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МИ ЛОШ МИ ХА И ЛО ВИЋ

ЈЕ РО ТЕЈ РА ЧА НИН – ПР ВИ МО ДЕР НИ  
ПУ ТО ПИ САЦ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ?

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви про ски ни та ри о ном Је ро те ја Ра ча ни
на у кон тек сту раз во ја срп ске пу то пи сне књи жев но сти. Да би се 
сте као ја сни ји увид у раз ли ке из ме ђу ба рок ног про ски ни та ри о на 
и пу то пи са у ње го вим раз ли чи тим раз вој ним фа за ма, Је ро те је во 
де ло смо упо ре ди ли са Гра до ви ма и хи ме ра ма Јо ва на Ду чи ћа и 
Афри ком Раст ка Пе тро ви ћа. При ли ком ком па ра тив ног чи та ња фо
кус је ста вљен на кон тек сту а ли за ци ју осо бе но сти ових де ла и раз
у ме ва ње окол но сти ко је су узро ко ва ле раз ли чи те на чи не пи са ња 
о фе но ме ну пу то ва ња. Сва три де ла упо ре ђе на су са има го ло шког 
ста но ви шта, и пре по зна те су раз ли ке у од но су пре ма Дру гом; по
ред има го ло шке ди мен зи је, до та кли смо се и ли те рар них по сту па
ка ко је су ови ау то ри ко ри сти ли. На кра ју, по ну ди ли смо јед ну 
ре е ва лу а ци ју Је ро те је вог ме ста у на шој књи жев но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: про ски ни та ри он, пу то пис, ба рок, има го ло
ги ја, Дру го

Ба рок ни про ски ни та ри он као жа нр

Ба рок ни про ски ни та ри он за у зи ма спе ци фич но ме сто у ди ја
хро ниј ском пре гле ду срп ске књи жев но сти. Да би смо га бо ље разу
 ме ли, мо ра мо раз мо три ти ге не зу и осо би не тог жан ра. Та ко ће мо, 
пра те ћи ме та тек сту ал не по ве зни це, до ћи све до ви зан тиј ске књи
жев но сти, ко ја од ше стог ве ка бе ле жи пр ве во ди че за хо до ча сни ке 
у Све ту зе мљу. Они су, пре све га, прак тич не на ме не, и не ма ју 
пре ве ли ку књи жев ну вред ност (из у зет но пре ци зно, ка та ло шки се 
на во де ко на ци, по се ће ни гра до ви, бо го мо ље се опи су ју пла стич но, 
у број ка ма и без лич них им пре си ја). Ти во ди чи би ли су пи са ни на 
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грч ком је зи ку, али су ма сов но пре во ђе ни, из ме ђу оста лог, и на сло
вен ске је зи ке (па та ко и на ста ро сло вен ски), ти ме вр ше ћи ути цај 
на књи жев ност на ро да ви зан тиј ског кул тур ног кру га.

У Ср би ји ка сног сред њег ве ка тек сто ви тог ти па за сту пље ни 
су у окви ру пре вод не и до ма ће књи жев но сти; на при мер, че сти су 
са же ти ка та ло зи је ру са лим ских све тих ме ста. Је дан од њих, ре
ци мо, је сте Бдињ ски (Ви дин ски) збор ник из 1360. го ди не; за тим, 
спис о бо рав ку у Је ру са ли му, све тим ме сти ма у Па ле сти ни и на 
Цр ве ном мо ру Ни ко на Је ру са лим ца (1441–1442), као и јед но де ло 
Кон стан ти на Фи ло зо фа1. Си ту а ци ја ни је ни ма ло дру га чи ја ни у 
дру гим сло вен ским зе мља ма, што са мо го во ри о зна ча ју Све те зе
мље и ин сти ту ци је хо до ча сни штва та да шњем чо ве ку, али и оп ште
људ ској ра до зна ло сти и по тре би за са зна њем.

Крај по сто ја ња срп ске др жа ве ни је озна чио и крај ста ре књи
жев но сти; на су прот. Она ће на ста ви ти да цве та још не ко вре ме, 
чу ва ју ћи ви зан тиј ску кул тур ну тра ди ци ју (из ме ђу оста лог, и жа нр 
про ски ни та ри о на). Ду го је ова ства ра лач ка де лат ност би ла огра ни
че на на ма на сти ре на под руч ју не ка да шње срп ске др жа ве, да би се, 
с Ве ли ком се о бом 1690. го ди не, срп ске кул тур не гра ни це по ме ри ле 
да ле ко на се вер, где ће ста ра књи жев ност у ра ду тзв. Ра ча на до жи
ве ти свој по след њи успон пре не ми нов ног га ше ња пред са вре ме ним 
ути ца ји ма ко ји ма су Ср би на кон се о ба по пр ви пут би ли из ло же ни.

Ма на стир Ра ча био је је дан од оних ко ји су на стра да ли од тур ске 
ру ке; мо на си овог ма на сти ра су, на кон пре се ље ња на те ри то ри ју 
Ју жне Угар ске (пре све га, у Сен тан дре ју) на ста ви ли пре пи си вач ку 
де лат ност ко ја је от пре не го ва на у Ра чи. Ве ли ки број срп ских прега
ла ца у Угар ској та да је се бе на зи вао Ра ча ни ма: Ки при јан Ра ча нин, 
Је ро теј Ра ча нин, Хри сти фор Ра ча нин, Си ме он Ра ча нин, Те о дор 
Ра ча нин, па чак и Га врил Сте фа но вић Вен цло вић2. Упра во Је ро теј 
Ра ча нин би ће ау тор јед ног од нај у спе ли јих про ски ни та ри о на.

Ме то до ло шки оквир ра да

Је ро те је во Пу та ша стви је ве ро ват но је ли те рар но нај у спе ли ји 
пу то пис ба рок ног до ба (ако ни шта, ме ђу они ма ко ји ба шти не тра
ди ци ју сред њо ве ков ног про ски ни та ри о на). У пи та њу је де ло ко је, 

1 Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, Бе о град: 
Но лит, 1970, 305.

2 Бо ри во је Ма рин ко вић, „Од лом ци тра га ња за Ра ча ни ма и тра ди ци јом о 
Је ро те ју Ра ча ни ну”. Од Ра ча на до Сте ри је: срп ска књи жев ност XVI II ве ка: 
(ба рок, про све ће ност, кла си ци зам, пред ро ман ти зам): хре сто ма ти ја. Ур. Сав
ко вић На да. Но ви Па зар: Др жав ни уни вер зи тет; Но ви Сад: За вод за кул ту ру 
Вој во ди не, 2010, 79.
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по шту ју ћи утвр ђе не жан ров ске обра сце, до но си и крај ње мо де ран 
умет нич ки сен зи би ли тет и стил ску ино ва тив ност, и за то нам је 
од из у зет ног зна ча ја за де таљ ни ју ана ли зу, као исто вре ме но па ра
диг ма тич но за жа нр ба рок ног про ски ни та ри о на, али и на го ве штај 
те жњи ко је ће сво ју пот пу ну ре а ли за ци ју до жи ве ти тек у срп ској 
књи жев но сти два де се тог ве ка и та да шњим пу то пи си ма.

Из го ре на ве де них раз ло га, сма тра мо га ре пре зен та тив ним. 
Тај из бор, на кра ју кра је ва, и ни је то ли ко те жак као што би се мо гло 
чи ни ти. Оста ли про ски ни та ри о ни на срп ском је зи ку на ста ли у том 
пе ри о ду – пут не бе ле шке Ми ха и ла Кра тов ца, По кло ник Га ври ла 
Та ди ћа, бе ле шке Ар се ни ја Чар но је ви ћа са пу то ва ња у Све ту зе мљу 
1682–1683. го ди не, бе ле шке хо до ча сни ка Ла врен ти ја о пу ту са Хи
лан да ра у Све ту зе мљу, опи си све тих ме ста у Је ру са ли му Јо а на 
Да мја но ви ћа, спис Мо ре пла ва ни је Јо ва на Ра ји ћа, у ко јем се опи
су је пу то ва ње на Хи лан дар, ру ко пис Про ски ни та ри ја свја та го 
гра да Је ру са ли ма са чу ван у Ри му, Опи са ни је Је ру са ли ма Хри сти
фо ра Же фа ро ви ћа3, итд. – ма ње су ус пе ли и углав ном су не до ступ ни 
и у ори ги на лу, а ка мо ли у пре во ду.

Про на ла же ње два де се то ве ков них де ла ко је би се мо гла упо
ре ди ти са Је ро те је вим ра ди уо ча ва ња слич но сти и раз ли ка по ка
за ло се до не кле те жим, и у то ме нам је од из у зет не по мо ћи би ла 
мо но гра фи ја Вла ди ми ра Гво зде на Срп ска пу то пи сна кул ту ра 
1914–1940, ко ја пу то пи сну књи жев ност пр ве по ло ви не два де се тог 
ве ка де таљ но об ра ђу је и ста вља у од го ва ра ју ћи кон текст. Чи та ју
ћи ово де ло, као и ве ћи број срп ских пу то пи са из пр ве и дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка, на кра ју смо се од лу чи ли за пра вље ње 
оп се жне па ра ле ле са де лом Гра до ви и хи ме ре Јо ва на Ду чи ћа, као 
и пу то пи сом Афри ка Раст ка Пе тро ви ћа.

Ова два де ла иза бра ли смо за по ре ђе ње из ви ше раз ло га. Пре 
све га, они при па да ју раз ли чи тим епо ха ма (мо дер ни зму и аван гар
ди), што нам да је мо гућ ност да лак ше пра ти мо раз вој пу то пи са 
као књи жев ног об ли ка у два де се том ве ку; за тим, у пи та њу су 
успе шни и па ра диг ма тич ни пред став ни ци ове књи жев не вр сте, 
из у зет но ува же ни у срп ској на у ци о књи жев но сти. По ред то га, 
Гра до ви и хи ме ре се у од ре ђе ним сво јим сег мен ти ма (пи смо из 
Па ле сти не и пи смо из Егип та), ге о граф ски пре кла па ју са пу то пи
сом Је ро те ја Ра ча ни на, што нам омо гу ћа ва је дан до дат ни слој по
ре ђе ња ко ји ова кав рад са мо мо же обо га ти ти.

3 М. Па вић, нав. де ло, 306.
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Од нос пре ма пу то ва њу у ба ро ку и 20. ве ку

Основ но пи та ње ко је мо ра мо раз мо три ти је сте од нос чо ве ка 
пре ма пу то ва њу. Кул ту ро ло шки јаз из ме ђу Је ро те ја Ра ча ни на и 
пи са ца два де се тог ве ка мно го је ве ћи не го што то два сто ле ћа про
те кла по ка лен да ру мо гу на го ве сти ти; го во ри мо, с јед не стра не, о 
пи сцу ко ји ба шти ни тра ди ци ју ста ре књи жев но сти и кул ту ру за сно
ва ну на ви зан тиј ској, ко ји су штин ски при па да кул тур ном кру гу 
сред њег ве ка; с дру ге стра не, има мо ау то ре ко ји су, у сва ком сми слу, 
љу ди свог вре ме на, но си о ци мо дер ног по гле да на свет, об ли ко ва
ни по за пад њач ком мо де лу и ста са ли на европ ским књи жев ним 
узо ри ма.

Из ме ђу Је ро те ја и мо дер но сти сто је та кви зна чај ни пре о кре ти, 
као што је рат за ау стриј ско на сле ђе, Сед мо го ди шњи рат, ин ду стриј
ска ре во лу ци ја и гра ђан ске ре во лу ци је, зна чај не до га ђа је 20. ве ка 
и да не спо ми ње мо. По ред све га то га, Је ро теј је при па дао јед ном 
кул тур ном ата ви зму, остат ку про шло сти; као Ср бин у Хаб збур
шкој мо нар хи ји, пре бег из Тур ске, на ла зио се на обо ду та да шњег 
„ци ви ли зо ва ног све та”. Пу та ша стви је се чи та као да је у пи та њу 
оста так ста ри јих вре ме на; на пр ви по глед, чи ни се да је ње го во 
пу то ва ње у Па ле сти ну слич ни је Раст ко вом но Ду чи ће вом. 

Пу то ва ње у сред њем ве ку (ко је је у те сној ве зи с Је ро те је вом 
по е ти ком) зах те ва ло је је дан мно го ве ћи на пор не го што је то да нас 
слу чај, на пор мо жда ве ћи не го у би ло ко јој прет хо де ћој или сле
де ћој епо хи. Ли ше не ци ви ли за циј ске по год но сти рим ске кул ту ре 
(уре ђе них пу те ва и Pax Ro ma nae), чо век сред њег ве ка оти ски вао 
се у јед ну крај ње не из ве сну пу сто ло ви ну, ко ја је мо гла тра ја ти го
ди на ма, и но си ти низ опа сно сти: од раз бој ни ка, бо ле сти, при род
них не сре ћа, и та ко да ље. Са мим тим, зна чај пу то ва ња био је мно
го ве ћи, што је усло ви ло да оно по ста не кул тур ни чин и зна ча јан 
књи жев ни мо тив. Је ро те јев пут, „ко ји је тра јао не што ви ше од го
ди ну да на, од сре ди не 1704. до сре ди не 1705”4, има све од ли ке сред
њо ве ков ног.

За чо ве ка два де се тог ве ка, пу то ва ње је по ста ло умно го ме лак
ше. Пар ни мо тор и, ка сни је, мо тор са уну тра шњим са го ре ва њем, 
омо гу ћи ли су да се са о бра ћај уна пре ди на је дан но ви ни во; же ле
зни ца и по мор ски са о бра ћај до жи ве ли су сво је злат но до ба. Ве ћи на 
за пад ног све та по ста ла је крај ње до ступ на, и то не са мо фи зич ки; 
све ве ћа до ступ ност ин фор ма ци ја укло ни ла је вео ми сте ри ја са до
та да да ле ких и не по зна тих кра је ва. Све ово до ве ло је до то га да у 
све сти ве ћи не љу ди пу то ва ње из гу би ду бље зна че ње ко је је не ка да 

4 Б. Ма рин ко вић, нав. де ло, 102.
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имао; чак и ка да је за ни ма ње за ло ка ци ју на ко ју се до ла зи по стоја
ло, сам чин до ла ска из бле део је. У књи жев но сти, ме ђу тим, пу то
ва ње је оп ста ло као мо тив.

Нај зна чај ни јим ти пом пу то ва ња у сред њо ве ков ној ли те рар ној 
тра ди ци ји мо же мо сма тра ти хо до ча шће, ко је за у зи ма ва жно ме сто 
у хри шћан ској и ислам ској тра ди ци ји. У сред њем ве ку, оби ла же ње 
све тих ме ста пред ста вља ло је зна ча јан циљ у жи во ту ве ћи не људи; 
хо до ча шћа су ва ри ра ла од ло кал них (по пут оног опе ва ног у Кен
тер бе риј ским при ча ма), па до оди се ја ко је су се про те за ле пре ко 
три кон ти нен та. Не из бе жно је би ло да се уз та кав тип пу то ва ња 
ве же са крал ни зна чај, и да оно вре ме ном по при ми је дан ду бљи, 
сим бо лич ки зна чај пу то ва ња ду ше, ко је на ми кро ко смич ком пла
ну пред ста вља од раз ма кро ко смич ког хо до ча шћа.

Ова ди мен зи ја зна че ња не са мо да је са чу ва на у ба рок ном про
ски ни та ри о ну не го је чак и по при ми ла мно го ве ћи зна чај не го што 
је до тад има ла у срп ској књи жев но сти; по то ме се, па ра док сал но, 
при бли жа ва мо дер ном пу то пи су и ода ља ва од ви зан тиј ског про
ски ни та ри о на. По пут мо дер ног пу то пи са, про ски ни та ри он пу то
ва њу да је до да тан ни во зна че ња, пре тва ра ју ћи га у чин кул ту ре и 
са мо спо зна је; ме ђу тим, ов де је реч о кон вер ген ци ји, с об зи ром на то 
да про ски ни та ри он ни је из вр шио ути цај на раз вој на шег мо дер ног 
пу то пи са, и да се не мо же го во ри ти о при ме ру књи жев не ево лу
ци је. Про ски ни та ри он, да про ду жи мо са би о ло шком ана ло ги јом, 
пред ста вља уга ше ну гра ну на жан ров ском „др ве ту жи во та”.

Мо дер ни пу то пис раз ли ку је се од про ски ни та ри о на у не ко
ли ко бит них та ча ка: у пи та њу је жа нр раз ли чи те ге не зе, на стао 
не за ви сно од сред њо ве ков не ви зан тиј ске тра ди ци је и ли шен чи сто 
хри шћан ске ви зу ре, у ко јој се са крал ност пу то ва ња ну жно ве зу је 
за ре ли гиј ску пред ста ву. Пу то ва ње ду ше у про ски ни та ри о ну у 
ге о граф ском сми слу је ве за но за све та ме ста, а у ме та фи зич ком 
за ана лог не про це се про чи шће ња и ис ку пље ња (ну жно ре ли гиј ски 
ко но ти ра не. У мо дер ном пу то пи су се, та ко ђе, мо же го во ри ти о 
пу то ва њу ду ше, али оно је та мо, пре све га, лич но, из ме ште но из 
хри шћан ског ко ор ди нат ног си сте ма; као ре зул тат, жа нр се усло
жња ва, бо га те ћи се раз ли чи тим ути ца ји ма.

Је ро те је во Пу та ша стви је сме ште но је у је дан пре вас ход но 
хри шћан ски оквир; у ње му се опи су је пут у Све ту зе мљу и по вра
так из ње5. У мно гим сво јим де ло ви ма, оно је је дан за мо ран ка та
лог ко ји се с на по ром чи та и пре си ћу је чи та лач ку ма шту; ме ђу тим, 

5 Ни је зго рег на по ме ну ти да се по вра так од ви јао раз ли чи том ру том како 
би се очу ва ла сли ка кру га, са вр ше ног ге о ме триј ског об ли ка, ко ји на сим бо лич
ком пла ну од го ва ра пу то ва њу ду ше.
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епи зо де ко је ис па да ју из стро ге де скрип тив но сти и окре ћу се опчи
ње но сти ег зо тич ним, као и уме ци ле ген дард ног ка рак те ра овом 
про ски ни та ри о ну да ју на за ни мљи во сти и чак га и да нас чи не при
влач ним шти вом. Су коб кру те, тра ди ци о нал не нор ме и ства ра о ца
ино ва то ра и ви ше је не го очит, што до во ди до не хо мо ге ног ка рак
те ра де ла. Је ро теј пи ше на раз ме ђи епо ха, и у ње му се тра ди ци о
на ли ста су ко бља ва са мо дер ни стом.

Пла стич ни опи си свећ ња ка, ол та ра и ико на, то ли ко пре ци зни 
да би се мо гли ис ко ри сти ти за из ра ду ша бло на за 3D штам пач не 
мо гу би ти оно што нас при вла чи Је ро те ју; то су очи то ана хро ни 
еле мен ти, ру ди мен ти прак тич ног зна ча ја про ски ни та ри о на и по
тре бе за до ку мен тар но шћу. Та ква ба нал на фак тив ност је у пре ђа
шњим вре ме ни ма има ла од ре ђе ни зна чај, али га у мо дер но сти гу би; 
убр за ни раз вој ви зу ел них ме ди ја кроз вре ме га чи ни све из ли шни
јим. Ба кро рез је још у Ди ре ро во до ба успе шно за ме њи вао хи ља де 
ре чи; фо то гра фи је у де вет на е стом и два де се том ве ку ра де то још 
успе шни је.

Пу то пис за чо ве ка мо дер ног до ба ни је исто оно што је био чо
ве ку сред њег ве ка: је ди ни из вор ин фор ма ци ја о дру гим обла сти ма. 
Фак тив ни зна чај пу то пи са ве ли ким гу би на зна ча ју, и пу то пис по
ста је фик ци ја; ње гов зна чај са да је пре вас ход но умет нич ки. Пу топи
сац ви ше не го во ри о по да ци ма за рад по да та ка већ их упо тре бља ва 
да би ство рио јед ну умет нич ку ви зи ју; то је ра дио и Је ро теј, али у 
ма њем оби му и са ма њом са мо све сти. По гле да мо ли Пе тро ви ће ву 
Афри ку, ви де ће мо да је ње на чи ње нич на стра на (ма ко ли ко де ло 
би ло ин фор ма тив но), пре све га, у слу жби гра ђе ња ко ли зи је са (има
го ло шким) Дру гим; код Ду чи ћа се фак тив ност чак за не ма ру је, и 
ак це нат је на јед ној лич ној им пре си ји и фи ло зоф ском про ми шља ју.

То што Је ро те јев пу то пис и да нас иза зи ва па жњу чи та ла ца, 
а не са мо исто ри ча ра књи жев но сти го во ри о то ме да је, нај ве ро ват
ни је не све сно, су прот ста вив ши свој умет нич ки сен зи би ли тет тра
ди ци ји жан ра у ко ме ства ра, ство рио де ло ван вре ме них умет нич
ких ква ли те та. Да би смо мо гли бо ље раз у ме ти на чин на ко ји је то 
оства ре но, упо ре ди ће мо ли те рар не по ступ ке, све то на зор и по глед 
на Дру го овог про ски ни та ри о на и пу то пи са с ко јим смо иза бра ли 
да га по ре ди мо, да би се на кра ју по за ба ви ли ње го вом ре цеп ци јом 
у срп ској књи жев но сти.

Ли те рар ни по ступ ци Је ро те ја Ра ча ни на

Основ ни ли те рар ни по ступ ци Је ро те ја Ра ча ни на по те кли су из 
тра ди ци је про ски ни та ри о на и ста ре срп ске књи жев но сти уоп ште: у 
пи та њу су, пре све га, де скрип ци ја и ка та лог. Опи си ма раз ли чи тих 
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пред ме та, зда ња и ме ста по све ћу је се до ста па жње. На по ми ње мо 
да се нај че шће не мо же го во ри ти о пеј за жу у пра вом сми слу те 
ре чи, с об зи ром на то да умет нич ка сти ли за ци ја ни је при сут на и 
да уме сто ње има мо пре вас ход но тех нич ке опи се. Има ју ћи у ви ду 
прет по став ку да је ово де ло мо гло на ста ти као про ши ре ње пут
нич ког днев ни ка6, не чу ди при су ство мно гих ка та ло га (на бра ја ње 
ме ста и ко на ка итд.).

Вре ди се за др жа ти на упли ву раз ли чи тих књи жев них жан
ро ва ко ји обо га ћу ју овај пу то пис: пре све га, реч је о ле ген да ма и 
пре да њи ма (пре вас ход но ети о ло шким) ко је се ве зу ју за раз ли чи та 
ме ста на Је ро те је вом пу ту. По ред то га, ви дљив је уплив жи тиј не 
књи жев но сти, по го то во ње ног нај зна чај ни јег (фан та стич ког) еле
мен та: чу де са све та ца. У том сми слу, по себ но је симп то ма тич на 
епи зо да о бу ри на пу чи ни, ко ја се мо же упо ре ди ти са слич ном епи
зо дом у жи ти ју Св. Са ве; у пи та њу је зна ча јан мо тив не са мо хри
шћан ске ре ли ги о зне не го књи жев но сти уоп ште. Све то го во ри нам 
о Је ро те је вој до број упу ће но сти у сред њо ве ков ну књи жев ност и 
бо га ту кул тур ну тра ди ци ју.

Ле ген дар ни уме ци ка рак те ри сти ка су ба рок ног ме та фи зич ког 
пеј за жа, ко ји се гра ди пу тем ма те ри јал них обје ка та ко ји сво ју 
ма те ри јал ност тран сцен ди ра ју; „јед ном ма те ри јал ном објек ту од
го ва ра и пра ти га ле ген да, ње гов ме та фи зич ки али би”7. Овај по сту
пак ве зу је се за „ожи вља ва ње ин те ре со ва ња за свет чу да, за ми стич
не ле ген де, за хри шћан ску ег зо ти ку, чи ји је је дан вид за до во ља ња 
и пу то ва ње у све та ме ста”8. Он ни је су бјек ти ван већ објек ти ван, 
од но сно пред ста вља ин тер тек сту ал но по ве зи ва ње са ста ром срп
ском књи жев но шћу; вре ме ном се про ши рио и на објек те без са
крал ног зна ча ја, с ре ли ги је скре нуо у исто ри ју и ле ген ду, и ти ме 
мо дер ни зо вао про ски ни та ри он.

За са вре ме ног чи та о ца, ме ђу тим, уоч љив је не до ста так ути ска 
ро ма неск ног; ро ман као жа нр та да још ни је био ус по ста вљен у срп
ској књи жев но сти. На ра тив на ди мен зи ја Је ро те је вог де ла сла бо је 
из ра же на: она је, исти на, при сут на за то што је при сут но кре та ње 
кроз про стор, али нај ве ћи део про ски ни та ри о на је сте упра во ста
ти чан. Ста тич ност по сто ји и у Ду чи ће вом де лу Гра до ви и хи ме ре, 
али она је дру га чи јег ти па: Ду чић се са мим чи ном пу то ва ња ни не 
ба ви већ су штин ски пи ше огле де о зе мља ма и њи хо вим љу ди ма. 
С дру ге стра не, Афри ка се не дво сми сле но чи та као уз бу дљи ви 
ро ман.

6 Пут је тра јао од сре ди не 1704. до сре ди не 1705. го ди не, а пу то пис је 
за вр шен 1727. го ди не.

7 М. Па вић, нав. де ло, 312.
8 Исто.
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Мо дер ни пу то пис као вр ста из ра зи то је флу и дан и на ла зи се 
под не пре ста ним ути ца јем дру гих књи жев них вр ста. Код Ду чи ћа, 
де скрип ци ја по јав не ствар но сти пот пу но је по ти сну та у дру ги план; 
уме сто то га, фо кус је на фи ло зоф ском про ма тра њу. Ту се есеј сје
ди њу је с пу то пи сом, док код Пе тро ви ћа има мо до ми нан тан ути цај 
ро ма неск ног. Ду чи ћев пу то пис не ма из ра же ну на ра тив ну ди мен
зи ју, Пе тро ви ћев је цео јед на ве ли ка при ча, фик ци о на ли за ци ја 
пу то ва ња. Пре о бра жај из пре вас ход но до ку мен тар не фор ме у пре
вас ход но ли те рар ну из ро ди ла је мо дер ни пу то пис, мо же мо за кљу
чи ти; у Је ро те је вом пи са њу на ла зи мо кли цу те ме та мор фо зе.

Су срет са Дру гим

Раз ма тра ње ко је сле ди за по че ће мо Гво зде но вом тврд њом како 
је „у књи жев ним де ли ма – као и у жи во ту – основ ни би на ри зам 
[...] ко лек тив вла сти тог / ко лек тив дру гог”9. Го во ре ћи о пу то пи су 
Јо ва на Ду чи ћа, овај ау тор при ме ћу је сле де ће: „опи си дру гих на
ци о нал них кул ту ра чи не, као што су ука за ли број ни кри ти ча ри, 
до ми нант ну ка рак те ри сти ку ње го вог пу то пи са – и то мно го опи
си дру гих као по је ди на ца не го пред став ни ка гру па и са мих гру
па”10. Ду чи ћев су срет са Дру гим упо ре ди ће мо са Је ро те је вим 
(Еги пат, Па ле сти на) и Пе тро ви ће вим (иа ко је он бо ра вио на дру гом 
де лу африч ког кон ти нен та за раз ли ку од дру ге дво ји це ау то ра).

До шав ши у Еги пат, Је ро теј бе ле жи оно на шта је на и шао, и 
вр ло су рет ки мо мен ти у ко ји ма би се у ње му мо гло ви де ти не што 
ви ше од ба рок ног ту ри сте: опи си еги пат ског жи вља, вред но сно 
не у трал ни, не ма ју пре тен зи је на оп штост и уме сто то га пред ста
вља ју за бе ле же не сли ке из сва ко днев ног жи во та. Еле мен ти ег зо
ти зма су при сут ни: ди вље ње пал ма ма („фи ник”) ко је су у то вре ме 
би ле из ра зи то по пу лар не у срп ској кул ту ри, но је вом ја је ту, ше ћер
ној тр ски, па му ку. Ве ли ка се па жња по све ћу је би блиј ским зна ме ни
то сти ма (Јо си фов бу нар, двор, ам ба ри; ме сто где се Христ скри вао; 
ме сто раз два ја ња Цр ве ног мо ра).

У Је ро те је вој све сти, Афри ка ни је ан тро по ло шка обе ле же на. 
За Ду чи ћа је ре че но ка ко „из ста рог пре ла зи у ан тро по ло шки нај
ста ри ји свет, из све та бе лих љу ди од ла зи [...] ’ме ђу љу де цр не, са 
њи хо вим на ра ви ма пр вог чо ве ка’”11; то још ви ше ва жи за Пе тро ви
ћа, ко ји од ла зи у цр ну Афри ку, кон ра дов ско „ср це та ме”. Ус по ста
вља се не пре мо сти ва ра си јал на раз ли ка: „Због то га, што смо да ље, 

9 Вла ди мир Гво зден, Јо ван Ду чић пу то пи сац: оглед из има го ло ги је. Но ви 
Сад: Све то ви, 2003, 25.

10 Исто.
11 Исто, 206–207.
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љу ди нам из гле да ју све ди вљи ји, све ус пла хи ре ни ји и све ви ше 
јед но дру го чо ве чан ство, па кле но, пра шум ско и пе ћин ско. Ова квих 
цр на ца ни ка да не ма у Евро пи; они се ни ка да не ци ви ли зу ју”12.

Су срет са, у срп ској тра ди ци ји мно го зна чај ни јим пред став
ни ци ма Дру гог, љу ди ма ислам ске ве ро и спо ве сти, још је ре ле вант
ни ји. Код Ду чи ћа се ја вља „низ би на ри за ма кроз ко је се по твр ђу је 
те за о над мо ћи европ ског ду ха [...] над ислам ском ци ви ли за ци јом”13; 
Пе тро вић се му сли ма на по вре ме но до ти че са пред ра су да ма, нпр.: 
„Пр во што на пу сте кад пре ђу из фе ти ши зма у му сли ман ство је сте 
чи сто ћа. Му сли ман ство их на у чи да се за пи ра ју и они пре ста ју да се 
пе ру”14. Код Је ро те ја, би на ри зми су од сут ни; на мно гим се ме сти ма 
го во ри о Тур ци ма, али они су са мо део пу то пи шче ве сва ко дне ви
це или пред мет ле ген ди и пре да ња (нпр. предањe о кр ви ка лу ђе ра 
ко га су Тур ци уби ли и ко ја се ни је мо гла укло ни ти са зи да).

Је ро те је ва и Ду чи ће ва Па ле сти на умно го ме се раз ли ку ју; Је
ро теј го во ри из по зи ци је хо до ча сни ка и пи сца во ди ча за бу ду ће хо
до ча сни ке. Овај део Пу та ша стви ја мо жда је и нај за си ће ни ји ду гим 
опи си ма (по себ но се ис ти чу де таљ ни про то ко ли цр кве них об ре да 
у раз ли чи тим све ти ња ма) и ка та ло зи ма ме ста, што, уо ста лом, при
ли чи ње го вој мо гу ћој прак тич ној на ме ри. При ступ је до ку мен та
ри стич ки, очи та је ути ли тар на на ме на, фик тив ност се по вла чи 
пред фак тив но шћу, а опис зе мље чвр сто је уте ме љен у су вре ме ним 
ур ба ни стич ким и ге о по ли тич ким при ли ка ма; с дру ге стра не, Ду чић 
се ба ви ван вре ме ним су до ви ма, за не ма ру ју ћи су вре ме не исто риј
ске до га ђа је, опи су ју ћи, пре све га, „про стор у ко јем се од ви ја ла 
но во за вет на при ча, кра јо лик ко ји од ра жа ва за у ста вље но вре ме 
би блиј ских до га ђа ја”15.

Је ро те је ви Је вре ји („Чи ву ти”) део су ствар но сти и при хва та ју 
се као да тост, као нео дво ји ви члан мул ти кон фе си о нал ног кон гло
ме ра та свој стве ног бли ско и стич ним про сто ри ма; Ду чић, с дру ге 
стра не, да је „низ ка рак те ри за ци ја је вреј ског на ро да”16, и пи шу ћи 
на им пли цит ној, есен ци ја ли стич кој прет по став ци „ду ха на ци је” 
по ку ша ва да ти при каз јед ног на ро да. Мо же се го во ри ти о пред ра
су ди пре ма Је вре ји ма, ко ја, као и Пе тро ви ће ва пред ра су да пре ма 
африч ким ста ро се де о ци ма, су штин ски пред ста вља ан тро по ло шки, 
а не ра си стич ки ра си зам, ко ји се пре вас ход но ре а ли зу је као од раз 
њи хо ве евро цен трич но сти и кул ту ре вре ме на у ком су жи ве ли, јер, 
„ау тор се осла ња на ау то ре, на сле ђу је кон вен ци је и оп шта ме ста”17.

12 Раст ко Пе тро вић, Афри ка. Бе о град: Про све та, 1955, 66.
13 В. Гво зден, нав. де ло, 202.
14 Р. Пе тро вић, нав. де ло, 64–65.
15 В. Гво зден, нав. де ло, 196.
16 Исто, 197.
17 Исто, 30.
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Ме та на ра ти ви на ци је и ра се у Је ро те је во вре ме ни су по сто
ја ли. Бур жо а ске ре во лу ци је и на ци о нал ни пре по ро ди још се ни су 
од и гра ли, на Дар ви на и ње го во уче ње мо ра ће се че ка ти ско ро чи тав 
век. За Је ро те ја, жи вот у мул ти на ци о нал ној и мул ти кон фе си о нал
ној сре ди ни био је ствар ност (ка ко у Тур ској, та ко и у Ау стри ји), а 
иде о ло шку под ло гу за де мо ни за ци ју Дру гог ни је ни по се до вао; све 
то до ве ло је до јед ног ко смо по лит ског од но са пре ма Дру гом, у ко ме 
не ма тра го ва ко ло ни јал ног дис кур са и ра си ја ли зма ко ји ће би ти 
при сут ни у ства ра ла штву Јо ва на Ду чи ћа, па и Раст ка Пе тро ви ћа; 
„у сво јим књи жев ним по сло ви ма оста вио до ста тра го ва о се би као 
чо ве ку ко ји је кроз жи вот про ла зио ши ро ко отво ре них очи ју”18.

Је ро теј – пр ви мо дер ни пу то пи сац?

О ства ра ла штву Је ро те ја Ра ча ни на да нас се мо ра мо ин фор ми
са ти у „не ве ли кој и све пре но по у зда ној ли те ра ту ри”19. Већ од 
са мих по че та ка срп ске на у ке о књи жев но сти, о ње га су се огре
ши ли Сто јан Но ва ко вић, ко ји је на чи нио не ко ли ко ве ли ких фак
то граф ских гре ша ка, као и Јо ван Скер лић, па и Ми лан Ка ша нин, 
ко ји су ње го вом де лу по вр шно при сту па ли20. Ма рин ко вић та ко 
спо ми ње при мер са но тор ним „ба кар ним гум ном” ко је је би ло јед
но од пред ме та ду го трај не, сит ни чар ске рас пра ве из ме ђу Скер ли ћа 
и Ста но ја Ста но је ви ћа21.

Спор ни од ло мак гла си: „И ту нам ка зи ва ху (кур зив М. М.): 
Ка да су ра ни је Ср би из Пре ко мор ја пре шли из срп ске зе мље иза 
Тро је гра да – и за тим се Ср би и на зва ли по ре ци тој, те су нај пре 
на Ов че по ље па ли; и ту су ско ва ли од ба кра гум но [...]”22. Скер лић 
му је на осно ву тог при ме ра, као и на зи ва ња Ни ла ре ком ко ја исти
че из ра ја, при пи сао ла ко вер ност и пра зно вер је; овој тврд њи су
прот ста вио се Ста но је вић, ис прав но при ме тив ши да Је ро теј са мо 
пре но си ве ро ва ње. Ме ђу тим, не суп стан ци јал ност ова квог ди ску
то ва ња о Је ро те је вом пи са њу Ма рин ко вић до ка зу је ти ме да је „ба
кар но гум но [...] спе ци фи чан на зив за ме сто где се, из ме ђу оста лог, 
оба вља ла вр шид ба жи та”23, те да се ра ди о при ме ру ме ша ња уче
них ле ген да с на род ном тра ди ци јом.

18 Б. Ма рин ко вић, нав. де ло, 78.
19 Исто, 73.
20 Исто, 74.
21 Исто, 75.
22 Је ро теј Ра ча нин, „Пу то ва ње ка гра ду Је ру са ли му” (пре вео Јо ва но вић 

То ми слав). Од Ра ча на до Сте ри је: срп ска књи жев ност XVI II ве ка: (ба рок, про све
ће ност, кла си ци зам, пред ро ман ти зам): хре сто ма ти ја. Ур. Сав ко вић На да. Но ви 
Па зар: Др жав ни уни вер зи тет; Но ви Сад: За вод за кул ту ру Вој во ди не, 2010, 42.

23 Б. Ма рин ко вић, нав. де ло, 77.



684

Не мо же мо, а да се не за па њи мо ста њем ли те ра ту ре о Је ро
те ју и ње го вом де лу: „све оно што се о ње му до сад твр ди ло до би
ло је, то ком вре ме на, чу до ви шне раз ме ре про из вољ них ста во ва”24. 
Рас пра вља ло се чак и о то ме да ли му је Је ро теј пра во име; го ди
на на стан ка ње го вог пу то пи са ви ше пу та је по гре шно да ти ра на 
(на стао је 1727. го ди не). „Ни ка да не ће би ти си гур но ко ли ко је, у 
ства ри, са вре ме ним чи та о ци ма мо гао да бу де по знат”25; из да ња 
де ло ва пу то пи са под ре дак ту ром Па вла Ста ма то ви ћа и Сто ја на 
Но ва ко ви ћа у ве ли кој су ме ри од сту па ла од ори ги на ла.

Вред но ва ње Је ро те је вог пу то пи са ишло је ру ку под ру ку са 
ова квим ста њем на ше на у ке. Го то во увек, књи жев на вред ност му 
је оспо ра ва на, а че сто би на удар до ла зио и сам ра чан ски мо нах, 
ко ји би, за јед но са сво јом са бра ћом био ка рак те ри зо ван као при пад
ник пре пи сме но сти не го књи жев но сти. Ме ђу тим, Пу та ша стви је 
за слу жу је мно го по зи тив ни је ве ро ва ње, у пи та њу је „опре де ље ње 
ра но са зре лог ин те лек ту ал ца да све до чи о свом до бу и сво јој ствар
но сти”26, а Је ро теј је „ме ђу са вре ме ни ци ма из у зе тан по то ме коли
ко је у се би но сио ду хов ног не ми ра”, а тра ди ци ју је „на свој на чин, 
раз био и у ко ма ди ма раз ба цао по про сто ри ма ко јим је про шао”27.

Ми смо, на кон по ре ђе ња Је ро те је вог де ла са мо дер ним пу то
пи си ма, по ка за ли слич но сти и раз ли ке ме ђу њи ма: Је ро теј се мо же 
сма тра ти ана хро ним у по гле ду стил ских по сту па ка, књи жев них 
узо ра и све то на зо ра, али, с дру ге стра не, у по гле ду од но са пре ма 
до жи вље ном, по и ма ња Дру гог и све сти о тра ди ци ји на ко ју се 
на сла ња, из ра зи то мо де ран. Сто га, Пу та ша стви је с раз ло гом мо
же мо на зва ти пр вом срп ском пу то пи сном књи гом мо дер не књи жев
но сти, а ње ног ау то ра, след стве но – мо дер ним пу то пи сцем. Квали
те ти ње го вог де ла, на жа лост, тек тре ба да бу ду озбиљ но схва ће ни 
и до жи ве кри тич ку об ра ду ка кву су за слу жи ли.

Срп ска пу то пи сна кул ту ра и ње но ме сто у окви ру европ ске 
још увек ни су до вољ но ис тра же ни; по сле ди ца то га је сте не до ста
так ја сне сли ке о ди ја хро ниј ском раз во ју срп ског пу то пи са. Ја сно 
је да су мно ге од те шко ћа у ова квом из у ча ва њу објек тив не – не до
ступ ност ве ли ког бро ја ру ко пи сних де ла, до ми нант них у вре ме ну 
пре ти по граф ске кул ту ре, и, по сле дич но, не по сто ја ње аде кват ног 
ге но ло шког мо де ла из ве де ног ин дук тив ном ме то дом. Ипак, мно
го број ни про пу сти ко ји се не мо гу об ја сни ти друк чи је до не ма ром 
и не за ин те ре со ва но шћу го во ре нам о то ме да про сто ра за ре ва ло
ри за ци ју на шег кул тур ног на сле ђа и те ка ко има.

24 Исто, 98.
25 Исто, 103.
26 Исто, 118.
27 Исто.
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Је ро те је во де ло са мо је игром слу ча ја до спе ло до нас у ин те
грал ном об ли ку, за хва љу ју ћи ру ском из да њу; ау то граф је одав но 
из гу бљен. Мо же мо прет по ста ви ти да, на жа лост, ве ли ки број ру ко
пи са ни је био те сре ће. Оно што је пак си гур но је сте да је, за разли
ку од Пу та ша стви ја, до бар део са чу ва не гра ђе остао не пре ве ден 
или чак ни ка да ни је ни об ја вљен. Ко ли ко са мо за бо ра вље них књи
га че ка да бу де по но во от кри ве но! На ше је убе ђе ње да би се, на кон 
са мо ма ло ис тра жи ва ња, по сто је ће исто ри је срп ске књи жев но сти 
мо ра ле уве ли ко пре пра вља ти. Зна ча јан ко рак у том прав цу свака
ко би пред ста вља ло да ва ње за слу же ног ме ста Је ро те ју Ра ча ни ну.

Ње гов зна чај не ле жи у ути ца ју ко ји је оства рио (јер као што 
смо већ на по ме ну ли, пи та ње је у ко јој је ме ри Пу та ша стви је уоп
ште и би ло по зна то са вре ме ни ци ма) већ у то ме што се у ње му ја сно 
ви ди ве ли ка кул тур на про ме на ко ја је за хва ти ла оно вре ме не Ср бе, 
ко ји су тек за по чи ња ли с укљу чи ва њем у европ ске то ко ве. Је ро теј 
је, сто га, по след њи ме ђу ста ри ма и пр ви ме ђу но ви ма, де те „пре
ла зног по ко ле ња” и вред но све до чан ство о ви тал но сти срп ске кул
ту ре, ко ја ће се, из већ по там не лих окви ра сред њо ве ко вља бр зо 
уз ди ћи на ни во осам на е стог ве ка, не гу бе ћи при том ни шта од 
сво јих осо бе но сти.

С Је ро те јем, про ски ни та ри он је до сти гао нај ви ши сте пен који 
је, не од ри чу ћи се сво јих есен ци јал них жан ров ских осо бе но сти, 
мо гао. У Пу та ша стви ју се сти чу мо дер ни пу то пис и во дич за хо
до ча сни ке; да би се ово двој ство ис прав но вред но ва ло, по треб но 
је има ти слу ха за иди о син кра зи је књи жев но сти вре ме на у ко ме је 
на ста ло; слу ха ко ји је на шим књи жев ним исто ри ча ри ма, че сто за
сле пље ним ву ков ским ре а ли стич коути ли та ри стич ким про се де ом, 
углав ном не до ста јао. На да мо се да је овај рад, сво јим ис пи ти ва њем 
Је ро те је вог де ла у све тлу тра ди ци је ба рок ног про ски ни та ри о на и 
мо дер ног пу то пи са, ма кар ма ло до при нео раз у ме ва њу на шег пр вог 
мо дер ног пу то пи сца.

Ми лош Ми ха и ло вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
алум нус
m.m.ze on @gmail.co m




