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Е С Е  Ј И

УРОШ РИ СТА НО ВИЋ

ПРЕ ВОД ХО РА ЦИ ЈЕ ВЕ КЊИГЕО
СТИХОТВОРСТВУ ЈО ВА НА ХА ЏИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Го ди не 1827. у Бе чу иза шао је пр ви пре вод Хо
ра ци је вог де ла Ars po e ti ca, под на сло вом Квин та Орациiя Флак ка 
кньига о сти хо твор ству. Овај пре вод са чи нио је Јо ван Ха џић, про
пра тив ши га пред го во ром у ко ме је дао соп стве но ви ђе ње пе снич
ке умет но сти и основ них ве шти на и пред у сло ва ко је пе сник мо ра 
за до во љи ти. Ха џи ћев пред го вор Хо ра ци је вом Пи сму Пи зо ни ма 
је дин стве но је де ло у срп ској књи жев но сти, мо гу ће пр ви ма ни фест 
јед ног пе снич ког прав ца, а за си гур но пр во те о риј скоесте тич ко 
про ми шља ње пе снич ке умет но сти код Ср ба. У овом ра ду се ана ли
зи ра ју ре флек си је Хо ра ци је ве по е ти ке, али и фи ло зо фи је Ба ум гар
те на, Кан та и Хер де ра у Ха џи ће вом пред го во ру, те се са гле да ва у 
ко јој ме ри овај Ха џи ћев текст осли ка ва кла си ци стич ка, али и шира 
по е тич ка на че ла ау то ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Ха џић, 1827, кла си ци зам, Хо ра ци је, 
Ars po e ti ca, Ба ум гар тен, Кант, Хер дер, ма ни фест

Пр ви пре вод Хорацијевe Књи ге о сти хо твор ству (по зна ти ја 
у ори ги нал ном на сло ву као Ars po e ti ca или Пи смо Пи зо ни ма) Јо
ва на Ха џи ћа об ја вљен је 1827. го ди не1, а већ то пр во из да ње про
пра ће но је пред го во ром, јед ним ин три гант ним тек стом ко ји се 
мо же сма тра ти и екс пли цит ним Ха џи ће вим пе снич ким про гра мом. 
Овај пред го вор штам пан је још два пу та: пр ви пут за жи во та пе
сни ка – 1858. у окви ру дру ге књи ге Ха џи ће вих са бра них де ла2. 

1 Јо ван Ха џић, Квин та Орациiя Флак ка кньига о сти хо твор ству, Пе ча
та но код Г. Мар ти на Хрiстiана Адол фа, Беч, 1827.

2 Јо ван Ха џић, Дѣла Јо ва на Ха џи ћа, у кньиже ству на зва но га Ми ло ша 
Све ти ћа. Књи га II. Пре во ди спѣвни, У Ми тро по лит скогимназiнлной Типо гра
фiи, Кар лов ци, 1858, 82–93.
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По том, тај го то во за бо ра вље ни текст, об ја вљен је по но во око 160 
го ди на ка сни је у из бо ру проф. др Зо ри це Не сто ро вић у окви ру 
Ан то ло гиј ске еди ци је де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач
ког цен тра Ма ти це срп ске3. У нај но ви јем из да њу, Ха џи ћев пред го
вор је при пре мљен у са вре ме ној ор то гра фи ји; осве жен, овај текст 
от кри ва јед ну ста ру и у на шој на у ци о књи жев но сти го то во за не
ма ре ну ар ти ку ла ци ју пе снич ког за на та, ко ја би се, у ши ро ком зна
че њу тог тер ми на, мо гла на зва ти и пе снич ким ма ни фе стом срп ског 
кла си ци зма. Ко је су то од ли ке Ха џи ће вог пред го во ра Књи ге о 
сти хо твор ству ко је омо гу ћа ва ју да се овај текст са вре ме ном чи
та о цу учи ни ма ни фест ним, од но сно ко је то про грам ске еле мен те 
овај текст са др жи? Мо же ли се из овог екс пли цит ног ма ни фе ста 
на зре ти и фи гу ра пе сни ка ко ју Ха џић, слу же ћи се кла си ци стич
ким по ступ ци ма и ба ум гар те нов скокан тов ском и Хер де ро вом 
фи ло зо фи јом, по ку ша ва да из гра ди? На по слет ку, на ко ји на чин су 
еле мен ти екс пли цит но ар ти ку ли са ног по е тич ког про гра ма на им
пли цит ном ни воу при сут ни у Ха џи ће вом пе снич ком опу су? Све 
су то пи та ња на ко ја ће овај рад, ис пи ти ва њем Ха џи ће вог по е тич
ког пред го во ра, ње го вих мо гу ћих из во ра и од је ка, про ба ти да 
од го во ри.

*

Пун на зив пр вог, из вор ног Ха џи ће вог пре во да гла си: К.[винта] 
Орація Флак ка О сти хо твор ству кньига, кою є двояко на Србскїй 
єзык пре вео Ми лош Све тић – Q.[u in ti] Ho ra tii Flac ci De Ar te poëtica. 
На слов ни лист из вор ног из да ња от кри ва и да је књи га об ја вље на: 
„У Вїєни”, те да је из да ње „Пе ча та но код Г. Мар ти на Хрїстїана 
Адол фа, 1827”. Овај по да так нам ука зу је и на не ко ли ко по је ди но
сти ве за них за текст ко је мо гу би ти зна чај не и за ту ма че ње ко је 
сле ди. По глед на Ха џи ће ву би о гра фи ју и ње го ву спе ци фич ну по
зи ци ју у де вет на е стом ве ку, ко ја је, по ред по ле ми ке из ме ђу ње га 
и Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, углав ном, би ла и је ди ни пред мет 
ин те ре со ва ња нај ве ћег бро ја тек сто ва на пи са них о овом ау то ру, 
от кри ва кон текст у ко ме је овај зна чај ни пре вод на стао. У том сми
слу, не тре ба за не ма ри ти да је овај пре вод об ја вљен 1827. го ди не, 
од но сно још за жи во та Лу ки ја на Му шиц ког – цен трал не фи гу ре 
дру ге ге не ра ци је кла си ци ста, во де ћег пе сни ка епо хе и Ха џи ће вог 
ду хов ног и пе снич ког узо ра. Упра во ће Хо ра ци је во на че ло о спо ју 
ле пог и ко ри сног (dul ce et uti le), ко је Му шиц ки, за јед но са „рим ским 

3 Зо ри ца Не сто ро вић (ур.), Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је Су бо тић, 
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 2019, 39–44. 
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раз ме ром”, као ди дак тич ни им пе ра тив уво ди у срп ску по е зи ју, 
свој тра јан од бле сак оста ви ти и на Ха џи ће вој по е ти ци. На стао у 
го ди на ма на кон ње го вих сту ди ја у Пе шти и Бе чу (1820–1826), Ха
џи ћев пре вод Књи ге о сти хо твор ству вер но је про грам ско све до
чан ство пр ве фа зе ње го вог пе сни штва. У тој фа зи, ко ја се за вр шава 
не по сред но на кон смр ти Му шиц ког (1837), Ха џи ће во пе сни штво 
је под сна жним ути ца јем учи те ља и још увек сти дљи во уво ди оне 
по е тич ке еле мен те чи ји ће, ка ко га Јо ван Де ре тић на зи ва, ево лу
тив ни4 раз вој до при не ти на стан ку „Шко ле објек тив не ли ри ке”, 
од но сно ета бли ра њу тре ће ге не ра ци је кла си ци ста. 

Сна жни је не го кон тек сту ал но, на слов ни лист пр вог из да ња 
про го ва ра о дру гом, да ле ко ва жни јем аспек ту Ха џи ће вог пре во да 
– упра во о ње го вој дво ја ко сти. Ка ко је то Ха џић дво ја ко на срп ски 
је зик пре вео Књи гу о сти хо твор ству? Бу ду ћи да се од мах на кон 
пред го во ра у овој књи зи на и ла зи на по че так Хо ра ци је вог де ла на 
ла тин ском, а да па ра лел но са њим кроз књи гу сле ди и Ха џи ћев 
пре вод тек ста на срп ски је зик, ни је те шко оп штим по гле дом уви
де ти да је пр ва вер зи ја пре во да за др жа ла ме тар ори ги нал ног тек
ста. Кла си ци стич ка прак са ко ју је и Ха џић при сво јио – да на по чет
ку сво јих пе са ма и пре во да (ма кар оних ко ји су ра ђе ни по ка квом 
уста ље ном ан тич ком рит мич ком ша бло ну) озна чи и схе му ме тра 
– при мет на је ка ко у пр вој књи зи ње го вих са бра них де ла ко ја са
др жи ау тор ске пе сме, та ко и у овом пре во ду. На и ме, рим ски ме тар 
пр ве ва ри јан те пре во да Књи ге о сти хо твор ству пе дант но је озна
чен са сле де ћом схе мом: uuuuuuuuuuu/ uuu, ко ја ја сно 
упу ћу је да је ова вер зи ја са чи ње на у две ва ри јан те (дак тил ској и 
спон деј ској) хе рој ских хек са ме та ра. У са др жа ју из да ња из 1858. 
ме тар пр ве вер зи је би ће озна чен не са мо про зо диј ском схе мом већ 
и ње ним стан дард ним на зи вом. Та ко ће у том из да њу ко нач но 
ста ја ти да се Књи га о сти хо твор ству да је као: б) Пи смо у хек са
ме три, од но сно као в) Пи смо размѣромь де се то сложнымь5. Тре ба 
на зна чи ти и да је ово раз ја шње ње у са мом са др жа ју за по сле ди цу 
има ло то да је пре во ди лац из дру гог из да ња укло нио Хо ра ци је ве 
сти хо ве на ла тин ском, због че га је чи та лац био ли шен мо гућ но сти 
ди рект не ком па ра ци је ори ги на ла са пре во дом. У том по то њем 
по ступ ку мо же се на слу ти ти и Ха џи ће ва са мо у ве ре ност, ко ја, ве
ро ват но, с јед не стра не про ис ти че и из зре ло сти са мог пе сни ка, 

4 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Se zam bo ok, Зре ња нин, 
2011, 530.

5 У ори ги нал ном из да њу Ха џи ће вог пре во да хек са ме тар ска вер зи ја означе
на је рим ским бро јем I, док је у из да њу из 1858. озна че на ма лим сло вом б) узе тим 
из азбу ке, где се чак и на па ра тек сту ал ном ни воу на сим бо ли чан на чин при ка
зу је Ха џи ће во при ла же ње на род ној срп ској тра ди ци ји и ње но при хва та ње.
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али с дру ге стра не, из по зи тив не ре цеп ци је ко ја је ње гов пре вод 
пра ти ла то ком три де це ни је од пр вог из да ња. 

Дру га вер зи ја Ха џи ће вог пре во да, пре ци зни је – пре пе ва, 
штам па на је у оба из да ња од мах на кон пр ве и озна че на на по ме ном 
о то ме да је пре пев са чи њен: „По на чи ну на родны пе са ма де се то
сложны”6. Иа ко за овај пре пев ни је по себ но на зна чио схе му ри ме7, 
из бро ја сло го ва и це зу ре на кон че твр тог сло га ја сно је да се Ха џић 
до след но во дио рит мич ким пла ном еп ског, ју нач ког де се тер ца. 
По тре ба да свој пре вод дâ у две ва ри јан те, у ори ги нал ном рим ском 
и у до ма ћем, срп ском раз ме ру, све до чи о то ме да су на след ни ци 
Му шиц ког већ и у нај ра ни је до ба свог пе сни штва „бит но [...] од сту
пи ли од свог учи те ља”8, од но сно да је те жња ка до ма ћим про зо диј
ским (али и, бит но је на гла си ти, те мат скомо тив ским) еле мен ти ма 
би ла очи глед на и не стрикт но ве за на за ро ман ти зам, ка ко се то 
обич но ве ру је. О то ме, из ме ђу оста лог, све до чи и Ха џи ћев пре вод 
пр вог и че тр на е стог пе ва ња Или ја де у де се тер ци ма (али не и у дак
тил ским хек са ме три ма), ко ји је у књи зи пре во да ста вљен на по ча сно 
пр во ме сто, али и ње гов пре вод по чет ка дру ге књи ге Вер ги ли је ве 
Ене и де, ко ји је са чи њен у до ма ћем ме тру, јер је, ка ко Ха џић твр ди, 
„бо ље и сход ни је би ло за Ср бље срп ским гла сом пе ва ти”9.

Из пред го во ра дру гој књи зи Ха џи ће вих са бра них де ла са зна
је мо и ау то ро во ми шље ње о са мој при ро ди дво ја ких пре во да. У 
том пред го во ру се, у јед ном крат ком освр ту на пр во из да ње пре
во да Хо ра ци је ве Књи ге о сти хо твор ству, огле да и огром на па си
ја ко ју је овај ау тор имао пре ма свом за дат ку, али и ње го ва свест 
о зна ча ју та квог по ду хва та. Та ко ђе, Ха џи ће ва бе ле шка о пр вом 
из да њу пре во да ва жан је и ма ло по знат до ку мент о ре цеп ци ји овог 
де ла, због че га га на во ди мо у це ли ни: 

Кадь самь я 1827. го ди не мой пре водъ пи сма Хорацiєва къ 
Пи зо ни ма, о сти хо твор ству, цен зу ри у Бе чу пре дао; он да цен зоръ 
при мив ши одъ ме не и ви дев ши тай пре водъ као за чу ђенъ ре че ми: 
зар є Срб скiй єзыкъ до то га са вр шен ства до ве денъ, да се на нѣму 
та ко во дѣло, као што є пи смо Хорацiєво о сти хо твор ству, па iошть 
и ори ги налнымь размѣромь пре ве сти мо же?” А кадь овай пре водъ 

6 Јо ван Ха џић, Квин та..., 65.
7 У из бо ру сво јих ау тор ских пе са ма Ха џић по дроб но из ли ста ва све про зо

диј ске обра сце ко је је пре у зео из усме не по е зи је: 1) Де се то сло жна без сло го слич
но сти, 2) Де се то сло жна са сло го слич но сти, 3) је да на е сто сло жна са сло го слич но
шћу, 4) осмо сло жна без сло го слич но сти 5) осмо сло жна са сло го слич но шћу, итд.

8 Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 531.
9 Јо ван Ха џић, Дѣла Јо ва на Ха џи ћа, у кньиже ству на зва но га Ми ло ша 

Све ти ћа. Књи га I. Пѣсне из вор не одъ са мо га са чи ни теля скуплѣне, Кньиго пе
чатня Др. Дан. Ме да ко ви ћа, Но ви Сад, 1855, 159.
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исте го ди не на свѣтъ изи ђе, он да изи ђе и извѣстiє о томь у кньи
жевным’ ли сто ви ма нѣмач ким’ „Bläter für li te ra rische Un ter hal tung 
Nr. 116. 18. mai 1827.” гдѣ из ме ђу оста ло га ове рѣчи стаяше: „Man 
kann ei ner Li te ra tur Glück wünschen, wenn sie in ihrem Be ginn ein Werk, 
wie die Ars po e ti ca des Ho raz, und zwar im Vers maß des Ori gi nals sich 
ane ig nen kann. Wie vi e le Sprac hen, mit ei ner se hr al ten Li te ra tur ha ben 
es nicht bis zu di e ser Bild sam ke it ge bracht?” – и т. д. Eто ка ко ву ва жность 
уче ни люди є зыку ономъ даю, ко имь се та ко ва дѣла пре ве сти 
мо гу, ка ко о кньиже ству, гдѣ се та ковых пре во да̓ на ла зи, су де, и 
ка ко од ли кую и на высокiй сте пенъ то по ди жу. А за и ста ва жность 
ова, коя се тимь єзыку и кньиже ству дає, па да и на на родъ, кои 
тимь єзыкомь го во ри. Па заръ мы те ва жно сти да не по же ли мо, и 
да є сви ма си ла ма за родъ нашъ при ба ви ти не по тру ди мо се?10

Текст на ко ји ће се ова сту ди ја на да ље фо ку си ра ти је сте Ха
џи ћев пред го вор пре во ду Хо ра ци је ве Књи ге о сти хо твор ству, 
ко ји је кат кад на зи ван и нај зна чај ни јим те о риј ским трак та том кла
си ци зма11, од но сно јед ним од пр вих те о риј ских тек сто ва у срп ској 
књи жев но сти „ко јем ду гу је мо по став ку не ке есте тич ке кон цеп
ци је”12. У из вор ном из да њу из 1827. го ди не овај текст ни је био на
зна чен као пред го вор – Ха џић ће га та ко на сло ви ти тек у из да њу 
из 1858. Због то га је оправ да но ве ро ва ти да га Ха џић у том тре нут
ку и ни је сма трао са мо стал ним де лом, ни ти сво јим ко нач ним про
грам ским вје ру ју већ са мо про прат ним еле мен том пре во да Хо ра
ци је ве Књи ге о сти хо твор ству. Ипак, у из да њу из 1858. го ди не 
овај текст до би ја сво је ва жно ме сто и би ва на зван пред го во ром. 

10 „Кад сам ја 1827. го ди не мој пре вод пи сма Хо ра ци је ва к Пи зо ни ма, о 
сти хо твор ству, цен зу ри у Бе чу пре дао; он да цен зор при мив ши од ме не и ви дев
ши тај пре вод као за чу ђен ре че ми: зар је Срб  ск и ј  је  зи к до то га са вр шен ства 
до ве ден, да се на ње му та ко во де ло, као што је пи смо Хо ра ци је во о сти хо твор
ству, па јошт и ори ги нал ним раз ме ром пре ве сти мо же?” А кад овај пре вод исте 
го ди не на свет изи ђе, он да изи ђе и из ве сти је о том у књи жев ним ли сто ви ма не
мач ким „Ли сто ви за књи жев ну ра зо но ду Бр. 116. 18. мај 1827”, где, из ме ђу оста
ло га, ове ре чи ста ја ше: „Чо век мо же по же ле ти јед ну та кву ли те рар ну сре ћу да 
већ на по чет ку јед но де ло као што је Књи ге о сти хо твор ству Хо ра ци је ва, и то 
у ори ги нал ном ме тру, се би при пи ше. Ко ли ко је зи ка с вр ло ста ром ли те ра ту ром 
ни је ус пе ло да до сег не ова кву са ви тљи вост?” – и т. д. Ето ка ко ву ва жност уче ни 
љу ди ј е  з и  к у  о н о м  да ју, ко јим се та ко ва де ла пре ве сти мо гу, ка ко о књи же
ству, где се та ко вих пре во да на ла зи, су де, и ка ко од ли ку ју и на ви со киј сте пен 
то по ди жу. А за и ста ва жност ова, ко ја се тим је зи ку и књи же ству да је, па да и 
на на род, ко ји тим је зи ком го во ри. Па зар ми те ва жно сти да непо же ли мо, и да 
је сви ма си ла ма за род наш при ба ви ти непо тру ди мо се?” – пре ма: Јо ван Ха џић, 
Дѣла. Књи га II, VI –VII (тран скрип ци ја и пре вод с не мач ког: У. Р.).

11 Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 531.
12 Зо ри ца Не сто ро вић, „Ис ку ство ме ђе: Јо ван Ха џић или Ми лош Све тић”, 

пред го вор у: Зо ри ца Не сто ро вић (ур.), Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је 
Су бо тић, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 2019, 13.
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Због че га? Пре све га, за то што је у тре нут ку ка да је пр ви пут об ја
вљен (1827), Ха џић још увек био ре ла тив но млад пе сник (до ове 
го ди не Ха џић је на пи сао је два тре ћи ну сво јих пе са ма, пре ци зни
је, 19 од 59 ко ли ко ће их ући у ко нач ни збир Ха џи ће ве ау тор ске 
по е зи је) – да кле, пе сник ко ји је тек на чео свој ли те рар ни за нат и 
ко ји је, ка ко је то не мач ки књи жев ни лист за бе ле жио, на са мом по
чет ку свог за ни ма ња имао та кву књи жев ну сре ћу да на чи ни је дан 
вешт пре вод ва жног де ла из кла сич не књи жев но сти. Са дру ге стра
не, Ха џи ћев текст је и по свим дру гим за ко ни то сти ма ор га ни за
ци је јед ног обим ни јег де ла, тј. дру гог то ма сво јих са бра них де ла 
(пре во да), мо рао до би ти ја сно на зна че но ме сто. Раз лог то ме ни је 
са мо ор га ни за ци о ни већ и тај што је Ха џић у ме ђу вре ме ну, од 1827. 
до 1858, са чи нио и још пре во да из Хо ра ци ја. Ка ко се то из са др жа
ја дру ге књи ге Ха џи ће вих са бра них де ла ви ди, он је укуп но пре
вео два Хо ра ци је ва пи сма (по ред ори ги нал ног пре во да Књи ге о 
сти хо твор ству из 1827, ту је и Пи смо Фук су Ари сти ју), али и 22 
Хо ра ци је ве оде. Сто га је пред го вор Књи ге о сти хо твор ству за пра
во по стао пред го вор не са мо пре во ду овог пи сма (као што је то 
слу чај био 1827. го ди не) већ и пред го вор свим Ха џи ће вим пре во
ди ма Хо ра ци ја. 

Ипак, иа ко се пред го вор, стрикт но го во ре ћи, од но сио са мо 
на пре вод Хо ра ци је вог де ла, због про грам ске при ро де тек ста, њего
ве те ма ти ке и по ло жа ја у са бра ним де ли ма ни је по гре шно твр ди ти 
да се овај Ха џи ћев текст, сим бо лич ки и зна чењ ски не огра ни ча ва 
са мо на тек сто ве ко ји ма прет хо ди већ да но си и не што од су шти
не пе снич ке по е ти ке са мог пре во ди о ца, али и чи та ве по зне фа зе 
кла си ци зма чи ји је он је дан од нај и стак ну ти јих пред став ни ка. 
Ко ји су то про грам ски еле мен ти из не ти у овом пред го во ру и о че му, 
да кле, го во ри овај Ха џи ћев текст?

Као што и сам на слов Хо ра ци је вог де ла ка же, овај Ха џи ћев 
пред го вор го во ри о пе сно твор ству или ве шти ни спев ној, од но сно 
о пе снич кој ве шти ни. У тек сту, тач ни је у че ти ри ње го ва де ла (Ха џић 
ове де ло ве ни је озна чио, али њи хо ве гра ни це се сра змер но ла ко 
мо гу уо чи ти) ау тор на раз ли чи те на чи не при сту па пој му пе снич ке 
умет но сти, по ку ша ва ју ћи да про дре у са му су шти ну пој ма, те да 
опи ше ње го ва ин хе рент на свој ства. 

(I) У увод ном де лу пред го во ра, ко ји об у хва та пр ва че ти ри 
па су са тек ста, Ха џић чи та о ца упо зна је са основ ним пој мо ви ма ве
за ним за пе снич ку умет ност. Пре ци зни је, он пр во го во ри о осе ћа
ји ма (чув стви ма) и чул ним ор га ни ма (чув стви ли ма), по том о њи
хо вим функ ци ја ма и ме ха ни зми ма као о апа ра ти ма за при хва та ње, 
раз у ме ва ње и про це њи ва ње при ро де и по ја ва – упра во есте тич ким 
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сен зо ри ма, апа ра ту за ра су ђи ва ње ле по те по ја ва, да би у за вр шни ци 
овог де ла тек ста пи сао о при род ној дис по зи ци ји осе ћа ја од ко је 
за ви си да ли не ко ја че и оштри је или сла би је и ту пље13 пер ци пи ра 
обје кат свог ин те ре со ва ња. 

(II) Дру ги део, ко ји се про те же на иду ћих пет па ра гра фа, пред
ста вља Ха џи ће во ви ђе ње три кључ на еле мен та ко ја уче ству ју у 
пе снич кој умет но сти и ко ја уче ству ју у из град њи фи гу ре пе сни ка. 
На во де ћи ре дом, укус („вкус”), моћ има ги на ци је („си ла во о бра же
ния” (1827) или „си ла уо бра же ния” (1858)) и ра зум („ра зум”) као 
три основ не ком по нен те пе снич ке умет но сти, тј. као три пре ди
спо зи ци је ко је пе сни штво зах те ва, Ха џић за пра во гра ди/раз ла же 
јед ну пе снич ку фи гу ру од–до ње них кон сти ту тив них еле ме на та. 
Обра зло же ње сва ке од те три тач ке да то је по дроб но, али њи хо ва 
су шти на мо же би ти ис ка зна и сле де ћим од лом ци ма из Ха џи ће вог 
пред го во ра:

Вкус, кои у сре ди из медьу ума и чув ства, (коя воображенiє 
чудным на чи номь за менює), стои, и управ из ньiовы свойств’ и за
ко на згод но сли вены и упле тены радьа се, и по стає. [...] Нѣгов є са мо 
об лик и по вршѣ пред ме та, на чин впе чатлѣнiя, ка кво онай чи ни, и 
про ме на станя, ка кво се у човѣку радьа и про из во ди; да кле не ка се у 
вну тре ность стварiй он не у пу шта, не ка не избыра , ни ти уредьує. [...]

Си ла воображенiя, она див на по сред стве ни ца те ле сна и без
те ле сна свѣта, сво им чу до творным огнѣм за жа ре на, ди же се на 
вѣтрены крылиы у не бе сне выси не, спу шта се у ду би ну мор ску, 
но си се по цѣломь єсте ству [...] – При том са мо об лик пред ме та она 
тре ба да при ма и пред ла же, а у вну тре ност не за гле да, ча сти од ча сти 
не де ли, ни ти се о све зи мыслiй и стварiй бри не; [...] 

Ра зум, онай строгiй судiя, кои пред мет од пред ме та по свой
ства ма раз ли кує, кои ства ри це па, ча сти де ли, и саюзъ испытує; 
[...] Ра зум, ко га є опредѣлѣнiє, – ясно, и, ко ли ко є мо гу ће, са вр ше но 
по зна ванѣ стварiй, iошть далѣ те жи; он се не бри не са мо о оно ме, 
што быва, не го и осно ве и узро ке сва че му тра жи и точ но испытує, 
и са мо га чо ве ка си ле сма тра, и на чин и узрок, ка ко и за што се та ко, 
а не дру гоячiє появлюю, и ра де, т. є. ис ку ство, и стро гу на у ку се би 
при бавля..14

13 Јо ван Ха џић, Квин та..., 4.
14 „В к у с, ко ји у сре ди из ме ђу ума и чув ства, (ко ја во о бра же ни је чуд ним 

начи ном за ме њу је), сто ји, и управ из њи[х]ови[х] свој ства и за ко на згод но сли
ве ни[х] и уплетени[х] ра ђа се, и по ста је. [...] Ње гов је са мо об лик и по врш је пред
ме та, на чин впе ча тље ни ја, ка ко онај чи ни, и про ме на ста ња, ка кво се у чо ве ку 
ра ђа и про из во ди; да кле, не ка се у вну тре ност ства ри он не упу шта, не ка не 
из би ра, ни ти уре ђу је. 
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На овом ме сту је ва жно ис та ћи и то да, по во дом пој ма ра зу ма, 
Ха џић на по ми ње да је ин те ре со ва ње за за ко не и узро ке ко ји од
ре ђу ју да се не што чи ни ле пим, а дру го ру жним пре ра сло у на у ку 
кра сно слов ку или на у ку о ле по ти (Aest he ti ca, Cal le o lo gia), од но сно 
у „на у ку о при ро ди, основыма и за коныма  ле по га”15.

(III) Тре ћи део Ха џи ће вог пред го во ра, ко ји об у хва та на ред на 
че ти ри па су са, пој мом да ра при ро де про ду бљу је и на до гра ђу је три 
еле мен та (укус, моћ има ги на ци је и ра зум) ко ја су у дру гом де лу 
пред го во ра на зна че на. Уво ђе њем овог пој ма, ко ји тре ба раз ли ко
ва ти од пој ма с кра ја пр вог де ла ко ји се од но си на при род ну дис
по зи ци ју осе ћа ја за ле по (и сам ау тор стрикт но одва ја ове пој мо ве), 
Ха џић отва ра про стор за ела бо рат о при род ном да ру као на де ле
мен ту пе снич ке умет но сти. Упра во на осно ву тог да ра он пра ви 
раз ли ку из ме ђу на род ног пе сни ка (на род ног Пе смо твор ства) и 
умет нич ког пе сни штва, од но сно по е зи је уче них пе сни ка (Учены 
сти хо тво ра ца). Док за пр ве ва жи пра ви ло да „до кле год ови предѣле 
при ро де не пре ла зе, дон де остаю див ни и не по бе ди ми”16, за уче ног 
пе сни ка при ро да не од ре ђу је гра ни цу већ је он сам – уз по моћ три 
еле мен та – мо ра од ре ди ти. Из ове би нар не по де ле пе сни ка пре ма 
кри те ри ју му при род ног да ра про из и ла зи и Ха џи ћев ка та лог ка
нон ских пе сни ка, у ко ји ма огнѣний Генiй жи ви: Хо ме ра, Пин да ра, 
Вер ги ли ја, Хора ци ја, Клоп што ка, Ши ле ра, Ге теа, Та са, Пе трар ке, 
Мил то на, Вол те ра, Ло мо но со ва и Дер жа ви на. Овај спи сак све до
чи о то ме да је јед на од нај ве ћих Ха џи ће вих за слу га у срп ској 
по е зи ји упра во то што он кла си ци стич ку ли те ра ту ру про ши ру је 
и име ни ма мо дер них и са вре ме них европ ских пе сни ка. То про ши
ри ва ње про грам ских осно ва17 не де ша ва се са мо у овом ка та ло гу 
већ и у Ха џи ће вим пре во ди ма, ко ји ма се у по ме ну ти спи сак до да ју 
и име на Мар ци ја ла, Хер де ра, По ли ци ја на, Шек спи ра, Крум ма хе
ра, Ге сне ра и Му шиц ког.

С и  л а  в о  о  б р а  ж е  н и  ј а, ова див на по сред стве ни ца те ле сна и бес те ле
сна све та, сво јим чу до твор ним ог њем за жа ре на, ди же се на ветрени[м] крили[ма] 
у не бе сне ви си не, спу шта се у ду би ну мор ску, но си се по це лом је сте ству [...] 
– При том са мо об лик пред ме та она тре ба да при ма и пред ла же, а у вну тре ност 
не за гле да, ча сти од ча сти не де ли, ни ти се о све зи ми сли и ства ри бри не; [...]

Р а  з у м, онај стро ги су ди ја, ко ји пред мет од пред ме та по свој ства ма раз
ли ку је, ко ји ства ри це па, ча сти де ли, и со јуз ис пи ту је [...] Ра зум, ко га је опре де
ле ни је – ја сно, и, ко ли ко је мо гу ће, са вр ше но по зна ва ње ства ри, јошт да ље те жи: 
он се не бри не са мо о оно ме, што би ва, не го и осно ве, и узро ке сва че му тра жи, 
и точ но ис пи ту је, и са мо га чо ве ка си ле сма тра, и на чин и узрок, ка ко и за што се 
та ко, а не дру го ја чи је по ја вљу ју, и ра де, тј. ис ку ство, и стро гу на у ку се би при
ба вља.” пре ма: исто, 5–8 (тран скрип ци ја пре у зе та из: Зо ри ца Не сто ро вић (ур.), 
нав. де ло, 40–41).

15 Јо ван Ха џић, Квин та..., 8.
16 Исто, 10.
17 Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 531.
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(IV) У че твр том де лу пред го во ра, ко ји чи не по след ња два па
су са, ау тор се освр ће на свој пре вод, пра ве ћи ко хе зив ну ве зу из међу 
сво јих по е тич ких на че ла и Хо ра ци је вог де ла, за кљу чу ју ћи текст 
ми шљу о то ме да би пре вод ове Књи ге о сти хо твор ству за срп ско 
пе сни штво мо гло би ти по ле зно као што је и ори ги нал на књи га 
би ла у Хо ра ци је во вре ме. У том ста ву се огле да и јед на но ва ди мен
зи ја Ха џи ће вог пред го во ра Књи ге о сти хо твор ству, ко ја ука зу је 
на то да овај текст и пре вод не пред ста вља ју са мо лич на ау тор ска 
пе снич ка убе ђе ња и је дан мо гу ћи по е тич ки пут већ и ди дак тич ко 
сред ство за под у ча ва ње но вих на ра шта ја пе сни ка ко је, у ду ху 
кла си ци стич ке по е ти ке и Хо ра ци је вог на че ла dul ce et uti le, тре ба 
да за ба ви, али и да ко ри сти. 

Ипак, оно што је да ле ко за ни мљи ви је од са др жа ја Ха џи ће вог 
пред го во ра, те од из во ра и узо ра ко је је сам ау тор у овом тек сту 
име но вао, је су ње го ви не и ме но ва ни, али све при сут ни са го вор ни ци. 
Пре све га, ка ко је у ли те ра ту ри већ пре ци зно на зна че но18, Ха џиће
ву пред ста ву пе снич ке умет но сти умно го ме су, по ред Хо ра ци ја, 
об ли ко ва ли и Ба ум гар тен, Кант и Хер дер. 

Хе р де ро вим ути ца јем на Ха џи ћа пр ви се ба вио Ми раш Ки ћо
вић (1930) у сво јој књи жев ној сту ди ји Јо ван Ха џић (Ми лош Све тић), 
у ко јој је ука за но на мо гу ће ве зе ме ђу есте тич ким иде ја ма ова два 
ау то ра. Жив ко вић, пак, твр ди да:

[...] ма ко ли ко да је и Хер дер про из и шао из Ба ум гар те но ве ра
ци о на ли стич ке есте ти ке и ма ко ли ко да сво јим схва та њем умет нич
ког ства ра ња не пре ва зи ла зи Ба ум гар те на, он је ипак имао мно го 
ви ше оду ше вље ња за на род ну по е зи ју не го што га Ха џић ов де [у 
пред го во ру Књи ге о стихотворству] по ка зу је.19

Иа ко је Жив ко ви ће ва ар гу мен та ци ја до след на и пре ци зна, 
ипак сма тра мо да је те шко са си гур но шћу од ре ди ти тач не из во ре 
Ха џи ће ве ми сли о пе снич кој умет но сти. На при мер, чи ни се да је 
Жив ко ви ћев суд о мо гу ћем ути ца ју Хер де ра на Ха џи ћа по ма ло на
гао, те да ни је у пот пу но сти тач но да је Хер дер имао мно го ви ше 
оду ше вље ња за усме ну тра ди ци ју од Ха џи ћа. Жив ко ви ћев став о 
од ра зу Хер де ро ве есте те тич ке иде је код Ха џи ћа за сно ван је са мо 
на осно ву пр ве фу сно те из пред го во ра Књи ге о сти хо твор ству у 
ко јој се Ха џић, освр ћу ћи се на чла нак Глас и вред но ћа на род ни 
срп ских пе са ма, иро нич но под смех нуо ау то ру тек ста Ада му Дра

18 Dra gi ša Živ ko vić, Po če ci srp ske knji žev ne kri ti ke (1817–1860), Iz da vač ko 
pred u ze će RAD, Be o grad, 1957, 96–103.

19 Исто, 100.
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го са вље ви ћу због ње го вог су ђе ња на осно ву емо тив но сти – чув
стви тел но сти и про ли ва њу су за. Ме ђу тим, Жив ко вић као да је 
пре ви део да се већ у дру гој фу сно ти Ха џић с пу но пи је те та вра ћа 
те ми на род ног пе сни штва, на по ми њу ћи из ме ђу оста лог и то да: 
„Што се на род ног пе смо твор ства ти че, Срб скiй є на род у то ме мо же 
би ти найсрећнiи и найбогатi”, и до да ју ћи да „мы има мо до вольно  
узро ка с тым се ди чи ти и по но си ти”20. Уо ста лом, Хер де ро ве иде
је не тре ба ис кљу чи ти из хо ри зон та раз ма тра ња и због про сте 
чи ње ни це да је Ха џић био ди рект но упо знат са ра дом не мач ког 
фи ло зо фа, тј. да је део пре во да на чи нио ди рект но из Хер де ро вих 
из во ра21. Шта ви ше, Ха џи ће ва на кло ност на род ној по е зи ји је ви дљи
ва не са мо у овом пред го во ру и у пре во ди ма већ и у це ло куп ном 
ње го вом за ла га њу за упо тре бу и по пу ла ри за ци ју про зо диј ских мо
де ла и еле ме на та тра ди ци је на род не књи жев но сти, ко ја се ви ди и 
у ње го вој ау тор ској по е зи ји; од укуп но 59 Ха џи ће вих пе са ма, чак 
34 их је би ло на пи са но по узо ру на про зо ди ју срп ске на род не по
е зи је, док је са мо 24 би ло спе ва но у не ком од ан тич ких (елин ских 
или ла тин ских) ме та ра. Та Ха џи ће ва ода ност на род ној по е зи ји и 
ње ним еле мен ти ма ви дљи ва је већ од са мих по че та ка ње го вог 
пе сни штва. Уо ста лом, не тре ба ве ћег до ка за о Ха џи ће вој пот пу ној 
сје ди ње но сти с до ма ћом усме ном тра ди ци јом од ње го ве пе сме 
Ми ланъ и Ми ли ца22 из 1822. го ди не, ко ја не слу чај но по чи ње баш 
гло сом пре у зе том од Хер де ра и ко ја би са си гур но шћу мо гла ући 
у ред нај бо љих пе са ма на на род ну, ако не и рав но прав но ста ја ти 
уз, на при мер, не ке Ра ди че ви ће ве сла вље не сти хо ве. Ова пе сма до
ка зу је и да Де ре ти ћев23 став о то ме да су кла си ци сти по че ли да се 
угле да ју на на род ну по е зи ју тек по сле ве ли ког от по ра, од но сно на
кон смр ти Му шиц ког, са мо до не кле та чан, од но сно да је та кав став 
ви ше за сно ван на уоп шта ва њу пе снич ких па ра диг ми де вет на е стог 
ве ка не го на кон крет ним пе снич ким узор ци ма. 

Осим Хер де ра, у Ха џи ће вој кон цеп ци ји се ја сно пре по зна ју 
и од ре ђе ни од је ци Ба ум гар те но ве и Кан то ве фи ло зо фи је24. На 

20 Јо ван Ха џић, Квин та..., 11.
21 Јо ван Ха џић, Дѣла... Књи га II, 262–278.
22 Свест ау то ра о тра ди ци ји умет нич ке по е зи је у на род ном ме тру еви

дент на је на ви ше ме ста; на при мер, Ха џић ће по во дом пе сме Ми ланъ и Ми ли ца 
у на по ме на ма на ве сти да су истим сти хом (де се то сло жним на род них на ших 
пе са ма) пе ва ли и дру ги на ши пе сно твор ци, по пут Об ра до ви ћа, Тр ла ји ћа, Ве зи
ли ћа и Ра ји ћа (пре ма: исто, 157).

23 Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 531.
24 Жив ко вић овим мо гу ћим Ха џи ће вим из во ри ма да је из ра зи ту пред ност 

у од но су на Хер де ра, твр де ћи сле де ће: „У ства ри, чи та во ово Ха џи ће во есте тич
ко из ла га ње је јед на до ста уска по пу ла ри за ци ја Кан то ве есте ти ке, са ја ким ути
ца јем Ба ум гар те но вог есте тич ког ра ци о на ли зма. [...] Ха џић је још по тен ци рао 
тај ба ум гар те нов скокан тов ски ра ци о на ли стич ки ка рак тер умет но сти, та ко да 
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при мер, сам по сту пак есе ји за ци је пи та ња пе сни штва по во дом Хо
ра ци је ве Књи ге о сти хо твор ству мо гу ће је пре у зет из Ба ум гарте
но вих Ме ди та ци ја (1735): „Ау тор [=Баумгартен] пре у зи ма мно га 
сво ја на че ла из Хо ра ци је вог де ла Ars po e ti ca [...], па из њих и кроз 
њих до ла зи до на уч них ге не ра ли за ци ја”25. По том, гра ђе ње пе снич
ке фи гу ре по мо ћу три кон сти ту тив на еле мен та (уку са, мо ћи има
ги на ци је и ра зу ма) има ко ре на не са мо у Ме ди та ци ја ма већ и у 
Ба ум гар те но вој Есте ти ци и Ме та фи зи ци, ко ја је, као што је по
зна то, ду го слу жи ла Кан ту за пре да ва ња и не сум њи во ути ца ла на 
об ли ко ва ње ње го ве фи ло зоф ске ми сли26. И код Ба ум гар те на се, 
као и код Ха џи ћа, иде ја о есте ти ци по ступ но раз ви ја из иде је о чу
ли ма, тј. по ла зи од чо ве ка и по при ро ди је, ка ко Коплстон на зна
ча ва, ху ма ни стич ка27. Код Ба ум гар те на се та по ступ ност нај бо ље 
ви ди у Ме та фи зи ци, где се, пре не го ће ау тор го во ри ти о есте ти
ци као о фи ло зо фи ји уку са, за пра во го во ри о са свим так тил ним, 
упра во фи зич ким осо би на ма чу ла и њи хо вим ре цеп тив ним свој
стви ма: 

§536

Де ло ви те ла са чи јим од го ва ра ју ћим по кре ти ма спољ ни на дра
жај ко ег зи сти ра су ИН СТРУ МЕН ТИ ЧУ ЛА (чул ни ор га ни). Кроз 
њих ја имам спо соб ност да осе тим (1) би ло ко је те ло ко је до ди ру је 
мо је, тј. ДО ДИР, (2), све тлост, тј. ВИД, (3) звук, тј. СЛУХ, (4) стру је 
те ла ко је ми до пи ру до но са, тј. МИ РИС, (5) со ли, ко је су рас тво ре не 
у уну тра шњим де ло ви ма уста, тј. УКУС.

§537

Што ви ше је чул ни ор ган од го ва ра ју ће по ме рен, ја чи и сна жни
ји је на дра жај, док што је ма ње чул ни ор ган од го ва ра ју ће по ме рен, 
сла би ји је и оп скур ни ји спољ ни на дра жај.28

се из ње го вог из ла га ња и не ви ди онај пре ла зни, спе ци фич ни и ре ла тив но ауто
ном ни ка рак тер есте тич ког са зна ња из ме ђу чул ног и ра зум ског са зна ња, што је 
Кант ја сно хтео да ис так не, већ се чи та ва есте тич ка де лат ност сво ди у област 
и под кон тро лу ра зу ма.” (Dra gi ša Živ ko vić, нав. де ло, 101).

25 Karl Aschen bren ner & Wil li am B. Holt her, Re flec ti ons on Po e try, Ale xan der 
Got tli eb Ba um gar ten Me di ta ti o nes phi lo sop hi cae de non nul lis ad po e ma pe r ti nen ti bus, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley and Los An ge les, 1954, 16 (пре вод с енгле
ског: У. Р.).

26 Fre de rick Co ple ston, A Hi story of Phi lo sophy, Vo lu me VI (Wolff to Kant), 
Se arch Press, Lon don, 1960, 115, 181–182.

27 Исто, 116.
28 Ale xan der Ba um gar ten, Me taphysics, A Cri ti cal Tran sla tion with Kant’s 

Elu ci da ti ons, Se lec ted No tes and Re la ted Ma te ri als, Blo om sbury, Lon don, 2013, 206 
(пре вод с ен гле ског: У. Р.).
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Упра во се на исти на чин и у Ха џи ће вом пред го во ру кре ће од 
са мих чу ла: „И са ма чув стви ла, као очи, уши, и пи па ла, та ко су већ 
на ме ште на и строєна, да ле по ту ра до при маю, и за ньом сил но 
те же, а ру го бу оти скую, и нѣ се яко гну шаю”29. Ја сно, Ха џи ће ва 
пред ста ва чу ла ни је ни из бли за та ко ком плек сна и ми ну ци о зна 
као код Ба ум гар те на већ озна ча ва са мо је дан ехо и бла го под се ћа 
на свог мо гу ћег узо ра. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да је ка рак те ристи
ка Ба ум гар те но вог из ла га ња по ступ ност ко ја иде од вр ло оп штих 
ка по је ди нач ни ма де фи ни ци ја ма, а ко ју је Кант од ба цио30, Ха џи
ће ва си сте ма тич ност при ли ком об ја шња ва ња пе снич ке умет но сти 
и из град ње фи гу ре пе сни ка ви ше под се ћа на Ба ум гар те нов не го 
на Кан тов на чин ар гу мен та ци је и на во ди на за кљу чак да би Ха
џи ћев основ ни из вор упра во мо гао би ти Ба ум гар тен.

Оно што до дат но уве ра ва да је Ха џић чи тао Ба ум гар те на је
су упра во еле мен ти ко је он сма тра кру ци јал ним у пе снич кој умет
но сти, а пре све га, сре ди шњи еле мент ње го ве кон цеп ци је – моћ 
има ги на ци је – ко ји је на из глед до след но пре у зет из Ба ум гар те на: 

Ја сам све стан свог пре ђа шњег ста ња, и сто га пре ђа шњег ста
ња све та (§369). Пред ста ва пре ђа шњег ста ња све та, и сто га мог пре
ђа шњег ста ња (§369), је сте СЛИ КА (има ги на ци ја, ви ђе ње, ви зи ја). 
Сто га ја кре и рам сли ке, или за ми шљам, по мо ћу сна ге ду ше да 
пред ста ви уни вер зум спрам по зи ци је мо јег те ла (§513).

§558

Ја по се ду јем свој ство да за ми шљам, од но сно СВОЈ СТВО 
ИМА ГИ НА ЦИ ЈЕ 52, d (§557, 216). И по што су мо је има ги на ци је 
до жи вља ји ства ри ко је су прет ход но би ле при сут не (§557, 298), оне 
су до жи вља ји чу ла ко ја су, док за ми шљам, од сут на (§223).31

По јам уку са и ра зу ма, као два до дат на еле мен та ко ја, пре ма 
Ха џи ћу, за јед но чи не пред у сло ве за ба вље ње пе снич ком умет но
шћу, та ко ђе су пре у зе ти из ба ум гар те нов скокан тов ске фи ло зо фи
је. Бу ду ћи да су код Ха џи ћа ови пој мо ви да ти у да ле ко све де ни јем 
об ли ку не го код на ве де на два фи ло зо фа, у овом тек сту се не ће мо 
да ље по себ но освр та ти на по тен ци јал не фи ло зоф ске тек сто ве које 
је Ха џић мо гао чи та ти и из ко јих је мо гао са гра ди ти сво ју пред ста
ву о овим пој мо ви ма. Чи ни се да је за ову при ли ку да ле ко сми сле није 

29 Јо ван Ха џић, Квин та Орациiя Флак ка кньига о сти хо твор ству, Пе ча
та но код Г. Мар ти на Хрiстiана Адол фа, Беч, 1827, 3.

30 Fre de rick Co ple ston, нав. де ло, 192.
31 Ale xan der Ba um gar ten, нав. де ло, 211 (пре вод с ен гле ског: У. Р.).
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на зна чи ти на ко ји на чин су од ре ђе на огра ни че ња, од но сно до пу не 
зна че ња и пој мо ва ко ји по ти чу из рационалистичкoпро све ти тељ
ске фи ло зоф ске шко ле, учи ни ла да се Ха џи ће ва пред ста ва пе снич ког 
по зи ва и ње го вих кру ци јал них еле ме на та учи ни па ра док сал но 
немо дер ном, иа ко се, у су шти ни, те ме љи ла на са свим про гре сив
ним и мо дер ним фи ло зоф ским прет по став ка ма оно га до ба. За при
каз то га би ће при зван у свест по че так Кан то вог есе ја Од го вор на 
пи та ње: Шта је про све ће ност? и ње го ву нај оп шти ју ар ти ку ла
ци ју пој ма ра зу ма као сред ства пу тем ко јег чо век из ла зи из сво је 
ма ло лет но сти за ко ју је сам крив, ако под пој мом ма ло лет но сти 
раз у ме мо не спо соб ност слу же ња вла сти тим ра зу мом32. Осим тога, 
ва жно је скре ну ти па жњу и на то да ра зум (као је дан од чла но ва 
Кан то ве епи сте мо ло шке три ја де чул но ст–ра зу м–ум, ко ји, об лику
ју ћи чул не ути ске, до во ди до са зна ња о пој мо ви ма), иа ко упра во 
по Кан ту је сте вр ху нац мо ћи спо зна је, ипак те жи да пре ва зи ђе сво
је гра ни це, по ку ша ва ју ћи да про дре у до мен ме та фи зич ког33. По
гле дом, пак, на Ха џи ће во схва та ње овог пој ма, по ста је ја сно да ра зум 
у пе снич кој умет но сти пре слу жи да од ре ди гра ни це не го да их 
пре ва зи ђе, пре да об ли ку је пе сни ка зна њем о пред ме ти ма и доме
ти ма пе снич ког по зи ва, не го да га по кре не да над ма ши по сто је ће 
и прет по ста вље не хо ри зон те. 

Ра зум се код Ха џи ћа по сте пе но опи су је по мо ћу три пој ма 
ко ји пред ста вља ју ње го ве кон сти ту тив не еле мен те и чи не есенци
ју ау то ро ве кон цеп ци је ра зу ма. То су: са вр ше но по зна ва ње ства ри, 
стро га на у ка и по сто ја ни за ко ни34. И сам по глед на три на ве де на 
пој ма већ от кри ва да се Ха џи ћев ра зум ни у на чел ној по де ли не 
те ме љи на би ло ка квом кон струк тив ном, хе у ри стич ком, ис тра жи
вач ком прин ци пу, да код ње га ра зум не по ла зи од сум ње у по ја ве 
ко ји ма све до чи, да он не иде од су шти не по ја ве ка ње ном ап стракт
ном зна че њу, од но сно да та кав ра зум не зна чи и спо зна ју, раз у ме
ва ње ства ри. Иа ко на во ди да „ра зум мо ра кроз сре ди ну стварiй про
ник ну ти, све ча сти це раз дробыти и раз по зна ти, ду го сма тра ти, да 
се об лик ле потны про из во да на исти ни и ва жно сти оснує”35, по
гле дом на де ком по но ван по јам ра зу ма (ко ји чи не са вр ше но по зна
ва ње ства ри, стро га на у ка и по сто ја ни за ко ни) ја сно је да ње гов 
оп шти по јам ви ше упу ћу је на уче ност, обра зо ва ње, од но сно на 

32 Ima nuel Kant, „Od go vor na pi ta nje: Šta je to pro sve će nost?”, u: Ar he : ča so pis 
za fi lo zo fi ju, god. 1, br. 1 (2004), 260–264 (пре вод с не мач ког: Ју ли ја на Бе лиГенц).

33 За ви ше о Кан то вом есте ти зму у епи сте мо ло ги ји ви де ти у: Ka ta ri na 
Eve ret Gil bert, Hel mut Kun, Isto ri ja este ti ke (re vi di ra na i pro ši re na), Kul tu ra/Za vod 
za iz da va nje udž be ni ka, Be o grad/Sa ra je vo, 1969, 268–286.

34 Јо ван Ха џић, Квин та..., 1827, 7–8.
35 Исто, 12.
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еду ка ци ју у нај ши рем сми слу те ре чи. Упра во овим зна че њем, Ха
џи ћев по јам ра зу ма се при бли жа ва пред мо дер ном, сред њо ве ков
ном иде а лу уче но сти, ен ци кло пе диј ског зна ња или нај бли же ба рок
ном иде а лу са ку пља ња зна ња – истом оном иде а лу ко ји, на при мер, 
За ха ри је Ор фе лин 1768. на во ди у на сло ву свог ча со пи са: Сла ве но
сербс кiй ма га зинъ то есть: Со бра ние разныхь Со чи ненїй и Пре
во довъ, къ пользѣ и уве се ленїю слу жащихь (ис та као У. Р.). 

Кон крет не при ме ре та квог Ха џи ће вог ен ци кло пе ди зма као 
по пра ви лу пред ста вља ју фу сно те уз ње го ве ау тор ске пе сме, као 
што су оне уз ње го ву слав ну пе сму Од зивъ мла до га срб скогъ ду ха 
на глас Ар фе ши ша то вач ке, од но сно уз пе сме На Гер зе лезъ или 
Ода име ну „Ми лошъ”. На ве шће мо овај илу стра ти ван при мер из 
пе сме На Гер зе лезъ, ко ји го во ри о бу дим ској оп сер ва то ри ји „ко јом 
је Ха џић очи глед но био фа сци ни ран”36. На и ме, ис ти чу ћи пр во све 
ма не бр да Ђер зе лез (оно је не плод но, за кла ња сун це и узро ку је не
сре ће и на ја вљу је ки шу), али и оне ко ри сне ства ри ко је с тог бр да 
по ти чу (оп сер ва то ри ја, из во ре то пле во де), Ха џић за пра во пра ви 
јед ну лир ску мо ли тву за то бр до, упра во пе снич ку мол бу Бо гу да 
„не ру ши ку ле по но сне!” и Ду на ву да не „гри зе во дом си ло теч ном 
/ ко ре на за слу жна дич ног бр да”37. У осно ви те пе сме је ре ли ги о зно 
осе ћа ње ко је се гра ни чи са су је вер јем. Та ко ђе, Ха џић у пе сми по
ми ње име на Ни ко ле Ко пер ни ка и Иса ка Њут на, те о њи ма да је 
на по ме не на кон пе сме ко је су го то во ен ци кло пе диј ске. Шта ви ше, 
по ми ња ње дво ји це астро но ма не ма ни ка кве ду бље им пли ка ци је 
у овој пе сми, и њи хо ва функ ци ја је пу ко де но та тив на. Сто га, иа ко 
у астро ном ску ви зи ју уво ди и име на слав них на уч ни ка, Ха џи ће ва 
пе сма за и ста оста је ду бо ко ре ли ги о зна38, а ње на ре ли ги о зност, као 
што је већ на зна че но, гра ни чи се са су је вер јем (про тив ко га се, на 
при мер, До сти теј Об ра до вић не ко ли ко де це ни ја пре ове пе сме у 
сво јој ау то би о гра фи ји та ко сна жно бо рио), чи ме се ука зу је и не кри
тич ка упо тре ба зна ња и не свест о мо дер ном кон цеп ту ра зу ма. 

Ода кле је до шло та кво Ха џи ће во схва та ње, и због че га се ње
гов по јам ра зу ма, и прем да је ау тор не дво сми сле но по зна вао са вре
ме ну фи ло зоф ску ми сао, вра тио на немо дер но по и ма ње тог пој ма? 
Чи ни се да је од го вор на то пи та ње, на жа лост, са др жан упра во у 
оном нај е ле мен тар ни јем на че лу пре у зе том из Хо ра ци је ве Књи ге 
о сти хо твор ству, ко је Ха џић на сле ђу је од Му шиц ког и ко је пред
ста вља су шти ну пе снич ке умет но сти као би нар ни спој ле пог и 

36 Ne boj ša Jo va no vić, „Ko smič ki mo ti vi u po e zi ji Jo va na Ha dži ća: ko smi zam 
kla si ci stič kog pe sni ka”, u: Ста ње ства ри: ча со пис за раз ли чи те ви до ве умет нич
ког из ра жа ва ња, бр. 7 (2004), 241.

37 Јо ван Ха џић, Дѣла... Књи га II, 8.
38 Ne boj ša Jo va no vić, нав. де ло, 241.
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ко ри сног, од но сно ого ља ва ње ну праг ма тич ноди дак тич ну функ ци
ју. И док је књи жев нопро све ти тељ ска ми сао Об ра до ви ћа саврше
но раз у ме ла да по јам по ле зног не зна чи са мо, на при мер, ску пља ње 
и пре во ђе ње гра ђе већ и, гру бо го во ре ћи, ак ти ви ра ње и оспо со бља
ва ње ра зу ма, ло гич ког про ми шља ња све та и рас ки да ња са оним 
еле мен ти ма тра ди ци је ко ји огра ни ча ва ју раз вој ми шље ња, Ха џи
ће во ре тро град но раз у ме ва ње тог пој ма, на су прот про гре сив но сти 
у по љу при хва та ња на род не про зо ди је и све сти о зна ча ју до ма ћих 
пе снич ких мо де ла и тра ди ци је, све до чи о ба зич ној кон зер ва тив но
сти и тро мо сти кла си ци зма у про це су мо дер ни за ци је. Сто га се и 
Ха џи ћев иде ал пе сни ка – упра во уче ни пе сник (po e ta doc tus)39 – 
уме сто да пре ва зи ђе оно за ста ре ло и оте жа ва ју ће у тра ди ци ји и да 
при гр ли по ље но вих мо гућ но сти ко је мо дер но до ба отва ра, и да ље 
др жи ста рих за ко на и прин ци па, ве ро ват но ко ле бљив и спор као 
и по дру гим пи та њи ма, ве ру ју ћи да „је пи та ње прав ца на ше по е
зи је ’ствар за нас у са да шње вре ме та ко ва жна да се не мо же тек 
уз гред раз ре ши ти [...], но се мо ра оста ви ти за згод ни је вре ме’”40.

*

У за кључ ку још тре ба на по ме ну ти да се зна чај Ха џи ћа, као 
и у оста лом зна чај кла си ци зма у срп ској по е зи ји, ни ка ко не сме 
пре ви де ти и за не ма ри ти на онај на чин на ко ји је то у до са да шњој 
ли те ра ту ри углав ном ра ђе но41. Ка ко је у тек сту по ка за но, дис кре
пан ца ко ја се са са мом по ми сли на кла си ци зам и Ха џи ћа спрам 
ро ман ти зма и, на при мер, Ву ка или Ра ди че ви ћа ја вља, не од го ва ра 
пра вом ста њу ства ри и ко лич ни ку до при но са ових стру ја срп ској 
књи жев но сти, је зи ку и кул ту ри већ је ви ше про из вод ду го го ди шње 
би по ла ри за ци је и гра ђе ња оних те ле о ло шких и ве ли ких на ра ти ва42 
о сме њи ва њу опо зит них па ра диг ми та ко свој стве них ар би трар ним 
и свр хо ви тим пре гле ди ма књи жев них исто ри ја и на уч них сту ди
ја. Пра ви Ха џи ћев до при нос срп ској књи жев ној тра ди ци ји мо же се 
утвр ди ти тек ка да се на ње гов рад и на ње го ве про грам ске за пи се 
по гле да без на ре че них пред ра су да. Та да, Ха џи ће ва по е ти ка ће 

39 Зо ри ца Не сто ро вић, нав. де ло, 13.
40 Dra gi ša Živ ko vić, нав. де ло, 96–103.
41 Де ре тић је, чи ни се, је ди ни ис прав но про це нио зна чај кла си ци зма по 

пи та њу на род не по е зи је и ње го вог до при но са срп ској по е зи ји и књи жев но сти: 
„У нас по сто ји по гре шно уве ре ње да су тек ро ман ти ча ри про сла ви ли на род ну 
пе сму и да су они по че ли да се угле да ју на њу. Учи ни ли су то пре њих кла си ци сти 
[...]. Од њих по ти чу и пр ва опо на ша ња на род них пе са ма, при хва та ње њи хо вих 
мо ти ва, сти ха, је зи ка.” (пре ма: Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 531).

42 Lin da Hutcheon & Ma rio Val des, Ret hin king Li te rary Hi story: A Di a lo gue 
on The ory, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2002.
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от кри ти да је у пи та њу пр ви срп ски пе сник ко ји про грам ски и прак
тич но уво ди обра сце на род не по е зи је у умет нич ки из раз, ко ји 
ар ти ку ли ше (до ду ше, у ду ху кла си ци стич ке по е ти ке и на по ма ло 
ана хрон на чин) основ не пој мо ве пе снич ке умет но сти, спа ја еле мен
те пред мо дер не ми сли о при ро ди и функ ци ји пе сни ка са Ба ум гарте
но вом, Кан то вом и Хер де ро вом фи ло зо фи јом и ти ме екс пли цит но 
фор ми ра је дан од пр вих ма ни фе ста у срп ској по е зи ји, тј. есе ји стич
ки и про грам ски кон стру и ше пе снич ку фи гу ру и ње го ву по зи ци ју 
те о риј ски осна жу је. На по слет ку, због све га то га се с пра вом мо же 
твр ди ти да Ха џић ни је и не тре ба да бу де по сма тран са мо као пе
сник гра ни це, као ау тор из ме ђу две па ра диг ме, ка ко је то до са да, 
углав ном, био слу чај већ и као за себ на књи жев на по ја ва у срп ској 
књи жев ност вред на сва ке па жње.




