на. Све то је сте јед на сли ка иза ствар
но сти, ме та ствар ност, од но сно ме та но ја.20

13 Ari sto tel, Me ta fi zi ka, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2017, 7
14 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no

sti omla di ne RK SOH, 1972, 21.
15 Исто, 21.
16 Fi lo zof ski rječ nik, Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce Hr vat ske, 1989, 89.
17 Fri drih Ši ler, O le pom, No vi Be o grad: Bo ok & Mar so, 2007, 37.
18 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 98.
19 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”, De lo XIX 7, 1970, 1244.
20 Иа ко тер мин ме та но ја има и сво је ре ли гиј ско и фи ло зоф ско зна че ње, 

по сто ји и оно пе снич ко, ко је још увек ни је ис тра же но, а чи ји ко ре ни се жу дубо ко 
у ан тич ку књи жев ност. При мар но зна че ње ре чи ме та но ја на ла зи се у грч ком гла
го лу νοέω што зна чи опа зи ти, гле да ти, ви де ти. Из овог гла го ла про из и ла зе ре чи 
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Миљ ко вић у пе сми „Со нет” из збир ке Уза луд је бу дим о ме та
ствар но сти пе ва као о про сто ру ко ји ни чим не под се ћа на се бе.21 
Та кав је дан про стор не са др жи у се би зна че ње оно га што је имао 
ка да је угле дан пе сни ко вим очи ма. Одво јен од чул но сти, овај про
стор отва ра нов жи вот са кри вен иза ве ла ствар но сти. Зна чи, ако 
по сто ји је дан жи вот па ра ле лан оном ви дљи вом и чул ном, мо ра се 
при хва ти ти је дан ду а ли тет ко ји је омо гу ћен ум ним опа жа јем. А 
вр ху нац та квог опа жа ња усто ли чен је у овој но вој ствар но сти, ме
та но ји. Бран ко Миљ ко вић је на зи ва „објек тив ном по ет ском ствар
но шћу”.22 И под ње ним за ко ни ма, „пе сник се ко ри сти и ’је зи ком’ 
са ме те ствар но сти”.23 По ме ну ти Миљ ко ви ћев стих још бо ље пра ти 
стих из пе сме „Са да шњост зе мље” из збир ке По ре кло на де ко ји 
гла си пти це ко је за пе ва ју из не ве ре шу му.24 Стих је Миљ ко вић ин
ди рект но по ја снио у есе ју „По е зи ја де та ља”, где пре ци зи ра да „чи
ње ни це ко је су за пе ва ле ви ше ни су чи ње ни це”.25 Је дан чул ни про
стор не мо же би ти и про стор нат чул но сти ко јим се оства ру је пе сма. 
У про сто ру ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза луд је бу
дим) на пу ште ни су, из не ве ре ни чул ни ути сци. Њи хо во до след но 
пра ће ње зна чи ло би кре та ти се по зе мљи, по ре ал но сти ово га све та, 
па за пе сни ка то ни је из бор ко ји ће сле ди ти. Ре ал ност се от пу шта 
или из не ве ра ва ра ди умет ни ко вог уз ле та ња до нат чул не ствар но
сти или до про сто ра ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза
луд је бу дим). А пе сни ку је то омо гу ће но та ко што се за но сом пр во 

νόησις (опа жај) и нус νοῦς, (ум) (Hof mann 1966, 219). Реч νοέω у овом кон тек сту 
сме ште на је у де лу О при ро ди осни ва ча Елеј ске шко ле, пе сни ка и фи ло зо фа Ксе
но фа на (Di els 1983, 134); ту се о бо гу ка же да це лим сво јим би ћем ви ди (νοῦν), као 
и да це лим сво јим би ћем ми сли (φρόνησιν) и це лим сво јим би ћем чу је (ἀιἶδιον).

На осно ву то га из вла чи се се ман тич ка ве за из ме ђу ре чи νόησις и νοῦς, чи ме 
се отва ра пут пре ма опа жа ју умом и ства ра њу сли ке у уму, на те ме љу сли ке до 
ко је се до шло чул ним опа жа јем, од но сно очи ма. Тад је, да кле, реч о ум ној сли
ци, ко ја је с оне стра не чул не ствар но сти, или, дру гим ре чи ма, о ме тано е си су, 
μετανόια. Пре ма то ме, νόησις је, у свом из вор ном зна че њу, чул ни опа жај, а μετα
νόησις ум ни опа жај. Пе снич ко ства ра ње у де ли ма Бран ка Миљ ко ви ћа је ствар 
μετανόησιςа, ме та но је, јер се са мо по сред но осла ња на чул ну ствар ност, пре ко 
сли ке ствар но сти ко ју је пе сник ство рио у уму. О овој те ми је до са да нај ве ћи 
до при нос дао Ни ко ла Страј нић, го во ре ћи о ме та но ји на на уч ним ску по ви ма и 
пре да ва њи ма, а нај ве ћи број ра до ва у ве зи са овом те мом об ја вио је у књи зи 
Еа гар ско и ка ли оп ско (2017).

21 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 115.

22 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.

23 Исто, 140.
24 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 283.
25 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.
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одво јио од чул ног све та и по том уз ди гао до ви си на у ко ји ма ће му 
по е зи ја би ти до ступ на. 

Тек прет ход но ство ре ном има ги на ци јом о све ту ко ји се из не
ве ра ва, уме сто пре при ча ва њем све та ко ји је ви део, пе сник до спе ва 
у про стор по е зи је. И баш због то га што „по е зи ја” ни је „сти дљи во, 
за му ће но и оскуд но огле да ло ствар но сти”, она „по ста је кре а тив на 
сна га”.26 Да би до сег нуо и ство рио по е зи ју, пе сник от пу шта све оно 
што је њој прет хо ди ло, до пу шта ју ћи да чу ђе ње пре о бли ку је ње
го во соп ство при клад но пе снич ком про сто ру, јер он тво рач ки 
жи во мо ра тка ти / свом об ли ку нов об лик да ти27, ре као би Ге те. 
То зна чи да се пра ви бо лан рас цеп из ме ђу оно га што пе сник је сте 
као ре ал но би ће и оно га што он је сте као не бе ски гла сник. Пре
пу шта ње рас це пу пре пу шта ње је уз ви ше но сти ко ја тре ба да бу де 
по е зи ја: ме та ствар но сти. Пе сник го то во да не ста је, уми ре у свом 
па то су. Оту да и Миљ ко ви ће ва пе снич ка кон ста та ци ја исто је пева
ти и уми ра ти28, ко ја „от кри ва рас кол из ме ђу уну тр ашњег ис ку ства 
и уну тра шњег по гле да по е зи је, с јед не стра не, и ми сти фи ко ва ног 
ква зиис ку ства, ква зидо жи вља ја с дру ге стра не”29, ка ко пи ше Ком
не нић. И Мо рис Блан шо је пи сао о про сто ру пе сме као о „ор феј ском 
про сто ру [...] у ко ји он (пе сник – Л. Г.) мо же да про дре са мо да би 
иш че зао”.30 Али за пе ва ти и зна чи до пу сти ти да се тај тр пе љив јаз 
осе ти, јер се та да омо гу ћа ва и „над ви си ва ње по сто је ће кон сти ту
ци је ствар но сти”31, пре ма Хар па ње вим ре чи ма. Пе сник, дис тан
ци ра ју ћи се од се бе и од ствар но сти, до ти че над ствар ност. Јер 
„онај ко ји пе ва, го во ри из [...] па то са ове ди фе рен ци је као из иско
на је зи ка и сло вље ња”.32 Одва ја ње у бо лу од сво је чул но сти пе сник 
ће до спе ти у нат чул ни про стор и ожи ве ти но ву ствар ност за рад 
пе сме, ме та ствар ност, ме та но ју.

Па, ипак, рас цеп у бо лу из ме ђу по сто ја ња пе сни ка у он то ло
шком сми слу као би ћа ствар но сти и пе сни ка као над би ћа, има за 
за да так и вра ћа ње у пр во бит ну ре ал ност. Сми сао пе сни ко вог стре
мље ња је сте у то ме да об ли ку је ствар ност у ме та но ич ком сми слу, 
али да је та кву про ме ње ну и вра ти со бом кроз пе сму у ре ал но 

26 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 179.

27 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва I, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 347.

28 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 273.

29 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”, De lo XIX 7, 1970, 1244.
30 Мо рис Блан шо, Есе ји, Бе о град: Но лит, 1960, 87.
31 Mi ha i lo Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV 125–126 1969, 4.
32 Сте ван Тон тић, „Тра гич но у по е зи ји Бран ка Миљ ко ви ћа”, Ле то пис Ма

ти це срп ске, год. 147, књ. 407, св. 6, Нови Сад, 1971, 654.
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по сто ја ње од ко јег је по шао. О бит но сти овог дво стру ког зах те ва 
за по сто ја ње пе сме пе ва и пе сник Рил ке у де ве том „Со не ту Ор фе ју” 
у по след њој стро фи: тек у дво стру кој сфе ри / по ста је сва ки глас / 
ве чан и благ.33 А наш пе сник о обо страј ној нео п ход но сти ре ал но
сти и ме та но је пе ва у сти хо ви ма из „Па ра лел не пе сме” ко ји гла се: 
Не, не ма раз ло га да пи шем пе сме / ако умем да при бли жим ствар
ност.34 Да кле, је дан про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе35 по
ста је про стор пе сме ко ји ће при бли жи ти ствар ност она квом ка ква 
она истин ски је сте у свом чул ном непо сто ја њу. Ствар ност од ко је 
се по шло чу ђе њем у ex sta sis, што је ујед но и ис кљу чи ва ње све га 
уну тар пе сни ка што ће га при ко ва ти за зе мљу, је сте пут до пе сме 
ко ја ће сво јом дру го шћу, не бе сно шћу, да огр не и го лу ре ал ност, ону 
ви дљи ву оком. Сто га по е зи ја ни је са мо про стор ко ји ни чим не под
се ћа на се бе36, она је, као што је већ спо ме ну то и „кре а тив на сна га”37, 
ко ја је от кљу ча на пе сни ко вим уз но ше њем ка бо жан ским ви си на ма, 
упра во ка оном не по зна том про сто ру. А то је омо гу ће но ти ме што је 
пе сник тај ко ји ће сво јим ум ним об ли ко ва њем ствар но сти да при
бли жи су шти ну те исте ствар но сти. Сто га је на пу ту до по е зи је бит
на и она „емо тив на сна га” ко ја ће уме ти да, од оно га че га се до так не, 
на пра ви упра во по е зи ју, би ло да за пред мет узме „сва ко днев ни по
ли тич ки до га ђај, ре кла му, па ро лу, по ли тич ки про грам”38 и дру го.

А ако се емо тив ном сна гом омо гу ћа ва да се од чул не ствар
но сти на чи ни пе сма, он да пе сма је сте та ко ја осве тља ва оно што 
је ствар ност у свом чул ном непо сто ја њу. Бран ко Миљ ко вић у свом 
есе ју „По е зи ја или оп ти ми зам” ка же да „по е зи ја ни кад ни је не ги
ра ла свет, већ је на сто ја ла да га опе ва из ну тра, да пру жи ње го ву 
ин те грал ну сли ку у емо тив ном ко ло ри ту”.39 Свет ме та но је из ви ре 
као кру на опа жа ја, или, ка ко би ре као Но ва лис по ста је кад свет из 
ду бо ког мра ка / поч не ко ствар ни свет да хо ди [...] кад све тлост се 
са сен ком спа ри / у пра ву ја сност сви ју ства ри.40 Ипак, тај дуа ли тет 
из ме ђу све та пе сме и све та ре ал не ствар но сти, ре зул ти ра ме ђу соб
ним дис тан ци ра њем. Пе сма је, у ства ри, „по че так од сут но сти ствари 

33 Raj ner Ma ri ja Ril ke, De vin ske ele gi je; So ne ti po sve će ni Or fe ju, Be o grad: 
Rad, 1969, 45.

34 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 247.

35 Исто, 115.
36 Исто.
37 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 179.
38 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 189–190.
39 Исто, 115.
40 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 

Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 55.
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и све та”.41 Да кле, иа ко Миљ ко вић одва ја ре ал ност од ме та но је, као 
и се бе од те ре ал но сти док ства ра пе сму, ипак је по треб но да се део 
ње го вог би ћа, емо тив на енер ги ја, за др жи са мо као алат ко јим се 
бру си ум ни опа жај. Су штин ски, ако се јед на ми сао пре фор му ли ше 
по зах те ви ма про сто ра из ван ре ал но сти ко ја нам је по зна та, то пре
о бли ко ва ње ће се сте ћи је ди но ако је ми сао про же та и од ре ђе ним 
емо тив ним ста њем пе сни ка.

Али емо ци ја не пред ста вља крај њи до мет ко нач ног об ли ко ва
ња пе сме. Бран ко Миљ ко вић у свом „Ариљ ском ан ђе лу” из збир ке 
Ва тра и ни шта пи ше: Су ви шно је ср це где пе сма по сто ји.42 Ме то
ни миј ским по ступ ком реч ср це ла ко се по ве зу је са зна че њем осе
ћа ња, па се не га ци јом ср ца не ги ра ју и осе ћа ња. Ме ђу тим, реч па
те ти ка има свој ко рен баш у ре чи πάθος ко ја сво је зна че ње ве зу је 
за емо ци је. А ов де се у об зир мо ра узе ти и по кре тач ка кре а тив на, 
емо тив на сна га, о ко јој Миљ ко вић го во ри у сво јим есе ји ма, по пут 
„За јед ну пе снич ку умет ност” или „Ло ба ња у тра ви”. Уз то је ре
че но да је ма три ца ње го вог пе сни штва упра во у ре че ни ци по е зи ја 
је па те ти ка ума43, ко ја на гла ша ва и реч ум. То је оту да што по
сто је за ко ни умет но сти ко ји, мо же се ре ћи за ме та но ју, по ста вља ју 
чо ве ку два основ на зах те ва. Је дан од зах те ва „по ста вља при ро да [...] 
јер чо век је, пре све га дру гог, би ће ко је осе ћа”.44 По ста нак дру гог 
зах те ва до ла зи од „ра зу ма, јер чо век је би ће ко је ра зум но осе ћа”.45 
Ме ђу тим, наш пе сник је, ипак, то мо жда нај бо ље об ја снио у свом 
есе ју „Под пе пе лом зве зда”, где су ми ра да „ни је ва жан пут до ми
сли и осе ћа ња, ва жно је њи хо во је дин ство у пе сми”46, што је и пре
ци зи рао у свом есе ју „Ор феј ско за ве шта ње Але на Бо скеа”, где ка же: 
„Ум је онај ко ји пе ва”.47

Да кле, емо ци ја као по кре тач ка сна га услов но је ов де. А услов 
про из и ла зи из уз ви ше но сти ума. Али ни ту ни је крај њи до мет ме
та но је ко ја се оства ру је. У свом есе ју „Ор феј ско за ве шта ње Але на 
Бо скеа” Бран ко Миљ ко вић је опи сао над ствар ност као не по зна ти 
„про стор”, ко ју пе сник „при бли жа ва” овој ре ал но сти и да она 
објек тив но по сто ји, без об зи ра на нас и на на ше ста ње: „Она же ли 

41 Ти хо мир Бра јо вић, „Од ме та фо ре до пје сме”, По е зи ја и по е ти ка Бран ка 
Миљ ко ви ћа (збор ник ра до ва), Бе о град, Га џин Хан: Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Дом кул ту ре „Бран ко Миљ ко вић”, 1996, 107.

42 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 220.

43 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 222.

44 Fri drih Ši ler, O le pom, No vi Be o grad: Bo ok & Mar so, 2007, 39.
45 Исто.
46 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 82
47 Исто, 196.
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да по стиг не би ће”.48 Он за то пра ви раз ли ку из ме ђу оне по е зи је ко ја 
је де скрип тив на и по дра жа ва ју ћа и оне ко ја и са ма ства ра. Јед но
став но, ка ко је то за пи сао пе сни ков бли ски при ја тељ Злат ко Томи
чић, „опи си ва ње сви је та је ње го во по ри ца ње”49, но то по ри ца ње 
ни је не га ци ја све га што свет кри је иза ве ла ствар но сти, па и се бе 
са мог, већ оно нео п ход но из не ве ра ва ње све та као ре ал ног. Истин
ска по е зи ја је по е зи ја све тло сти из бо жан ског бес крај ног про сто ра50, 
што, ре ци мо, опи су је Ње гош у пр вом пе ва њу Лу че ми кро ко зме. 
Да кле, бес кра јан про стор, про стор ме та ствар но сти, је сте онај у 
ко јем се об ли ку је дру га чи ја ствар ност, не за ви сна од чул ног и емо
тив ног по сто ја ња пе сни ка. То не мо ра да зна чи да је ствар као пред
мет пе сме по се би до вољ на, не го да је она мо гу ћа у оства ре њу свог 
пу ног по тен ци ја ла он да ка да по ста не ствар о ко јој се ми сли. Ка да 
по ста не пред мет ми шље ња јед ног пе сни ка, ствар по чи ње да се 
пре о бра жа ва уну тар пе сни ко вог ум ног над ви си ва ња се бе са мог 
и ду хов ног про ди ра ња у не бе ско по сто ја ње. А овај ства ра лач ки 
про цес увек је „ду бо ко узро ко ван ни зом уну тар њих ми кропро це
са”, иа ко се за пе сни ке ве зу је и пла то нов ско ми шље ње да „за оно 
што до ла зи из ну тра [...] по дик та ту бо жан ског на дах ну ћа до ла зи 
спо ља”.51 Са мим тим, пе сма као ис ход ства ра ња и је сте не што не
за ви сно, а, по свој при ли ци, и не што ре ал но мо гу ће он да кад се 
до так не пе сни ко вог ми шље ња. Бран ко Миљ ко вић об ја шња ва да 
пе сма же ли да по стиг не да про го во ри кроз пе сни ка и ка же „’по
сто јим’ а не: ’по сто ји оно о че му пе вам’”.52 Кроз пе снич ку сли ку 
от кри ва се оно што пе сма је сте, као „сли ка ра ци о нал ног ума”53 
ко ја има зах тев да про јек ту је се бе на зад у ону ствар ност из ко је 
по ти че чул ни опа жај и у ко јем је по че так умет ни ко вог ства ра ња. 

Али јед ном ство ре на, ова „сли ка ра ци о нал ног ума” ви ше нема 
ве зе са пе сни ком као ства ра о цем пе сме, за то што је чи ње ни ца, ка ко 
Хар пањ пи ше, да се „Миљ ко вић [...] за ла же за по е зи ју” ко ја је „осло
бо ђе на пе сни ко вих сла бо сти”54 или оног чул ног де ла пе сни ка од 
че га се он као ства ра лац и одва ја у свом за но су до пе сме. То, да кле, 
зна чи упра во да прет ход ни Миљ ко ви ће ви сти хо ви: Не, не ма раз

48 Исто, 200.
49 Zlat ko To mi čić, „Isto je pe va ti i umi ra ti: u po vo du pe te go diš nji ce smr ti 

Bran ka Milj ko vi ća”, Re pu bli ka XXII 10, 1966, 420.
50 Пе тар Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма. Бе о град: Про све та, 1979, 145.
51 Ву ка шин Ко стић, „Бран ко Миљ ко вић и Бо рис Па стер нак”, Сла ви сти ка 

VI II (2004), 282.
52 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 200.
53 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 25.
54 Mi ha i lo, Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV, 125–126, 1969, 4.
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ло га да пи шем пе сме / ако умем да при бли жим ствар ност („Па ра
лел на пе сма”) и ње гов по то ње на ве де ни стих: Су ви шно је ср це где 
пе сма по сто ји („Ариљ ски ан ђео”) по ка зу ју да се ства ра ње по е зи
је од ви ја ван оне вр сте емо ци ја пе сни ка ко је су иза зва не про ла зним 
чул ним за до вољ стви ма овог све та и да по сто ји јед на ду бља вр ста 
емо ци ја, по кре тач ка и нат чул на. Баш због то га што емо ци је пе сни
ка, као би ћа ко је ства ра пе сму, ни су и чул не емо ци је чо ве ка. Да кле, 
ни је реч о осе ћа њи ма ко ја по вр шин ски до ти чу на ша чу ла не го о 
емо ци ја ма ко је по кре ћу „ми са о не, асо ци ја тив не, ин ту и тив не, емо
ци о нал не и има ги на тив не ре ак ци је на шег мен тал ног би ћа на 
ствар ност и до га ђај”55, ка ко је то наш пе сник за пи сао у свом есе
ју „Ло ба ња у тра ви”. Ов де је реч о от по ру ко ји уз ди же пе сни ка до 
ствар но сти ко ја на ди ла зи це ло куп но по сто ја ње све га чул ног. 
Миљ ко вић и осе ћа да по сто ји „па ра лел на ствар ност [...] у ми сле ној 
сфе ри” ко ја „по ни шта ва пе сни ко ву фи зич ку ег зи стен ци ју”, ка ко 
је за пи сао Ра ди во је Ми кић.56 По е зи ја је јед на објек тив на сли ка 
ствар но сти ко ја, од у зи ма ју ћи оно што је огра ни ча ва ју ће, из но си 
на ви де ло ства ри „у но вој ди мен зи ји”.57

Ту но ву ди мен зи ју, про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе, 
Бран ко Миљ ко вић опе ва и сти хом из пе сме „По све та еле ги ја”, 
ко ји гла си свет за ме њен оком.58 Цео је дан ре ал ни свет у свом не
ви дљи вом на лич ју по сто ји за се бе као иде ја ко ја ће се ова пло ти ти 
кроз јед но дру га чи је по сто ја ње, оно ко је је омо гу ћи ло пе сни ко во 
око, пе сни ков опа жај с по чет ка. Да кле, оно до че га пе сник ко нач но 
же ли да до ђе је јед на ствар ност иза сли ке чул ног све та, ме та но ја, 
ко ја вас кр са ва у ње го вом уму ка да се чул ни опа жај уга си. И њен 
об лик, иа ко оства рен пе сни ко вим пре о бра жа ва њем ум не сли ке све
та, осли ка ва се бе услед на по ра у от пу шта њу чул ног, из ко јег по ти че. 

А осло ба ђа њем од ре ал но сти де ша ва се и то да пе сник ви ше 
ни је по тре бан пе сми. Ка да пе сник би ва не у ти ца јан, јер гу би се бе 
у оса мо ста ље ној ум ној сен ци сли ке ствар но сти, та да по чи ње 
истин ско по сто ја ње пе сме: „Та мо где ви ше за и ста не мо же мо ни
шта, по чи ње истин ска ствар ност, не про мен љи ва и не за ви сна од 
на ших ми сли”.59 У не га ци ји свог ре ал ног по сто ја ња, ме та но ја 
прак тич но пул си ра у пе сми, уда ља ва ју ћи се од то га да пре сли ка

55 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 37–38.

56 Ра ди во је Ми кић, „Бран ко Миљ ко вић или ор фе јев двој ник”, Књи жев
ност, год. 49, књ. 102, св. 11–12, 1997, 1745.

57 No vi ca Pet ko vić, „O po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, Izrаz IX 7, 1965, 652.
58 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.
59 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 53
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ва не што чул но, „од по дра жа ва ња не ка кве ствар но сти”60, па са да 
и од са мог пе сни ка. Ме та но ич ки свет, свет за ме њен оком61, у рас
це пу пе сни ко вог чул ног Ја и жа ра ства ра ња, по ка зу је да су де фи
ни тив но „ствар ност и по ет ско [...] по де ље ни, не из јед на че ни, без 
по сред ни ка”62, о че му је пи сао Ком не нић. За ме ње ни свет је у кри
ти ци ока рак те ри сан и као свет „зна че ња” ко ја са ма се бе „над ра
ста ју”63 и баш из ме ђу ове раз дво је но сти ко ја је би ла до хва тљи ва 
са мо пе сни ко вим умо ва њем о над ствар но сти, про сти ре се „сјај 
да ле ко из ван гра ни ца на шег ис ку ства”.64 Та по дво је ност ни је ни шта 
дру го до иста она по дво је ност ко ја је би ла на зна че на реч ју πάθος, 
у ко јој се са жи ма ју сва по ме ну та об ја шње ња за рад по е зи је Бран ка 
Миљ ко ви ћа као па те ти ке ума. Из ра ња њем из свог соп ства у не
по зна то, у про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза луд 
је бу дим) или у свет за ме њен оком („По све та еле ги ја”, Уза луд је 
бу дим), пе сник до спе ва до пе снич ких ду би на ко је ства ри скри ва ју 
у сво јој ре ал но сти. Док пе сник па ти пре о бра жа ва ју ћи свет и се бе 
у ње му, ствар ност се об ли ку је у са свим дру га чи ју сли ку, от крива
ју ћи се бе она квом ка ква истин ски по сто ји као нере ал на, нествар на, 
као ме та но ја, али и као она ко ја ће се, „као алу зи ја на са др жа је 
ко ји јој прет хо де”65, вра ти ти у ре ал ност.

Миљ ко вић, об ли ко ва ње пе снич ке сли ке као ме та но је и ње ног 
вра ћа ња у чул ну ре ал ност, бе ле жи у пе сми „Бран ко”, сти хом: Зе
мљо пре ко мог за спа лог ума.66 Ту се ви ди ка ко је дан за ла зе ћи свет 
у не ста ја њу од ла зи пе снич ким пу тем. На том пу ту, до ћи ће до 
ра зи ла же ња чул ног и нат чул ног. Свет ће свој чул ни огр тач оста
ви ти за со бом иза ре ал не буд но сти, јер пут ко јим иде на ста вља 
смер пре ко пе сни ко вог ум ног об ли ко ва ња чул не ствар но сти. Но, 
она не при па да ин те лек ту као ра ци о нал ном об ли ку по и ма ња 
ствар но сти. Ум је тај ко ји слу жи да ука же на то да „пут до пе сме 
не во ди кроз ин те лект већ кроз слут њу”.67 У по ме ну тој пе сми Миљ
ко вић бе ле жи не ви дљи во рас кр шће пред ко јим ствар ност тре ба да 

60 Слав ко Ле о вац, „Хар мо ни ја и фор ма”, По е зи ја и кри ти ка, Бе о град: 
Про све та, 1994, 141.

61 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.

62 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”. De lo XIX 7, 1970, 1246.
63 Ву ка шин Ко стић, „Бран ко Миљ ко вић и Бо рис Па стер нак”, Сла ви сти

ка VI II, 2004, 203.
64 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
65 Алек сан дар Јо ва но вић, „По е тич ке прет по став ке нео сим бо ли стич ког 

пе сни штва”, Књи жев на исто ри ја XXV 91, 1993, 328.
66 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.
67 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 244.
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се успа ва68 и по ста не ни шта дру го до оно што је пе сник ра ни је 
пи сао, буд ни сан уну тра шњих спа ва ча.69 Не тре ба за бо ра ви ти да 
је тај пут хе ра кли тов ски пут, за бе ле жен у ми сли о че вом 60. фраг
мен ту, пут ко ји је исти и у оном по врат ном сме ру.70 Па ако ће се 
јед на вас кр сла ствар ност и вра ти ти у по сто ја ње ре ал не буд но сти, 
она ви ше ни је ствар ност ка кву је по зна вао пе сник кроз чул но ис
ку ство свог по сто ја ња. Јер, ме та но ја се, у ства ри, „вра ћа сном пре
о бра ће на и со лип си стич ки на кнад но да та”71 и она је оквир кроз 
ко ји и пе сник по ку ша ва да са гле да оно иза ве ла ствар но сти. Ме та
но ја и ствар ност да те су са да одво је но, али па ра лел но. И то одваја
ње сли ке чул не ствар но сти од се бе са ме, што је пра ће но пе снич ким 
за но сом и тр пље њем, на пу ту пре ко за спа лог ума, омо гу ћа ва ре
ал но сти да не ста не и да по но во по ник не као ме та но ја, као дру го 
ли це ствар но сти и осве тла на но во ту ре ал ност у ко ју се вра ћа. Да
кле, ка да Миљ ко вић пе ва: Зе мљо пре ко мог за спа лог ума72, ствар
ност по ста је не што дру го у пе сни ко вом уму, пре све га „она је осло
бо ђе на”73 се бе са ме, јер све се / у ни шта мо ра да раз не се, / ако ли 
же ли тра јан век.74 Али по ја вљу је се и јед на но ва све тлост ко ја 
си ја и ко ја се вра ћа у ре ал ност да је по ка же у дру га чи јем од сја ју, 
а мо жда чак и да је за ме ни. Ме та но ја „баш за то има моћ суп стан
ци о ни ра ња ствар но сти”.75 Ни је, да кле, нео бич но то што по е зи ја 
„са но вим про сто ри ма [...] за ме њу је ме ста ствар ном (ви дљи вом) и 
не ствар ном (не ви дљи вом)”76 уко ли ко је то не ви дљи во она за ча ра на 
ствар ност ко ја ће до би ти свој ме та но ич ки об лик. А ако ме та но ја 
као но ва све тлост има ова кву сна гу да по ста ви се бе као јед ну над
моћ ни ју ствар ност ко ја ће би ти па ра лел на са оном дру гом по сто је
ћом, он да ме та но ја са мим сво јим по врат ком „вр ши од ре ђе ну функ
ци ју у кон сти ту и са њу ствар но сти”77, како Хар пањ пи ше. Ме ђу тим, 

68 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.

69 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 28.

70 Her man Dils, Pred so kra tov ci I, Za greb: Na pri jed, 1983, 154.
71 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 23–24.
72 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.
73 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
74 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 

Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 347.
75 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
76 Радивојe Ми кић, „Утва зла то кри ла” Бран ка Миљ ко ви ћа, Је зик по е зи је, 

Бе о град: БИГЗ, 1990, 58.
77 Mi ha i lo Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV, 125–126, 1969, 4.
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тре ба осве сти ти да се ње но ва скр са ва ње до га ђа у уму, али и да 
до би ја сво је ова пло ће ње у пе снич кој ре чи ко ја ће је про јек то ва ти 
на зад у чул ну ре ал ност.

И ов де би се тре ба ло по зва ти на Хај де ге ро во схва та ње пе
сни штва и ми шље ња. На и ме, он при ме ћу је да је „пе сни штво у 
слу жби је зи ка” за то што „из ме ђу јед ног и дру гог, ми шље ња и 
пје сни штва, вла да скри ве но срод ство”, но исто вре ме но „из ме ђу 
јед ног и дру гог по сто ји исто доб но про ва ли ја”.78 Та ко у пе сми „По
све та еле ги ја” од је ку је Миљ ко ви ћев стих све што има мо то су 
на ше ре чи.79 И го то во је ди но ка ко се пе сма пре но си у ства р ност, 
је сте ње ним ова пло ће њем у те ло ре чи. Али та реч ни је обич на реч 
већ, хај де ге ров ски из ву че но, пе снич ка. Ни она, као ни пе сник у 
сво јој чул но сти, ни је до вољ на да се пе сма ова пло ти за по вра так у 
чул ну ствар ност. И реч мо ра да при бли жа ва су шти ну зра че ћи 
сво јим из во ри штем. Реч пе сме је реч из во ра или пра по чет ка, архη. 
Ка ко је већ ре че но, Миљ ко вић не ко ри сти ре чи у њи хо вом оп штесхва
 ће ном зна че њу, већ по ла зи од то га да сва ка реч има ис под оп ште
при хва ће них на сла га свој пра по че так, а вар ни че њем не бе ског 
про стран ства и зем ног ре а ли те та у пе сни ко вом уму на ста је кон
крет на озна ка ре чи. Ни реч са ма, да кле, ни је ви ше сва ки да шња, 
већ је и она у ства ра лач ком про це су по ме ре на из ван свог зна че ња 
у оно нат чул но зна че ње, ко је пе сни ку да је кре ди би ли тет да је упо
тре би за пе сму. То зна чи да се „до су шти не ре чи не до ла зи од мах”, 
већ да је „по треб но вре ме да реч по стиг не свој пу ни ефе кат”.80 Све 
то под ле же Миљ ко ви ће вом ста ву да „свет ни је ви дљив”, већ да се 
„он мо же са мо пе ва ти, слу ти ти и са ња ти”, бу ду ћи да је по е зи ја „у 
слат кој по ме ре но сти вре ме на и сми сла из ве ро ва ња у реч и звук”.81 
Ве ро ва ње у реч и звук пру жа ју мо гућ ност пе сни ку да ства ра. Ње
го ва „по ме ре ност” из овог све та ти ме што се бе отва ра да по ста не 
неЈа, исти је про цес ко јим про ла зи и са ма реч, јер она је, та ко ђе, 
осло бо ђе на зем них, људ ских зна че ња ко ја ства ра ју ње ну зна чењ ску 
сло је ви тост. Пе снич ка реч и са ма ни је не што што ће да по слу жи 
пе сни ку за ко пи ра ње, већ она пре до ча ва оно што ни је би ло схва
тљи во чул ном би ћу. И „сход но то ме, до зи ва по име ну оно за шта 
ни смо зна ли да по сто ји и чи је ће пра во по сто ја ње за по че ти упра
во по ступ ком име но ва ња”.82

78 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no
sti omla di ne RK SOH, 1972, 24.

79 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.

80 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 123.

81 Исто, 62.
82 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 9.
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При мер ово га има мо у пе сми „Из ми шља ња све та” Бран ка 
Миљ ко ви ћа. Ре чи и са ме, да кле, има ју свет за се бе, и то упра во у 
пре де лу оних ви си на где ства ри сми сао гу бе, и где се пе сник др жи 
оно га што му је је ди но пре о ста ло, а то су ре чи: јер од це ле ја ве 
оста ле су тек ре чи83, ка ко пи ше Миљ ко вић у сво јој пе сми „Изми
шља ње све та”. Бу ду ћи да се ни ре ал ност као та ква ви ше не по зна је, 
већ је она при сут на са да као са мо стал на сли ка, ме та но ја, и „ре чи 
мо ра ју да по стиг ну сво ју вла сти ту ре ал ност”.84 Оне су ва жне, јер 
„не ма ју ћи од че га дру гог да гра ди сво је све то ве”, пе сник „их гра
ди од ре чи, од оних ње них оста та ка у ко ји ма ви ше не ма тра го ва 
ем пи рич ке зби ље”.85 Ре чи су на опа сном за дат ку ко ји има дво
стру ки ко рак: да ме та но ју осли ка ју у пу ном сја ју, а да је при том 
пре до че и чу ли ма, бу ду ћи да оне мо ра ју би ти „ре пре зен та тив не 
за оба све та”86, ка ко пи ше Миљ ко вић у свом „При ло гу I”. Ре чи, 
да кле, има ју, пре све га, моћ да „се осло бо де при су ства ства ри”87, 
да све што је ре ал ност у њи ма про ху ји и раз ве је се у ни шта, „да 
од стра не де ко ре ви дљи вог све та” ка ко би „ство ри ле ону пра зни ну 
у ко јој се са ме на ста њу ју”.88 Под се ти мо се, Па вле Зо рић на зна ча ва 
ову те ма ти ку, бу ду ћи да је при ме тио ка ко је Миљ ко вић „осло ба ђа
ње ре чи од пред мет но сти по сти гао [...] у за вид ној ме ри”89, кре ћу ћи 
се ти ме „у су срет Ма лар меу”, пре ма че му „реч укла ња пред мет”.90 
Ка ко се ова кон ста та ци ја на ста вља и про ду бљу је, ви ди се по то ме 
што се ства ри „по и сто ве ћу ју са ре чи ма”, али и „за ме њу ју за ре чи”.91 
Сва ка од ре чи ко ју Бран ко Миљ ко вић упо тре бља ва има свој ар ха
и чан при звук, а ти ме и јед но жи во по сто ја ње, и у то ме је бо гат ство 
овог пе сни штва. И ње го ва не ра зу ђе ност зах те ва од чи та о ца спо
соб ност да уну тар бо гат ства свог соп ства раз ло жи оно нат чул но 
у са мој ре чи. Јер та реч из ми че са вре ме но сти, пе сни ко вим чу ли ма, 
али и са мом по сто ја њу ре ал но сти. 

83 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 138.

84 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 212.

85 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 130.
86 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 175.
87 Исто, 212.
88 Пе тар Џа џић, Бран ко Миљ ко вић или не у кро ти ва реч, Бе о град: Про све

та, 1965, 34.
89 Па вле Зо рић, „Бран ко Миљ ко вић или ап со лут на вред ност ре чи”, По

бу на и при ла го ђа ва ње, Бе о град: Про све та, 1975, 245.
90 Зо ра на Пе ја ко вић, „Бран ко Миљ ко вић и фран цу ски сим бо ли сти Рем бо, 

Ма лар ме и Ва ле ри (I)”, Све ске 23, 106, 2012, 156.
91 Дра ган М. Је ре мић, „Бран ко Миљ ко вић или пе сник у тра га њу за сми

слом”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, Ниш: Гра ди на, 1973, 249.
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Бран ко Миљ ко вић ће то опе ва ти у пе сми „Од бра на зе мље”, на 
на из глед па ра док са лан, али уи сти ну од ли чан на чин. Ка ко зе мља 
пред ста вља чул ну ствар ност, у овој пе сми она не ће би ти ока рак
те ри са на са мо као пу ка ре ал ност. Она је чул на са мо то ли ко да при
зо ве умр ле у свест жи вих, ко ји бра не сво ју отаџ би ну. Да кле, тек 
то ли ко да их до зо ве у свест чи та о ца, да би од мах за тим, као ре ал ни, 
иш че зли. Ме ђу тим, пе сник ко ји опе ва јед ну та кву ре ал ност ко ја 
је не ста ла за овај свет, мо ра ће, као и у пе сми „Тјен ти ште”, да за ђе 
у нат чул ну спо соб ност об ли ко ва ња пе сме, да опет ис ко ра чи јед ним 
за но сом из се бе и да у ек ста зи за бо ра ви на ону зе мљу на ко јој по чи ва 
ре ал ни свет, ка ко би за шао у не бе ску сфе ру по сто ја ња свих ства ри. 
И ту је и реч, она пра ва и искон ска, нео п ход на пе сни ку. Она се про
на ла зи баш у све ту ко ји је нат чу лан и ослобо ђен од оног ви дљи
вог. Та ко да реч пе сме ни је реч из гла ве, али ни из ср ца („Од бра на 
зе мље”), већ из јед не не ста ле ре ал но сти ко ја је та ко по ста ла про
шлост, али по но во ожи вље на про шлост он да када пе сник за ђе у 
нај ве ћи опа жај, ме та но ју. Миљ ко вић мо ра за то пр во да пре ва зи ђе 
се бе, да ек ста зи сом за бо ра ви на оно што он је сте као би ће овог 
све та, да би по том ус пео да за пе ва оном ствар но шћу ко ја је пе сни
ку је ди но и по зна та. Оту да у ср цу љу бав ја ча од смр ти / У гла ви 
ми сао ве ћа од гла ве.92 Пе сник, као што већ зна мо, „пре во ди на свој 
је зик пе сму” не би ли ову ожи вље ну, вас кр слу ре ал ност, ме та но ју, 
ус пео да „при бли жи мо гућ но сти умет нич ког одр жа ва ња”.93 А сред
ство ко јим ће се по слу жи ти је упра во реч. Пе сник пе ва, зна ју ћи, 
као и Но ва лис, „да са мо од ј е д н е  ре чи тај не / при ли ке мр ске и 
очај не”94 не ста ју. Реч ти ме „при бли жа ва” је дан не по знат свет, мета
но ју, за то што је „уво ди у је дан про стор у ко ме га мо же мо пре по
зна ти, пој ми ти, до сти ћи са зна њем, ду хом”.95 Ка ко реч са да ни је и 
реч ствар но сти ко ју по зна је мо сво јим чу ли ма, ја вља се, да кле, „из
ве сна над ствар ност чи је по ре кло не тре ба тра жи ти ни у ствар но
сти, ни у ду ху, већ у са мој ре чи”.96 Са мим до пи ра њем до све та ре чи 
„се обра зу је [...] ду бо ка ствар ност све та” ко ја от кри ва но ву ствар
ност, ме та но ју, „по ка зу ју ћи до тле ни кад ви ђе ну су шти ну”.97

92 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 176.

93 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.

94 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 55.

95 Ра ди во је Ми кић, „Миљ ко вић, пе сник апо ли ниј ског скла да”, Књи жев на 
реч II 10, 1973, 22.

96 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 18.
97 Па вле Зо рић, „Свест о пе сми Бран ка Миљ ко ви ћа”, Бран ко Миљ ко вић у 

књи жев ној кри ти ци, Ниш: Гра ди на, 1973, 171.
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Из ово га ја сно про из и ла зи да Миљ ко ви ће во пе сни штво има 
од ре ђе не фа зе ко је је Ми лан Ком не нић ока рак те ри сао као „жр тво
ва ње ви дљи вог, ње го ву раз град њу, ва скр са ва ње не ви дљи вог кроз 
је зик и ње го ву са кра ли за ци ју у је зи ку”.98 Миљ ко вић је сво ју ку лу 
пе сни штва са гра дио про те жу ћи пе сни штво кроз па тос ума, ја сно 
на зна ча ва ју ћи да се по е зи ја за то до сти же умом.99 То зна чи да цела 
јед на ствар ност мо ра да не ста не ка ко би се по ја ви ла ње на су шти
на. И за ла зак те ствар но сти ни је про сто не ста нак, већ от пу шта ње 
све га што је пе сник ви део, ка ко би се у ек ста зи свог ства ра ња „све
тло шћу ко ја не до ла зи из ва на, већ је у на ма са ми ма”100 осве тлио 
ко на чан опа жај, а то је ме та но ја. По зи ва ју ћи се на Ари сто те ла, 
Миљ ко вић зна да је „свој ство ума да са мо га се бе ми сли, тј. по ра
жа ва и по бе ђу је”, а „по е зи ју ко ја опе ва те по ра зе ума мо гли би смо 
ва ле ри јев ски на зва ти па те ти ком ума”.101 Пе сник жр тву је ствар ност 
и оно што он је сте у њој, да би она вас кр сну ла сво ју су шти ну ко ју 
на зи ва мо ме та но јом. А она је, опет, ожи во тво рен им пулс пе сме. 

Мср Лу на М. Гра дин шћак
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
lu na gra din @gmail.co m

98 Mi lan Kom ne nić, „Pe sma kao sli ka ras pa da to ta li te ta”, De lo XIX 7, 1973, 50.
99 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 205.
100 Исто, 101.
101 Исто, 222.
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К РИ Т И К А

ОГЛЕДИОСРПСКИМСТВАРАОЦИМА

Јо во Ра дош, Про се ја ва ње ми сли, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, Ник шић 2020

Кра јем про шле го ди не у из да њу Ин сти ту та за срп ску кул ту ру из 
Ник ши ћа по ја ви ла се књи га углед ног уни вер зи тет ског про фе со ра, књи
жев ни ка и спорт ског рад ни ка Јо ва Ра до ша (1949), под на зи вом Про се ја
ва ње ми сли. Проф. др Јо во Ра дош је до бро по знат на уч ној, кул тур ној и 
ши рој јав но сти Ср би је и чи та ве бив ше Ју го сла ви је. Ши ро ко је по ље 
ње го вог на уч ног и ли те рар ног ин те ре со ва ња. Об ја вио је ве ли ки број 
сту ди ја и мо но гра фи ја, од ко јих су не ке из у зет не на уч не ври јед но сти, и 
кре ћу се у ра спо ну од фи ло зо фи је и со ци о ло ги је, пре ко ети ке и есте ти ке, 
до фол кло ри сти ке и књи жев не кри ти ке. По ред че тр на ест књи га те о риј
скоана ли тич ких, исто ри о граф ских, фол кло ри стич ких и књи жев но кри
тич ких сту ди ја, Јо во Ра дош је об ја вио и дви је књи ге пје са ма и при ча, а 
као ис так ну ти спорт ски дје лат ник на пи сао је три књи ге по све ће не бо ри
лач ким вје шти на ма. Очи глед но је, да кле, да је ње го во ин те лек ту ал но ства
ра ла штво из у зет но обим но и ве о ма раз у ђе но. Ако би смо хи по те тич ки 
за ми сли ли да не ма мо дру гих књи га из фи ло зо фи је осим ње го вих, и та да 
би се фи ло зо фи ја и глав ни на ње них ди сци пли на мо гле из у ча ва ти на 
осно ву ње го вих ра до ва. 

Књи га Про се ја ва ње ми сли је два де се та из бо га тог ства ра лач ког опу
са Јо ва Ра до ша, не ра чу на ју ћи број не (пре ко сто ти ну) на уч не и струч не 
ра до ве, члан ке, рас пра ве, огле де, есе је, при ка зе. Тек сто ви са бра ни у овој 
Ра до ше вој књи зи (осим при ло га ,,О од ли ко ва њи ма и на гра да ма”) ра ни је 
су пу бли ко ва ни у збор ни ци ма, ча со пи си ма и днев ним ли сто ви ма. Ри јеч 
је о ори ги нал ним на уч ним ра до ви ма, огле ди ма, освр ти ма на књи ге по
е зи је и збир ке при по ви је да ка, као и о ра зним при ло зи ма и при ка зи ма. Нај
ве ћи број тек сто ва ове збир ке Ра дош по све ћу је са вре ме ном књи жев ном, 
књи жев но кри тич ком и на уч ном ства ра ла штву. 

Књи га је по ди је ље на у два ди је ла: Он то ло шке цр ти це и Бре ца ји 
са мо све сти, од ко јих пр ви дио има је да на ест, а дру ги осам ра до ва. У пр вом 
и нај о бим ни јем ра ду у књи зи – ,,Бор ба као су шта ство све та у Ње го ше
вом пе сни штву” (ра ни је об ја вље ном у Ње го ше вом збор ни ку Ма ти це 
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срп ске 2014) ау тор – на те ме љу ,,ре ле вант них фи ло зоф скобо го слов ских 
ис ка за и ста во ва о овој про бле ма ти ци” – са гле да ва Ње го ше ва ви ђе ња 
бор бе из ме ђу до бра и зла. У ,,Увод ним на зна ка ма” за овај рад Ра дош ука
зу је на чи ње ни цу да се у ње го шо ло ги ји ду го пре ви ђао хри шћан ски дух 
Ње го ше ве књи жев не тво ре ви не, а на гла ша ва ли су се и до ми шља ли нај
ра зли чи ти ји не хри шћан ски ути ца ји и мо ти ви у ње го вом ства ра ла штву. 
Иа ко је хри шћан ски ути цај на Ње го ше во књи жев но дје ло то ли ко очи гле
дан да га ни је дан озбиљ ни ји ин тер пре та тор не мо же за о би ћи, у про те клим 
де це ни ја ма на ста ла је обим на ли те ра ту ра ко ја је на сто ја ла да Ње го ша 
по сва ку ци је ну се ку ла ри зу је. Шта ви ше, на гла ша ва ау тор, има се ути сак 
да су го то во са свим пре вла да ла увје ре ња да је Ње гош ,,у фи ло зоф ском, 
пе снич ком и крај ње ду хов ном сми слу ве ћи и бо љи, оно ли ко ко ли ко се 
као сло бод ни ми сли лац [...], на вод но, уда љу је од је ван ђељ ских исти на”. 
Ма ли је број, по Ра до ше вом ми шље њу, оних ње го шо ло га ко ји су успје ли 
да уђу ,,у са му он то ло ги ју Ње го ше вог еп ског и лир ског ис ка за, ко ји је пре
вас ход но и истин ски уте ме љен у ве ри у Бо га, ода кле се, у нај ве ћој ме ри, 
ре флек ту ју и сва оста ла ње го ва раз ми шља ња и уве ре ња”. Ра дош уви ђа 
и ис ти че да Ње гош ни је за бо ра вио да се, по ред оба вља ња свје тов них и 
др жав нич ких по сло ва, ,,под вр га ва и под ви зи ма не у мо љи ве аске зе и иси
ха зма (мо ли тва, пост и бде ње), усме ра ва ју ћи ду шу ка ми ло ср ђу и исти ни, 
а ум ка умо зре њу и оп ште њу са Бо гом, да се при бли жи Бо гу и от кри је 
апо фа тич ки (скри ва ју ћи) сми сао Ње го вог про ја вљи ва ња”. На кон де таљ
не ана ли зе ре ле вант них фи ло зоф скобо го слов ских ис ка за и ста во ва о 
бор би до бра и зла, ау тор под вла чи да се код Ње го ша мо гу на ћи сви по
зна ти ста во ви о тој бор би, ко ји су од ра ни је при сут ни у фи ло зоф ским и 
бо го слов ским про ми шља њи ма, али им је он да,,је дан но ви, осо бен из раз 
и пе чат соп стве ног ин ди ви ду ал нолич но сног по и ма ња и до жи вља ва ња”. 
Ау тор твр ди да па жљи во иш чи та ва ње Ње го ше вих по ет ских оства ре ња 
по ка зу је да бор бу из ме ђу до бра и зла Ње гош ви ди ,,као су штин ску од ред
ни цу то та ли те та све та” и да је та бор ба, по Ње го шу, јед на од фун да мен
тал них и ка те го ри јал них од ред ни ца сви је та. По Ра до ше вом ми шље њу, 
мо же се из ве сти за кљу чак да Ње гош сво ју он то ло ги ју, гно се о ло ги ју и 
ети ку бор бе за сло бо ду 

гра ди и раз ви ја на уни вер зал ним је ван ђељ ским и фи ло зоф ским кон стан
та ма, са гле да ва ју ћи их кроз оп ти ку на род не му дро сти и тра ди ци је, али и 
у скла ду са на че ли ма про ис те клим из соп стве не ду хов не гла ди и упи та
но сти, као и из про роч ких да ро ва од Бо га до би је них.

На кон овог ра да о Ње го шу, сли је ди текст, од но сно При год но сло во 
о ства ра ла штву срп ског при по ви је да ча, ро ма но пи сца и драм ског пи сца 
Све то за ра Ћо ро ви ћа, из го во ре но о сто го ди шњи ци пи шче ве смр ти. Раз
ви ја ју ћи пи та ње шта нас то да нас још под сје ћа на Све то за ра Ћо ро ви ћа 
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и у ко јој мје ри је он при су тан у на шем са да шњем жи вље њу и на шем 
ин те лек ту ал ном пам ће њу, ау тор из ри чи то твр ди да Ћо ро ви ће ву пи са ну 
за о став шти ну ни до да нас ни је пре крио вео за бо ра ва и да ње го во књи
жев но име још жи ви у срп ском на ро ду, и то не са мо због то га што је на
пи сао де се так књи га при по ви је да ка, ско ро то ли ко ро ма на, и ве ћи број 
дра ма (24), ,,већ и за то што је ње го во де ло вер но све до чан ство јед но га 
вре ме на, јед не зе мље (Хер це го ви не) и на ро да, чи ји жи вот је сли ко ви то 
до ку мен то вао кроз увер љи ве ли ко ве”. Ра дош раз ма тра основ на свој ства 
Ћо ро ви ће вог ли те рар ног ства ра ла штва и за кљу чу је да у шти ву овог 
вр сног при по ви је да ча пре вла да ва, при је све га, аспект људ ско сти. На тај 
на чин Ра дош се увр стио ме ђу књи жев не исто ри ча ре ко ји су из у ча ва њем 
Ћо ро ви ће вог дје ла до при ни је ли да овај зна чај ни срп ски пи сац до би је 
од го ва ра ју ћу естет ску ва ло ри за ци ју и за у зме вид но мје сто на стра ни
ца ма срп ске књи жев не исто ри је. 

Овај дио књи ге још об у хва та при ка зе, освр те и пред го во ре за књи ге 
пје сни ка, про за и ста и књи жев них исто ри ча ра ко ји по ти чу са про сто ра 
Ис точ не и Ста ре Хер це го ви не: при каз књи ге Не ђа Ши пов ца ,,Хри стос 
у Хер це го ви ни”; осврт на про зна дје ла Ра до сла ва Бра ти ћа; рад ,,Са деј ство 
ума и ка рак те ра” – пи сан као пред го вор за књи гу ака де ми ка Љу бо ми ра 
Зу ко ви ћа Убе ђе ња и убе ђи ва ња; текст о књи зи есе ја про фе со ра Слав ка 
Гор ди ћа Осма трач ни ца; при ка зе пје снич ких књи га Гој ка Ђо га и Ђор ђа 
Сла до ја, те књи ге при по ви је да ка Мом чи ла Го ли ја ни на и књи ге по ет ских 
ми сли Дра га на Ла ки ће ви ћа. У за вр шном ра ду у овом по гла вљу књи ге, 
на сло вље ном ,,Би блиј ски са др жај у на род ној књи жев но сти”, Ра дош го
во ри о књи зи Бу ди ми ра Алек си ћа Би бли ја и срп ска епи ка.

Дру ги дио књи ге са др жи се дам ин те ре сант них и ра зно вр сних ра
до ва. Ње гов оп шти на слов Бре ца ји са мо све сти од но си се на тек сто ве: 
,,Евро па као ес ха то ло шки иден ти тет”, гдје се го во ри о са вре ме ној Евро пи 
ко ја, фор си ра ју ћи оно што је по при ро ди огра ни че но и про ла зно, ,,гу би 
из ви да он то ло шку ди мен зи ју све та, при ро де и чо ве ко вог по сто ја ња као 
Бо жи јег про ми сла”; за тим ,,Не у пу ће ност ’упу ће них’” у ко ме се по ка зу је 
да пу но ћа и цје ло ви тост са вре ме ног вас пит ног про це са ни је мо гу ћа без 
вјер ске ди мен зи је; он да ,,Па ра ле ле срп ског на ци о нал ног не ма ра” ко ји 
са др жи на нео бо ри вим до ка зи ма за сно ва не при мје ре са ка ће ња срп ских 
те ри то ри ја и срп ских на ци о нал них ин те ре са, под ди ри гент ском па ли цом 
ко му ни стич ког ре жи ма Ј. Б. Ти та; по том ,,Бит и уме ће пре да вач ке де лат
но сти”, по све ћен раз ма тра њу фун да мен тал них од ред ни ца бе сјед ни штва 
и пре да вач ке дје лат но сти; на кон то га о ,,вла да ви ни ре ла ти ви зма” ко ја је, 
ис ти че ау тор, да нас ви ше не го очи глед на, и ко ја је по ста ла око сни ца по
ли тич ких ак тив но сти за пад них си ла на ус по ста вља њу ,,но вог свјет ског 
по рет ка”, а што се нај бо ље од сли ка ва на при мје ру Ко со ва и Ме то хи је. 
Ше сти текст го во ри ,,о од ли ко ва њи ма и на гра да ма”, а сед ми, ,,И Но вак 
мо же да за дре ма”, по све ћен је на шем те ни ском асу Но ва ку Ђо ко ви ћу.
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У нај о бим ни јем ра ду овог, дру гог ди је ла књи ге, ,,Па ра ле ле срп ског 
на ци о нал ног не ма ра”, ау тор раз ма тра пи та ње су шта ства и он то ло ги је 
срп ског на ци о нал ног би ћа, као и наш не ма ран од нос пре ма соп стве ном 
те ри то ри јал ном на сле ђу и жи вот ном про сто ру. Пи сан о сто го ди шњи ци 
при кљу че ња Сре ма, Бач ке, Ба на та и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји (1918), 
овај Ра до шев рад, на те ме љу не спор них исто риј ских чи ње ни ца, го во ри 
ка ко је са ка ће на срп ска др жав на те ри то ри ја, од но сно срп ски ет нич ки и 
исто риј ски про стор. Ау тор об ја шња ва да је тај про стор фраг мен ти ран 
не са мо због по ли ти ке за пад них си ла, већ и за хва љу ју ћи по ли ти ци Ко
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је и ње ног во ђе Јо си па Бро за Ти та ко ји је 
на кон Дру гог свјет ског ра та Ју го сла ви ју пре у ре дио на ште ту срп ског 
на ро да. Ба ве ћи се про бле мом кон стру и са ња но вих на ци ја од срп ског 
ет нич ког суп стра та, ау тор за кљу чу је да је то дио ге о по ли тич ких про
гра ма ве ли ких си ла, ко је су ре а ли зо ва ли ју го сло вен ски ко му ни сти на 
ште ту срп ских на ци о нал них ин те ре са.

У огле ду ,,Евро па као ес ха то ло шки иден ти тет” Јо во Ра дош про бле
ма ти зу је еко ном скома те ри јал ни мит о до ла ску ,,све оп штег Про гре са”, 
чи је је дру го име Евро па, ,,или ти за јед ни ца нај ви ших људ ских стан дар да 
и еко ном ског и свег оста лог бла го ста ња”. Та Евро па, ко јој те жи ве ли ки 
број кон зу ме на та са вре ме них ме ди ја, по ми шље њу ау то ра, не ма ду шу; 
то је ви со ко ра зви је на тех нич ка ци ви ли за ци ја, ко ја за не ма ру је ду хов но
кул тур ну ди мен зи ју жи вље ња, и сво ди чо вје ка на ко стре ти еко ном ске 
жи во ти ње. Вр хов на ври јед ност те ци ви ли за ци је је про фит, а пла не тар
ни про стор је тр жи ште на ко јем се он оства ру је. Вје ру ју ћи у хри шћан ски 
сми сао исто риј ских зби ва ња и исто риј ског про це са у цје ли ни, ау тор с 
пра вом твр ди да та кав европ ски про је кат обе ћа ног жи во та у до ла зе ћем 
вре ме ну хри шћа ни схва та ју у ду ху ри је чи бла же но по чив шег па три јар ха 
срп ског Па вла: „Ми че ка мо Хри ста, а не бо ље ври је ме.”

Ус по ста вља ју ћи при сну ре ла ци ју са ства ра о ци ма о чи јим дје ли ма 
пи ше, Јо во Ра дош се – по ри је чи ма ре цен зен та ове књи ге др Ра ди са ва 
Ма ро је ви ћа – 

жи во уно си у про чи та но и фор ми ра ни соп стве ни до жи вљај, кон сул ту ју ћи 
дру га ми шље ња, раз ви ја до упо ред ног кри тич ког освр та, по свје до чив ши 
да ри јеч и раз го вор по чи ва ју у сре ди шту ње го вог по е ти зо ва ног би ћа. 

Књи жев но кри тич ки, књи жев но и сто риј ски, фи ло зоф ски и по ли ти
ко ло шки су до ви Јо ва Ра до ша, без сум ње, те же јед ном објек ти ви те ту и 
ва ља ној ана ли тич кој ло ги ци. Ње го ве тек сто ве ка рак те ри ше мир на ана
ли за за сно ва на на убје дљи вим чи ње ни ца ма и не по бит ним до ка зи ма. Као 
чо вјек ен ци кло пе диј ских зна ња и ши ро ког обра зо ва ња, Ра дош је по у здан 
про цје ни тељ естет ске ври јед но сти књи жев но у мјет нич ких тво ре ви на и 
на уч не ври јед но сти на уч но и стра жи вач ких дје ла. Сма тра мо да се, на 
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кра ју, тре ба освр ну ти и на је зик ко јим сам Јо во Ра дош пи ше. У пи та њу 
је су здр жа но, до вољ но пре ци зно, али и од ње го ва но пи са ње у нај бо љим 
тра ди ци ја ма бе о град ског на уч ног сти ла. Сма тра мо, сва ка ко, по хва лом 
ка да ка же мо да се у не чи јем ма ни ру пи са ња на слу ћу је дух и ин тен ци ја 
на ших прет ход ни ка ко ји су на сто ја ли да им ври јед ност оно га што су 
ка за ли за ви си и од на чи на на ко ји су то ка за ли. Пи са на, да кле, ри јет ко 
од ње го ва ним сти лом, ова књи га Јо ва Ра до ша свје до чи о ве ли ком ин те
лек ту ал ном ра спо ну јед ног су пер и ор ног по зна ва о ца књи жев но сти, фи
ло зо фи је, те о ло ги је, исто ри је, јед ном ри јеч ју – го то во свих дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка. 

Бу ди мир АЛЕК СИЋ

СЕЋАЊЕИБИВСТВОВАЊЕ 
СЛОБОДАНАМАНДИЋА

Сло бо дан Ман дић, Дух при че и дру га име на, Аго ра – Град ска би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, Но ви Сад – Зре ња нин 2020

До стој но је сте сла вит ствар ност
у гра ди ву не ствар ног.

Иван В. Ла лић (Че твр ти ка нон)

„Ни шта што је про шло ни је пре ста ло да по сто ји.” Чи ни нам се да 
је нај бо ље овом сен тен цом за по че ти при чу о Ман ди ће вом нај но ви јем 
про зном оства ре њу, ше сна е стом по ре ду. На ве де на ре че ни ца, ре кло би се, 
у ве ли кој ме ри илу стру је основ не по сту ла те Ман ди ће вог ро ма но пи са ња. 
Твр де ћи ово, пре све га, ми сли мо на ау то ро во пре по зна ва ње про шло сти 
и са да шњо сти као ау то по е тич ки ва жних еле ме на та, а по том и на ка зи
ва ње о уни вер зал ним идеј ноте мат ским фе но ме ни ма из жи во та по је
дин ца не пре кид но за ми шље ног над про шлим и бу ду ћим ис ку стви ма. 

На кон, из ме ђу оста лог, Ва ви лон ске Ку ле Кру жо ка на злат ни по гон 
и Ди ска из Фе сто са Па нон ских па лимп се ста, ро ман Дух при че и дру га 
име на илу стро ван је Чон тва ри је вом сли ком Учи тељ Ма ро ка нац. Са свим 
је ја сно да се Ман дић пре да но по за ба вио идеј ноестет ским ре ше њем 
пред њих ко ри ца сво јих ро ма на, те у том кон тек сту ва ља раз мо три ти 
Учи те ља Ма ро кан ца. Ни је зго рег на по ме ну ти да је по пр ви пут реч о 
пред ста ви људ ске фи гу ре на ко ри ца ма не ког ро ма на овог ау то ра. Као 
об ја шње ње ова квог из бо ра сли ке, ау тор у соп стве ном пој мов ни ку твр ди 
да је реч о при ка зи ва њу спи ри тус мо вен са соп стве не про зе, али, и по ред 
то га, и да ље смо за пи та ни ко је учи тељ? Узев ши у об зир прет ход ни Ман
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ди ћев опус, раз у ме се да је очин ска фи гу ра зна ча јан лајт мо тив ње го ве 
про зе. При по вест о оцу ко ју за по чи ње у ро ма ну Вре ме оче ва, рас пи су је 
у Оче вом дру гом ман да ту, те јој да је соп стве ни пе чат у Па нон ским па
лимп се сти ма ка да, ка ко то утвр ђу је пре ђа шња ре цеп ци ја, пра ви от клон 
од дру гих ро ма но пи са ца: 

Све до ро ма на Па нон ски па лимп се сти при ча оли че на у оцу мо гла 
се по сма тра ти у кон тек сту де фи ни са ња и се ман ти зо ва ња при че у де ли ма 
пи са ца, као што су Да ни ло Киш и Да вид Ал ба ха ри. Док је код њих при ча 
до би ја ла ле ги ти ми тет, тек бу ду ћи обе ле же на смр ћу тј. од су ством оца, код 
Сло бо да на Ман ди ћа при ча жи ви све док је отац жив.

Ка да је реч о очин ској фи гу ри у Ду ху при че и дру гим име ни ма, мо гло 
би се ре ћи да је лик оца за до био ви ше до ме те. На и ме, Учи тељ на пред
њој ко ри ци, те очев лик нај ја сни је из ди фе рен ци ран у од но су на оста ле 
ли ко ве у са мом ро ма ну, да ју нам за пра во да кон ста ту је мо да је отац учи
тељ си ну. Очев лик је се ман тич ки и хер ме не у тич ки ва жан ка ко за са му 
при чу, та ко и за ње но раз у ме ва ње у це ли ни. С јед не стра не, упе ча тљи ви 
су фи зич ке осо би не и оче ви по ступ ци. Сли ка оче вих очи ју, у ча су ка да 
уми ре отац на ци је он да шње др жа ве: 

„Жи вот би мо гао би ти бес кра јан, ту ма чи отац ис пра жње них очи ју” 
или тра ги ко мич на сли ка оста ре лог Хер це гов ца ко ји се у ба нат ској рав
ни ци ла тио гу са ла усред НА ТО агре си је и „Гу сла, ни же не прав де ко је нам 
се на но се [...]. Гр ми, кли че прет ке, све се про ла ма; да оно на по љу за глу ши”.

Ова сце на ви ше стру ко је ин три гант на, ка ко пик ту рал но, тако и зна
чењ ски. Отац се хва та гу са ла под НА ТО бом ба ма (оку па ци јом), баш ка ко 
су то чи ни ли Хер це гов ци и оста ли Ср би то ком осман ске ти ра ни је (Сети
мо се да ни шта што је про шло ни је пре ста ло да по сто ји), а па ра лел но 
ва ља гу сле са гле да ти као сим бол фол клор не тра ди ци је про шлих вре ме
на, но и као сред ство ко је је бо га ти ло усме но при по ве да ње. За ми сао о 
зна ча ју усме ног при по ве да ња на мет ну та је и кроз де таљ о оче вој вер
бал ној на ви ци да кон стант но при бе га ва и по на вља ве зник и у раз го во ру. 
Би ло је ре чи о лајт мо ти ву оче вог ли ка и у пр вом и у дру гом и у нај но
ви јем ро ма ну. Очев нај дра жи ве зник ни је ни шта дру го до оте ло вље ње 
ро ма но пи шче ве по тре бе да ства ра/при по ве да. Оно што је у Па нон ским 
па лимп се сти ма пре по зна то у кон тек сту Ан дри ће ве бе се де „О при чи и 
при ча њу”, ја сно се на слу ћу је и у Ду ху при че по сред ством ука за на ве зник 
и, а по сред ством оче вог ли ка оте ло вље на је же ља да при ча те че и да ље 
и да при ча њу кра ја не ма, та ко да „та при ча као да же ли, по пут при ча ња 
ле ген дар не Ше хе ре за де, да за ва ра крв ни ка да од ло жи не ми нов ност тра
гич ног уде са ко ји нам пре ти, и про ду жи илу зи ју жи во та и тра ја ња”. У 
истом кон тек сту ва ља осмо три ти и сва ку реч на сло ва ро ма на. Ова квим 
на сло вом ау тор по ру чу је да је те жи ште на Ду ху при че, би ло да се та реч 
од но си на „Ду ха” ко ји са оп шта ва у пе ро при по ве да чу или се пак од но си 
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на ат мос фе ру го во ре ња у ро ма ну, док су све лич но сти све де не на име на 
и са мо на кључ ну осо би ну.

Го ди на об ја вљи ва ња ро ма на о ко ме је реч је сте и го ди на ка да се у 
на шу сва ко дне ви цу усе лио и ко ро нави рус. Прем да још увек ак ту ел на 
пан де ми ја у Ду ху при че и дру гим име ни ма не ма фа бу ла тив но ре ле вант но 
ме сто, Ман дић овом ви ду са да шњег тре нут ка по све ћу је ре до ве у кур
зи ву на кра ју сва ког по гла вља. По тре бу ро ма но пи сца да овај сег мент 
ак ту ел не сва ко дне ви це ин кор по ри ра у сво је де ло не тре ба за не ма ри ва ти, 
ни по сма тра ти је као ко зме тич ко од сту па ње од основ не ни ти при че. 
Кур зив ни ре до ви ко је Ман дић по све ћу је ви ру су, ре кли би смо, пред ста
вља ју сред ство за ново из ра жа ва ње све га оно га што је ау тор те ма ти зо вао 
у ра ни јем опу су. У го ди ни док са ста вља ру ко пис за ро ман, ви рус је ауто
ру по слу жио као но во ру хо за бли ске му иде је о сло бо ди, ем па ти ји, 
ин тер ак ци ја ма по је дин ца на спрам и уну тар ко лек ти ва, али и ну жно сти 
по кре та ња по је дин че ве ин ди ви ду а ци је. Опре де љен за фраг мен тар ност 
у при по ве да њу, Ман дић ће о ви ру сној са да шњи ци го во ри ти да ле ко нај
ма ње, ме ђу тим, ако би смо спо ји ли кур зив не де ли ће при че у за се бан мо
за ик, ау то ро во про ми шља ње мо же се све сти на пр ву кур зив ну ре че ни цу 
ис пи са ну на кон пр вог по гла вља и по след њу на кон по след њег по гла вља, 
што ће ре ћи: „Са да је ту још и он” и на кра ју: „In ci pit vi ta no va” [курзив 
– С. М.].

Сма тра мо да је не пот пу но Дух при че и дру га име на жан ров ски од
ре ди ти као ме мо ар ску про зу или пак као ро ман у пра вом сми слу те ре чи. 
Обе од ред ни це су при хва тљи ве са мо у из ве сној ме ри. Не мо же би ти 
ре чи о чи сто ме мо ар ској про зи, бу ду ћи да има ја сних обе леж ја мо мен та 
у ко ме про зно оства ре ње на ста је, но, с дру ге стра не, не мо же се го во ри ти 
о ро ма ну у пра вом сми слу те ре чи, јер не ма ја сног фа бу ла тив носи жеј ног 
то ка, из ди фе рен ци ра них ли ко ва, за пле та или рас пле та. Чи ни нам се да 
је нај срећ ни је ре ше ње по слу ша ти ау то ра, те до жи вља ва ти овај ро ман 
упра во у ду ху ва здан не до ре че не при че са име ни ма ко ја ту при чу чи не.

Сва ки од аспе ка та ко ји смо ов де по ку ша ли да осве тли мо пре по ру
чу је за чи та ње про зу Сло бо да на Ман ди ћа, не за то што је то ро ман о но
стал ги ји за за ви ча јем или бив шом др жа вом, а још ма ње јер је то ро ман 
о ци ни зму и ла мен ту над са да шњи цом. Ви ше од све га на ве де ног, Дух 
при че и дру га име на је сте при ча о кул ту сећа ња и пам ће ња, ме мо ар ска 
бе ле шка о са зре ва њу де ча ка, те ње го вом слу ша њу дру гих име на убе леже
на ис ку ством од ра слог чо ве ка ко га на по след њој стра ни ци оста вља мо 
јун гов ски при пре мље ног за су ро ву ре ал ност да на шњи це и не из ве сност 
но вог ду ха при че су тра шњи це.

Ми лан РА ДО И ЧИЋ
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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, 
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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
ње на вер зи ја док тор ске ди сер та ци је, од бра ње не 2013. го ди не на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. По е ти ци вре ме на срп ских усме них еп ских 
пе са ма прет хо ди ле су две књи ге из истог пе ра – Тра гом древ не при че 
(2006), на гра ђе не зна чај ним при зна њем Пр ва књи га Ма ти це срп ске за 
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нај бо љи есе ји стич ки и књи жев но кри тич ки ру ко пис, и Те ри о морф ни 
ју на ци сло вен ске епи ке: Волх Все сла вје вич и Змај Ог ње ни Вук – ком па ра
тив ноти по ло шка ана ли за (2008), ко ја пред ста вља про фе со ров ма ги
ста р ски рад. До тре ће по ре ду пу бли ка ци је ау тор је имао ви ше од де це
ни је да пред мет про у ча ва ња са гле да из раз ли чи тих угло ва, при сту пи 
му ана ли тич ки и на кра ју са бе ре ре зул та те, о њи ма из но ва про ми сли и, 
нај зад, чи та о цу по ну ди сту ди ју ко ја ће, у нај ма њу ру ку, би ти не за о би ла зна 
ли те ра ту ра за оне ко ји пла ни ра ју да се озбиљ но ба ве усме ном еп ском 
тра ди ци јом.

Уз на сто ја ње да пре ци зно и де таљ но раз мо три ра зно вр сне аспек те 
тем по рал но сти срп ских усме них еп ских пе са ма, проф. др Дра го љуб Пе
рић ис пи су је мо но гра фи ју ко ја би по то ња ис тра жи ва ња из обла сти на у ке 
о књи жев но сти и фол кло ри сти ке мо гла усме ри ти у прав цу ту ма че ња 
не за о би ла зних чи ни ла ца по ет ског тек ста ко ји бит но од ре ђу ју и дру ге 
ње го ве фак то ре – ли ко ве (по го то во кон текст еп ске би о гра фи је ју на ка), 
са му пе сму (пре вас ход но њен си жеј ни мо дел), те рад њу (у сми слу тра
ја ња до га ђа ја и њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти). Ис црп на ана ли за вре
мен ског пла на на струк тур ном пла ну ор га ни зо ва на је у три це ли не, при 
че му су кључ на по гла вља: „Вре ме ли ка”, „Вре ме пе сме” и „Вре мен ска 
ди на ми ка од ви ја ња рад ње” уо кви ре на увод ним и за кључ ним на по ме
на ма, а чи та лац се мо же оба ве сти ти о це ло куп ној гра ђи и ли те ра ту ри 
на ко ју се ау тор осла ња, док је књи га до дат но опре мље на пре глед ним 
та бе ла ма са спи ско ви ма из во ра за сва ки по је ди нач но об ра ђен мо тив, као 
и ин дек сом име на, што знат но олак ша ва усме ре но чи та ње.

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 зби р ке Ву ка Ка ра џи ћа отва ра ши ро ко пи та ње – „шта је, 
за пра во, вре ме” (11) при сту па ју ћи му из раз ли чи тих угло ва, уз при ме ну 
ме то до ло шког плу ра ли зма с ци љем да се овај ком плек сан фе но мен опи ше 
што објек тив ни је и што це ло ви ти је. Ау тор ука зу је на ве зу тем по рал но
сти с про стор ном ка те го ри јом (од ко је је нео дво ји ва), али и на ре ла ци ју 
с ли ком, при че му из два ја мит ско и исто риј ско вре ме, уз вре ме од ре ђе но 
си же ом и би о гра фи јом ју на ка. Гра ђа на ко ју је ис тра жи ва ње усме ре но 
је су пред ву ков ска бе ле же ња и за пи си Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, при 
че му су обу хва ће не сле де ће збир ке и ан то ло ги је: На род не пе сме из ста
ри јих, нај ви ше при мор ских за пи са Вал та за ра Бо ги ши ћа, На род не пе сме 
у за пи си ма XV–XVI II ве ка Ми ро сла ва Пан ти ћа, Ко сов ска бит ка у усме
ној по е зи ји Со ње Пе тро вић, Ер лан ген ски ру ко пис, као и беч ко и др жав но 
из да ње Срп ских на род них пје са ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, уз пост
хум но об ја вље не збир ке из ње го ве ру ко пи сне за о став шти не. За кључ ци су 
за сно ва ни на ана ли зи кор пу са оби ма од око хи ља ду пе са ма ко је да ти
ра ју од кра ја XV до по ло ви не XIX ве ка.

По гла вље „Вре ме ли ка” по све ће но је еп ској би о гра фи ји ју на ка у 
кон тек сту об ре да пре ла за и пра ти ње го во уз ра сно до ба од ро ђе ња (одој че, 
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де те), пре ко пр вог рат нич ког под ви га и же нид бе, од но сно ини ци ја ци је 
и ли ми нал ног ста ња нео фи та (де чак, мла дић, мла до же ња), те зре лог до ба 
(му шка рац у пу ној сна зи) и по зног пе ри о да (ста рац), све до смр ти. Ти ме 
ау тор ну ди оп шти вре мен ски оквир ту ма че ња кроз ко ји је мо гу ће са гле
да ва ти и по је ди нач не еп ске ју на ке за то што се њи хо во де ло ва ње пре вас
ход но оства ру је кроз упи си ва ње зна ме ни тих под ви га у ко лек тив но и 
умет нич ки уоб ли че но пам ће ње срп ског на ро да. По себ но вред ни је су 
уви ди у об ред на ис хо ди шта и ар ха ич не сло је ве усме них еп ских пе са ма, 
ак ти ви ра них кроз мо ти ве: чу де сног за че ћа, но во ро ђен че та с бе ле зи ма 
на те лу – озна ка ма зма је ви то сти, пр вог ис ку ше ња мла дог рат ни ка, свад
бе ног ри ту а ла, ста рог му дра ца, стар ца с пре на гла ше ним сек су ал ним апе
ти том, фи зич ке бе смрт но сти ју на ка, по све ће ња, вас кр се ња, зо о морф не 
и фи то морф не ду ше. По ред то га, про фе сор у об зир узи ма и ана хро ни зме 
за сту пље не у еп ском тек сту, има ју ћи у ви ду спој исто риј ских лич но сти 
у окви ру од ре ђе не пе сме ко је се у из ван по ет ској ствар но сти ни су мо гле 
сре сти, што об ја шња ва на сло ја ва њем кроз усме но тра ди ра ње, не про пу
стив ши да при том по ме не и не у те ме ље на по ве зи ва ња кон крет них љу ди 
и број них гра ђе ви на по диг ну тих то ком ви ше ве ков ног пе ри о да.

Нај ве ћи део мо но гра фи је ба ви се по ет ском се ман ти ком вре ме на, 
при че му се ова ка те го ри ја, сход но кон тек сту уоб ли ча ва ња усме не еп ске 
пе сме (тра ди ци о нал не кул ту ре), по сма тра кроз низ би нар них опо зи ци ја: 
кон текст из во ђе ња пе сме – си жеј но вре ме пе сме; објек тив но–на ра тив но; 
мит–исто ри ја; све то–про фа но; дан–ноћ; за тво ре но вре ме – отво ре но вре ме; 
Бог–чо век; пра ви тре ну так – кри ви тре ну так и слич но. Уз све то об ухва та 
се ши рок спек тар тем по рал них од ред ни ца: да ни у не де љи, го ди шња до ба, 
ју тро, под не, ве че, глу во до ба, ноћ, про шлост, са да шњост, бу дућ ност. 
Сег мент „Вре ме пе сме”, као нај о бим ни ји, из ди фе рен ци ран је на де вет 
ма њих це ли на. Та ко се од „Из во ђач ког вре ме на пе сме” (у чи јим је окви
ри ма про ту ма чен кон текст пе ва ча и ње го ве пу бли ке, за тим си жеа, те 
од но са ко лек тив ног ви ђе ња исто ри је пре ма објек тив ној ствар но сти), 
пре ко „Еп ске пе сме из ме ђу исто ри је и усме не хро ни ке” (где је ус по ста
вље на раз ли ка ме ђу хро ни чар ским и мо тив ским пе са ма, уз ана ли зу мит
ског вре ме на и при ка зи ва ње кон сти ту и са ња еп ских хро но то па), „Ло ка
ци о ног зна че ња еп ског вре ме на” (по сма тра ња ка лен да ра, као и сме не 
днев не и ноћ не се ман ти ке вре ме на), „Пред ста вља ња про шло сти, са да
шњо сти и бу дућ но сти” (при чему се ука зу је на тро дел но сег мен ти ра ње 
вре мен ског то ка, а у од но су на тач ку у ко јој се су бјект на ла зи, че му су 
до да те на по ме не о ре ла тив но сти вре ме на, по го то во у по гле ду ње го вог 
пре ци зног од ре ђи ва ња, од но сно да ти ра ња до га ђа ја), „’За тво ре ног’ и ’отво
ре ног’ вре ме на пе сме” (у сми слу фор мал не и се ман тич ке за тво ре но сти 
тек ста), „Тем по рал не тач ке гле ди шта пе ва ча” (при ка за не у по ет ском на
ра ти ву по ста вља њем гра ни це из ме ђу он да шњег и ов да шњег), „Кон цеп
та са вре ме ног (веч но сти)” (оства ре ног кроз фор му ле), „Фа та ли стич ког 
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кон цеп та” (где се суд би на по сма тра као не што што је од Бо га да то, с јед не 
стра не, или као по сле ди ца чо ве ко вих из бо ра у жи во ту, с дру ге), све до 
„Пра вог и кри вог вре ме на” (што ну ди ту ма че ње еп ске фор му ле „Бог и 
сре ћа ју нач ка”). Ов де пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ри сни 
су не са мо на уч ној пу бли ци већ и сту ден ти ма књи жев но сти, по ред оних 
ко је ин те ре су ју ра зно ли ки ви до ви по и ма ња вре ме на.

Нај зад, ау тор па жњу по све ћу је оства ре но сти еп ске рад ње у тем по
рал ном ко ду ко ја се мо же од ви ја ти са или без пре ки да, спо ро или бр зо, 
ком пакт но или ди фу зно, ци клич но или ли не ар но. Ка те го ри ја вре ме на 
ана ли зи ра се у кван ти та тив ном и ква ли та тив ном сми слу, уз на сто ја ње да 
се од го во ри на пи та ња ко ли ко ду го тра је рад ња и ка ко од ре ђен пе ри од 
про ти че. На уч ни уви ди пред ста вље ни у по гла вљу „Вре мен ска ди на ми
ка од ви ја ња рад ње” зна чај ни су за да ље про у ча ва ње си жеј них мо де ла 
чи је се од ре ђи ва ње пре вас ход но оства ру је с об зи ром на аспект ко јим се 
про фе сор ис црп но по за ба вио. Крај њи за кључ ци овог сег мен та од но се се 
на то да нај ве ћи број срп ских усме них еп ских пе са ма под ра зу ме ва ли
не ар но про сти ра ње вре ме на усме ре ног ка про шло сти као узо ру пре ма 
ко јем се тре ба вла да ти у са да шњо сти, а где Ко сов ска бит ка пред ста вља 
по себ ну тач ку тра ја ња на ше кул ту ре, за тим да се пе ри о ди нај че шће ме ре 
спрам пра зни ка, као и да се до га ђа ји углав ном нижу сук це сив но, по ста
вље ни узроч нопо сле дич но.

Тре ћа књи га проф. др Дра го љу ба Пе ри ћа ну ди све о бу хват но ту ма
че ње фе но ме на вре ме на у кон тек сту усме не еп ске тра ди ци је. Они ма ко ји 
се ба ве срп ским фол кло ром ова ће мо но гра фи ја би ти не за о би ла зан пу
то каз у по то њим ис тра жи ва њи ма. Ре зул та ти су пред ста вље ни пре ци зно, 
ја сно, ар гу мен то ва но, сти лом ко ји убрза ва чи та ње, уз на сто ја ње да се 
ком пли ко ва на ка те го ри ја по јед но ста ви, али и при ка же из раз ли чи тих 
угло ва, што се по сти же при ме ном па жљи во би ра них ме то до ло ги ја при
ла го ђе них пред ме ту про у ча ва ња.

На са мом кра ју, ду жни смо да по хва ли мо из да вач ку де лат ност Ака
дем ске књи ге ко ја у кон ти ну и те ту чи та о ци ма омо гу ћа ва увид у са време
ну на уч ну ли те ра ту ру. Ни прет ход не, по све спе ци фич не, 2020. го ди не 
оче ки ва ња пу бли ке ни су из не ве ре на. Са мо из обла сти про у ча ва ња срп
ске усме не књи жев но сти об ја вље на су три зна чај на оства ре ња, а по ред 
ов де пред ста вље не пу бли ка ци је из два ја мо још два на сло ва, Пи шем ти 
при чу Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић и У тра га њу за из вирво дом Ане 
Вук ма но вић, оба, та ко ђе, при ка за на у прет ход ним бро је ви ма Ле то пи са.

Мср На та ша ДРА КУ ЛИЋ КО ЗИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

nat dra ku lic @gmail.com 
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ИСТОРИЈАДРУШТВАКАОТРАГЕДИЈА 
ЖЕНСКЕСУДБИНЕ:РОМАНОЉУБАВИИСЛОБОДИ

Шеб нем Иши гу зел, Де вој ка на др ве ту, пре вод са тур ског Ве сна Га здић, 
Аго ра, Но ви Сад 2020.

Исто ри ја, као плат фор ма у од но су на ко ју су раз ли чи те по е ти ке ве
ко ви ма гра ди ле сво је спе ци фич но сти, у са вре ме ном ро ма ну ука за ће се 
као про стор у ко ме лич не суд би не, про го во рив ши из по зи ци је мар ги не, 
по ста ју нај зна чај ни ји и нај ре ле ват ни ји мо дус на ра ти ви за ци је про шло сти. 
Глас мар ги на ли зо ва них гру па и лич не исто ри је по ста ће онај про стор 
ко ји ће, при по ве да ју ћи ма ле суд би не обич них љу ди, скрај ну тих лич но сти 
зва нич не исто ри о гра фи је, при по ве да ти исто риј ске до га ђа је из пер спек
ти ве у ко јој су ху ма ни тет и оп ште људ ска суд би на нај зна чај ни ји еле мен ти. 

Шеб нем Иши гу зел, ау тор ка ве ли ког бро ја при ча и ро ма на, и јед на 
од нај зна чај ни јих са вре ме них тур ских књи жев ни ца, при по вед ни глас свог 
ро ма на под на зи вом Де вој ка на др ве ту из гра ди ће упра во на до ми на ци ји 
лич не су би не по је дин ца као исто риј ски ре ле вант ном све до чан ству. Бу ду ћи 
да је срж ау тор ки ног ро ма на са др жа на у апо стро фи ра њу жен ског гла са и 
жен ских суд би на које пра те исто риј ске до га ђа је, стра да ње же на по ста ће 
идеј на ли ни ја ко ја ће об је ди ни ти пет ве ко ва исто ри је тур ског дру штва.

Кроз ви ђе ње са вре ме ног све та као по ља дру штве них мре жа и вир
ту ел не ствар но сти, мла дих на ра шта ја и њи хо вог од но са пре ма ак ту ел ним 
дру штве нопо ли тич ким пи та њи ма, ау тор ка је из гради ла на ра тив ко ји 
ре фе ри ше на до га ђа је из бли ске про шло сти, што ро ман чи ни зна чај ним 
у од но су на раз у ме ва ње са вре ме них при ли ка тур ског дру штва. С дру ге 
стра не, на ра ти ви за ци јом по ро дич не исто ри је, ре фе ри са њем на лич не 
тра ге ди је же на из про шло сти, ро ман Де вој ка на др ве ту из ра ста у шти во 
ко ји са жи ма до га ђа је раз ли чи тих вре ме на. Идеј на ли ни ја ко ја спа ја уда
ље не вре мен ске тач ке исто вет ног про сто ра огле да ће се у пи та њу уни
вер зал но сти жен ске суд би не, са стра да њем као лај мо ти вом по је ди нач них 
при ча. Про ми шља ју ћи, да кле, пи та ња па три јар хал них и вер ских образа
ца, ау тор ка је, са жи ма ју ћи не ко ли ко ве ко ва тур ске исто ри је, пред ста ви
ла пи та ње про шло сти као пи та ње тра ге ди је же на јед но га под не бља: 

У тој зе мљи је са хра ње на исто ри ја, тач ни је, тра ге ди ја же на са ови 
про сто ра. [...] Ни јед на же на на овим про сто ри ма не мо же да по бег не од 
сво је зле суд би не. Не за ва ра вај те се. Је сте ли спрем ни да чу је те? (208)

Из пер спек ти ве ис тан бул ске ти неј џер ке, бу ду ћи да „чо век се бе от кри
ва у дру го ме” (115), Де вој ка на др ве ту, го во ре ћи о дру ги ма, го во ри ће о 
се би, па је без и ме ност глав не лич но сти ро ма на из не дри ла сна жну сим
бо ли ку. Пред ста вља ју ћи тра ге ди ју же на сво је по ро ди це, сво јих при ја те
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љи ца, али и не срећ не суд би не же на у Тур ској из не што да ље про шло сти, 
и из гра ђу ју ћи се бе кроз од нос пре ма при ча ма, глав на ак тер ка ро ма на 
Де вој ка на др ве ту по ста ће уни вер зал ни сим бол про лон ги ра ног обра сца 
жен ске суд би не јед ног про сто ра. Афир ми шу ћи ве ко ви ма скра јнут мар
ги нал ни глас, и то жен ски мар ги нал ни глас, ро ман Шеб нем Иши гу зел 
ис при ча ће ал тер на тив ну исто ри ју јед но га на ро да.

Око сни ца ро ма на би ва сме ште на у са вре ме но до ба и дру штве не и 
по ли тич ке при ли ке мо дер не Тур ске. Фор мал на ка рак те ри сти ка тек ста, 
у ко ме сва ко по гла вље по ста је сво је вр сна алу зи ја на свет дру штве них 
мре жа, на вир ту ел ну ствар ност ко ја пре у зи ма при мат, под вла чи глас 
мла дих на ра шта ја из чи је по зи ци је ро ман про го ва ра. Дру штво у ко ме 
ма те ри јал на ствар ност по ста је ими та ци ја, сен ка вир ту ел них све то ва, а 
не обрат но, сна жна је по твр да ста ња са вре ме ног дру штва као про сто ра 
еро зи је свих ху ма них вред но сти. 

Ини ци јал на мо ти ва ци ја ро ма на огле да се у ју на ки њи ном бе гу од 
свих дру штве нопо ли тич ких усло вље но сти, и на ла ском уто чи шта ниг де 
дру где до – на др ве ту. Вра ћа ју ћи се на пра по че так људ ске ци ви ли за ци је, 
др во, као сво је вр сни ег зил, по ста ће про стор и пер спек ти ва из ко је ће ју
на ки ња са гле да ва ти, ка ко до га ђа је дав не, та ко и бли ске про шло сти, али 
и вла сти тих стра да ња и са вре ме ног тре нут ка. У том сми слу, бег на дрво 
ја вља се као по ка за тељ крај ње де ху ма ни за ци је, бу ду ћи да се же ља за од
су ством сва ког кон так та са ци ви ли за ци јом дру штва, ко ме и са ма Де вој ка 
на др ве ту при па да, ја вља као не ми нов ност.

При по ве да ју ћи вла сти ту суд би ну, ис тан бул ска ти неј џер ка по кре ну
ће пи та ња са вре ме ног обра зо ва ња, од но са пре ма исто риј ском у књи жев
но сти, пи та ње уло ге умет но сти у де ху ма ни зо ва ном све ту, као и ак ту ел на 
пи та ња по ли тич ке ре ал но сти тур ског са вре ме ног дру штва. На тај на чин, 
Шеб нем Иши гу зел у свом ро ма ну по ну ди ће сли ку са вре ме ног тур ског 
дру штва у це ли ни оних аспе ка та ко ји се ти чу по ло жа ја же не, обра зо ва не 
же не, же не књи жев ни це и ње них ам би ци ја.

Обра зо ва ње и обра зов ни си стем про фи ли са ће су мор ну сли ку доми
на ци је осред њо сти и вас пи та ња за сно ва ног на стра ху и поко ра ва њу:

У раз ре ду се кри шом на сме ја ла не ко ли ци на њих. Мо же те опу ште но 
да пла че те, али не мо же те опу ште но да се сме је те. Пр во пра ви ло фа ши
стич ког од го ја. Обра зо ва ње вас те ра на су зе, али не и на смех. (99)

Ви ђе ње обра зов них ин сти ту ци ја као за ми сли ко ја се пре о бра зи ла 
у сво ју су прот ност, по ста ју ћи си стем са основ ним ци љем да угу ши сваку 
раз ли чи тост и сло бод ну ми сао, по ста ће нај дра стич ни ји при мер иде о ло
шке пре си је у ро ма ну. Књи жев ност као про стор сло бо де би ће, с дру ге 
стра не, су прот ста вљен иде о ли ји осре до сти, по ста ју ћи оа за сло бод не ми
сли, про ис те кле из ре ал но сти ста ња са вре ме ног све та. 
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На и ме, ро ман ко ји ће Де вој ка на др ве ту на пи са ти за школ ски кон
курс, по ста ју ћи ме та оштре кри ти ке од стра не та кво га си сте ма, ја сно ће 
по ка за ти ко ји су то аспек ти сло бод не ми сли у ин сти ту ци о нал ним окви
ри ма тур ског дру штва озна че ни као не по доб ни. Књи жев ни из раз ко ји про
из и ла зи из ре ал но сти све та јед не ге не ра ци је, би ће озна чен као не а де ква
тан, а про шлост као под руч је не до дир љи вих и ко нач них исти на: „Де цо, 
не по ку ша вај те да пи ше те о про шлим вре ме ни ма. То је мно ги ма пре вас 
и те ка ко по шло за ру ком.” (154) Сто га, књи жев ност ко ја про и  зи ла зи из 
ре ал но сти све та из ко га на ста је, а не из окви ра не до дир љи вих ин сти ту
ци о на ли зо ва них исти на, би ва пред ста вље на као по след ње упо ри ште 
очу ва ња сло бод не ми сли у све ту еро зи је свих ху ма них вред но сти.

Те ма ти зу ју ћи про те сте у пар ку Ге зи, ко ји су, има ју ћи очу ва ње зе
ле не град ске оа зе као ини ци јал ни мо тив, пре ра сли у по бу ну про тив ак ту
ел них дру штве нопо ли тич ких при ли ка, и бом ба шки на пад у Су ру чу у 
ко ме стра да ју ње не при ја те љи це, Де вој ка на дрве ту при по ве да ће вла
сти ти од нос пре ма дру штву за сно ва ном на по де ла ма. Ви де ћи акту ел не 
до га ђа је као ма ни фе ста ци ју ни ште ња свих ци ви ли за циј ских по став ки, 
ро ман ће ука зи ва ти на са вре ме ни тре ну так као исто риј ски кон ти ну и тет 
тра ге ди је жен ских суд би на.

При по ве да ју ћи, да кле, о се би, на ра тор ка ће сво ју при по вест пр вен
стве но гра ди ти на при по ве да њу ту ђих суд би на. Из гра ђу ју ћи се бе у од
но су на жен ску ли ни ју сво је по ро ди це, али и же на из да ле ке про шло сти 
ко је су жи ве ле на истом под не бљу, Де вој ка на дрве ту по кре ну ће пи та ња 
па три ја хал ног устрој ства тур ског дру штва, пи та ња вер ски ко ди ра них 
мо де ла по на ша ња, гра де ћи исто риј ски кон ти ну и тет обра сца. 

Мај ка, као нај зна чај ни ја жен ска фи гу ра, осли ка ва ће сву тра ги ку 
па три јар хал не пре си је у ру ху со ци јал но при хва тљи вог мо де ла. Жи ве ћи 
под буд ним оком сво га му жа, и би ва ју ћи жр тва пси хо ло шког, али и еко
ном ског на си ља, мај ка глав не ју на ки ње по ста ће сим бол са вре ме ног жен
ског стра да ња. Па три јар хал но ко ди ра ње јед но га дру штва, и ни ште ње 
же не као лич но сти, про го во ри ће о дру штву род них не јед на ко сти, а фе
ми ни стич ка пер спек ти ва ро ма на Де вој ка на др ве ту, кроз фи гу ру мај ке, 
ука за ће на ве ков ни кон ти ну и тет па три јар хал не пре си је, у ко ме же на 
има мар ги на ли зо ва ну уло гу.

При по ве да ње ре ла тив но бли ске про шло сти има ће за ре фе рент ни 
исто риј ски до га ђај по гром Гр ка и Јер ме на из 1955. го ди не. Је дан ау тен
тич ни исто риј ски мо ме нат не ће има ти ти пич не од ли ке тра ди ци о нал ног 
ди ску са исто ри о гра фи је, већ ће тра ге ди ја јед не же не по ста ти нај ре ле
вант ни је све до чан ство и нај ва жни ји до га ђај. Сек су ал но на си ље ко је ће 
у но ћи из ме ђу 6. и 7. сеп тем бра као мла да де вој ка до жи ве ти ју на ки њи на 
ба ба Пе ри хан, до га ђај ко ји ће јој про ме ни ти и од ре ди ти жи вот, отво ри ће 
мно га пи та ња вер ског фа на ти зма, по де ла и иде о ло ги је, али и ли це мер ја 
јед но га дру штва. Вер ски мо ти ви са но на си ље, отво ри ће пи та ња те ме ља 
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на ко ји ма по чи ва ре ли ги ја, а стиг ма ти за ци ја жр тве, као про дукт де ху
ма низо ва ног дру штва, сна жно ће осли ка ва ти же ну као дво стру ку жр тву 
је дног исто риј ског до га ђа ја:

Чо ве ка ти ко је во ли нај ви ше по вре де:
„Не ва спи та на. Уме сто што се опи реш мај ци, што се ни си опи ра ла 

вој сци ко ја се из ре ђа ла на те би.”
Ба ко, да је тре ба ло да умреш, та да би умр ла. Ка да те је ро ђе на мај ка 

ра ни ла ре чи ма као но жем. Ба ко, кад та да ни си умр ла, зна чи да си бе смрт на! 
(146)

Те ма ти за ци ја да ле ке про шло сти, бу ду ћи да за про стор ну од ред ни
цу има тач ку у ко јој се де ша ва ју и дру ги опи са ни исто риј ски до га ђа ји, 
да ће још јед ну по твр ду о исто ри ји Тур ске као исто ри ји тра гич не жен ске 
суд би не. На ра ти ви за ци ја пе ри о да са нај дра стич нијим при ме ри ма жен ске 
по тла че но сти и сек су ал ног на си ља као уо би ча је ног мо де ла, при чу сме
шта у 16. век. Ожи вља ва ју ћи се ћа ње на жен ско стра да ње из да ле ке про
шло сти, отво ри ће пи та ње ве ков не по тла че но сти: 

Же на чи ја је над гроб на пло ча про на ђе на на на шем пла цу умр ла је 
1550. У тим ку ћа ма што су је два ста ја ле ус прав но, на бр ди ма што су се 
ви де ла са дво ра од у век се ба ви ло нај ста ри јим за на том. Девој ке ту не би 
до ла зи ле на сво јим но га ма. Уо ста лом, ту се ни је до ла зи ло. Ту би се па ло. 
Би ле су, углав ном, до во ђе не по што се уло ве као пти це. Не ке су ку по ва не 
на пи ја ца ма ро бо ва. [...] Де вој ке су оти ма не из вр то ва и воћ ња ка у ко ји ма 
су ра ди ле, а би ле су то ли ко ле пе и пле мен ти тог ро да да би за вр ши ле на 
дво ру, са мо да су сти гле до пи ја це ро бо ва. (208–209)

Исто ри ја Тур ске као про лон ги ра ни обра зац жен ске по тла че но сти, 
на си ља над же на ма и тра ге ди је по је ди нач них ма лих жи во та као рав но
прав них исто риј ских до га ђа ја, по кре ну ће пи та ња вер ски на мет ну тих 
мо де ла по на ша ња и њи хо ве (не)аде кват но сти. Ма ра ма, као нај ти пич ни
је вер ско обе леж је, у ро ма ну Де вој ка на др ве ту би ће про бле ма ти зо ва на, 
па ће ро ман сво јом сна жном фе ми ни стич ком пер спек ти вом про го во ри ти 
о жр тви, као и о дру штве ним ме ха ни зми ма стиг ма ти за ци је и се кун дар не 
вик ти ми за ци је жр та ва. У том сми слу, ро ман Шеб нем Иши гу зел зна чај
но је шти во, не са мо у по гле ду уви да у дру штве не и по ли тич ке при ли ке 
јед не зе мље, већ и у сми слу осве шћи ва ња дру штве них ме ха ни за ма па
три јар хал не пре си је.

Глав на ју на ки ња ро ма на Де вој ка на др ве ту, тра га ју ћи за ег зи лом, 
на ла зе ћи га у кро шњи др ве та, као сво је вр сном пра по чет ку, про на ћи ће 
и љу бав. Лич ност мла ди ћа Ја ну са у крај њој ли ни ји би ће и онај мо менат 
ко ји ће ти неј џер ку вра ти ти на тло, ме ђу љу де и дру штво ко ме при па да. 
На тај на чин, ро ман у сво јој за вр шни ци апо стро фи ра љу бав као нај ва
жни ји еле мент ху ма ни те та и те мељ оп стан ка са вре ме не ци ви ли за ци је. 
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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.

Ива на З. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ

ВРЕДАНПРИЛОГИЗУЧАВАЊУ 
РАНЕАМЕРИЧКЕКЊИЖЕВНОСТИ

Би ља на Вла шко вић Илић, Early Ame ri can Li te ra tu re, Фи ло ло шкоумет
нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2020

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.

Др Сте фан ПА ЈО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет (алум ни ста)
ste fan @cap sred.com 
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ИЗСВЕТА

КАКОЈЕПАНДЕМИЈАПРОМЕНИЛАЧИТАЛАЧКЕ 
НАВИКЕУАМЕРИЦИ

У не из ве сним вре ме ни ма мно ги у чи та њу про на ла зе уте ху, 
сми ре ње и успо ре ње то ка вре ме на, нео п ход но за про ми шља ње о 
нај ва жни јим ства ри ма жи во та. Из у зе так ни је ни по след ња кри за 
кроз ко ју про ла зи свет, а Њу јорк тајмс се не дав но по тру дио да то 
и до ка же сво јим ис тра жи вач ким но ви нар ством. Упр кос те шко 
пре мо сти вим пре пре ка ма, као што су за тва ра ње књи жа ра, от ка
зи ва ње књи жев них про мо ци ја и од ла га ње из ла ска но вих на сло ва, 
ти ра жи штам па них књи га у САД у 2020. би ли су нај ви ши у по
след њој де це ни ји, с по ве ћа њем од 8,2% у од но су на прет ход ну 
го ди ну. Нај ве ћи раст се при ме ћу је у ка те го ри ји про зе за мла де 
( ju ve ni le fic tion).

Што се ти че елек трон ских књи га, по сле не ко ли ко го ди на је 
по ра сла и њи хо ва про да ја. Но, из ра зи ти скок се при ме ћу је код 
ау диоиз да ња, чи ја је про да ја у 2020. ве ћа за 16,5% у по ре ђе њу са 
про шлом го ди ном. Аме ри кан це су нај ви ше ин те ре со ва ле књи ге 
са те ма ти ком бо ле сти и епи де ми ја, као и на сло ви о ра си зму, по
ли циј ском на си љу и ма сов ном кр ше њу пра ва љу ди из не при ви ле
го ва них кла са, по пут Но вог за ко на Џи ма Кроа (The New Jim Crow) 
ау тор ке Mишел Алек сан дер. 

Не мо же се, ме ђу тим, ре ћи да је чи та лач ка пли ма под јед на ко 
до та кла сва ког из да ва ча и ау то ра. Пан де ми ја је про ме ни ла на чин 
на ко ји чи та о ци от кри ва ју и ку пу ју књи ге. Про да ја се то ком ка ран
ти на пот пу но пре се ли ла на ин тер нет, а ту до ми ни ра ју ре кла ме 
ко мер ци јал них из да ва ча. Та ко ђе је по зна то да чи та о ци ма па жњу 
те шко мо же да при ву че не по зна то име и сто га не чу ди што је нај
ви ше по ра сла про да ја бест се лер ау то ра и се ле бри ти зве зда. 

Оста је да се ви ди да ли су ове про ме не трај не или су усло вље
не тре нут ним окол но сти ма. У сва ком слу ча ју, про фи ти ра ње вели ких 
он лајн игра ча, па чак и ла на ца су пер мар ке та, на у штрб из да ва ча 
ква ли тет не књи жев но сти, има ће ду бо ког ефек та на књи жев ну 
кул ту ру. Те шко је оче ки ва ти да из да ва чи вра те но вац од ула га ња 
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у но ве и не по зна те ау то ре у окол но сти ма су жа ва ња чи та лач ке 
пер спек ти ве, ка да куп ци он лајн књи жа ра ви де са мо пла ће не огла
се или оно што им ну ди ком пју тер ски ал го ри там. 

ПОСТХУМНАКЊИГАРИЧАРДАРАЈТА

Ше зде сет го ди на по сле смр ти афро а ме рич ког пи сца и ак ти
ви сте Ри чар да Рај та (1908–1960) об ја вљен му је ро ман Чо век ко ји 
је жи вео у под зе мљу (The Man Who Li ved Un der gro und). Књи гу су 
че тр де се тих го ди на од би ли сви аме рич ки из да ва чи, јер ау тор у 
њој за сту па гле ди ште да је уло га САД у Дру гом свет ском ра ту 
спор на, да цр ни Аме ри кан ци не ма ју раз ло га да се бо ре у име зе
мље ко ја им по ри че основ на пра ва. Ста нов ни штво је ве ћин ски 
по др жа ва ло ула зак САД у рат, али су изо ла ци о ни стич ка крај ња 
де сни ца и иде о ло шка ле ви ца, ко јој је Рајт при па дао, би ли про тив 
ње га. Ме ђу тим, по сле не мач ког на па да на Со вјет ски Са вез проме
нио се став Ко му ни стич ке пар ти је, ко јој је Рајт био бли зак. Рајт је, 
ме ђу тим, остао до сле дан сво јим ста во ви ма о кла сним про бле ми ма 
аме рич ког дру штва и та ко је на стао раз дор из ме ђу пи сца и ле ви
чар ског по кре та. Од ра ста ју ћи у по ро ди ци адвен ти ста сед мог да на, 
ме ђу аме рич ким ко му ни сти ма је уо ча вао исту ону не тр пе љи вост 
ко ја се сре ће у фун да мен та ли стич ким ре ли ги о зним по кре ти ма. 

Раз лаз са ко му ни сти ма био му је ин спи ра ци ја за књи гу Чо век 
ко ји је жи вео у под зе мљу, ме ди та ци ји о изо ло ва но сти, оп ста ја њу 
у све ту ха о са, сна зи уве ре ња и ег зи стен ци јал ном про све тље њу. 
Глав ни ју нак је цр нац ко ји по сле хап ше ња и по ли циј ске тор ту ре 
бе жи и са кри ва се у град ској ка на ли за ци ји. Овај ро ман је не цен зу
ри са на ин те грал на вер зи ја збир ке при по ве да ка Осмо ри ца (Eight Men) 
из 1961, об ја вљен у фор ми у ко јој је ау тор же лео да то учи ни и уз 
ње гов пра те ћи есеј. Пре ма ре чи ма ћер ке Џу ли је, књи га је че тр де
се тих го ди на би ла не при хва тљи ва из да ва чи ма због опи са по ли циј
ске бру тал но сти и ра си зма, али је са да из не на да по ста ла при влач на 
на кон про шло го ди шњег уби ства Џор џа Флој да и ма сов них не ми ра 
ко ји су усле ди ли. 

КЊИГЕНАЛОМАЧИ

Ако из у зме мо би ло ко ји зло чин над љу ди ма, те шко је на ћи 
не што ира ци о нал ни је и ре тро град ни је од спа љи ва ња књи га. Од под
ме та ња по жа ра у ве ли ким би бли о те ка ма до са вре ме не цен зу ре у 
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име по ли тич ке ко рект но сти, књи ге су се не рет ко сма тра ле опа сним 
пред ме ти ма. О тра ди ци ји њи хо вог уни шта ва ња ду жој од 5000 
го ди на све до чи не дав но об ја вље на књи га Ри чар да Овен де на, 
управ ни ка окс форд ске би бли о те ке Бо дле ан, јед не од нај ста ри јих 
у Евро пи. У Спа љи ва њу књи га – исто ри ји на мер ног уни шта ва ња 
зна ња (Bur ning the Bo oks: A Hi story of De li be ra te De struc tion of Know
led ge) при по ве дач ки лук об у хва та пе ри од од Алек сан дриј ске би
бли о те ке до по зна тих стра хо та ХХ ве ка. Пра те ћи исто ри ју, ау тор 
ис тра жу је мо ти ва ци ју (по ли тич ку, ре ли ги о зну и кул тур ну) у по
за ди ни тих вар вар ских чи но ва. Но, књи га је угро же на са ра зних 
стра на и у на шем ве ку. Мно гим јав ним би бли о те ка ма у све ту се 
сма њу ју бу џе ти и до во де се до иви це оп стан ка, упр кос из у зет ној 
дру штве ној и по ли тич кој ва жно сти ри зни ца зна ња ко је ле жи у 
те ме љи ма на ше ци ви ли за ци је. Алек сан дриј ска би бли о те ка је при
мер уни ште ња из не ха та, „по уч на при ча ко ли ку опа сност но си по
сте пе но про па да ње и за не ма ри ва ње ин сти ту ци ја у ко ји ма се чу ва 
и ши ри зна ње”.

Овен ден ука зу је и на прет ње књи зи ко је вре ба ју у ди ги тал ној 
ери. Оби ље он лајн ма те ри ја ла ко ји нас за пљу ску је ау тор на зи ва 
„ди ги тал ним по то пом”, а као глав ни про блем ви ди то што се он 
на ла зи у ру ка ма тех но ло шких ги га на та по пут Гу гла или Феј сбу ка, 
ко ји ма ни је циљ чу ва ње јав ног до бра, већ ње го ва ко мер ци ја ли за
ци ја, и сто га им се не мо же по ве ри ти уло га ри зни ча ра зна ња. Осим 
то га, мно ги ди ги тал ни фор ма ти вре ме ном по ста ју за ста ре ли и не
чи тљи ви на но вим уре ђа ји ма. Зна ње и се ћа ње, књи ге, по ве ље и прав
ни до ку мен ти мо ра ју да се чу ва ју и об на вља ју, без њих не зна мо 
ко смо и на че му је за сно ва но на ше дру штво, а би бли о те ка ри су 
њи хо ви нај од го вор ни ји чу ва ри.

INMEMORIAM:ХУСТОХОРХЕПАДРОН 
(1943–2021)

Пе сник, есе ји ста и пре во ди лац, ва жна фи гу ра у ге не ра ци ји 
шпан ских пе сни ка се дам де се тих го ди на, пре ми нуо је 11. апри ла 
од по сле ди ца ин фек ци је ко ро на ви ру сом. Ро дио се у Лас Пал ма су 
на Те не ри фи ма, сту ди рао је пра во и фи ло зо фи ју на Уни вер зи те ту 
у Бар се ло ни и се дам го ди на ра дио као адво кат. Пр ве пе сме об ја
вљу је ше зде се тих го ди на, а Хо се Агу стин Гој ти со ло га увр шта ва 
1968. у сво ју Ан то ло ги ју но вих шпан ских пе сни ка, на след ни ка Ге
не ра ци је 27. Па дрон на пу шта адво ка ту ру 1974. и пре ла зи у Ин сти
тут хи спан ске кул ту ре. Функ ци ју ге не рал ног се кре та ра шпан ског 
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ПЕН цен тра оба вљао је од 1983. до 1993. Је дан је од нај на гра ђи ва
ни јих шпан ских пе сни ка. Пр ви је до бит ник Европ ске на гра де за 
књи жев ност Књи жев не оп шти не Вр шац 1986, на срп ски га је пре
во дио Бра ни слав Пре ле вић. Злат ни ве нац Стру шких ве че ри по е
зи је до де љен му је 1990. Пре во дио је и по е зи ју са скан ди нав ских 
је зи ка.

Од пе сни ка ко ји су ути ца ли на ње го во ства ра ла штво, Па дрон 
је ис ти цао Рил кеа, Не ру ду и Лор ку, као и шпан ског но бе лов ца Ви
сен теа Але ик сан дра. Кри ти ча ри Па дро но ву по е зи ју опи су ју као 
„син те тич ну”, ко ја под јед на ку ва жност да је и је зи ку и емо ци ји, 
фи ло зоф ским кон цеп ти ма и сло бо ди ма ште. „Убе ђен сам да је 
по е зи ја се ћа ње све тла, зрак ко ји осве тља ва про жи вље не тре нут ке, 
емо ци ја ко ја се ра ђа ка да се ми сте ри о зна очу ђе ност жи во том пре
то чи у ре чи”, на пи сао је у јед ном од по след њих есе ја. А Бор хес је 
по во дом Па дро но ве збир ке Кру го ви па кла (Los círculos del in fi er no; 
1976) на пи сао да је „[аутор] овим пе сма ма по сти гао оно што ми 
се ду го ни је де си ло, да се ду бо ко уз бу дим и за пла чем”.

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА
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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

БУ ДИ МИР АЛЕК СИЋ, ро ђен 1968. у Шав ни ку, Ста ра Хер це го ви
на у Цр ној Го ри. Ди пло ми рао је Оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев
но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је и ма ги стри рао и 
док то ри рао. Пи ше сту ди је, рас пра ве, есе је и кри ти ку. Про фе сор је на 
Це тињ ској бо го сло ви ји. Осни вач је и пред сед ник Управ ног од бо ра Ин
сти ту та за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа. Об ја вље не књи ге: Цр ве ноЦрна 
Го ра, 2002; Би бли ја и срп ска епи ка, 2016; Зна ме ни те лич но сти и еп ски 
ју на ци у Огле да лу срп ском (ко а у тор Љ. Ми лу ти но вић), 2019; Те ме но ви
је срп ске епи ке, 2020; Из про шло сти Цр не Го ре и Хер це го ви не, 2020; 
Еп ска мје ста у пје сма ма Ста ре Цр не Го ре и ње не око ли не (ко а у тор Љ. 
Ми лу ти но вић), 2021. При ре дио ви ше књи га и те мат ских збор ни ка. 

МИ ЛЕ ТА АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ, ро ђен 1966. у Бо га ти ћу код Шап
ца. Ди пло ми рао је и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Дно, 
1995. Књи ге кри тич коесе ји стич ких тек сто ва: Свет и пе сма, 2010; Пе
снич ке за го нет ке, 2011; Тра го ви чи та ња – кри тич ка хро ни ка не фик циј
ске про зе (1992–2009), 2020. При ре дио ви ше књи га. Жи ви у Бе о гра ду и 
Ба но вом По љу у Ма чви.

ДУ ШКО БА БИЋ, ро ђен 1959. у Ску ца ни ма код Гла мо ча, БиХ. Гим
на зи ју за вр шио у Гла мо чу, а ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, књи жев ну кри ти ку, 
есе је, сту ди је, уџ бе ни ке и при руч ни ке. Тре нут но је управ ник Срп ске 
књи жев не за дру ге. Књи ге пе са ма: Те ско бе, 1997; Пје сме срп ског сол да та, 
1998; Тр пи ја, 2001; Уми ти се, су за ма (из бор и но ве), 2015; Ако љу бав 
ни смо, 2017; По вра так / The Ho me co ming (дво је зич но, прев. на ен гле ски 
Ла зар Ма цу ра), 2017. Сту ди је, мо но гра фи је, есе ји и уџ бе ни ци: По зо ри
ште ира ци о нал ног – сту ди је о дра ми Алек сан дра По по ви ћа, 1988; Књи
жев ност 1–4, 2003–2005; Ми сти ка срп ског ро ман ти зма, 2004; Школ ски 
реч ник књи жев них тер ми на, 2006; На род на ме ђи, 2011; Школ ски реч ник 
књи жев них тер ми на, 2012; Ње го шев на ци о на ли зам, 2020.
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ОЛ ГА ФЈО ДО РОВ НА БЕР ГОЉЦ (Санкт Пе тер бург, 1910–1975), 
ру ска пе сни ки ња, про за и ста, дра ма тург и вој ни но ви нар. По ха ђа ла је је 
Фи ло ло шки фа кул тет Ле њин град ског уни вер зи те та. По зна ти ја де ла су 
јој збир ка пе са ма Књи га пе са ма (Книгапесен), по е ме Фе бру ар ски днев
ник (Февральскийдневник) и Ле њин град ска по е ма (Ленинградскаяпоэма) и 
лир ска про за Днев не зве зде (Дневныезвёзды). Пред ста вља сим бол оку
пи ра ног Ле њин гра да у Дру гом свет ском ра ту, где на ста ју ње ни по зна ти 
сти хо ви „Ни ко ни је за бо ра вљен, ни шта ни је за бо ра вље но”. Са хра ње на 
је на гро бљу Вол ко во у Санкт Пе тер бур гу. (Л. Г.)

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Тре нут но je 
док то рант ки ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где при пре
ма ди сер та ци ју о Бран ку Миљ ко ви ћу. На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о
гра ду је ис тра жи вачпри прав ник и сти пен ди ста Шта јер ске по кра ји не 
на Уни вер зи те ту у Гра цу. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи ше по е зи ју, 
есе је и кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ру ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛО РАД ГРУ ЈИЋ, ро ђен 1950. у Зре ња ни ну. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и пу то пи се. Књи ге пе са ма: Све пе сме, 1977; Пе сме, опет, 1977; 
Са мо пе сме, 1987. Књи га пу то пи са: Шек спи ров врт у Па ри зу, 2000. Књи
ге при ча: У по ноћ, из не ке мрач не ку ће не где у све ту, 1986; Но во сад ски 
нок тур но, 2000; У по мр чи ни ар хи ва, 2010; Без гра ни це, 2016. Ро ма ни: У 
за сен ку Ду нав ском со ка ку, 1999; Бог Вар дар ца и Ма џа ра (Is te ne vadrácnak, 
is te ne magyar nak, 2010, пре вод на ма ђар ски), 2001, 2019; Гра ни це, 2016; 
По след ње го ди не у Ара часе лу, 2018. Би о граф ски есе ји: Се ћам се..., 1–4, 
2016–2019. При ре дио: Во дич кроз Но ви Сад и око ли ну (на срп ском и ен
гле ском је зи ку), 2004. Жи ви у Но вом Са ду.

НА ТА ША ДРА КУ ЛИЋ КО ЗИЋ, ро ђе на 1991. у Но вом Са ду. Основ не 
и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. 
Пи ше на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЕ НИ ТА ЂУ РИЋ, за вр ши ла Ар хи тек тон ски фа кул тет Уни вер зи
те та у Бе о гра ду где је ди пло ми ра ла с про јек том ре кон струк ци је пси хи
ја триј ске кли ни ке на Ава ли ко ји је сле дио на че ла ор ган ске ар хи тек ту ре 
Френ ка Лој да Рај та. Њен спе ци ја ли стич ки рад je по све ћен од но су ар хи
тек тон ских обје ка та и зву ка. Ра ди ла је с про фе со ром Бог да ном Бог да
но ви ћем на про јек ту осми шља ва ња кул ту ре но ве цивилизацијe с ко јим 
је уче ство ва ла у не фор мал ном про гра му БИ ТЕФа. Об ја вљи ва ла је члан ке 
из есте ти ке и те о ри је ар хи тек ту ре; пре ве ла је и три књи ге срп скоау стра
лиј ског пи сца Б. Вон га ра. Про јек то ва ла је и ре кон стру и са ла згра де ин ду
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стриј ске и ад ми ни стра тив не на ме не у Ју го сла ви ји и Аме ри ци. Од 1988. 
жи ви у Аме ри ци, где је са да пред сед ник гра ђе вин ске кор по ра ци је.

БОГ ДАН КА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Сив цу код Сом бо ра. 
За вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за ру ски је зик и 
књи жев ност. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи са њем при ка за ли ков них 
из ло жби, пре во ди с ру ског и на ру ски (Пу шкин, До сто јев ски, Је се њин, 
Бул га ков, Ах ма ду ли на и др.). Жи ви у Су бо ти ци.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин Уско
ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства ра ла
штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев не 
анали зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 
1976; Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће ту
ма че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди о 
ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог с 
дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е ти ка 
Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев у све
тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње го шев 
по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч но сти, 
1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње као 
суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра (Од 
До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо ло ги ја 
и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо спи си и 
ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; По сун
ча ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет ске вер ти
ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта и му дрост, 
2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна про за – зна ци 
жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 2006; Књи жев на 
кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на, 2007; 
Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та 
Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло Ду ша на Ђу ро ви ћа), 2010; 
Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла Гар
си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив ној про зи Ми ха и ла А. Шо
ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 2013; За ча ра ни круг – 
исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра лач ки узо ри и иза зо ви 
(Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те – књи жев не сту ди је 
и огле ди, 2016; Ениг ме и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа, 2016; Ње гош, 
ње го шо ло ги ја, ње го шо ло зи, 2017; Зна че ња и ту ма че ња књи жев ног де ла, 
2018; Ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, 2018. При ре дио ви ше књи га.
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ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ (Гор ња Са бан та код Кра гу јев ца, 1961 – 
Кра гу је вац, 2021). Пи сао по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во дио 
с ру ског, фран цу ског, ен гле ског и не мач ког. Књи ге пе са ма: По гле дај дом 
свој (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ми ле нић), 1989; Из ван ума, 1991; Три 
оба ле (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ве лич ко вић), 1991; Там ни врт, 1992; 
Уса мље ни пут ник, 1994; По сле ра та, 1996; У го ра ма, 1996; Ср би ја зе мља, 
1996; Сен ке у дво ри шту, 1996; Вре ло, 1997; Ми ла но вач ким пу тем, 1997; 
Не по врат но, 1998; Књи га о зло чи ну, 2001; Пре су да, 2001; Пред ноћ, 2002; 
Не мој да ме зо веш, 2002; Пре не го одем (из бор), 2005; Пе сме (из бор, дво
је зич но срп ско/ру ски) 2006; Ју тра, 2008; По се ди, 2011; Стуб, 2013; Пред
гра ђе хо ри зон та, 2017. Књи га при по ве да ка: Ево мр тав ле жим у зе мљи 
Ср би ји, 2013. Ро ма ни: Ста рац са Пи ва ре, 2003; Hol lan der, 2005; Ме со је ђе, 
2006; Све тло сти очи ју, 2014. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ, ро ђен 1956. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју и про зу, пре во ди с ру ског и ма ке дон ског. Књи га при по ве да ка: 
Не на пи са не при че, 2009. Мо но гра фи ја: О име ну и по ре клу Јо ка но ви ћа, 
2010. Књи ге пе са ма: Дру га чи ји мо ти ви, 1981; Мо гућ ност из бо ра, 1984; 
Ерос на ко ле ни ма, 1992; Но јев га вран, 1994; Трам вај за Кол хи ду, 1997; Не
у мит не пе сме, 2002; Ме ром ру жа и ве тро ва, 2004; Иза бра не пе сме, 2011; 
Сло ва на ших име на, 2014; Зво на Све те Со фи је, 2016; Ма сти ло и ви но, 
2017; Иза бра не, 2017; У ди сти хе и ка тре не, 2020. При ре дио ви ше књи га 
и ан то ло ги ја. Жи ви у Бе о гра ду.

БО ЖИ ДАР КНЕ ЖЕ ВИЋ (Уб, 1862 – Бе о град, 1905). Отац му је био 
Сте ван Кне же вић, а де да Кнез Иво од Сем бе ри је. Био је про фе сор исто
ри је, пре во ди лац не ко ли ко струч них ра до ва са ен гле ског је зи ка (Х. Т. 
Бакл, Т. Кар лајл, Т. Б. Ма ко леј, Ј. Ште рн) и ау тор ви ше на уч них де ла из 
обла сти фи ло зо фи је. Гл. де ла: Прин ци пи исто ри је, књ. 1, Ред у исто ри ји, 
1898; Прин ци пи исто ри је, књ. 2, Про пор ци ја у исто ри ји, 1901; Ми сли, 1902; 
За кон ре да у исто ри ји, 1904.

ЈЕ ЛЕ НА С. МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђе на 1984. у Кру шев цу. Ра ди на Фи
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу и ис тра жу је срп ску књи жев
ност 20. и 21. ве ка. При ре ди ла је дру ги том Са бра них де ла Бран ка Миљ
ко ви ћа (Пе сме II, 2017) са по е зи јом ра су том у ча со пи си ма и сти хо ви ма 
из ру ко пи сне за о став шти не. У ча со пи су Гра ди на уре ђу је књи жев ну 
кри ти ку. 

СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ, ро ђен 1989. у Чач ку. У род ном гра ду је за вр
шио основ ну и сред њу шко лу, а основ не и ма стер ске сту ди је ан гли сти ке 
на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Док то
ри рао је 2017. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом 
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Са ду са те зом „По ет ска то по ни ми ја Шеј му са Хи ни ја”. Тре нут но је не
за ви сни пост док тор ски ис тра жи вач у обла сти ма аме рич ке и ир ске књи
жев но сти. Уче сту је на на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино стран ству 
и пу бли ку је ра до ве у на уч ним ча со пи си ма. Жи ви у Но вом Са ду и у 
Чач ку. 

МИ ЛИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1993. у Шап цу. За вр ши ла је основ не 
и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, где тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је. Пи ше про
зу и по е зи ју. Об ја ви ла књи гу крат ких при ча: Не де ља: при че ни о че му, 2020. 

ЂИ ЈА ПИН ГВА (1952), по мно ги ма ва жи за нај ве ћег ки не ског са вре
ме ног пи сца (ти ту ла ко ју че сто де ли с јед на ко звуч ним име ни ма као што 
су Мо Јен и Ју Хуа) ко ји у до мо ви ни ужи ва ве ли ку па жњу чи та ла ца и 
чи ја се зна ме ни тост на жа лост још ни је из јед на чи ла у ино стран ству. Ње
го во ства ра ла штво прот ка но је мо ти ви ма из жи во та обич них љу ди, осо
би то из род не про вин ци је Шан си, а ро ма ни и крат ке при че хра бро за ди ру 
у мар ги нал не те ме ки не ског дру штва, ре дов но за ла зе ћи у до мен сек су
ал ног. Вла да ре пу бли ке Ки не је упра во из тих раз ло га на ду жи низ го ди
на за бра ни ла из да ва ње ро ма на На пу ште ни град чи ја је це на на ули ца ма 
до сти за ла ба сно слов не су ме. За бра на је уки ну та за хва љу ју ћи пи шче вој 
оп штој по пу лар но сти као и чи ње ни ци да је та да већ осво јио нај пре сти
жни је до ма ће књи жев но при зна ње – Мао Ду но ву на гра ду. Ње го ва де ла 
су до са да на свет ске је зи ке пре ве ли не ки од нај зна чај них си но ло га. 
Књи га Та лич ни Ли ју је пр ви ро ман овог ау то ра ко ји ће би ти об ја вљен у 
из да њу Аго ре пре во ду на срп ски је зик. (Б. Т.) 

МИ ЛАН РА ДО И ЧИЋ, ро ђен 1999. у Ле сков цу. Сту дент је тре ће 
го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на Од се ку за срп ску књи
жев ност и је зик. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
Жи ви у Но вом Са ду.

СА ША РА ДОЈ ЧИЋ, ро ђен 1963. у Сом бо ру. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку, сту ди је, есе је и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Уза луд 
сно ви, 1985; Ка мер на му зи ка, 1991; Аме ри ка и дру ге пе сме, 1994; Еле ги је, 
нок тур на, ети де, 2001; Че ти ри го ди шња до ба, 2004; Па нон ске ети де, 
иза бра не и но ве пе сме, 2012; Cyber zen, 2013; Ду ге и крат ке пе сме, 2015; 
Сли ке и ре че ни це, 2017; То мо ра да сам та ко ђе ја, 2020. Књи ге кри ти ка, 
есе ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли, 2003; По е зи ја, вре ме бу ду ће, 2003; Ни
шта и прах – ан тро по ло шки пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја, 2006; Ста
па ње хо ри зо на та – пе сни штво и ин тер пре та ци ја пе сни штва у фи ло
зоф ској хер ме не у ти ци, 2010; Раз у ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци 
хер ме не у тич ког ис ку ства, 2011; Увод у фи ло зо фи ју умет но сти, 2014; 
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Реч по сле, 2015; Јед на пе сма – хер ме не у тич ки из гре ди, 2016; Сли ке и ре
че ни це, 2017; За све тлом из оче ве ко ли бе – кри ти чар ски пој мов ник, 2018; 
Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни – огле ди о срп ском нео ве ри зму, 2019; Умет
ност и ствар ност, 2021.

РАН КО РИ СО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1943. у Ка лен де ри ма код Бо сан ске 
Ко стај ни це, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну кри ти ку, дра ме и есе
је и пре во ди. Књи ге при ча, есе ја и мо но гра фи је: Умјет ност Ма ри је Те о
фи ло ве, 1974; Ве ли ки ма те ма ти ча ри, 1981; Сли ке за утје ху, 1981; При че 
из но ви на, 1982; При че ве ли ког ље та, 1988; Слав ни арап ски ма те ма ти
ча ри, 1988; Шум и дру ге крат ке про зе, 1995; О ду ши и дру ги тек сто ви, 
1998; Вла до С. Ми ло ше вић – је дан ви јек, 2001; Фраг мен ти, 2002; Прав ци 
раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске у пе ри о ду 2004–2007, 2004; Ду хов ни 
тра го ви – освр ти, при ка зи, пре и спи ти ва ња, 2008; Сан и ја ва и дру ги 
по ступ ци – при че, 2013; Mi ni ma me mo ra bi lia – ма ле при че, сно ви, за пи си, 
2014; Ко чић и Бо сна, 2018. Ро ма ни: На сљед на бо лест, 1976; Дје ча ци са 
Уне, 1983; Ти је ло и оста ло, 1987; Тро ји ца из Зри ко ви је, 1990; Са бла сни ши
њел, 1993; Ива но во отва ра ње, 2000; Бо сан ски џе лат, 2004; Ар хе о лог, 2006; 
Си ма на (Ба ња луч ка три ло ги ја, 1), 2007; Го спод ска ули ца Her ren gas se 
(Ба ња луч ка три ло ги ја, 2), 2010; Ноћ на Уни, 2014; Се стре и дру га ри це, 
2016; Бес кућ ник (Ба ња луч ка три ло ги ја, 3), 2017. Дра ме: Још је дан од сно ва 
љет ње но ћи или Ба ла да о Си ме о ну, 1972; Ја блан, 1984; Па туљ ци и ба у ци, 
1988; Ко чић (ко а у тор Г. Бје лац), 1990; Бо жић на при ча или Хри сто во ро
ђе ње, 1994; По ход на Мје сец, 1997. Књи ге пе са ма: Вид та ме, 1967; Вре ме 
и врт, 1971; Та ко, по не кад, 1972; Бо сан ске еле ги је, 1975; Ис тр пи ово дра
га ње, 1975; Сно ви о вјеч ном и пје сме смр ти, 1979; Озон, 1986; Прах, 1988; 
Бр до, 1991; Вра та та ме, 1997; Ме си ја, 1997; Са мо ћа, мо ли тве, 1999; Од
бра на сви је та, 2000; Пр ви сви јет, 2003; Ра свит, 2006; Иза бра не и но ве 
пје сме, 2008; Иза бра не пје сме (1991–2006), 2008; Иш че зну ће, 2011; Ти, 
фу га жи во та, 2012; Now he re Land – se lec ted po ems, 2013; Ма ла вјеч ност, 
2018; Ан ђео у дво ри шту (из бор из ду хов не по е зи је), 2020.

РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Па ру нов цу, код Кру шев ца, 
а од ра стао у Мла чи шту у Цр ној Тра ви. Књи жев ник, но ви нар, уред ник, 
дра ма тург и лек си ко граф, пи ше по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну кри ти ку 
и дра ме. Књи ге пе са ма: Ино сло вље, 1979; Ру ко пис че мер ски, 1982; Ђа во
ља шко ла, 1988; По вра так на ко лац, 1990; Си дро, 1993; Не тре ми це, 2003; 
Тре пет – пе сме од мно гих ру ку, 2007; Пе сме по след њег за но са (иза бра не 
и но ве пе сме), 2012; Be qu e at hing / За ве шта ње (дво је зич но, иза бра не и 
но ве пе сме о љу ба ви), 2014; Кад би љу ба ви би ло, 2015; Ка кву тај ну кри ју 
пти це (за де цу), 2016; Пе сме суд њег да на (иза бра не и но ве пе сме Ко сов
ског за ве та), 2019; Ме ђу тим, 2020. Дра ме: Мр тва стра жа, 1993; Кри во во 
и дру ге дра ме, 2003. Пу бли ци сти ка: Жи ве ти с ге но ци дом, хро ни ка ко сов ског 
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беш ча шћа 1980–1990, 1990; Упр кос све му, 70 го ди на На род ног по зо ри шта 
у При шти ни, 2018. Књи ге при по ве да ка: Ари то но ва смрт, 1984; Апо криф
не при че, 1988; Мр тва стра жа, 1988; Крај све та, 1993; Го спо дар успо
ме на, 1996; Жи ви зид, из бор, 1996; Мо ли тва за де чан ску ико ну, 1998; Хри
сто ви све до ци, 2001; Цр но трав ске при че, 2002; Вла син ска свад ба, 2004; 
Ме се че ва ла ђа, 2005; Еу ри ди ки ни про си о ци, 2007; За пи са но у сно ви ма 
– при че о љу ба ви, 2013; Хва та ње стра ха, 2015; При че из уну тра шњег 
џе па (за де цу), 2018; При че са кр ста (из бор), 2019. Ро ма ни: Ди вљи ка лем, 
2002; Ан ге лус, 2004; Ме се че ва ла ђа, 2005; Три хва та не ба, 2018; Зе маљ
ски дни На де Кри сти не, 2020. При ре дио ви ше књи га. Жи ви у Ни шу и 
на Че мер ни ку.

ДЕ ЈАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ро ђен 1976. у Ни шу. Пи ше при по вет ке, 
ро ма не, есе је, сту ди је, дра ме и сце на ри ја. Об ја вље не књи ге: Ле ва стра
на дру ма, 2007; Low li fe, 2008; Кон стан ти но во рас кр шће, 2009; Ки се ло 
& слат ко – за пи си о стри пу 2001–2011, 2011; Ду ге но ћи и цр не за ста ве, 
2012; Зна ме ње ан ђе ла, 2013; Ка и нов ожи љак (ко а у тор В. Кец ма но вић), 
2014; Ве ли ке срп ске бит ке, 2014; Срп ски вој ник, 2015; Ки шни пси, 2015; 
Не ма њи ћи. Књ. 1, У име оца (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2016; Не ма њи ћи. 
Књ. 2, Два ор ла (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2016; Не ма њи ћи. Књ. 3, У име 
си на (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2017; Олуј ни бе дем (бит ка се на ста вља), 
2017; Ви дов дан – суд њи дан, 2017; Глад / La Fa me, 2017; Ле ва стра на дру ма, 
2018; Вуч ја бра ћа – дра ма, 2019; Му ста фа Го лу бић – љу бав ник, обу ћар, 
рат ник, шпи јун, 2019; Нео н ски блуз, 2020; Ду кат за Ла ђа ра, 2020.

ИВА НА З. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1987. у Кра гу јев цу. За вр ши ла 
је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри за срп ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. Ба ви се срп ском 
књи жев но шћу мо дер ни зма и пост мо дер ни зма, као и са вре ме ним књи
жев ним те о ри ја ма. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла 
књи гу сту ди ја: Хер ме не у тич ка огле да ла, 2020.

БО ЈАН ТА РА БИЋ, ро ђен 1988. у При бо ју. Ба ви се књи жев ним пре
во ђе њем с ки не ског је зи ка и на уч ним ра дом у обла сти ки не ске књи жев
но сти, а по себ но за ни ма ње га ји за ма њин ске је зи ке у НР Ки ни. Го во ри 
ки не ски, ру ски, ен гле ски и тур ски је зик. Об ја вље ни су ње го ви пре во ди 
ки не ских при ча и ро ма на. 

МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Пан че ву. Ба ви се срп ском 
књи жев ном пе ри о ди ком ХIХ ве ка и исто ри јом срп ске књи жев но сти. 
Док то ри ра ла 2020. го ди не са те мом „Ти хо мир Осто јић и срп ска књи жев
на пе ри о ди ка” на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше струч не 
ра до ве, сту ди је, при ка зе, огле де и ин тер вјуе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.
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ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи ло зо
фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери ка 
Хоб сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да Ви ли
јам са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. Ели о та, 
Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе Фиц џе ралд 
и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 2006; Пре
ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, удва ра ње, 
љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис Ле синг, Бен, 
у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни ца, 2010; Ај рис 
Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен О’Б ра јен, На ре ци 
„Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 2003; Ки ша мо ра 
па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; Лу из Велш, Та мер
лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са мет ком, 2010; То мас 
Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул ту ра, успон хип кон
зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т С Т ВО  З А  П РИ П Р Е М У  Т Е К С ТА  З А  Л Е Т О П ИС

Ча со пис Ле то пис Ма ти це срп ске об ја вљу је пе сме, при че, 
од лом ке при ча или ро ма на, из вор не на уч не ра до ве, есе је, бе се де, 
на уч ну кри ти ку и при ка зе из обла сти књи жев них или њи ма слич
них на у ка. Тек сто ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја
вљи ва ње не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при хва ће ни за 
об ја вљи ва ње у Ле то пи су. 

Ис тра жи вач ки тек сто ви у ру бри ка ма ТЕ МАТ и ЕСЕ ЈИ (али 
и у ру бри ци СВЕ ДО ЧАН СТВА уко ли ко рад са др жи од ли ке ис тра
жи вач ког при сту па) ис под на сло ва мо ра ју има ти са же так и кључ не 
ре чи (уву че но и ума ње но у од но су на основ ни текст – 11 pt), а на 
кра ју афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој је ау тор за по слен, или 
је по ха ђа; на зи ви сло же них ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи
је рар хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог; на кра ју тре ба на
ве сти ау то ро ву елек трон ску адре су). Текст за ру бри ку КРИ ТИ КА 
не сме има ти ма ње од 8.000 слов них ме ста са раз ма ком.

Ако је текст био из ло жен на на уч ном или књи жев ном ску пу 
у ви ду усме ног са оп ште ња, по да так о то ме (ка да и где) тре ба да 
бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни (фу сно ти) при дну по след ње 
стра ни це тек ста. 

Тек сто ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав
ским на реч јем, на ћи ри ли ци и на њих се при ме њу је Пра во пис срп
ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2010).

Стра на име на ау то ра у тек сто ви ма на срп ском је зи ку тре ба 
да бу ду тран скир бо ва на и ис пи са на ћи ри ли цом, а при ли ком пр вог 
по ме на мо гу да бу ду ис пи са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и 
пи смом. По је ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч ноструч них 
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму. 

Тек сто ви се ша љу ис кљу чи во елек трон ским пу тем у Word 
фор ма ту, на адре су: le to pis @ma ti ca srp ska.or g.rs . 
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Текст тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

– име и пре зи ме ау то ра: у по е зи ји, про зи, сту ди ја ма и члан ци
ма из над на сло ва центрирано, у кри ти ци ис под тек ста уз де сну мар
ги ну (у по е зи ји да ти и над на слов, тј. на слов ци клу са пе са ма); 

– на слов ра да: болд, цен три ран. 

Фор мат тек ста:

– стан дард ни: А4; мар ги не 2,54 cm (cu stom);
– фонт: Ti mes New Ro man (ако се ко ри сте дру ги, ма ње по зна

ти, фон то ви у тек сту, по сла ти их као по се бан фајл); 
– ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt; 
– раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
– за на гла ша ва ње у тек сту се ко ри сти ита лик (не болд, не 

под ву че но); 
– на по ме не/фу сно те: уву че не, у дну стра не (fo ot no tes, а не 

end no tes), ис кљу чи во ар гу мен та тив не, ве ли чи на сло ва 10 pt; 
– спи сак ли те ра ту ре се не на во ди; 
– на сло ви књи жев них или умет нич ких де ла ко ји се по ми њу 

у тек сту (књи ге, дра ме, фил мо ви, пред ста ве, ча со пи си, сли ке...) 
пи шу се ита ли ком, а по је ди нач ни на сло ви или де ло ви под на вод
ници ма (пе сме, при че, тек сто ви у ча со пи си ма, збор ни ци ма, по
гла вља у књи га ма, ци клу си итд.);

– ци та ти у тек сту се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да 
(„...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да 
(’...’); уко ли ко се ци ти ра пре ве де но де ло, у од го ва ра ју ћој на по ме ни, 
уз по дат ке о ме сту и го ди ни из да ња, тре ба на ве сти и име пре во
ди о ца; 

– ка да се фу сно те по на вља ју тре ба их скра ти ти: нав. де ло или 
исто...

– кра ћи ци та ти или сти хо ви (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, 
а ду жи се из два ја ју из основ ног тек ста (уву че ни и ума ње ни – 11 pt).

Ако ау тор пр ви пут об ја вљу је у Ле то пи су, на кра ју тек ста 
(или у по себ ном до ку мен ту) тре ба да дâ крат ку би о би бли о граф ску 
бе ле шку о се би, а ау то ри ко ји су већ об ја вљи ва ли мо гу да по ша љу 
до пу не. И на кра ју да ти кон такт – елек трон ску адре су. 
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ПРИ МЕР
ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ

НАСЛОВТЕКСТА

(...)

Али он сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке јав
но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав дан 
пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир је био 
ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и ну жан, 
али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко нај бо љих 
пе сни ка ово га је зи ка.1

По ње му срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки 
глас јед но га Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну 
у ко јем су се „тра го ви ро ман ти зма, ’ове шта лог и им бе цил ног’, још 
ву кли по на шим ча со пи си ма”.2

Под на слов

По гле да мо ли не ке пе сме из ци клу са „Шу ма про клет ства” 
(„Ре кви јем”, „Про бу дим се”) из Па вло ви ће ве збир ке 87 пе са ма, или 
есеј „Од ка ме на до све та” из књи ге Ро ко ви по е зи је, при ме ти ће мо... 

(...) он је сти хо ви ма из пе сме „Ре кви јем”: „Ово га пу та / умро 
је не ко бли зу / / Ре кви јем / у си вом пар ку / под за тво ре ним не бом...” 
хтео да...

(...) као у пе сми „Про бу дим се”: 

Про бу дим се
Над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње
У бла то

У чам цу за по ма жу

1 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 2000, 
129.

2 Исто, 132.



Раш чу па не же не

Ви хор 
Злу ра дих нок ти ју
Да ви мр тва це

Уско ро 
О то ме
Ни шта се не ће зна ти

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
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(el.adre sa @mail.com) 

Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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