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К Р И  Т И  К А

ПЕ РИ О ДИ ЗА ЦИ ЈА И (РЕ)КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
КЊИ ЖЕВ НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ:  

„СЛУ ЧАЈ” ПРЕ(Д)РО МАН ТИ ЗМА 

Та тја на Јо ви ће вић, Књи жев ност из ван пам ће ња: лир ска по е зи ја „До си
те је вог до ба”, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2021

Об ја вље на као пе де сет и пе та књи га у еди ци ји Сту ди је и рас пра ве 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, на уч на мо но гра фи ја Књи жев ност 
из ван пам ће ња: лир ска по е зи ја „До си те је вог до ба” Та тја не Јо ви ће вић са
ста вље на је из два ком по зи ци о но и жан ров ски ја сно оде ље на сег мен та, 
на сло вље на „Пр ви део” и „Дру ги део”. Пр ви сег мент мо но гра фи је (име но
ван као „Пр ви део”) чи ни ис црп на сту ди ја „У про сто ри ма пре(д)ро ман
ти зма”, ко ја пред ста вља те о риј скоме то до ло шки и тер ми но ло шки основ 
за раз у ме ва ње про блем ских те жи шта це ло куп не мо но гра фи је, док је 
дру ги сег мент (име но ван као „Дру ги део”) са чи њен од на уч них ра до ва/
огле да по све ће них раз ма тра њу сег ме на та за себ них/ин ди ви ду ал них по
е ти ка, од но сно (пре)ис пи ти ва њу ста ту са, умет нич ке вред но сти и од ли ка 
за те ма ти ку ко ја је пред мет про у ча ва ња ка рак те ри стич них де ло ва пе
снич ког опу са До си те ја Об ра до ви ћа, Еу ста хи је Ар сић, Па вла Со ла ри ћа 
и Ми ха и ла Вит ко ви ћа.

На кон оби мом не ве ли ке, али ин струк тив не „Увод не ре чи”, у ко јој 
се да ју оба ве ште ња о ме то ди и ци ље ви ма спро ве де ног ис тра жи ва ња и 
у ко јој се то ко ви раз во ја срп ске по е зи је у сред њим фа за ма но ве срп ске 
књи жев но сти са гле да ва ју као иза зов (из хер ме не у тич ког, али и књи жев
но и сто риј ског аспек та), док се оп сег „жи ве књи жев не тра ди ци је”, од но сно 
„жи вог по ет ског пам ће ња” пер ци пи ра као (за)да тост ко ју је нео п ход но, 
по мним књи жев но и сто риј ским ис тра жи ва њем, ре ви ди ра ти, у сту ди ји „У 
про сто ри ма пре(д)ро ман ти зма”, са ста вље ној од по гла вља „Ma pa mun di 
и ’срп ски слу чај’”, „Ка кра ју ве ка: све да ље од и на траг ка ’пе сни ци ма иза 
пам ће ња’” и „А ку да са свом том по е зи јом, у тра га њу за не пам ће ним”, 
ау тор ка де таљ но пре до ча ва на ста нак и ста тус ро ман ти зма (као ти по ло
шке од ред ни це), ка ко у не мач кој, та ко и у срп ској на у ци о књи жев но сти, да 
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би као нај и за зов ни ју (за ак си о ло шко са ме ра ва ње и књи жев но и сто риј ско 
си ту и ра ње) из дво ји ла по е зи ју срп ског пре(д)ро ман ти зма. Упр кос опре
де ље њу да се у мо но гра фи ји Књи жев ност из ван пам ће ња ба ви књи жев
ним фе но ме ном за ко ји се ве зу ју и ко ји од ре ђу ју про це си по ти ски ва ња, 
за бо ра вља ња, ума ње ња или не при зна ва ња вред но сти и до след не марги
на ли за ци је, Та тја на Јо ви ће вић, за пра во, по ста вља пи та ња ко ја су ка ко 
за књи жев ну кри ти ку и ме та кри ти ку, та ко, пр вен стве но, за књи жев ну 
исто ри ју, кључ на, фун да мен тал на, (са мо)од ре ђу ју ћа, а то су, пре све га, 
пи та ње пе ри о ди за ци је (ко је се ука зу је као по себ но ком плек сно пи та ње, 
по го то во у раз до бљу у ко јем стил ско по е тич ка свој ства раз ли чи тих, не
рет ко ди вер гент них књи жев них пра ва ца, по сто је на по ре до, ка ко на ни
воу по је ди нач них опу са, та ко, дра ма тич ни је, на ни воу по је ди нач них 
ли те рар них оства ре ња) и пи та ње ка но на (стра те гијâ књи жев ног пам ће ња 
и књи жев ног за бо ра ва, од но сно по ступ ка из два ја ња до ми нант них, ма ги
страл них то ко ва у срп ској књи жев но сти и оних скрај ну тих, по ти сну тих, 
не а де кват но про ту ма че них и не до вољ но пре ци зно кон тек сту а ли зо ва них, 
оних ко ји ма је инер ци ја у пре у зи ма њу и при ме ни књи жев но и сто риј ских 
кла си фи ка ци ја ре ду ко ва ла оп сег, уло гу, зна чај и вред ност). Лир ска по
е зи ја пр вих де це ни ја XIX ве ка и пре(д)ро ман ти зам па ра диг ма ти чан су 
при мер ова кве књи жев но и сто ри о граф ске ре дук ци је. Ши ро ко при хва ће на, 
у срп ској на у ци о књи жев но сти уста ље на, те за о ка шње њу, по зни јем 
ја вља њу ро ман ти зма у срп ској књи жев но сти у од но су на дру ге европ ске 
књи жев но сти, пре ма уви ди ма Та тја не Јо ви ће вић, по сле ди ца је пре ви
ђа ња од ли ка срп ске ли ри ке у пр вим три ма де це ни ја ма XIX ве ка. Та ко, 
ро ман ти чар ски им пул си ја вља ју се још у по зном ба ро ку (нпр. у Ор фе ли
но вом „Сје то ва ни ју мла дог на у че ног чо ве ка”), док у по е зи ји До си те ја и 
ње го вих са вре ме ни ка по ста ју знат но уоч љи ви ји, ре ле вант ни ји (кон сти
ту тив ни у про це су из град ње ста бил ног по е тич ког обра сца) и за сту пље
ни на чи та вом ни зу пла но ва – од те ма и рас пло же ња, пре ко по ло жа ја и 
уло ге лир ског су бјек та, до је зи ка, сти ла и ме три ке. Ка ко би од ре ди ла 
ста тус, оп сег и од ли ке пред ро ман ти чар ских по ја ва у срп ској књи жев но
сти, Та тја на Јо ви ће вић, у сту ди ји „У про сто ри ма пре(д)ро ман ти зма”, даје 
де та љан исто ри јат де фи ни са ња ро ман ти зма, ка ко у не мач кој те о ри ји књи
жев но сти, исто ри ји књи жев но сти и фи ло зо фи ји, та ко и у срп ској исто
ри ји књи жев но сти, при че му ау тор ка па жњу по кла ња ста во ви ма о ро ман
ти зму пред став ни ка ста ри је, јен ске ро ман ти чар ске шко ле (бра ће Шле гел), 
мла ђе, хај дел бер шке шко ле (пре све га, Хер де ра), као и Ге те о вом, Ши ле
ро вом и Хе ге ло вом ту ма че њу ро ман ти зма, све до ре зул та та ис тра жи ва ња 
про у ча ва ла ца по пут Ре не Ве ле ка („По јам ро ман ти зма у књи жев ној исто
ри ји”), Ар ту ра Лав џо ја (на чи ји рад се на до ве зу је Ре не Ве лек) и Иса и је 
Бер ли на (Ко ре ни ро ман ти зма). На кон пре до ча ва ња су че ље них ви ђе ња 
ро ман ти зма, пре све га, у не мач кој књи жев но на уч ној, фи ло зоф ској и есте
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тич кој ми сли, Та тја на Јо ви ће вић, у увод ном, пр вом сег мен ту мо но гра фи
је Књи жев ност из ван пам ће ња, да је де та љан пре глед ста ту са по е зи је 
пре(д)ро ман ти зма у исто ри ја ма срп ске књи жев но сти, по чев ши од Исто
ри је срп ске књи жев но сти (1867) Сто ја на Но ва ко ви ћа, у ко јој је ли ри ка 
ко ја прет хо ди ро ман ти зму вред но ва на из пер спек ти ве ву ков ске је зич ке 
по ли ти ке, као пред и сто ри ја и ан ти ци па ци ја но вог, ро ман ти чар ског књи
жев ног ства ра ла штва, пре ко Све ти сла ва Ву ло ви ћа, ко ји раз ли ку је „ро
ман тич ни” и „ју нач кона род ни” пра вац, као онај ко ји од но си пре ва гу 
над кла си ци стич ким из ра зом и раз ме ром (при че му као пред став ни ка 
ро ман тич ног прав ца Ву ло вић из два ја Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, а као пред
став ни ка ју нач кона род ног прав ца Си му Ми лу ти но ви ћа Са рај ли ју), све 
до Јо ва на Скер ли ћа и, ка ко је то на не ко ли ко ме ста у мо но гра фи ји на
ве де но, ко пер ни кан ског обр та ко ји је Скер лић унео у про цес опи си ва ња 
исто ри ја та но ве срп ске књи жев но сти, по ступ ком од ре ђи ва ња ро ман ти
зма као стил ске фор ма ци је (Та тја на Јо ви ће вић, ме ђу тим, не про пу шта 
да из дво ји и не га тив не аспек те Скер ли ће ве књи жев но и сто риј ске ме то де, 
бу ду ћи да Скер лић на чел но по ри че ге не рич ке ве зе ро ман ти зма са пред
ро ман ти чар ском епо хом, у скла ду са тим, по че так ро ман ти зма да ти ра 
су ви ше ка сно – у по зне че тр де се те го ди не XIX ве ка, а об у хват и по е
тич ка ис хо ди шта епо хе ро ман ти зма у зна чај ној ме ри ре ду ку је). На кон 
Скер ли ћа, ау тор ка из два ја про у ча ва о це као што су Ми о драг По по вић, 
ко ји у ка пи тал ном, тро том ном Ро ман ти зму пра ви от клон од до та да шње, 
фи ло ло шке тра ди ци је ту ма че ња пред ро ман ти зма, Ми ло рад Па вић, који 
у Ра ђа њу но ве срп ске књи жев но сти ши ро ко при сту па опи си ва њу пред
ро ман ти чар ских фе но ме на, са по себ ним ак цен том на раз гра ни че њу 
си мул та них кла си ци стич ких и пред ро ман ти чар ских опу са и књи жев них 
де ла, Јо ван Де ре тић, ко ји у Исто ри ји срп ске књи жев но сти, у за себ ном, 
обим ном по гла вљу, на сло вље ном „Пред ро ман ти зам” (са ин ди ка тив ним 
под на сло вом „Књи жев ност Ву ко вог до ба”) ту ма чи ову стил ски и по е тич
ки хе те ро ге ну по е зи ју, док је по себ на па жња по кло ње на ста во ви ма Дра
ги ше Жив ко ви ћа и Ду ша на Ива ни ћа о по е зи ји срп ског пред ро ман ти зма, 
из два ја њем сту ди ја о сен ти мен та ли зму и би дер ма је ру Дра ги ше Жив
ко ви ћа (у скло пу ње го вих Европ ских окви ра срп ске књи жев но сти), као 
ре ле вант них из у ча ва ња ко ја су умно го ме до при не ла бо љем упо зна ва њу 
по е зи је овог пе ри о да, од но сно упу ћи ва њем на ге о по ли тич ку стра ти фи
ка ци ју срп ског пред ро ман ти зма, на ње но ге о граф ско рас про сти ра ње – 
Ду шан Ива нић, у мо но гра фи ји Књи жев ност Срп ске Кра ји не у про то ро
ма ти чар ски по крет убра ја пи сце по пут Со ла ри ћа, До ше но ви ћа, Мр ка ља 
и Бо ро је ви ћа, док у вре ме ну ра ног ро ман ти зма из два ја, та ко ђе, два ти па 
ро ман ти чар ских опре де ље ња – јед но на ста ло у окви ри ма европ ског про
то ро ман ти чар ског на сле ђа (од ру со и стич ке иди ле до вер те ри зма) и дру
го, хер де ров ско пе ва ње на на род ну (пред став ник пр ве ори јен та ци је био 



732

би Спи ри дон Јо вић, а дру ге Јок сим Но вић Ото ча нин), док ства ра ла штво 
по бро ја них пе сни ка Ду шан Ива нић, у мо но гра фи ји Ка ге не зи срп ске 
по е зи је, ту ма чи у по гла вљу „Кра ји шки круг”. Да кле, ста тус тер ми но ло шке 
од ред ни це, али и са ме епо хе пред ро ман ти зма ме њао се у исто ри ја ма срп
ске књи жев но сти, а као зна чај ну ди стинк ци ју Та тја на Јо ви ће вић из два ја 
раз у ме ва ње пред ро ман ти зма у аи сто риј ском (у ра ним исто ри ја ма књи
жев но сти), од но сно у ти по ло шком зна че њу (у исто ри ји књи жев но сти 
Јо ва на Скер ли ћа и исто ри ја ма на ста лим по узо ру на Скер ли ће ву кла си
фи ка ци ју), а упра во ово пре и на че ње и про ме на од ре ђе ња пред ро ман ти
зма, ко ји су на сту пи ли са Јо ва ном Скер ли ћем пред ста вља, по ау тор ки ном 
ми шље њу, пра ви ко пе р ни кан ски обрт, с об зи ром на то да ова кво ту ма
че ње пре ва зи ла зи ра ван тер ми но ло шке кон вен ци је – та ко ће као пред
став ни ци ро ман ти зма би ти озна че ни но си о ци „на род ног прав ца”, док ће 
не ка да шњи пред став ни ци „не мач ке сен ти мен тал не ро ман ти ке” оста ти 
без књи жев но и сто риј ске од ред ни це. По ред из ме не књи жев но и сто риј ске 
ме то до ло ги је, услед ко је је про ме њен на чин озна ча ва ња сег ме на та књи
жев не про шло сти, на мар ги на ли за ци ју по е зи је пред ро ман ти зма ути ца ли 
су и спо ља шњи фак то ри, ве за ни за ди на ми ку књи жев ног жи во та и књи
жев но тр жи ште. На и ме, Та тја на Јо ви ће вић за па жа да су ро ма ни у пр вим 
де це ни ја ма XIX ве ка об ја вљи ва ни као за себ на из да ња, мо но граф ске пу
бли ка ци је, док је про стор за пу бли ко ва ње по е зи је по сто јао у пе ри оди ци, 
ме ђу тим, књи жев на гла си ла ни су би ла ду гог ве ка, бр зо су се га си ла, и све 
до по ја ве Да ви до ви ће вих Но ви на срб ских, би ла су огра ни че на на ка лен
да ре и ме се цо сло ве. Пи та ње на чи на, ме ста об ја вљи ва ња и пи та ње ди стри
бу ци је умно го ме су пред о дре ди ли књи жев но и сто риј ску суд би ну предро
ман ти чар ске по е зи је. Као аген се ре ак ту а ли за ци је/ре кон цеп ту а ли за ци је 
књи жев не тра ди ци је, по ред књи жев но и сто ри о граф ских син те за (од Сто
ја на Но ва ко ви ћа до Ду ша на Ива ни ћа), Та тја на Јо ви ће вић из дво ји ла је 
ан то ло ги је – Ан то ло ги ју ста ри је срп ске ли ри ке Мла де на Ле сков ца, анто
ло ги ју Срп ске пе сни ки ње XIX ве ка Сте ва на Ра до ва но ви ћа, Ан то ло ги ју 
срп ске по е зи је. Сред ње до ба Пе тра Ми ло са вље ви ћа, Ан то ло ги ју по е зи је 
срп ског ро ман ти зма Сло бо да на Ра ки ти ћа, као и укљу чи ва ње по је ди
нач них ре пре зен та тив них ли те рар них оства ре ња из пре др о ман ти чар ског 
пе ри о да у ан то ло ги је Зо ра на Ми ши ћа (Ан то ло ги ја срп ске по е зи је, 1956) 
и Ми о дра га Па вло ви ћа (Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва (XI I I–XX век), 
1964) – ко ји ма је на нов на чин са гле да на срп ска књи жев на исто ри ја и у 
ко ји ма је од ре ђе ним оства ре њи ма по е зи је пред ро ман ти зма при зна та 
умет нич ка вред ност и „ле ги ти ми тет” у са гле да ва њу то ко ва раз во ја срп
ске књи жев но сти. Нај ва жни је је, сва ка ко, за па жа ње Та тја не Јо ви ће вић 
о то ме да је текст жи ве књи жев не тра ди ци је, ко ји је до спео до да на шњих 
чи та ла ца, за пра во ме та текст, је дан ди ја хро ниј ски дис кур зив ни кон структ, 
у пот пу но сти за ви сан од књи жев но и сто риј ске и књи жев но кри тич ке 
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кон фи гу ра ци је ли те рар не про шло сти, при че му је ја сно да су фун да мен
тал на пи та ња књи жев не исто ри о гра фи је – пи та ње пе ри о ди за ци је јед не 
на ци о нал не ли те ра ту ре и пи та ње од ре ђе ња књи жев ног ка но на – усло
вље на не са мо ак си о ло шким па ра ме три ма не го ком плек сном мре жом 
дру штве них, кул тур них, иде о ло шкопо ли тич ких и тр жи шних кри те
ри ју ма, ак ту ел них ка ко у тре нут ку на стан ка од ре ђе них књи жев них 
де ла, та ко и у раз до бљи ма њи хо ве ре цеп ци је, те да склоп свих ових 
мно го стру ких чи ни ла ца пред о дре ђу је про це се књи жев ног пам ће ња, 
за бо ра ва, ка но ни за ци је или мар ги на ли за ци је це ло куп не књи жев не тра
ди ци је или од ре ђе них ње них пе ри о ди за ци јом из дво је них оде ља ка. 

У дру гом сег мен ту мо но гра фи је Књи жев ност из ван пам ће ња Та
тја на Јо ви ће вић ба ви се ана ли зом пе снич ког опу са ау торâ и ау тор ке у 
чи јем ства ра ла штву се мо гу раз лу чи ти као по е тич ки мар кант ни и ре
ле вант ни еле мен ти пред ро ман ти чар ске осе ћај но сти, сли ке све та или 
фор мал ностил ске ка рак те ри сти ке, ко је би би ле има нент но по е тич ко 
обе леж је овог ти па ства ра ла штва. У ра ду „Нов чи ћи у вр ту До си те је вих 
сти хо ва” ау тор ка је про ту ма чи ла онај сег мент по ет ског опу са До си те ја 
Об ра до ви ћа ко ји до но си бит но но ву, дру га чи ју, из ме ње ну сли ку ве ли ког 
срп ског про све ти те ља и књи жев ни ка – на и ме, зна чај књи жев ног де ла 
До си те ја Об ра до ви ћа, али, пре све га, дру штве на и кул тур на уло га овог 
пре га о ца у срп ској на ци о нал ној исто ри ји, из гра ди ли су око шта лу, ока
ме ње ну пред ста ву о До си те ју, ма хом ве за ну за ње гов јав ни лик, ви со ко
мо рал не узу се и раз гра на ти ан га жман на по љу кул тур но и сто риј ског и 
на ци о нал ног ра да, док по е зи ја До си те ја Об ра до ви ћа, ко ја је пред мет 
ана ли зе Та тја не Јо ви ће вић, омо гу ћу је да се рас кри ју сег мен ти сва ко днев
ног жи во та чо ве ка XVI II ве ка, да се на зру еле мен ти До си те је вог при ват
ног ли ка, ве за ног за ре лак си ра ни ју кон вер за ци ју и са лон скога лант ни ма нир 
оп хо ђе ња, где као ре пре зен та тив ни при мер ова квог пе сни штва ау тор ка 
из два ја че ти ри ди сти ха на ста ла на кон пред ста вља ња Ети ке у ку ћи Со фије 
Те о до ро вић. Скрај ну те сфе ре осе ћај но сти и по ти сну ти те мат скомо тив
ски ком плек си ка рак те ри стич ни су не са мо за га лант ну, игри ву, са лон ску 
по е зи ју, не го и за ро до љу би ву ли ри ку До си те ја Об ра до ви ћа – под стак нута 
ус хи ће њем, ро до љу би вим за но сом, ра до шћу због крат ко трај ног из го на 
Ту ра ка из Бе о гра да то ком ау стриј скотур ског ра та, „Пе сна о из ба вље ни ју 
Сер би је”, упр кос то ме што по ин во ка ци ји му за, ми то ло шком ин стру мен
та ри ју и си сте му тро па под се ћа на кла си ци стич ку по е зи ју, за хва љу ју ћи 
си ла бич ком сти ху, ри ми и по ви ше ном емо тив ном то ну, ова пе сма мо же 
да се увр сти у за чет ке пред ро ман ти зма у срп ској књи жев но сти. Та ко ђе, 
„Плач за два пе та ка” и „Пе сна о два пе та ка” (обе из 1792. го ди не), ша љи
воигри вом по е тич ком кон цеп ци јом (у ко јој су пред мет игре и еле мен
ти на ци о нал ног ми та, ју на ци на род не по е зи је, жан ров ски обра сци итд.) 
на го ве шта ва од ли ке до ла зе ће стил ске фор ма ци је пре(д)ро ман ти зма, 
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по себ но на ни воу но ве осе ћај но сти, но вог (ау то и ро ни јом обе ле же ног) 
ста ту са лир ског су бјек та и но вог по и ма ња књи жев ног жан ра и књи жев
них кон вен ци ја. У огле ду „Ум и осе ћај ност: ка по е зи ји Еу ста хи је Ар сић” 
Та тја на Јо ви ће вић ту ма чи пе сме ко је је Ар си ће ва укљу чи ла у Со вет 
ма тер ниј пре дра гој обо је го по ла ју но сти серб ској и ва ла хиј ској (1814). 
Упр кос то ме што су ана ли зи ра не пе сме но си ле не сум њив пе чат по е тич
ких и иде о ло шких узу са епо хе у ко јој су на ста ле (епо хе про све ће но сти; 
са ни зом уста ље них жан ров ских, фор мал них, те мат ских и ре то рич ких 
обра за ца ко је је Ар си ће ва успе шно са вла да ла и при ме ни ла), овај пи о нир
ски жен ски глас у срп ској књи жев но сти (у пи та њу је пр ва спи са те љи ца 
ко ја је штам па ла сво ја де ла) ка рак те ри сти чан је по то ме што пра ви бла
ги, али не за не мар љив от клон од по е ти ке про све ће но сти и ком плек са 
про све ти тељ ских те ма (из два ја ње зна ча ја зна ња и кул ту ре у про це су 
ин ди ви ду ал ног, ег зи стен ци јал ног, као и на ци о нал ног са мо де фи ни са ња), 
ти ме што уки да са мо до вољ ност зна ња и ума, прет по ста вља ју ћи им „бо
го по зна ни је”, ко је до во ди до ис пу ње но сти и ата рак си је. Уви ђа ње уде ла 
бож је во ље у при род ним про це си ма и ко смич ком по рет ку Еу ста хи ју 
Ар сић при бли жа ва срп ском ро ман ти зму и тран сцен ден тал но сти, као 
екс пли цит ном или им пли цит ном, али сва ка ко те мељ ном по е тич ком 
свој ству ро ман ти зма, чи та ном у стил ско фор ма циј ском кљу чу, док се пре
по ру ка ма упу ће ним „во зљу бље ној ју но сти” о до се за њу „бла ге жи зни” 
(мир ног, иди лич ног, бес кон фликт ног жи во та) у по е зи ји Еу ста хи је Ар сић 
мо гу пре по зна ти стил ске и те мат ске ве зе са сен ти мен та ли змом, та ко да 
се, у ре ли ги о зној и иди лич ној ком по нен ти пе сни штва Еу ста хи је Ар сић 
уо ча ва ју од ли ке пред ро ман ти чар ског по е тич ког мо де ла. У огле ду „Љу
бав но пе сни штво Па вла Со ла ри ћа (При лог жан ров ском про у ча ва њу 
исто ри је срп ске књи жев но сти)” Та тја на Јо ви ће вић по ду хва ти ла се прев
дред но ва ња де ло ва опу са овог „нај ми ли јег До си те је вог уче ни ка”, пре
по знав ши у Со ла ри ће вој по е зи ји да ва ње зна ча ја ин спи ра ци ји у про це су 
умет нич ког ства ра ња, те нов трет ман лир ског ис ка за и спе ци фи чан 
ста тус емо ци о нал но сти, ко ји упу ћу ју на срод ност по е зи је Па вла Со ла ри ћа 
са по е зи јом пред ро ман ти зма и ро ман ти зма. До жи вљај љу ба ви (у пе сми 
„Мла ден и Ми ло је”) као фе но ме на ко ји омо гу ћа ва над вла да ва ње ко нач
но сти вла сти тог би ћа и рас та ка ње су бјек та у бес крај и све вре ме ност, ви ше 
не го очи глед ним чи ни те мат скомо тив ске ана ло ги је по е зи је Па вла Со
ла ри ћа и по е зи је ро ман ти зма. Иди ле и екло ге, као жан ров ски екви ва
лен ти ја ча ња чув стви тел ног пла на у Со ла ри ће вој по е зи ји, до ве ли су до 
фор ми ра ња јед ног од нај ра ни јих сен ти мен та ли стич ких ком плек са, што 
го во ри у при лог по тре би за упо зна ва њем са овим скрај ну тим сег мен том 
срп ске пе снич ке тра ди ци је, у ци љу што бо љег и пре ци зни јег, суп тил ни
јег и пот пу ни јег раз у ме ва ња то ко ва раз во ја срп ске по е зи је у ра ном XIX 
ве ку. У огле ду „Те ма љу ба ви и стра те ги ја иди ле у по е зи ји Ми ха и ла Вит
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ко ви ћа”, по ред дра го це них по да та ка о пу бли ка ци ја ма у ко ји ма су Вит
ко ви ће ве пе сме об ја вље не и раз ма тра ња пи та ња да ти ра ња и од ре ђе ња 
укуп ног оби ма Вит ко ви ће вог пе снич ког опу са, пру же но је но во ту ма че ње 
пе снич ких пр ве на ца овог ау то ра, уз ни јан си ра но из два ја ње мо ти ва, по
зи ци је лир ског су бјек та, пе снич ких сли ка и је зи ка, ко ји ма се ове пе сме 
ука зу ју као ну кле ус Вит ко ви ће ве бу ду ће љу бав не по е зи је, али, ујед но, 
и ан ти ци па ци ја мо де ла пе снич ког из ра за и пе снич ке те ма ти ке до ла зе ће, 
ро ман ти чар ске по е зи је. Из у зет но је за ни мљи во и хер ме не у тич ки пло
до твор но ту ма че ње пе сме „На пу те ше стви је Со фи је мо је”, ко ју Та тја на 
Јо ви ће вић по ве зу је са ти пом љу бав не ли ри ке ка кав ће не го ва ти пред
став ни ци ро ман ти зма, по себ но Јо ван Јо ва но вић Змај. Мо тив по ве тар ца 
и уз ди са ња / ту жног је ца ња, из по ме ну те Вит ко ви ће ве пе сме, мо же се 
по ве за ти ка ко са мо ти вом зе фи ра/по ве тар ца, та ко, још ви ше, са уз ди са јем, 
као мо тив ском до ми нан том љу бав не по е зи је срп ског ро ман ти зма. У овом 
кон тек сту по себ но су ин те ре сант не ана ло ги је (у си сте му те ма и то по са) 
са XI „Ђу ли ћем” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, у ко јем уз ди сај по при ма ме
та по е тич ке ди мен зи је (уз ди сај се код Зма ја ја вља, вр ло фре квент но, у 
љу бав ној по е зи ји, али и у по ли тич коса ти рич ној по е зи ји, нпр. у пе сми 
„Хај, хај. Је дан ма ли уз ди сај (Пре ве ден са озбиљ ног на стар мал ски)”), 
али и са Ко сти ће вим за па жа њем, из мо но гра фи је О Јо ва ну Јо ва но ви ћу 
Зма ју (Зма јо ви), ње го ву пе ва њу, ми шље њу и пи са њу, и ње го ву до бу (1902), 
о ме та мор фо зи или упра во ме темп си хо зи уз ди са ја, у Зма је вом пе сни штву 
(Ђу ли ћи, „Тај на љу бав”), где Ко стић, из ру ги ва њем и ин век ти ва ма, успе
шно па ро ди ра мо тив ску до ми нан ту вла сти те епо хе, али има ју ћи у ви ду 
да се по ступ ку па ро ди ра ња мо гу под врг ну ти ис кљу чи во пре по зна тљи ва 
стил ска обе леж ја епо хе и ње ни ма ги страл ни по е тич ки мар ке ри, ту ма
че ње љу бав не по е зи је Ми ха и ла Вит ко ви ћа у мо но гра фи ји Та тја не Јо ви
ће вић зна чај но је за раз у ме ва ње ства ра ла штва овог ау то ра као пре те че 
по е зи је срп ског ро ман ти зма, ко ји је, као та кав, не пре по знат и нео прав
да но пре ви ђен.

По пут пе сме „Љу бе зно пе ва ње” (об ја вље не 1826. го ди не) Ми ха и ла 
Вит ко ви ћа, у ко јој се у љу ба ви пре по зна је до стој на пе снич ка те ма, мо но
гра фи ја Књи жев ност из ван пам ће ња: лир ска по е зи ја „До си те је вог до ба” 
Та тја не Јо ви ће вић, у ра све тља ва њу књи жев них пра ва ца, по ја ва, фе но
ме на (стил ских фор ма ци ја и по је ди нач них по е ти ка) ко ји су по ти сну ти 
из кул тур ног се ћа ња и ко ји не фи гу ри ра ју као аген си ге не зе на ци о нал
не књи жев но сти из на шла је до стој но под руч је књи жев но и сто риј ског 
про у ча ва ња, до при нев ши не за не мар љи вом упот пу ња ва њу пе ри о ди за
циј ске схе ме и стил ско по е тич ке сли ке срп ске књи жев но сти пр ве три 
де це ни је XIX ве ка. Пре по знав ши у жи вој књи жев ној тра ди ци ји (као и 
у све му што је из ње из о ста ло) ме та текст, об ли ко ван де ло ва њем књи жев не 
исто ри је и књи жев не кри ти ке, Та тја на Јо ви ће вић под ста кла је чи та те ље 
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и чи та тељ ке („во зљу бље не дште ри ро да на ше го”, ка ко их је име но ва ла 
Еу ста хи ја Ар сић) на раз ми шља ње о увек ак ту ел ним пи та њи ма кри те
ри ју ма из бо ра, на чинâ вред но ва ња књи жев них де ла, си сте ма ти за ци је и 
пе ри о ди за ци је ли те рар ног на сле ђа, од но сно о ме ха ни зми ма књи жев ног и 
кул тур ног пам ће ња и за бо ра ва, ко ји ни у књи жев ној исто ри о гра фи ји (као 
ни у дру гим обла сти ма људ ског ду ха) ни су од ре ђе ни ис кљу чи во вред но
сним кри те ри ју ми ма.

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 

ПО ЕТ СКА КО СТРЕТ

Сло бо дан Ко стић, Иза бра не пе сме, при ре дио: Дра ги ша Бо јо вић, Па но ра
ма –Је дин ство, При шти на – Ко сов ска Ми тро ви ца 2020

Сло бо дан Ко стић (1952–2012), са вре ме ни срп ски пе сник са Ко со ва 
и Ме то хи је, гра ђе њем сво је по е ти ке отво рио је вра та срп ског пе сни штва 
за ви зан тиј ску ду хов ност или про сто ре по кај ни штва. У ста ром хри
шћан ству по зна то је но ше ње по ко р ног по ја са од ко стре ти, ко зје или 
ка ми ље дла ке, у знак снис хо дљи вог оп хо ђе ња пре ма Бо гу. Ови по ја се ви 
но ше ни су ди рект но до ко же, аскет ски, са ци љем да ко стрет не у мор но 
и пер ма нент но опо ми ње чо ве ка на ње го ву зе маљ ску тру ле жност и пру
же ну шан су за не бе ску веч ност. У том сми слу, на чо ве ку је да би ра, а на 
Бо гу да од лу чу је. Пе сник је, ка ко је сам на вео у свом Све тло пи су сна гу 
за тво ре ње пе са ма цр пео из „ду би не не ба” и „ти ши не по ља”, чи ме је 
свом де лу удах нуо не бе ску ши ри ну и зе маљ ску ко стрет.

Ко стић се оде нуо у ко стрет пе сни штва сле де ћим пе снич ким књи
га ма: Об ра чун с ан ђе лом (1974), Ме так на по слу жав ни ку (1977), Чи та ње 
ма пе (1983), Жи ли ште (1987), По кај нич ке пе сме (2000) и Иза бра не пе сме 
(1993, 2006, 2020 – пост хум но из да ње). Осим на ве де них по ет ских де ла, 
пе сник се об рео у про зи и есе ји сти ци. 

Ства ра ла штво Сло бо да на Ко сти ћа и да нас жи ви у ју жној по кра ји ни 
Ре пу бли ке Ср би је. У пе сни ко ву част Удру же ње по што ва ла ца књи жев ног 
и ду хов ног ра да проф. др Сло бо да на Ко сти ћа и Дом кул ту ре „Гра ча ни ца” 
ор га ни зу ју ма ни фе ста ци ју „Да ни Сло бо да на Ко сти ћа” у Ре ча ну и Гра
ча ни ци. Ко сти ће ва фа ми ли ја, ко ле ге, при ја те љи и сту ден ти у ње го вој 
род ној ку ћи одр жа ва ју при год не књи жев не и умет нич ке про гра ме и сва
ке го ди не из но ва под се ћа ју јав ност на ва жност пе сни ко вог не се бич ног 




