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ПЕРО ЗУБАЦ

ИЗБРИСАНО ИЗ СЕЋАЊА

ТРЕШЊЕ ДИВЉАКЕ

Да ми је само прегршт трешања
са мале дивљаке из Дејанове баште,
не би било овог горког мешања
слика из стварности и из маште.

Да у Невесињу на Ускрс осванем
на невесињској старој чесми
и да ми сенка тамо остане
а не у овој ускршњој песми.

На Ускрс, 2019.
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МОЛИТВА ЗА ВЕРУ СТЕИНЕР

Да ми се врати онај хитар корак
док се пењем Стубиштем Светог Рока
и да се врати онај трен горак
док бришем сузу из Вериног ока.

Да ми се врате оне јесени
бар дан осунчан, бар час, бар трен,
да сам опет онај дечак занесени
и да сам срећан што сам њен.

9. 11. 2019.

ИЗБРИСАНО ИЗ СЕЋАЊА

Пријатељи ме подсете на неке дане
из мога сећања избрисане.

Бар детаљ неки, бар неко лице,
да се појави из измаглице.

А из детињства само слике блесну
за дугих ноћи, у тешком несну.

Оно најлепше, од Бога ми дано,
његовом вољом је избрисано.

10. 11. 2019.
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КОВИДНА

Творац је узео маказе
да злобу и неправду прекраја,
да бар уплаши наказе,
осветли пут до бескраја.

Нешто смо Творца наљутили,
нечим нас природа кажњава,
свету смо воду мутили
и дочекали саблазан.

22. 11. 2020.

КАО ДА БОЖИЋА НЕ БИ

За Драгану

Сурове ове зиме
као да Божића не би.
Залудно слажем риме.
Како ли је сад Теби?

Јављам се из самоће,
уморан од свакодневнице.
Брани ме од хладноће
глас са Успенске певнице.

А снег једнако веје
и преконоћ се отопи.
Увеле ми орхидеје.
прете нам тешки потопи.

14. 1. 2021.
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ГОЈКО ЧЕЛЕБИЋ

СТАРИМ УЧИТЕЉИМА

КОД ЖЕНСКИХ НОГУ

Успомени Алојса Бејблика

Стари чешки пјесник
Преводилац Шекспира
На измаку комунизма
У пивници Код Златног тигра
На углу Карлове и Хусове улице
Обраћа се мени и Франтишку Неједломе
Наднесенима над двије кригле пива
Има ли што љепше на свијету
Од вретенастих ногу дјевојке
Запиткује он упорно
Ваздух прашки сребрнасти
Де шта љепше може бити
Момци моји прежедњели
И у Прагу и ван Прага
Од тих пустих женских ногу
О ви меке женске ноге
Он говори плафонима
Он говори келнерима
Он говори тапетама
О ви дуге женске ноге
Он говори столовима
Он говори столицама
О ви бијеле женске ноге
Он говори Златном тигру
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Са златастим брковима
О ви гипке женске ноге
О ви дивље женске ноге
Како сам вас ја волио
Како сам вас ја желио
Како сам вас ја дизао
Објема мојим рукама
Које су превеле Шекспира
Стари прашки пјесник плаче
И нас двојица констатујемо
Да је име пивнице престарело
Вуче из тринаестог вијека
Каже ми Франтишек Неједли
Треба писати градским властима
Јебо им ја матер
Да објесе нову таблу
Пивница Код женских ногу
Неколико дана касније
Ауто је усмртио на улици
Нашег дивног учитеља
Шекспировог преводиоца
Који је задужио елизабетинску науку
Као мало ко од Енглеза и Чеха
Присуствовали смо комеморацији
На Карловом универзитету
А кад се вратисмо Хусовом улицом
И бацисмо поглед на пивницу
Тамо још стајаше стара табла
Са бакрорезом тигра који хода
Код Златног тигра 
У Златном Прагу

Септ. 1990. год.
(Мачков, Јужна Чешка)
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ПО ХЕРОДОТУ

„Отац историје” пише да је Кандаул,
краљ Лидије, имао најљепшу
жену на свијету.

Предложио је министру Гигу, да је
уходи док се свлачи, како би се
и смртник увјерио у ту страшну љепоту.

Жена, у гневу, нареди министру да убије
мужа. Варварка. Јер ниједна Гркиња не би
сматрала увредом да је странац гледа голу.

ХАИКУ НОВИ САД

Ти, у ком
погодих језик,
ведар и тром.

Искрен ћӯт.
И славе
прашњав пут.

Наполи поздрав ти шаље!
Довољни себи,
не треба даље.
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ЕУРИПИД ИЗ САЛАМИНЕ

Издишем, ево, у сувој стаји.
Ту, на некога крволока двору.
Пијаног, док сутон бујипаји,
раскубају ме пси у чопору.

Срце не туче. Већ, па урна.
Пјевах у животу. Муцам у смрти.
Моје јуче и сјутра: два дана тмурна.
Не познаше ме варвари, не вољеше ме Грци.

Све сам изгубио у Хелади
што жив такмац изгубит знаде.
Све, што драматургија сагради:
жене, турнире и награде.

Оплакаће ме камен амфитеатра,
врео, у љетњој ноћи за љубав.
Опраће ме земља, вода, ватра.
Споменути Атињанин, и Скит губав.

Дипломат, ког мој стих надражи,
видјев ми сред Рима бисту, у тузи,
смандрљаће прње и кренути да ме тражи
у Таормини, у Сиракузи...

Са маском глумца и шаком класја
онда ћу из хума устати и ја.
Казаћу: „Несахрањив сам. Смрт пасја!”
Само још да прођу два и по миленија.
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ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ

КАЧ КЕТ*

(Мо тив из осам де се тих го ди на про шлог ве ка)

1.

Тог тмур ног и ве тро ви тог по по дне ва, кре ну ше из гла со ви те 
ка фа не „Ко ла рац” у Кнез Ми ха и ло вој ули ци, њих тро је: Љи ља на 
Бо ри чић, мла да про фе сор ка срп ског је зи ка; Дра ган Лу бар да, цр тач 
са мо свој ни, те Дра ги ша Ка ле зић, за пи сни чар оп ште прак се, са 
на ме ром да ода ју по след њу по шту Иву Ан дри ћу, ко ји је пре ми нуо 
не де љу да на пре јав но уго во ре не са хра не, на Кли ни ци вој не ме
ди ци не, у ста рој згра ди у Бе о гра ду. А ње го ва са хра на би ла је јав
но од ло же на из раз ло га да се не би по кла па ла са са хра ном дру га 
Вељ ка Вла хо ви ћа, уче сни ка у шпан ском гра ђан ском ра ту и ве о ма 
углед ног чла на др жав нопар тиј ског вр ха не ка да шње ју го сло вен
ске фе де ра ци је, ко ји се упо ко јио не ко ли ко са ти пре Ан дри ћа.

(Та ко се уи сти ну хте ло та мо где се мо гло све што се хте ло!)

2.

На Сту дент ском тр гу је два су се уде ну ли у го то во пре пун 
ау то бус и, по сле по ду же и вр ло не у доб не во жње, с мно го кри ву да
ња и за стај ки ва ња, об ре ли су се, ко нач но, на до мак ве ли ког над во
жња ка у Цви ји ће вој ули ци, где је тре ба ло да си ђу и пе шке на ста ве 
пут. По што су се са до ста на по ра ис ко бе ља ли из ау то бу са и из лу
чи ли из хр пе из гр ну лих пут ни ка, до че ка ла их је ве тру шти на не ка 
раз у ла ре на... Под ни ми ли су гла ве као по ко ман ди, ру ти нер ски 

* 21. мар та 1975. го ди не, ко нач но су об ја вље ни дан и час са хра не Ива Ан дри
ћа на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.
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по на ме сти ли ша ло ве, по ди гли краг не сво јих јак ни и одре ши то се 
упу ти ли уз ру жно рас пр шка ну стр ми ну над во жња ка, с ја сном 
на ме ром да за ло ме ка Гро бљу чим се до хва те за рав ни. 

Ве тар је ду вао с при зву ком под му кле је зе, као да се тек при
пре ма и из о ко ла пре са би ра да се де фи ни тив но из ја сни о рит му и 
ја чи ни ду ва ња. На са мом по чет ку, про бе ра ди, за пр чи дветри 
сук ње, али их бр зо спу сти чим оне иза зов но за ле пр ша ше и за шу
шта ше, а њи хо ве вла сни це грак ну ше као пти це ла бу ди це, до тад 
не ви ђе не у људ ском по до би ју. (Ми ло сти во од ње га, мо гло се по
ми сли ти, али не би та ко у ко нач ном ис хо ду.)

Сму то за блу де ла, огла си се ста ри ји чо век, ко ји је упор но по
ку ша вао да у ред до ве де свој ра шти мо ва ни ки шо бран с ве ли ком 
ку ком! Уме сто да на ста виш да ду ваш ка ко си и за по чео, ти умах 
обр ну да ме ни, оне мо ћа лом, ште ту при го то виш. Та ман што 
отво рих кле ти ки шо бран, да га ис про бам за не дај бо же, ти ми 
га раз гла ви! Е, па... А сад слу шај, бре, по ну ду мо ју: ако по но виш оно 
што ти се оте ло, пре ко ји трен, от пи са ћу ти ште ту ко ју си ми 
при чи нио. Да знаш! До ки шо бра на ћу, да нассу тра, до ћи ја л’ не 
до ћи, а сли ку што ми ма ло пре ука за ма хом сво јим – не ћу ви де ти 
ви ше ни кад! 

„Мај сто ре”, огла си се Љи ља на, „ако би смо се др жа ли ре да 
ства ри, ти би био оба ве зан да не ис пу шташ олов ку и skycen/block 
из злат них ру ку; у ова квим тре ну ци ма има се што шта за бе ле жи
ти кад је већ чо ве ку дат њух за до тич ни по сао. У пра ву је осо бе њак 
с ки шо бра ном, а уз то сам спрем на да до мет нем да ни оном од ко га 
се да нас опра шта мо та ко не што ни је би ло ту ђе”, под ву че го спо
ђи ца Бо ри чић, уз на по ме ну да се баш не би мо гло ре ћи да је го спон 
Иво рђа во про ла зио „из ме ђу Је ле не же не ко је не ма и Ми ли це, же не 
ко је има.” „А то, дра ги мај сто ре, не мо же мо тек она ко за о би ћи. 
Или мо же мо, али би то ис па ло це ло му дре но.”

„У пра ву си са свим, што се ме не особ но ти че. А о Иву из ме
ђу Је ле не и Ми ли це при у пи тај ње га, за пи сни ча ра на шег. Он ви ше 
о то ме зна.”

3.

„При хва там, Љи ља на, да су ве ли ком мај сто ру Иву Ан дри ћу 
за вид но ишли од ру ке и дру ги по сло ви, уз књи жев не и ди пло мат
ске, па за што не и та кви ко јих се ти, уз гред, ду хо ви то опо ми њеш, 
ма да, по ка зи ва њу Ми ло ша Цр њан ског, Иво ни је баш сло вио као 
за вод ник од фор ма та и пе ча та свог не ис тр тог.” Цр њан ски је то 
из ја вио јед ном зго дом у Клу бу књи жев ни ка, на свој ма њеви ше 
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про во ка ти ван, ма да у осно ви за ба вљач ки на чин. (Под ја рио је нас 
не ко ли ци ну још мла дих и ра до зна лих слу ша ла ца сво јим уз гред
ним и овла шним освр том на Ан дри ће ве оби ла ске бе о град ског 
Но вог гро бља.)

У скло пу се ћа ња на те ства ри, освр ну ћу се на Ан дри ћа ше
та ча. При то ме ћу се свој ски по ста ра ти да ис пад нем што кра ћи и 
упе ча тљи ви ји. Ива Ан дри ћа су гра ђа ни пре сто ног Бе о гра да, кад 
би га пре по зна ли на ули ци, смер но по здра вља ли. А по не ком би и 
он, Иво Ан дрић особ но, од ме ре но клим нуо гла вом у знак от по здра
ва, прем да та ко за го не тљи во да ће при ча о то ме оста ти за до ра ду 
све док се на ше та ча Ива Ан дри ћа не поч не гле да ти као на чо ве ка 
ко ји је, за раз ли ку од дру гих, при кло њен шет њи не са мо као фор
ми ре лак са ци је већ и као сред ству да се ум стве но не где до пре и 
не што опо сли ис под жи та! То је де ло ва ло упе ча тљи во по нај ви ше 
он да кад би се ше тач Иво Ан дрић об рео на бе о град ском Но вом 
гро бљу! (На оном де лу те про стра не не кро по ле ко ји се пре те жно 
фор ми рао од мах иза Дру гог ра та и де це ни ја ма ка сни је.)

Ста ри јим пар це ла ма, где су, на пр ви по глед, убе дљи во до ми
ни ра ли од лич но сре за ни кла сич ни над гроб ни ци, са бо га то укра
ше ним гво зде ним огра да ма, рет ко се вра ћао. А кад је сте, ве ро ват но 
је то чи нио с на ме ром да као скру пу ло зни ис тра жи вач – у не што 
про ник не.) 

У оби ла зак но ви јих пар це ла нај у глед ни је не кро по ле срп ске, 
ко јем је ов де по кло ње на на ро чи та па жња, од ла зио је че сто: пре те
жно не де љом пре под не или др жав ним пра зни ком.

* * *

Иду ћи гро бљан ским ста за ма ла га ним ко ра ком, усме ра вао би 
па жњу, ма њеви ше, и на жен ске осо бе сред њих го ди на ко је би са ме 
до хо ди ле у по се ту нај бли жи ма и нај дра жи ма и до но си ле да ро ве 
ко је за гроб ни та лац не мо же при гр ли ти, са на те клом же љом да, 
за уз врат, од ње га до би ју знак слу ће не за хвал но сти, ко ји он, та кође, 
по при ро ди ства ри, не мо же хте ти да им пру жи! Уте ха је за пе ча
ће на у пре на прег ну том ри ту ал ном уве ре њу да се ни шта ту не 
мо же узи ма ти као не тач но, ма да се, на по ре до с тим, до пу шта да 
ли ци ма ко ја ни су особ но об у хва ће на са мим ри ту ал ним чи ном то 
мо же да из гле да бе сми сле но, али и не мо ра. Не мо ра сви ма под јед
на ко. По сто је бли ски дру ги ко ји ма се мо же по ве ро ва ти кад утвр де 
да су на ши, да чак мо гу чи ни ти не па тво ре но је дин ство с на ма, и 
од нас ода ље ни дру ги ко ји ма то ни је свој стве но да бу ду. А за са мог 
Ива Ан дри ћа, ко ји је уста но вљен као бла го сло ве ни дру ги, чи ни ло 
се као по нај бо ље да до тич на жен ска осо ба бу де по гла ви то сред њих 
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го ди на, бе ла у ли цу, тан ка у стру ку, а по ши ро ка та мо где је то по
жељ но и оче ки ва но, те да се о њој, као та квој, мо же, из ни јан си ра но, 
го во ри ти да баш склад но и под сти цај но из гле да, уз бла го огра ни
ча ва ју ћу при ми сао да је то ма ло ре че но. 

До раз го во ра би до ла зи ло као уз гред, сти ца јем срећ них окол
но сти. Не ка од тих по знан ста ва за вр ши ла би упра во та мо где би 
и за по че ла, док је би ва ло и оних, жи во то дај них, ко ја би се за ду го 
одр жа ла из ра зних раз ло га и у раз ли чи тим ви до ви ма, о че му се 
на кла па ло ви ше но се зна ло.

(По не сен овим при се ћа њем на Ан дри ћа, ја се пре ви ше рас при
чах, и то уз ви тла но, те смет нух с ума овај на па сни ве тар, а он, 
раз ме тљи вац, то ис ко ри сти, сма че ми кач кет с гла ве и за ви тла 
њим нај ма ње ме тар и по увис, па пре ста де на гло. Мој де кла си ра
ни мр ки кач кет стро по шта се и шо пи до ле на ко ло воз као ка ква 
по мет на и из ан ђа ла ка пе ти на!)

„Ено га са свим до ле на гра нич ној ли ни ји ко ја раз два ја две 
ко ло во зне тра ке, из ових сто па кре ћем по ње га”, сти ште Љи ља на; 
вра ти се на по че так над во жња ка и од ска ку та низ ону исту стр ми
ну уз ко ју смо при спе ли. Нас дво ји ца се бри жно по гле да смо и, без 
ијед не ре чи, по наг ну смо гла ве пре ко гво зде не огра де над во жња ка: 
кач кет је ста јао стро го на бе лој цр ти, док су две ду гач ке ко ло не 
во зи ла про ти ца ле јед на дру гој на су прот, као да се баш ни шта не 
де ша ва. Мо лио сам Љи ља ну да се вра ти, не вре ди та ка па то ли ко 
тру да, али она се на то уоп ште ни је оба зи ра ла; че ка ла је да ве тар 
пре дах не, па тек он да да без бри жно за ко ра чи ка бе лој цр ти, а по
том ће гра нич ном ли ни јом, у не ко ли ко ко ра ка, ко нач но сти ћи и до 
кач ке та! Во зач гло ма зног ки пе ра, ко ји је пред во дио ду гу ко ло ну 
на ви ше ка Зве зда ри, умах је до бро од ме рио ствар но ста ње ства ри 
и усред сре дио се на то да успо ра ва во жњу. Ама зон ка на ша је раз
бо ри то и при бра но то ис ко ри сти ла да згра би кач кет, по диг не га 
на гло увис, нај ви ше што је мо гла, и уз ду бок на клон по ште ном 
во за чу, раз мах не њим ле воде сно, у ши ро ком ра спо ну, као да под
ви жнич ки об ја вљу је сви ма ко ји су се ту об ре ли, да се упра во то 
за чим је она, Љи ља Бо ри чић, по се гла мо ра ло хте ти и мо гло из ве
сти. „Не иде то без ри ту а ла и пла хе по тре бе за ри ту а лом, зар ни је 
та ко, ама зон ко на ших да на?! За ви тла ве тру шти на кач кет с гла ве 
ста рог при ја те ља, по мах ни та ло, у де ли кат ном тре нут ку и ни ко ме 
ни шта, ни по пр сту; баш не иде!” – под у про је свој ски Љи ља нин 
под виг мај стор Лу бар да, че сти та ју ћи јој ру ку ра ши ре них. И ја сам 
му се као при дру жио, али не ка ко тро му ља во, опу ште но, са осећа
јем да ма ло чи ним ти ме што ћу се ру ко ва ти с њом и ре ћи: „Хва ла 
ти, го спо ђи це, у пер ја ној јак ни.” 
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4.

На ста ви ли смо ка Гро бљу по гну тих гла ва и по диг ну тих краг
ни, јер је ве тар и да ље те рао свој не раз го вет ни ка приц... Ка пу сам 
на та као тек он да кад смо се два де се так ме та ра оти сну ли од над
во жња ка. И то на Љи љи ну пре ку опо ме ну: „Бе ле жни че, на так ни 
ту ка пу на гла ву, обра за ти; не ка ве тар те ра сво је хи ро ве, а ми 
ће мо те ра ти на ше.” – „Не мо гу да се не осе ћам кри вим”, ре кох. 
„При стао сам да се из ло жиш опа сно сти.” – „То је би ла Во ља бож
ја, све за јед но, о, чо ве че, ни шта ти ни си до пу стио... Са мо да те 
под се тим: онај од ко га се да нас и ов де ми опра шта мо је уна зад 
пу них шест де це ни ја у пи сму сво јој мла дој при ја те љи ци Ев ге ни
ји Гој ми рац енер гич но и при сно на сто јао на уве ре њу да баш ни ком 
не мо же фа ли ти ни дла ка с гла ве без во ље бож је. Пре ма то ме, и 
то што се ов де зби ло и ка ко се зби ло с тво јом ка пом ти че се Во ље 
бож је. При хва таш?” – „Не при хва там баш одре ши то, на на чин 
узми или оста ви. Нео д лу чан сам, пре ми шљам се, чак и кад су у 
пи та њу уо би ча је не од лу ке... Ре ци мо, при хва там то да је те би, го
спо ђи це Бо ри чић, до па ла ле по ли кост по во љи бож јој, али ми је 
не што бли жи став да си мој кач кет по ди гла с ко ло во за за то што 
си са ма иза бра ла да бу деш хра бра и уз то че сти та и при вр же на, 
по го то во кад су у пи та њу лич ни при ја те љи.”

„Ја бих се и овог пу та уз др жао од по дроб ни јег ко мен та ра”, 
про сло ви мај стор Дра ган. „Остао ми је у уву де таљ чић ка ко је 
Ми лош крч мио свог при ја те ља као ори ги нал ног за вод ни ка. То ми 
је до бро ле гло бу ду ћи да сам до не кле и особ но упу ћен у њи хо ва 
над гор ња ва ња. Иво и ја смо зе мља ци, нај ши ре гле да но... А при се
ћам се и Ми ло ше ве опа ске да би смо, он и ја, с об зи ром на на шу 
(по на о соб узе ту) не за вид ну те ле сну те жи ну, мо ра ли да џе по ве на
пу ни мо об лу ци ма ако, ре ци мо, од лу чи мо да про ше та мо ки не ским 
мо стом на Ду на ву у ве тро ви то по под не.” 

„То је баш сли ко ви то, Ми ло ше во... Али шта ти, Дра га не, учи
та ваш у то ши ре гле да но, кад је реч о Ан дри ћу, твом зе мља ку?”, при
у пи та Љи ља.

„Ни шта не учи та вам, са мо му се ди вим и за ви дим му. Би ва ло 
је да ми се не ка ње го ва уз гред на оп сер ва ци ја учи ни не у вер љи вом, 
али то ни кад не би пре но ћи ло. Још га по ма ло чи там.”

„Ја се за и ста осе ћам од го вор ном да са оп штим шта уи сти ну 
ми слим о овом што се зби ло”, ре че Љи ља на. „Не ћу да фи ло зо фи
рам, не иде ми од ру ке, са мо ћу да на по ме нем да све што се с на ма 
да нас де ша ва на ве шћу је је дин стве ну це ли ну. Сва ко од нас по на
о соб је ла ко мо гао да се упу ти на Ан дри ће ву са хра ну, сам или у 
дру га чи јој ре жи ји, али, ето, ни је. Исто та ко је ве тар ша ша ви, ко ји 
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је ду вао за свој збр ка ни ра чун, мо гао и да од не се ка пу с гла ве не
ком дру гом про ла зни ку уме сто Дра ги ши, али опет ни је. А мо гла 
је та ка па да за вр ши и на не кој од ко ло во зних тра ка до ле, али је 
она па ла баш на ли ни ју из ме ђу њих, на ме сто нај си гур ни је у посто
је ћим усло ви ма. Уз све то, већ по ме ну то, до да јем да је и сам во зач 
ве ли ког ки пе ра мо гао ис па сти не ка кав усу ка ни нам ћор, али се он 
по ка зао као ва љан чо век, ве ћи од уло ге у ко јој се об рео. А сад пи там 
Дра ги шу, мо же ли се при се ти ти да му је ве тар ика да на па ко стио 
та ко да му стрг не и за ви тла ка пу с гла ве... Ево га, ши ри ру ке сне
би вљи во, да је знак да му ни је по зна то да му се ишта слич но де
си ло. А чак и да је сте, то би мо гао би ти тек не у год ни де таљ чић у 
че му не ма ни чег сим бо лич ног. А ово да нас? За ме не је по у здан 
знак да је са свим на ме сту ста но ви ште ко је је му дри по кро ви тељ 
Иво Ан дрић из нео у пи сму ма лој Ев ге ни ји. То ли ко је бо ле ћи во 
из ре че но да про сто мо ра би ти исти ни то...” 

5.

На гро бљу се ни смо ду го за др жа ли, јер смо не што ка сни је 
кре ну ли и сти гли тек при кра ју те ису ви ше људ ске про це ду ре. 
Да кле, ни ту ни шта чу до твор но не на ла зим. Ми ће мо, уве рен сам, 
мај сто ре, на ста ви ти да се од на шег Ива Ан дри ћа опра шта мо све 
док се од нас не бу ду опра шта ли.

Овог тре нут ка за зво ни ми ле во уво; при мих вест из Ко лар ца 
да је наш до бро очу ва ни сто и да ље сло бо дан, а ста ро врем ски 
кел нер Ше ки, са окру глим на о ча ри ма на но су, док нас стр пљи во 
че ка на до го во ре ну да ћу ка ко је и обе ћао, пре ли ста ва По ли ти ку 
ко ју је не ко од го сти ју за бо ра вио.

„А сад пред ла жем да још што шта раз мр си мо пре но што сед
не мо”, уме ша се Дра ги ша по ли ни ли за пи сни ча ра.

„Имам пи та ње за раш чи шћа ва ње, бу ду ћи да си на ме ран, а и 
од нас дво је за ду жен, да са чи ниш до ку мент о то ме ка ко смо про
ве ли овај за вет ни дан, у ко јем би би ло за ко но мер но да се осе ћа мо 
при ви ле го ва ним, на ро чи то Ти, бе ле жни че! Тво ја ка па је у пи та њу!”

„ Хва ла ти у сва ком слу ча ју”, ре кох. „Па да чу је мо пи та ње.”
„Да ли ти по тан ко знаш ка ко су ста ја ле ства ри у ве зи с по кла

па њем са хра на Ан дри ћа и углед ног ко му ни стич ког иде о ло га Вељ
ка Вла хо ви ћа, за ког се го во ри ло да је осе део чи та ју ћи Марк са...? 
О мно го че му ва жном се го во ри ло из ра зних по зи ци ја, усме но и 
пи са но, али ја сам на све то гле дао не до вољ но за ин те ре со ва но. Не 
ка жем да сам био у пра ву, на рав но.”
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„Ни сам ни ја у не кој пред но сти над то бом, о, мај сто ре, али 
то ме не оп те ре ћу је. За ме не је био оправ дан по сту пак раз два ја ња 
са хра на, ка ко би Бе о гра ђа ни мо гли да се рас ко мо ће но опро сте од 
сво јих ве ли ких и ва жних, ужих и ши рих са вре ме ни ка.” 

По ме ра ње Ан дри ће ве са хра не из вр ше но је за ко ни то – у са гла
сју са од лу ком с нај ви шег ме ста. А на оправ да но сти са ме од лу ке 
на сто ја ло се упор но, уз не чит ку при ми сао да би и сам го спо дин 
Ан дрић био за то да се ре до след по шту је. Те би, оту да, срећ но 
упо ко је на ду ша рат ни ка и иде о ло га Вељ ка Вла хо ви ћа, бу ду ћи да 
се пр ва осло бо ди ла ро бо ва ња те лу, тре ба ло да пр ва и за по сед не 
ме сто у не ком од не бро је них вр то ва рај ских.

„То, мај сто ре, мо же би ти иза зов но, али не де ља да на је мно го”, 
ре че за пи сни чар. „Са не што ри зи ка би се сме ло ре ћи да би не де ља 
про ве де на у ра ју би ла смрт ни ку ва ља на на док на да за сва ње го ва 
по ту ца ња по вр ле ти ма ово зем ног жи во та... Бог је ство рио овај свет 
из Ни че га! За шест да на! Та ко сам нај пре чуо, а ка сни је не где и 
про чи тао.”

„Нај пре че је би ло по се ја ти све ти ла ра зна по по ља на ма не бе
ским и одво ји ти дан од но ћи”, ре че мај стор Л. скло пље них ка па ка 
оч них. А кад је по но во про гле дао, Ше ки је био от по чео по сао на 
ис пу ње њу до го во ре ног. 
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МИ ЛАН МИ ЦИЋ

ЧУ ДО У БА НА ТУ

1.

Би ла је то го ди на 1919. 
Од је ки ва ло је, те је се ни, сто ти не зву ко ва из људ ске ду ше, 

што је мо жда ли чи ло на збр ку у кре та њу од је ка, а не је дан или два 
зву ка као пре ве ли ког европ ског ра та.

2.

„Гов њи во је до ба и је ди но му одо ле ва ју не си ти”, про го во рио 
је у ка фа ни Ло ко мо ти ва код же ле знич ке ста ни це у Ве ли ком Беч
ке ре ку у че ти ри са та ују тру 3. сеп тем бра 1919. го ди не Шан дор По
лак бив ши бан кар ски чи нов ник Ал тру и стич ке бан ке из Бу дим пе ште, 
а са да кри јум чар ду ва на, зла та, угља, са пу на, пер ја, уља, ко ња и 
сви ле ног дам ског ве ша.

И сва ке дру ге ро бе ко ја је не до ста ја ла у Ба на ту на ли ни ји 
де мар ка ци је две вој ске.

3.

Но ва ба нат ска гра ни ца, тих ме се ци, ба нат ском све ту из гле
да ла је не ви дљи ва, али но ћу кре та ла се, ипак, у вр ло су ма ну тим 
шу мо ви ма. 

Сно ви та мо шњих жан дар ма, бе ле жни ка, ца ри ни ка, крч ма ра, 
же ле зни ча ра, офи ци ра и тај них ре дар стве ни ка би ли су об ле пље
ни зву ко ви ма.

Љу ди, уз не ми ре ни од буч них сно ва, бу ди ли су се под ду ња
ма од гу шчи јег пер ја, об не ви де ли од блу да и ду до ва че, са стра хом 
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у ко јој ће се др жа ви про бу ди ти и ко јим ће од ба нат ских је зи ка тих 
да на про го во ри ти.

4.

Ба нат је и пре овог смут ног и по дру гљи вог вре ме на био нео
бич но ме сто за жи вот.

Са ту гом као пер јем на се би и ки ко та вим сме хом гу шћим од 
жи во та.

„Ни ка да ни је био ви чан да бу де че стит, али ко би га ма ло бо ље 
упо знао, ви део би у ње му бит ке сви та ца”, ме лан хо лич но је о Ба
на ту го во рио истог да на, 3. сеп тем бра 1919. го ди не у че ти ри са та 
ују тру на има њу Кур јач ки код Ру мун ске Ке че по е та Ханс Ци глер, 
бо ра ве ћи као гост Ла јо ша Де ли ма ни ћа бив шег жу па на То рон тал
ске жу па ни је, ин тер ни ра ног од но вих ју го сло вен ских вла сти на 
уда ље ни ма јур. 

Моћ ну ми сао мла ди пе сник из ре као је у до ба ка да је над Ба
на том, по пут раз бој ни ка, пу ца ла зо ра, док су пле са ла из но ше на 
жу па но ва оде ла у при јем ном са ло ну и ка да је огром ни лу стер, ку
пљен 1907. го ди не у Пе шти, ше тао од ва жно пред очи ма пе сни ка 
и бив шег ве ли ког жу па на.

„Бо же!”, по ми слио је Ханс Ци глер.
„Да ли се по кре ће ви но у на ма или са ња мо сан у ко јем да ле ко 

у вре ме ну осе ћа мо ка ко по дрх та ва зе мља!”

5.

Пре ма до ја ви ко ју је при мио жан дар ме риј ски ка пе тан пр ве 
кла се Про ка Јак шић у но ћи 2627. ју ла 1919. го ди не, са хим ном 
цвр ча ка у тра ви и ма лим не ре дом на не бу, ка двор цу Ка ра чо њи ја 
у Бан ла ку, кре ну ло је ти хо, са не жним жа мо ром љу ди, око три 
сто ти не за пре жних ко ла.

Циљ ка ра ва на би ла је ева ку а ци ја по крет них до ба ра из по ме
ну тог двор ца ка про сто ру Зи чи фал ве јер су Бан лак и дво рац по ред 
ње га нај но ви јим раз гра ни че њем при па ли Ру му ни ји. На том пу ту, 
сре ског на чел ни ка сре за бан члач ког Ду ша на Ду ми ћа, као моћ на 
стра жа, пра ти ло је ше сна ест жан дар ма и вој ни ка.

Две прет ход не но ћи на чел ник Ду мић ле жао је по тр бу шке и 
раз ми шљао, ди шу ћи уна пред, ка ко да над му дри двор ског кљу ча
ра, управ ни ка двор ца, при сут не жан дар ме и се ља ке оду ше вље не 
ноћ ним по хо дом и ка ко да са чу ва исто вре ме но част др жа ве, људ
ске жи во те и по крет на до бра.



633

(Сре ски на чел ник Ду мић за лу пио је оштро на вра та двор ца; 
бе сно су из ну тра за ла ја ли пси; за пе ву шио му је зри ка вац ти хо на 
ухо не по зна ту ме ло ди ју; пет зве зда те но ћи ока чи ло се на не бо.)

Тач но у че ти ри са та ују тру 27. ју ла 1919. го ди не, при сут ни 
се ља ци кре ну ли су да ева ку и шу (у се бе) ви но и шам па њац из 
двор ског по дру ма. 

(Је дан од њих пио је из чи зме, дру ги из опан ка, не ки, опет, 
из ше ши ра или вој нич ке ка пе.)

Два са та по том, до шло је, по ре чи ма жан дар ме риј ског на ред
ни ка Пе ре Бек та ше ви ћа, „до бли ског кон так та и бре зо бра злу ка сва
ке вр сте” из ме ђу при до шлих се ља ка и жен ске по слу ге у двор цу, што 
је оте жа ло до бро сми шљен план ева ку а ци је до ба ра у су сед ну др жаву.

На ред них го ди на, сре ски на чел ник Ду мић по стао је пред мет, 
по овом слу ча ју, бри жљи ве и ду ге по ли циј ске ис тра ге у ко јој је 
уче ство ва ло ви ше по ли циј ских де тек ти ва.

У тих не ко ли ко го ди на сре ски на чел ник ра ши рио се по пут 
ор ма на од ора хо ви не јер хва та ла га је сил на глад ка да би бри жљи
во уз не ми рен си ла зио у без из лаз.

6. 

Тај ни ре дар То рон тал скота ми шке жу па ни је Ра да Или јин, 
чо век ко ји је бри јао ли це и су као бр ко ве, и имао си тан мла деж иза 
ле вог уха, тру дио се да уђе у траг кри јум чар ској бан ди Шан до ра 
По ла ка про тив др жав ној ор га ни за ци ји ко ја је де ло ва ла из ме ђу река 
Ти се, Мо ри ша, Ду на ва и Чер не.

Ди мо ви бан де кри јум ча ра По ла ка во ди ли су рав ни чар ским 
Ба на том:

• ка гру пи из се ла Со ке што је кра ла ко жне фо те ље са пле
мић ким гр бо ви ма; 

• пре ма љу ди ма из Че не ја ко ји су раз но си ли огле да ла ра зних 
об ли ка са обе стра не де мар ка ци о не ли ни је;

• ка бан ди из ите беј ског сре за што је од во ди ла са гро фов ских 
ма ју ра пу но крв не ен гле ске па сту ве са за ве са ма са ве зе ним зла том 
на њи ма;

• пре ма гру пи из Жом бо ља ко ја је тр го ва ла ка ру ца ма и бан ди 
из Кла ри је што је швер цо ва ла ис кљу чи во за га си то пла во по су ђе.

7.

У Зи чи фал ви, у хо те лу Јо ха на Јо ста, 5. ок то бра 1919. го ди не 
од сео је не по зна ти гост. До шао је из прав ца Ве ли ког Беч ке ре ка и 
си шао низ сте пе ни це во за, гла сно уда ра ју ћи ла ко ва ном чи змом о 
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ши ну. Не зва ни гост под се ћао је на чо ве ка ко ји је при стао на не са
ни цу не ла год но из најм љу ју ћи соп стве ни ор га ни зам вре ме ну ко ји 
је у Ба нат до спео на кри лу не по зна тог ве тра. 

По ми шље њу ис ку сног крч ма ра Јо ха на Јо ста, гост је мо гао би ти 
про би свет ко јег је до не ло не згод но вре ме: агент сврг ну тог Кар ла 
Хаб збур шког, шпу јун ма ђар ске вла де из Се ге ди на, бу ку ре шки 
ден ди, до бро оп скр бљен зла том за по тре бе ру мун ске про па ган де, 
про те ра ни аме рич ки анар хи ста, али нај пре бољ ше вич ки аги та тор 
не по зна те на ци је, струч њак за екс пло зив, об у чен на тај ним курсе
ви ма у Оде си или Хар ко ву.

Го сти о ни чар Јост по здра вио је го ста по здра вом на че ти ри 
ба нат ска је зи ка, ко ја су се не спрет но спле ли, у ва зду ху, и од ње га 
до био от по здрав, та ко ђе на сва че ти ри је зи ка, али та ко да се раз
мр си сва ка реч и не жно пад не го сти о ни ча ру у ухо.

Не зна нац је на кра ју ипак про го во рио на не мач ком, јер је за
кљу чио да је Јо хан Јост пра ви Не мац. 

„Че сто се у Ба на ту во де бит ке сви та ца”, из го во рио је не зна нац 
чуд ну ре че ни цу и пред ста вио се као књи жев ник Ханс Ци глер.

„Ов де ћу пре но ћи ти”, на по ме нуо је. „Су тра ће по ме не по сла
ти жут фи ја кер са плат не ним кро вом упра ви тељ ма ју ра Ба лат 
ба ро на Ер не ста Да ни је ла Бру но Шил.”

8.

Ра да Или јин, тај ни ре дар То рон тал ске жу па ни је, се део је на
лак ћен на гру бо скпле па ни ба гре мов астал у беч ке реч кој ка фа ни 
Ми лош Оби лић.”

„Све ве сти мо ра ју да од сто је, од ле же и сми ре се и та ко до би ју 
при ли ку да по ста ну исти на”, ми слио је. „Та ко и ове о бан ди Шан
до ра По ла ка.” 

Ипак, во лео је да их чу је, на ро чи то ов де у Оби ли ћу кад пре 
ју тро утих ну бе ћар ци а ре чи до би ју раз ви јен сми сао за ра ђа ње 
или уби ја ње исти не. 

„Све што љу ди сми сле, то су њи хо ве же ље”, раз ми шљао је 
слу ша ју ћи у цик зо ре раз го вор за су сед ним сто лом. Ли ца ко ја су 
се де ла за њим пле ла су при чу о Шан до ру По ла ку и зла ту ко јег је 
из но сио из др жа ве пре ко ли ни је де мар ка ци је ка Те ми шва ру или 
Ка ран се бе шу. У ау то мо би лу мар ке „шнај дер”, укра де ном у пре вра
ту у је сен 1918. го ди не од беч ке реч ког бо га та ша Ми ше Бер бер ског, 
пре во зио је Шан дор пре ко ба ја те ба нат ске ма гле и за ми шље не 
ба нат ске гра ни це беч ке глу ми це и пе штан ске пе ва чи це и по не ког 
ба нат ског за луд ни ка, све оки ће не зла том јер, ка ко је твр дио до бро
во љац срп ске вој ске Са ва Та бач ки, „зла то да би жи ве ло, мо ра да 
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бо ра ви на људ ском те лу бар ма ло и мо ра да га иши ба љу ти и не
за си ти ба нат ски ве тар.”

„Оно нас оста вља увек си ро ма шним”, твр дио је за ми шље но 
Та бач ки, су чу ћи од ду ва на по жу те ле бр ко ве и ми лу ју ћи хра па вим 
дла ном бра зго ти ну на ли цу за до би је ну од бу гар ског ба јо не та на 
Си вој сте ни два да на по сле до бро во љач ког осва ја ња Кај мак ча ла на 
1916. го ди не.

9.

Ли ни јом де мар ка ци је од Те ми шва ра до Вр шца ши рио се по
тму ли, не по зна ти звук. Из вор му ни ко ни је знао иа ко су ју го сло
вен ска и ру мун ска тај на слу жба тра га ле за њим. За чи њао се у цик 
зо ре, ка да би око ви де ло ду бо ко уну тра, а ши ри ло би се на сен ци 
не са ња ног људ ског сна.

У те шкој и не про зир ној ба нат ској ма гли звук би оста јао, та ло
жио се и од је ки вао по пут џи нов ског ор ке стра или ве ли ког зво на.

10.

Ла још Де ли ма нић, бив ши жу пан То рон тал ске жу па ни је, у 
свом из гнан ству на ма ју ру Кур јач ки у Ке чи све до чио је ка ко но ва 
ба нат ска гра ни ца про ла зи ба шта ма и де ли ку пус од прит ки са 
па ра дај зом, а бу нар оста вља у јед ној, а жеђ у дру гој др жа ви.

(И ка ко се трај но ра зи ла зе ко ко шка и ја је.)
Пи ју ћи ви но на тре му ло вач ког ка ште ла на ма ју ру, иш че ки вао 

је са стреп њом дан ка да ће гра ни ца до пре ти до ње го вог двор ца и 
у по дру му по пи ти све ви но. За то се не де ља ма ни је тре знио; на ру
чи вао је да му из Те ми шва ра до пре ме чу ве не те ми швар ске кур ве, 
по зна те по то ме што спо ри је ши ре љу бав, али ду же чо ве ка др же 
ра до сним. Осе ћа ју ћи да се гра ни ца по ме ра ка ње го вом по дру му, 
окре тао им је но ћу сво ју осе тљи ву, не бе ску стра ну. 

Да по њој са де три пер и сви це.

11. 

Пу ту ју ће по зо ри ште Ру жич ка до пу то ва ло је у Зи чи фал ву 15. 
ок то бра 1919. го ди не во зом из Ве ли ког Беч ке ре ка.

Воз се про би јао ма глом што отва ра ра не. 
По гле ди умет ни ка, а би ло их је тро је, ура ња ли су у ма глу 

ко ја је би ла скла ди ште скулп ту ра: по по дне ва без сен ки, ужур ба
них, тре пе ра вих ига ла, ка ме них деч јих ли ца, пти ца и жи во ти ња 
што, не до ти чу тло.
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12.

Бри жит ка Те ле ки, опер ска пе ва чи ца из Пе ште, осе ћа ла је 
спо ро клац ка ње во за у ши ро ким ку ко ви ма. Пу то ва ње Ба на том и 
тим чуд ним уга ну тим вре ме ном, и ма глом са ви шком об ли ка и 
зву ко ва би ло је ду го. Пре ду го. 

Бри жит ка Те ле ки ди са ла је уса мље но у по лу пра зном ва го ну.
Ис пред ње се де ла је на др ве ном се ди шту ва го на Јар ми ла Ка

мин ска, глу ми ца из Кра ко ва. 
По глед јој је пао на њен цр ни по ти љак и на ди мо ве ко је је 

ис пу шта ла из плу ћа. Мо гао је то би ти дим ци га ре те, дим ма гле 
ко ја је ула зи ла у ва гон или дим ко зна још че га. Ни су се ду го по
зна ва ле; у Се ге ди ну у хо те лу Ти са на шао их је и спо јио жон глер 
из Бр на Јан Ру жич ка. По ста ли су пу ту ју ће по зо ри ште са ре пер
то а ром крат ких ла сцив них ко ма да са пе ва њем и ша љи вом по штом. 
На сме ши ла се кра јич ком уса на.

Зна ла је: Ја ну Ру жич ки ле ви те стис био је не што то пли ји и 
не жни ји од де сног.

13.

По сле на сту па у хо те лу Јо ха на Јо ста у Зи чи фал ви, Ја ну Ру
жич ки при шао је не по зна ти го спо дин. Ње го во на сме ше но, де бе ло 
ли це, ру жи ча сто по пут ба нат ског ви на, при шло му је са де сне стра
не те ла. Упр кос за ма шној де бљи ни не знан ца, Ру жич ки се учи нио 
као по длац ла ких но гу ко ји зна од жи во та шта хо ће. По ме ну том 
го спо ди ну ци лин дар је хи тро си шао са гла ве и он се уз на клон 
пред ста вио: „Бру но Шил! Упра ви тељ има ња Ба лат ба ро на Ер не ста 
Да ни је ла. Има те по зив од го спо ди на ба ро на да пред ста ву да те на 
ње го вом ма ју ру. За но вац не бри ни те. Ба рон има не у пу ће ну че
сти тост и на гра ди ће вас у зла ту ви ше не го што сте до би ли ве че рас 
и ви ше не го што ве ро ват но за слу жу је те!”

14.

Ни је то би ла обич на пред ста ва на ко ју је Бри жит ка већ би ла 
на ви кла. Пр во је по њих, по сле про спа ва не но ћи у хо те лу Јо ха на 
Јоб ста, до шао фи ја кер са пла те не ним кро вом. Ма гла је би ла ве ћа 
не го прет ход ног да на, ко њи упрег ну ти у фи ја кер хо да ли су хлад
ним ко ра ком, ко чи јаш је но сио бе ле ру ка ви це, тра го ви у ма гли 
пред ста вља ли су ра не, пу то вао је фи ја кер мут ном пра зни ном, тро
је пут ни ка у ње му из го ва ра ло је ре чи без ко сти ју; ко чи јаш је зви
ждао ме ло ди ју ко ја му је ша пу та на из ма гле. 
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Бри жит ка је осе ћа ла да фи ја кер за ста је у ма гли; ко чи јаш је 
ку по вао у њој об ма не и су ма ну те шу мо ве.

Или се пре стра ше ној опер ској пе ва чи ци то са мо чи ни ло.

15.

Ма јур је био са бла сно пра зан. Ушли су у са лон, отре са ју ћи 
ма глу са ка пу та, а она је на хру пи ла за њи ма и де бе лом упра ви те љу 
има ња тре ба ло је пет на ест ми ну та да је ис те ра.

16.

Еле гант ни го спо дин, са цр ним бр ко ви ма и круп ним за жа ре
ним очи ма по љу био јој је ру ку и ре као: „У Ба на ту на сва ком кора
ку тра ју бит ке сви та ца. Ко ће по бе ди ти, још се не зна.” До дао је: 
„До бро до шли!” 

Бру но Шил пред при спе ле го сте по ста вио је вре ли пунч и 
ра ки ју да се за гре ју. По том су сви сло жно је ли па ште ту од фа за на 
на тек ис пе че ном хле бу, су пу од мор ке и ко ба си це од ман гу ли це 
спре мље не на зеч јем ло ју.

17.

Са мо два гле да о ца при су ство ва ла су пред ста ви: упра ви тељ 
ма ју ра Шил и та јан стве ни ба рон Да ни јел. Јар ми ла Ка мин ски, оду
ше вље на ат мос фе ром, глу ми ла је као ни ка да у ка ри је ри; упра во 
та ко сил но да је на њој уми ра ла блу за. Бри жит ка је пе ва ла гла со ве 
са ви шком зву ко ва, а Ру жич ка се кре тао сце ном са ма лом збр ком 
у се би, али то два го спо ди на ни су при ме ћи ва ла. Ма гла је на ср та
ла на про зо ре и вра та, при ти ска ла их и ба рон Да ни јел и Бру но 
Шил ви ше су пра ти ли њу не го пред ста ву.

Апла уз ко ји је до шао ка умет ни ци ма био је ви ше не го сна жан. 
„Го спо до!”, обра тио им се ба рон Да ни јел. „Ва ша пред ста ва би ла 
је истин ско го ло слу ша ње и то схва ти те као ком пли мент. Ди вим 
вам се, искре но ре че но, Бру но вам се ди ви, ма гла вам се ди ви! 
Има ли сте, ве че рас нео би чан по сту пак тре пе ре ња, про ме ни ли сте 
ми то ком пред ста ве у два на вра та со ко ве у те лу и ред је да вас 
на гра дим.

„Бру но”, по ви као је ба рон. „До не си ков че жић!”
„Го спо до, ово зла то за слу же но вам при па да. Уз услов: оно 

мо ра пре но ћи ти на ва шим те ли ма. Ују тру ће до ћи ау то мо бил по 
вас и пре ба ци ти вас у Те ми швар!”
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18.

Жан дар ме риј ски на ред ник Пе ра Бек та ше вић 17. ок то бра 1919. 
го ди не не где око под не за у ста вио је, по нај гу шћој од свих ви ђе них 
ма гли, у ко јој се ја сно чуо ври сак вре ме на, на атар ском пу ту изме
ђу ма ју ра Ба лат и де мар ка ци о не ли ни је ју го сло вен ске и ру мун ске 
вој ске ау то мо бил мар ке шнај дер са че ти ри осо бе. Сва че ти ри за
у ста вље на ли ца, две же не и два му шкар ца, би ла су ли ца ко ја ћу те. 
Све че тво ро ци ви ла на ње гов по зив иза шло је из ау то мо би ла и 
ста ло у ли ни ју уз ја рак по ред пу та. На све че ти ри осо бе жан дар
ме риј ски на ред ник ви део је ја сно зна ко ве хла ђе ња ду ше. 

На ред ник Бек та ше вић кре нуо је ка ау то мо би лу да пре гле да 
пр тља жник и окре нуо ле ђа осум њи че ни ма. По ње го вом при зна њу 
у жан дар ме риј ској ста ни ци у Зи чи фал ви, три де сет до пе де сет се
кун ди ли ца су би ла ван ње го вог по гле да и кон тро ле. Ка да се окре
нуо ка њи ма, ни ко га ни је би ло. У ва зду ху, на ме сти ма на ко ји ма 
су ста ја ли оста ле су фи гу ре. На ред ник Бек та ше вић, по за пи сни ку 
у жан дар ме риј ској ста ни ци, осе тио је да га оба ви ја ју та јан стве не 
си ле, мно штво зву ко ва сли ло му се у гла ву и остао је за ко ван по ред 
на пу ште ног ау то мо би ла до брих че тр де сет ми ну та.

19.

Жан дар ме риј ски на ред ник Ро ман Мар че ску на пу ту у близи
ни се ла Бан лак за у ста вио је ау то мо бил мар ке „шнај дер” са че ти ри 
осо бе. Пре ма пра ви ли ма слу жбе, из вео је ли ца из ау то мо би ла и 
по ста вио их у ред по ред јар ка, по нај гу шћој од свих ма гли. Ка да 
се окре нуо од ау том би ла ка њи ма, по сле два де се так се кун ди, није 
их би ло. Оста ле су њи хо ве фи гу ре у ва зду ху са ру па ма и ра на ма 
што су у вре ме ну си ја ле.

„Бо же! У Ба на ту још увек тра ју ра то ви сви та ца”, по ми слио 
је на ред ник Мар че ску.

20.

Два жан дар ме риј ска на ред ни ка пи ла су три да на и три но ћи 
(18–21. ок то бар 1919. го ди не) у крч ми Ђу ре Бо жи на у Ве ли ком Га ју.

Све вре ме пи јан ке ни су про го ва ра ли ни ре чи са мо су се, по
вре ме но, шу ња ли јед но дру го ме у си лу е ту.
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БО ЈАН КРИ ВО КА ПИЋ

АНА И ЗА СПА ЛИ АН ЂЕ ЛИ*

У спа ва ћој со би у Ви ли Фа зан ки на се ве ру рав ни це, у ко јој 
бо ра ви од Го спи них да на, крај уз гла вља јој је чу чао ан ђео. Во ле
ла их је, ма ле и бе ле, на из глед са свим бе за зле не, чак до бро на мер
не. При зи ва ла их је око се бе, го ди на ма их ску пља ју ћи. Ку по ва ла 
их је у свим гра до ви ма у ко ји ма је би ла, њих и раз глед ни це. Не ки 
би се вре ме ном окр њи ли или раз би ли, не ки су оста ли до да нас. 
Јед ног је ста ви ла у то а лет, код ла ва боа. Ма ру шка јој је ре кла да 
то ни је ме сто за ан ђе ла. Ана јој је од го во ри ла да је сте. И ан ђео је 
остао у то а ле ту. 

Он да су по че ли про бле ми са спа ва њем. Сан јој је био све та њи, 
бу ди ла се све че шће. Ни је зна ла раз лог. Ни је био њен брат Ми ши ка, 
ко ји је на не бу већ де це ни ја ма, ни је би ла Љу бљан ска 9, ни је био 
Дој чланд. Про бу ди ла би се и пр ва ми сао би јој би ла да мо ра да иза
ђе из со бе. Уста ла би, до шла до ку хи ње, се ла за сто и укљу чи ла 
лам пу. Чи та ла би док не сва не. 

Ње на при ја те љи ца Ма ру шка ан ђе ле ни је во ле ла, пре не ко ли
ко го ди на би јој по на вља ла да су пре це ње ни, баш ту реч је сва ки 
пут упо тре бља ва ла, пре це ње ни. И да их је она ис кљу чи ла из свог 
жи во та јер су јој че сто под ме та ли но ге. Док слу ша, Ана за ми шља 
Ма ру шку ка ко по ср ће са пле те на ан ђе ли ма. 

Јед но став но, тре ба да се до го во риш с њи ма, да их за мо лиш 
да те не уз не ми ра ва ју, ре кла јој је. Ка ко да их за мо лим?, пи та ла је 
Ана. Ле по, за мо лиш их, од го во ри ла јој је Ма ру шка. 

Сад јој се те ре че ни це пре ме ћу по гла ви, од зва ња ју. Ма ру шка 
је да ле ко, али ту су Гре гор и фра Бар тол. Мо жда би сви за јед но 
мо гли да по раз го ва ра ју с ан ђе ли ма, да се до го во ре. 

* Од ло мак из исто и ме ног ро ма на у ру ко пи су.
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Ју тро је тма сто, Гран да је тро ма, са мо ле жи и ли же ша пе, све 
се ус по ри ло. Дан ће би ти лењ. Ана на шпо рет ста вља ве ли ки црве
ни ло нац. По чи ње да сец ка лук, мр кву. Ску ва ће ра штан, јер сад је 
се зо на ра шта на. Док се лук и мр ква бу ду дин ста ли, оти ћи ће у врт 
и на бра ти пу ну кор пу ве ли ких зе ле них ли сто ва. У се лу кроз ко је 
про ти че Мр тва ја ра шта на ни је би ло, ме шта ни ни кад ни су чу ли за 
ову биљ ку по но си тих ко жа стих ли сто ва. Ње го во се ме је, с на рам ком 
књи га, до нео фра Бар тол оног да на кад је ко ра чао ду гом Ва шут 
ули цом, иду ћи пре ма Цр кви Све те Ане. Та ко, сад већ де це ни ја ма 
ра штан ти хо жи ви свој рав ни чар ски жи вот. 

Кад је Ана би ла ма ла, у Чо ма кли је би ло ра шта на. Се ме је мо
жда до шло истим оним во зом ко јим и њен отац. Че сто би им ку ћа 
оди са ла во њем тог је ла. Ње на мај ка га је ку ва ла на су ве ко сти уз 
ко је би кат кад уба ци ла по ве ћи ко мад сла ни не. Ра штан су, као и 
па суљ, је ли по три да на. 

Да нас ће Ви ла Фа зан ка оди са ти тим во њем. Док ан ђе ли спа
ва ју. 

Ан ђе ли же ле да ми за ви ре у гла ву и успе ва ју у то ме, би ло је 
пр во што је Ана из го во ри ла Гре го ру кад се по ја вио пред њом у бе
лој атлет ма ји ци и уским бе лим га ћи ца ма на пла ве цве то ве. Био је 
још бу но ван од сна. Гран да му се од мах об ра до ва ла. Пре ко очи ју 
му је па ла гу ста ко са, то ли ко дру га чи ја од рет ких дла ка на ко шча
том по пр сју. Сео је по ред Ане и на сло нио јој се на ра ме. Ми слио 
сам да сам ја твој ан ђео, ре као је. Ана се на то смек ша ла и на сло
ни ла сво ју гла ву на ње го ву. Гран да је по че ла да цви ли. Не спа вам 
до бро, то је због њих, на ста ви ла је. Ми сле да тре ба да одем одав де, 
да сам ви шак, а они су чу ва ри, чу ва ју Ви лу Фа зан ку за не ког дру
гог, до да ла је. За то тре ба да се до го во ри мо с њи ма, да их за мо ли
мо да пре ста ну, да оду, из го во ри ла је и по ди гла гла ву с Гре го ро ве. 
Он јој је узео ша ку, об уј мио је сво јим ду гим пр сти ма и по љу био. 
У ре ду, ре као је, кад фра Бар тол до ђе, учи ни ће мо то, не ка оду. Из
го во рив ши то, устао је и оти шао до ве ли ке џе зве пу не ка фе. Дан 
се још увек ни је раз бу дио. Узео је шо љу с ли ком Ма ри ји ним и 
на лио је до вр ха. Ка фа је би ла вре ла. Стао је крај про зо ра и по сма
трао дво ри ште у из ма гли ци. 

Ана гле да ње го ве ду ге тан ке но ге, ње го ву ма лу зад њи цу, утег
ну ту у те цвет не га ћи це. Гле да ње го ву тан ко ви тост и чи ни јој се 
као да це лог жи во та жи ве за јед но. Као да се из ме ђу њих ни су 
про те гле те три ду ге де це ни је.

Мо жда је са мо тре ба ло да скло ни ту фи гу ри цу ко ја јој је ста
ја ла по ред уз гла вља. Мо жда би то би ло до вољ но. Мо жда је са мо 
тре ба ло да је ба ци у сме ће, на дно кан те, ис под оста та ка по вр ћа. 
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Ни ко је та мо не би на шао. Мо жда би гипс по ву као вла гу и ан ђео би 
се рас пао. Али ни је мо гла то да учи ни. Пла ши ла се. Ка ко да ба ци 
ан ђе ла? 

На вра ти ма се по ја вио фра Бар тол. Ка кав уго дан ми рис, из го
во рио је, а ње гов осмех је унео све тлост у ку хи њу. При шао је и за
гр лио Гре го ра. Он да је за гр лио и Ану. Гран да је по че ла да ска че по 
њи ма. Да нас ис те ру је мо ан ђе ле, из го во рио је Гре гор, на шта га је 
Ана пре кор но по гле да ла. Фра Бар тол по диг не обр ве. Ана му доне
се шо љи цу ка фе и, на кон што ју је он при нео усти ма, по чи ње. Го
во ри бр зо, уз по вре ме не пре ки де. Ис при ча му све до у де таљ. Једно
став но, ан ђе ли су би ли кри ви за њен не ми ран сан. И сад јој тре ба 
по моћ. И оче ку је да ће јој њих дво ји ца по мо ћи. За вр ши као да 
из ри че пре су ду.

Фра Бар тол ју је па жљи во слу шао. Хва тао је сва ки њен сит
ни по крет, сва ку гри ма су. Кад је за вр ши ла, по гле дао је у Гре го ра 
и ре као: Да кле, зна мо шта нам је чи ни ти. Али не та ко об на же ни, 
до дао је уз осмех, од ме рив ши га. Гре гор се уско ро вра тио об у чен. 

Убр зо на кон то га, њих тро је се де за сто лом на ко јем је не ко
ли ко фи гу ри ца ан ђе ла. Гран да је на чу љи ла уши и па жљи во пра ти 
сва ки њи хов по крет. Ми ха и ло, Га ври ло, Ра фа и ло, Ури ло, Са ла та
и ло, Егу ди ло, Ва ра хи ло, Је ре ми ло. Је дан од њих ће им по мо ћи.

Сле де ћег ју тра се про бу ди ла с мо ли твом на усна ма. Учи ни ло 
јој се да јој се усне са ме ми чу, да не ма кон тро лу над њи ма. Ње на 
ду ша као да ви ше ни је са мо ње на, ње но те ло као да је ту ђе. Тај ју 
је осе ћај об у зи мао, а она му се ни је опи ра ла. 

Фра Бар тол не до ла зи већ да ни ма. Не до ла зе ни ан ђе ли и то 
је до бро. По ми сли на фра Бар то ла, па осе ти кап нер во зе у дну сто
ма ка ка ко се по ла ко раз ли ва по утро би. Ушла је у осму де це ни ју, 
он у сед му. Гре гор још увек ве се ло трч ка ра кроз че твр ту. Она и 
фра Бар тол су пре не ко ли ко да на од лу чи ли да ће пе ша чи ти кроз 
атар се ла. Не ко ли ко ме шта на их је гле да ло с чу ђе њем кад су се за
пу ти ли пре ма из ла зу из се ла. Шта јед на ста ри ца ра ди са све ће ни
ком? Пре шли су мо стић пре ко Мр тва је ко ја је не сно сно смр де ла. 
То је онај базд ко ји се за ле пи за но сни це, уђе у гр ло и он да ту дре
жди да ни ма. А мо жда је то и ста рост, тај базд, то дре жда ње ти хе 
тру ле жи у тки ви ма. Њих дво је сад има ју пре ко 130 го ди на, во ли 
кад те њи хо ве го ди не по сма тра као зброј. До су сед ног се ла кроз 
њи ве има не ко ли ко ки ло ме та ра. Чим су ушли у ора ни це, осма
трач ни ца је по че ла да се на зи ре. Се ти ла се ба ба ко је су се де ле пред 
ку ћа ма кад су она и Ми ши ка тр ча ли од Мр тва је кроз ду гу кри ву
да ву ули цу, до њи хо ве Љу бљан ске 9. За ми шља их ка ко и да ље се де 
пред тим ку ћа ма у ко је ви ше ни ко не ула зи, ка ко пле ту ша ре не 
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ша ло ве ко ји се пре тва ра ју у ћи ли ме, па он да у те ћи ли ме утки ва
ју при че о ко ји ма се ло кроз ко је про ти че ре ка – ћу ти. Ако би и про
го во ри ло, се ло би за брун да ло, не би се ра за зна ла ни јед на реч, а 
ка мо ли ре че ни ца. Брун да ње би убр зо пре ста ло, и та ко де це ни ја ма. 
Док се ло ћу ти, оне се це ре ка ју, а ћи лим по ла ко по чи ње да пре пла
вљу је ули це и Мр тва ју, ту ти ху бе лу во ду чи ји се смрад ску три по 
ку то ви ма ду ше и он да ту оста је ду го, пре ду го, не по ми чан.

Иду ћи кроз њи ве, на јед ном осе ти фра Бар то ло ву ша ку у сво
јој. Ко нач но ме ђу њи ма ви ше не ма за др шке. Ана осе ти спо кој. Ни су 
се ни по гле да ли, са мо су на ста ви ли пре ма осма трач ни ци. Пр ви пут 
јој се учи ни ло да су и ње не ша ке не жне, као фа зан ки но пе ро. 

Ру ме на је сен се при ми ца ла.
А је сен је увек ту жна, чак и кад је сун ча на и ме ка.
Да ли да ис при ча фра Бар то лу ка ко је пре са мо не ко ли ко месе

ци у Ној за цу се де ла у со би ко ја гле да на парк, про ма тра ла то по ле 
ко је шу ме на про лећ ном ве тру, но ћу ослу шки ва ла жа бе? А ни кад 
пре то га ни је жи ве ла по ред пар ка. На При мор ју во ли је дан парк, 
Ан ђо ли на се зо ве, као што фра Бар тол во ли Гра дац с ко јег ви ди 
се оток сав ушу шкан па у ни ма. Она је од ра сла уз то по ле, и по ко ју 
жа бу. Али у тој со би, у том ста ну, се ди као да је уде ну та у ту ђи 
жи вот. Уве че чи та Сви лу, шка ре. Ни је чи та ла ту књи гу кад је иза
шла, јер тих је го ди на жи ве ла у Дој члан ду. Ту јој је књи гу да ла 
Ма ру шка кад је до шла у Ној зац. При ја ће ти, опу сти ће те, ре кла 
јој је. И то је би ла исти на. Сви ла, шка ре ју је опу сти ла. Ни је је ни 
нај ма ње узру ја ла, за то ју је чи та ла у ма лим до за ма, да је не уљуљ
ка. Че шће би ра књи ге ко је је уз не ми ра ва ју, кат кад и из бе зу ме. 

Та со ба у ко јој је се де ла ли чи на со бе у ко ји ма су не кад жи
ве ле де вој ке из имућ ни јих по ро ди ца, ари сто кра ти ја, или не ке го
спо ђе усе де ли це ко је би сва ко га да на чи та ле по кап по е зи је, па 
он да ма ло пе ву ши ле, ис пи ја ле ка фе и ча је ве. Он да би но ћу буд не 
ле жа ле у сво јим пра зним по сте ља ма, као и она, па би ма ло цви
ли ле, што од ту ге, што од ди ра ња, до ле, ис под плах те, као и она. 
Да ли да при ча о то ме фра Бар то лу? Же ле ла би да му ка же све то, 
али се пла ши. Пла ши се да би у том тре нут ку он не стао, да би се 
рас пр шио, као ма сла чак на ве тру. А она то не же ли, она се то га 
пла ши, она же ли да фра Бар тол за у век бу де ту. Не же ли да из гу би 
спо кој ко ји јој је он до нео у жи вот. Ни то му не ће ре ћи, јер то би 
га упла ши ло. О сво јим цви ље њи ма ће ћу та ти, јер о цви ље њи ма 
се не го во ри. На ста ви ће да са ња зми је у по сте љи, мо дре, ка ко из
во де свој плес не до ди ру ју ћи је. Мо жда су у тој со би све те же не 
са ња ле исте сно ве, мо жда су и уми ра ле, не ке ста ре го спо ђе, или 
не ке мла де, све ну ли пу пољ ци. А не ке су си гур но ра но из ју тра или 
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пред су мрак ишле до Ду на ва, и он да ше та ле ду го, не кад низ вод
но, не кад уз вод но, гле да ју ћи у ту мут ну ре ку, у пра зно.

По ми сли на све то и кре не да за у сти, а он да је је дан од оних 
ан ђе ла за го ли ца око уха. Ка же јој: За у ста ви се, за у ста ви се и са
че кај још ма ло, не жу ри. И она се за у ста ви. 
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ЕВГЕНИЈ МИХАЈЛОВИЧ ЧИРГИН

ШТА ЋЕ МИ СУТРА

* * *

Јуче још живех, а сада умирем –
он вели, у сну трзање га сеца.
Ноћ црне форме ко бригаденфирер,
змијице сјаја преслабог месеца,
он душу тако потчињава златом,
на полуречи грли хад тајније
и пада, као јоргован у блато,
због свега за шта и крив је и није.
Мисли: могло је и горе, изјутра,
а зар се може без ње бити горе?
Када светови ко сутинска трупла,
на тихој ватри умисли догоре,
чак је и ружно маштање потребно.
Окренут на бок, уздахну, уз муку.
...Зелени отров док муза, похлепно,
пуши, на сатке. Апсурди дотуку
мозак. Авети стоје глуве, отад,
размешкољене на ногама празним,
ко да чувају самрт од живота,
Страх преносећи у реду, по казни...
Јуче, снен, бељи био си од креде:
мутни филм – она усред јоргована,
над њом подземља нимбус, на смрт сведен,
тек узлазећег осунчаног дана.
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* * *

Зима те неће напустити сама.
Снег није вани. У теби се ствара.
Збркани снови, под јорганом – тама,
Није Морена, ал’ неко зачара
кревет: изнутра створе се кошмари,
мравцима ватре нападају стих.
Из друге земље дошле су те твари,
безумно бледи лампа, у трен тих.
Тако је, или није баш, друшкане?
Један па други, термити се роје...
Де, склопи очи, још дишеш. Нек сване –
а дочекати јутро – нелако је.
Преспавај све то. Март, ако не слаже,
с бројчаником је, шкрипав, већ на путу...
„Призор би птица афричких, друг?” – каже
неко, сав бео, у твојем капуту.

* * *

Шта ће ми сутра, кад испод Селене
бубајеленак пада ко од спреја,
и Бореј, збуњен, грца кад га прене
јачина звука, три метра од кеја.
Река се бурка, и игра се пеном;
не плаче, али зрак узима нама
стара приказа с играчкомхијеном
што се прикрива сутонским звездама,

онима које једва препознајем.
Трулом завесом облачина виси
над реком: боја тамни је вилајет.
А по штукиној заповести ниси
доспео овде, где шкрипе вратнице
иза којих се у бесмртност вине
ако залуташ с осмехом кривице:
ево границе, ево и царине.
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* * *

У каравану облаци утисака: из шале
дотакнеш руком – расплину се пред лицем.
И саблажњен си: угледаћеш обале
где се смеју чак и хоботнице,
 
тако им је добро. А је ли добро нама?
Августовско јутро низ кап некуд смера...
И са белом гладиолом у саксијама
не спори се сунце, у нимбусу бисера.

* * *

Не питај откуд јесен или ко то
лута ћелама пожутелог лишћа,
дублира хладни слој сени и потом
чита живот из измишљеног писма...
Ево стабла што жели да одлети
у Занзибар и Габон за птицама.
Згусти се јесен – златна смрт нам прети,
барови двери отварају нама:
очију многих самотна већина
кад повије се над флашом сумора,
где „Балентајна” оста тек трећина...
ко може, како, не бити уморан?
Ко биоскопски снимак. Изнад клупа
сја сугестија – ко пас да утону
усред блатишта, где изађе скупа
с библиотеком страха, у сутону.
„Не лутај блатним тресетиштем оним” –
Џејмс Мортимер1 је писао и мени...
А сада космос тек, то јест аноним
космички и то писмом несвршеним.
Са подсмесима у прозору снатре
Хеката2, и пас с три главе, из мрака,
док у фосфорној неугаслој ватри
горе, горе сви знаци зодијака.

1 Џејмс Мортимер – лик из „Баскервилског пса” сер Артура Конана Дојла.
2 Хеката – старогрчка богиња ноћи, месечине и магије.
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* * *

Јендва, три, четири, пет,
реши зечић да крене у свет...

Ф. М. 

Па зашто сам се родио? Да, зашто
сјај сам хватао ручицом до свода,
у огледалу и музици маштом
без патуљака чуду залуд одан.
Одрастао сам. Авионом летех.
Напуштах топли крај и Сахалин.
Да у чизмама Бога месног сретнем:
Бог је бојио свод у бели сплин.
Девојке беже ко осмех и сенке:
одлетале би у сумрачни хол.
Поверовати – ником; нећу, после,
да згрнем у џеп ништа осим бол –
и, ако ишта, тад право приказе
да Серафиму кажем то што тишта:
„Ван међе, али уз рђу зле стазе
живот ми бацну мрве чаробништва.”
Доста је самства, серафиме, мога,
доста шар земни прстом да упирем.
Над мојим логом премало је Бога...
Изађе зечић – поче да умире.

Превео с руског
Владимир Јагличић
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БУР ХАН СОН МЕЗ

ЛА ВИ РИНТ*

Низ Бос фор ску ћу при ју

Зво ни сат. Ли чи на звук ко јим се умор на по са да те рет ња ка 
по зи ва на оброк. А ко ме је ста ло до те рет ња ка? Звук до ла зи из су
сед не со бе, а мо жда и из не ког сна. Из сна не ког ко спа ва у су сед ној 
со би. Кроз отво ре на бал кон ска вра та ве тар ис пу ња уну тра шњост. 
Ле пр ша за ве са од ти ла. Без об зи ра на го ди шње до ба, ју тар ња хлад
но ћа до но си све жи ну. Док је под нож је за ве се ле пр ша ло ка кре ве
ту, звук са та по ста јао је све ја чи. Бо ра тин се за тво ре них очи ју 
ис пру жи, по ку ша ва ју ћи да уга си сат. Ру ка му ше та по ко мо ди. 
За ста је. Ма ло при че ка и по но во про ба. Не на шав ши сат, отво рио 
је очи. На по љу сви ће. Ства ри у со би би ле су не ја сне, за мра че не. 
Где сам ја ово? Не ли чи на бол нич ку со бу. Ће бе, бал кон и про зор 
би ли су дру га чи ји. Да, ово ни је бол ни ца. Ми слим да сам до шао 
ку ћи. Кроз про зор се ви ди не бо. На дру гом кра ју ко мо де ста ја ле 
су бо чи це са ле ко ви ма. Све и да су му ле ко ви по мо гли да за спи, 
ни су би ли до вољ ни да му убла же гла во бо љу. Очи му се по но во 
скла па ју. Ру ка му па да на ја стук. Док је ли шће др ве та по крај бал
ко на шу шка ло, хлад но ћа му об у зе го ле ру ке.

Ка да дан сва ну и ве тар утих ну Бо ра тин се про бу ди. И за ве са од 
ти ла бе ше се сми ри ла. Чу ла се бу ка ко ја се го ми ла ла и на ди ра ла 
из уда ље них квар то ва. Гле дао је око се бе, иа ко се и пре ов де бу дио, 
по ку ша вао је схва ти ти где се на ла зи. Со ба је про стра на. Бо ја сло
но ва че по зи до ви ма би ла је јед но став на, али је фур нир од ја во ра 
ор ма ра пре ко пу та ње га био ису ви ше отво рен. Бо ље би му при
ста јао за тво ре ни ји тон. Ко је ода брао овај ор мар, је сам ли ја? Бора
тин по сум ња у соп стве ни укус. 

* Од ло мак из исто и ме ног ро ма на.
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По на дао се да ће ка да се су тра ују тру про бу ди, ова ку ћа, коју 
ни је пре по знао ка да су га си ноћ до не ли у њу, за ње га има ти не ке 
успо ме не. Бал кон ска вра та, ор мар и ко мо да под се ћа ју на не ку хо
тел ску со бу у ко ју је пр ви пут ушао. По зна те су му са мо бо чи це 
са ле ко ви ма. Ис пра вио се и сео на иви цу кре ве та. На пео се од бо ла 
у гру ди ма. Ски нуо је пот ко шу љу и ба цио по глед на ре бра. Же ле ћи 
да бо ље ви ди, оти шао је пред огле да ло. Јед но ре бро на де сној стра
ни би ло је сло мље но. До ди ру је га ру ком. Осе ћа ва тру под ко жом. 
Ре кли су му да је имао сре ће. Са мо је дан пре лом. У ва шем те лу 
не ма ви ше ни ка кве ште те; гу би так ме мо ри је не убра ја ју у те ле сни 
гу би так. По ди гао је очи и по гле дао у ли це; ли це ко је је упо знао 
пре не де љу да на. То ли ко је би ло но во. „Здра во, стран че!”, ка же са
мом се би. Ли це из огле да ла – што се ви ди из по кре та уса на – од
го ва ра му истим ре чи ма. Баш као и си ноћ... Ка да је си ноћ до шао 
ку ћи, би ло је мир но. Као да ше та по му зе ју, ла ким ко ра ци ма оби
шао је со бе, про ву као се кроз фи гу ри це и ги та ре. Из бол нич ке тор
бе узео је ле ко ве. По пио је две ча ше во де. По гле дао је у ли це у 
огле да лу. Ски нуо је ко шу љу, пан та ло не и ча ра пе. Опру жио се по 
кре ве ту, за тво рио је очи и по чео је не по мич но че ка ти. Бро јао је 
да хо ве. Ни је за бо ра вио да бро ји: че тр де сет је дан, че тр де сет два, 
че тр де сет три... За тим је оти шао.

У бол ни ци су му ре кли да бу де ми ран. Ре кли су му: „Из гу би ли 
сте пам ће ње, не бој те се, вре ме ном ће се по пра ви ти.” Нај пре су се 
по за ба ви ли ре бром, на кон то га за ин те ре со ва ли су се шта је то 
сна шло ово га чо ве ка, ко ји је из јед ног сло мље ног ре бра и пра зне 
ме мо ри је по ку ша вао ство ри ти јед ног це лог чо ве ка. Чуд но, ре као 
је сво јој док тор ки, ви се мно го ви ше бри не те за ме не, не го што се 
ја сам бри нем за се бе. То је мој по сао, од го во ри ла му је док тор ка. 
Го спо ди не Бо ра ти не, гу би так пам ће ња мо же би ти за стра шу ју ћи, 
али ва ше је ста ње при лич но до бро. У нај ма њу ру ку, из кар ти ца у 
ва шем нов ча ни ку са зна ли смо ваш иден ти тет и ва шу адре су. Ви 
то ме мо жда и не при да је те ва жно сти, али то је део вас, баш као што 
су део вас и ва ше те то ва же на ле ђи ма за ко је не зна те где и за што 
сте их ура ди ли. По се ду је те ства ри ко ји ма са да не при да је те зна
ча ја, али са ко ји ма ће те се вре ме ном сје ди ни ти. Ка ква год да се 
при ча на ла зи иза вас, мо жда сте се хте ли из ба ви ти из не ког де ла 
овог све та ко ји вам се учи нио те шким. Усу ди ли сте се на то, чак 
сте и ус пе ли у то ме. До ци ља сте сти гли пот пу но нео че ки ва ним 
пу тем. Низ Бос фор ску ћу при ју... На кон ово га, мно го ће те бо ље 
цр та ти ваш пут. Го спо ђо док тор ко, зар ви, по ред ле ко ва, свим бо ле
сни ци ма да је те и ова кве на де? Он да ми об ја сни те ово: Мо ја па мет 
о ме ни не по се ду је ни ти јед ну реч и ис пу ње на је не ким дру гим 
ин фор ма ци ја ма. Знам име на ан тич ких фи ло зо фа, бо је фуд бал ских 
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ти мо ва, знам ре чи астро на у та ко ји је пр ви зга зио на Ме сец. На ре
пер то а ру не ви дим ни ка кав траг о се би, чак се ни сво га име на не 
се ћам. Ви сте из го во ри ли то име, и ја сам га при хва тио.

На мом ли цу у огле да лу тра жим је дан уте шни знак, из раз 
ко ји по ка зу је пра вац. Мо је уво сме штам на ли це у огле да лу, на ме
сто уста. Глат ко. Хлад но. Чу јем хук та ла са ко ји се пре мно го ве ко ва 
ов де за гла вио. Мрач не же ље. Ми рис вла жног по дру ма. При бли жа
вам се вре ме ну у ко је сам не ка да жи вео, а из ко јег сам са да ис пао. 
Баш кад сам по ку ша вао да у сво ју ме мо ри ју си ђем јед ним дру гим 
мер де ви на ма и да у по дру му про шло сти упа лим пла ви фе њер, тр гао 
сам се уз звук зво на. Да ли глас до ла зи из ну тра или од ва ни? Личи 
на звук са та ко ји зво ни це лу ноћ. Пра тим звук и из ла зим у ход ник. 
Про ла зим по ред јед не су мор не сли ке. На дру гом кра ју са ло на ви
дим је дан цр ве ноцр ни те ле фон. За ста јем и раз ми шљам шта да 
ра дим. Не сти гав ши да од лу чим, те ле фон пре ста је да зво ни. Теле
фон има ста ро мод ну слу ша ли цу, бро је ви се не при ти ска ју већ окре
ћу. Укра шен је злат ним ор на мен ти ма, баш она ко да се до пад не ста
ри јим осо ба ма. Те ле фон по чи ње по но во да зво ни. Овај пут мно го 
упор ни је. Ако се ја вим, не ки стра ни глас упи та ће ка ко сам. Не ће 
осе ти ти по тре бу да се пред ста ви. По ми сли ће да га по зна јем. По но
ви ће сво је пи та ње ка да бу де ви део да ћу тим. На кон не ко ли ко тре
ну та ка окле ва ња по че ће при ча ти уме сто ме не. По ме ну ће по сло ве 
ко је тре ба да ура ди мо и не ки са ста нак или ру чак. Го во ри ће о жи
вот ним не да ћа ма. На кон што при ка же ма ло ми ло ср ђа, сет ним 
то ном по че ће да ми се жа ли. По бро ја ће сва зла све та, у сва ком злу 
спо ме ну ће име јед не жр тве и не до зво лив ши ми да спу стим слу ша
ли цу, о врат ће ми ока чи ти про клет ство тих жр та ва. Све док бу дем 
ћу тао, он ће пре ла зи ти с те ме на те му. Ка да до ђе ред на до бро ко је 
сам му ура дио, глас ће му успо ри ти, ка за ће да се за хва љу ју ћи мени 
око ри стио о све бла го да ти овог све та, али да, та ко ђе, не раз у ме за
што сам ја пао у ова кво ста ње. Ја ћу то ис ко ри сти ти и пре у зе ћу реч. 
Ка за ћу да и сам не раз у мем за што сам пао у ова кво ста ње. Тражи
ћу да ми учи ни до бро и да ми од мах ис при ча све тај не о ме ни ко је 
зна. С об зи ром да сам из гу био пам ће ње, ја сам, та ко ђе, из гу био и 
то ли ки жи вот, на ла зим се на ну ли. Тра жи ћу ми лост од ње га као 
да је стра жар ко ји мо ју про шлост др жи у ру ка ма. Иза бра ћу нај бо ље 
ре чи. Гла су с дру ге стра не жи це ис при ча ћу при чу ко ја се за гла
ви ла у не ком ћо шку мо је па ме ти. Ко ли ко год је про шлост да ле ко, 
то ли ко је да ле ко и бу дућ ност. Ја не по зна јем зве зда не пу те ве. Осе
ћам да се при бли жа ва ла ви на, ла ви на ко ја се ме ша са зву ком са о
бра ћа ја и на ди ре из ме ђу ку ла и не бо де ра. Ср це ми го во ри да тре ба 
да по жу рим. Од ла зим и на вла чим за ве су. Чвр сто је на вла чим да 
све тлост не уђе ни от ку да. Пре ки да се звук те ле фо на.
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2.

Се дим на ка не бе ту и че кам да те ле фон по но во за зво ни. На 
ка ми ну, ме ђу ра зно бој ним све ћа ма, при ме ћу јем јед ну фи гу ри цу. 
По зна јем мај ку и си на на мра мор ној фи гу ри ци. Ма ри ја је по ло жи ла 
сво га си на на ко ле на и гле да у ње го во бе жи вот но ли це. Мер мер не 
бо ре су те кле по пут во де са Ма ри ји ног че ла до но са, па ода тле на 
ње не усне. Исус је био наг, ре бра на де сној стра ни мо гла су се јед
но по јед но из бро ји ти. Док је Ма ри ја јед ном ру ком др жа ла сво га 
си на, дру гу је по ди гла у ва здух, ис пру жи ла је у пра зни ну као да 
тра жи по моћ. Иа ко их се се ћам, не мо гу се се ти ти тач ног вре ме на 
у ко јем су жи ве ли. Ко ли ко је про шло го ди на? Не ко ли ко го ди на од 
њи хо вог бо ла, не ко ли ко хи ља да го ди на?

Док су се ули це пу ни ле улич ним про дав ци ма, буч ном де цом 
и так си сти ма ко ји су гла сно слу ша ли ара беск ну му зи ку, за што се 
ја, упр кос све му, у овој ку ћи, за ко ју не знам да ли ми при па да, 
осе ћам си гур но? Чо век се нај пре тре ба на ви ћи на ства ри, а не на 
љу де, тре ба ме ђу њи ма сте ћи не ко ме сто. Оста ло је са мо да по ста
вљам пи та ња, да слу шам зву ке, да ше там по со ба ма и да че кам 
од го во ре на пи та ња. Не знам ко ли ко ду го тре ба че ка ти. А шта ако 
од го вор уоп ште не до ђе? Др ва по крај ка ми на би ла су по ре ђа на. 
Др ве ни ор мар био је ис пу њен бо ца ма пи ћа. Ги та ре, пло че, сто чи ћи, 
лу сте ри, те пи си, сто ло ви и сто ли це пре кри ли су са лон, ста ја ли су 
као да до да нас ни су мрд ну ти са ме ста. Кри стал не ку гле лу сте ра 
из над мо је гла ве умно же не по пут гро здо ва гро жђа по кри ва ле су 
це лу та ва ни цу. Би ло је не мо гу ће са гле да ти це ли лу стер с кра ја на 
крај. Чак су се и зми је у клуп ку мо гле угне зди ти у сло је ви тим кри
ста ли ма и ту про ве сти жи вот. Ка да у по ноћ град за спи (да ли град 
спа ва?), зми је из ла зе из лу сте ра и раз ле гу се по та ва ну, са сво јим 
бе смрт ним флу и дом ше та ју по зи до ви ма, увла че се под за ве се и 
ши ште, из ли ва ју сво је отро ве јед на на дру гу и во де љу бав, а за тим, 
при пр вим зра ци ма сун ца, вра ћа ју се у сво је гне здо сми ре не кр ви 
и бли ста ве ко же. Ако сва ка ку ћа има сво га скри ве но га вла сни ка, 
вла сни ци ове ку ће су зми је, и про клет ство и сре ћа до ла зе од њих.

Ин те ре су је ме да ли сам и ра ни је био пре пу штен овом чуд ном 
са ња ре њу. Док је дан по је дан по сма трам сва ки ко мад на ме шта ја 
тра же ћи ком пас ко ји ће у овој ку ћи по ка за ти пут, при ме ћу јем да 
су све ства ри ов де ста ре. Сто и сто ли це вр сни ци су са из у мр лим 
др ве ћем, а те пи си по по ду истих су го ди на као но мад ски ша то ри. 
Чак и да по ме шам го ди ну са хи ља ду го ди на, све стан сам да овај 
жи вот при па да смр ти. Та ко ђе, схва там да не тре ба сум ња ти у оно 
што знам, већ у оно што не знам. И док зву ци на ули ци има ју неко 
сво је зна че ње, пи там се бе, па за што он да ова ку ћа ме ни не ну ди 
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ни ка кав сми сао? Раз ми шљам о то ме ко је од нас, ме ђу овим зи до
ви ма без је зи ка, пре пу штен за бо ра ву, је сам ли ја за бо ра вио сво ју 
ку ћу, или је ку ћа за бо ра ви ла ме не? Ко од нас од ју че не ода је тај ну, 
по пут сле пог про сја ка за гла вље ног у пра зни ни и за тво ре ног у се бе? 
Ин те ре су је ме ве за из ме ђу ме не и три ги та ре што на ме тал ном по
сто љу сто је на спрам ме не. По ред ги та ра на ла зи се је дан гра мо фон 
и сет пло ча. На зи ду по за ди ви се омо ти ста рих пло ча. На че лу 
гор њег ре да на ла зи се Del ta Blu es. По ред њих пло че Bes sie Smith, 
How lin’ Wolf, Chi ca go Blu es. На омо ту у до њем ре ду пи ше „Под
мор ни ца”. Око Под мор ни це, за ко ју ми ни је би ло ја сно за што ту 
са ма ви си, бле шти бо ја зи да. Кад схва тих да то бле шта ви ло до ла
зи од Сун ца, окре нух се и по гле дах. Дру ги крај за ве се остао је 
раз мак нут. Сун це се ту да про би ја ло. Уста јем и по вла чим за ве су 
и пот пу но је отва рам. Очи су ми за сле пље не од све тла ко је про
ди ре уну тра. По вла чим се не ко ли ко ко ра ка пре ма сре ди ни са ло на.

Осе ћам да се мој жи вот у овој ку ћи са сто ји од ре при зе. Стал
но гу бим пам ће ње, сва ки пут отва рам очи у бол ни ци и на кон што 
од ле жим не ко ли ко да на, до ла зим ку ћи. Бу дим се са истом гла во
бо љом. Учим се да вре ме де лим на ми ну те и са те. Без об зи ра на 
је зик, ја во лим на зи ве го ди шњих до ба. Ка да ка сно у ноћ за спим и 
ка да се по но во ују тру про бу дим у бол ни ци са из гу бље ним пам ће
њем, ја схва там да сам ухва ћен у бес крај ној ро та ци ји уни вер зу ма. 
Пра зни на. Са мо ћа. Ми слим да сам на иви ци лу ди ла уз ове ми сли 
ко је су ме, на кон бол ни це, са да, ево, об у зе ле и у ку ћи. По ста вља
ју ћи пи та ња, тра жим сми сао у ства ри ма. Ка ди фа сти пре кри вач 
на ка у чу је леп, ле па му је цр ве на бо ја. Ле па је и фи гу ра Ма ри је. 
До бро, а ко ји је сми сао ле по те? Да ли бих то знао да ни сам из гу био 
пам ће ње?

Ру ком ше там по тка ни ни ка у ча. Док сво је пр сте по кре ћем 
по пут не ке ма ши не, по сма трам згло бо ве. Ма ши на са људ ским чу
ли ма. Има мо зак, али по вре ме но пре мо та ва про грам у се би. Осци
ли ра из ме ђу ну ле и је ди ни це. И уни верзм се са сто ји од кре та ња 
из ме ђу ова два бро ја. Овај по крет, ко ји не ка да на зи ва ју вре ме, са да 
се на вр хо ви ма мо јих пр сти ју ожи вља ва по пут тек ро ђе не жи во
ти ње. Јед на жи во ти ња и јед на ма ши на са ста ле су се у истом те лу 
и тра же тра го ве у ни ти ма тка ни не и кри ста ли ма лу сте ра. Уз пи
та ња не ја сног од го во ра. Не мо гу од го во ри ти на пи та ња. Ко ра чам 
пре ма ку хи њи на дру гом кра ју ход ни ка. Баш кад сам опет хтео 
кро чи ти у ку хи њу у ко ју сам си ноћ био, за ста јем и на трен у сво јим 
ми сли ма по ку ша вам ожи ве ти ме сто ла ва боа и фри жи де ра. На кон 
што сам по стао си гу ран, ис пру жио сам гла ву уну тра и по гле дао. 
Лак ну ло ми је ка да сам ви део да су ла ва бо и фри жи дер на сво ме 
ме сту. Ку хи ња у мо јим ми сли ма иден тич на је ку хи њи у ствар но сти. 
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Са мо да се мо ја па мет не по и гра ва са све том, и обрат но. Си гур но 
ула зим у ку хи њу. Узи мам бо кал са сто ла и си пам у ча шу. По ди жем 
ча шу пре ма про зо ру и гле дам пре ма све тлу. Док ис пи јам во ду, 
раз ми шљам о то ме да ли све тло има уку са. Ша ком бри шем вла гу 
са сво јих уса на. У том тре нут ку не при ме ћу јем да је ча ша, ко ју сам 
спу стио на иви цу сто ла, скли зну ла. Трг нух се ка да ча ша па де на 
под и раз би се у пар чад, и по ву кох се два ко ра ка уна зад. На сло них 
се на фри жи дер. Уплео сам пр сте јед не у дру ге. По сма трам пар
чи ће ста кла рас пр ше не по иви ци ор ма ра и до вра та. Осе ћам да се 
свет, ко ји већ не ко ли ко да на по ку ша вам ап сол ви ра ти, раз био по
пут ста кла и да се по но во пре о бра тио у прах и лед. По ку ша ва ју ћи 
да се ухва тим за обли жњу те згу, овог пу та трг нуо ме је оштар звук 
зво на. Све ме је на па да ло. Ово зво но не ли чи на дрх та во зво но 
те ле фо на. А ни је ни упор ни сат из су сед не со бе. Зво ни ло је бли зу 
ме не, у мо јој гла ви.

3.

Отво ри вра та, Бо ра ти не, ја сам, Бек. Док са јед не стра не упо
ре ђу јем ли це ко је ми се по ја ви ло у ми сли ма са зву ком ко ји до ла зи 
од ва ни, с дру ге стра не пру жам се пре ма бра ви на вра ти ма. По ла
ко окре ћу ћи кључ, по ку ша вам до би ти на вре ме ну. Гле дам чо ве ка 
ко ји је ста јао у там ном ход ни ку апарт ма на. По зна то ми ли це, ово 
је мој при ја тељ (да ли ми је при ја тељ?) ко ји ме је два пу та по се тио 
у бол ни ци. То ком пр ве по се те био је за бри нут, а то ком дру ге сми
рен. Ње гов тон ули вао је си гур ност. Је си ли до бро? Је сам. Ју трос 
сам свра тио у бол ни цу, ре кли су да си иза шао. Зар ни је тре ба ло 
да оста неш до по чет ка не де ље? Не знам, ју че сам им ре као да же
лим да иза ђем, и они су ре кли да је у ре ду. Ка ко су ти до зво ли ли 
да иза ђеш без пра ти о ца? Ни су ми од мах до зво ли ли, тра жи ли су 
те бе, али те ле фон ти је био ис кљу чен. Ни сам же лео ду же оста ти 
у на гу жва ној со би, ме ђу је ца ји ма бо ле сни ка. Пре шли смо у са лон 
и се ли смо, ја на истом ме сту на ка у чу, а он на фо те љи по ред ка
ми на. Ба цио је по глед око се бе. На кон што оми ри са ва здух ове 
ку ће као да му је пр ви пут да се на ла зи у њој, по глед му скли зну 
на под са ло на. Пре ме не при ме ћу је фле ке кр ви ко је до ла зе од пар
ке та до те пи ха, од те пи ха до мо је но ге. Ка же, шта ти се де си ло 
но зи? Из гу био је сми ре ност у сво ме гла су. Ка жем му, пре се сло
ми ла ча ша у ку хи њи, док сам до ла зио да ти отво рим вра та, зга зио 
сам на ста кло по по ду. Устао је са ме ста и у трен ока оти шао је у 
ку хи њу. Вра тио се на зад са кр пом, па му ком и по су дом пу ном во де. 
Клек нуо је ис пред ме не. Ре дом је по ди гао мо ја сто па ла и по чео их 
чи сти ти вла жном кр пом. На јед ном ни је би ло про бле ма, док је с 
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бо ка дру гог сто па ла из ва дио пар че ста кла. Обри сао је по се ко ти ну 
и при ти снуо је па му ком. Из спа ва ће со бе до нео ми је ча ра пе и 
па пу че. Зна ју ћи за мо је бо ло ве у ре бри ма, по мо гао ми је да об у чем 
ча ра пе. Пи та ме је си ли до руч ко вао, при том гле да ју ћи ме ова квог 
у пи џа ми. Ка жем му ка сно сам устао, још увек ни сам ни шта јео. 
Он ка же: хај мо, он да на по ље, да узмеш ма ло ва зду ха. На по ље? Он 
го во ри о на по љу у ко јем сам си ноћ иза шао из ам бу лат них ко ла и 
за стао у ба шти апарт ма на и под све тло сном па ром по гле дао у небо 
и бал ко не. Ја не мо гу сме сти ти се бе у не ко ме сто све та ко ји сам 
са мо јед ном ви део, а чи ји сам оста так по ку шао фор ми ра ти по мо ћу 
ин фор ма ци ја у мо јем мо згу. Ако ка жу да сам у сну, и у то ћу пове
ро ва ти. У си ноћ њем сну ви део сам ка ко се све та ла са као да плу та 
на во ди, ка ко ше вр да с јед не на дру гу стра ну. Пло че, сли ке, зву ци, 
ли ца, име на. Ни шта не сто ји не по мич но и не до ди ру је се ме ђу соб но. 
Не зна се ко јем вре ме ну при па да ју. Да ли су жи ви пе ва чи са сли ка 
на пло ча ма, или су умр ли? Да ли су жи ви љу ди чи јих се име на 
се ћам, или су оста ли у пре ђа шњим ве ко ви ма? Ка жем, би ло би до бро 
да да нас не из ла зим из ку ће, узи ма ју ћи за из го вор по се ко ти ну на 
сто па лу. До бро, узе ћу не што из про дав ни це и вра ти ћу се. На кон 
што по чи сти кр хо ти не од ста кла по ку хи њи и ба ци по глед у фри
жи дер, иза ђе. За то што по се ду је ме сто у вањ ском све ту, Бек сло бод
но мо же да иза ђе. А ја чак и на сво је ли це у огле да лу гле дам као 
на стран ца. Ли чим на пра зан лист па пи ра. Не мам ни ну три не ни 
вањ шти не. Не мам ни ис то ка ни за па да, ни ју га ни се ве ра. Куд год 
да пру жим ко рак, као да ћу па сти у пра зни ну. Да не про во дим уз 
че ка ње ве че ри. На кон што уз ча шу во де по пи јем ле ко ве, за тва рам 
очи, же лим да ми се вра ти про шлост док сам у сну и бро јим бро
је ве. Че тр де сет је дан, че тр де сет два, че тр де сет три... Ин те ре су је 
ме да ли прав ци, име на и сли ке из мо јих ста рих да на још увек 
сто је на сво ме ме сту. Да ли сам ја не ка да био свој на сво ме?

Бек се вра ти с пу ним ру ка ма и по че по ста вља ти до ру чак на 
сто лу у са ло ну, по ка зу ју ћи ми јед ну по јед ну ствар ка ко их не бих 
смет нуо с па ме ти. Ка же да во лим пр же на ја ја у ти га њу. Сир, ма
сли не, па ра дајз, мед, са ла ма. Си па нам ча је ве. Док ле по ту вањ ског 
вре ме на на ду го и на ши ро ко опи су је као да го во ри о не ком ле то
ва ли шту, с дру ге стра не, по сма тра мој из бор ме ђу је ли ма. Док сам 
пре био у про дав ни ци, ка же, зва ли су из на шег бен да, же ле да те 
ви де. По ми слио сам да би би ло до бро да се срет не мо на по љу. Ре
као сам им: хај мо, су тра уве че у Те о до ри ну ка фа ну. Уже лео си се 
пи ћу. Сме је се. Ис пру жио сам гла ву и по гле дао сам фла ше у др ве ном 
ор ма ру. Ја, ве ро ват но, мно го пи јем; по гле дај, ор мар је пун. Не, не 
пре те ру јеш, с вре ме на на вре ме по пи јеш из ћеј фа. Знаш да се кон
тро ли шеш. Ни си као ја. Ја се сва ки пут на пи јем. Про шлог ме се ца 
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опет смо је ли и пи ли у Те о до ри ној ка фа ни, а ка да сам се на пио, ти 
си ме од вео ку ћи. Пе вао сам у так си ју, је ли та ко? Же лео сам да се 
при се тим то га тре нут ка. Не ма по тре бе да га се при се ћаш, Бо ра ти
не, ја ћу ти опет исто при ре ди ти. Опет се сме је. То ком бол нич ких 
по се та уоп ште се ни је сме јао. Та мо је из гле дао жа ло сни је од ме не, 
а ов де је, пак, мно го рас по ло же ни ји од ме не. Ако успем да га се би 
при бли жим, ако успем да до ђем до сво је про шло сти, за јед но са со
бом, по ве ро ва ћу и ње му. Бек, ка жем му, је сам ли ја ода брао ства ри 
ове ку ће? Део си узео ти, али ве ћи на је оста ла од вла сни це ку ће. 
Ко ли ко го ди на жи вим у овој ку ћи? Про шло је три го ди не от ка ко 
смо се упо зна ли. За јед но смо до шли да по гле да мо ку ћу. Об ра до вао 
си се што се се бал ко на ви де и Бе ја зит ку ла и све ти о ник. И вла сни
ца ку ће те је за во ле ла, ре кла је да се ли чиш на ње ног уну ка и да ла 
ти је стан без окле ва ња. Би ла је то јед на ста ра Гр ки ња. Ви ше није 
мо гла са ма жи ве ти ов де, па се пре ме сти ла код сво га си на. 

По сма трам фи гу ри це Ма ри је и Ису са на ка ми ну. Њи хо ва име
на знам, али се не се ћам име на вла сни це ку ће. Ма ри ја не пла че. На 
ли цу јој из раз и ту ге и спо ко ја. Ту га при па да њој, а спо кој је по зај
ми ла од ње ног мр твог си на ко ји јој ле жи у на руч ју. Да ли се то на
зи ва уз ви ше ност жи во та или не до след ност? Бек, от ка да ова фи
гу ри ца сто ји та мо? Фи гу ри ца? Ка да си се ти усе лио, она је би ла 
та мо, га зда ри ца је по ред мно гих ства ри оста ви ла и њу. Је сам ли 
се ја и ра ни је ин те ре со вао за њу, од но сно је сам ли при чао о њој? 
Не, пр ви пут чу јем да је спо ми њеш, то је за те бе обич на укра сна 
ствар, не ма дру гог зна ча ја. Обич на? Кад бих знао че му сам, а че му 
ни сам пре при да вао зна ча ја, то би ми олак ша ло да схва тим ка кав 
сам био чо век. Ја чак не знам да ли не ко у овој ку ћи жи ви са мном. 
Не ма ни ког дру гог, Бо ра ти не, жи виш сам. Је сам ли од у век сам 
жи вео? Про шле го ди не јед на је де вој ка не ко ли ко ме се ци жи ве ла 
са то бом, и от ка ко је она оти шла, сâм си. Где је де вој ка са да, је смо 
ли се рас та ли? Да, кад сте се рас та ли, она је оти шла из Ис тан бу ла. 
Ко ле бам се. Ви ше ме то чу ди не го што ме чу ди са зна ње да сам се 
у ста ром жи во ту ба вио му зи ком или да по ти чем из бо га те по ро
ди це. Ка ко је ра ста нак ути цао на ме не, да ли, по тво ме ми шље њу, 
та де вој ка има уде ла у то ме што сам пао у ова кво ста ње? Не, не 
ми слим да има. Ра ста нак ни је ути цао на те бе. О то ме ни си ни ре
дак за пи сао, на на шим се дељ ка ма ни си осе тио по тре бу да отво риш 
сво ју ду шу. Оста вио си је за со бом. Ка ко сам је оста вио, као Ма
ри ју на овој фи гу ри ци? Док Ма ри ја у на руч ју др жи сво га си на, 
уста су јој чвр сто за тво ре на. Све ре чи са ку пи ла је уну тар сво јих 
мер мер них уса на. Од ју тра ми по глед за пи ње за њу, не мо гу се су
здр жа ти од по сма тра ња. Ли це јој је мно го ле по, њен по ви је ни врат, 
по глед, из раз ње них уса на... Ле по та сто ји на њој по пут нај су штин
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ски јег ста ња исти не. Док ми гла вом про ла зе ове ми сли, ја сам збу
њен у шта да ве ру јем. А нај ви ше сум њам у вре ме. Да ли је Ма ри ја 
још увек жи ва, не знам. Ин те ре су је ме да ли је и она нај зад умр ла 
и да ли се спа си ла бо ли? Про шло је мно го вре ме на, ка же Бек, они 
су жи ве ли пре две хи ља де го ди на. Са да се на ла зе у вер ским ми
то ви ма. Раз ми шљам о бро је ви ма, ка ко бих се уве рио у ве ли чи ну 
про шло га вре ме на. Да кле, то ли ко је про шло, ка жем, ка ко вре ме 
про ла зи... Бек ме чуд но гле да у ли це. У ње го вом по гле ду по пр ви 
пут ви дим из раз из ван зеб ње или ра до сти. Пи там га да ли ме за
ни ма ве ра. Ве ра? Не, те бе ин те ре су је умет ност, му зи ка. Ни у шта 
дру го не ве ру јеш. Сви раш ги та ру и пе ваш, по ис тан бул ским блуз
ба ро ви ма оча ра ваш све при сут не. Ти си нај бо љи од свих у на шем 
бен ду. Ми сви ра мо уз те бе са мо да би смо упот пу ни ли тво је пе сме, 
да би смо би ли део те бе. Док ово го во рим, ни је ми циљ да ти по диг
нем мо рал. Ми као на род, и сам знаш, љу де или уз ди же мо у не бе са 
или их ко па мо у ду би ну зе мље. Зар та ко ра ди мо? Да, не ма сре ди
не. Али ја го во рим исти ну, Бо ра ти не, ти си не ко ко ве о ма до бро 
пи ше и пе ва пе сме. Гле дам у пло че и ра зно бој не ги та ре. Да су уме
сто њих би ле уди це или се ки ре, оту пе ле од упо тре бе, опет бих их 
по сма трао са истим ин те ре со ва њем. Да су ме од ве ли у не ку дру гу 
ку ћу и да су ми ка за ли да сам ри бар или др во се ча, опет бих при
хва тио. Чо век у про шло сти мо же про жи ве ти сва ку вр сту суд би не. 
Ко зна ка да сам ока чио омо те пло ча на зи ду. Del ta Blu es. За што 
омот Под мор ни це ис под ње га ни је ори ги нал но из да ње, не го је на
пи сан ру ком? Бо ра ти не, то је на зив на ше га бен да. Већ не ко вре ме 
при пре маш наш пр ви ал бум. И омот пло че си ти на пи сао сво јом 
ру ком и та мо си га ока чио. Раз у мем да ми Бек ве ру је, и још ви ше, 
да ме во ли. И он сам зду шно же ли да му ве ру јем и бу дем чо век 
ка квог он же ли. Опет нам си па ча је ве. Из џе па ва ди ку ти ју ци га ра 
и па ли јед ну. Ин те ре су је га да ли ћу узе ти ци га ре ту из ку ти је ко
ју је оста вио ис пред ме не. Не окле вам. Из ву као сам јед ну ци га ру 
и за па лио. Пр ви дим у гр лу ми оста вља го рак укус, дру ги је леп. 
Бек се сме ши. Ка мо сре ће, ка же, да сам ти ре као да не пу шиш. 
Мо жда је не би ни до та као. Бо ра ти не, не тре баш жу ри ти кад је у 
пи та њу жи вот. А пра во да ти ка жем, ни не по сто ји ни шта што те 
те ра на жур бу. Ја сам увек уз те бе. По мо ћи ћу ти. На при мер... Бек 
по вла чи дим ци га ре те и раз ми шља. Би ће да је ли ста ства ри око 
ко јих ми тре ба по мо ћи по ду жа, или су прот но, не по сто ји ни шта 
што се мо же ура ди ти. Су тра ће мо, ка же, оба ви ти пар по сло ва. 
Тво је кар ти це и мо бил ни те ле фон су не у по тре бљи ви. Оти ћи ће мо 
у бан ку и узе ти но ву кар ти цу. Узе ће мо и но ви мо бил ни те ле фон. 
Ње го ве ка сни је ре че ни це ни сам у ста њу пра ти ти. Го во ри о кар ти
ца ма, бро је ви ма, ин сти ту ци ја ма ко је су ми по треб не да бих не што 
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мо гао сте ћи из ван ове ку ће, на ули ци. Ми слим да је не ком по пут 
ме не (ка квог не ког?) за жи вот од са мог ју тра до вољ на ги та ра и 
фла ша ви на, и ле ко ви. Ви ше од то га ни је по треб но. Ја ни од ко га 
не ћу ни шта тра жи ти, и не ка ни ко од ме не ни шта не тра жи. Они 
ко ји зна ју где ста ну јем кад год по же ле мо гу по ку ца ти на мо ја вра
та, ко по же ли, мо же ме по зва ти те ле фо ном. Бо ра ти не, твој кућ ни 
те ле фон је у функ ци ји, зар не? Звао сам те, ни си се ја вио. Је си ли 
ти звао? Да, на кућ ни те ле фон ио на ко те зо вем или ја или тво ја ста
ри ја се стра. Мо ја се стра? Да. Окре ћем гла ву и гле дам те ле фон ко ји 
у ћо шку са ло на си ја злат ном по зла том и сто ји као да ће сва ког тре
нут ка за зво ни ти. Не знам за што, али осе ћам јед но са жа ље ње, и то 
ка да га, чак, ни за се бе не осе ћам већ не де љу да на. Ју трос је те ле
фон ви ше од јед ног пу та зво нио, мо ра да ме је и мо ја се стра зва ла. 
Бо ра ти не, овај је те ле фон био ов де ка да си се ти усе лио. Мо бил ни 
те ле фо ни та ко су се рас про стра ни ли да ви ше ни ко не др жи кућ не 
те ле фо не. За др жао си ову ли ни ју за то што тво ја се стра пре фе ри ра 
да те зо ве пре ко фик сног те ле фо на.

Пре вео с тур ског
Ав ди ја Сал ко вић
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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.
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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.
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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.



685

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
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АН ТО НИН ВАЦ ЛА ВИК

ТО МАС МАН И ИВАН БУ ЊИН.  
НО ВЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ЕВРОП СКЕ ПРО ЗЕ1

То мас Ман и Иван Бу њин при па да ли су ис тој ге не ра ци ји. 
Лич но су се зна ли и по што ва ли су је дан дру гог. Ман је ве о ма це нио 
та ле нат Бу њи на – он је, на при мер, упо ре дио но ве лу Го спо дин из 
Сан Фран ци ска са Смр ћу Ива на Или ча Ла ва Тол сто ја и са ди вље
њем ту ма чио Бу њи но ву при чу „Ми ти на љу бав”. Бу њин је по што
вао Ма на и што је по себ но ва жно, на слов но ве ле Смрт у Ве не ци ји 
То ма са Ма на по слу жио је као под сти цај за ге не зу Го спо ди на из Сан 
Фран ци ска. У ле то 1915. го ди не, Бу њин је са знао за ру ске пре во де 
Ма но ве но ве ле у Мо скви, што га је под ста кло да ра ди над де лом 
ори ги нал ног на сло ва Смрт на Ка при ју. У то ку ра да на слов се про
ме нио.

Ман и Бу њин цр пи ли су жи вот ни ма те ри јал из бо рав ка у Ита
ли ји – Ман је по се тио Ве не ци ју, Бу њин је бо ра вио на Ка при ју и у 
На пу љу. Њи хо ве но ве ле при по ве да ју о до га ђа ји ма и до жи вља ји ма 
глав ног ју на ка у вре ме ње го вог ту ри стич ког бо рав ка у Ита ли ји 
(код Ма на ме сто рад ње је Ве не ци ја, код Бу њи на рас ко шни ту ри
стич ки брод „Атлан ти да”, На пуљ и остр во Ка при).

Оба ју на ка пу ту ју у сун ча ну зе мљу ле по те и од мо ра – тач ни
је, они ку пу ју кар те за та кво ме сто; ку да и у су срет че му иду – они 
ни су у ста њу ни да за ми сле. У Ита ли ји их че ка ег зи стен ци јал на 
кри за и обо ји ца уми ру – од из не над ног ср ча ног уда ра.

Већ при пр вом упо зна ва њу са но ве ла ма уо ча ва се ори ги нал
ност име на глав ног ју на ка као сред ства ње го ве ка рак те ри за ци је.

Ју нак Смр ти у Ве не ци ји но си име по зна тог не мач ког пи сца Гу
ста ва Ашен ба ха (тач ни је, фон Ашен ба ха – имао је двор ску ти ту лу). 

1 Из вор: Рус ский язык за ру бе жом 1/94, 102–106. 
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У пре во ду на ру ски је зик реч ашен бах зна чи пе пе љаст, или шљун
ко вит, то јест онај ко ји је са го рео до те ме ља. Ашен бах је био 
пре фи ње ног ари сто крат ског ду ха, по зна ва лац ле пе књи жев но сти, 
исто ри је и ан тич ке фи ло зо фи је. У Ве не ци ји је срео мла дог По ља
кале по та на, че тр на е сто го ди шњег Та де у ша, и сил но при ву чен 
ње го вом ле по том, на шао се у жа ло сном ста њу – он ср ља у хо мо
е рот ску страст. 

У кон сти ту тив ном по чет ку гра ђе ња сли ке глав ног ју на ка 
Смр ти у Ве не ци ји ја вља се ори ги нал но је дин ство ли ри зма и тра
ги зма, при че му се нај ви ше осе ти ан ти хе до ни стич ка интoнација 
ау то рапри по ве да ча.

Бу њин ни је дао име и пре зи ме свом ју на ку. На зи ва ју ћи га 
го спо ди ном из Сан Фран ци ска, он га не ка рак те ри ше кроз ин ди
ви ду ал ну већ кроз со ци јал ну од ли ку. Го спо дин ми ли о нер, чо век 
на вик нут да га окру же ње ува жа ва. Пр ви пут је у свом мар љи вом 
и ан га жо ва ном пред у зет нич ком жи во ту до зво лио се би, сво јој же ни 
и ћер ки dol ce far ni en te. Од пу та у Ита ли ју оче ку је од мор и за ба ву. 
Ме ђу тим, од оче ки ва ног се ис пу ња ва вр ло ма ло: на бро ду се сва
ко днев но ор га ни зу ју ба ло ви ко ји омо гу ћа ва ју ту ри сти ма „лу ку
ло ву го збу”. Свим оста лим је го спо дин раз о ча ран: ње га, стар ца, 
оп те ре ћу је нео че ки ва но ло ше вре ме, му чи га мор ска бо лест, на 
до ко ви ма мо ра да из бе га ва де цу ко ја про се ми ло сти њу, бри ну га 
уз не ми ра ва ју ће ве сти о фи нан си ја ма и ве сти о ра ту. На кра ју, ср це 
га из да је.

У за вр шном де лу но ве ле, при ка за ће гро теск ну сце ну с бо го
ли ким го спо ди ном: ње го во те ло ће ле жа ти у сан ду ку ис под со да 
во де, и тај го спо дин из Сан Фран ци ска др му са ће мр твом гла вом 
у сан ду ку иза ле ђа пи ја ног во за ча. У тој сли ци скон цен три сан је 
из раз со ци јал нокри тич ког прав ца Бу њи но ве но ве ле. Сма тра се 
да се у тим епи зо да ма при ка зу је јед но од до ми нант них ми шље ња 
та да шњег де ла ру ских пи са ца – јак осе ћај апа ти је пре ма бо гат ству. 
Са та квим ти пом ми шље ња су да ра ју се опреч ни по че ци: жеђ за 
иде ал ном со ци јал ном прав дом, че жња за јед на ко шћу љу ди – и 
скло ност к аске ти зму, че сто по ве за ним са не ми ло срд ном мо рал
ном ри го ро зно шћу.

Но, ако је у кон струк ци ји за пле та Го спо дин из Сан Фран ци ска 
Бу њи на у мно го че му бли зак Смр ти у Ве не ци ји Ма на, он да се по 
сти лу при по ве да ња оба де ла ду бо ко раз ли ку ју. Су штин ска ка рак
те ри сти ка на ра тив ног ма ни ра у Смр ти у Ве не ци ји је сте ли рич ност, 
пре ла ма ње кроз ју на ко ву лич ну пер цеп ци ју оно га што га окру жује.

Ве ли ку уло гу у при по ве да њу игра ју ре ми ни сцен ци је Ашен
ба ха, уну тра шњи мо но ло зи и ди ја ло зи, ко ји по не кад по при ма ју 
об лик ап стракт них сен тен ци фи ло зоф ски обо је них (на при мер, у 
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са др жа ју ко ји се од но си на фи ло зоф скоестет ску ме ди та ци ју – пла
то нов ски ди ја лог о ле по ти), при че му се ов де, та ко ђе, осе ти иро
ни ја са при ме сом па ра док са.

За Смрт у Ве не ци ји ти пич не су ду ге, сло же не ре че ни це, ко је 
од ли ку је час глат ко ћа, час дис хар мо ни чост, опи су ју ћи ти ме про
тив реч ност, дво ја ку при ро ду ју на ка. Пси хо ло шка ка рак те ри сти ка 
усме ре на је на от кри ва ње ду хов ног све та Ашен ба ха, ко ји је ра за пет 
из ме ђу че жње за иде а лом – ле по те и фи зи о ло шке при влач но сти 
– и ди вље ња и сме ле од луч но сти.

Бу њи нов стил при по ве да ња са свим је дру га чи ји. У ње му до
ми ни ра ла кон ски тач но еп ско гра ђе ње ствар но сти. Бу њи ну је, пре 
све га, дра жа не по сред на, кон крет на објек тив ност све та. Но ве ла 
Го спо дин из Сан Фран ци ска је за сно ва на на стро го про ниц љи вом 
ми шље њу при по ве да чаау то ра о цен трал ном ли ку, по ве за ним с 
њим спо ља, као са стра не.

При то ме, Бу њин се ко ри сти ско ро би блиј ски, про стом реч ју, 
ко ја се од ли ку је оштром ја сно ћом. На рав но, у Го спо ди ну из Сан 
Фран ци ска та ко ђе се че сто сре ћу сло же не ре че ни це; че сто јед на 
та ква ре че ни ца чи ни ду га чак обра зац. Но, Бу њи но ве сло же не ре
че ни це са сто је се од крат ких фра за јед но став не струк ту ре, ла ко ни
за ма ко ји до се жу ви ши сте пен. О крај њој ла ко нич но сти Бу њи но ве 
про зе све до чи и чи ње ни ца да је, за раз ли ку од Смр ти у Ве не ци ји, 
ко ја има се дам де сет стра ни ца, Го спо дин из Сан Фран ци ска за у зео 
све га два де сет стра ни ца тек ста.

До ми нант ну уло гу у умет нич ком све ту обе но ве ле игра фе
но мен смр ти.

Код Ма на, он про ди ре бу квал но у све ће ли је умет нич ког орга
ни зма: реч смрт (der Tod) сто ји у на сло ву и, та ко ђе, про жи ма це лу 
но ве лу. Смрт вре ба стал но и сву да. Пре ма то ме, угро же ни су, не 
са мо Ашен бах не го и дру ги ли ко ви. Ман опа жа све при сут ну не 
са мо „ма лу”, лич ну смрт не го и „ве ли ку”, над лич ну, ко ри сте ћи се, 
та ко ђе, мо ти вом апо ка лип тич не све оп ште смр ти. По тре сним слика
ма но ве ле при па да ју, на при мер, зло слут на сно ви ђе ња Ашен ба ха 
(на две стра ни це). То је хи пер бо лагро те ска, стра вич на фа та мор
га на у фрој дов ској ни јан си. У тој сли ци Ман про ни че у под свест 
свог ју на ка и пре тва ра ње го ву ла тент ну хо мо сек су ал ну же љу у 
фан та стич ну сли ку чу до ви шне ор ги је кр ва ве „же сти не гне ва бо
га раз вра та”. То зна чи да се, не са мо сли ка Ве не ци је, гра да ле по те, 
за ро бље ног епи де ми јом ко ле ре већ и от кри ва ња пан сек си зма као 
кр во жед ног бо жан ства, мо же до жи вља ва ти као је дин стве но умет
нич ко упо зо ре ње на ка та стро фу ко ја пре ти ци ви ли за ци ји. Зна чај
но је да реч „ubel” ко ја се ко ри сти у Ашен ба хој док три ни о не кој 
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ми сте ри о зној прет њи ко ја се над не ла над Ве не ци ју (1, с. 119)2 не 
са мо да на не мач ком је зи ку мо же зна чи ти „бо лест”, у овом слу ча ју 
ко ле ру не го и „зло, не сре ћу”.

Ни је уза луд Бу њин из ме нио на зив но ве ле ко ји је пр во бит но 
за ми слио (Смрт на Ка при ју). Фе но мен смр ти де лу је у Го спо ди ну 
из Сан Фран ци ска у отво ре ној фор ми са мо у при ка зи ва њу жи во та 
по је дин ца (го спо дин уми ре). На дру гом, над лич ном пла ну, он 
пре у зи ма не ку вр сту при кри ве ног об ли ка прет ње, ко ја (за раз ли
ку од ко ле ре у Смр ти у Ве не ци ји) мо же, али и не мо ра да бу де 
ис пу ње на.

Та прет ња је пре не та у але го рич ној умет нич кој ан ти те зи – 
брод „Атлан ти да” на су прот оке а ну и још ђа во лу. По на вља њем те 
ан ти те зе ства ра се емо ци о нал ни на бој око ње. По след њи пут она 
се по ја вљу је у за вр шној про ши ре ној сли ци но ве ле. По што од разу
ме ва ња те ан ти те зе за ви си раз у ме ва ње основ ног умет нич ног зна
че ња но ве ле, по треб но је, та ко ђе, обра ти ти па жњу на пре вод те бу
њин ске сли ке на дру ги је зик, у на шем слу ча ју, на че шки. У ру ском 
ори ги на лу, чи та мо:

И дру ге и тре ће но ћи, бал је био пре пун љу ди – опет усред бе
со муч не бу ре над оке а ном, ко ја је бру ја ла по пут по греб не ми се и 
по смрт не ко рач ни це сре бр на сте пе не ва ло ва оке а на. Без број не ва
тре не очи бро да је два бе ја ху вид не од бе ли не Ђа во лу, ко ји је са сте на 
Ги брал та ра, са ка ме них вра та два ју све то ва, пра тио брод док је 
од ла зио у ноћ и бу ру. Ђа во је био огро ман, по пут ли ти це, али огро ман 
је био и брод, ви ше спра тан, са мно го дим ња ка, ство рен на по нос 
Но вог Чо ве ка са ста рим ср цем. (2, c. 260)3.

У по след њем, нај бо љем че шком пре во ду Ја на За бра ни ја, пре
вод ци ти ра не сли ке за вр ша ва се ре чи ма: „Da bel byl ob rovsky ja ko 
ska la, ale ko rab s mno ha poscho di mi a mno ha ko miny, po sta veny py
chou No ve ho člo ve ka se starym srd cem, byl ješ te ob ro vi tej si.”4 (3, с. 259)5.

Узи ма ју ћи у об зир ме тод ко ји је Бу њин ко ри стио у свом ра ду 
са фе но ме ном смр ти као прет њом, за си гур но се мо же сум ња ти у 
вер ност го ре на ве де них ре чи че шког пре во да у од но су на ру ски 
ори ги нал; у њи ма је уз бу дљи вост Бу њи но ве умет нич ке ан ти те зе 
очи глед но осла бље на. Ов де је ин те ре сант но на по ме ну ти да је 

2 Tho mas Mann, Der Tod in Ve ne dig, Ber lin, 1913, 119.
3 И. А. Бу нин, Иза бранные про из ве де ния, 1984.
4 „Ђа во је био огро ман по пут сте не, али брод са мно го спра то ва и мно го 

дим ња ка, из гра ђен на по нос Но вог чо ве ка са ста рим ср цем, био је још ши ри.” 
(сло бо дан прев. Л. Г.)

5 Ivan Bu nin, No vely, Pra ha, 1989.
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Бу њи но ва но ве ла на ста ла са мо три го ди не на кон оп ште по зна те 
ка та стро фе чу ве ног бро да „Ти та ник”.

Да би смо то по твр ди ли, на ве шће мо не ке од ка рак те ри стич них 
при ме ра.

Нај ја сни ји при мер пред ста вља јед на од пр вих гла ва Смр ти 
у Ве не ци ји. Сна жну же љу Ашен ба ха за пу то ва њем узро ку је лик 
чуд ног му шкар ца, очи глед но стран ца, ко ји оче ку је не што код ула
за на гро бље. Тај та јан стве ни лик раз бу дио је ма шту Ашен ба ха 
– од јед ном до би ја ви зи ју фан та стич ног пеј за жа са ти гром ко ји 
вре ба. To зна чи да и пре пу та у Ита ли ју ју нак про ла зи кроз са бла
сну аван ту ру, у ко јој се, та ко ђе, пред о се ћа ми сте ри о зна прет ња.

Сле де ћа сце на мо же по слу жи ти као дру га вр ста упо тре бе 
ира ци о нал ног мо ти ва: Ашен ба ху (већ у Ве не ци ји) док се да у гон
до лу, на го ве шта ва се гроб. Осим то га, ње га пла ши чи ње ни ца да 
га гон до ли јер од во зи не ком чуд ном, не по зна том пу та њом, те ју нак 
че ка да бу де опљач кан и уби јен.

Све вр сте ми сте ри о зних стра хо ва, до жи вље них у слут њи и 
у ју на ко вој фан та зи ји, вр ло че сто се су сре ћу у Смр ти у Ве не ци ји.

У та јан стве ну ат мос фе ру уро њен је не са мо глав ни ју нак већ, 
та ко ђе, и свет ко ји га окру жу је. По сте пе но за хва та ју ћи Ве не ци ју, 
епи де ми ја ко ле ре већ ду же вре ме на сту па као стра шна тај на.

Та ко ђе, и у Бу њи но вој но ве ли на ла зи мо ори ги нал ну упо тре
бу ми сте ри о зних, ира ци о нал них мо ти ва.

Не што ми сте ри о зно оба ви ја брод ко ји пре во зи ту ри сте. На ро
чи ту уло гу у раз от кри ва њу сли ке пло вид бе „Атлан ти де”, ко ју но се 
та ла си уз бур ка ног мо ра, игра фи гу рапред знак – вре ба ју ћи Ђа во.

Осим то га, зло коб на тај на скри ва ла се и уну тар „Атлан ти де”: 
ка пе тан бро да, по ста ју ћи све стан стра шне прет ње, осла њао се на 
чу до ви шну ма ши ну – али се уми ру је бли зи ном не че га, за ње га 
пот пу но не по зна тог.

На ве де ни при ме ри све до че о је дин стве ном пре пли та њу ствар ног 
с не ствар ним у умет нич кој кон цеп ци ји обе но ве ле, и о вир ту о зној 
упо тре би тог пре пли та ња ра ди раз от кри ва ња по ли мо рф но сти 
пси хич ког све та ли ко ва.

Чак и нај кра ћа ус по ред ба Го спо ди на из Сан Фран ци ска са 
Смр ћу у Ве не ци ји оста ла би не пот пу на и јед но стра на из у зи ма њем 
по гла вља у ко јем Бу њин ски ци ра дру га чи ји умет нич ки свет – испу
њен ду хов ним спо кој ством, сми ре но шћу и ин ту и тив ном са мо ра
зу ме ва ју ћом љу ба ви пре ма жи во ту. У ње му је чо век при ка зан као 
су шти на, чо век ко ји жи ви без сум ње, прет њи и стра хо ва, ра ду ју ћи 
се сва ко днев ном жи во ту.

Бу њин је ство рио ски цу та квог све та у оди ле по ти остр ва Ка
при кроз два по бо жна бр ђа ни наму зи ча ра. Она се, и по сти лу и по 
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са др жи ни, то ли ко раз ли ку је од оста лих де ло ва но ве ле, да ће се 
ов де на ве сти у це ло сти:

Ишли су – и це ла зе мља, ра до сна, пре ле па, сун ча на, про сти
ра ла се под њи ма: сте но ви ти вр хо ви остр ва, ко је је це ло ле жа ло под 
њи хо вим но га ма, и оно бај ко ви то пла вет ни ло у ко јем је пли ва ло, 
и бли ста ва ју тар ња па ра над мо рем пре ма ис то ку, под јар ким сун
цем, ко је је, из ди жу ћи се све ви ше и ви ше, већ по при лич но упе кло, 
и ма гло ви тоазур ни, ују тро још ушу шка ни ма си ви Ита ли је, ње не 
бли же и да ље пла ни не, чи ју ће ле по ту не моћ но из ра зи ти људ ска 
реч. На по ла пу та су ус по ри ли: из над пу та, у пе ћи ни стр мог зи да 
Мон те Со ла ра, у пот пу но сти осве тље на сун цем, сва у сво јој то пли
ни и сја ју, ста ја ла је у сне жно бе лим гип са ним оде жда ма и са кра
љев ском кру ном од зла та ис тро ше ног вре ме ном, мај ка бож ја, крот
ка и ми ло срд на, очи ју по диг ну тих ка не бу, до веч них и бла же них 
уто чи шта свог три пут бла го сло ве ног си на. Об на жи ли су гла ве – 
из ли ва ли су на ив но и по ни зно ра до сне по хва ле свом сун цу, ју тру, 
њој, не по роч ној за ступ ни ци оних ко ји па те у овом злом и ле пом 
све ту и ро ђе них из ње не утро бе у Ви тле јем ској пе ћи ни, у оскуд ном 
па стир ском скло ни шту, у да ле кој зе мљи Ју ди ној... (2, с. 260)6.

По ин тен зив ној на пе то сти из ра за и уз ви ше но па те тич ном 
то ну, ци ти ра но по гла вље под се ћа на ра на ро ман тич на де ла Гор ког, 
на при мер, Ста ри ца Изер гил. По гла вље је умет ну то у при чу о 
пре во зу мр твог го спо ди на, што зна чи да игра уло гу по е тич ког 
кон тра пунк та.

За раз ли ку од по лу бај ко ви тог све та бр ђа на, хе до ни зма и крх
ко сти жи во та го спо ди на, Бу њи но ва по кор ност то ку при ро де и 
но стал ги ја за на род ном ре ли ги о зно шћу, да ле су свој из вор ни умет
нич ки из раз.

Крат ко упо ре ђи ва ње Смр ти у Ве не ци ји и Го спо ди на из Сан 
Фран ци ска во ди до за кључ ка да по сто је нео спор не ка рак те ри сти
ке, ко је су срод не ме ђу ау то ри ма ових де ла. 

Ове но ве ле пред ста вља ју уни ка тан дво ја ки ре кви јем, ко ји 
фа сци нант но раз от кри ва уз не ми ру ју ће стра не ду хов ног све та 
Евро пе по чет ком и уо чи Пр вог свет ског ра та.

Из ван ред ни умет нич ки на ла зи ових но ве ла укљу чу ју сли ку 
чо ве ка као ство ре ња, ко је жи ви у стал ној те ско би, под прет њом 
смр ти и дру гих (за ње га) пре на пор них те шко ћа ствар но сти. Дру
гим ре чи ма, Иван Бу њин и То мас Ман при ка зу ју умет нич ку пер
цеп ци ју чо ве ко вог све та кроз крх ку, про бле ма тич ну ствар ност. 

6 И. А. Бунин, Изабранные произведения, 1984.
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При ка зу ју ин тер ак ци ју чо ве ка са ира ци о нал ним си ла ма ис пу ње
ним ми сте ри ја ма, обо га ће ним сим бо лич ком ви ше знач но шћу; про
дор на пер цеп ци ја по ли морф но сти људ ске пси хе.

За хва љу ју ћи овим вред но сти ма, но ве ле Смрт у Ве не ци ји и 
Го спо дин из Сан Фран ци ска мо гу се де фи ни са ти као не тра ди цио
нал на де ла, у ко ји ма су оцр та не не ке но ве тен ден ци је европ ске про
зе XX ве ка.

Пре ве ле с ру ског 
Бог дан ка Жи ва но вић
Лу на Гра дин шћак
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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

ОТЕ ТО ОД КО РО НЕ

1.

Ве ли ке ха ле Бе о град ског сај ма сва ког ок то бра пу не се хи ља
да ма на сло ва књи га, на де се ти на ма је зи ка, и не ко ли ко да на та мо 
до ла зе љу ди, у ко ло на ма, по две ста хи ља да сва ке го ди не, а ме ђу 
њи ма је нај ви ше мла дих и на сме ја них.

Ју че су срп ски вој ни ци у ве ли ке ха ле Бе о град ског сај ма уне
ли три хи ља де кре ве та, по стро ји ли их на истом ра сто ја њу, на пра
ви ли огром ну спа ва о ни цу у ко јој се не спа ва, јер ће та мо да бу ду 
лак ши бо ле сни ци ко ји но се ви рус ко ро на.

Уме сто отво ре них књи га, отво ре на је бол ни ца. Уме сто сме ха 
чу ће се је ца ји. Где је би ло здра вље, до ла зи обо ље ње.

Да је би ло ви ше чи та ња, би ло би ма ње бо ло ва ња.

2.

Док ле ка ри од го ва ра ју на пи та ња но ви на ра о не во ља ма што 
их је до нео до сад не по знат ви рус, нај бо ље се ви ди код ко га би 
тре ба ло оти ћи и тра жи ти по моћ, а ко га би смо од ле ка ра и ми ла
и ци мо гли да ле чи мо. И ни ко од нас не мо же да зна ко ће од њих 
из ре ћи ко нач ну пре су ду, а ко мо же та кву пре су ду да од ло жи.

То смо, сва ка ко, зна ли и ра ни је, али ни смо при твр ђи ва ли 
гра ди во на до бар на чин, па се и ме ђу на ма и ме ђу ле ка ри ма ла ко 
пре по зна ју успе шни ђа ци и по на вља чи.



694

3.

По зо ри шни ре ди тељ Ми јач ка же да у ка ран ти ну због ви ру са 
ко ро на чи та ро ман Ро бин зон Кру со и да у сво јим од ма клим го ди
на ма, док шет ка по со би да не за бо ра ви да хо да, от кри ва но ва 
зна че ња књи ге о острв ском жи во ту, да та мо има ви ше фи ло зо фи
је не го ли те ра ту ре. То је па ме тан на лаз у оба слу ча ја, јер кад год 
бу де те шко, мо ра мо да про на ђе мо не што мно го те же што је чо век 
ус пео да са вла да. Та ко се по ве ћа ва же ља за по бе дом и та ко се по
бе ђу је.

4.

Ка да осмо три мо це ли ну про шлог вре ме на, али од јед ном, из 
свог пам ће ња, као што је је ди но мо гућ но с то ли ком ам би ци јом, 
ла ко ће нам се отво ри ти исти на да су глав на умет нич ка и књи
жев на де ла, од ин диј ских и ста ро грч ких спе во ва до да нас, да по
ме не мо са мо то, као илу стра ци ју, да је, да кле, свет ска умет ност и 
књи жев ност на ста ја ла у не при ли ка ма, ра зним не да ћа ма, рат ним 
и дру гим. Ако то ра ди мо из вре ме на ко ро не ко ја је за тво ри ла чо
ве чан ство у ка ран тин, мо же мо оче ки ва ти да ће мо до би ти ва жна 
де ла из свих обла сти. Нај пре, из ме ди ци не ко ја за сад ћу ти.

5.

Нар цис или су но врат (са ви јен је) или до ко ле на (због ко ле на) 
има нај леп ши про лећ ни ми рис пла ни не под цве том. За бе ле се ла
стви це и це ла бр да. За ми ри ше и ка мен у њи ма. Ишли смо, бра ли, 
до но си ли ћу ми це, ста вља ли у ча ше с во дом, при но си ли усти ма и 
но су. Ни смо зна ли, ка сни је ни смо ни ве ро ва ли, да у та квом ле по
та ну има отро ва. Не пам ти се да је не ко ме би ло зло од до ко ле не, 
а при ча се да су би ли Нар цис и Ехо, да се ним фа Ехо за љу би ла у 
Нар ци са, да се љу бав тра гич но за вр ши ла, да се Нар цис за љу био 
у свој лик у во ди, ни је мо гао да се одво ји, за њим умр ла и Ехо. 
Крај ње га из ни као бе ли цвет ко ји је до био ње го во име. Има ви ше 
вер зи ја ове ми то ло шке при че и сва ка је јед на ко вер на и уз бу дљи
ва. Раз ли ку је се од оста лих ми то ва по цве ту ко ји има одво је не... 
и ту сам стао. Тре ба ло ми је да ка жем ка ко се зо ву де ло ви цве та 
и ње го во жу то око у сре ди ни. На шао сам чла нак о нар ци су, ви део 
да их има сто ти нак вр ста, жу тих и бе лих, и по чео сам да чи там, 
с на ме ром да по ен та бу де до сет ка ка ко се у сте на ма где ра сту до
ко ле не дватри пу та чу је ехо од по ви ка и по том се из гу би. Али, 
опис цве та по чи ње ова ко:
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„Све вр сте нар ци са по се ду ју ко ро ну окру же ну са шест цвет них 
ли сто ва...”

По гле дао сам још јед ном. До и ста пи ше да има ко ро ну.
Ни сам да ље чи тао. Упам тио сам шта има ју све вр сте нар ци са 

или до ко ле на, ко ји ма нај бо ље сто ји име – су но врат.

6.

Чим смо до зна ли да је бо лест пла не тар на и смр то но сна, ја
ви ли су се лин гви сти. Од бор ко ји је зва нич но за ду жен да бри не о 
је зи ку, пре по ру чио је да пи ше мо ви рус ко ро на, јер је то при клад
но пра ви ли ма срп ског је зи ка. Да то је и об ја шње ње, с при ме ри ма. 
То се ни је ни охла ди ло, а на шли су се је зи ко слов ци да ка жу, јав но 
та ко ђе, да је бо ље и пра вил ни је да пи ше мо ко ро нави рус, јер се 
та ко го во ри у раз ви је ним зе мља ма. При хва ће на су оба пред ло га 
та ко што гла си ла бли ска вла сти ма пи шу ви рус ко ро на, а гла си ла 
оних ко ји хо ће власт пи шу ко ро на ви рус. Док љу ди уми ру, у све ту 
и код нас, спо ри мо се ка ко ће мо не зва ног го ста да зо ве мо. Не ви
ди мо да и ко ро на има сво ју по ли ти ку – не опра шта ни ко ме.

7.

Слу шао сам ка ко је шпан ска гро зни ца (та ко су је зва ли!) по
ко си ла свет на кра ју Ве ли ког ра та, пре сто ти нак го ди на. Знам 
фа ми ли је од ко јих је са мо по јед но че ља де оста ло. Гле дао сам 
гро бо ве не ко ли ко мла дих љу ди, бли ских по срод ству и по го дина
ма мо јим ро ди те љи ма. Упам тио сам, ма ли, пре по ла ска у шко лу, 
ка ко при ча ју да „ђа во ље си ле” уде ша ва ју сво је по сло ве та ко што 
по вре ме но упу те на љу де раз не по ша сти – бо ле сти или ра то ве, да 
сма ње број љу ди, јер се ве ру је да ће ђа во ли не ста ти кад их бу де 
ма ње не го љу ди. За то ми слим да је и ко ро на „ђа во ља си ла”.

8.

Опет, сва ког да на у исти сат, чи та ју ко ли ко је љу ди обо ле ло, 
ко ли ко је умр ло, ко ли ко их је на ре спи ра то ру, ко ли ко их је у ко јој 
пра вој или им про ви зо ва ној бол ни ци, ко ји је про сек го ди на умр лих, 
ко лики је про це нат смрт но сти, све у бро је ви ма, све муч но и те шко 
на два на чи на: то ли ко љу ди стра да и то ли ко љу ди по ста је број. 
Чу ју се и ре че ни це: „Да на шњи бро је ви су го ри”, „Да ле ко смо ис под 
ита ли јан ског сце на ри ја”, „Про сек бро је ва је оче ки ван на епи де
мич кој кри вој” и та ко ре дом.
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Ово сам за пи сао у три са та по сле под не, на три де се ти дан 
от ка ко ни сам ни отво рио ула зна вра та од ста на, от ка ко ни сам 
иза шао. Да тум је 14. април 2020. го ди не.

Ко ли ко ће још би ти ова квих да на?
Ко ли ко ће су тра би ти ви ру сом ко ро на за ра же них, а ко ли ко 

пре ми ну лих?
Да нас их је 411 обо ле лих и 9 умр лих.
(Ни сам ни ја одо лео да не на пи шем бро је ве ко је сам ма ло час 

чуо.)

9.

Про лећ но сун це је за не ко ли ко да на до не ло гу сто бе ло цве ће 
и зе ле но ли шће на др ве ћу под мо јим про зо ром. При те ран опа сно
шћу ко ја је про ме ни ла цео свет и уте ра ла љу де у ку ће, мој је ди ни 
„из ла зак у жи вот”, већ ме сец да на, гле да ње је кроз про зор. За то сам 
па жљи ви је но икад ра ни је гле дао ка ко се про ле ће пе ње уз др ве ће 
и да је но ви жи вот др ве ћу, све му.

Баш кад је ве тар на вио бре зо ву гра ну и њен вр шни лист ди ра 
ста кло на про зо ру. По зи ва ме да иза ђем.

10.

Он се дво стру ко уз не ми рио ка да је чуо да ће су тра дан, уве че, 
по сле шест но ћи по ла са та да иза ђе на сво ју ста зу ко јом је сва ко
днев но ше тао не ко ли ко кру го ва, од но сно – не ко ли ко ки ло ме та ра. 
То му је нај ви ше не до ста ја ло от кад је у ка ран ти ну због ви ру са ко
ро на. Био је у ри зич ној гру пи, због го ди не ро ђе ња и опа сно сти да 
твар чи ца ко ја је по ре ме ти ла свет ски по ре дак (или је део тог по рет
ка, ми слио је), та ко озна че на, не по зна та, не ви дљи ва, раз у ме се, а 
мо же да усмр ти ко ло не љу ди, па то и чи ни.

Уз не ми ри ло га је ка ко ће, по сле три де сет и не ко ли ко да на, 
пр ви пут иза ћи из сво је ку ће и оти ћи у до зво ље ну шет њу. Го во рио је 
при ја те љи ма, те ле фо ном, јер су сре та не ма, пре те за ра зом, пре но
ше њем ви ру са, по на вљао је да и за тво ре ни ци има ју сва ко днев не 
шет ње. Пр ви пут је имао тре му пред из ла зак на сво ју ноћ ну ста зу. 
Узи мао је лек за сми ре ње и опо ми њао са мог се бе, пи тао шта то би.

Уз не ми ри ло га је, та ко ђе, што по пре по ру ци над ле жних, чије 
је са ве те у дла ку по што вао и при ме њи вао, са да ма ло збу њен, што 
мо же са мо шест сто ти на ме та ра да ле ко да иде од ку ће. Сми шљао 
је ка ко ће да бу де та чан, да не по гре ши пред крај епи де ми је, и то 
по сле све га што је из др жао.
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Отво рио је ма ли сан дук у дну сво је ра ди о ни це. Та мо је оста
вљао раз не ства ри: де ло ве алат ки, клин це, ек се ре, да шчи це, изли
за не тур пи је, сло мље не на прет ке, игле са сло мље ним вр хом, раз
не пло чи це, по ква ре не са то ве, ма ла клуп ка. Тра жио је не што чим би 
из ме рио уда ља ва ње од ку ће, увек уре дан, та чан, до сле дан у то ме. 
На шао је не ко ли ко смо ту ља ка ка на па и кон ца, по чео да их од мо
та ва, ме ри и сла же, да са би ра њи хо ву укуп ну ду жи ну. Не ка ко је 
ску пио пе де сет ме та ра, све пре ве зао, сте гао чво ри ће и смо тао у 
клуп ко. Спре мио се, узео ма ску и ру ка ви це, ста ро оде ло ко је мо же 
да из не се на те ра су ка да се вра ти, обуо ци пе ле без ве зи ца, за че
шљао ко су, уз гла ву, као што му је био оби чај.

От кљу ча вао је вра та као да то ра ди пр ви пут, јер три де се так 
да на то ни је ра дио – на мир ни це су му до да ва ли кроз про зор. За 
ква ку је при ве зао кра ју свог клуп ка, клуп ко ста вио у џеп и кре нуо. 
Клуп ко се од мо та ва ло, пе де сет ме та ра, ко нац се за те зао, он је узео 
чво рић на кра ју и по чео да пра ви клуп ко док се вра ћао до кућ них 
вра та. И та ко два на ест пу та док ни је из ме рио тач но шест сто ти на 
до зво ље них ме та ра и ушао у ку ћу, за кљу чао се, ра спре мио се и 
че као но ве ве сти о ви ру су ко ро на.

11.

Пр ви те ни сер све та, с нај до њег угла Шпа ни је, из ка ран ти на, 
у елек трон ском и сли ков ном раз го во ру са сво јим при ја те љи ма, 
спор ти сти ма, имао је отво рен на ступ, спон тан, за раз га љи ва ње. 
То је мо гло да пра ти до ста љу ди, на хи ља де њих, од сва куд. Та ко 
су и учи ни ли. Но вак Ђо ко вић, ре чит и отво рен ка кав је сте, по ме
нуо је и вак ци ну од ви ру са ко ро на и ка ко би из гле да ло кре та ње 
те ни се ра са тур ни ра на тур нир, из јед не зе мље у дру гу, ка ко ће и 
спор ти сти и гле да о ци би ти за шти ће ни. Ре као је да ни је си гу ран 
да ли је вак ци на бо ља од при род ног иму ни те та. Вак ци не још не
ма, иму ни тет је осла био, а онај ко лек тив ни ни је ство рен. По сле 
то га се ди гла ку ка и мо ти ка. Епи де ми о лог ко ји је у сре ди шту кад 
до ђу не во ље и ко ји ка жу, има свој си стем, опо ме нуо је Но ва ка, 
опре зно, Бри тан ци и Аме ри кан ци на ста ви ли сво ју хор ску игру 
про тив игра ча ко ји по бе ђу је њи хо ве оми ље не игра че, Фран цу зи 
слу чај опи са ли с раз у ме ва њем, Ср би на свој на чин, јед ни ова ко, 
дру ги она ко, не по ми њу ћи да је Ђо ко вић дао ми ли он до ла ра за 
ме ди цин ску опре му и за шти ту од ко ро не (ко ли ко Ср би ма, то ли ко 
Ита ли ја ни ма), а да ма ко ја је не кад во ди ла стран ку, би ла по сла ник 
и ам ба са дор Ср би је у Мек си ку, со ци о лог по основ ном за ни ма њу, 
ди пло мат ски је тви то ва ла да је Ђо ко вић при ми ти вац, не шко ло ван 
чо век, ште то чи на, да кле. Од лич на те ма за со ци о ло ге и оста ле.
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12.

Про бу дио сам се у ра свит, у два де сет и че твр то април ско 
ју тро. Још ма ло па ће би ти по ла шест. До ба ко ро не тра је. Упра во 
је за вр шен по ли циј ски час. Ни ко га не ма на ули ца ма око згра де. 
Не ма во зи ла. Сву да је ти ши на. Ју тро ула зи у пе так без ве тра и 
ки ше. Са мо се чу је ка ко се го лу бо ви до зи ва ју. Гу гу чу у два гла са, 
жен ски и му шки, ве ро ват но. Не знам, и жао ми је што ни сам го
лу бар. Пр сте но вао бих не ко га од њих и по слао га да ле ко. По слао 
бих не ко ли ко пр сте но ва них го лу бо ва, сву да, на ис ток и за пад, на 
се вер и југ, до кле мо гу сти ћи. Знам да би се сва ки вра тио. Слу шао 
сам о то ме, ди вио сам се њи хо вим чу ли ма, од ла сци ма на дру ге 
кон ти нен те и до ла сци ма на ме сто ода кле су по ле те ли. 

Ни кад ра ни је, или се не се ћам, ни сам по же лео да пр сте ну јем 
го лу бо ве, да их ша љем на че ти ри стра не и да че кам да ми се вра
те. Бих да се гу гут сву да слу ша као ов де, ју трос, у април ски дан, 
по сле тек за вр ше ног по ли циј ског са та, ко ји је уве ден ра ди за шти
те од ви ру са што је ра ши рио пла не тар ни страх..., а он да сам се 
се тио да смо има ли и епи де ми ју птич јег гри па, чуо да про ла зи 
ау то и ста вио тач ку у 5.40.

13.

Не де ља је, април ско ју тро, про хлад но и ве дро, у до ба ви ру са 
ко ро не, у вре ме по ли циј ског са та ко ји тра је два да на и три но ћи. 
Отво рио сам про зор, на сло нио се на лак то ве и гле дао низ три ули це 
око стам бе них згра да у ко ји ма жи ви на сто ти не љу ди. Не ма ни ко га. 
Ћу те ау та на пар кин гу. Ми ру ју ста бла и све што ви дим. По же лео 
сам да вик нем, да чу јем глас ко ји од је ку је као у не ком пла нин ском 
и ка њон ском кра ју, да ка жем – ево чо ве ка, ту смо, ни смо не ста ли, 
ни смо се од се ли ли, са мо смо се стра хом ушу шка ли на си гур ном 
ме сту.

Ни сам се огла сио, за тво рио сам про зор, сео за сто, узео пла ву 
олов чи цу и па пир да за пи шем шта сам ви део кад ни сам ни ко га 
ви део, да сам имао до жи вља ја два: пр ви до жи вљај је од нео бич не 
мир но ће, стра ха и не из ве сно сти, а дру ги до жи вљај је од чи сте ода
но сти љу ди ма ко ји су раз у ме ли да не тре ба да иза зи ва ју суд би ну 
и да нео пре зни стра да ју од си ћу шног ство ра што га ни ко ни је 
ви део, а мо же сву да да стиг не, као опо ме на и осве та при ро де.

Тре ћи до жи вљај ми ка же да би то ство рењ це мо гло да бу де 
и у тач ки ко ју сам ста вио на кра ју прет ход не ре че ни це и за то ћу 
да за вр шим са три тач ке – да се ство рењ це што ви ше усит ни или, 
што је по жељ ни је, да тач ка ма оде...
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14.

Ше тао сам пу стим ули ца ма. Са мо бих срео по не ког с ма ском 
на усти ма и са бе лим ру ка ви ца ма, а сва ки од њих је ишао на исти 
на чин: по ту ље но, с по гле дом у ста зу пред со бом, кроз не под но шљи
ву ти ши ну по ли циј ског са та, уве де ног због опа сно сти од ви ру са 
чи ји до ла зак је за те као љу де не спрем не, сву да, на свим кон ти нен
ти ма. Хо да ју ћи кроз огром ну пра зни ну, осе тио сам да по ста јем 
њен део и да пра зни на ула зи у ме не, упор но, не при јат но. Хтео сам 
да ми слим о не че му ле пом, не ка да шњем или оче ки ва ном, али ми 
се то из ми ца ло та ко убе дљи во да сам по чео да се пла шим све га, 
се бе нај ви ше, да по ста јем нер во зан, ту жан, го то во из гу бљен.

Се би сам се вра тио, у ста ну, осве жен, рас по ло жен, тек кад 
сам на пи сао је дан оде љак свог да но ноћ ни ка. Пи са ње нај лак ше 
мо же да за ва ра и по бе ди са мо ћу, да ис пу ни пра зни ну.

15.

У до ба ви ру са ко ро на, док смо сви и сву да у ве ли кој опа сно
сти, из стра ха и не мо ћи, по ку ша ва мо да се шти ти мо на ви ше начи
на. Ма ли ђа ци, сред њо школ ци и сту ден ти „уче на да љи ну”, пре ко 
те ле ви зиј ске на ста ве и ком пју те ра. Ни ко не по ми ње ро ди те ље 
ко ји су не пи сме ни и ко ји су си рот ни, ко ји не ма ју ни стру је ни уре
ђа ја ко ји ра де на стру ју. Али си гур но ће не ко од њи хо ве де це мо ћи 
да пре стиг не де цу ко ја има ју све. Дар не мо же да ми ру је, ни кад и 
ниг де.

(2020. и 2021)
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МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

НЕ СВА КИ ДА ШЊА ДУ ХО ВИ ТОСТ  
МИ ЛА НА КА ША НИ НА

Док сам при ре ђи вао за штам пу пре пи ску Ила ри о на Ру вар ца, 
стал но сам на и ла зио на ства ра лач ке кри зе овог исто ри ча ра и архи
ман дри та ма на сти ра Гр ге тег. Обе леж је Ру вар че вих пи са ма, по ред 
не сва ки да шње ду хо ви то сти, би ла је из ве сна без вољ ност – про тив 
ко је се бо рио и због ко је је стал но ку као... (Уба цио сам „ду хо ви
тост” иа ко јој ту ни је ме сто; ви де ће те на кра ју тек ста због че га сам 
то учи нио.) Ов де је нај пре реч о без вољ но сти.

Ми лан Ка ша нин је у овим пи сми ма отац (отац му шке де це, 
али и жен ског де те та; по сто ји раз ли ка у ме ко ти од но са, оту да 
ука зи ва ње на раз ли ку), по том је муж, брат, при ја тељ, ко ле га, пи
сац, уче ник, учи тељ, је дан од уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, 
уред ник и се кре тар уред ни штва „На род не про све те”, ди рек тор 
Му зе ја са вре ме не умет но сти, ди рек тор Му зе ја кне за Па вла, члан 
Уре ђи вач ког од бо ра Срп ског књи жев ног гла сни ка, уред ник Умет
нич ког пре гле да, ди рек тор Га ле ри је фре са ка... Ни јед ног је ди ног 
тре нут ка у пи сми ма Ми ла на Ка ша ни на не по ми ње се му ка због 
од су ства во ље за ра дом. „Ја не пре ста но ра дим истом енер ги јом” 
– ја вља Ка ша нин Све ти сла ву Ма ри ћу из Па ри за 1919. го ди не. (А 
фе ри је, по Ка ша ни ну, по сто је, да би се по сло ви до вр ши ли!) У пи сму 
Мар ку Ма ле ти ну, де се так го ди на ка сни је, ово га пу та из Бе о гра да, 
Ка ша нин пи ше: „Од ме не не ма опа сно сти да кло нем, као што се до
го ди ло јед ном дру гом го спо ди ну ко ји ти је по ма гао у сво је вре ме”. 
(Не ће мо за бо ра ви ти тог дру гог го спо ди на. Оста ви ће мо га за крај 
да ма ло за сла ди мо текст.)

И не са мо што не ма про бле ма са во љом за рад – Ка ша нин за све 
по сло ве има „до бру во љу”! „Глав но је има ти до бру во љу, а дру го ће 
се по пра ви ти вре ме ном” – на пи сао је 1927. го ди не, опет у пи сму Мар
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ку Ма ле ти ну. („Ка ша нин се до след но ужа са вао сва ке инер ци је, 
ле тар ги је и не ра да” – пи ше Зо ри ца Ха џић у јед ном од три по го во ра.)

Та Ка ша ни но ва енер ги ја се мо ра ста ви ти у пр ви план и ту је 
при ли ка и да се до так не мо енер ги је при ре ђи ва ча ове пре пи ске. 
(Уз гред, по зна јем чо ве ка ко ји је из ја вио – по сле при ре ђи ва ња јед
не је ди не књи ге пре пи ске – да у жи во ту ви ше не ће при ре ди ти 
ни јед но је ди но пи смо. Зо ри ца Ха џић га је пре о бра ти ла, а да он то 
ни је ни при ме тио.) 

Са мо не ко, по пут Зо ри це Ха џић, то сам хтео да ка жем, мо гао 
је да узме пре пи ску Ми ла на Ка ша ни на и да тај по сао не ис пу шта 
из ру ку док га не при ве де кра ју!

Ка ша нин је јед но став но имао сре ће са при ре ђи ва чем. На пу
сти ћу пре пи ску на трен. У Да љу је 2017. го ди не био скуп о Ка ша
ни ну. Је дан од уче сни ка тог Ску па, би ла је и ју на ки ња на ше при че. 
Као уред ник књи ге Ми ла на Ка ша ни на За ве шта ње срп ског Ати ња
ни на, ко ју је при ре ди ла Ја на Алек сић, пот пи са на је Зо ри ца Ха џић. 
(Из фу сно та Ја не Алек сић, ви ди се ве ли ка по моћ уред ни ка.) Јед на 
од ле пих те ма ове пре пи ске: Ка ша нин и Но ви Сад ту је бри жљи во 
об ра ђе на. По том се у ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти по ја ви ла књи га Ми лан Ка ша нин. При ре ђи вач те 
књи ге, ја сно је, би ла је Зо ри ца Ха џић. Има Ка ша ни на, и то мла дог 
Ка ша ни на, и у фо то тип ском из да њу Књи жев ног Ју га. (На ша ју на
ки ња је је дан од при ре ђи ва ча тог из да ња.) Пи са ла је и по се бан текст, 
већ и не знам ко јом при го дом, о Умет нич ком пре гле ду... Ка да је 
мо гла да би ра о ко ме ће го во ри ти на пре да ва њу, на Фи ло ло шком 
фа кул те ту, у Љу бља ни, 2019. го ди не, иза бра ла је Ка ша ни на... 

Вра ћам се пре пи сци. (Уз гред, ове књи ге нам не ну де са мо 
пре пи ску. По ред дра го це них се ћа ња Ма ри не Бо јић на оца, ов де су 
об ја вље не и Ка ша ни но ве ски це за тек сто ве, ко је ни кад ни је за вр
шио, али ко је нам, че сто го во ре ви ше не го мно ги об ја вље ни тек сто
ви! Из два ја ју се де ло ви о Кр ле жи.) Чу вао сам по хва лу ра ду Зо ри це 
Ха џић за крај овог де ла о њој, али се са да не усу ђу јем да то на пи
шем. Де ло ва ће као хи пер бо ла, а ни је. На пи сао сам не што о то ме да 
је го ди на Зо ри це Ха џић бе ри ћет ни ја од не чи је де це ни је... (То сам 
до ку мен то вао број ка ма!) Али пре ска чем тај део. Не ћу да цр ве ни 
од пре ко мер них по хва ла. Оно што је мо жда ва жни је је сте ка ко је 
при ре ђи вач са вла дао гра ђу; ка ко је омо гу ћио пре глед ност и лак шу 
про ход ност кроз ову пре пи ску... Књи жев ној кри ти ци оста је са мо 
да се ба ви за ни мљи во сти ма ове пре пи ске, де та љи ма, пи кан те ри
ја ма; да от кри ва оно ма ње по зна то... Да ста не пред си гур но шћу 
јед ног Ду ша на Не дељ ко ви ћа, на при мер, (твр ди Не дељ ко вић, да 
ће при ка за ти сва ку књи гу за де сет да на), да се за ми сли пред скром
но шћу Дин ка Ши му но ви ћа...
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Дин ко Ши му но вић, је дан од пи са ца чи је се де ло по ја ви ло у 
из да њу „На род не про све те”, скром но пи ше: „У мо јим дје ли ма 
уоп ће не ма сла би јих ства ри, јер су го то ва сва до би ла пр ве на гра
де, би ла пре ве де на на стра не је зи ке, до жи вје ла дру го из да ње...” 
Ле по се на ме сти ла та Ши му но ви ће ва скром ност, да се лак ше пре
ба ци мо на истин ску скром ност Ми ла на Ка ша ни на. Али о Ка ша
ни но вој скром но сти пи ше нам је дан стра нац: 

Мо лим г. Ка ша ни на, ра фи ни ра ног Па ри зли ју, да оста ви по 
стра ни сво ју скром ност” и да нам по ша ље чла нак ко ји са мо он мо же 
да на пи ше, са при чом о на по ри ма ко је чи ни и с об ја шње њем ка ко 
по сти же успех, не ве ро ва тан за на ше вре ме ка да се сли ке ку пу ју по 
ви со ким це на ма или се рет ко да ру ју; он је по кре нуо ле га те, до наци
је, по шиљ ке, и ов де смо све до ци буј ног цве та ња умет но сти... 

Пре ки дам ово пи смо из 1934. го ди не...
Ми лан Ка ша нин се ов де, ка ко то с пра вом пи ше при ре ђи вач 

ове пре пи ске, ука зу је као МИ СИ О НАР – ко ме се ње гов на род није 
до вољ но оду жио. (Зар не ки му зеј са вре ме не умет но сти да нас, до
да јем ја, у не кој ва ро ши или ва ро ши ци, ни је мо гао по не ти име 
Ми ла на Ка ша ни на?) Зар Ми лан Ка ша нин ни је при мер чо ве ка који 
се не се бич но ста вио у слу жбу свог на ро да? Ов де ствар но мо рам пре
ки ну ти, јер се бо јим да ћу по че ти при чу о не че му што не по зна јем 
до вољ но – а то је суд би на ле га та у овом вре ме ну... Не до ста је нам 
ПРИ МЕР не се бич ног Ми ла на Ка ша ни на. (Му чим се са по на вља
њем не ких ре чи; али ов де све сно по на вљам реч: не се бич но!)

Не на пу штам ви ше пре пи ску. Шта тра жим у пре пи сци? Тра
жим онај ви шак зна че ња, ко ји нам књи жев ни тек сто ви не пру жа ју. 
У овој пре пи сци от кри ва мо нај пре љу де. У Ка ша ни но вом слу ча ју, 
то би био ви шак „зра че ња” – јер, оно што је уи сти ну но во, од но сно 
ма ње по зна то, је сте лич ност Ми ла на Ка ша ни на; не ве ро ва тан је 
труд стра на ца, по на вљам, да се до дво ре Ка ша ни ну, да му на ба ве 
оно што се од сли ка, те шко мо же на ба ви ти. Очи то је да је лич ност 
Ми ла на Ка ша ни на пле ни ла.

На рав но, ни је Ка ша нин је ди на лич ност ко ја се у овој пре пи
сци от кри ва. От кри ва ју се, као са ве сни и од го вор ни љу ди, и Мар
ко Ма ле тин и Јо ван Гр чић, на при мер. Има и дру га чи јих при ме ра. 
Ни сам за бо ра вио Дра ин ца. Ла же Дра и нац да је бо ле стан и тра жи 
хо но рар. Ка да му хо но рар не по ша љу, увре ђен је и љу ти то пи та: 
шта би би ло да је бо ле стан. (То пи ше у пи сму по сле са мо 4 да на! 
За бо ра вио је Дра и нац да чо век ко ји ла же – мо ра да пам ти шта је 
пи сао.) Ски да ју пи сма по зла ту са не ких љу ди, али се не ки дру ги 
ука зу ју у пу ном људ ском сја ју! (Та кав је, на при мер, Ка ша нин – када 
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пи ше Пе ри Сли јеп че ви ћу! Истин ски се ра ду је Сли јеп че вић Каша
ни но вим пи сми ма!)

Са да је већ вре ме да се текст при ве де кра ју: да се ис пра ве ма
те ри јал не гре шке и да се вра те на пра вље ни ду го ви. Пу бли ци сам 
остао ду жан нај ма ње две ства ри. Пр ва је име го спо ди на, ко ји је 
кло нуо док је по ма гао Мар ку Ма ле ти ну. (Уз гред, кло нуо је тај го
спо дин ви ше пу та у жи во ту – увек ка да му је био на ру шен ко мо
ди тет.) А упра во је Вељ ко Пе тро вић, јер о ње му је са да реч, на пра
вио гре шку, ко ју је Зо ри ца Ха џић, по сред но, пре у зе ла. На и ме, у 
Ста но је ви ће вој ен ци кло пе ди ји, по гре шно је на пи сао да је Све ти
слав Сте фа но вић ро ђен 1874. го ди не. Ис пра вљам ту гре шку – Сте
фа но вић је ро ђен три го ди не ка сни је.

Ме ђу тим, Вељ ка Пе тро ви ћа уво ди мо у на шу при чу из са свим 
дру гог раз ло га. Пут ка ду хо ви то сти Ми ла на Ка ша ни на во дио ме 
је пре ко Вељ ка Пе тро ви ћа. На и ме, пр во сам, цен зор ски, сло во по 
сло во, чи тао пре пи ску Ми ла на Ка ша ни на и Ми ло ша Цр њан ског. 
Из ме ђу оста лог, у тој пре пи сци чи та мо, да би Цр њан ски во лео да 
се у Не мач ку по ша ље де се так на ших пи са ца, ко ји би на не мач ком 
је зи ку, одр жа ли по јед но пре да ва ње „о јед ној те ми из на ше кул
тур не исто ри је”... А Ка ша нин то при хва та: „Ва ша иде ја да де се так 
на ших књи жев ни ка по се те Бер лин и да он де на не мач ком је зи ку 
одр же по јед но пре да ва ње за и ста је ле па и до бро би би ло да се и 
оства ри”. И он да то ду хо ви то ре ша ва: „По нај при је би ту иде ју 
при хва тио Вељ ко Пе тро вић, али си гур но под усло вом да он по ђе 
на тај пут, а оста лих де вет да оста ну код ку ће”. 

А ја сам у исто вре ме вра тио и део ду га ко ји сам на го ве стио 
на по чет ку: о ду хо ви то сти Ми ла на Ка ша ни на... Но, пун дуг, ка да 
је реч о ду хо ви то сти, вра ћам од мах. Опи сао је Ми лан Ка ша нин, 
у пи сму Ми ла ну Гро лу пре да ва ње јед ног на шег пи сца у Ха гу: 

Да му се глас бо ље чуо и да је био кра ћи за 99%, на чи нио би 
ван ре дан ути сак, јер је по чео са ра то ви ма Алек сан дра Ве ли ког, и 
ни је свр шио са На по ле о ном; под се ћао му је го вор, крат ко ћом, на 
ону ма лу Вел со ву Исто ри ју све та. 

Још је ве се ли ји опис бр ко ва по ме ну тог пи сца. Ти бр ко ви су 
„сад цр ни као угаљ, ваљ да због троп ског африч ког сун ца: дру гог 
об ја шње ња не ма, јер су му ра ни је, у Ма дри ду би ли про се ди, а у 
Бе о гра ду без ма ло са свим бе ли”.

По ме ну тог пи сца не би леп ше опи сао ни Ила ри он Ру ва рац! 
(От крио сам и от ку да Ру ва рац на по чет ку ове мо је при че.) 

И за сам крај опет не што што ли чи на анег до ту, а и да се вра
ти мо ма ло књи жев но сти. По кре ну та је ве ли ка и ва жна еди ци ја, са 
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же љом да се чу ју мла ди гла со ви, ко ји ће по ну ди ти но ва ви ђе ња 
срп ске књи жев но сти. Је дан од при ре ђи ва ча је у свом пред го во ру, 
по слу шно, ци ти рао мла ђег ис тра жи ва ча... Ме ђу тим, оно што је при
ре ђи вач пре у зео од мла дог ис тра жи ва ча, би ла је па ра фра за – на 
опа сној иви ци ци та та – Ми ла на Ка ша ни на... (Је ди но што је тај 
мла ди ис тра жи вач за бо ра вио да по ме не Ми ла на Ка ша ни на.) 

За вр ша вам. Јер ако поч нем при чу о мла до сти чи та ња Мила
на Ка ша ни на, пу бли ка ће за жа ли ти што ни сам био 99% кра ћи...

(Бе се да одр жа на на на про мо ци ји књи га Ми ла на Ка ша ни на Пи сма, су сре ти, 
тра го ви у из да њу Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској, 16. ју на 2021. го ди не)

Др Ми ли вој НЕ НИН 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
ne nin lok@yahoo.com
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П О  В О  Д И

ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ 
(1739–1811)

РА ДО СЛАВ ЕРА КО ВИЋ

ПОР ТРЕТ ДО СИ ТЕ ЈА ОБ РА ДО ВИ ЋА  
У ДЕ ЛУ ЧЕ ДО МИ ЉА МИ ЈА ТО ВИ ЋА  

SERVIAANDTHESERVIANS

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ана ли зи ран је ста тус До си те ја Об ра
до ви ћа у не до вољ но про у че ном де лу Че до ми ља Ми ја то ви ћа Ser via 
and the Ser vi ans, об ја вље ном у Лон до ну 1908. го ди не. У ам би ци о зно 
за ми шље ној мо но граф ској сту ди ји су, на ре цеп циј ски при вла чан 
на чин, пред ста вље ни нај зна чај ни ји по да ци о исто ри ји и кул ту ри 
срп ског на ро да, уз ау то ров ен ци кло пе диј ски пре ци зан осврт на 
глав не од ли ке по ли тич ког и еко ном ског уре ђе ња об но вље не срп ске 
др жа ве. Че до миљ Ми ја то вић уло жио је по се бан хер ме не у тич ки 
труд, ка ко би бри тан ске чи та о це уве рио у жан ров ску, по е тич ку и 
естет ску ре ле вант ност ства ра ла штва слав ног срп ског про све ти те
ља, ко ји је у де лу Ser via and the Ser vi ans пред ста вљен као ро до на
чел ник са вре ме не срп ске књи жев но сти. Наш по ку шај но вог чи та
ња књи ге Ser via and the Ser vi ans тре ба ло би да до при не се не са мо 
бо љем раз у ме ва њу ау то ро вог од но са пре ма До си те ју Об ра до ви ћу 
не го и ре ва ло ри за ци ји ста ту са Че до ми ља Ми ја то ви ћа у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: До си теј Об ра до вић, Че до миљ Ми ја то вић, 
Па вле По по вић, до ку мен тар ноумет нич ка про за, књи жев на пу бли
ци сти ка, срп ска књи жев ност 18. ве ка, про све ти тељ ство, хер ме не
у ти ча риапа три ди
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Упр кос то ме што је чу ве ни рад Па вла По по ви ћа До си теј Обра
до вић у Ен гле ској на стао пре ви ше од јед ног ве ка1, ње гов „ма ли 
есеј за Ен гле зе”2 још увек пред ста вља не за о би ла зно по гла вље у 
про у ча ва њу жи во та и ства ра ла штва слав ног срп ског про све ти те ља. 
Па жљи ви ји чи та лац Жи во та и при кљу че ни ја ла ко ће за па зи ти да 
мно го број не оп сер ва ци је Па вла По по ви ћа – по себ но оне о ур ба
ни стич ким од ли ка ма џор џи јан ског Лон до на – ни су мо гле би ти 
за сно ва не на но стал гич ним ре ми ни сцен ци ја ма До си те ја Об ра до
ви ћа.3 Ау тор Жи во та и при кљу че ни ја по све тио је ви ше па жње бе
сед нич кој ве шти ни шар мант не го спо ђе Ли ви4, не го из гле ду ха о тич
не европ ске ме тро по ле, ко ју је До си те јев не што мла ђи са вре ме ник 
То мас де Квин си опи сао као ма ће ху ка ме ног ср ца.5 До си те је во 
„не ве што” то по гра фи са ње осам на е сто ве ков ног ме га ло по ли са интен
ци о нал но је ли ше но свих при зо ра ко ји су мо гли дис кре ди то ва ти 
мо рал ноди дак тич ки дис курс ње го вог ау то би о граф ског оства ре ња. 
Сто га је пот пу но схва тљи ва за ин те ре со ва ност Па вла По по ви ћа за 
књи жев нопу бли ци стич ке и пре во ди лач ке ра до ве срп ских пи са ца, 
ко ји су, та ко ђе, ис ко ри сти ли свој бо ра вак у Лон до ну ка ко би при
ку пи ли но ве ин фор ма ци је о До си те је вим при кљу че ни ји ма у Ен гле
ској. Ма да се ува же ни иза сла ник срп ске вла де ди пло мат ски ве што 
уз др жао од кри тич ког вред но ва ња ис тра жи вач ких по ду хва та дво
ји це сво јих зе мља ка, Па вле По по вић се не сум њи во по хвал ни је 
из ра зио о пу бли ци стич копу то пи сном при ло гу Вељ ка Ми ли ће
ви ћа из 1911. го ди не, не го о ам би ци о зно за ми шље ној мо но граф ској 
сту ди ји Че до ми ља Ми ја то ви ћа из 1908. го ди не.6 

С јед не стра не, при лич но је ла ко иден ти фи ко ва ти нај зна чај
ни ји узрок по вла шће не по зи ци је Вељ ка Ми ли ће ви ћа у тек сту До
си теј Об ра до вић у Ен гле ској. Као што је по зна то, до бро на мер ни 
Па вле По по вић је – по пут Јо ва на Скер ли ћа – ис ко ри стио уред нич ке 

1 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској” [предавање одр жа но 
у Кингс ко ле џу у Лон до ну 19. фе бру а ра 1918. г.], с ен гле ског пре вео Вла ди мир 
М. Вук ми ро вић, у: Но ва књи жев ност 1. Од До си те ја до Ву ка и Сте ри је. Са бра
на де ла Па вла По по ви ћа. [Књ.] 5, прир. П. Па ла ве стра, За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, Бе о град, 2000, 43–56. 

2 Па вле По по вић, Из днев ни ка. Са бра на де ла Па вла По по ви ћа. [Књ.] 11, 
прир. Б. Љ. По по вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2001, 311.

3 До си теј Об ра до вић, Езо по ве и про чих ра зних ба сно твор цев с раз лич них 
ези ка и на сла ве но серб ски език пре ве де не, сад пр ви ред с на ра во у чи тел ни ми по
ле зни ми из ја сне ни ја ми и на ста вле ни ја ми из да те и серб ској ју но сти по све ће не 
Ба сне; [Живот и при кљу че ни ја II], Штам па ри ја Јо ха на Брајт коп фа, Лај пциг, 1788, 
397–412.

4 До си теј Об ра до вић, Пи смо Ха ра лам пи ју; Жи вот и при кљу че ни ја, прир. 
М. Д. Сте фа но вић, За ду жби на До си теј Об ра до вић, Бе о град, 2007, 142–143. 

5 То мас де Квин си, Ис по ве сти ужи ва о ца опи ју ма, Отво ре на књи га, Бео
град, 2011, 164.

6 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској”, исто, 48–49. 
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пре ро га ти ве у Срп ском књи жев ном гла сни ку да би афир ми сао 
про зно ства ра ла штво да ро ви тог ау то ра Мр твог жи во та.7 Ка ко 
би смо до дат но по твр ди ли ис прав ност на шег хи по те тич ког си ло
ги зма о на кло но сти уред ни штва Срп ског књи жев ног гла сни ка пре
ма њи хо вом нај мла ђем пред рат ном са рад ни ку, скре ну ће мо па жњу 
на чи ње ни цу да Па вле По по вић ни је по хва лио фак то граф ску по
у зда ност но вин ског члан ка Вељ ка Ми ли ће ви ћа већ са мо ње гов 
про за и стич ки опис До си те је вог де цем бар ског пу то ва ња од До ве ра 
до Лон до на.8 С дру ге стра не, мно го је те же об ја сни ти мар ги на лан 
ста тус Че до ми ља Ми ја то ви ћа у „ма лом есе ју за Ен гле зе” на шег 
нај у глед ни јег исто ри ча ра књи жев но сти у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
Па вле По по вић је ве о ма шту ро опи сао „Ч. Ми ја то ви ћа” као пре
во ди о ца „јед не за ни мљи ве гла ве” из Жи во та и при кљу че ни ја9, што 
нас је при мо ра ло да узме мо у об зир чак и прет по став ку о по ли тич
кој не по доб но сти обре но ви ћев ског ди пло ма те, ко ји је на кон Мај
ског пре вра та де мон стра тив но под нео остав ку на ме сто срп ског 
по сла ни ка у Лон до ну.10 Ме ђу тим, чвр сто смо уве ре ни да Апи со ви 
цр но рук ци ни су стре пе ли од Ми ја то ви ће вих тра ги ко мич них се ан си, 
на ко ји ма се, на вод но, ма ни фе сто вао дух уби је ног кра ља Алек сан
дра I Обре но ви ћа.11 Окулт не „ве шти не” Че до ми ља Ми ја то ви ћа 
мно го че шће су иза зи ва ле под смех не го за бри ну тост, по себ но ме ђу 
скеп тич ним при пад ни ци ма срп ске ин те лек ту ал не ели те, по пут 
књи жев ни ка Си ме Ма та ву ља. Да ро ви ти пи сац очи глед но ни је био 
им пре си о ни ран Ми ја то ви ће вим па ра пси хо ло шким по ду хва ти ма, 
јер је у сво јој при по ве ци Спи ри ти сте на са ти ри чан на чин опи сао 
спи ри ти стич ке екс пе ри мен те ха ри зма тич ног „ми ни стра Че ди ћа” 
и ње го вих ла ко вер них бе о град ских след бе ни ка.12 Прет по став ку 
о ван ли те рар ним раз ло зи ма ам би ва лент ног од но са Па вла По по ви
ћа пре ма Че до ми љу Ми ја то ви ћу, до дат но опо вр га ва ју ро ма неск ни 
де та љи из по ли тич ке би о гра фи је Вељ ка Ми ли ће ви ћа. На и ме, ау тор 
Бес пу ћа је по чет ком 1918. го ди не био ни шта ма ње по ли тич ки не
по доб на лич ност од ста рог обре но ви ћев ског спи ри ти сте, што се 
очи глед но ни је од ра зи ло на вред но сни суд Па вла По по ви ћа о про
зном опу су Вељ ка Ми ли ће ви ћа.

7 Па вле По по вић, „Ста ње да на шње срп ске књи жев но сти”, Срп ски књи жев
ни гла сник, XIV/12, 1905, 924; Јо ван Скер лић, Пи сци и књи ге. [Књ.] 5, Про све та, 
Бе о град, 1964, 172; 295. 

8 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској”, исто, 48.
9 Па вле По по вић, исто, 49. 
10 Че до миљ Ми ја то вић, Успо ме не бал кан ског ди пло ма те, прев. и прир. С. 

Г. Мар ко вић, Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Бе о град, 2017, 145.
11 Че до миљ Ми ја то вић, исто, 150–151. 
12 Си мо Ма та вуљ, Из бе о град ског жи во та: при по вет ке Си ме Ма та ву ља 

[издање Ђор ђа Анастасијевића], Пар на штам па ри ја На род не ра ди кал не стран ке, 
Бе о град, 1891.
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Уче шће Вељ ка Ми ли ће ви ћа у ди на стич ким не су гла си ца ма 
Ка ра ђор ђе ви ћа и Пе тро ви ћа ве ро ват но пред ста вља нај бо љи до каз 
о аван ту ри стич ком ду ху мла дог и та лен то ва ног љу бим ца Јо ва на 
Скер ли ћа и Па вла По по ви ћа. На кон из би ја ња Пр вог бал кан ског 
ра та, Вељ ко Ми ли ће вић је оти шао у Цр ну Го ру као но вин ски из
ве штач са ра јев ског На ро да, а рат је про вео као до бро во љац у одре ду 
сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа. Убр зо на кон за вр шет ка рат них опе ра ци ја, 
по стао је по да ник цр но гор ске кра ље ви не и чи нов ник Ми ни стар
ства ино стра них де ла (то ком 1914. уче ство вао је у уре ђи ва њу це
тињ ског Гла са Цр но гор ца). На кон из би ја ња Пр вог свет ског ра та, 
по но во се при дру жио од ре ду под ко ман дом Јан ка Ву ко ти ћа. У 
је сен 1915. го ди не оти шао је у Фран цу ску, а то ком 1916. оба вљао 
је ду жност ше фа цр но гор ског прес би роа. Ње го ва по ли тич ка ка ри
је ра до се гла је вр ху нац сре ди ном 1917. го ди не. Та да је по стао члан 
цр но гор ске вла де у ег зи лу (оба вљао је ду жно сти ми ни стра прав де 
и за ступ ни ка ми ни стра про све те и цр кве них де ла). На кон за вр шет
ка ра та, по ку шао је да се на ста ни у Бе о гра ду. Упр кос то ме што је у 
пе ри о ду из ме ђу 1912. и 1917. го ди не не ко ли ко пу та био од ли ко ван 
за хра брост и при мер ну слу жбу, по ли ци ја но во фор ми ра не др жа ве 
ни је има ла по ве ре ња у бив шег ми ни стра кра ља Ни ко ле I Пе тро ви
ћа. За раз ли ку од бив шег ау стро у гар ског офи ци ра Ми ло ша Цр њан
ског, Вељ ко Ми ли ће вић ни је смео да жи ви и ра ди у пре сто ни ци 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (по ли ци ја је на ста ви ла да га 
пра ти и у За гре бу, где се при вре ме но на ста нио 1919. го ди не). Овај 
кра так осврт на узро ке по сле рат не без за ви чај но сти ау то ра Бес пу ћа 
(иро ни ја је ви ше не го очи глед на!), при ве шће мо кра ју кон ста та ци јом 
да се слу чај ко ме ди јант под јед на ко гру бо по и грао с по ли тич ким 
ка ри је ра ма Че до ми ља Ми ја то ви ћа и Вељ ка Ми ли ће ви ћа. 

На осно ву све га прет ход но на ве де ног, до шли смо до за кључ
ка ка ко нам са мо не по сред но чи та лач ко ис ку ство, за сно ва но на ре
зул та ти ма де таљ не ана ли зе књи ге Ser via and the Ser vi ans13, мо же 
пру жи ти од го вор на пи та ње да ли њен ау тор за слу жу је да бу де 
свр стан ме ђу ком пе тент не ту ма че До си те је вог ства ра ла штва. Че
до миљ Ми ја то вић је на ре цеп циј ски при вла чан на чин ин тер пре ти
рао им по зан тан број по да та ка о исто ри ји, кул ту ри и вер ским убе
ђе њи ма срп ског на ро да, уз ен ци кло пе диј ски пре ци зан осврт на 
нај зна чај ни је од ли ке по ли тич ког и еко ном ског уре ђе ња об но вље
не срп ске др жа ве.14 Пре ма то ме, не ма ни ка кве сум ње да је ову 
те мат ски ком плек сну пу бли ка ци ју на пи са ла ин те лек ту ал но све

13 Che do Mi ja to vich, Ser via and the Ser vi ans, Sir Isa ac Pit man & Sons, Lon don, 
1908. 

14 „Нај ви ше успе ха на ен гле ском го вор ном под руч ју Ми ја то вић је имао 
с де лом Ser via and the Ser vi ans (Ср би ја и Ср би). Оно је до жи ве ло три из да ња у 
Бри та ни ји 1908, 1911. и 1915, и три у САД, 1908, 1913. и 1914.” Сло бо дан Г. Марко
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стра на лич ност. Ка да је у пи та њу по гла вље по све ће но раз во ју са
вре ме не срп ске књи жев но сти, ау тор је уло жио ве ли ки труд ка ко 
би по тен ци јал не бри тан ске и аме рич ке чи та о це уве рио у жан ров
ску, по е тич ку и, на рав но, естет ску ре ле вант ност ства ра ла штва До
си те ја Об ра до ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
Ву ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње
го ша, Бран ка Ра ди че ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, 
Ла зе Ко сти ћа, Ко сте Триф ко ви ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ла зе К. Лаза
ре ви ћа, Сте ва на Срем ца, Си ме Ма та ву ља и мно гих дру гих књижев
ни ка, чи ја су нај зна чај ни ја де ла на ста ла то ком хро но ло шког пе ри
о да ко ји се у са вре ме ној исто ри о гра фи ји озна ча ва као ду ги 19. век.15 

За раз ли ку од ми ну ци о зног Па вла По по ви ћа, ко ји сво је лон
дон ске до ма ћи не с Кингс ко ле џа ни је по ште део чак ни од по да тка 
да је пет на е сто го ди шњи „Об ра до вић” имао све га три гро ша уште
ђе ви не ка да се за пу тио у Хо по во16, Че до миљ Ми ја то вић ни је дао 
пред ност по зи ти ви стич коби о граф ској ме то ди при ли ком ту ма че ња 
Жи во та и при кљу че ни ја. Из у зме мо ли крат ку епи зо ду по све ће ну 
тро го ди шњем бо рав ку мла дог Ба на ћа ни на у Хо по ву17, књигa Ser via 
and the Ser vi ans не са др жи за пи се о До си те је вим при кљу че ни ји ма 
ко ја су се од и гра ла у пе ри о ду из ме ђу „дра ма тич ног” бек ства из 
фру шко гор ског ма на сти ра (1760) и хо до ча снич ки ус хи ће ног ис кр ца
ва ња на ен гле ску оба лу (1784). При ме ном шер лок хол мсов ске де дук
тив не ме то де18, хи по те тич ки едва р ди јан ски чи та лац услед то га је 
мо гао из ве сти за кљу чак ка ко се у жи во ту До си те ја Об ра до ви ћа 
ни је до го ди ло ни шта зна чај но, пре не го што је кра јем 1784. сти гао 
у „кра снеј ши и слав неј ши на све ту град Лон дон”.19 Ипак, би о би
бли о граф ске апо ри је у књи зи Ser via and the Ser vi ans не за слу жу
ју да бу ду иден ти фи ко ва не као до каз о ау то ро вом ин ди фе рент ном 
ста ву пре ма ства ра ла штву јед ног од ро до на чел ни ка са вре ме не 
срп ске књи жев но сти (по зи тив но ми шље ње Че до ми ља Ми ја то ви ћа 
о ли те рар ном опу су До си те ја Об ра до ви ћа ја сно је ар ти ку ли сао чак 
и у тек сто ви ма од се кун дар ног књи жев но и сто риј ског зна ча ја, као 
што су ње го ва „пи сма” упу ће на срп ској тр го вач кој омла ди ни).20 Јед

вић, Гроф Че до миљ Ми ја то вић. Вик то ри ја нац ме ђу Ср би ма, До си је и Прав ни 
фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2006, 344. 

15 Che do Mi ja to vich, item, 218–231. 
16 Па вле По по вић, исто, 45. 
17 Che do Mi ja to vich, item, 218. 
18 Име нај по зна ти јег бри тан ског при ват ног де тек ти ва увр сти ли смо у наш 

текст због то га што је ње гов тво рац Ар тур Ко нан Дојл (зло)упо тре био сво ју књи
жев ну сла ву, ка ко би ши ром све та про мо ви сао па ра пси хо ло шка „до стиг ну ћа” 
спи ри ти стич ког по кре та. (оп. а.) 

19 До си теј Об ра до вић, Пи смо Ха ра лам пи ју; Жи вот и при кљу че ни ја, 138. 
20 Че до миљ Ми ја то вић, О усло ви ма успе ха: пи сма срп ској тр го вач кој омла

ди ни, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1892, 164. 
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но став но, Че до ми љу Ми ја то ви ћу би ло је ја сно да сту ди о зно ге о
граф ско и хро но ло шко по зи ци о ни ра ње, нај зна чај ни јих епи зо да из 
До си те је вог жи во та, не мо же пред у пре ди ти про бле ме у ко му ни ка
ци ји с (не)за ин те ре со ва ном бри тан ском пу бли ком, чи је су хе те ро
сли ке о ју го и сточ ној Евро пи би ле кре ди бил не ко ли ко и ро ма неск не 
фан та зма го ри је њи хо вог слав ног су на род ни ка, Бре ма Сто ке ра.21 

До си те јев пор трет у књи зи Ser via and the Ser vi ans сто га је ин
тен ци о нал но за сно ван на би о би бли о граф ским ин фор ма ци ја ма ко је 
су по чет ком 20. ве ка мо гле би ти ла ко схва тљи ве Остр вља ни ма, 
по пут ре цеп циј ски при влач ног ку ри о зи те та да је је дан од нај по пу
лар ни јих пи са ца у исто ри ји срп ске књи жев но сти био ве ли ки ан гло
фил. По ред то га, Че до миљ Ми ја то вић је у сво ју књи гу увр стио 
са мо пре вод До си те је вих епи сто лар них за пи са о Лон до ну, чи ме је 
на ве де ној епи зо ди из жи во та сла ве но срп ског књи жев ни ка при пи сан 
мно го ве ћи кул тур но и сто риј ски зна чај не го што она то објек тив но 
за слу жу је. Ан гло фил ска хи по те за Че до ми ља Ми ја то ви ћа, о До си
те је вом ка тар зич ком ин те лек ту ал ном пре о бра жа ју то ком бо рав ка 
у „за ду го по же ље ној Ин гли те ри”22, не хо тич но је де гра ди ра ла срп
ског про све ти те ља на ни во пиг ма ли он ског тро фе ја бе не во лент них 
Лон до на ца. Ау тор књи ге Ser via and the Ser vi ans пре не бре гао је „три
ви јал ну” чи ње ни цу да су за ин те лек ту ал ни раз вој слав ног срп ског 
по ли хи сто ра би ли не по сред но за слу жни Ан дреј Пе три цо пу лос, 
Је ро теј Ден дрин и Јо хан Ебер хард, а не Ви ли јам Фор дајс, Џон Ли ви 
и ње го ва бла го гла го љи ва су пру га Ен.23 На рав но, наш кри тич ки 
осврт на де ло Ser via and the Ser vi ans није био мо ти ви сан на ме ром 
да оспо ри мо ути цај ен гле ске лек ти ре на це ло куп но ства ра ла штво 
До си те ја Об ра до ви ћа. На про тив, сма тра мо да су епи сте мо ло шки 
не до ста ци ур бо цен трич не лон дон ске хи по те зе Че до ми ља Ми ја то
ви ћа на ста ли као по сле ди ца за не ма рива ња До си те је ве хер ме не у
тич ке на кло но сти пре ма де ли ма ен гле ских фи ло зо фамо ра ли ста, 
есе ји ста и књи жев ни ка, по пут Ен то ни ја Шафтсбе ри ја, Алек сан дра 
По у па, Џо на та на Свиф та, Џо зе фа Ади со на и Ви се си му са Нок са.

Пре вод [XI] по гла вља из дру ге књи ге Жи во та и при кљу че ни ја 
ни је ин те гри сан у ком по зи циј ску струк ту ру ана ли зи ра ног де ла 
Че до ми ља Ми ја то ви ћа (пре ве де ни од ло мак из До си те је вог нај по
пу лар ни јег оства ре ња пу бли ко ван је на кра ју пр вог из да ња књи ге 

21 Bram Sto ker, Dra cu la, Ar chi bald Con sta ble & Co, Lon don, 1897. 
22 До си теј Об ра до вић, исто, 137.
23 „Име го спо ђе Ли ви би ло је Ен (Ann) Ли ви, а де во јач ко пре зи ме Кук (Co ok), 

би ла је кћер Џо на Ку ка (John Co ok), гра до на чел ни ка Но ри ча (Nor wich), и Ара ма тее 
Ма ри је Фи липс (Ara mat hea Ma ria Phi lips). Ен Кук уда ла се за Џо на Ли ви ја 31. 10. 
1781. у цр кви Сент Ен др ју (St. An drew) у Но ри чу.” Пер си да Ла за ре вић Ди Ђакомо, 
У До си те је вом кру гу: До си теј Об ра до вић и шкот ско про све ти тељ ство, За ду
жби на До си теј Об ра до вић, Бе о град, 2015, 94. 
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Ser via and the Ser vi ans, за јед но с још три вр ло обим не ау тор ске до
пу не).24 Ипак, увод не на по ме не Че до ми ља Ми ја то ви ћа о те мат ској 
ком по зи ци ји пре ве де ног тек ста – уз по се бан осврт на ње го ва лу
цид на чи та лач ка за па жа ња о ли ко ви ма До си те је вих лон дон ских 
при ја те ља – не за слу жу ју да бу ду иден ти фи ко ва не као књи жев
нопу бли ци стич ке мар ги на ли је од се кун дар ног на уч но и стра жи вач
ког зна ча ја. За хва љу ју ћи то ме што је Па вле По по вић, та ко ђе, уло жио 
ве ли ки труд ка ко би при ку пио што ви ше ве ро до стој них по да та ка 
о џор џи јан ском Лон до ну и ње го вим ста нов ни ци ма, упу сти ли смо 
се у по тра гу за те мат ским ли ни ја ма до ди ра из ме ђу тек сто ва дво
ји це хер ме не у ти ча раапа три да. Ре зул та ти упо ред ног иш чи та ва ња 
њи хо вих ра до ва – по све ће них лон дон ским при кљу че ни ји ма на шег 
про све ти те љаан гло фи ла – до ве ли су нас до (не)оче ки ва ног за
кључ ка да су Че до миљ Ми ја то вић и Па вле По по вић има ли ди ја
ме трал но раз ли чи те ста во ве о то ме ка ко би чи та о цу с ен гле ског 
го вор ног под руч ја тре ба ло об ја сни ти ста тус ир ских, ен гле ских и 
шкот ских ли ко ва у фа бу ла тив носи жеј ној струк ту ри Жи во та и 
при кљу че ни ја. На при мер, у тек сту Па вла По по ви ћа по све ће на је 
ве ли ка па жња не са мо док то ру Ви ли ја му Фор дај су не го и чла но
ви ма ње го ве мно го број не по ро ди це, иа ко До си теј ни је упо знао 
ро ђа ке сво јег имућ ног за штит ни ка. По ред то га што је по зи ти ви
стич ки пе дант но на бро јао нај зна чај ни је про фе си о нал не успе хе 
ста ри је бра ће лон дон ског фи лан тро па, Па вле По по вић ни је про
пу стио да ис так не ка ко је ова зна ме ни та по ро ди ца има ла и сво ју 
цр ну ов цу, бер зан ског ме ше та ра Алек сан дра Фор дај са.25 

Акри бич ни срп ски на уч ник ни је се упу стио у ту ма че ње мно
го број них еко ном ских и со ци јал них по сле ди ца фи нан сиј ског скан
да ла из 1772. го ди не (мла ђи брат До си те је вог па тро на иза звао је 
јед ну од нај ве ћих бан кар ских кри за у ен гле ској исто ри ји). Али на
по ме на о бес кру пу ло зном Алек сан дру Фор дај су ре ле вант на је за 
на шу ана ли зу јер нам омо гу ћа ва да иден ти фи ку је мо лек си ко граф
ски из вор, из ко јег је ау тор тек ста До си теј Об ра до вић у Ен гле ској 
пре у зео по дат ке о јед ној од нај по зна ти јих шкот ских по ро ди ца у 
осам на е стом ве ку. Па вле По по вић се за чу ђу ју ће до бро сна шао у 
уло зи би о гра фа ве ли ке абер дин ске фа ми ли је за хва љу ју ћи Бри тан
ском реч ни ку на ци о нал них би о гра фи ја, у ко јем су пре ци зно за бе леже
не не са мо етич ке и фи нан сиј ске тран сгре си је Алек сан дра Фор дај са 
не го и про фе си о нал ни ус пе си ње го ве ста ри је бра ће: Деј ви да, Џеј мса 
и Ви ли ја ма.26 Прем да је на рас по ла га њу имао ве ли ки број по да така 

24 Che do Mi ja to vich, item, 243–255. 
25 Па вле По по вић, исто, 52.
26 Step hen Le slie [ed.], Dic ti o nary of Na ti o nal Bi o graphy, vol. XIX, Smith 

El der, Lon don, 1889, 431–435.
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о струч ним ме ди цин ским ра до ви ма углед ног бри тан ског пле ми ћа, 
сте кли смо ути сак да је Па вле По по вић био нај ви ше за ин те ре со ван 
за све до чан ства о дру штве ном ста ту су „Сер Ви ли ја ма Фор дај са”.27 
Да под се ти мо, он је у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској пред
ста вљен као нај бо љи бри тан ски ла ти ни ста и из у зет но це њен ле кар, 
ко ји је До си те ју Об ра до ви ћу по да рио сво ју нај ва жни ју књи гу из 
обла сти ме ди цин ских на у ка.28 

На рав но, не ма ни ка к ве сум ње да је Ви ли јам Фор дајс ука зао 
ве ли ку част срп ском књи жев ни ку, та ко што му је по кло нио свој 
трак тат о хи рур ги ји на ла тин ском је зи ку.29 Ме ђу тим, сма тра мо да 
је Па вле По по вић при бе гао дис крет ном ре ту ши ра њу лек си ко граф
ских ин фор ма ци ја о на уч ном ра ду Ви ли ја ма Фор дај са, ка ко би (на
вод но) кон зер ва тив ну едвар ди јан ску пу бли ку по ште део од са зна
ња да је До си те јев ме це на из у ча вао пол но пре но си ве бо ле сти. Да 
бу де мо са свим пре ци зни, у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској 
ни је на ве ден по да так да је на уч ни рад Ви ли ја ма Фор дај са о ле че
њу ве не рич них обо ље ња сте као кра јем осам на е стог ве ка ста тус 
на уч нопо пу лар ног бест се ле ра30, ко ји је у пе ри о ду из ме ђу 1767. и 
1785. имао чак пет из да ња (де ло је 1769. го ди не пре ве де но и на не
мач ки је зик).31 Ако би смо би ли при мо ра ни да из дво ји мо са мо је дан 
кон кре тан до каз о ве ли кој по пу лар но сти по ме ну те пу бли ка ци је 
– по себ но у пе ри о ду ко ји об у хва та крај осам на е стог и по че так де
вет на е стог ве ка – он да би смо се сва ка ко опре де ли ли за ка ри ка ту
ру шкот ског умет ни ка Ви ли ја ма Хи та, на ко јој је оштро исме ја на 
не у чин ко ви тост „фар ма ко ло шких” пре па ра та за ле че ње пол них 
бо ле сти, пре по ру че них у чу ве ној књи зи док то ра Фор дај са (ори ги
нал на ка ри ка ту ра да нас је у вла сни штву Фи ла дел фиј ског му зе ја 
умет но сти).32 

Мо ра мо при зна ти да је мно го те же уста но ви ти ка кво је би ло 
ми шље ње Па вла По по ви ћа о оста лим лон дон ским про та го ни сти ма 
Жи во та и при кљу че ни ја, на ро чи то ако узме мо у об зир чи ње ни цу 
да у ње го вом на уч ном ра ду ни је ре ин тер пре ти ра но До си те је во 
сен ти мен та ли стич ки раз не же но при зна ње да је, то ком бо рав ка у 
Лон до ну, нај леп ше тре нут ке про вео у до му по ро ди це Ли ви.33 Упр кос 

27 Па вле По по вић, исто, 51.
28 Па вле По по вић, исто, 52.
29 Gu li el mus Fordyce, Frag men ta Chi rur gi ca et Me di ca, T. Spils bury & T. 

Ca dell, Lon don, 1784.
30 Wil li am Fordyce, A Re vi ew of the Ve ne real Di se a se and its Re me di es, T. 

Spils bury & T. Ca dell, Lon don, 1767. 
31 Step hen Le slie [ed.], „Wil li am Fordyce”, item, 435.
32 Wil li am He ath, The Qu ack Doc tor‘s Con fes sion on His De ath Bed, cir ca 

1828. Пре у зе то 28. 8. 2021. го ди не са вебадре се: https://phi la mu se um.org /col lec
tion/ob ject/249507

33 До си теј Об ра до вић, исто, 143.
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то ме што ау то би о граф ски ро ман срп ског про све ти те ља оби лу је 
ег зал ти ра ним ис ка зи ма при по ве дач ког су бјек та – у ко ји ма је гло
ри фи ко ва на ин те лек ту ал на све стра ност Со ве ра Лу зи ња на и Џо на 
Ли ви ја – Па вле По по вић ни јед ном дру гом До си те је вом јуна ку 
ни је по све тио то ли ко па жње као да ре жљи вом ле ка рупле ми ћу, 
чи ји су мно го број ни те ра пе ут ски (не)ус пе си на дах ну ли ка ри ка ту
ри сту Ви ли ја ма Хи та. Срп ски на уч ник је при бе гао хи је рар хиј ској 
кла си фи ка ци ји До си те је вих ју на ка за то што је, по пут Че до ми ља 
Ми ја то ви ћа, ве ро вао да до вољ но до бро по зна је чи та лач ке афи ни
те те пу бли ке, на ко ју је по ку шао да про јек ту је сво ја са зна ња о 
срп скобри тан ским осам на е сто ве ков ним кул тур ним ве за ма. По
сма тра но из са вре ме не ис тра жи вач ке пер спек ти ве, ни су за не мар
љи ви ни ван ли те рар ни раз ло зи због ко јих је не ко ли ко пу та ис так
нут по кро ви тељ ски од нос бо га тог сер Ви ли ја ма Фор дај са пре ма 
си ро ма шном срп ском књи жев ни ку.34 Јед но став но, Па вле По по вић 
је на кло ност (сно бов ског) ау ди то ри ју ма у Кингс ко ле џу мно го 
лак ше мо гао при до би ти ис ти ца њем ро ма неск них де та ља из би о
гра фи је лон дон ског ари сто кра те, не го исто ри ци стич ким екс курси
ма по све ће ним ки пар ском по ре клу Со ве ра Лу зи ња на и тр го вач ким 
ус пе си ма Џо на Ли ви ја. 

С об зи ром на то да је ли ку Ви ли ја ма Фор дај са при па ла при
ви ле го ва на по зи ци ја у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској, ду
жни смо да на гла си мо ка ко срп ски на уч ник ни је за не ма рио До си
те је ву за ди вље ност бе сед нич ком ве шти ном и про ниц љи во шћу 
го спо ђе Ли ви. Ме ђу тим, из у зме мо ли ње го ве не спрет но фор му ли
са не ко зер ске ди гре си је, у ко ји ма је срп ски про све ти тељ ока рак те
ри сан као про све ће ни за го вор ник иде је о рав но прав но сти по ло ва35, 
Па вле По по вић ни је де таљ но ана ли зи рао функ ци ју ли ка ело квент не 
„ен гле ске го спо ђе”36 у фа бу ла тив носи жеј ној струк ту ри Жи во та 
и при кљу че ни ја. Уме сто то га, он се опре де лио за ем пи риј ски не про
вер љи ву ре кон струк ци ју са др жа ја де ба та, ко је су по чет ком 1785. 
го ди не во ђе не у са ло ну по ро ди це Ли ви. На жа лост, ве о ма је ла ко 
оспо ри ти не са мо књи жев но и сто риј ску не го и еле мен тар ну би о граф
ску ре ле вант ност ње го ве те о ри је о До си те је вој за вид ној упу ће но
сти у од ре ђе не по ли тич ке и еко ном ске те ме, о ко ји ма се, на вод но, 
рас пра вља ло у ку ћи лон дон ског тр гов ца пор це ла ном. На и ме, ако 
је срп ски са бе сед ник го спо ђе Ли ви за и ста био за ин те ре со ван за 
по ли тич ку суд би ну ко рум пи ра ног Во ре на Хеј стинг са37, он да је 
ве о ма те шко схва ти ти због че га нај по зна ти је књи жев но де ло на шег 

34 Па вле По по вић, исто, 51–54. 
35 Па вле По по вић, исто, 53.
36 Па вле По по вић, исто.
37 Па вле По по вић, исто.
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„мо рал ног фи ло со фа”38 не са др жи ни јед но кри тич ки ин то ни ра но 
при ме ча ни је, упе ре но про тив Ис точ но ин диј ске ком па ни је и ње ног 
пљач ка шког по ре ског си сте ма, чи ји је тво рац био прет ход но по
ме ну ти бен гал ски гу вер нер. 

Као што смо већ ис та кли у прет ход ном сег мен ту на шег ра да, 
Че до миљ Ми ја то вић и Па вле По по вић има ли су опреч на ми шље
ња о функ ци ји ко ју би тре ба ло до де ли ти бри тан ским ју на ци ма, у 
про це су ре ак ту е ли за ци је До си те је вог нај по пу лар ни јег про зног 
де ла. За раз ли ку од Па вла По по ви ћа, он се ни је осло нио на ин фор
ма ци је лек си ко граф ског ка рак те ра да би по тен ци јал не чи та о це с 
ен гле ског го вор ног под руч ја убе дио у исто риј ску ау тен тич ност 
лич но сти и до га ђа ја, опи са них у дру гој књи зи Жи во та и при кљу
че ни ја. За хва љу ју ћи лич ним и про фе си о нал ним ис ку стви ма – сте
че ним то ком ду го го ди шњег жи во та и ра да у Ује ди ње ном Кра љев
ству – Че до миљ Ми ја то вић је имао мно го ја сни ју пред ста ву о то ме 
ко ли ко је те шко пре мо сти ти не са мо вре мен ски не го и кул ту ро
ло шки јаз, из ме ђу осам на е сто ве ков ног про све ти тељ ског пи сца и 
два де се то ве ков не едвар ди јан ске пу бли ке.39 Он је сто га по ку шао 
да до ка же ка ко До си те јев ау то би о граф ски ро ман при па да жи вој 
ли те рар ној тра ди ци ји, чи ја умет нич ка вред ност не мо же би ти про
це ње на са мо на осно ву кон ци зних лек си кон ских по да та ка о жи во
ту и ра ду пи шче вих бри тан ских при ја те ља. Пре ма на шем ми шље
њу, ау тор књи ге Ser via and the Ser vi ans упра во је због то га из ра зио 
на ду да ће ње го во де ло при ву ћи па жњу шкот ских и ен гле ских 
по то ма ка Ви ли ја ма Фор дај са и Џо на Ли ви ја.40 Што се ти че ње го
ве же ље да их упо зна, ка ко би им лич но за хва лио због по мо ћи ко ју 
су њи хо ви пле ме ни ти пре ци пру жи ли слав ном срп ском књи жев
ни ку, она се нај ве ро ват ни је ни ка да ни је оства ри ла. На и ме, Че до
миљ Ми ја то вић ни је у сво јим ме мо а ри ма на вео да ли му се на кон 
об ја вљи ва ња књи ге Ser via and the Ser vi ans ука за ла ви да ко ви ћев
ски чув стви тел на при ли ка да упо зна „из гу бље не” чла но ве по ро
ди ца Фор дајс и Ли ви (сре ћом по ње гов ио на ко крх ки на уч ни углед, 
Успо ме не бал кан ског ди пло ма те не са др же ни јед ну оп скур ну „ауто
ре фе рен ци јал ну” бе ле шку о при зи ва њу ду ша Ви ли ја ма Фор дај са 
и Џо на Ли ви ја).41 Да за кљу чи мо, без об зи ра на то што ге не а ло шки 
по ду хват Че до ми ља Ми ја то ви ћа ни је уро дио пло дом, ре зул та ти 
ње го ве ана ли зе Жи во та и при кљу че ни ја дис крет но су ан ти ци пи

38 Па вле По по вић, исто, 44.
39 „Пре ко по ло ви не ду гог жи во та Че до миљ Ми ја то вић је про вео у Брита

ни ји, и то: 1870–1871, 1884–1885, 1889–1894, 1895–1900. и 1901–1932.” Сло бо дан 
Г. Мар ко вић, „По го вор”, у: Че до миљ Ми ја то вић, Успо ме не бал кан ског ди пло
ма те, исто, 318.

40 Che do Mi ja to vich, item, 243.
41 Че до миљ Ми ја то вић, исто. 
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ра ли хер ме не у тич ку ре ле вант ност се ми о тич ке те о ри је о тек сту 
као кон ден за то ру кул тур ног пам ће ња.42 

У за вр шном сег мен ту на шег ра да, освр ну ће мо се на је дан од 
не до вољ но по зна тих ре зул та та ду го го ди шње са рад ње Че до ми ља 
Ми ја то ви ћа с уред ни штвом Ен ци кло пе ди је Бри та ни ке.43 На и ме, 
сто го ди шњи ца смр ти До си те ја Об ра до ви ћа би ла је обе ле же на 
из да ва њем ве ли ког бро ја на уч них и при год них пу бли ка ци ја, чи ји 
су ау то ри и при ре ђи ва чи би ли еми нент ни про у ча ва о ци ин те лек
ту ал не за о став шти не срп ског про све ти те ља.44 Ме ђу тим, у са вре
ме ној књи жев ној исто ри о гра фи ји ни је до вољ но ис так нут ре пре
зен та ти ван би бли о граф ски ка рак тер по да тка да је 1911. го ди не у 
Ен ци кло пе ди ји Бри та ни ци об ја вље на од ред ни ца о Ср би ји, ко ја 
са др жи те мат ску це ли ну по све ће ну До си те ју Об ра до ви ћу. Ау тор 
на ве де не од ред ни це био је упра во Че до миљ Ми ја то вић.45 Ма да 
он ни је на пи сао пот пу но нов ау тор ски текст за Ен ци кло пе ди ју 
Бри та ни ку, јер је по гла вље о исто ри ји срп ске књи жев но сти очи
глед но би ло пре у зе то из ње го ве књи ге Ser via and the Ser vi ans, Че
до миљ Ми ја то вић за слу жу је да му ода мо при зна ње због то га што 
је чи та о ци ма нај пре сти жни је свет ске ен ци кло пе ди је пру жио мо гућ
ност да се упо зна ју са ства ра ла штвом ро до на чел ни ка са вре ме не срп
ске књи жев но сти. На да мо да ће наш по ку шај но вог чи та ња књи ге 
Ser via and the Ser vi ans до при не ти не са мо бо љем раз у ме ва њу ауто
ро вог од но са пре ма До си те ју Об ра до ви ћу не го и ре ва ло ри за ци ји 
ста ту са Че до ми ља Ми ја то ви ћа у исто ри ји срп ске књи жев но сти. 

Проф. др Ра до слав Ера ко 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 
ras ha@ff.uns .ac.rs

42 Ју риј Лот ман, Се ми ос фе ра: у све ту ми шље ња: чо век, текст, се ми ос
фе ра, исто ри ја, Све то ви, Но ви Сад, 2004, 26.

43 „Ми ја то вић је био пр ви Ср бин са рад ник зна ме ни те Ен ци кло пе ди је Бри
та ни ке.” Сло бо дан Г. Мар ко вић, „По го вор”, исто, 329. 

44 До си теј Об ра до вић, Де ла До си те ја Об ра до ви ћа, прир. Ј. Скер лић; Д. 
Ми лу ти но вић; М. Ив ко вић, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 
1911; До си теј Об ра до вић, Жи вот До си те ја Об ра до ви ћа, из ње го вих де ла са ста
вио Т. Осто јић, Учи тељ ско де о ни чар ско дру штво „На то ше вић”, Но ви Сад, 1911; 
[Стојан Новаковић], Спо ме ни ца До си те ја Об ра до ви ћа (збор ник), Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 1911; Да ни ло Пе тра но вић, До си ти је Об ра до вић: спо ме ни ца о 
по смрт ној му сто го ди шњи ци, Ма ти ца срп ска – Срп ска ду бро вач ка штам па ри ја, 
Ду бров ник, 1911; Ја ша То мић, До си теј Об ра до вић: у по мен сто го ди шњи це Доси
те је ве смр ти, Срп ска штам па ри ја Дра Све то за ра Ми ле ти ћа, Но ви Сад, 1911.

45 C[he do mil le] Mi[ ja to vich], „Ser via”, The Encyclo pa e dia Bri tan ni ca: a dictionary 
of arts, sci en ces, li te ra tu re and ge ne ral in for ma tion, 11/XXIV, Uni ver sity Press New 
York, Cam brid ge (En gland), 1911, 686–698.
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СО ЊА РО ЗЕН ТАЛ

ЕУ ФО НИ ЈА ВЕ КО ВА – ПО Е ЗИ ЈА СРП СКОГ  
СО КРА ТА И АН ТИЧ КА ТРА ДИ ЦИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог тек ста је сте раз ми шља ње о по ве за но
сти ан тич ке и про све ти тељ ске тра ди ци је, пре по зна те у ра ду До
си те ја Об ра до ви ћа. По е зи ја срп ског про све ти те ља ту ма чи се у 
кон тек сту ан тич ке ли ри ке, ис ти чу ћи за јед нич ке иде је вас пи та ња, 
отаџ би не, злат ног ве ка, осе ћај но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан тич ка тра ди ци ја, хе лен ство, про све ти
тељ ство, До си теј Об ра до вић, по е зи ја, вас пи та ње, ра ци о нал ност, 
осе ћај ност

Миcao о чо ве ку као о ра зум ном, те као о (са мо)ства ра лач ком 
би ћу, иде ја је ин хе рент на сва ком раз го во ру о ње го вој ка ко ин ди
ви ду ал ној, та ко и ко лек тив ној де лат но сти. Ди ја ло зи о вас пи та њу 
по је дин ца и за јед ни це ни су про пу сти ли да обе ле же ни је дан сте пен 
раз во ја чо ве чан ства, но нео п ход но је ис та ћи до ми нант ност и ре во
лу ци о нар ност за кљу ча ка на ову те му, ко је нам по је ди не епо хе ну де.

Фе но мен вас пи та ња дру штва на сво јој ну жно сти до би ја ту
ма че њем овог пој ма као не чег има нент ног са мом људ ском ду ху, те 
као но си о ца по кре тач ке си ле са зре ва ња чо ве ка. „Сви на ро ди ко ји 
до стиг ну из ве стан сту пањ раз во ја при род но има ју на гон за вас
пи та ње”.1 Овом кон ста та ци јом слу жи се Вер нер Је гер да отво ри 
сво ју сту ди ју о обра зо ва њу грч ког чо ве ка, пре по зна ју ћи хе лен ску 
тра ди ци ју као ону где „по вест оно га што мо же мо на зва ти кул ту ром 
у на шем све сном сми слу за по чи ње”.2 Ипак, са ми сли о вас пи та њу 
као сво је вр сном ин стинк ту су сре ће мо се и у Кан то вом Од го во ру 

1 В. Јегер, Pa i dea (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 7.
2 Исто, 8.



717

на пи та ње: Шта је про све ће ност? О огра ни ча ва њу са зна ња чо
ве ка, те о са пли та њу ње го вих ко ра ка ка про све ћи ва њу, го во ри као 
о „зло чи ну про тив људ ске при ро де, чи је је из вор но од ре ђе ње у том 
на пре до ва њу”.3 Да кле, све до чи мо го то во иден тич ном по и ма њу 
обра зо ва ња, из ве де ног на осно ву по сма тра ња ан тич ког, те про све
ти тељ ског ду ха ме ло ди ји ко ја оп ста је кроз ви ше од два де сет ве
ко ва, али ко ја сво ју пот пу ну еу фо нич ност до жи вља ва ста вља њем 
ова два пе ри о да не по но вљи вог оства ре ња чо ве чан ства јед ног по
ред дру гог. Срод ност ми сли ових епо ха пре по зна је мо и у раз у ме
ва њу обра зо ва ња као ко лек тив ног по ду хва та. „Вас пи та ње ни је 
ин ди ви ду ал на ствар не го је, по сво јој би ти, ствар за јед ни це”4, на
во ди Је гер. Исто та ко, као пр ви зах тев про све ће но сти Кант из но
си сло бо ду, и то, пре све га, сло бо ду јав не упо тре бе ума, под ко јом 
под ра зу ме ва ону упо тре бу ума ко ју на уч ник вр ши пред це ло куп
ном чи та лач ком пу бли ком. 

По и ма ње вас пи та ња као лич ног, али и нео дво ји вог од нор ме 
ко лек ти ва, је сте оно ко је обе ле жа ва схва та ња грч ког чо ве ка, по
чев ши од сед мог ве ка пре но ве ере. И упра во овај пе ри од хе лен ске 
исто ри је је сте онај са ко јим ће се про све ти тељ ске иде је нај ви ше 
по рав на ва ти, те на чи јим осно ва ма ће мо да ље по твр ди ти до ди ре 
ду ха ових епо ха. Да то вре ме раз у ме ва се у сво јој не раз ду жи во сти 
од јон ске кул ту ре, узи ма ју ћи у об зир да се „уло га Јо на ца у по ве сти 
грч ког ду ха са сто ји у осло ба ђа њу ин ди ви ду ал них сна га”. Про ме
не у по ли тич кој ор га ни за ци ји, те при вред ној усме ре но сти, ра ђа ју 
но ви тип чо ве ка – јон ског мо ре плов ца. Он по ста је „ова пло ће ње пу
сто лов не же ље за лу та њем по све ту [...], он је на ви као да се кре ће по 
свим зе мља ма и да се сна ђе у сва кој зе мљи”. Да ти ис каз, по ред то га 
што све до чи „јон ској екс пан зив но сти и пред у зет нич ком ду ху”5, 
те слу жи као оправ да ње но вог сен ти мен та ко ји се ра ђа у ма ло а зиј
ским грч ким гра до ви ма тог до ба, мо гао би се, без по те шко ћа, при
дру жи ти сле де ћим ре че ни ца ма: 

По том обе леж ју он иде у ред оних љу ди ко ји, го ње ни не мир
ним ду хом и же ђу за спо зна ва њем и до жи вља ва њем, а му че ни пуно
ћом не ке нео д ре ђе не, ла тент не енер ги је, раз ви ја ју јед ну фе брил ну, али 
не си сте мат ску ак тив ност и про ве ду је дан за ни мљив и ша ро лик век 
пун пе ри пе ти ја и про ме на, у бесконачним „странство ва њима” и у 
подсвесном, бес циљ ном тра га њу за не чим не по зна тим.6

3 Друштво за проучавање 18. века, И. Кант, М. Фуко, Ј. Хабермас, О про
свећености, Нови Сад, 2002, 9.

4 Исто, 7.
5 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 63–64.
6 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 9.
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У овом из во ду, реч је о До си те ју Об ра до ви ћу – све тлом ли цу 
срп ске уче но сти, ко ји по сле три ве ка бол не утр ну ло сти бу ди наш 
ду хов ни жи вот. Ње го ве иде је раз у ме ва мо као ма ни фест срп ског, 
али и европ ског про све ти тељ ства, те ће у да љем ра ду, као што је 
за по че то, би ти ука зи ва но на по ве за ност про све ти тељ ских те жњи и 
ан тич ке тра ди ци је, афир ми шу ћи та ко и при сут ност ан тич ког духа 
у До си те је вом ра ду и про све ти тељ ским иде а ли ма. Као што смо 
већ ис та кли, већ у До си те је вој „сил ној че жњи за не из ве сним”7 
осе ћа мо вре ње ових две ју епо ха, ко је сво јим пла ме но ви ма за гре
ва ју и ши ре ње гов дух. Ако би смо овој ва три до зво ли ли да сво јим 
сен ка ма за и гра на зи ду по ве сти, схва ти ли би смо да је лич ност 
овог, за у век скром ног де ча ка из Та ми шког Ба на та, сво је вр сни ми
кро ко смос, ко ји нам ну ди са зна ње о не раз дво ји вој пре пле те но сти 
ова два вре ме на.

„С про ме ње ним об ли ци ма бив ство ва ња мо рао се по ја ви ти 
нов дух, про ши ри ва ња хо ри зон та и осе ћа ње вла сти те де ло твор не 
сна ге ство ри ло је мо гућ ност за сме ли ји лет ми сли”, ис ти че Је гер.8 
Овај, на гла ше но ин ди ви ду ал ни сен зи би ли тет ра ђа ви со ко вред
но ва ње пра ва по је дин ца, из ко јег се из ле же зах тев за јед на ко шћу, 
а за њим и по јам на род ног обра зо ва ња, о ком, сва ка ко, мо же мо 
го во ри ти, као и о во де ћим те жња ма срп ског Со кра та, из ра же ним 
у сле де ћим ре че ни ца ма Пи сма Ха ра лам пи ју: 

[...] у са да шњем ве ку сви се на ро ди си ле свој ди ја лект у со вр
шен ство до ве сти; де ло ве сма по ле зно, бу ду ћи, да кад уче ни љу ди 
ми сли сво је на оп ште му це ло га на ро да је зи ку пи шу, он да про све
ште ни је ра зу ма и свет уче ни ја не оста је са мо при они ма ко ји разу
ме ва ју ста ри књи жев ни је зик, но про сти ре се и до сти же и до се ља на, 
пре по да ва ју ћи се нај про сти је му на ро ду и чо ба ном, са мо ако зна ду 
чи та ти.9 

Да кле, уви ђа мо да се у До си те је вом ду ху по но во рас плам са
ва пла мен упа љен још у хе лен ској тра ди ци ји – раз го ре ла ре ше ност 
да вас пи та ње при бли жи на ро ду, ко ја у ње го вом ра ду нај и стак ну
ти ји из раз про на ла зи у бор би за ства ра ње на на род ном је зи ку. Са 
овим ци љем на уму, срп ски про све ти тељ по се же и за фор ма ма 
на род не књи жев но сти – слу жи се пар но ри мо ва ним аси ме трич ним 
де се тер цем, ко ји по ре кло но си из усме не еп ске по е зи је. Део Пи сма 
Ха ра лам пи ју на пи сан је у да том сти ху, и оста је као све до чан ство 
До си те је ве бор бе за при сту пач ну, на род ну књи жев ност. Ми сао о 

7 Исто, 15. 
8 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 64.
9 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 5.
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фор ма ма на во ди нас да се, из но ва, освр не мо на те ко ви не ан тич ке 
тра ди ци је. Иа ко грч ко оп ште обра зо ва ње по ли тич ког чо ве ка за
др жа ва ари сто крат ски ка рак тер, на род ни дух успе ва да до би је свој 
из раз у пе сни штву. На ста нак ли те рар не са ти рич не пе сме ве зан је 
за упо тре бу јам пског сти ха, ко ји се схва та као „оп ште от пу шта ње 
на пе то сти на род ног рас по ло же ња”.10 Да кле, еу фо ни ја ан тич ких 
и про све ти тељ ских те жњи још јед ном се огла ша ва – као што се 
жи вах ни, ша љи ви јамб су прот ста вља до сто јан стве ном и по но сном 
дак тил ском хек са ме тру, та ко се и у упо тре бу, са на род ним је зи ком, 
вра ћа пар но ри мо ва ни аси ме трич ни де се те рац, по ти ску ју ћи кру
ти, за ста ре ли књи шки из раз. 

За кљу чу ју ћи део из ла га ња ко ји се ба ви ука зи ва њем на слич
но сти ан тич ке и про све ти тељ ске тра ди ци је, уви ђа мо ка ко су се да те 
епо хе огла ша ва ле у то но ви ма сво је ра ци о нал но сти, као и у зву ци ма 
су бјек тив не, го то во лир ске осе ћај но сти. И упра во та ко и у лич но
сти До си те је вој мо ра мо ис та ћи ону стро го ми са о ну, лич ност ко ја 
се оства ру је у сво јој же љи за уче њем, али и ону дру гу – ин ту и
тив ну, лир ску, „из ра зи то пе снич ку на рав”.11 Ја сно је да се ова два 
ду ха не да ју у пот пу но сти раз гра ни чи ти, те да их, за то, мо ра мо 
пра ти ти у њи хо вом кон ти ну и те ту и по ку ша ва ти да про ник не мо 
у ток њи хо вог пре пли та ња и сме њи ва ња. У пр вом де лу из ла га ња, 
да кле, по све ти ли смо се До си те је вој ра ци о нал но сти, док ће мо 
да ље го во ри ти о До си те ју у све тлу ње го вог лир ског сен ти мен та, 
ко ји је, нео спор но, био умно го ме ни ве ли сан ан тич ким ути ца ји ма. 

Ра ди ис ти ца ња ори јен та ци је ње го вог ду ха, се ти ће мо се јед ног 
до га ђа ја из ђач ких да на –

дир љи ве и тра ги ко мич но окон ча не „грч ке аван ту ре”. Оду ше вљен, 
оча ран ми ло звуч јем не ко ли ких слу чај но на чу ве них (од оног стар
ца Ди ме) грч ких фра за, мла ди Ди ми три је за же ли да на у чи и он тај 
чу де сни „је зик Со кра та и Оми ра”. И он, под фа сци на ци јом нео дољи
ве же ље, „ме ће свој ка ти хи зис на гре ду” и из о ста је про сто из своје 
срп ске шко ле – где је све до тог тре нут ка био нај рев но сни ји и нај
бо љи ђак – да би, по ме шан ме ђу грч ку де цу, оти шао, кри шом, грч
ком да ска лу ко ји га на па ја му зи ком од „ал фа, ви та, га ма, дел та...” 
Та га му зи ка за но си – и она ис пу ња ва чак и ње го ве сно ве, у ко ји ма 
му се чи ни као да он већ са вр ше но зна да чи та и да го во ри грч ки, па 
као и да но си ан тич ко грч ко оде ло! Је дан на и ван, ђач ки, гра ма ти чар
ски за нос – ко ји је имао ме ђу тим и свој ду бљи сим бо лич ки сми сао: 
бу ду ћи про све ти тељ као да је за то та ко стра сно по ле тео све тло сти 

10 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 74.
11 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 14.
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грч ког је зи ка и грч ког ду ха што је у њи ма на гон ски пре по знао бо
жан стве ни ко рен и зла тан кључ це лог оног европ ског обра зо ва ња, 
за ко јим је ње го ва де ти ња ду ша већ че зну ла. Али ле пи сан не по
тра је ду го. По на ло гу ма ги стра срп ске шко ле, ко ји је, раз у ме се, 
од мах при ме тио од су ство свог пр вог ђа ка, за лу та ли тић вра ћен је 
убр зо у сво је ја то. [...] Пр ви из лез мла дог Ср би на ка јед ној ви шој, 
сло бод ни јој ду хов но сти вар вар ски је су зби јен ба ти на ма. Би ло је у 
то ме не ке ду бо ке и фа тал не сим бо ли ке.12

У да тој анег до ти на ла зи мо пот кре пље ње ми сли Вла да на Де
сни це, ко ји у До си те је вом ду ху пре по зна је уро ђе ну сен ти мен тал
ност и те жњу ка ин ди ви ду ал ном, ко ја би ва по ме те на и за тр па на 
ду хом вре ме на.13

Ипак, иа ко је наш про све ти тељ за др жан при свом пр вом ко
ра ку ка Пар на су, ње го ва ра ни је спо ми ња на „че жња за стран ство
ва њем”, за јед но са „вла сти том жи вот ном по тре бом”, ко ју Је гер 
пре по зна је у вра ћа њу хе лен ству14, ни су до пу сти ли да се ње го ва 
че жња за ан тич ком ми сли та ко ла ко уга си. Чи ње ни ца да на ша 
кул тур на по вест по чи ње на сту пом Гр ка, те да се они схва та ју као 
„ду хов ни из вор, ко јем се чо век вра ћа на сва ком но вом ступ њу да 
би се ори јен ти сао пре ма ње му, ука зу је на нео п ход ност стал но 
по на вља ног ду хов ног су сре та с хе лен ством у то ку на ше по ве сти”.15 
Да кле, ова ква устро је ност европ ског ду ха, по твр ди ла се и у слу ча ју 
срп ског про све ти те ља. У ње му се, го ди на ма ка сни је, рас плам са ва 
она де чач ка, ни кад уга ше на при вр же ност грч ком је зи ку и уче но
сти. Го то во суд бин ски, при ста ју ћи у Смир ни на јед ном од сво јих 
пу то ва ња, са зна је да та мо пре да је про сла вље ни бо го слов и фи ло
зоф, но ви грч ки Со крат Је ро теј Ден дрин, ко ји га истог да на при ма 
ме ђу сво је уче ни ке. Ула зак у ова кву сре ди ну, за До си те ја је зна чи
ло оства ре ње ње го вих нај сјај ни јих ма шта ри ја, ко је га, сне ва не још 
у ђач кој по сте љи, ни ка да ни су на пу сти ле. Да ти пе ри од био је ва жан 
за ње гов да љи ду хов ни раз вој – то ком бо рав ка у Смир ни, он дола
зи у до дир са про све ти тељ ским иде ја ма 18. ве ка, ко је су уве ли ко 
би ле овла да ва ле за пад ном Евро пом.16 Ов де, та ко ђе, пре ко бо го слов
ских пи са ца ис точ не пра во слав не цр кве и са вре ме них грч ких про
све ти те ља, упо зна је и хе лен ске пи сце, у пр вом ре ду Хо ме ра.17

12 Т. Манојловић, Романтично пролеће Доситеја Обрадовића, Нови Сад, 
1961, 500–501.

13 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 11.
14 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 8.
15 Исто.
16 М. В. Стојановић, Доситеј и антика, Београд, 1971, 22.
17 Исто, 23.
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Уви ђа мо, да кле, да се са ма суд би на по бри ну ла за онај та на ни, 
осе ћај ни део До си те је ве лич но сти, по је ћи га пи је риј ским мле ком. 
Ова ко осна жен, он се усу ђу је да се, ма кар по не кад, оту ђи од ду ха 
вре ме на, од свог ра ци о нал ног са дру га, те да се пре пу сти ме ло ди
ји Пар на са и пре да ема на ци ји оног де ли кат ног, лир ског осе ћа ја 
ко ји у ње му тре пе ри. Овај из раз свој об лик до би ја у До си те је вој 
по е зи ји, ис по ља ва ју ћи нео спо ри ву по ве за ност ње го вог по ет ског 
ду ха и ан тич ке тра ди ци је. И упра во про све ти те ље во пе снич ко 
ства ра ла штво, те у ње му пре по зна те ан тич ке ре ми не сцен ци је, 
би ће те ма на шег да љег из ла га ња. 

Пр во оства ре ње о ко јем ће у овој ана ли зи би ти реч је сте „Пе сна 
о из ба вље ни ју Сер би је”, ко ју До си теј пи ше на кон 9. ок то бра 1789, 
по во дом осло бо ђе ња Бе о гра да. Већ у пр вом сти ху, чу је мо уз вик 
оду ше вље ња: „О, век злат ни! О ми ла вре ме на”18, об у чен у ру хо 
ан тич ке ми сли. При зи ва ње „злат ног ве ка” у „Пе сни о из ба вље ни ју 
Сер би је” ни је уса мљен слу чај – ау тор се њим слу жи и у сти хо ва
ном де лу Пи сма Ха ра лам пи ју, у ком има мо при ли ке да при ме ти мо 
иден ти чан из раз.19 Ове ми сли пред ста вља ју од јек ан тич ког „злат
ног ве ка”, по зна тог као au rea ae tas, ко ји прет по ста вља са тур на лиј
ско до ба, пре ко ко јег се да је ви зи ја иде ал ног вре ме на у ко ме те че 
мед и мле ко, не ма по де ле ме ђу љу ди ма, сво ји не, ра то ва. При сут ност 
ми сли о злат ном ве ку у До си те је вој по е зи ји сва ка ко ни је слу чај на 
– у про све ти тељ ском за но су, те бу ђе њу ду хов ног жи во та ко је ново 
до ба но си, он са ње му свој стве ним, све ча ним ус хи ће њем, оче ку је 
но ви „злат ни век”. У на ред ној стро фи, До си теј по се же за ин во ка
ци јом му за – по зна тим ма ни ром ан тич ких еп ских и лир ских пе
сни ка. Сти хо ви ма „Му зе, кће ри не ба, го спо да ра, / И гра ци је, три 
ми ле се стри це”.20 Овај из раз за вр ша ва мо ле ћи за глас ко јим ће 
про сла ви ти ствар од др жав ног зна ча ја: „Дај те ми глас ви со ког 
Пин да ра, / Да сла вим дар бо жи је де сни це”.21 Ипак, ни је реч о било 
ка квом гла су – ње гов сен ти мент же ли да узме об лик „ви со ког Пин
да ра”. Ов де, из но ва, уо ча ва мо пре пли та ње оног ра зум ског, те лир
ског ду ха До си те је вог – го во ре ћи о ства ри по ли тич кој и ко лек тив
ној, све тлост ње го вог емо тив ног осе ћа ја по но во тра жи свој из раз 
у лир ској фор му ла ци ји. Не ко ли ко стро фа ка сни је, на и ла зи мо на 
спо мен „слат ко пјев не ли ре Апо ло но ве”.22 Слу же ње пој мо ви ма 
ан тич ке тра ди ци је ра ди бо га ће ња пе снич ке сли ке при ме на је ка

18 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Ма рин
ко вић, Београд, 1961, 8.

19 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 3.
20 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 8.
21 Исто.
22 Исто, 9.
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рак те ри сти ка До си те је ве по е зи је. Ове ре ми ни сце ни је оства ру ју 
се у сво јој ми са о ној рас ко шно сти, али и у сво је вр сној су ге стив
но сти алу зи је на ан тич ки дух. Вра ћа ју ћи се ана ли зи „Пе сне о 
из ба вље ни ју Сер би је”, же ле ли би смо ис та ћи сле де ћу стро фу: „Жи
тељ ни це пре му дре Пар на са, / Пи је ри је, Пинд и Хе ли ко на, / Ви ше
га је то до стој но гла са, / Код Ду нав што би ва и До на”.23 Ов де се, 
из но ва, су сре ће мо са упо тре бом ин во ка ци је, али уви ђа мо да ни је 
реч о кла сич ном, го то во по ни зном осло вља ва њу му за. Уме сто да 
за по моћ мо ли, До си теј се од лу чу је да ис так не ве ли чи ну и зна чај 
опе ва ног до га ђа ја, за кљу чу ју ћи сам да је он до сто јан гла са бо ги ња. 
Реч је, да кле, о не че му што би смо мо гли схва ти ти као обр ну ту 
ин во ка ци ју – уме сто да мо ли за ин спи ра ци ју и успех у пе снич ком 
из ра зу, он се пре по ру чу је, го то во сма тра ју ћи да су бо ги ње оне 
ко ји ма ће при ми ти част, ако од лу че да бо дре да ту ми сао. 

Да ље, по све ти ће мо се раз у ме ва њу До си те је ве „Пе сне за два 
пе та ка”. Па ро ди ра ње све ча них фор ми, као што су плач и мол ба, 
ни је би ло стра но ан тич кој тра ди ци ји. Ве ру је мо да је од зна ча ја 
освр ну ти се на ефе шког пе сни ка Хи по нак та, по зна тог по сво јим 
ша љи вим пе сма ма, огр ну тим све ча ним об ли ком мол бе, те ње го ве 
ин тер вен ци је – жал бе. У „Мол би Хер му”, Хи по накт се обра ћа „Ма
 ји ном по ро ду” са сле де ћим зах те вом: „Хи по нак ту по да ри пас и 
ву не ни плашт / и сан да ле и то плу ко жну обу ћу, / ше зде сет дај му 
ду ка та и дру ги стан!”24 Са да, про чи тај мо по след ње сти хо ве про
све ти те ље ве „Пе сне”: „Сми луј те се, Ср бљи, бра ћо дра га, / И ну дер 
ми по ша љи те свак по два пе та ка”.25 Да кле, па ро дич ност и ко мич
ност до ми ни ра зах те ви ма пе сни ка. Об ја шње ње да тог по ступ ка 
про на ла зи мо у ми сли о ко ми ци све жег, јам пског пе сни штва хе лен
ске кул ту ре, ко ји ин си сти ра да „ко ми ком про дре кроз стро гу нор
му”.26 Ар хи ло хо ва по е зи ја ме сто је ода кле по ти че ово „др ско лич
но пре ла же ње свих гра ни ца уо би ча је не при стој но сти [...] већ се 
кри је свест о то ме да је он не са мо бе срам ни ји не го и при род ни ји 
и по ште ни ји од оних ко ји су оби ча јем стро го спу та ни”.27 И ве ру
је мо да се упра во у да том зах те ву за при род но шћу и исти ни то шћу 
кри је До си те је ва на ме ра, има ју ћи на уму ње го во раз о ча ре ње у 
цр кве ни жи вот, упра во због не до стат ка истих.

До си теј ипак се би вра ћа у ру ке ова два пе та ка, у на ред ном, 
исто и ме ном оства ре њу. Ра дост ко ју по вра так нов ца у ње му бу ди, 

23 Исто. 
24 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 93. 
25 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 12. 
26 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 73.
27 Исто.
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ко ри сти као оправ да ње за рас плам са ва ње ана кре онт ске раз дра га
но сти, ко ја ја сни ји из раз до би ја у ње го вим дру гим пе сма ма. Ипак, 
ов де се, кроз још увек ко мич ну по став ку, осе ћа бу ђе ње ми сли о 
љу ба ви пре ма ве се љу и ужи ва њу: „Игра ти ћу и пе ва ти од ју тра до 
мра ка. / Ве сел ’те се и ви са мном, Ср бљи, бра ћо дра га”.28 Реч је, 
да кле, о још суп тил ном и не си гур ном про ла ма њу ду ха ан тич ке 
хе до ни стич ке по е зи је. И као што је ду хов ни раз ви так јон ског ства
ра ла штва усло вио и осло ба ђа ње сна га и ола ба вљи ва ње со ци јал ног 
скло па по ли са, те ис та као „пра во ин ди ви ду у ма на ужи ва ње жи
во та”29; та ко и стро га про све ти тељ ска усме ре ност ка вас пи та њу, 
зах те ва урав но те же ње, ко је се по сти же из ди за њем ду ха из ра цио
нал ног и ње гов уплив у раз дра га на и ша ре на жи вот на ужи ва ња. 
У До си те је вим оства ре њи ма ова ко усме ре ним, све до чи мо бу ја њу 
и ја ча њу ње го вог, до сад крх ког и по ву че ног лир ског ду ха. Ов де 
он успе ва да се отрг не од сте га све сно сти и про ми шље но сти ко јим 
га епо ха оки ва, те се, са да у свом бес те жин ском об ли ку, пре пу шта 
еу фо рич ном ле ту, ко ји га, у пле сном за но су по ји ви ном, ла ким 
ме ло ди ја ма и не жним осе ћа јем љу ба ви пре ма ле по ти же не, те му 
у ру ку ста вља пи саљ ку. У пе сми без на сло ва, ко ја по чи ње про зним 
уво дом: „Је дан при јак за про си ме да му у јед ном сти ху ка жем до
кле ћу се са сти хо ви за ба вља ти”, До си те јев сло бод ни, раз дра га ни 
дух, ова ко про го ва ра: „До тле ћу се са сти хо ви игра ти и с Оми ром, 
/ Док ме љу бов и вин це не оста ве с ми ром”.30 На гла ше на оча ра ност 
пе сни ка соп стве ним пе снич ким за но сом, те кон струк ци ја па рок
си змал ног осе ћа ја бла жен ства сли ка њем љу ба ви и ви на, је сте пре
по зна тљи ви прин цип ан тич ке ана кре он ти ке.

Сле де ће, освр ну ће мо се из но ва на ра ни је раз мо тре ну ми сао 
о умет нич ком ства ра ла штву као оном „не по сред но вас пит ном”. 
Ди дак тич ки при звук ко је та ква оства ре ња но се, осе ћа мо у још јед
ној од До си те је вих не на сло вље них пе са ма, ко ја по чи ње сти хо ви ма: 
„Ети ка нам по ка зу је што јест чи нит ру жно, / Да се тог сви кло ни мо 
као да је ку жно”. Ов де, моћ До си те је ве пе сме пре ва зи ла зи по ље 
сен ти мен тал ног и есте тич ког, те се окре ће по у ча ва њу о мо рал ном 
и ис прав ном. Мо ме нат пра вед но сти на ко јем се ин си сти ра, мо же мо 
раз у ме ва ти као још јед ну у ни зу те ко ви на ан тич ке ми сли, ко ју про
све ти тељ бу ди из ви ше ве ков не усну ло сти. Ипак, по сле две стро фе, 
До си теј од ба цу је стро го по уч ни тон, те се вра ћа лир скосен ти мен
тал ном из ра зу: „Хајд’, по го ди, ми ло сти ва сад ме ни го спо же, / Што 

28 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин
ко вић, Београд, 1961, 14.

29 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 78.
30 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 26.
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ли бед но серд це мо је сад чи нит мо же”.31 Да кле, зах те ву за пра вед
но шћу у стро го ра зум ском то ну, пе сник су прот ста вља апо стро
фи ра ње же не, те до во ђе њем ети ке у пи та ње. И упра во ово ме сто 
ја сан је по ка за тељ До си те је вих по дво је них, го то во кон тра сних ми
са о них то ко ва – са јед не, строг и не по ко ле бљив, из ди же се за кон 
пра вич но сти, док нас, већ у на до ла зе ћим сти хо ви ма, за пљу ску је 
ис кре ни, раз и гра ни, сен ти мент. Ова ква опреч ност сва ка ко са со бом 
но си еле мен те ко ми ке, али не оне ру ши лач ке већ, на про тив, оне 
осло ба ђа ју ће – оне, ко ја до пу шта уплив здра вих, све жих иде ја. 
Ти ме До си теј отва ра вра та осе ћај но сти, опо вр га ва ју ћи сум ње да ће 
она осла би ти и ра зо ри ти ра зум но, већ ис ти чу ћи нео п ход ност ње
ног по сто ја ња у јед ном вре ме ну, јед ном чо ве ку, јед ном из ра зу.

У ра ни је ана ли зи ра ним пе сма ма, има ли смо при ли ку да све
до чи мо До си те је вом ма ни ру ко ји раз ли чи те пе снич ке об ли ке са
жи ма у јед но оства ре ње. Го то во увек, реч је о по ста вља њу иди ле 
као уво да или осно ве, те оства ри ва ње по ен те у из ра зу ко ји од го
ва ра дру га чи јем об ли ку. Та кав по сту пак пре по зна је мо и у пе сми 
по све ће ној ње го вом при ја те љу Гри го ри ју Тр ла ји ћу, где се на гото
во бу ко лич ки при каз на до ве зу је по хва ла. Дух по хва ле кон стру и ше 
и обе ле жа ва пе сни штво, од До си те ја то ли ко спо ми ња ног, Пин да ра. 
На и ме, он се про сла вља по сво јим епи ни ки ја ма – пе сма ма у сла ву 
по бед ни ка на аго нал ним игра ма, „ко је су по ње му би ле су штин ски 
из раз грч ког ду ха и це ле грч ке кул ту ре”.32 Да кле, он так ми ча ре 
бо дри да се оства ре у оно ме што, по ње го вом ми шље њу, пред ста
вља вр ху нац оства ре ња по је дин ца ње го вог до ба. Са овим на уму, 
при сту пи мо До си те је вим сти хо ви ма: „Пе вај пе сму и опе вај да ро
ви му су, / По нај лу шчи јем, Тер ла ји ча вку су”.33 Уо ча ва мо да пе сник, 
као кру ну по хва ле, при ја те ља бо дри да на ста ви са сво јим умет нич
ким ства ра њем – у овом из ра зу осе ћа мо Пин да ро во на сле ђе при
ла го ђе но про све ти тељ ском сен ти мен ту. Ан тич ки пе сник при да је 
ап со лут ну вред ност успе ху у аго нал ним игра ма, те на исте и под
сти че, баш као што До си теј, пре по зна ју ћи вас пи та ње и умет нич ко 
ства ра ла штво као не при ко сно ве но до бро, на њих и по зи ва.

Да ље, окре ну ће мо се ту ма че њу „Пе сне на ин су рек ци ју Сер
би ја нов”, где про све ти тељ, кроз све чан и зво нак из раз, по зи ва Срби
ју да се отрг не од сна, те се у сво јој све тло сти по ја ви као „ма ти на ша 
ми ла”.34 По сту пак пер со ни фи ко ва ња отаџ би не, те ње ног апо стро
фи ра ње као мај ке, пре по зна је мо и у До си те је вој „Пе сни”, но у ди

31 Исто, 15.
32 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 144.
33 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 16.
34 Исто, 18. 
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ја ме трал но дру га чи јем то ну. Док у пр вој пе сник зе мљу бу ди из 
бол не усну ло сти, у дру гој је ви ди већ на но га ма, све тлу и по но сну, 
као из раз нај ве ће све ти ње и ле по те: „Ка ко је ле па на ша Сер би ја 
ма ти. / Свак би жив за же лио у Сер би ју до ћи”.35 Пра и де ју о по сма
тра ње др жа ве, те ње ног тла као мај ке, про на ла зи мо у Со ло но вим 
сти хо ви ма: „По твр ди ће ми то пред су дом вре ме на / нај ве ћа ма ти 
бе смрт ни ка олим пских, / нај бо ља, зе мља цр на, с ко је не кад ја / на 
мно ги на чин ма кох ка мен и с њим дуг. / А пре је ро бо ва ла, сад је 
сло бод на”.36 По ред схва та ња др жа ве и ње ног тла као на род ног 
ро ди те ља, уо ча ва мо још не ке слич но сти. Пре све га, у оба слу ча ја 
реч је о зе мљи сла бој и по ср ну лој, ко ју пе сник ле чи и при ди же. 
Ипак, на чин на ко ји то ау то ри чи не раз ли ку је се, а у скла ду је са 
њи ма уро ђе ним на чи ни ма де ло ва ња. Док Со лон, као ар хонт епо ним 
Ати не, до но си за ко не ко ји ма зе мљу осло ба ђа роп ства, ски да ју ћи 
ка ме не сту бо ве ко ји су по ста вља ни да би озна чи ли ду го ва ње, те 
је та ко обеш ча сти ли, До си теј усну лу Ср би ју по ку ша ва да прег не 
из сна сво јим за но сним пе снич ким из ра зом. Да кле, мај ка зе мља 
ста је на но ге за хва љу ју ћи стро гом и пра вич ном де ло ва њу пр вог, 
док мај ку Ср би ју опо ра вља од луч на, али и про зрач на и не жна лир
ска ми сао. Ипак, оно што је има нент но обе ма иде ја ма је сте не по
ко ле бљи во осе ћа ње ро до љу бља и од луч ност да се де лу је. Ми сао 
о не рас ки ди вој по ве за но сти лич но сти по је дин ца и ње го вог је зи ка 
и отаџ би не, те пре да ност очу ва њу истих, „бу ду ћи да за кон и ве ра 
мо же се про ме ни ти, а род и је зик ни ка да”37, на во ди на за кљу чак 
да би гу би так истих до вео до гу бит ка се бе са мог.

„Глас ви со ког Пин да ра” за ко ји До си теј мо ли у сво јој „Пе сни 
о из ба вље ни ју Сер би је”, от кри ва нам се, тих и бри жљи во уком
по но ван у све ча ни тон по хва ле „Ини ји сти хи ви со ко – пре вос хо
ди тел њеј ше му го спо ди ну ге не ра лу Ро до фи ни ку”. По ста вља ју ћи 
пи та ње: „А што те би Сер би ја / За то мо же да ти? / Раз вје бо га мо лит 
/ Да ти он на пла ти”; До си теј да ље ин тен зи ви ра већ по сто ја но осе
ћање за хвал ност ге не ра лу, на гла ша ва ју ћи да је ди но уздар је ко је 
по ти че од бо га са мог, мо же би ти до стој но од го во ра на дар ко ји је 
Ср би ја од ње га при ми ла. И, по ред то га што ће „по том ци серб ски 
/ од те би во вјек го во ру”.38

Ро до фи ни ку у част би ва ју ис пе ва ни упра во ови сти хо ви, као 
још је дан из раз за хвал но сти срп ског на ро да. Да кле, уви ђа мо да 
је дан од да ро ва бо жан ског ка рак те ра је сте пе сма ко ју чи та мо. Ова кво 

35 Исто, 20.
36 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 71. 
37 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 6.
38 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 24–25.
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по ста вља ње ства ри, сва ка ко, усме ра ва нас на Пла то но во ту ма че ње 
пе снич ког ства ра ња као по сле ди це из ве сног ен ту зи ја зма, од но сно 
бо го по сед ну то сти. Сле де ћи ту ми сао, за кљу чу је мо и да је са ма 
пе сма, као про из вод овог осо би тог тран са, у ства ри, про ла ма ње 
бо жан ског у свет. И упра во „са Пин да ром, пе снич ка са мо свест у 
грч кој ли ри ци до се гла је онај сте пен на ко ме пе сник сво је ства ра
ла штво до во ди у ве зу са бо го ви ма. [...] Пин да ру се при пи си ва ло 
да је онај ко ји ис пу ња ва сво је ду жно сти пре ма бо го ви ма, [...] као 
да је и онај ко га бо го ви во ле”.39 Став о по е зи ји као „про из во ђе њу 
у нај ви шем сми слу”40, свој ја сан из раз до би ја у До си те је вој ми сли, 
ко ја, же ле ћи да ру ског ге не ра ла удо сто ји нај ве ће ча сти и уздар ја 
то ли ко све тлог и све ча ног, да се чи ни да је де ло ру ке са мог бо га 
– Ро до фи ни ку упу ћу је пе сму.

У до са да шњем ра ду, пре вас ход но је би ло ре чи о хе лен ској 
ан тич кој тра ди ци ји као не пре ки ну тој ни ти во ди љи До си те је вог 
ства ра ла штва. Ипак, нео п ход но је упу ти ти и на „чар ла тин ског 
је зи ка – ко ја га је за не ла, исто као и не ка да, у ње го вом де тињ ству, 
чу де сна ме ло ди ја грч ких ре чи и фра за”.41 Мо ра ли стич ка кон цеп
ци ја умет но сти, о ко јој је већ би ло ре чи, би ва пре ци зи ра на у Хо
ра ци је вој епи сто ли на пуљ ској по ро ди ци Пи зо ни (Ad Pi so nes), у 
сле де ћим сти хо ви ма: „Гла со ве од не ће све ко са ко ри сним по ме ша 
слат ко, / онај ко зна да ма, пру жи и по не ки са вет уз ра дост”.42 
Слу ша ју ћи да ти из раз, го то во да осе ћа мо дух До си те је вог ства
ра ла штва – по уч но, ли ше но свог те шког, ле пљи вог при зву ка, но 
оде ну то у ми ри сно и про зрач но ру хо ле пог је сте ис каз због ко јег 
не пре ста но по се же мо за про све ти те ље вом ми шљу. Сам ау тор се 
сна жно иден ти фи ку је са да том иде јом, што уви ђа мо и у ње го вом 
че стом на во ђе њу ова квог об ли ка, као ци ља свог умет нич ког де
ло ва ња. На ова кав из раз, пре све га, на и ла зи мо у Пред у сло ви ју 
ње го ве ау то би о гра фи је: „По сле пол зе и за ба ве, ко ју же лим ком 
год од моје га ро да узро ко ва ти”.43 Ми сао о овом прин ци пу, сва ка
ко, не не доста је ни у До си те је вим по ет ским оства ре њи ма – у сти
хо ва ном де лу „По хва ле ба сни”, об ја вље не у окви ру Со бра ни ја ра
зних на ра во у чи тел них ве штеј, из но ва, као циљ умет но сти, ис ти че 
по у ча ва ње по мо ћу за бав ног: „Ра до се де те то ме учи при че му се 
сми је”.44

39 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 139. 
40 Исто, 142.
41 Т. Манојловић, Романтично пролеће Доситеја Обрадовића, Нови Сад, 

1961, 506.
42 Хорације, Посланица Пизонима, стихови 343. и 344.
43 Д. Обрадовић, Живот и прикљученија, Београд, 2009, 14.
44 Д. Обрадовић, Собраније разних наравоучителних вештеј; Сабрана 

дела, књ. 4, прир. Душан Иванић, Београд, 2008, 18.
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По ли фо ни ја До си те је ве ми сли, те и по све ће ност прак си „пол зе 
и за ба ве”, не ће до зво ли ти да ње гов ис каз оста не огра ни чен са мо 
на по уч но. Да кле, у „По хва ли ба сни”, по ред из во ђе ња го ре на веде
них за кљу ча ка о умет нич ком ства ра ла штву, про све ти тељ уно си 
и из ве сне лир ске еле мен те, из ра же не, по но во, пу тем ре ми ни сцен
ци ја на про из во де ду ха ан тич ке тра ди ци је. У прет ход но ана ли зи
ра ним сти хо ви ма, су сре та ли смо се са ми шљу о au rea ae tas, одно
сно „злат ном ве ку”. У „По хва ли” пак овој иде ји при сту па са ви ше 
по дроб но сти, ну де ћи та ко ви зи је, чи ји из вор ће мо про на ћи у Вер
ги ли је вој „Че твр тој екло ги”. Пр во, До си теј нас у ко смич ки пре о бра
жај уво ди сти хо ви ма: „Пра зну ју ћи пре ве се ло по но вље ње све та”; 
чи ји архe от кри ва мо у ре чи ма ве ли ког Ла ти на: „До шло је већ по
след ње вре ме, о ко ме го во ре про роч ке књи ге из Ку ме, / [...] И с не ба 
си ла зи но во по ко ле ње”. На ста вља ју ћи свој про глас, про све ти тељ 
да ље опи су је ста ње све та у на до ла зе ћем, „злат ном до бу”: „Та ко ће 
бит’ ми ло де ци кад исти на до ђе, / Кад не зна ње са зло бом и вар вар
ством про ђе; / Удру че ње и не прав да не ће му чит љу де, / Кад исти на 
и пра ви ца ме ђу њи ма бу де”.45 И док До си теј ну ди оп шту и ми са о ну 
сли ку на до ла зе ћег вре ме на, Вер ги ли је је, не ма ње иде а ли зо ва ну, 
ну ди у ње ном кон крет ном, те се би свој стве ном ду ху екло ге: 

Ко зе ће се са ме вра ћа ти ку ћи са ви ме ни ма на бре клим од мле ка, 
/ А го ве да се не ће ви ше пла ши ти ве ли ких ла во ва. / (...) По ља ће, 
ма ло по ма ло, по жу те ти од ме ка ног кла сја;/ И на за пу ште ном тр њу 
ви си ће ру ме ни гро здо ви, / А твр ди храст ка па ће ро сним ме дом. / [...] 
Сна жни зе мљо рад ник осло бо ди ће во ло ве јар ма, / Ни ти ће ву ни бити 
по треб но да се ки ти ту ђим бо ја ма, / Не го ће сам ован на па шња ци ма 
/ Да обо ји сво је ру но ру ме ним пур пу ром и жу тим ша фра ном.46

На да ље, има ју ћи на уму из ра зи то угле да ње срп ског про све
ти те ља на Вер ги ли ја, освр ну ће мо се на До си те је во сти хо ва но пи смо 
упу ће но Со фро ни ју Ла за ре ви ћу. Пр ви и нај ве ћи део свог из ла га ња, 
ко ри сти да би го во рио о „две кра ви це с те о чи ћи мла ди”, пе ва ју ћи 
по дроб но о њи хо вом ста њу, те оче ки ва ном на прет ку. Ин кор по ри
ра ње ми сли о по љо при вре ди у пе снич ки из раз, нај и стак ну ти је 
из во ри ште про на ла зи у Вер ги ли је вим „Ге ор ги ка ма”. И као што 
итал ски пе сник опе ва жи вот итал ског се ља ка, за то што исти сма
тра осно вом рим ске ве ли чи не, та ко ни До си теј не од сту па од при
зи ва ња на род ног ду ха, са ста вља ју ћи „Ге ор ги ка ма” ин спи ри сан 
део пи сма у аси ме трич ном де се тер цу, чи је смо ко ре не у усме ној 

45 Исто.
46 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 218–220.
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еп ској по е зи ји ра ни је ис ти ца ли. Ипак, сам крај овог сти хо ва ног 
пи сма не др жи се за по че те те ма ти ке. До си теј се, да кле, окре ће ми
шље њу о соп стве ном жи во ту: „ве ле ме ни да сам оста рио, / А ја 
ста рост јо ште не осе ћам”.47 Про ми сао о по зном пе ри о ду жи во та 
про све ти те љу ни је стра на, узи ма ју ћи у об зир Пре ди сло ви је ње го
ве ау то би о гра фи је.48 Те ма ти зо ва ње про ла зно сти жи во та, ко је свој 
из раз не рет ко на ла зи у је ца ји ма над омра же ном и за стра шу ју ћом 
ста ро шћу, по сто јан је прин цип грч ких ли ри ча ра. Страх од по зне 
жи вот не до би обе ле жа ва по е ти ке Ана кре он та, као и Мим нер ма, 
про ла ма ју ћи се у не у те шној уз не ми ре но сти и пре пла ше ној уз дрх
та ло сти. „Још ми ма ло да на пре о ста је од слат ког жи во та. / Че сто 
уз ди шем од стра ха пред смр ћу”49, је ца Ана кре онт, док Мим нер мо 
из прет ход ног ве ка, не ми ран и блед, до ви ку је: „Ста рост пре у зме 
власт, ви си над гла вом ко мач; / Мр ска је она и ту жна, а не знат ним 
чо ве ка чи ни, / Би стри му оти ма вид, оштри за се њу је ум”. Иа ко из
но ва све до чи мо те мат ској по ду дар но сти ан тич ких, те До си те је вог 
оства ре ња, мо ра мо при ме ти ти ди ја ме трал но су прот ну емо ци ју 
ко ју об ра да да те ми сли но си. Док, са јед не стра не, не рас ки ди ве ду
хов не ни ти, по мен ста ро сти грч ке ли ри ча ре оста вља за ди ха не, у 
па нич ном стра ху од оно га што по зно до ба но си; До си те је ва бла гост 
и ста ло же ност оста је не так ну та, при ла зе ћи жи вот ном су то ну са 
истом оном сми ре но шћу, са ко јом по сма тра цео свет. Узрок ова квог 
др жа ња на ла зи мо у ње го вој „на ив но сти и про сто ду шно сти. [...] 
Он не ма у жи во ту не го до брих успо ме на. [...] И он се све га се ћа са 
за хвал но шћу и бла го сло вом”.50

У на ди да су иде је обра зло же не у овом ра ду би ле до вољ не да 
упу те на суп тил ност и про зрач ност До си те је вог лир ског би ћа, те на 
ње го ву мир ну уро ње ност у дух ан тич ке ми сли, од лу чу је мо да рад 
при ве де мо кра ју. И та ко, све до чи мо, бље сак ње го ве по е зи је про би
ја се кроз дух епо хе, за сле пљу ју ћи ра зум, те нас оста вља ју ћи да 
се, ма кар на трен, оку па мо у све тлој спо кој но сти ње го ве ми сли.

47 Д. Обрадовић, Песме; Писма; Документи; Сабрана дела, књ. 6, прир. 
Мирјана Д. Стефановић, Београд, 2008, 106.

48 Д. Обрадовић, Живот и прикљученија, Београд, 2009, 3.
49 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 98.
50 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 16.



729

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 
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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 
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до при но са ду хов ном, обра зов ном, кул тур ном и на уч ном жи во ту на Ко
со ву и Ме то хи ји. 

По себ но ра ду је чи ње ни ца да су 2018. го ди не број ни по што ва о ци 
Ко сти ће вог ра да, за јед но са ње го вим си но ви ма Вла ди ми ром, Ни ко лом 
и ћер ком, проф. др Алек сан дром Ко стић Тму шић, при ре ди ли и пу бли
ко ва ли оби ман и је дин ствен збор ник ра до ва, тј. књи гу за хвал но сти Де ло 
и ми си ја Сло бо да на Ко сти ћа.

Пе снич ка реч Сло бо да на Ко сти ћа ме ан дри ра, у вре мен ском и има
нент но по е тич ком сми слу, из ме ђу по сле рат ног мо дер ни зма и нео сим бо
ли зма, у ко јем ства ра ју Иван В. Ла лић, Ми о драг Па вло вић, Вас ко По па, 
Љу бо мир Си мо вић, Ми ло рад Па вић, а нај зад и Ми ло сав Те шић, и пе
сни ка ду хов не ли ри ке, по пут Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ју сти на 
По по ви ћа, Оца Та де ја, Ата на си ја Јев ти ћа и дру гих. По е ти ку мо ли тве ног 
ша па та ко ју је Иван В. Ла лић ду го гра дио кроз пе сме о мит ској Ви занти ји, 
а уо кви рио је по след њим две ма пе снич ким збир ка ма Пи смо и Че ти ри 
ка но на на кра ју два де се тог и на по чет ку два де сет и пр вог ве ка про ду би
ли су Ми ло сав Те шић, сво јим лир ским спе вом Сед ми ца (1999) и Сло бо
дан Ко стић По кај нич ким пе сма ма.

Но во и пр во пост хум но из да ње Иза бра них пе са ма пред чи та о цем 
отва ра пре глед пе сни ко вог књи жев ног ра да, као и кар ди о грам ску ли ни ју 
раз во ја и ин тен зи ви ра ња ње го вог пе снич ког из ра за. Ова књи га пур пур
них ко ри ца по де ље на је на хро но ло шки уре ђе на по гла вља под на сло вље на 
на сло ви ма пе снич ких књи га, из у зев два ци клу са „Кос” и „Гра ча нич ке 
пе сме и хим не” ко ји сво јим асо ци ја тив ним из ме шта њем из са др жин ског 
кон тек ста збир ки за у зи ма ју но во и по себ но ме сто. Ци клус „Кос” ко ји 
упу ћу је на мит ски по тен ци јал Ко со ва пр ви пут ће се по ја ви ти у Иза бра
ним пе сма ма из 1993. го ди не, док је ци клус „Гра ча нич ке пе сме и хим не” 
из ме штен из По кај нич ких пе са ма. 

Ко сти ће ве Иза бра не пе сме уо кви ре не су три ма књи жев но кри тич
ким освр ти ма: „Пе снич ка ме та но ја Сло бо да на Ко сти ћа” при ре ђи ва ча 
Дра ги ше Бо јо ви ћа, „Мо леб но је пје ни је Сло бо да на Ко сти ћа” Ве ре Ми ло
са вље вић, „Гра ча нич ки ци клус Сло бо да на Ко сти ћа” Дра го ми ра Ко сти ћа 
ко ји осве тља ва ју по е тич ку ге не зу и раз гра на тост апо ло гет ских и уни
вер зал них есте тич ких и стил ских упо ри шта пе снич ке ми сли.

Хро но ло ги ја пе снич ких збир ки у Иза бра ним пе сма ма ука зу је на 
трој ствен ка рак тер Ко сти ће ве по е ти ке. Пр ва фа за оме ђе на је збир ка ма 
Об ра чун с ан ђе лом и Ме так на по слу жав ни ку у ко ји ма вла да мо дер ни
стич ка те жња сло бод ног из ра за, нај пре о је зи ку и ар хе тип ском ка рак те ру 
из го ва ра ња ре чи, а за тим о дис кур су ра та из ви зу ре вој ни ка на од слу жењу 
вој ног ро ка. 

Об ра чун с ан ђе лом ука зу је на све при су ство бор бе та ме и све тла, 
где се мо тив све ће и све тло сти по и сто ве ћу је са го во ром, а мрак са од су ством 
ре чи и ни шта ви лом. По себ но ме сто за у зи ма пе сма „Из ме ђу ко же” ко ја 
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па ви ћев ски ука зу је на пот кож је па лимп се ста или на реч ко ја се у свр ху 
са мо од бра не за зи ђу је у под текст. Ова пе сма ожи во тво ру је реч и уво ди 
мо тив ме ху ра као ап со лу та и крај ње ин стан це из го вор љи во сти: „Црв 
хр че у утро би / пре пла ше ног ме ху ра [...] ме хур ду ва у ко жу / цр ва [...] ме
хур пра ви мал тер / и за зи да ва сво ју / ру пу” (9). 

Ме так на по слу жав ни ку те ма ти зу је рат у по гле ду вој ни ка као је
дин ке са крај ње уни вер зал не рав ни, па се чи та лац мо же на ћи у рај ском 
по се ду чи та лач ке слут ње и исто вре ме но чи та ти ба ла ду о срп ском вој
ни ку са Про кле ти ја у Пр вом свет ском ра ту или пак, крај ње ви зи о нар ски, 
на го то во истом ме сту – Ко ша ра ма из 1999. го ди не: „Мла ди ћи са два
де сет / го ди на / мо гу да бу ду / спрем ни на / све / и да се не пи та ју / да ли 
се / сло бо да / за кла ња те лом / ако се пу ца на њу” (17).

Дру ги по е тич ки сег мент је сте хро но топ ска при зма Ко сти ће ве ли
ри ке, где ће се ја сно на зна чи ти син хро на (про стор на) и ди ја хро на (вре мен
ска) пе снич ка ои ви че ња. Чи та ње ма пе уво ди те му бес ко нач ног мит ског 
про сто ра, а Жи ли ште без вре ме ње као су жи вот пре да ка и по то ма ка или 
ужи ље ње јед них у дру ги ма. За раз ли ку од пр ве две збир ке пе са ма, књи
ге из дру ге ства ра лач ке фа зе из дао је Но лит и до жи ве ле су па жњу књи
жев не кри ти ке. Мо гло би се ре ћи да пе сник тек овим две ма књи га ма 
сту па на ства ра лач ко тло срп ске књи жев но сти. 

Књи га Чи та ње ма пе сво јим си ла ском у искон, до мит ских ар хе ти
по ва чо ве чан ства, од шкри ну ла је вра та аскет ској скру ше но сти и по ка ја њу 
ко ји су уве ли мо ли тве ни об ред ни ша пат у Ко сти ће ву ли ри ку. Чи та ње 
ма пе је сте иш чи та ва ње вла сти тог ве ков ног ог њи шта и ње го вог све у куп
ног од ра за на да на шњи цу. Дом, се ман ти зо ван као ма те ри јал ни и ме та
фи зич ки про стор, у овој књи зи ег зи сти ра као кључ ни мо тив Ко сти ће вог 
де ла. Дом је пред ста вљен као мит ско уто чи ште и уткан је у би так Ре ча на. 
Ре ча ни до че ку ју ве шти цу „на ни шан и об ре де”; исту па ју пред Чу му која 
им мо ри че љад и сто ку; скла па ју са вез са ва шка ма и ужи вље ни у при ро
ду лу та ју ње ним го ра ма. Сан ло го ре ич них Ре ча на је кључ за бра ву при
ро де, твор ба но вог ка ме ног је зи ка и от кљу ча ва ње ње го вих тај ни: „Де ве 
ре чан ске го во ра ху Ка ме ну азбу ку, / свла че ћи ха љи не / на очи вре лог 
де ча штва” (37).

Увод ни сти хо ви пе сме, ко ја де ли на слов са збир ком Жи ли ште, у 
исту зна чењ ску ра ван до во ди је зик и зе мљу: „Зга зи ћеш жи ли ште, и траг ће 
ти сто па ла / на је зи ку би ти је ди ни глас” (46), отва ра ју ћи сплет пе снич
ких сли ка про же тим ра зно ли ким зна че њи ма лек се ме „жи ли ште”. У пе
сми, као и у це лој књи зи, име ни ца „жи ли ште” ин ва зив но умно жа ва сво је 
зна че ње у сво је вр сном се ман тич ком тро у глу: зе мља, дом и је зик. Ова кав 
пе снич ки по сту пак отва ра ат мос фе ру мо ли тве ног ша па та за ог њи ште 
и за на су шну при пад ност ко лек ти ву.

Тре ћа гра на у кро шњи Ко сти ће вог пе сни штва је сте есен ци јал на и 
про дукт је ства ра лач ког зре ња и кон цен тра ци је, а од ре ђу је је по кај нич ки 
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по глед на свет или, ка ко је већ на ве де но, по ет ска ко стрет. Ви зан тиј ске 
те ме и мо ти ви прот ка ни кроз срп ско сред њо ве ко вље у по е зи ји Сло бо
да на Ко сти ћа до би ја ју обри се по ет ске мо ли тве – ау тор ске лир ске пе сме 
ко ја мо ли тве но и по кај но де лу је у умет нич ком есте тич ком по љу. По че
так тре ће фа зе пе сни ко вог де ла мо же мо ве за ти за на ста нак ње го вих 
пр вих пе са мамо ли та ва из ци клу са „Кос” у Иза бра ним пе сма ма из 1993. 
го ди не, а њен вр ху нац у По кај нич ким пе сма ма и „Гра ча нич ким пе сма
ма и хим на ма”.

„Кос” нам отва ра сли ку исто риј ског и мит ског Ко со ва. По тре ба за 
по ка ја њем и мол ба за опрост гре ха око сни це су це лог ци клу са. Пе сма 
„Под се ћа ње на пле ме и праг” исто риј ски удес срп ског на ро да иш чи та ва 
из фик тив ног до ку мен та „Нео т кри ве на хри со ву ља Ла за ра Гре бо стре ка” 
и пре мре жа ва фик ци ју, мит и исто ри ју: „По ку шај да за ши љиш глог, да 
ду неш у за бу ђа лу жи лу / и вра тиш реч на зе мљу, ма где је за ту рио маг, 
/ јер за луд но је че ка ње да ће му иза ћи на нос, ако је / ис пљу ва на у мит. 
/ Поч ни да из го ва раш име Пле ме на по ко јем, да / под се тим те, на зван је 
и твој праг, и траг” (93).

Збир ка пе са ма По кај нич ке пе сме у сво јој це ло сти за сно ва на је на 
је дин стве ном по е тич коесте тич ком ис хо ди шту – мо ли тви. Већ на осно ву 
на сло ва пе са ма из ове збир ке чи та лац до зна је су шти ну ње ног умет нич
ког об зор ја: „Сло во”, „Мол ба”, „По ка ја ње”, „Сми ре ње”, „Крст”, „Ва пај”, 
„Уте ха”, „Бла го слов”, „Хим на љу ба ви”. Пе сма „Гет си ма ни ја” ус по ста вља 
вер ти кал ну ве зу лир ског су бјек та са ко смо го ниј ским ка рак те ром из да је 
у Гет си ман ском вр ту. У пе сма ма по пут ове, Ко стић се ме та тек сту ал но 
спу шта у нај ду бље су шти не чо ве ко вог бив ство ва ња из ре че не у би блиј
ским па ра бо ла ма, кро је ћи спе ци фич ну ор ке стри ра ну фор му ка тре на са 
укр ште ном ри мом: „Ни шта ти се до кра ја одр жа ти не ће мо ћи, / по што 
пре при но са по но са не жр тво вао си глас, / ни ти у дом, у ко ме за ца ри ће 
се но ве но ћи, / угра дио си спра ве за по ме ра ње ума и за спас” (114). 

Па не ги рич ки ци клус пе са ма „Гра ча нич ке пе сме и хим не” са сто ји 
се од шест пе са ма по све ће них ма на сти ру Гра ча ни ца. По сред но, пе сме су 
обра ћа ње Бо гу, јер је гра ча нич ки храм осве тљен као син те за бо жан ске 
сна ге и људ ске не мо ћи у жи вом ди ја ло гу: „Као зе мља без вод на жед на, 
/ То је ду ша мо ја, / Хра ме. / Гре си ме гу ше, у гли бу гњи лим / пуст и сам; 
/ Ако за ва пим, ус та ће да ме, / пр ља ва по сра ме” (133). По ет ска сли ка про
сто ра Ко со ва фор ми ра на у књи зи Чи та ње ма пе на овом ме сту у Ко сти
ће вој по е зи ји до би ја сво је вр стан геоекс цен трич ни ка рак тер, јер про стор 
би ва ире вир зи бил но ваз нет у бо жан ске ску те: „[...] из во ре не у га си ви, 
жи во но сни, / чи је пре чи сте во де на па ја ју на шу ста са лу / бу дућ ност, / јер 
гра ча нич ко при пре ма ње за не бо већ / по че ло је, – / са мо што ми не чу је мо 
сво га све тог / Стар ца” (140). 

Иза бра не пе сме Сло бо да на Ко сти ћа нај це ло ви ти ји су при каз ње го
вог по ет ског ра да ко ји об је ди њу је дис кур се две не ми нов но сти чо ве ко вог 
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де ла ња – дис курс мо ли тве и сми ре ња и дис курс не ми ра и не спо кој ства. 
Ове, по ка кво ћи кон траст не прин ци пе, пе сник не су прот ста вља, већ их 
опе ва ва у це ло сти и це лис ход но сти. У то ме је пу но ћа ис цр пљи ва ња сми
сла Ко сти ће вог пе смо сло вља, али и ли ри ке уоп ште. Књи ге по пут ове 
опо ми њу срп ску и свет ску књи жев ност на су ге стив ну сна гу и сми сло
твор ни по тен ци јал по ет ске ре чи. Скром на и по кај нич ка, у ко стрет оде
ве на, пе сма Сло бо да на Ко сти ћа до да на шњих да на спрем на је да са гле да 
не до вољ но сти ра зо ре ног, раз об ли че ног све та сва ко днев не и сва ко ноћ не 
та шти не. 

Мср Ми лан ГРО МО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду

Од сек за срп ску књи жев ност
Док тор ске сту ди је

mi lan.grom @gmail.com 

МА ЛЕ ИСТО РИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ ТРА ГЕ ДИ ЈА ЕПО ХЕ

Игор Ма ро је вић, Оста ци све та, Де ре та, Бе о град 2020

И да ни је не дав но до био на гра ду „Ме ша Се ли мо вић”, ро ман Оста ци 
све та Иго ра Ма ро је ви ћа би ло би де ло ко је за вре ђу је па жњу ши ро ког кру
га чи та ла ца. Ва жна те ма и на чин на ко ји је ли те рар но ин тер пре ти ра на 
до бар су при мер ка ко ве ли ке исто риј ске при че мо гу би ти ис при ча не на 
на чин са о бра зан на шем вре ме ну. 

Али по ђи мо ре дом. На кон до ми на ци је пост мо дер не у срп ској књи
жев но сти то ком по след ње две дец ни је XX ве ка, у пр ве две де це ни је XXI 
ве ка но ви ре а ли зам је по стао до ми нан тан на чин пи са ња, али пре те жно, 
уз из бе га ва ње иде о ло шког ан га жма на, што је би ла ре ак ци ја на ви ше де
це ниј ски иде о ло шки дик тат из со ци ја ли стич ког пе ри о да. Са др жај при
мар но би ва усме рен на де ми то ло ги за ци ју сва ко дне ви це и су му ла кру ма 
ко ји про жи ма ју дру штва XXI ве ка. Про за Иго ра Ма ро је ви ћа је у том 
сми слу па ра диг ма тич на. И у ро ма ни ма и у збир ка ма при ча он је на нео
ре а ли стич ки на чин те мат ски об ра ђи вао три ге о граф ска про сто ра: Бе о град, 
Бо ку Ко тор ску и Шпа ни ју. Иа ко се пр вен стве но ба вио сва ко дне ви цом 
у до ба санк ци ја и НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре и ка сни је, у 
ње го вој про зи про ма ља ли су се де ло ви на ше но ви је исто ри је. То је по
ста ло ви дљи во и по себ но струк ту рал но ва жно у ње го вом ро ма ну Же га 
(2004), у ко јем је по сту ли трао мо дер ну ли те рар ну сли ку про шло сти. У 
том ро ма ну ће при по ве да ти о Цр ној Го ри у го ди на ма од мах на кон Пр вог 
свет ског ра та (Бо жић на по бу на из 1919. го ди не и ње ни ре флек си), што је 
епо ха ко ја ни је има ла мно го умет нич ких ин тер пре та ци ја до та да. У свему 
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што је до та да пи сао Ма ро је вић се тру дио да бу де да ле ко од би ло ка квих 
днев но по ли тич ких ан га жма на, та ко да је у овом ро ма ну на пра вио од
ре ђе ни из у зе так. Ме ђу тим, на чи ном на ко је је ово де ло на пи са но (ви ше 
вре мен ских пла но ва у при по ве да њу, кон ден зо ван је зик итд.), оно је упу
ће но ви со ко со фи сти ци ра ном чи та о цу, та ко да ни је би ло мо гу ће из во ди ти 
ко но та ци је ње го вог зна че ња без озбиљ ни је естет ске ана ли зе. (Је дан од 
ва жних ју на ка Же ге би ће То ман Ка жић, док је је дан од ва жних ју на ка 
Оста та ка све та Мо јаш Ка жић, а обо ји цу – ни ма ло слу чај но, пра ве ћи 
сим бо лич ки лук – ау тор ро ђе њем сме шта у исто ме сто Бре зо вик, по ред 
Ник ши ћа.) По том ће у ро ма ну Шнит (2007) при чу о љу бав ном тро у глу 
у це ли ни сме сти ти у Зе мун то ком тра ја ња Дру гог свет ског ра та. За тим 
ће у ро ма ну Мај чи на ру ка (2011) при по ве да ти о го то во ис тој исто риј ској 
епо хи, али са да кроз при зму суд би не не мач ког ста нов ни штва у Ју го сла
ви ји по сле Дру гог свет ског ра та (1944–1948).

Оту да ни је из не на ђе ње Ма ро је ви ћев до ла зак до те ме Шпан ског 
гра ђан ског ра та, ја се но вач ког ло го ра, Зи да ног Мо ста, Блај бур га и, у 
по за ди ни, НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре 1999. го ди не. У 
Оста ци ма све та цен трал ну те мат ску и струк ту рал ну по зи ци ју има при
по ве да ње о уста шком ло го ру у Ја се нов цу и без об зи ра што је Ма ро је вић 
при по ве дач при мар но ур ба ног сен зи би ли те та, до ла зак до нај трау ма тич
ни је тач ке срп ске исто ри је XX ве ка упра во је због то га до би ло по себ ну 
умет нич ку увер љи вост, јер ње го во пи са ње ни је би ло при мар но во ђе но 
ван ли те рар ним мо ти ви ма, већ, пре све га, же љом да се ис при ча упе ча
тљи ва при ча о не ким од нај тра гич ни јих до га ђа ја у ве ку иза нас. 

Као и у нај ве ћем бро ју дру гих про за Иго ра Ма ро је ви ћа, ње гов глав ни 
при по ве дач у ро ма ну, Мар тин Инић, аут сај дер је и та ква ње го ва по зи
ци ја ути че на тон при по ве да ња у це ли ни, јер ау тор не же ли да хва та епо
ху/до га ђај у це ли ни, већ ње гов фраг мент, део до га ђа ја ко ји је до сту пан 
по је дин цу, та ко зва ном ма лом чо ве ку. Оту да мо же мо ре ћи да овај ро ман 
чи не ма ле исто ри је ве ли ких тра ге ди ја епо хе. 

Ро ман има пр сте на сту кон струк ци ју. По чи ње у вре ме НА ТО бом
бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре, у про ле ће 1999. го ди не, ка да се глав ни 
ју нак упо зна је са пси хо те ра пе у том Бо шком Чи пе љом, код ко је га од ла зи 
на не ко ли ко се ан си. Ис по ста ви ће се да ко ли ко се ан се по ма жу Ини ћу, то
ли ко ко ри сте и Чи пе љу, те та ко њих дво ји ца ства ра ју од нос спе ци фич ног 
при ја тељ ства и ме ђу соб не ко ри сти. Бо шков отац је Шпа нац, а мај ка црно
гор скохр ват ског по ре кла, па то ње го ву ег зи стен ци јал ну пер спек ти ву 
чи ни дво стру ком. Њих дво ји ца за јед но по се ћу ју Бо шко вог па ци јен та у 
Сре бре ни ци (Бо шња ка Ва хи да) и та ко до би ја мо пр ву ис по вест у ро ма ну 
– ви ђе ње гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, од но сно су ко ба ко ји ће 
за јед но са ра том на Ко со ву и Ме то хи ји за тво ри ти рат ни XX век у Евро пи. 
Пер спек ти ва лич ног и по ро дич ног стра да ња ве за ног за Сре бре ни цу би ће 
пр ви пр стен при по ве да ња о бе сти јал но сти ве ка иза нас. Без иде о ло ги
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зо ва ња и ре ла ти ви за ци ја, Ва хид при ча о те шко из ре ци вој ду би ни бо ла 
због из гу бље ног де те та. 

Из во де ћи нас из ово га пр сте на при че, ју на ци од ла зе у Цр ну Го ру, 
нај пре у Бре зо вик крај Ник ши ћа (ода кле је Ини ћев отац), а по том у Бар 
у ко јем та да жи ве и Бо шко ва и Мар ти но ва мај ка. На да, Бо шко ва мај ка, 
по че ће да при по ве да нај пре о Шпан ском гра ђан ском ра ту у ко јем је уче
ство ва ла као на пред на ју го сло вен ска омла дин ка. Та ко је то ком бо рав ка 
у Ма дри ду упо зна ла Лу ка са Ћи пе ља, бу ду ћег Бо шко вог (од но сно, на шпан
ском, Бо ске о вог) оца. Та да ће се пр ви пут у жи во ту упо зна ти са си ли ном 
на си ља гра ђан ског ра та. По себ но му чан ути сак на њу оста ви ће ди вља
ње Фран ко вих ма ро кан ских ле ги о на ра („да ни сам упо зна ла уста ше, 
по ми сли ла бих да су ма ро кан ски legionários нај кр во лоч ни ја вој ска...”), 
ко ји ма је део обе ћа ног рат ног пле на би ло и си ло ва ње за то че них же на. 
(Исто риј ски из во ри ка жу да је ге не рал Ханс фон Функ, је дан од не ко ли ко 
ви со ко ран ги ра них не мач ких офи ци ра при сут них у Фран ко вим тру па
ма, ре као по сле јед ног њи хо вог ма са кра да је он вој ник ко ји је на ви као 
на бит ке, ко ји се бо рио у Фран цу ској то ком Пр вог свет ског ра та, али да 
ни ка да ни је ви део та кву бру тал ност и же сти ну као ону с ко јом су африч
ке екс пе ди ци о не сна ге спро во ди ле сво је опе ра ци је. За то је са ве то вао Бер
ли ну да не ша ље не мач ке ре дов не тру пе у Шпа ни ју, јер би услед та квог 
ди вља ња не мач ки вој ни ци по ста ли де мо ра ли зо ва ни.) Та вр ста по себ ног 
рат ног по ни жа ва ња и му че ња же на би ће спо ме ну та и у Ва хи до вом из ве
шта ју о Сре бре ни ци, као и у ис по ве сти ма ло го ра ши ца из Ја се нов ца, али 
и у се ћа њу на пар ти зан ски те рор на Ко чев ском ро гу на са мом кра ју Дру
гог свет ског ра та. 

Лич но На ди но ис ку ство са фран ки сти ма, али и са со вјет ским ин
струк то ри ма („те шком му ком сам се од бра ни ла од по хот ног Ру је, про клет 
био!”) и раз ли чи тим струк ту ра ма ре пу бли кан ских вој ни ка, да ју ван ред
но за ни мљи ву сли ку ком плек сно сти Шпан ског гра ђан ског ра та у ко јем 
ни јед на од за ра ће них стра на ни је по ште ђе на кри тич ког освр та. На при
мер, по пут ни ка да ре ше не ениг ме уби ства у оп ко ље ном Ма дри ду но
вем бра 1936. по пу лар ног анар хи сте Бо на вен ту ре Ду ру ти ја, за ко је се по 
инер ци ји оп ту жу ју фран ки сти, а за пра во је он ла ко мо гао би ти жр тва и 
со вјет ских офи ци ра. И док смо де це ни ја ма има ли цр нобе лу исто риј ску 
сли ку ово га су ко ба ко ји је свет увео у Дру ги свет ски рат и ко ји су ју го
сло вен ски исто ри ча ри опи си ва ли ис кљу чи во из сво је иде о ло шкопраг
ма тич ке (ко му ни стич ке) пер спек ти ве, са да до би ја мо раз у ђе ну на ра тив ну 
сли ку су ко ба у ко јем, као и у сва ком ра ту, гра ђан ском по го то во, за и ста 
ни је би ло не ви них. 

Ка да се На да вра ти у Ју го сла ви ју, ње ни дру го ви ко му ни сти ће њу 
и ње ног бу ду ћег му жа Лу ка са сум њи чи ти и кри ви ти што су се жи ви вра
ти ли из Шпа ни је, јер, по њи хом су ду, са мо мр тви мо гу би ти ју на ци ре во
лу ци је (или На ди ним ре чи ма: „[...]успела сам да про пу стим не по но вљи ву 
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при ли ку да мој жи вот бу де узи дан у мит ко му ни стич ке иде је и пар ти је...”). 
Ме ђу тим, свет ће до сег ну ти не ду го по том не ви ђе не мрач не ду би не, 
ка да поч не Дру ги свет ски рат. На дин отац, др Дра шко Мар ко вић, по ре
клом из Цр не Го ре, по сле Пр вог свет ског ра та за по че ће ле кар ску ка ри је ру 
у За гре бу, где се уско ро и же ни де вој ком из ста ре и углед не град ске по
ро ди це („ње ни Маг ди ћи су од че тр на е стог сто ле ћа у За гре бу”). С об зи
ром на то да је успе шан и угле дан дер ма то ве не ро лог, ни уста ше га на кон 
пре у зи ма ња вла сти не ће ди ра ти не ко вре ме (иа ко зна ју за ње го ву на ци
о нал ну, а ћер ки ну иде о ло шку при пад ност), за то што ће мно ге од њих 
успе шно ле чи ти од пол них бо ле сти: „Дра шко не да ни је обе ле жен ни ти 
пре се љен не го је и на гра ђен: укљу чен као хо но рар ни са рад ник Ли еч нич
ког по вје ре нич тва за Уста шку вој ни цу за ле че ње ен дем ског си фи ли са 
ме ђу бо сан ским уста ша ма”. Ме ђу тим, ка да ње го ва ћер ка На да од би је 
удва ра ње ви со ког уста шког офи ци ра Ан те Мо шко ва („био је он нај о бич
ни ји си фи ли стич ни, про ми ску и тет ни уста ша!”), убр зо ће се, као вид ње
го ве осве те, у ло го ру Ја се но вац на ћи и док тор и ње го ва ћер ка. 

И та ко до ла зи мо до цен трал ног пр сте на ро ма на, до ср ца та ме, нај
мрач ни је тач ке исто ри је Бал ка на, истин ског пан де мо ни ју ма – уста шког 
ло го ра у Ја се нов цу. И по ред та ко очи глед них огром них раз ме ра зло чи
на ко ји се ту до го дио, овај ло гор је вр ло ма ло до ти цан у срп ској и дру гим 
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма на кон Дру гог свет ског ра та. Да ли 
због уну тра шњих ба ри је ра или те шко ће про на ла же ња аде кват ног умет
нич ки ва лид ног из ра за, тек те ма је би ла на мар ги на ма де це ни ја ма. На ши 
пи сци, по пут Ђор ђа Ле бо ви ћа (ди рект но), Алек сан дра Ти шме и Да ни ла 
Ки ша (ин ди рект но), при дру жи ли су се не ким од сво јих де ла кру гу ау тора 
ко ји чи не При мо Ле ви, Ели Ви зел, Имре Кер тес или Бо рис Па хор, од но сно 
тзв. ло го ра шкој књи жев но сти и по ку ша ју хва та ња у ко штац са те мом 
хо ло ка у ста. Ме ђу тим, те ма ло го ра смр ти на Бал ка ну оста ће го то во не обра
ђе на до 90их го ди на про шлог ве ка ка да Да вид Ал ба ха ри у ро ма ни ма 
Ма мац и Гец и Ма јер те ма ти зу је уста шки те рор, ло гор Ста ро сај ми ште 
и стра ти ште у Ја јин ци ма. На овај низ се на до ве зу је цен трал ни пр стен 
при че ро ма на Оста ци све та. 

По ред то га што ће не сум њи во глав на ју на ки ња ро ма на На да, у 
тре нут ку по чи ња ња но вог, мо дер ног ра та (за ко ји ће ре ћи да из гле да као 
ли му на да у од но су на њен рат: „Рат је [...] кад за дватри да на шпан ско
ма ро кан ска вој на ру ља по би је го то во че твр ти ну ста нов ни штва јед ног 
бив шег ле ви чар ског гра ди ћа у Естра ма ду ри...”) из не ти слу ша о ци ма сво
ју ис по вест о бо рав ку у Ја се нов цу ко ји је ме ра ужа са и сли ка па кла на 
зе мљи, она ће па ра лел но са ти ме да ти и сли ку рат ног За гре ба и га ле ри ју 
ли ко ва уста шких ру ко во ди ла ца ко ји су, на не ки од на чи на, би ли по ве
за ни са ло го ром. Пу ков ник Ан те Мо шков је пр ви од њих, до бро иза бран 
и опи сан лик чо ве ка ко ји је ро ђен у Шпи ља ри ма код Ко то ра, за руч ник 
ћер ке по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, Ви шње. (Пред крај жи во та Ви шња 
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– умр ла је 2015. го ди не – но ви на ру шпан ског ли ста El País Se ma nal, Па блу 
де Ља ну, ре ћи ће: „Ја се но вац је пот пу но пре тје ри ва ње. То је био рад ни 
камп гдје је би ло си ро ма штва, али има ли су док то ре, сво је ли де ре, све 
што су же ље ли. То ни је био Ау швиц, ра зу ми је те? Та мо су сви би ли жи ви 
и до бро.” Об ја вље но 3. 4. 2020. го ди не.) Су јет ни и про ми ску и тет ни бон
ви ван, на вик нут да узи ма све што же ли, На ди но од би ја ње ње го вог удва
ра ња до жи ве ће као раз лог за осве ту због ко је ће је по сла ти у ја се но вач
ки ло гор. (Ју на ки ња ро ма на Да ви да Гро сма на Жи вот се са мном мно го 
по и грао, ста ри ца Ве ра, ре ћи ће: „Рат на Бал ка ну има друк чи ју ло ги ку. Рат 
на Бал ка ну је пре венствно ка зна. Ов де ка жња ва мо.”) На дин муж Лу кас 
Ћи пељ ви ја ће Мо шко ва да би осве тио же ну и та ко ће ма ја 1945. сти ћи 
и до Зи да ног Мо ста где ће на за ро бље ним уста ша ма ис ка ли ти свој бес, 
с об зи ром на то да је Мо шков успе шно по бе гао. У са мом ло го ру На да 
ће пре жи вља ва ти глад, бо ле сти, пр љав шти ну, стал на си ло ва ња и те жак 
фи зич ки рад. Ту ће при ву ћи па жњу Ви ли ма Пе тра ча (фик ци о нал ни лик), 
не у спе шног пи сца чи је екс пре си о ни стич ке ра до ве ни ко ни је раз у мео и 
ко ји је „због пи са ња де ге не ри са не по е зи је ка зне но по слан у Ја се но вац”, 
где тре ба да но жем по ка же пра ву при пад ност уста шкој иде ји. Ње го во 
де ло ва ње и раз ми шља ње, во ђе ње есте ти зо ва них днев нич ких бе ле жа ка, 
ви ди се као гро теск ни ма ни фест уста шког екс пре си о ни зма у ко јем су 
уби ја ње и кла ње де ло ви умет нич кона уч ног екс пе ри мен та у ко јем, на
рав но, жр тве ни су ни ма ло бит не. Пред чи та о цем се по ма ља пот пу на 
по мра че ност ума, јер је ди но та ко се Ја се но вац мо гао де си ти. И сва ко 
да ва ње сми сла, по пут об ја шње ња да су ма сов на днев на уби ја ња вр ше на 
за то што у ло го ру ни је би ло до вољ но ме ста за то ли ки број за тво ре ни ка, 
ту не мо же би ти ни шта дру го не го блас фе ми ја. У га ле ри ји ли ко ва на ћи ће 
се још јед на исто риј ска лич ност – фра ње вац Ми ро слав Фи ли по вићМај
сто ро вић. Он је ком би на ци ја ре ли гиј ског фа на ти ка са екс тре ми стич ком 
по ли тич ком иде о ло ги јом уста ша, ко ји ће 1942. го ди не од лу ком Ва ти ка
на би ти ис кљу чен из цр кве. Али га то ни је спре чи ло да у тзв. „јав ним 
на сту пи ма” уби ја за то че ни ке у сво је вр сним ми сти чим ква зи ри ту а ли ма. 
Је дан од пре жи ве лих ло го ра ша, Егон Бер гер, опи су је Мај сто ро ви ћа обу
че ног у еле гант но оде ло, на шмин ка ног и на пу де ри са ног, са зе ле ним 
ло вач ким ше ши ром на гла ви, док са на сла дом по сма тра сво је жр тве. Он 
је оте ло тво ре ње опа ке пси хо па то ло ги је за ко ју је кла ње љу ди би ло вид 
са мо о ства ри ва ња. 

У све ска ма Ви ли ма Пе тра ча (ко је кри је од уста шке са бра ће, али их 
да је на чу ва ње На ди ко ју исто вре ме но зло ста вља, си лу је и чу ва) ви де ће
мо та ко ма ка бри стич ки гро теск ну га ле ри ју („Гро те ска је је ди на пи лу ла 
уз ко ју је мо гу ће ис пи ти ча шу кр ви”, ка же Ва јо из Сре бре ни це) па то ло
шки из об ли че них умо ва ко ји су го спо да ри ли уста шким ло го ром смр ти. 
При по ве дач је па жљи во ин ди ви ду а ли звао сва ко га од њих: Пе тра ча, 
Лу бу ри ћа, Мо шко ва, Мај сто ро ви ћа, ин ди рект но Па ве ли ћа и Бу да ка као 
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„пи сце” у ко ји ма се ви ди опе рет ска ба нал ност при митвног зла ко је је 
же ле ло да се бе при ка же као уз ви ше но по сла ње, упр кос ма те ри јал ним 
чи ње ни ца ма ко је су го во ри ле су прот но. Па ће та ко На да при ме ти ти де таљ 
ко ји го во ри ви ше од есе ја: „[...]њихове рас коп ча не фалш уни фор ме, јеф
ти не ко пи је есе сов ки од по нај го рег цр ног што фа, на ко јем се ла ко опа жа 
сва ка про ме на по пут кр ви, ŷши, на не се не мр ве бла та или бра шна, или 
вла си ко се си ло ва не же не...”. Уме сто од ви ше есте ти зо ва ног из ра за, Маро
је вић до но си хла дан опис сва ко днев них стра да ња ја се но вач ких ло гора
ши ца и ло го ра ша, го то во до ку мен та ри стич ко при по ве да ње о гла ди, бо
ле сти, си сте мат ским си ло ва њи ма („И он да се се тих свих ко ји су ме та мо 
има ли... Шест... Мо жда се дам их је би ло... Би ла сам не у те шна... По не кад 
сам то и сад... Увек сам не у те шна... За у век.” ка за ће На да), на си љу, смр ти 
и звер ским, са ди стич ким уби стви ма кроз ко је от кри ва мрач ну це ли ну 
све та, од но сно дру гог све та – све та чи стог зла. Оног све та чи је су кон
ту ре на слу ти ли по чет ком 20. ве ка Франц Каф ка и Џорџ Ор вел. 

На ди на ис по вест ко ја по кри ва Шпа ни ју, Ја се но вац и Зи да ни Мост 
по цр та ће као ма ло ко је књи жев но де ло у срп ској књи жев но сти фи гу ру 
же не као нај ве ће жр тве XX ве ка – јер од Фран ко вих ма ро кан ских ле гио
на ра, до уста ша, али и пар ти за на, сви же не си лу ју и уби ја ју их без мно
го дво у мље ња, иа ко је, по пра ви лу, реч о би ћи ма ко ја ни су у мо гућ но сти 
да им пру же от пор или угро зе зли ков це ни на ко ји на чин. А све, на вод
но, у име ве ли ких иде ја и то та ли тар них иде о ло ги ја. Има ју ћи све то у 
ви ду, Игор Ма ро је вић се ру ко во дио чи ње ни цом да тзв. ло гор ска књи
жев ност ни је са мо об лик све до чан ства већ да је она и ода ва ње по ште 
стра да ли ма. Јер се ти ће мо се ре чи Имреа Кер те са (ко ји је као де чак про
шао ло го ре Ау швиц и Бу хен валд) да је Спил бер гов филм „Шин дле ро ва 
ли ста” фал си фи кат, јер при ча о хо ло ка у сту ни је при ча о пре жи вља ва њу 
већ при ча о по мо ру, с об зи ром на то да је број пре жи ве лих Је вре ја ми но
ран у од но су на број уби је них. Да је то при ча о истин ском злу. Ве ру јем 
да се упра во за то Ма ро је вић у свом ро ма ну ни је пре ви ше уда ља вао од 
чи ње ни ца, јер је и број пре жи ве лих ја се но вач ких ло го ра ша ми но ран у 
од но су на број оних ко ји су уби је ни. Иде о ло ги ја ма ко је су до то га до ве
ле пи сац се ни је ба вио есе ји стич ки већ је пу стио да суд би на ње го вих 
ју на ки ња и ју на ка све до чи о њи ма. Као што је и зло чин це пер со на ли зо
вао, не обез ли чу ју ћи их кроз збир не ква ли фи ка ци је већ их кон кре ти зу је 
као нај бо љи на чин по ка зи ва ња ба нал но сти зла. Та ко ће На да опи су ју ћи 
Ви ли ма Пе тра ча ре ћи: „[...]ш то је ње га, као до те пан ца из Под ру та крај 
Но вог Ма ро фа, она као ро ђе на пур гер ка стал но од би ја ла, док ја ни сам 
би ла у при ли ци да га од би јем... [...] по чео је да се жа ли да је по све не
схва ћен, и као пи сац, и као ко љач.” У ова квој ан ти де о ло гич но сти ко ја 
от кри ва ко рен зла, ау тор је и ово га пу та био до сле дан, као и у сво јим 
ра ни јим књи га ма, и за то је ство рио де ло ко је ни је ни ка кав ли те рар ни 
ис каз „за” или „про тив” већ умет нич ко де ло ко је на вр ло скру пу ло зан 
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естет ски и етич ки на чин ин тер пре ти ра нај тра у ма тич ни ју тач ку но ви је 
срп ске исто ри је, не игра на „кар ту” ванк њи жев них еле ме на та и за то не 
оста вља про стор за учи та ва ња ко ја би се ћа ње на жр тве и зло чин це ре
ла ти ви зо ва ла. Већ нас не ште ди ми це су о ча ва са злом ко је је не спу та но 
ди вља ло го ди на ма. И тим чи ном Ма ро је вић је на ди шао сва ку ли те рар ну 
мо ду и са мо свр хо ви ту игру и ушао у круг ау то ра чи ја де ла по ку ша ва ју 
да од го нет ну нај те жа отво ре на пи та ња из ве ка иза нас, али и оно га у 
ко јем жи ви мо. 

Мла ден ВЕ СКО ВИЋ 

ОСНОВ НА МЕ РА СВЕТСКОСТИ  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Пре драг Пе тро вић, Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на, ,,Чи го ја штам па”, 
Бе о град 2021

Не дав но об ја вље на у из да њу ,,Чи го ја штам пе”, књи га Хо ри зон ти 
мо дер ни стич ког ро ма на про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа тре ћа је по реду 
у ко јој он сво ју ана ли тич ку па жњу по све ћу је срп ском ро ма ну. У мно гом 
по гле ду нај сло же ни ја, ,,про ждр љи ва” фор ма – ка ко ју је, због ње ног по
тен ци ја ла да у се бе упи је свој ства го то во свих дру гих књи жев них жан
ро ва и умет нич ких об ли ка, на звао Ми ха ил Бах тин – ро ман је још од 
дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка за до био јед ну вр сту пре сти жа ка ква 
је и да нас вр ло ла ко уоч љи ва. Са вре ме но до ба, пре суд но обе ле же но хи пер
про дук ци јом и дра стич ним па дом вред но сти умет нич ких тек сто ва, по
вла шћен ста тус ро ма на учи ни ло је до крај њих гра ни ца очи глед ним. То 
је, ме ђу тим, има ло и јед ну дру гу ди мен зи ју, за нас ов де по себ но ва жну. 
Из чи ње ни це да се ро ма ни нај че шће пи шу и да се ујед но они нај ви ше 
чи та ју, ло гич ки про ис хо ди и то што овај књи жев ни жа нр у нај ве ћој мери 
ин спи ри ше про фе си о нал не чи та о це и ту ма че да га ин тер пре ти ра ју. Са мо, 
бу ду ћи ре ла тив но ни ског ак си о ло шког ка па ци те та, без оне ау тен тич не 
има ги на тив не про дор но сти ко ја би ода ва ла истин ски, те ме љан рад пи
сца, пре те жан број са вре ме них умет нич ких тек сто ва осна жу је по тре бу 
књи жев них ана ли ти ча ра да се вра те про шлом ве ку и естет скопо е тич
ким ме ри ли ма ко ја су у сво јим оства ре њи ма по ста ви ли нај зна чај ни ји 
пред став ни ци срп ске књи жев но сти.

Ка ко је, у кон тек сту два де се то га сто ле ћа, са ма це ли на књи жев но
сти, европ ске, па са мим тим и та да шње ју го сло вен ске, пре суд но од ре
ђе на сво је вр сним ди на ми змом, ра зно ли ким и ин тен зив ним про ме на ма, 
ли те рар не из у ча ва о це ро ман из ра зи то мно го успе ва да за ин три ги ра 
мо жда због то га што се раз ли чи ти ни вои у сме на ма по е тич ких па ра диг
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ми нај лак ше да ју пра ти ти упра во на те ме љу ово га жан ра. Док је у сво јој 
пр вој мо но гра фи ји Пре драг Пе тро вић на сто јао да, на при ме ри ма ту ма
че ња оства ре ња об ја вље них углав ном у тре ћој де це ни ји про шло га ве ка 
– у ра спо ну од по ет ски уз ви тла ног Днев ни ка о Чар но је ви ћу Ми ло ша Црњан
ског до Раст ко вог жан ров ски хи брид ног тек ста Љу ди го во ре – осве тли 
по е ти ку крат ког ро ма на срп ске аван гар де, до тле дру гу мо но гра фи ју у 
це ло сти по све ћу је ро ма ни ма јед но га пи сца: Раст ка Пе тро ви ћа, нај ре
пре зен та тив ни јег срп ског аван гар ди сте. Иа ко је ње гов ака дем ски углед 
уве ли ко по твр ђен, сво јом тре ћом књи гом, ко ја за циљ има ана ли зу срп
ског ро ма на два де се тог ве ка, он, у то не ма сум ње, сти че ста тус јед ног 
од во де ћих са вре ме них про у ча ва ла ца овог нај по пу лар ни јег и, пре ма ми
шље њу мно гих, кључ ног, ме ђа шњег књи жев ног жан ра. 

Но ва књи га про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа са чи ње на је од де вет 
тек сто ва, од ко јих су не ки већ ра ни је об ја вље ни, а има ју ћи у ви ду на чин на 
ко ји су сви они са бра ни, она би се мо гла раз у ме ти као ре а ли за ци ја на
уч ног на по ра да се ука же на је дан са свим осо бен по е тич ки кон ти ну и тет 
у срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка, онај кон ти ну и тет ко ји ре пре зен
ту је спе ци фич но мо дер ни стич ки ро ман. Мо дер ни зам је од оних не та ко 
ла ко од ре ди вих пој мо ва, ди на ми чан и ре ла ти ван, и знат но пре ма шу је 
окви ре ли те ра ту ре. Иа ко он, са јед не стра не, пред ста вља за јед нич ки 
на зив за ове ћи скуп умет нич ких пра ва ца ко ји се, као вр ста от кло на од 
ре а ли зма и по зи ти ви стич ке док три не, ја вља ју на са мом по чет ку ми ну
ло га ве ка, Пе тро ви ћу је ов де ста ло до дру гог, ужег, пре ци зни јег, али у 
исти мах и све о бу хват ни јег од ре ђе ња мо дер ни зма, оног ко је је ви ше 
стил ски усме ре но, и ко је тре ба да озна чи це лу јед ну епо ху обе ле же ну 
идеј но срод ним де ли ма. Де ли ма у ко ји ма се про фи ли шу друк чи ја осе
ћај ност и по све но ве умет нич ке тен ден ци је, уоч љи ве ка ко на фор мал ном, 
та ко и на са др жин ском пла ну. Рас по ре ђе ност тек сто ва у књи зи про фе
со ра Пе тро ви ћа ја сно по ка зу је ка ко је, у скла ду са вре мен ском про те
жно шћу те епо хе на без ма ло чи тав два де се ти век, упо тре ба тер ми на 
по мо ћу ко јих се мо дер ни зам де ли на ра ни, ме ђу рат ни и по сле рат ни, 
крај ње це лис ход на. И отуд је при род но што, те же ћи да раз ли чи те еле
мен те мо дер ни стич ког пра ти она ко ка ко се они по ја вљу ју у не ким од 
нај бо љих ро ма на срп ске књи жев но сти, ау тор у књи зи об у хва та до ста 
ши рок по е тич ки лук и хро но ло шки знат но, чак ви ше од шест де це ни ја 
уда ље на де ла, у оп се гу од не пра вед но за по ста вље ног ро ма на Бес пу ће 
(1912) Вељ ка Ми ли ће ви ћа до Ан дри ће вог не до вр ше ног, пост хум но об ја
вље ног ро ма на Омер па ша Ла тас (1976). 

Пр ва два тек ста, по мно го че му про грам ска, по све ће на су ту ма че
њу нај бо љих ро ма неск них оства ре ња срп ске мо дер не: Бес пу ћу Вељ ка Ми
ли ће ви ћа и Не чи стој кр ви Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Од ре ђу ју ћа свој ства ра не 
мо дер ни стич ке епо хе Пе тро вић, пре све га, за па жа на при ме ру ана ли зе 
глав них ју на ка ових ро ма на, али исто та ко и на те ме љу раз ма тра ња основ
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них ком по зи ци о них, стил ских и при по ве дач ких по сту па ка ко ји ма се у 
сво јим де ли ма Ми ли ће вић и Стан ко вић слу же. Оба кри тич ка огле да за 
циљ има ју да по ка жу ка ко сви ти по ступ ци ни у ком сми слу ни су не за
ви сни од са мих ју на ка, на про тив: њи хо во по е тич ко об ли ко ва ње умного
ме је од ре ђе но ју на ко вим до жи вља јем све та. На пу шта ње ре а ли стич ког 
дис кур са и ус по ста вља ње мо дер ни стич ког по е тич ког иден ти те та срп
ског ро ма на Пе тро вић де тек ту је нај пре при во де ћи раз у ме ва њу осо бен 
ду хов ни про фил по чет ка два де се тог сто ле ћа. Пот кре пљу ју ћи сво је ин тер
пре та тив не уви де до ста све стра ном ли те ра ту ром, он на сто ји да по ка же 
ка ко је тај про фил пре те жно об ли ко ван сна гом на уч них и фи ло зоф ских 
до при но са: Дар ви но вом те о ри јом ево лу ци је, Ни че о вом иде јом да је Бог 
мр тав, Берг со но вом кон цеп ци јом вре ме на, Ајн штај но вом те о ри јом ре
ла ти ви те та, Фрој до вим схва та њем струк ту ре све сти.

По ни шта ва ње уни вер зал них, ду хов них ка те го ри ја, исто као и по
ве ре ња у све моћ чо ве ко вог ра зу ма, у књи жев но сти ре зул ту је спе ци фич ним 
,,за о кре том ка уну тра шњо сти”, не стан ком би о граф ског мо де ла ро ма на, 
но вим ти пом књи жев ног ју на ка и друк чи јим мо гућ но сти ма при по ве да
ња. Про ди ра ње у ју на ко ву ин ти му, ко је се на пре во ју ве ко ва кри ста ли ше 
као основ ни при по вед ни циљ, у слу ча ју Га вре Ђа ко ви ћа – по ка зу је Пе
тро вић – от кри ва фи гу ру пре по зна тљи ву по спе ци фич ној ,,нер во зи” мо
дер ног су бјек та, ко ји се бе пре ста је да осе ћа као це ло сно би ће. На ра тив
но пред ста вља ње су бјек та та кве, ,,рас тр за не” све сти, сле ди из ау то ро ве 
ана ли зе, отуд го то во ну жно под ра зу ме ва фраг мен та ри зо ва ну фа бу лу, 
асо ци ја тив но при по ве да ње и есте ти ку ру жног. По сма тра ју ћи ро ман не 
са мо у до ма ћем не го и у ши рем, европ ском књи жев ном кон тек сту, Пе тро
вић ви со ке ства ра лач ке и по е тич ке до ме те Бес пу ћа на ро чи то пре по зна
је у оној при по вед ној но ви ни ро ма на ко ја се ве зу је за про пу сне гра ни це 
у мо ти ва ци ји ли ко ва, тач ни је за мо дер но осе ћа ње све та ре пре зен то ва но 
ста њем ап сур да, ду хов ном и емо тив ном ис пра жње но шћу по је дин ца, 
ње го вим без лич ним жи во том, не сми сле ним по сту па њи ма и без из ла зом 
пред за стра шу ју ћим ли цем све та. По себ но је за ни мљив и па жње вре дан 
Пе тро ви ћев за кљу чак о то ме ка ко је за др жа ва ње ау тор ског при по ве да ча, 
кроз чи ји се глас не пре ста но фил три ра свест глав ног ју на ка, за пра во врло 
мо ти ви са но. Ка ко и у је зи ку, од но сно пи сму, као и у све му дру гом, Га вра 
ви ди не што ,,гро зно и са ка то”, он на про сто не мо же би ти при по ве дач 
соп стве не по ве сти, па је отуд тех ни ка та ко зва ног до жи вље ног го во ра 
са мо ,,пре ла зни об лик ко ји ће срп ски ро ман во ди ти до ау то фик цио нал ног 
при по ве да ча у Днев ни ку о Чар но је ви ћу”, при по ве да ча ко ји има сна жну 
по тре бу за пи са њем и ко ји у ду хов ни по тен ци јал ре чи и да ље ве ру је.

Фо ку си ра ност на ин ти му уса мље ног по је дин ца, до жи вље ни го вор, 
усло вље ност из бо ра при по вед ног ли ца и си ту а ци је са мо све шћу ју на ка 
– све те од ли ке мо дер ни стич ког ро ма на про фе сор Пе тро вић пре по зна је 
и у Стан ко ви ће вој Не чи стој кр ви, при че му ов де по себ ну па жњу по све
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ћу је фе но ме ну ле по те и ње не суд би не. У те жњи да до пре до оног мит ског, 
ар хе тип ског сло ја у пи та њу за што ле по би ће мо ра да стра да, ау тор свој 
ана ли тич ки по глед упи ре ка не ким од кључ них по е тич ких ре ше ња ро
ма на, на ста вља ју ћи та мо где је, још пре ви ше од три де сет го ди на, на не
у по ре див на чин у на шој на у ци о књи жев но сти за по чео Но ви ца Пет ко вић. 
Осе ћа ју ћи фрој дов ску ,,не ла год ност у кул ту ри”, Соф ка је об у зе та до жи
вља јем вла сти тог те ла као ле пог и из у зет ног, и отуд про ис ти че ње на на
гла ше на са мо свест. Упра во је та са мо свест, у ко јој као да има не чег од 
ан тич ког хи бри са, оно у че му Пе тро вић уви ђа узрок ње но га стра да ња, 
сим бо лич но пред ста вље ног про па да њем ње не ле по те. По се жу ћи за уви
ди ма Фрој да, Фу коа, Пи те ра Брук са и Еп штеј на, ау тор ве зу из ме ђу ју на
ки њи ног до жи вља ја те ла и са зна ња, од но сно те ла и иден ти те та, про ми
шља и на пла ну са мог при по ве да ња у ро ма ну: као ју на ки ња, Соф ка има 
уто ли ко по вла шћен по ло жај што је ње на са знај на пер спек ти ва, од но сно, 
ње на са мо свест и чул ни до жи вљај све та, као ни ка да до та да у срп ској 
књи жев но сти при бли же на при по ве да че вом све зна њу. У том сми слу би 
се Соф ка, пре ма Пе тро ви ће вом ми шље њу, мо гла по сма тра ти као пра ва 
,,све зна ју ћа ју на ки ња”. Ње но те ло исто вре ме но је ,,по кре тач на ра тив не 
и ерот ске же ље”, од но сно: све док она из на ла зи на чи не да сво је ле по те ло 
за до во љи, од ви ја се по ступ но и раз гра на то при по ве да ње; оно га тре нут
ка ка да то те ло пре ста је да бу де ле по, и са мо при по ве да ње на гло се пре
ки да. Зна чај по е тич ког ре за ко ји Стан ко ви ћев ро ман до но си – за кљу чује 
Пе тро вић – нај ви ше се очи ту је у то ме што ће од ред ни це ка кве су: инди
ви ду ал ност, уса мље ност, те ло и ин ти ма, по ста ти из у зет но ва жне и за 
не ке по то ње мо дер не при по ве да че, у пр вом ре ду за Иву Ан дри ћа и Ми
ло ша Цр њан ског.

Тре ћи текст у књи зи, на сло вљен ,,Срп ски ро ман и Ве ли ки рат”, 
са сто ји се из две оде ли те ин тер пре та ци је, од ко јих пр ва за пред мет има 
ро ман Цр ве не ма гле Дра ги ше Ва си ћа, а дру га По ко ше но по ље Бра ни ми
ра Ћо си ћа. Прем да је реч о де ли ма, са чи сто при по вед ног ста ја ли шта 
по сма тра но, бит но раз ли чи тим, она су ов де здру же на у на ме ри да се 
по ка же ка ко мо дер ни стич ки ро ман ко ји се по ја вљу је не по сред но на кон 
Ве ли ког ра та сво ју по е ти ку ус по ста вља, пре вас ход но, у кон тек сту исто
риј ског кра ха вред но сти. У оба де ла циљ оста је исти, а то је ујед но и оно 
основ но пре и мућ ство ко ју књи жев ност има у од но су на исто ри ју: ства
ра лач ки до гра ди ти про шлост, и не пред ста ви ти рат не го осве тља ва ју ћи 
лич но сти ,,из ну тра”, суд би ну по је дин ца у ње му.

На ста ју ћи два де се тих го ди на про шло га ве ка, у скло пу оног пр вог 
та ла са ро ма на ко ји те ма ти зу ју ис ку ство Ве ли ког ра та, у Цр ве ним ма гла ма 
– ка ко про фе сор Пе тро вић по дроб но по ка зу је – рас та ка ње све сти глав
них ју на ка пред стра шним ли цем исто ри је при по ве дач ки је пра ће но 
лир ском на ра ци јом и фраг мен тар ном струк ту ром ро ма на. Па ра лел но 
осве тља ва ју ћи по е ти ку Цр ве них ма гли и Ва си ће ву сту ди ју Ка рак тер и 
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мен та ли тет јед ног по ко ле ња, ау тор на пло до тво ран на чин по ка зу је 
ка ко по је ди на Ва си ће ва уве ре ња би ва ју умет нич ки тран спо но ва на у ње
го во књи жев но, ро ма неск но оства ре ње, вид но мар ки ра но еле мен ти ма 
екс пре си о ни стич ке про зе. Та ко се раз у ме ва ње глав них ју на ка Ва си ће вог 
ро ма на, Алек си ја Ју ри ши ћа и Ђор ђа Хри сти ћа, мла ди ћа са пе тих из ме
ђу ин те лек ту ал них по бу да и те ле сних прох те ва, у под јед на кој ме ри 
об ли ку је у све тлу ре во лу ци о нар ног ху ма ни зма, од но сно по тре бе да се 
у рат по ђе не би ли се очу ва ла сло бо да и до сто јан ство, и оно га ви ђе ња 
пре ма ко јем је рат ,,де мон ска си ла ко ја ра за ра дру штве не од но се и осло
ба ђа, у по је дин цу и ко лек ти ву, кул ту ром спрег ну ту и по ти сну ту чул ну 
енер ги ју, као и ира ци о нал не, не ка да и па то ло шке по ри ве за на си љем”.

По осе ћа њу сум ње у етич ко устрој ство све та и ра са пу ху ма ни стич
ких вред но сти, по сли ци мо дер ног су бјек та, по је дин ца ко ји из ла зи из 
ко ло пле та свет ско и сто риј ских ло мо ва, и ко ји по сле њих ,,не ће би ти 
не ка кав прак ти чан дух спре ман на ак ци ју не го спо кој ни и ти хи ме лан
хо лик, уз ви шен бо ло ви ма” – По ко ше но по ље бли ско је ску пу кра ћих, 
лир ски ин то ни ра них ро ма на ко ји се по ја вљу ју од мах иза Ве ли ког ра та. 
Ме ђу тим, док у тим ро ма ни ма пре о вла ђу ју тен ден ци је аван гард не умет
но сти, Ћо си ће во де ло знат но је дру га чи је. Бу ду ћи уро ње но у књи жев ни 
кон текст три де се тих го ди на два де се тог ве ка, Пе тро вић га по е тич ки 
ве зу је за дру ги та лас оства ре ња ко ја те ма ти зу ју Ве ли ки рат, оства ре ња 
ко ја су, за пра во, ,,обим ни ро ма ни, еп ског и хро ни чар ског за ма ха, сво је
вр сне про зне епо пе је ко је пре тен ду ју да рат на де ша ва ња по сма тра ју у 
ши ро ко по ста вље ним на ци о нал ним, со ци јал ним или мит ским окви ри
ма”. Ка ко у срп ској на у ци о књи жев но сти Ћо си ћев ро ман још увек не ма 
ста тус ка кав оди ста за слу жу је, сва ко ње го во ту ма че ње ви ше је не го 
дра го це но, али оно што Пе тро ви ће ву ин тер пре та ци ју овог де ла чи ни 
осо би то ко ри сном и за ни мљи вом про ис ти че из то га што је ау тор, по ред 
оста лог, за сни ва и та ко што По ко ше но по ље до во ди у ве зу са Ћо си ће вим 
есе ји стич ким за пи си ма и прет ход ним ства ра лач ким кон цеп ти ма ве за
ним за овај ро ман, чи ме се по себ но осве тља ва ју ње го ва исто ри ја на стан ка 
и по е тич ка сло же ност. До во де ћи у од нос раз ли чи те по е тич ке про фи ле 
обе књи ге из ко јих се ро ман са сто ји – јед не ко ја, оста ју ћи фо ку си ра на на 
суд би ну по ро ди це Не на да Бај ки ћа у оку пи ра ном Бе о гра ду, пред ста вља 
не ку вр сту обра зов ног ро ма на, ро ма на о од ра ста њу, вас пи та ва њу, емо ци
о нал ном и ду хов ном са зре ва њу глав ног ју на ка, и дру ге ко ја, ра све тља
ва ју ћи мир но доп ски пе ри од, пру жа па но рам ски по глед на без ма ло све 
дру штве не сло је ве у по сле рат ном Бе о гра ду, уз не из бе жну кри ти ку ка пи
та ла и за бо ра ва на пат њу и сил не жр тве под не те у ра ту – Пе тро вић По
ко ше но по ље ви ди као ,,ху ма ни стич ки мо ти ви са ну ро ма неск ну ис тра гу” 
ко ја тре ба да от кри је раз ло ге ,,дез ин те гра ци је јед ног иде а ли стич ког ду ха”. 
Ис ти чу ћи нео би чан спој ис ку ства ра ног мо дер ни зма, екс пре си о ни зма и 
со ци јал не ли те ра ту ре у Ћо си ће вом ро ма ну, Пе тро вић По ко ше ном по љу 
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на ро чи то при зна је умет нич ки ори ги нал но уоб ли че ну сли ку Ве ли ког 
ра та и из ван ред ну ком по зи ци ју.

На ред на два, сре ди шња тек ста – ,,Ми лош Цр њан ски и ру ска књи
жев ност” и „Раст ко Пе тро вић и аме рич ка кул ту ра” – уне ко ли ко су друк
чи је за сно ва не; то су ком па ра тив не ана ли зе и оне тре ба да по ка жу ка ко 
се, у те жњи да со бом об у хва ти то та ли тет ствар но сти, мо дер ни стич ки 
ро ман, али и мо дер ни стич ка књи жев ност уоп ште, по е тич ки отва ра ка 
хо ри зон ти ма дру гих умет но сти и раз ли чи тих кул ту ра.

На сто је ћи да осве тли сли ку Ру си је, ка ква је у про зи Цр њан ског 
умет нич ки об ли ко ва на вр ло ком плек сно – ,,у ра спо ну од су ма тра и стич ке 
и уто пиј ске ви зи је, по том ге о по ли тич ке про јек ци је и исто риј ске ре ал
но сти до по ет ске фа сци на ци је и ме лан хо лич не жуд ње” – ме ђу под сти
ца ји ма за об ли ко ва ње та кве сли ке, Пре драг Пе тро вић по себ но под вла чи 
три мо мен та: су срет Цр њан ског са ру ском књи жев но шћу, ње го во проу
ча ва ње се о бе Ср ба из Хаб збур шке мо нар хи је сре ди ном де вет на е стог ве ка, 
од но сно ме мо а ре Си ме о на Пи шће ви ћа те, ко нач но, су срет Цр њан ског 
са ру ским еми гран ти ма у Лон до ну на кон Дру гог свет ског ра та. При сту
па ју ћи ин тер пре та ци ји про зних оства ре ња Цр њан ског вр ло са ве сно, 
не пре ста но оста ју ћи усред сре ђен на сам књи жев ни текст, на ње го ва 
основ на и сим бо лич ка зна че ња, зна чај ко ји је Цр њан ски при да вао ру ској 
књи жев но сти и срп скору ским исто риј ским ве за ма Пе тро вић успе ва да 
пре до чи си сте ма ти зу ју ћи не ке већ по зна те уви де и ујед но сâм до ла зе ћи 
до но вих от кри ћа. Та ко, на при мер, ме ђу раз у ђе ним ин тер тек сту ал ним 
ве за ма ко је умно гом од ре ђу ју ми са о но ско ко ви то при по ве да ње у Днев
ни ку о Чар но је ви ћу по себ но из два ја оне ко је се од но се на До сто јев ског 
и Ар ци ба ше ва; за тим, ме мо а ре Си ме о на Пи шче ви ћа сма тра из у зет но 
ва жним за про фи ли са ње тра гич ног до жи вља ја вој ни ка ко ји ра ту је ,,по 
ту ђој во љи и за туђ ра чун”, до жи вља ја ис по ље ног и у Се о ба ма и у Дру
гој књи зи Се о ба; Тол сто јев Рат и мир ви ди као узор за уну тра шњу ком
по зи ци ју Се о ба и исто ри о зоф ски свр ше так Дру ге књи ге Се о ба, док – воде
ћи се ре чи ма са мог Цр њан ског – Ни ко ла ја Ра јев ског, исто риј ску лич ност 
ко ја је по ги ну ла у срп скотур ском ра ту и ко ја је Тол сто ју по слу жи ла као 
про то тип за гро фа Врон ског, ју на ка Ане Ка ре њи не, до во ди у ве зу са мо
гу ћим зби ва њи ма у за вр шном, ше стом то му Цр њан ско вог нео ства ре ног 
ро ма неск ног ци клу са; Го гољ, као ,,кључ на умет нич ка фи гу ра сло вен ског 
све та, не ко ко је нај бо ље из ра зио ве ли чи ну и тра ге ди ју Ру си је”, за у зи ма 
ис так ну то ме сто у Цр њан ско вом пу то пи су Љу бав у То ска ни. Про фе сор 
Пе тро вић – ва жно је ис та ћи – сли ку Ру си је у опу су Цр њан ског по сма тра 
и из ван тра го ва ко је је чи сто ру ска књи жев ност оста ви ла у про зи јед ног 
од дво ји це нај зна чај ни јих срп ских пи са ца, па та ко, на јед ној стра ни, па
жњу по све ћу је из ве сним есе ји ма у ко ји ма Цр њан ски из ла же по гле де на 
ру ску књи жев ност и филм што до ла зе по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, али, 
та ко ђе, и Ро ма ну о Лон до ну, чи ји глав ни ју нак Ни ко лај Рје пин, ру ски еми
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грант, а не ка да шњи кнез, на нај бо љи на чин и у пу ном ин тен зи те ту ре пре
зен ту је са о се ћа ње Цр њан ског са тра гич ним ис ку ством ру ског на ро да.

Текст ,,Раст ко Пе тро вић и аме рич ка кул ту ра” је дан је од мо жда нај
за ни мљи ви јих у књи зи, и у ње му ау тор још јед ном по твр ђу је свој на уч
ни кре ди би ли тет ка да је у пи та њу раз у ме ва ње опу са чу ве ног срп ског 
аван гар ди сте. Уз не што друк чи је по де ше ну ин тер пре та тив ну оп ти ку, 
ко ри сте ћи се оби љем књи жев не, кри тич ке, до ку мен тар не, па и филм ске 
гра ђе, Пре драг Пе тро вић, у на ме ри да ра све тли сли ку Аме ри ке ка ква 
је, пре све га, об ли ко ва на у дру гом де лу ро ма на Дан ше сти, са ван ред ном 
по у зда но шћу успе ва да пре до чи сјај и очај Раст ко вог пет на е сто го ди шњег 
бо рав ка у Но вом све ту. До во де ћи сли ку Аме ри ке ко јом за не се но хо де 
ју на ци Сте ван Па паКа тић и, ви ше од свих, мла ди бун тов ник Бил Гор
дон, у до ти цај са пе ри о дом Раст ко ве ди пло мат ске слу жбе – пе ри о дом 
ка да, и сâм фа сци ни ран Аме ри ком и при зо ри ма ,,ње них не пре глед них, 
па сто рал них про сто ра, ци ви ли за циј ског про гре са, ме ша ви не ра са и 
на ро да, де мо крат ског по тен ци ја ла”, Раст ко упо зна је кул ту ру и умет ност 
Но вог све та, сво јим при ја те љи ма пи ше пи сма оду ше вље ња и филм ском 
ка ме ром бе ле жи ка дро ве из ин ди јан ских ре зе р ва та, Чи ка га, Њу јор ка и 
шу ма Вир џи ни је и Њу Хемп ши ра – ау тор за пра во по ку ша ва да на из ве
стан на чин ре кон стру и ше на ста ја ње де ла за ми шље ног као на ста вак 
ро ма на Осам не де ља и по ка зу је да је ве ли ки срп ски умет ник сво ју књи
жев ност за пра во жи вео. Исто тра у ма тич но ис ку ство исто ри је ка кво 
Сте ва на Па паКа ти ћа од во ди у Но ви свет и Раст ка је на гна ло на стал на 
пу то ва ња, ко ји ма је од у век био оп чи њен, а ње гов ве чи то не ми ран ства
ра лач ки дух, ка ко нам, отва ра ју ћи по е тич ка пи та ња Раст ко вог опу са и 
раш чи та ва ју ћи тра ке ње го вих ама тер ских до ку мен тар них фил мо ва, 
про фе сор Пе тро вић по ка зу је, на про сто је мо рао би ти при ву чен про стран
стви ма Аме ри ке и та мо шњим укр шта јем то ко ва тра ди ци је и мо де р ни за
ци је. Отуд, по узо ру на про зу Џе ка Лон до на, у дру гом де лу Да на ше стог 
,,уме сто епо пе је ин ду стриј ске ци ви ли за ци је у ко јој љу ди жи ве као ди сци
пли но ва не жи во ти ње пре о вла да ла је дру га чи ја, ’па сто рал на’ сли ка Аме
ри ке”. Оно што је овим Пе тро ви ће вим тек стом им пли цит но су ге ри са но 
је сте то да, као што је Раст ков ства ра лач ки опус и жан ров ски и сми са о но 
мно го струк и ра зно лик – и сâмо ње го во ту ма че ње увек мо ра би ти широ
ко за сно ва но, те узи ма ти у об зир раз ли чи те аспек те кул ту ре, умет но сти, 
па и жи вот них при ли ка у ко ји ма се у од ре ђе но ме тре нут ку Раст ко за де сио.

По след ња че ти ри тек ста у књи зи за пред мет ту ма че ња има ју одре
ђе на по зно мо дер ни стич ка ро ма неск на оства ре ња чи ји ју на ци, у по ку
ша ју да се из бо ре са раз ли чи тим об ли ци ма по ли тич ког и иде о ло шког 
при ти ска, пре и спи ту ју ,,из ра жај не мо гућ но сти и ху ма ни стич ку сна гу 
књи жев не ре чи у то та ли тар ном дру штву”. Ме ђу ли ни ја ма кон ти ну и те та 
ко је на при ме ру мо дер ног ро ма на про фе сор Пе тро вић же ли да осен чи, овде 
до из ра жа ја по себ но до ла зе три: об ли ко ва ње сли ке све та као по зор ни це, 
ди ја лог књи жев но сти са фил мом и фор ми ра ње жан ра крат ког ро ма на.
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У пр вом од два тек ста по све ће на Ан дри ће вом ства ра ла штву ау тор 
сво ју ана ли тич ку па жњу у пот пу но сти усред сре ђу је на сли ку све та који 
је у ро ма ни ма срп ског но бе лов ца ви ђен као по зор ни ца, од но сно на ве
ко ви ма ста ру ме та фо ру све та као по зор ни це, у европ ској књи жев но сти 
по зна ту као the a trum mun di. Та ква сли ка, ко ја под ра зу ме ва да је чо век 
са мо глу мац ко ме је, на нео д ре ђе но вре ме, до де ље на уло га, и ко ји се сто
га на по зор ни ци све та не пре ста но пре ру ша ва, ве што скри ва ју ћи сво је 
пра во ли це иза угла ђе не ма ске, умно го ме од ре ђу је не ке ва жне сми са о не 
хо ри зон те и свет ског мо дер ни стич ког ро ма на, а по ла зи ште за ње но ту
ма че ње у Ан дри ће вој про зи Пе тро вић на ла зи у пи шче вом есе ји стич ко
фик ци о нал ном тек сту ,,Раз го вор са Го јом”, где по зна ти шпан ски сли кар, 
из ме ђу оста лог, ве ли ка ко су ,,про сте и убо ге сре ди не по зор ни це за чу да 
и ве ли ке ства ри”. ,,Про сте и убо ге сре ди не” по при ште су рад ње нај ве ћег 
бро ја Ан дри ће вих оства ре ња, па та ко Пе тро вић, ана ли тич ки ми ну ци о зно 
и ло гич ки увер љи во, ме та фо ру све та као по зор ни це про на ла зи у го то во 
свим но бе лов че вим ро ма ни ма: у Трав нич кој хро ни ци, у фре сци Трав ни ка 
као ,,по ли тич ке и по е тич ке по зор ни це”, где го то во сви ју на ци не што пишу 
или чи та ју, за зи ру ћи јед ни од дру гих; у ро ма ну На Дри ни ћу при ја, где је 
ка пи ја на ви ше град ском мо сту ,,сим бо лич на по зор ни ца из ме ђу зе мље, 
во де и не ба, на ко јој ће се од ви ја ти исто риј ске, дру штве не и ин тим не дра
ме”; у Го спо ђи ци, ро ма ну у ко ме се the a trum mun di пре по зна је ,,у сце ни 
где глав на ју на ки ња, скри ве на иза за ве се, по сма тра зби ва ња на ка фан ској 
по зор ни ци бе о град ског ноћ ног жи во та”; и нај по сле, у Про кле тој авли ји, 
у пред ста ви ис тан бул ског за тво ра ко ји се мо же раз у ме ти као ,,дру штве на 
по зор ни ца то та ли тар ног по рет ка и по е тич ка по зор ни ца при че и при ча ња”.

По ку шај од ре ђи ва ња по е ти ке цр ног та ла са, пе ри о да у срп ској кул
ту ри ка да умет ност има не за о би ла зну уло гу у раз у ме ва њу иде о ло ги је 
од ре ђе ног вре ме на, про фе сор Пе тро вић за сни ва на ра све тља ва њу сло же
ног од но са ко ји се то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шло га 
ве ка ус по ста вља из ме ђу књи жев но сти и фил ма. Раз у ме ва ју ћи из ра жај не 
мо гућ но сти и при род ну ве зу ових две ју умет но сти и из те о риј ске пер
спек ти ве, по себ но са ста но ви шта струк ту рал носе ми о тич ке и постструк
ту ра ли стич ке ори јен та ци је, ау тор њи хо ву по е тич ку не раз дру жи вост у 
јед ном спе ци фич ном дру штве ном кон тек сту обра зла же та ко што у исто 
вре ме ту ма чи по је ди на књи жев на де ла та ко зва не ,,про зе но вог сти ла” 
– јед не ли ни је мо дер ни стич ке про зе ко ја се та да про фи ли ше – и ну ди 
из ван ред на филм ска чи та ња не ких од нај бо љих оства ре ња цр ног та ла са. 
Та ко се, сле ди из ове за и ста је дин стве не ана ли зе, по е ти ка и есте ти ка цр ног 
кон сти ту и шу, на јед ној стра ни, у окви ру за јед нич ких те ма и оно вре ме не 
ли те ра ту ре и фил ма, те ма ка кве су, на при мер: ре во лу ци ја, кри ти ка југо
сло вен ског со ци ја ли стич ког уре ђе ња и при каз гра да из јед не ис ко ше не, 
пе ри фер не ви зу ре – и то је у Пе тро ви ће вој ин тер пре та ци ји на ро чи то пре
зен то ва но је дин ством књи жев не и филм ске ин спи ра ци је Жи во ји на Па вло
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ви ћа – али, са дру ге стра не, и на осно ву са ме ,,пред и сто ри је” цр ног та ла са, 
кроз де и де а ли зо ва ну сли ку Дру гог свет ског ра та ка кву су на го ве сти ла 
де ла Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Ан то ни ја Иса ко ви ћа и Ми ха и ла Ла ли ћа.

У ,,(не)оче ки ва ном су сре ту кла сикâ”, од но сно у пре се ку раз ли чи
тих при по ве дач ких гла со ва то ком ше зде се тих го ди на про шло га ве ка, 
про фе сор Пе тро вић уо ча ва из два ја ње још јед не од ли ни ја кон ти ну и те та 
у срп ској књи жев но сти, и то оне ли ни је ко ја се од но си на фор ми ра ње 
жан ра крат ког ро ма на. Оста ју ћи фо ку си ран на ро ма неск не пр вен це Се
ли мо ви ћа и Ки ша, на Ти ши не и Ман сар ду, об ја вље не у раз ма ку од све га 
го ди ну да на, ау тор уви ђа на ро чит од нос ко ји ова де ла ус по ста вља ју са 
њи ма хро но ло шки уда ље ним, али по е тич ки срод ним Днев ни ком о Чар
но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског, крат ким ро ма ном у ко ме ,,По е тич ко су о ча
ва ње са ин ти мом мо дер ног ју на ка [...] про из ве ло је тип ин тро спек тив ног 
и са мо све сног при по ве да ња то ком ко јег ју нак, раз о ча ра ни вој ник Ве ли
ког ра та, пре и спи ту је свој ег зи стен ци јал ни и спи са тељ ски иден ти тет”. 
Бри жљи во рас кри ва ју ћи сло је ве зна че ња у ода бра ним по зно мо дер ни
стич ким оства ре њи ма, раз ма тра ју ћи по е тич ке, ау то по е тич ке па, ко нач но, 
и ме та на ра тив не об зо ре ко ји се у њи ма отва ра ју, Пе тро вић кључ ну ве зу 
из ме ђу ових тек сто ва и Днев ни ка пре по зна је у ти пу ју на ка и на чи ну 
при по ве да ња. Док је без и ме ни Се ли мо ви ћев ју нак Цр њан ско вом Ра ји ћу 
сли чан по то ме што је и он по врат ник из ра та ко ји ,,на сто ји да тра у ма
тич на се ћа ња пре то чи у при чу, и да пи са њем раз ре ши од нос са со бом и 
све том”, глав ни ју нак Ман сар де, бу ду ћи да са Пе тром Ра ји ћем ,,де ли 
страст за чи та њем ро ма на и по тре бу да пи са њем кре и ра има ги нар не све
то ве и еска пи стич ке ви зи је”, исто као и он иден ти фи ку је се са број ним 
фик ци о нал ним ли ко ви ма и за ди вљу ју ћим фи гу ра ма. На по слет ку – за
кљу чу је Пе тро вић – ова де ла Днев ни ку су бли ска и по пи та њу са мог 
на чи на при по ве да ња, тач ни је по осо би тој вр сти при по вед не са мо све сти 
ко ја се ге не ри ше пр вим ли цем на ра ци је, јер сва три ро ма на ,,су сре ћу се 
у по е тич ком про сто ру ау то фик ци је ко ји се отва ра на флу ид ној гра ни ци 
из ме ђу ау то би о граф ског ис ку ства и ро ма на у пр вом ли цу”. 

Пред мет ана ли зе у за вр шном тек сту књи ге је сте по след њи, не до
вр ше ни и пост хум но об ја вље ни Ан дри ћев ро ман Омер па ша Ла тас, је
ди ни ко ји прет ход но из ло же ном Пе тро ви ће вом ин те р пре та ци јом Ан дри
ће вог ро ма неск ног опу са ни је об у хва ћен, и ко ме ау тор ов де по све ћу је 
по себ ну па жњу, по дроб но га ту ма че ћи као пра ви, иа ко уне ко ли ко не ти
пич ни ро ман о умет ни ку. Осве тља ва ње по е тич ких и естет ских ква ли те
та Омер па ше Ла та са ау тор про ми шље но при пре ма раз ма тра њем ли ко ва 
ства ра ла ца у Ан дри ће вом бе ле три стич ком опу су, из че га про ис ти че да је 
те ма умет но сти и умет ни ка у кон тек сту то га опу са из у зет но по вла шће на. 
По ла зе ћи од Бло хо вих по гле да на ро ман о умет ни ку, на овај ва жан тип 
ро ма на ко ји свој ,,при по ве дач ки и по е тич ки ин те рес усред сре ђу је на пита
ња кре а ци је и од но са ства ра о ца пре ма дру штву, вла да ју ћој иде о ло ги ји и 
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есте ти ци”; ис ти чу ћи ре флек си ју, есе ји за ци ју и ау то ре фе рен ци ја лан дис курс 
као но ве при по ве дач ке об ли ке по мо ћу ко јих у овој вр сти ро ма на ,,мо же се 
пра ти ти фор ми ра ње има нент не по е тич ке све сти о мо гућ но сти ма и гра ни
ца ма ства ра лач ког чи на”, про фе сор Пе тро вић ус по ста вља сло жен књи жев
но те о риј ски и фи ло зоф ски оквир у ко ји сме шта Омер па шу Ла та са. До во
ђе ње по след њег Ан дри ће вог ро ма на у спре гу са не ким но вим при по ве дач
ким мо гућ но сти ма про фи ли са ним у пи шче вим по зним оства ре њи ма, 
по себ но у збир ци при по ве да ка Ку ћа на оса ми, у ко јој на ра тор во ди има
ги нар ни ди ја лог са ли ко ви ма и у ко јој је на гла сак на ин ти ми ју на ка до 
крај њих гра ни ца очи гле дан, ау то ру је омо гу ћи ло да у Омер па ши Ла та су 
исто вре ме но от кри је и пра ви и не ти пи чан ро ман о умет ни ку и до ђе до 
вр ло су ге стив них уви да. То што је сре ди шњи до га ђај си жеа на ста нак умет
нич ког де ла, тач ни је сли ка ње па ши ног пор тре та, ни је до вољ но да би евен
ту ал но од ре ђи ва ње вр сте Ан дри ће вог ро ма на би ло са свим јед но став но 
– од ре ђи ва ње Ан дри ће вог де ла као ро ма на о умет ни ку свој ле ги ти ми тет 
до би ја тек на кон спо зна ња да у тек сту до ла зи до ,,по ме ра ња на ра тив ног 
ин те ре са са ли ка се ра ске ра, Омер па ше Ла та са, на сли ка ра Вје ко сла ва Ка
ра са, и ства ра лач ке не до у ми це са ко ји ма се он су о ча ва”. По себ но је за ни
мљи во то што Ка ра сов ствар ла ча ки не мир, у при по ве да њу пре и на чен у 
го то во ау то по е тич ке ре флек си је, Пе тро вић до во ди у ве зу са мо гу ћим узро
ци ма не до вр ше но сти са мог ро ма на, не до вр ше но сти ко ју ви ди као је ди ни 
на чин да се су ге ри ше ,,тај на умет нич ког ства ра ња”. Ти ме се по твр ђу је 
ва жан ње гов ис каз, из нет у јед ној од прет ход них ин тер пре та ци ја, ис каз 
ко ји се с пра вом мо же сма тра ти ве зив ним тки вом ове књи ге, а то је да 
,,са мо свест мо дер ног ју на ка по ста је по е тич ко је згро из ко јег се ге не ри ше 
ка ко на ра тив ни об лик, та ко и це ло куп но ви ђе ње и вред но ва ње све та”.

Си сте ма тич но из ло же ни књи жев но а на ли тич ки уви ди, ја сно ис по
ље на свест о це ли ни срп ске књи жев но сти два де се тог ве ка, под јед на ко 
као и ис тан чан, рет ко јед но ста ван и при јем чив стил пи са ња, књи гу 
Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа 
чи не из у зет но ко ри сном ка ко за струч ну, ака дем ску јав ност, та ко и за све 
сред њо школ це и сту ден те срп ске књи жев но сти. Отуд мо же мо за кљу чи ти 
да су, са јед не стра не, у овој књи зи са бра ни тек сто ви о до бром бро ју 
ро ма неск них оства ре ња ко ја ода ју основ ну ме ру свет ско сти у срп ској 
књи жев но сти, али исто та ко и то да са ма ова књи га под ра зу ме ва пра ву 
ме ру свет ско сти у срп ској на у ци о књи жев но сти. 

Сте ван Д. ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност 

са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
Ма стер сту ди је

ste van.jo vi ce vic.96@gmail.com 
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НА УЧ НО ДЈЕ ЛО О ЊЕ ГО ШУ  
КА ПИ ТАЛ НОГ ЗНА ЧА ЈА

Ду шко Ба бић, Ње го шев на ци о на ли зам, Ca te na mun di – Срп ско на род но 
ви је ће Цр не Го ре, Бе о град –Под го ри ца 2020

Пје сник, есе ји ста, пе да гог и на уч ни ис тра жи вач Ду шко Ба бић се, 
на кон осам об ја вље них књи га, ја вио са но вом сту ди јом – Ње го шев на цио
на ли зам у из да њу Ca te ne mun di из Бе о гра да и Срп ског на род ног ви је ћа 
Цр не Го ре из Под го ри це. 

Књи га Ње го шев на ци о на ли зам је ре ла тив но обим на, са др жај но све
стра но об ра ђе на и на нај бо љим из во ри ма уте ме ље на сту ди ја ко ја се са
сто ји од „Уво да”, и шест те мат ски осми шље них цје ли на – ,,Све та сво јост”: 
„Ње го ше ва он то ло ги ја на ци о на ли те та”, „Хри шћан ски на ци о на ли зам”, 
„На род и исто ри ја”, „Ве ра и на ци ја”, „Ње гош и све то са вље”, „На род као 
за јед ни ца је зи ка”, „Срп ство и Ју госло вен ство”, „Ње гош и цр но гор ство” 
и „Ње го шев ска на род но сна па ра диг ма и вре ме тран зи ци је”, на кон че га 
сли је ди обим на ли те ра ту ра и бо га ти из во ри. 

Ско ро пу них де вет на ест де це ни ја раз ви ја се ње го шо ло ги ја као 
ин те р ди сци пли нар на и мул ти ди сци пли нар на област ду хов них дје лат
но сти и као не за о би ла зни дио са вре ме не на у ке о је зи ку, књи жев но сти, 
фол кло ри сти ке и ком па ра ти сти ке. Оби љу ра зно вр сних до при но са ње
го шо ло ги ји, и у те мат ском и у ври јед но сном сми слу, оства ри ва них не 
са мо у окви ри ма дру штве них и ху ма ни стич ких не го и при род них и 
на у ка, књи га Ду шка Ба би ћа Ње го шев на ци о на ли зам пред ста вља не само 
еви ден тан до при нос не го и пра ви иза зов за да ља ми ну ци о зна ис тра жи
ва ња те ме ко јом се ба ви, а то је Ње го ше ва на ци о нал на иде ја. 

У „Уво ду” ове књи ге, ко ји је на пи сан као сво је вр стан про ло шки 
текст, ау тор раз ја шња ва по јам ,,на ци о на ли зам” ко ји се на ла зи у на сло ву 
књи ге; тај по јам је упо три је бљен у свом пр во бит ном, да кле, нај ши рем 
зна че њу ко је се на во ди и у Реч ни ку срп ског је зи ка Ма ти це срп ске: ,,свест 
о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји, [...] ис ти ца ње на ци о нал них ка рак те
ри сти ка, [...] на ци о нал ни дух, ро до љу бље”. Схва та ју ћи овај по јам као 
си но ним за ро до љу бље, ау тор га ја сно одва ја од ње го вог ужег, не га тив
ног зна че ња – шо ви ни зам (,,ис ти ца ње вред но сти вла сти те на ци је у од
но су на дру ге на ци је” – пре ма Реч ни ку срп ског је зи ка Ма ти це срп ске). 
Ина че, на слов књи ге ау тор је по зај мио од вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро
ви ћа ко ји је 1914. го ди не об ја вио је дан кра так есеј на сло вљен „Ње го шев 
на ци о на ли зам”. 

Ау тор, на са мом по чет ку ове књи ге, с пра вом ис ти че ,,да је на цио
нал но осе ћа ње јед на од основ них Ње го ше вих ин спи ра ци ја, а иде ја на цио
на ли те та кон сти ту тив ни еле мент ње го ве ан тро по ло ги је и фи ло зо фи је”. 
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Он ука зу је на чи ње ни цу да по сто ји из не на ђу ју ће ма ли број ра до ва ,,који 
се ба ве Ње го ше вим раз у ме ва њем на ци је као ан тро по ло шког фе но ме на, 
од но сно су шти ном на ци о нал не све сти и иде је на ци о на ли те та уоп ште”. 
На и ме, ау тор под сје ћа да у обим ној ли те ра ту ри о Ње го шу са мо су два 
ре ле вант на ау то ра по сма тра ла Ње го ше ву иде ју на ци о на ли те та из овог 
угла: епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић и фи ло зоф Жар ко Ви до вић. 

По ла зе ћи од увје ре ња да Ње го ше ву иде ју на ци је тре ба ис пи та ти 
цје ло ви то, ,,у свим ње ним ва жним аспек ти ма и огран ци ма”, Ба бић је у 
овом свом ис тра жи ва њу кре нуо од Ње го ше вог ра зу ми је ва ња на ци је ,,у 
ње ном нај ду љем, ме та фи зич коре ли ги о зном зна че њу”, увје рен да на ци ја 
код Ње го ша има ,,упра во та кав се ман тич ки и ак си о ло шки ста тус”. Кад 
то твр ди, Ба бић има у ви ду чи ње ни цу да:

у Ње го ше вом пе сни штву по сто је екс пли цит ни ис ка зи о то ме да је 
при пад ност на род ној за јед ни ци (на род но сти, на ро ду, пле ме ну) не што 
мно го ви ше од пу ке со ци о ло шке чи ње ни це, у ко јој се на ци о нал ни иден
ти тет сво ди на скуп кул ту ро ло шких, лин гви стич ких, оби чај них, исто риј
ских, еко ном ских [...] фак то ра. На ци о нал но осе ћа ње, ро до љу бље, код ње
га има са крал но и ме та фи зич ко уте ме ље ње, те је оно по сво јој при ро ди 
ве ра – про стор чо ве ко вог оп ште ња са бо жан ским.

Ана ли зи ра ју ћи Ње го шев ства ра лач ки опус, Ба бић за кљу чу је да 
,,на ци о нал но од ре ђе ње чо ве ка код Ње го ша ни је не што спо ља шње, при
до да то – оно је искон ско свој ство људ ске при ро де, он то ло шко је згро 
људ ског би ћа”. Ро до љу бље је, по Ње го ше вом схва та њу, ка же да ље Ба бић,

сна га ко ја чо ве ка одва ја од при род ног, ма те ри јал ног то ка и уз ди же 
га у ду хов но и веч но; ро до љу бље је чо ве ков штит од ни шта ви ла. Ње го шев
ски схва ће но ро до љу бље ни је ег зи стен ци јал на не го есен ци јал на ка те го
ри ја; оно не при па да све тов ној не го са крал ној ди мен зи ји би ћа. [...] Кроз 
ро до љу бље чо век по бе ђу је зем ност и про ла зност и уз ди же се ка бо жан ском 
и веч ном,

твр ди Ба бић на те ме љу сво јих уви да у Ње го ше ву ан тро по го ни ју и ан
тро по ло ги ју.

Са свим је умје сна и ва ља но уте ме ље на Ба би ће ва те за да Ње го шев 
по јам на ци је и ње гов на ци о на ли зам, иа ко има ју из ра зит лич ни пе чат, 
не тре ба ра зу мје ти као тво ре ви ну ње го ве има ги на ци је и пје снич ке сло
бо де. На про тив, ис ти че Ба бић, ње го ва на ци о нал на иде ја је ,,из ра сла из 
ду би не на род ног би ћа, исто ри је и суд би не”, и у то ме ,,и је сте основ на 
сна га ње го ве по е зи је и тај на ње го вог зна ча ја у срп ској књи жев но сти и 
кул ту ри”. То је раз лог, на ста вља Ба бић, ,,због ко јег се Ње го ше ва по е зи ја 
одав но не по сма тра са мо као умет нич ка тво ре ви на нај ви шег ре да не го 
и као кључ за раз у ме ва ње исто ри је и иден ти те та срп ског на ро да”. 
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Свје сно смо се за др жа ли не што ши ре на Ба би ће вом „Уво ду”, јер 
из ње га про из и ла зе сва ње го ва да ља ис тра жи ва ња, ко ја су њи ме тек на
зна че на. Ту је ау тор ука зао на сво је основ не ис тра жи вач ке прав це, по ста
вља ју ћи се би сле де ће ци ље ве: да се ис пи та при ро да Ње го ше вог на ци о
на ли зма; да се из „он то ло ги је на ци о на ли те та” са гле да ју бит на пи та ња 
за ра зу ми је ва ње Ње го ше ве по е зи је као цје ли не и ње ног мје ста у срп ској 
кул ту ри: до жи вљај срп ске исто ри је са ње ним те мељ ним од ред ни ца ма 
– ко сов ским за вје том, хе рој ским кул том и од но сом пре ма на сле ђу срп ске 
сред њо вје ков не др жа ве; да се ра сви је тли од нос на ци о нал не и ре ли ги о
зне сви је сти код Ње го ша; да се Ње го ше ва на ци о нал на иде ја са гле да у 
кон тек сту ро ман ти чар ских схва та ња на ци је 19. ви је ка; да се ис пи та ју 
„сло је ви” Ње го ше вог ро до љу бља; да се ис пи та од нос срп ства и цр но гор
ства у Ње го ше вој на ци о нал ној сви је сти, на ро чи то из пер спек ти ве но вог 
иден ти тет ског обра сца ко ји се про мо ви ше у да на шњој Цр ној Го ри; и, 
на по кон, да се Ње го ше ва иде ја на ци је до ве де у ве зу са кул ту ро ло шким 
и ци ви ли за циј ским ам би јен том на шег вре ме на. 

По себ ну па жњу Ду шко Ба бић по све тио је Ње го ше вом ту ма че њу 
ко сов ске за вјет не ми сли. Раз ма тра ју ћи при су ство ко сов ског за вје та у 
струк ту ри Ње го ше вих књи жев но у мјет нич ких тво ре ви на, Ба бић на гла
ша ва да је ста тус Ње го ше вог пје снич ког ства ра ла штва у срп ској кул ту ри 
та кав ка кав је сте (а он је та кав да срп ски на род у том књи жев ном дје лу 
пре по зна је кључ за ра зу ми је ва ње сво га тра ја ња и сво је по себ но сти) за
хва љу ју ћи чи ње ни ци да је Ње гош за вјет но је згро срп ске исто ри је ви дио 
у Ко сов ском бо ју, ко ји је – по ри је чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа – ,,по стао 
цен трал но ме сто све ко ли ког срп ског на род ног пре да ња”. Иде ју о из у зет
но сти Ко сов ског бо ја у срп ској исто ри ји Ње гош је не пре ста но ис ти цао. 
У ње го вом схва та њу и са гле да ва њу исто ри је срп ског на ро да овај бој 
пред ста вља исто риј ску пре крет ни цу. Сто га је тај до га ђај зна ча јан дио 
те мат ске и зна чењ ске струк ту ре Гор ског ви јен ца. На те ме љу то га Ба бић 
за кљу чу је да све што го во ре и чи не ју на ци Гор ског ви јен ца по кре ће ко
сов ска ми сао, да они ,,жи ве за јед но са ко сов ским му че ни ци ма”, по ис то
вје ћу ју ћи се са њи ма до те мје ре да се бе ви де као уче сни ке Ко сов ског 
бо ја. Ба бић по ка зу је и ка ко је Ње гош на под ло зи но во за вјет не сим бо ли ке 
и ак си о ло ги је из гра дио лик Ми ло ша Оби ли ћа, окле ве та ног ви те за, ко ји 
је био узор под лов ћен ским срп ским ју на ци ма, освет ни ци ма Ко со ва, и 
ко ји је глав на лич ност у Ње го ше вом ко сов ском кул ту. 

Ве о ма је ин те ре сант но и Ба би ће во раз ма тра ње ду бин ске по ве за но
сти Ње го ше вог до жи вља ја срп ске исто ри је и на ци је са све то са вљем. У 
по гла вљу „Ње гош и све то са вље”, по све ће ном овом пи та њу, ау тор кон
ста ту је да Све тог Са ве и све то са вља не ма код Ње го ша у те мат ској рав
ни (ни гдје се у Ње го ше вој по е зи ји не по ми ње Све ти Са ва и све то са вље), 
али је све то са вље има нент но Ње го ше вом до жи вља ју срп ске исто ри је 
– ,,од но сно ко сов ске ми сли као ње ног је згра и по чет ка”. Ба бић твр ди и 
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до ка зу је да се Ње гош на сла њао на тра ди ци ју све то са вља; шта ви ше, он 
на гла ша ва да је све то са вље ду хов на осно ва Ње го ше вог на ци о на ли зма. 
Обра зла жу ћи те зу да по сто ји пот пу на са гла сност из ме ђу све то са вља и 
Ње го ше ве на ци о нал не иде је, од но сно да је Ње го ше ва иде ја на ци је и на
ци о на ли зма по свом ду ху све то сав ска, Ба бић за кљу чу је да су све то сав
ски и ње го шев ски на ци о на ли зам исти ,,по сво јој при ро ди и по смје ру 
дје ло ва ња”. 

У по себ ном ди је лу књи ге, на сло вље ном „Ње гош и цр но гор ство”, 
ау тор раз ма тра пи та ње Ње го ше вог од но са пре ма Цр ној Го ри и цр но гор
ству, ,,у све тлу срп ске на ци о нал не све сти ко ја сна жно обе ле жа ва свет 
ње го вих де ла”. Се ри о зан при ступ том пи та њу, и ње го во ра свје тља ва ње, 
сма тра ау тор, пред ста вља con di tio si ne qua non за ту ма че ње исто риј ских 
и на ци о нал них те ма Ње го ше вог пје сни штва. С об зи ром на чи ње ни цу 
да је Ње гош Цр но гор це сма трао ин те грал ним ди је лом срп ског на ро да 
и по том ци ма срп ских ви те зо ва – уче сни ка Ко сов ске бит ке, ко ји су на кон 
про па сти срп ског цар ства на се ли ли не при сту пач не пре дје ле Ка тун ске 
на хи је – Ба бић по ка зу је у ко јој мје ри је Ње го ше во ра зу ми је ва ње исто
ри је Цр не Го ре и на ци о нал не сви је сти Цр но го ра ца, нај бла же ре че но, 
,,не ком па ти бил но са да на шњим кон цеп том цр но гор ске др жа ве и дру
штва”. Ње гош, на гла ша ва ау тор, Цр ну Го ру и ње ну исто ри ју и тра ди ци
ју са гле да ва у ,,срп ском огле да лу”, што су кон ста то ва ли сви ре ле вант ни 
ис тра жи ва чи Ње го ше вог дје ла ко ји су ука за ли ,,на ва жност на ци о нал ног 
па то са у ње го вом пе снич ком де лу”, пре по зна ју ћи срп ство као ње го ву 
осно ву. Сто га, ис ти че Ба бић, Ње го ше во дје ло пред ста вља не пре мо сти
ву пре пре ку на сто ја њи ма кре а то ра цр но гор ског иде о ло шког про јек та 
да кон сти ту и шу цр но гор ство као за се бан на ци о нал ни иден ти тет и да 
из гра де но ви кул тур ни обра зац Цр не Го ре, на еми нент но ан ти срп ској 
осно ви. 

У за вр шном ди је лу књи ге под на зи вом „Ње го ше ва на род но сна 
па ра диг ма и вре ме тран зи ци је” ау тор ве о ма ар гу мен то ва но обра зла же 
став да је Ње го ше вој иде ји на ци о на ли те та стра но сва ко за тва ра ње и 
остра шће ност пре ма дру гим на ци ја ма и да је ње гов на ци о на ли зам ,,отво
рен и ди на ми чан”, па као та кав он ,,не гра ди пре пре ке не го мо сто ве ка 
дру ги ма”. 

Са мно го раз ло га се мо же ре ћи да је ис тра жи вач ки за да так ко ји је 
Ду шко Ба бић по ста вио у те мељ сво је сту ди је у нај ве ћој мо гу ћој мје ри 
оства рен. Не са мо што је те мељ но осви је тљен низ на ве де них пи та ња 
ко ја се ти чу Ње го ше ве на ци о нал не иде је не го је на кон крет ним при мје
ри ма сва ка из ни је та прет по став ка де таљ но илу стро ва на, што је омо гу
ћи ло да сви за кључ ци до би ју по треб ну сна гу и увјер љи вост. 

Ка да се ова књи га Ду шка Ба би ћа раз мо три у цје ли ни, ни је те шко 
за кљу чи ти да по цје ло ви то сти и ком плек сно сти ин тер пре ти ра не гра ђе, 
ори ги нал ним при сту пом те ми и по стиг ну тим ре зул та ти ма, она пред
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ста вља шти во из ра зи те на уч не ври јед но сти. Ис по ља ва ју ћи не са мо ве
ли ку оба ви је ште ност и спо соб ност за ана ли тич косин те тич ко вред но
ва ње не го и сво је вр стан кре а тив ни дар за ту ма че ње нај ком пли ко ва ни јих 
тво ре ви на људ ског ду ха, др Ба бић је овом сво јом књи гом на пра вио ври
јед не по ма ке у ње го шо ло ги ји. 

Бу ди мир АЛЕК СИЋ

СВИ ТАК ОД МО РА

Оле на План чак Са кач, Из ме ђу две оба ле, Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви 
Сад 2020

Пе снич ка књи га Из ме ђу две оба ле пред ста вља па жљи во струк ту
ри са ну и ко хе рент ну књи гу. Нај пре, от по чи ње про ло гом не на ме тљи вог 
на сло ва („Пе сма”), а за вр ша ва се из ла зном пе смом „Књи га као ка пи ја”. 
Оквир збир ке обе ле жа ва ју пе сме ко је се мо гу од ре ди ти као ва жни пе
сни ки њи ни по е тич ки мар ке ри. С јед не стра не, пред мет пе ва ња је са ма 
по е зи ја, а с дру ге, књи га нај ши ре узев. Из ме ђу по е зи је као ете рич не ка
те го ри је („за ле лу ја се пе сма / у пр вим, сти дљи вим, из ду же ним сен ка ма”) 
и књи га као ма те ри јал не, сме ште но је вре ме, тј. пет ци клу са пе са ма 
екс пли цит но атри бу и ра них ка те го ри јом вре ме на: „Пу то ва ње кроз вре ме”, 
„Укр ште но вре ме”, „Оти сци у вре ме ну”, „Пре мре же но вре ме” и „Ле по
та у вре ме ну”. 

Ка ко су књи ге „као ка пи је, оне пре ле пе, ви со ке, асир ске / ко је увек 
не што скри ва ју, а по не што / от кри ва ју да ро ви том чи та о цу”, а пе сма на
ста је тек „ка да се ми сао са свим за о кру жи / као дан са за ла ском сун ца”, 
мо же се уо чи ти ли ни ја до ди ра пре ма ко јој се књи га и пе сма мо гу по
исто ве ти ти и/или ме ђу соб но про жи ма ти. Књи ге и от кри ва ју и скри ва ју, 
као што пе сма су бли ми ше и дан и за ла зак сун ца. Кроз пе сму се мо же 
„про ћи” као кроз ка пи ју, као што пе сму чи не сун че ви зра ци и та ма ко ји 
„про ла зе” кроз књи гу. 

Ипак, вре ме и ка те го ри ја веч но сти чи ни се да пред ста вља ју лајт
мо тив ско је згро пе снич ке књи ге Оле не План чак Са кач. Прем да се ра ди 
о ве ли кој књи жев ној те ми, пе сни ки ња јој при сту па не са па пир на том 
ин тен ци јом већ из ја ке уну тра шње по тре бе да про го во ри о сво јим ин
ди ви ду ал ним и ау тен тич ним умет нич ким спо зна ја ма о оно ме што се 
од и гра ва „из ме ђу две оба ле”. У том по гле ду, мо же се по твр ди ти пре ци зно 
ар ти ку ли са но за па жа ње ау тор ке по го во ра књи ге, Зден ке Ва лент Бе лић, 
ко ја кон ста ту је да је по е зи ја пред на ма за сно ва на „на жен ском прин ци
пу, на на че лу пер ма нент ног ус по ста вља ња хар мо ни је, ком про ми са и 
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сти ша ва ња опреч но сти”. Вре ме би у из ве сном сми слу мо гло да пред ста
вља упра во не у ре ђе ну гра ђу ко ју пе сни ки ња хар мо ни зу је. 

То мо жда нај ди рект ни је до ла зи до из ра жа ја и ни јан си ра но се усло
жња ва у пе сми „Веч ност”, ко ју по ен ти ра ју за вр шни сти хо ви: „И он је 
са мо ме ни обе ћао / љу бав до кра ја жи во та и у до бру и у злу... / А шта је са 
веч но шћу?” Љу бав би би ла фак тор хар мо ни за ци је про то ка жи вот ног 
вре ме на, ме ђу тим, чи ни се да је ди но по е зи ја по се ду је мо гућ ност да пре
мо сти и оне иза зо ве ан ти те тич но сти у ка те го ри ји веч но сти. 

Ако се има у ви ду сту ди ја Ан ти те тич ка кри ти ка Ха рол да Блу ма, 
мо же се за па зи ти да по е зи ја Оле не План чак Са кач пред ста вља сво је вр
сну „ан ти те тич ку до пу ну” и функ ци о ни ше као te se ra у од но су на „му шко 
пи смо”, ко је се ге не рал но од ли ку је из ра зи том ан ти те тич но шћу. Оту да 
пе сни ки ња кон цен три ше сву сна гу на из град њу пе снич ких сли ка, ка дрих 
да упе ча тљи во шћу и „ле по том” „пре мре же” и обез вре ме не спа ци јум 
оме ђен на сло вом Из ме ђу две оба ле. 

Има ју ћи у ви ду основ ну де фи ни ци ју Дра ги ше Жив ко ви ћа, по ко ме 
„умет нич ка сли ка по ста је кон ден зо ва на сли ка жи во та, у ко јој се спа ја 
лич ни до жи вљај умет ни ков с ду бо ким објек тив ним сми слом жи во та”, 
мо же се уо чи ти ка ко по је ди не пе сме, по себ но из пр вог ци клу са, функ цио
ни шу у це ло сти као умет нич ке сли ке. Чак и са ми на сло ви пе са ма су бли
ми шу све си не сте тич ке до жи вља је лир ског су бјек та, уо бру че не ис ку ством 
пу то ва ња („Еги пат у пет сли ка”, „Ка и ро”, „Тур ска”, „Бо друм”, „Ро дос”, 
„Пеј заж”, „Тра ки ја”, „Ра ве на”, „Дан те”, „Салц бург”, „Нир нберг”, „Гло
ри ја на”, „Цр теж”).

Ме ди те ран ска кул ту ра је дан је од до ми нант ни јих то по са пе снич ке 
има ги на ци је Оле не План чак Са кач. У пр вој пе сми екс пли ци ра се да „вре
ме је за у век ста ло”. Пе сма схва ће на као сли ка функ ци ше као це ли на (Еги
пат), иа ко је на зна че но да је са ста вље на од пет сли ка. По ред суп тил ног 
ни ве ли са ња пе сме и сли ке, пе сни ки ња струк ту ри ше пе сму пре ма сли кар
ском по ступ ку Ђен ти ла де Фа бри ја на (1370–1427). Ње гов „L’a do ra zi o ne” 
је, на и ме, ка рак те ри сти чан по то ме што је на сли ци пред ста вље но неко
ли ко епи зо да би блиј ске при че, а злат на (ми стич на) све тлост има сто жер
но зна че ње, бу ду ћи да об је ди њу је чи та ву сли ку. На тај на чин све тлост 
уки да ка те го ри ју вре ме на и под ра зу ме ва не пре ста но тра ја ње при че у 
про сто ру сли ке. И Еги пат Оле не План чак Са кач је сли ка на ко јој „пет 
сли ка” пред ста вља се ћа ње на љу де и при зо ре ко је је ви де ла, а кроз ко је 
се про ви де би блиј ске лич но сти, осен че не ли ко ви ма ви ђе ним на плат
ни ма или фре ска ма ве ли ких (ра но)ре не сан сних мај сто ра: „Љу ди ја шу на 
ма гар ци ма, као у вре ме Хри ста, / ку ћи це од бла та по кри ве не пал ми ним 
ли шћем / [...] Де вој чи ца ан ђе о ске ле по те / у свом кри лу ми лу је уми ља то 
ја ње / док про си за ло гај хле ба”. Све тлост код пе сни ки ње ни је злат на, али 
је сте ми стич на, јер је ми сао ко ја ра ђа пе сму со лар не при ро де: „Када се 
ми сао са свим за о кру жи / као дан са за ла ском сун ца, за ле лу ја се пе сма”.
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По себ но је на том тра гу симп то ма тич на пе сма „Цр теж”, бу ду ћи да 
већ на сло вом функ ци о ни ше као сли ка, а за тим и отва ра ју ћи план оног 
све тло сног про сто ра ко ји је лир ска ју на ки ња (п)осе ти ла ме та фи зич ки:

Да ле ко у Ја па ну, где ни ка да ни сам би ла / ра ђа се сун це и цве та ју 
тре шње [...] Цр те же чу ва ју са ви је не у свит ке / као не ка да шње бу ле или 
пер га мен те / ни је оби чај да улеп ша ва ју зи до ве. // Ка да пи ју чај у кру гу 
при ја те ља или / иза бра ни ка раз ви ја ју свит ке / и за јед но ужи ва ју у умет
но сти. // Цр теж је ухва ће ни тре ну так као пти ца / у свом ка ве зу, да би се 
до жи вео / по тре бан је тре ну так од мо ра. Ја пан ци то уме ју.

Оно што су цр те жи за Ја пан це, то су пе сме и књи ге за Оле ну План
чак Са кач. Пре ма Књи зи ја пан ских сим бо ла Сер ге ја Ме шчер ја ко ва, ја
пан ски „тип са гле да ва ног про сто ра се не раз мо та ва већ се умо та ва за
јед но са њи хо вим по гле дом”, а чи тав њи хов свет се мо же име но ва ти 
„умо та ним”. 

Прем да ни је би ла у Ја па ну, ни ти при па да њи хо вом све ту, лир ска 
ју на ки ња при хва та њи хов по глед на свет. Она у пе сми „Ка фа” не пи је 
чај, али у том тре нут ку „од мо ра” пред њом се раз вио „сви так” па ра бо ле 
о сло ну и ми шу у раз го во ру са при ја те љем, на кон че га пе смуцр теж 
за о кру жу је ле пом спо зна јом: „По сле па ра бо ле о сло ну и ми шу, / ко ју си 
ис при чао на по по днев ној ка фи / ја во лим што сам ро ђе на / као Ру син ка.” 
Од мор или пре дах од про то ка вре ме на, раз ли чи тих ан та го ни за ма и уз
бур ка но сти жи во та нео п хо дан је не би ли се крај но сти по ми ри ле, а чо век 
при хва тио и за во лео се бе, сво је име и иден ти тет, као и у пе сми „Име”:

Име ми је Оле на, а зо ву ме / Олен че, Оља, Олен ка, Оли... / Ду го ни
сам во ле ла сво је име јер, / увек су га чу ли као Еле на? Але на? Иле а на? [...] 
Та та ме је узео у на руч је, / по љу био у ко су и ре као: / – Тво је име су но си ле 
укра јин ске и пољ ске / кне ги ње. / Кад по ра стеш, чи та ћеш и на ћи ћеш га. / 
Тво је име жи ви у књи га ма.

Би ло да су то тре ну ци са при ја те љи ма, во ље ном осо бом, по ро ди
цом, на пу то ва њу или у ку ћи, па у зе или ти „ове ко ве че ни” мо мен ти (као 
фо то гра фи је се ћа ња) ка дри су да пре мо сте раз дво је не оба ле у људ ској 
ду ши. 

*
Књи га Из ме ђу две оба ле екс пли цит но те жи ште има у ме та по ет ским 

хо ри зон ти ма, а им пли цит но пе ва о спо зна ји при хва та ња соп ства и ус по
ста вља њу уну тра шње хар мо ни је. Си не сте зи ја и чул на ис ку ства са пу то
ва ња ује ди њу ју раз дво је не оба ле, а ко сти ћев ски „укр шта ји” и „пре мре
жа ва ње вре ме на” до при но се њи хо вом ме ђу соб ном, ма кар сим бо лич ком 
про жи ма њу. Функ ци о нал ност пе снич ких сли ка са ко ји ма се по и сто ве ћују 
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пе сме ефект но је есте ти зо ва на при ме ње ним сли кар ским по ступ ци ма и 
спе ци фич ним по гле дом на свет чо ве ка са Да ле ког Ис то ка. „Од мор”, нај
по сле, ре пре зен ту је онај нео п ход ни пре кид про фа ног про то ка вре ме на, 
ка ко би се спо зна ла и осе ти ла це ли на соп стве ног би ћа и све та. 

Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs  

КА ПРИ ЧО ПЕ СНИ КА КУЛ ТУ РЕ

Ми ро слав Алек сић, Арап ски ка при чо, Ар хи пе лаг, Бе о град 2020 

На кон збир ки по е зи је Зи гу рат (1986), По пик или чуг (1990), Не ма 
во да (1994), Оскуд но вре ме (2016) и Не по но вљи ви код (2018), но ва збир ка 
пе са ма Ми ро сла ва Алек си ћа по твр ђу је свог твор ца као пе сни ка кул ту ре 
и ин те лек ту ал ног ли ри зма. За књи гу пе са ма Арап ски ка при чо, Алек сић 
је на гра ђен но во у ста но вље ном пе снич ком на гра дом „Алек си је Ве зи лић”. 
На кон увод не пе сме ко ја на го ве шта ва до ми нант ну те му Алек си ће ве 
но ве збир ке, „Трак тат о вре ме ну”, сле ди ци клус „Огле да ло”, са чи њен од 
два де сет и јед не пе сме, за тим ци клус „Злат не за кр пе” ко ји бро ји два де сет 
пе са ма и ци клус „По след ње де те” ко ји са др жи са мо јед ну, исто и ме ну 
пе сму. Ком по зи ци о но и те мат ски па жљи во про ми шље на збир ка, Арап
ски ка при чо ау тен тич но је све до чан ство о ег зи стен ци ји у са вре ме но сти 
ко ја, све сним из бо ром пе сни ка, оста је сје ди ње на са кул ту ром, ми том и 
иза бра ном тра ди ци јом. 

Иа ко у кри тич кој ре цеп ци ји озна чен као са мо сво јан пе сник без 
из ра зи тих по е тич ких ути ца ја и узо ра, Ми ро слав Алек сић но вом књи гом 
по е зи је при зи ва пе снич ки глас Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Од ред ни ца „пе сник 
кул ту ре”, до след но по на вља на у кри ти ци о де ли ма оба пе сни ка, ни је 
је ди на по ве зни ца из ме ђу Алек си ћа и Ра до ви ћа. При су ство фи не пе снич ке 
иро ни је, спој сва ко дне ви це и кул ту ре, број не мит скоисто риј ске ре ми
ни сцен ци је, и стил ко ји сје ди њу је јед но став ност, мир но ћу и уз ви ше ност 
пе снич ке ре чи, чи ни ди ја лог из ме ђу де ла ова два пе сни ка жи вим, ак ту
ел ним и пло до но сним. За ни мљи во је, ме ђу тим, да сам Алек сић у јед ном 
ин тер вјуу ис ти че ка ко је ње го ва по е зи ја „пе сни штво јед ног пре на прег
ну тог спо ја иро ниј ског и лир ског”, ко ји у тој на пе то сти по сти же оно што 
он ви ди као сми сао по ет ског. У том сми слу, као сво је пра ве пе снич ке уз
о ре, из два ја ве ли ке про зне пи сце, Сер ван те са и Каф ку. Оту да мо жда на
ра тив ност у ње го вим пе сма ма, по тре ба да се „ис при ча при ча” и за о кру жи 
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анег до та, али и ам би ва лент ност у спо ју иро ниј ског и лир ског ко ја се, као 
и код Ра до ви ћа, нај че шће раз ре ша ва кроз фи но из ни јан си ра ну ме лан хо
ли ју. Алек сић успе шно одр жа ва рав но те жу из ме ђу пе си ми стич них тоно
ва ко ји ма је обо је на сва ко дне ви ца са вре ме ног чо ве ка, и ја сно из ра же ног 
по но са, го то во све ча ног по што ва ња пре ма сна зи пе снич ке ре чи и разли
чи тим сфе ра ма на ше тра ди ци је и кул ту ре. Из тог раз ло га ме лан хо ли ја 
не по ста је пре о вла ђу ју ће осе ћа ње збир ке, ни ти пре ла зи у огор че ност, као 
што се ни иро ни ја у ње го вим пе сма ма ни ка да не при бли жа ва ци ни зму. 

Чи ни се да ле по та Алек си ће вог пе снич ког гла са ле жи упра во у 
то ме: у од су ству сва ке пре те ра но сти и ста бил ном, усме ре ном ода би ру 
да се оста не про зи ран, али не и по вр шан, од ме рен, а не и пре тен ци о зан. 
По ме ну ти пе си ми зам у ви ђе њу са вре ме но сти и, с дру ге стра не, ду бо ко 
по што ва ње пре ма по сто ја но сти тра ди ци је и пе снич ке ре чи на ко јој она 
по чи ва, су сре ћу се у про ми шља њу о вре ме ну. На из ве стан на чин, оно 
обе ле жа ва це лу збир ку, али је по себ но ва жно што сти хо ви ма о вре ме ну 
Арап ски ка при чо и по чи ње и за вр ша ва. Увод на пе сма „Трак тат о вре ме ну” 
да је до бар увид у не ке од глав них ка рак те ри сти ка Алек си ће вог пе сни
штва. Ње го ва по е зи ја гу сто је пре мре же на кул тур ним и исто риј скомит
ским асо ци ја ци ја ма, при че му су об у хва ће не раз ли чи те исто риј ске епо
хе и ши рок ра спон раз ли чи тих сфе ра умет но сти. Не чу ди сто га што у 
ње го вим пе сма ма на и ла зи мо на име на као што су: Бер транд Ра сел, цар 
Фи ра ун, или уче њак Ибн алХај сам, или од ред ни це по пут Же ри ко вог 
Спла ва ме ду за, пи са ма ре дов ни це Ма ри ја не Ал ко фо ра до или Ку сту ри
чи ног фил ма Под зе мље. По е зи ја Ми ро сла ва Алек си ћа зах те ва, да кле, 
оба ве ште ног, па и уче ног чи та о ца, а стих ко јим „Трак тат о вре ме ну” 
по чи ње от кри ва да пе сник ра чу на на та квог са пут ни ка, те му се и ди рект
но обра ћа на са мом по чет ку збир ке, с по ве ре њем у ње го во (пред)зна ње 
и њи хо во ме ђу соб но раз у ме ва ње: „Не мо жеш а да не по ми слиш да пут 
као та кав / има не ке ве зе са про то ком вре ме на. / По гле дај мо са мо те три 
кра ве...”. По ступ но али са мо у ве ре но, Алек сић уво ди чи та о ца у пе снич
ки свет сво је но ве збир ке, с ја сним по зи вом да се њи хо ви по гле ди усме
ре у истом прав цу, чи ме се сма њу је дис тан ца из ме ђу чи та о ца и пе сни ка, 
али и чи та о ца и лир ског су бјек та. Та ква те жња се по твр ђу је да ље кроз 
збир ку, што зна чи да ни јед на од ред ни ца или асо ци ја ци ја ни је при сут на 
у ци љу за ма гљи ва ња зна че ња или уда ља ва ња чи та о ца од сми сла, већ 
са свим су прот но, као што то код до брих и ис ку сних пе сни ка би ва: се ман
тич ки по тен ци ја ли се уве ћа ва ју, а лич но ис ку ство уни вер за ли зу је. Чи
та лац је при су тан и укљу чен од са мог по чет ка збир ке, по зван да за јед но 
са пе сни ком про ми шља, пре све га, о вре ме ну, би ва ју ћи при том при ну ђен 
да га осми шља ва и са вла ђу је ње го ве иза зо ве. 

Је дан од иза зо ва је из ми ри ва ње уз ви ше но сти и све вре ме но сти мита 
ко ји је, пе снич ким оком по сма тран, уро њен ду бо ко у сва ко дне ви цу, са 
при зем но шћу и учма ло шћу што ле же у за стра шу ју ћој на ви ци „уби ја ња 
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вре ме на”, ко јој је склон са вре ме ни чо век. И овај иза зов при су тан је већ 
у пр вој пе сми збир ке Арап ски ка при чо. Три кра ве „ко је пре жи ва ју по ред 
пу та / не где код се ла Кме ћа ни у бли зи ни Ба ња Лу ке” ис пу ње не су сми
слом и не на ру ши вим ми ром, а њи хо ви по гле ди би ва ју ре чи ти ји од фи
ло зоф ских трак та та. Па ра лел но, го то во ве ри стич ки, пе сник да је сли ку 
три чо ве ка ко ји гриц ка ју ка ши чи це за еспре со у ба шти ка фа не. И док су 
кра ве у вре мен ски оке ан „уро ње не од пам ти ве ка”, пе сник ни ма ло слу
чај но по на вља исти при дев ка да пи ше о љу ди ма, при че му су они „уро
ње ни у ду ги дан”, че ка ју ћи „да вре ме про ђе пу тем Кме ћа ни – Ба ња Лу ка”. 
То че ка ње „да вре ме про ђе” ка рак те ри стич но је за мо дер ног чо ве ка. У 
пе сми „Стар ци” љу ди „се де, гле да ју у сат, и че ка ју да жи вот про ђе”. С 
дру ге стра не, жи во ти ње у по е зи ји Ми ро сла ва Алек си ћа не рет ко но се 
обе леж је сми сла и ве ли чан стве но сти. У пе сми „Хо тел Ру му ни ја” по глед 
на „ве ли ко Авра мо во ме со по там ско ста до / ка ко па се по утри на ма по ред 
ре ке Ка раш” од но си пре ва гу над ли те ра ту ром, те лир ски су бјект на кон 
тог по гле да не чи та ни је дан стих из ан то ло ги је ру мун ске по е зи је ко ју 
но си са со бом на пу то ва ње. Истин ску по е зи ју про на ла зи у ча ро ли ји за 
ко јом тра га и ко је се при се ћа, а ко ју нај че шће про на ла зи упра во у жи во
ти ња ма и у сво јим де ти њим успо ме на ма. Жи во ти ње су сим бол „иш чи
ле лог до ди ра с при ро дом” и ја сно учи та ног ци ља, као у пе сми „Ро де”, али 
и до слу ха са за бо ра вље ним сло је ви ма тра ди ци је у пе сми „Ждра ло ви”. 
У ис тој пе сми лир ски су бјект се пи та „ко ји нас је то спек такл за ди вио 
ви ше / од њи хо вог свад бе ног пле са”, на зна чу ју ћи ве ли ку кри зу да на шњих 
ге не ра ци ја оп чи ње них спек та клом и ме га ло ма ни јом. С дру ге стра не, 
ждра ло ви су озна че ни упра во као „ча роб не пти це”, да ле ке од нас су штин
ски „пу стих и си ро тих”. 

Ча ро ли ја се екс пли цит но по ми ње у још не ко ли ко пе са ма збир ке 
Арап ски ка при чо. Пе сма „У шет њи” от кри ва јед но став ност ко ја се у пе
сни ко вом по и ма њу суп тил но, али не рас ки ди во по ве зу је са сре ћом. Та ко 
је лир ски су бјект сре ћан што хо да и што мо же да по сма тра људ ска ли ца, 
али га из не над на ту га су срет не ка да у не ком ту ђем угле да дра ги лик ко га 
одав но не ма. У тој „слат кој а те шкој оп се ни” лир ско „ја” на ла зи ча ро
ли ју од ко је се „ле чи” бро ја њем ко ра ка. Већ је у пе сми „Моћ” ре че но да 
је лир ски су бјект „раз ло жан као Бер транд Ра сел”, а бро ја ње ко ра ка су
ге ри ше по сто ја ње не ке ти хе ло ги ке, раз бо ри то сти и ми ра. Све то ни је у 
су прот но сти са ча ро ли јом већ про тив те жа ње ној за мам ној сна зи, по себ но 
ва жна он да ка да де лу је да ће „бр зо и не по врат но ис коп не ти мо ја на да / 
да по сто ји не што ва жни је и леп ше / од си ро ма шне ствар но сти”. Пе сма 
„Огле да ло” из ко је је стих по себ но је зна чај на у Алек си ће вој збир ци, не 
са мо за то што је по њој на сло вљен ци клус у ко јем се на ла зи. На и ме, 
се ћа ње на играч ке у де тињ ству и је дан ко мад сло мље ног огле да ла ме ђу 
њи ма, до но си бит не Алек си ће ве ау то по е тич ке мо мен те. Огле да ло по
ста је из вр сна ме та фо ра за „по сред но по сма тра ње све та и жи во та” ко је 
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опи ја пе сни ка, за по тре бу да се на слу ћу је оно стра но, сно вид но и још 
„хи ља ду чу де са” ко је мо гу да на хру пе из по ле ђи не огле да ла, а ко је оста
ју на кон цу да ле ка лир ском су бјек ту јер му је дра жа иде ја „си ро ма шне 
ствар но сти”. За то су и бај ке по вод да се до ђе до се бе, а не ви ше до прин
це зе, јер ствар ност по ста је, ка ко је „по Про пу”, она „јед на бај ка”, док је 
све оста ло – до ми шља ње. На та кав за кљу чак на во ди нас пе сма „Ажда ја 
и ца рев син”, али и „Не иди ду бо ко у шу му” где се, упр кос ма ги ји ви ла 
и ви ле ња ка у шу ми, на по чет ку пе сме по зи ва да се ослу шне умил на 
ме ло ди ја ко ја под се ћа на де тињ ство, а при кра ју, „сво је ус треп та ло ср це”. 
Пра ва, истин ска ча ро ли ја ле жи, да кле, у то ме, а пе снич ка реч је та ко ја 
има моћ да је уне се у си ро ма штво ствар но сти. За ни мљи во је да је у ау то
по е тич ком сми слу по ме ну тој пе сми „Огле да ло” ко ре спон дент на пе сма 
„Од го вор” у ко јој се екс пли цит но го во ри о на стан ку пе сме. При мет но 
је ду бо ко по што ва ње пре ма пе снич ком чи ну, али и вр ло ја сна свест да 
по сто ји не што те ле сно и не кон тро ли са но у ње му, по пут ки ја ња или пу
шта ња гла са. На кра ју, ме ђу тим, по но во на ла зи мо ме та фо ру огле да ла: 
„Или, као кад че каш / да се уми ри во де на по врш, / да би ја сно ви део / 
од раз сво га ли ца / у њој”. Де лу је да ни је слу чај но што пе сма „Од го вор” 
сле ди на кон пе сме „Огле да ло”, јер као да у њој чи та лац на ла зи же ље но 
раз ре ше ње оно га што се на ла зи на по ле ђи ни огле да ла из де тињ ства: 
пра ва чу де са су у огле да њу са соп стве ним ли ком, ко ји се, ко нач но, на 
кра ју ре флек ту је у пе сми. 

За про цес са мо о гле да ња, пе сни ку је, оче ки ва но, ва жно се ћа ње на 
соп стве но де тињ ство и прет ке. У пе сми „Ли шће опа лих се ћа ња” са из
ра зи том ме лан хо ли јом про го ва ра се о од ла ску нај ми ли јих и сво ђе њу 
жи во та на не по у зда на се ћа ња. Јед но, ме ђу тим, оста је ве о ма сна жно у 
ме мо ри ји лир ског су бјек та, те се од ла зак у цир кус у де тињ ству по но во 
по ве зу је са деј ством ча ро ли је. Оно са чи ме пе сник за вр ша ва сво ју пе сму 
ни је, ипак, де ти ња опи је ност већ на гла и су ге стив на сли ка клов на ко ји 
ски да цр ве ни нос и „оста је тек мр зо во љан ста рац”. Не ма раз о ча ра ња или 
гор чи не већ по сто ја ност и сна га сли ке ко је под се ћа ју на ку ка ви цу из 
зид ног са та, или пр ва че ти ри то на Пе те Бе то ве но ве сим фо ни је. Ци клус 
„Злат не за кр пе” до но си та кву сна гу и по сто ја ност кроз пе сме ко је су дру
го ис хо ди ште пе сни ко вог са мо о гле да ња. То су, пре све га, на ша тра ди ција 
и кул ту ра. Ци клус је по све ћен они ма ко ји нас утвр ђу ју у на шем на ци о
нал ном иден ти те ту, те та ко чи та мо пе сме о Је фи ми ји ној По хва ли кне зу 
Ла за ру, о 166. ли сту Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, о „по лу бо гу” Га ври лу 
Прин ци пу, о пра вед ном Пе тру Ко чи ћу, али и о жр тва ма ко је све до че о 
стра шним уда ри ма на на ше на ци о нал но би ће, а чи ји су сим бол Стра же
ви ца и по би је ни же те о ци у Ста ром Грац ком. Пе сма „Злат не за крпе” ко јом 
се ци клус отва ра да је нео бич ну по ве зни цу из ме ђу кинт су ги мај сто ра и 
Је фи ми је, и ова ле па и успе шна ана ло ги ја ши ри сво је се ман тич ко по ље 
на све оне ко ји су „по зла ти ли” на шу кул тур ну тра ди ци ју, али и на са мог 
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пе сни ка. Алек си ће во по што ва ње пре ма ле по ти, ве шти ни и пле ме ни то сти 
не за у ста вља се на пу ком ди вље њу већ по ста је пло до но сан за да так за 
ње га са мог: да као кинт су ги мај стор учи ни да „за си ја пле ме ни ти ожи
љак”, и да сво јим пе сма ма „са по ре клом и сми слом спа ја”. 

Збир ка Арап ски ка при чо не оста је, да кле, са мо све до чан ство о они
ма ко ји, као у исто и ме ној пе сми, стре ме ка свом кра ју, или о они ма чији 
је жи вот, као код не срећ не Сан дре Д’О ри ол, „бе сми сле ни пут ко ји пре
ла зи мо / ка да у ве ли кој бр зи ни про ма ши мо / по след ње свр сис ход но ис
кљу че ње са ау то пу та”. На су прот пра зни ни и ја ло во сти та квог „уби ја ња 
вре ме на”, чвр сто и не по ко ле бљи во сто ји зах тев да се вре ме ипак ис пу ни 
со бом, а ис ки да ни по де о ци исто ри је спо је са по ре клом и сми слом. Иа ко 
збир ка Ми ро сла ва Алек си ћа је сте лир ски „трак тат о вре ме ну”, мо же да 
из не на ди чи ње ни ца да по след њи ци клус и пе сма под на зи вом „По след
ње де те”, прем да су и у њи ма у фо ку су вре ме и по ни шта ва ње вре ме на, 
не но се на слов ко ји би ја сно ука зи вао на то. Мо жда је раз лог тај што је 
од уки да ња вре ме на су штин ски бит ни ји ко на чан не ста нак не ви но сти 
све та, то деч је пре по зна ва ње ле по те, је дин стве но и не по но вљи во то ли ко 
да по след ње де те гр ли сво ју сен ку, а не нас „ова кве”. Је ди но још вред но 
оста је, да кле, за гр љај по след њег де те та са са мим со бом, ко ји под се ћа 
чи та о ца на по сто ја ње оне за бо ра вље не ча ро ли је у ср жи „си ро ма шне 
ствар но сти”. Ми ро слав Алек сић ни је са мо ода ни чу вар те ча ро ли је већ 
и њен тво рац, а Арап ски ка при чо је још јед на по твр да ње го ве из у зет не 
су ге стив но сти и мо ћи да де лом та кве пе снич ке ствар но сти по ста не и 
са вре ме ни чи та лац. 

Мср Са ња ПЕ РИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 

sa nja pe ric3223@gmail.com

СУ ФИЈ СКА ВИ ЗИ ЈА ЧО ВЕ КО ВОГ УСПЕ ХА

Ах мед Aбдулмагид, Хим на ми ра, Аго ра, Но ви Сад 2020

Еги пат ски про зни пи сац Ах мед Аб дул ма гид (1980), прем да ма ње 
по знат из ван гра ни ца арап ског све та, на гра ђи ван је за сво је ства ра ла
штво, a ње го ве књи ге на ла зе се ме ђу нај про да ва ни ји ма. Ро ман Хим на 
ми ра (2013) ње гов је пр ве нац, де ло ко јим је ду бље за ко ра чио у свет 
књи жев но сти и по ку шао да ин спи ри ше љу де о ду хов но сти, мо рал ним 
вред но сти ма и чо ве ко вом пра вом сми слу по сто ја ња, че сто за не ма ре ним 
у ци ви ли за ци ји, пре те жно ори јен ти са ној ма те ри јал ним вред но сти ма. 
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Аб дул ма гид има ја сну за ми сао. Ње на нит се не пре ки да, а раз ли чи ти 
угло ви гле ди шта, вре мен ска дис тан ца и фор ма у ро ма ну слу же ис тој 
свр си, да при ка жу сна гу ве ре и ње ну моћ пре о бра жа ја. 

Пи сац функ ци о на ли зу је Бул га ко вље ву тех ни ку тек ста у тек сту, 
по сред но до во де ћи у ве зу два чо ве ка истог име на, Ха ли да Аб дел да је ма 
са Ха ли дом Мах фу зом. На из глед слу чај на си ту а ци ја пре ра ста у суд бин
ско пред о дре ђе ни до га ђај, а на чи та о цу је да про ник не у ње го во зна че ње. 
Еле мент тај но ви то сти и не до ре че ност ни ка ко не ре ме те ла ко пра ће ње 
рад ње, ни ти на ру ша ва ју сми сао ко ји је до сле дан до кра ја де ла. Хим ну 
ми ра, у по гле ду сти ла, од ли ку је јед но став ност, ја сне ми сли и не дво сми
сле на по ру ка. Сва ка ко да је пи та ње ду хов но сти ком плек сно, а ње на те о
ло шка при ро да из вор је раз ли чи тих ин тер пре та ци ја, ме ђу тим Аб дул
ма ги до во гле ди ште је тран спа рент но. Уну тра шњи спо кој до но си мир са 
дру гим љу ди ма и све том, по сто ји у сва ко ме, при че му је и да ље не до
сти жан ве ћи ни. Да на шњи чо век је гне ван, че сто се би чан и ве чи то у жур
би, не успе ва да га про на ђе, ни не на слу ћу је ње го во по сто ја ње. Та шти на, 
гор дост, са мо до вољ ност, се бич ност, за вист ду шев не су бо ле сти ко је 
до во де по је дин ца у су коб са око ли ном, ства ра ју ћи култ му че ни ка, жр тве 
ко ја оправ да ва сво је по ступ ке.

Та кав чо век је Ха лид, онај о ко ме се при ча и, чи ни се, онај ко ји слу
ша. Ис пр ва су по ве за ни са мо име ном, по том по тре бом да пи шу, али све 
то су на го ве шта ји да их ве же не што из ну тра, по тра га за ин спи ра ци јом, 
же ља да свет пре по зна њи хов та ле нат. Обо ји ца сво ју по тра гу за по чи њу 
мо ти ви са ни љу ба вљу пре ма књи жев но сти и пи са њу, не га је са мо сен ти
мен тал на осе ћа ња пре ма пи са ној ре чи, по ку ша ва ју ћи да из о штре сво ја 
чу ла за ле по ту је зи ка и сти ла већ по се ду ју та ле нат, че га су све сни. Упра
во из те све сти до ла зи њи хо во не стр пље ње и осе ћај при ви ле го ва но сти, 
че сте по ја ве ма те ри ја ли стич ког, ужур ба ног дру штва, ко је ау тор по сред
но кри ти ку је. По тре ба да се не што оства ри од мах на кон за ми шља ња 
истог, ко ри сте ћи се ис кљу чи во по сто је ћим та лен том, уме ћем, те шко је 
оства ри во, при том са свим не при род но. Ау то ро ва кри ти ка упу ће на дру
штву по сред ством ли ка Ха ли да Мах фу за, пи сца та лен то ва ног, али не
спрем ног да се су о чи са иза зо ви ма ко ји сто је на пу ту успе ха, мо же се 
опи са ти ре чи ма Еми ла Зо ле: „Умет ник је ни шта без та лен та, а та лент је 
ни шта без ра да”. Ни је про бле ма ти зо ван са мо аспект успе ха, те ме ље ног 
на та лен ту без уло же ног ве ћег тру да већ и по сле ди це ко је та кво по на
ша ње оста вља не са мо на по је дин ца но и на ње го во окру же ње. Не у спех 
бр зо пле тих и не стр пљи вих пре тва ра их у за вид не и огор че не, кив не на 
свет ко ји је пре ви ше слеп и не ук за њих, али ни бли ски љу ди их не схва
та ју, јер не под ре ђу ју свој жи вот њи хо вом сну и по тре ба ма. Аб дул ма гид 
раз у ме чо ве ка, схва та узро ке ње го вих ма на, за ла зе ћи у скри ве не де ло ве 
људ ске ду ше от кри ва стра хо ве, сла бо сти, али пру жа и ре ше ње, на чи не да 
се чо ве ков ум и те ло очи сте од по гре шних вред но сти. Та квим при сту пом 
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ства ра вер не ли ко ве, сло же не ин ди ви дуе чи ји су жи вот ни пу те ви исто
вре ме но је дин стве ни и уни вер зал ни.

Су фи зам, ми стич ки аспект исла ма, сво је вр сна је под ло га ро ма на, 
на го ве ште на и пре ње го вог по чет ка сти хо ви ма за ко је се прет по ста вља 
да при па да ју Џе ла лу ди ну Ру ми ју, пер сиј ском пе сни ку и су фиј ском ми
сти ку. Сти хо ви по зи ва ју чо ве ка да при ча о Бо гу, али не од ре ђу ју ко је тај 
чо век и ка кав мо ра би ти, јер о Бо гу мо же сва ко да раз го ва ра, не по сто је 
по жељ ни и од ба че ни. Хим на ми ра на сло вом упу ћу је да се ра ди о књи зи 
спо ко ја ко ја за крај ње од ре ди ште има љу бав и спо зна ју као цен трал на 
ме ста су фи зма. Су фи је по ку ша ва ју да спо зна ју ствар ност, пре ко ко је, по
том, до ла зе до љу ба ви, оства ру ју ћи та ко уну тра шњи мир о ком се сва ко 
ба рем јед ном за пи тао, да ли га је мо гу ће по сти ћи, те ка кав је осе ћај ка да 
се ис ку си? И оно кључ но, мо же ли веч но да тра је? Ха лид Мах фуз за по
чи ње ту по тра гу, у име се бе и свих дру гих ко ји ма је по тре бан но ви по че
так, лу та у те жњи да ухва ти тај тре ну так ми ра, пре ко Аме ри ке до Све те 
џа ми је у Ме ки. Гил га меш за по чи ње пу то ва ње ка ко би на шао тај ну веч ног 
жи во та, Оди сеј лу та мо ри ма тра же ћи пут до ку ће и по ро ди це, а Ха лид 
са мо же ли да про на ђе се бе, пра вог се бе ко ји раз у ме, пра шта и во ли. 

Мо тив пу то ва ња и лу та ња, дав но при су тан у књи жев но сти, и ов де 
на ла зи сво је ме сто, што се ма ни фе сту је као стал но при сут на по тре ба 
чо ве ка да не што про ме ни, да то не што на ђе, ма кар се мо рао осме ли ти 
на од ла зак у не по зна то. Књи жев ност се ме ња, не пре ста но об ли ку је по 
вре ме ну у ко ме се ра ђа ка ко би оп ста ла, али и да ље оста ју исте бољ ке 
и не схва ће ност по је дин ца, oдређена фи ло зоф ска и ег зи стен ци јал на пи
та ња не ис црп на су, ван вре мен ска, по пут по сти за ња ду хов ног ми ра и 
без у вет не љу ба ви на ко ја Хим на ми ра да је из не на ђу ју ће јед но ста ван 
од го вор. Упра во у то ме ле жи по те шко ћа ње го вог про на ла ска, или, бо ље 
ре ћи, уви ђа ња. Ни је у пи та њу тр ка, циљ ни је уда љен и не зах те ва жур
бу. Ни је чак по треб но ни по ме ри ти се, ићи у да ле ке све те зе мље као 
Ха лид, ако се чо век одво ји од за глу шу ју ћег све та док је у ње му. Пра те ћи 
су фи стич ко уче ње, ро ман до след но упу ћу је на чо ве ко во ср це као ме сто 
љу ба ви и спо зна је. То је од го вор ко ји је у сва ком чо ве ку. За то га је нај
те же и от кри ти.

Пре ко спо зна је ствар но сти се, ре че но је, до ла зи до љу ба ви, а она, 
пре ма су фи ја ма, има ви ше об ли ка и ни воа. Ни су те жи ли ис кљу чи во 
љу ба ви чо ве ка пре ма Бо гу, зна ју ћи да је не пот пу на без бо жи је љу ба ви 
пре ма чо ве ку и се би са мом. Лик Ха ли да Мах фу за при мер је та квог по
и ма ња љу ба ви, јер све док је не пре по зна, истин ски не осе ти, за тво рен 
је у си ви лу соп стве ног ума, слеп за јар кост жи вот них бо ја. Осе ћа се уса
мље но окру жен љу ди ма, не схва ће но по ред за бри ну те по ро ди це и при
ја те ља, не во ље но жи ве ћи са во ље ни ма. На из глед од ба чен и не по же љан, 
он је тај ко ји од гу ру је дру ге, ве чи то им про на ла зе ћи ма не. Од но си са 
дру ги ма огле да ло су ње го ве сли ке о са мом се би, сум ње да је вре дан ичије 
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љу ба ви, по чев ши од бо жи је. Џе ла лу дин Ру ми, чи јим сти хо ви ма ро ман 
за по чи ње и за вр ша ва, ис ти цао је сна гу и ле по ту љу ба ви, без ко је би, ка ко 
је сма трао, свет пре су шио. По сма тра ју ћи свет као плод бо жи је љу ба ви, 
су фи је су по све ћи ва ле па жњу при ро ди и де ша ва њи ма у њој, што се у ро
ма ну очи ту је Ха ли до вим по ку ша ји ма да се сје ди ни са при ро дом, на у чи 
њен је зик и раз у ме ње не по ру ке. Ру ми је пи сао о са вр ше ном чо ве ку и је
дин ству при ро де, а ро ман је ве ран и сли ко вит при каз ње го вог уче ња. У 
ми ру са со бом, сје ди њен са при ро дом, те ис пу њен љу ба вљу, чо век по сти
же ду хов но са вр шен ство, нај у зви ше ни ји сми сао по сто ја ња. 

Хим на ми ра, да за кљу чи мо, сли ка је со фи сти ци ра не ин тер тек сту
ал но сти, ве ште пси хо ло ги за ци је ли ко ва, ре ли гиј ског зна ња и сно ва. 
Ра ни је по ме ну ти еле мент ми сте ри је у ве зи је са сном, и до во ди у пи та ње 
до та да ство ре не за кључ ке, оста вља ју ћи чи та о цу на раз ми шља ње да про
ту ма чи шта је исти на, и да ли она мо ра да се схва ти јед но ди мен зи о нал
но, или је сва ки од го вор на то пи та ње при хва тљив уко ли ко ис ти че ми
сао ко ја се ја вља у ро ма ну: „Ка да очи стиш ср це од бе са, мр жње, стра ха, 
оча ја, бо ла и се бич лу ка, та да и са мо та да, у се би ћеш про на ћи оно што 
тра жиш”. До брим осе ћа јем за за вр ша ва ње сва ког по гла вља ко је бу ди 
зна ти же љу о оно ме што сле ди, Ах мед Аб дул ма гид не оста вља из бор чи
та о цу, осим да се чи та ње на ста ви без од ла га ња, исто вре ме но са по тра гом 
о на чи ну про чи шће ња ума и ду ше. По тра га за хим ном ми ра, у том кон
тек сту, не сме се од ла га ти.

Ду ши ца ШИП КА



771

И З  С В Е  Т А

СЕР ХИО РА МИ РЕЗ У НО ВОМ ЕГ ЗИ ЛУ

Ни ка ра гван ски пи сац Сер хио Ра ми рез, ко ји је већ жи вео у 
ег зи лу у Шпа ни ји се дам де се тих го ди на про шлог ве ка бе же ћи од 
дик та ту ре Ана ста си ја Со мо зе, не дав но је по но во за тра жио по ли
тич ки азил, по што је ак ту ел ни ре жим пред сед ни ка Да ни је ла Орте
ге из дао 9. сеп тем бра на лог за пи шче во при во ђе ње. Ра ми рез, до бит
ник На гра де „Сер ван тес” за 2018, у том тре нут ку на ла зио се на 
пу ту за Шпа ни ју, где је имао за ка за не оба ве зе код из да ва ча свог 
нај но ви јег ро ма на Тон го ле ле ни је знао да игра (Ton go le le no sabía 
ba i lar) и Ин сти ту та Сер ван тес, ко ји му при пре ма европ ску тур не ју. 

Ра ми рез је имао зна чај ну уло гу у сан ди ни стич ком по кре ту 
и ре во лу ци ји и на кра ју је био пот пред сед ник Ни ка ра гве, али се 
са Да ни је лом Ор те гом по ли тич ки раз и шао по чет ком де ве де се тих 
го ди на. Ор те га је по дру гом до ла ску на власт 2007. на пу стио ле
ви чар ску по ли ти ку, збли жио се са Ка то лич ком цр квом и круп ним 
ка пи та лом, за по слив ши чла но ве сво је по ро ди це у во де ће мо но пол
ске ком па ни је. Прет по ста вља се да је по вод за нај но ви ји на лог за 
при во ђе ње упра во био по след њи ро ман, при по вест ин спи ри са на 
сту дент ском по бу ном у пре сто ни ци Ма на гви 2018. и ње ним крва
вим гу ше њем, са пре ко че ти ри сто жр та ва.

СТИ ПЕН ДИ ЈА ЏИ НИ ЈУС ФОН ДА ЦИ ЈЕ  
МА КАР ТУР

Аме рич ка фон да ци ја „Ма кар тур” до де љу је сти пен ди ју „Џи
ни јус” ко ја се сма тра нај пре сти жни јим умет нич ким при зна њем у 
САД јер пр ко си кул тур ним и је зич ким гра ни ца ма аме рич ког кон
ти нен та. Кан ди да те пред ла же ано ним ни жи ри, а де ла вред ну је 
ано ним но иза бра ни ко ми тет, би ра ју ћи „по је дин це ко ји су по ка за
ли из ван ред ну ори ги нал ност и по све ће ност у сво јим кре а тив ним 
на сто ја њи ма.” 
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Ово го ди шњи до бит ник је Да ни јел Алар кон (1977), ро ђен у 
Пе руу и од ра стао у САД, при по ве дач, есе ји ста и но ви нар, са рад
ник Њу јор ке ра и про фе сор на Уни вер зи те ту Ко лум би ја. Об ја вио 
је на ен гле ском до са да три ро ма на и збир ку при по ве да ка. За ро ман 
Из гу бље ни ра дио град (Lost City Ra dio) до био је 2007. на гра ду аме
рич ког ПЕН цен тра, док га је исте го ди не ча со пис Гран та увр стио 
у Ан то ло ги ју два де сет и јед ног мла дог аме рич ког пи сца. У са оп
ште њу о ово го ди шњој на гра ди, ко ми тет фон да ци је на во ди Алар
ко но во ис тра жи ва ње „дру штве них, кул тур них и је зич ких ве за у 
Ла тин ској Аме ри ци” и ис ти че ње гов при по ве дач ки та ле нат. 

НО ВА КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА

По до би ја њу ме да ље На ци о нал не књи жев не фон да ци је за до
при нос аме рич кој књи жев но сти 2014, Ур су ла ле Гвин је из ја ви ла 
да „до ла зе те шка вре ме на, да ће мо же ле ти да чу је мо гла со ве пи са ца 
ко ји ви де ал тер на ти ве са да шњем на чи ну жи во та у дру штву ис пу ње
ном стра хо ви ма и оп сед ну том тех но ло ги ја ма, пи са ца ко ји ће сво јом 
има ги на ци јом да ти ствар не осно ве да се на њи ма из гра ди но ва на да”.

Се дам го ди на ка сни је, уста но вља ва се на гра да по име ну плод
не ау тор ке мо дер не на уч не фан та сти ке, пе сни ки ње и есе јист ки ње, 
пре ми ну ле 2018, ко ја ће се до де љи ва ти сва ког 21. ок то бра, на њен 
ро ђен дан, по чев ши од 2022. Из нос од 25.000 аме рич ких до ла ра до
де љи ва ће се сва ке го ди не пи сци ма „има ги на тив не про зе” о ко ји ма 
је Ле Гви но ва го во ри ла 2014. Она је том при ли ком још ре кла и да 
ме да љу де ли са „свим оним пи сци ма ко ји су ду го би ли ис кљу че ни 
из књи жев но сти – мо јим ко ле га ма, пи сци ма фан та сти ке, пи сци ма 
има ги на ци је, ко ји пе де се так го ди на уна зад по сма тра ју ка ко зна чај
не на гра де од ла зе у ру ке та ко зва них ре а ли ста.” А ка да до ђу те шка 
вре ме на, под се ти ла је Ле Гви но ва, „би ће нам по треб ни пи сци који 
још пам те шта је сло бо да – пе сни ци, ви зи о на ри, ре а ли сти круп
ни је ре ал но сти.” 

У са оп ште њу ње не фон да ци је, ка же се да ће но ва на гра да 
би ти до де љи ва на у сла ву пи са ца у чи јим де ли ма се на ла зе „од ра
зи те ма и иде ја кључ них у ве ли чан стве ном опу су Ур су ле ле Гвин: 
ан тро по ло шке ре флек си је о на ди и сло бо ди, ал тер на ти ве кон флик
ти ма и хо ли стич ки по глед на ме сто чо ве чан ства у при род ном по
рет ку.” За на гра ду су по доб ни пи сци и пе сни ци свих пра ва ца и 
жан ро ва. У жи ри ју ће, по ред оста лих, од лу чи ва ти и пи сци Деј вид 
Ми чел, мек сич ки пе сник и ро ман си јер Лу ис Ал бер то Уре ал и мла
да књи жев ни ца фан та сти ке Бе ки Чејм берс.
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НО ВИ ПРЕД СЕД НИК МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПЕН-а

За но вог пред сед ни ка Ме ђу на род ног ПЕНа, ко ји у овој го ди
ни обе ле жа ва сто ту го ди шњи цу осни ва ња, иза бран је на кон гре су 
ове ор га ни за ци је тур ски књи жев ник курд ског по ре кла Бур хан 
Сон мез (1965). Кон грес је због ак ту ел не пан де ми је одр жан у он лајн 
фор ма ту. А „док се чи тав свет бо ри про тив епи де ми је ко вид19, 
јед на дру га епи де ми ја, зва на ау то ри та ри зам, ши ри се по све ту. 
Сло бо да из ра жа ва ња и сло бо да кре а тив но сти под те шком су паљ
бом. За то нам је Ме ђу на род ни ПЕН да нас по треб ни ји не го ика да”, 
из ја вио је по сле из бо ра Бур хан Сон мез.

Сон мез, по обра зо ва њу прав ник, има бо га то ис ку ство у бор би 
са ау то крат ским ре жи ми ма. Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
по сле вој ног уда ра у Тур ској, био је је дан од ор га ни за то ра сту дент
ских про те ста, хап шен и под вр га ван тор ту ри. Као адво кат, ко ји је 
за сту пао оште ће не у слу ча је ви ма кр ше ња људ ских пра ва, био је 
ме та по ли циј ског и суд ског про го на, због че га је мо рао да за тра жи 
азил у Ве ли кој Бри та ни ји. У про гон ству је по чео да пи ше про зу, 
ко ја се пре во ди и об ја вљу је ши ром све та. У Ср би ји су му из да ти 
ро ма ни Ис тан бул Ис тан бул и Не ви ни. Ра ди као пре да вач на фа
кул те ти ма у Кем бри џу и Ис тан бу лу. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА
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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

БУ ДИ МИР АЛЕК СИЋ, ро ђен 1968. у Шав ни ку, Ста ра Хер це го ви
на у Цр ној Го ри. Ди пло ми рао је Оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев
но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је и ма ги стри рао и 
док то ри рао. Пи ше сту ди је, рас пра ве, есе је и кри ти ку. Про фе сор је на 
Це тињ ској бо го сло ви ји. Осни вач је и пред сед ник Управ ног од бо ра Ин
сти ту та за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа. Об ја вље не књи ге: Цр ве ноЦр на 
Го ра, 2002; Би бли ја и срп ска епи ка, 2016; Зна ме ни те лич но сти и еп ски 
ју на ци у Огле да лу срп ском (ко а у тор Љ. Ми лу ти но вић), 2019; Те ме но ви
је срп ске епи ке, 2020; Из про шло сти Цр не Го ре и Хер це го ви не, 2020; 
Еп ска мје ста у пје сма ма Ста ре Цр не Го ре и ње не око ли не (ко а у тор Љ. 
Ми лу ти но вић), 2021. При ре дио ви ше књи га и те мат ских збор ни ка. 

АН ТО НИН ВАЦ ЛА ВИК (ANTONÍN VÁCLAVÍK, 1927–1997), био 
је че шки и че хо сло вач ки књи жев ни на уч ник и уни вер зи тет ски про фе
сор. Свој рад ни век про вео је као про фе сор исто ри је ру ске књи жев но сти 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни ве зи те та Па лац ки (Оло мо уц, Че шка). Био 
је члан Че шког на ци о нал ног ве ћа и До ма на ро да Са ве зне скуп шти не на 
по чет ку тзв. пе ри о да нор ма ли за ци је, али је на кон 1969. го ди не, из по ли
тич ких раз ло га, сме њен са ових функ ци ја. (Л. Г.)

МЛА ДЕН ВЕ СКО ВИЋ, ро ђен 1971. у Зе му ну. Пи ше књи жев ну кри
ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Раз ме шта ње фи гу ра, 2003; Ме сто вред
но при че. Раз ме шта ње фи гу ра II, 2008; Ши ри на из ма шта ног све та – 
сту ди је о срп ској књи жев но сти, 2013; Срп ски пи сци про шлог и са да шњег 
вре ме на, 2019. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је
зик, за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра
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ди шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко
ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 2008; 
Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та ње 
та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то пи сна при по вест с 
про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан дри ћа, 2013; Да но
ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи, 
се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) је зи ку и (сво јој) 
по е ти ци, 2015; Иза бра на де ла, 1–5, 2017–2018; Да но ноћ ник 2, 2019; Број
ча ник, путoписни днев ни ци, 2021. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви 
Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (прир. М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (прир. М. Јев тић), 2011; На са мо с Ми ла ном 
Ко њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018; Раз го вор с Не ма њом, био
граф ска и ау то по е тич ка са би ра ња (прир. Не ма ња Пе ић), 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Тре нут но je 
док то рант ки ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где при пре
ма ди сер та ци ју о Бран ку Миљ ко ви ћу. На Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду је ис тра жи вачпри прав ник и сти пен ди ста Шта јер ске по кра ји
не на Уни вер зи те ту у Гра цу. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи ше по е зи
ју, есе је и кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ру ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛАН ГРО МО ВИЋ, ро ђен 1988. у Чач ку. Сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ан га жо ван као ис тра жи вачпри прав ник на Ка те дри 
за срп ску књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Kњига 
на уч них есе ја: За пи си из сту дент ског до ма – пре ма есе ји ма о књи жев
но сти, 2014. Књи га пе са ма: Спи ра ла, 2020. При ре дио ви ше књи га.

РА ДО СЛАВ ЕРА КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Вр ба су. Ре дов ни је про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је 
и огле де из књи жев не исто ри је. Об ја вље не књи ге: Ро ман Дра гу ти на 
Или ћа, 2004; Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 2008; Ски це руб них 
про сто ра књи жев ног на сле ђа, 2009; Књи га о Ја ко ву, 2016; Днев ник чита
лач ких ис ку ше ња, 2019. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.
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БОГ ДАН КА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Сив цу код Сом бо ра. 
За вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за ру ски је зик и 
књи жев ност. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи са њем при ка за ли ков них 
из ло жби, пре во ди с ру ског и на ру ски (Пу шкин, До сто јев ски, Је се њин, 
Бул га ков, Ах ма ду ли на и др.). Жи ви у Су бо ти ци.

ПЕ РО ЗУ БАЦ, ро ђен 1945. у Не ве си њу, БиХ. Пи ше по е зи ју, есе је, 
књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пе сме за де цу и дра ме. Об ја вље не књи ге: 
Ne ver mo re, 1967; Раз го во ри са го спо ди ном, 1971; Раз лог бла го сти, 1975; 
Мо стар ске ки ше, 1981; Иза бра не пе сме I–VI, 1988; Пој мов ник, 1990; По
ро дич на ве че ра, 1993; Бу ди при ја тељ ве тру, 1996; Ово сам ја, 1997; Лет 
из над де тињ ства, 1998; Но ћас сам те бе са њао, 1999; Љу бав је веч на, 
1999; Там не ри ме, 2001; Ти си ми све – из бор нај леп ших љу бав них пе са
ма, 2001; Пти це у гру ди ма (иза бра не и но ве пе сме), 2001; Мо ли тва за 
Сла ђа ну Ђор ђе вић, 2002; Иза бра не пе сме I–V (Пе сме из ше зде се тих, 
Пе сме из се дам де се тих, Пе сме из осам де се тих, Пе сме из де ве де се тих 
и Но ве пе сме), 2003; Ко те са да љу би, 2003; Ба што ви те пе сме, 2004; 
Нај леп ше пе сме Пе ре Зуп ца, 2004; Ка ко се ра сте, 2004; Мо ли тве ник сна, 
2004; Раз лог бла го сти, 2005; По вра так Мо ста ру, 2005; Кра ље вић и пе
сник, 2007; Лен ка Дун ђер ска – лир ска сту ди ја, 2009; Пе ро ди је, 2011; О 
вре ме ну и не вре ме ну, есе ји, 2012; Хор беч ких де ча ка у си на го ги, 2012; 
При ро до пис, 2013; Гла со ви у ти ши ни, 2017; Пе сме за Ми ле ну (Ми ле ни на 
пе сма ри ца), 2017; Иза бра не пе сме, 2018; Пи сма Д. Т. на не бе ску адре су, 
2018; Клуп ко жи во та, 2019; Мо стар ске ки ше и не ка дру га зе мља, из бор 
из по е зи је и про зе, 2020.

ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ (Гор ња Са бан та код Кра гу јев ца, 1961 – 
Кра гу је вац, 2021). Пи сао је по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во
дио с ру ског, фран цу ског, ен гле ског и не мач ког. Књи ге пе са ма: По гле дај 
дом свој (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ми ле нић), 1989; Из ван ума, 1991; Три 
оба ле (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ве лич ко вић), 1991; Там ни врт, 1992; 
Уса мље ни пут ник, 1994; По сле ра та, 1996; У го ра ма, 1996; Ср би ја зе мља, 
1996; Сен ке у дво ри шту, 1996; Вре ло, 1997; Ми ла но вач ким пу тем, 1997; 
Не по врат но, 1998; Књи га о зло чи ну, 2001; Пре су да, 2001; Пред ноћ, 2002; 
Не мој да ме зо веш, 2002; Пре не го одем (из бор), 2005; Пе сме (из бор, дво
је зич но срп ско/ру ски) 2006; Ју тра, 2008; По се ди, 2011; Стуб, 2013; Пред
гра ђе хо ри зон та, 2017. Књи га при по ве да ка: Ево мр тав ле жим у зе мљи 
Ср би ји, 2013. Ро ма ни: Ста рац са Пи ва ре, 2003; Hol lan der, 2005; Ме со је ђе, 
2006; Све тло сти очи ју, 2014. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

СТЕ ВАН ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1996. у Кра ље ву. Ди пло ми рао је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на Ка те дри за срп ску 
књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма, а тре нут но на истом 
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фа кул те ту по ха ђа ма стер сту ди је. Сфе ру ис тра жи вач ког ин те ре со ва ња 
ве зу је за те о ри ју књи жев но сти и за књи жев ност 20. ве ка. Књи жев ну кри
ти ку и есе је об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ, ро ђен 1938. у Бри је сто ву код Да ни лов гра
да, Цр на Го ра. Пи ше при по вет ке, ро ма не и есе је. Есе ји и за пи си: Еден ски 
врт ла жи, 1973; Свој ства мо ћи, 2004; С кра ја ка по чет ку, 2013. Књи ге 
при по ве да ка: Тол стој и гу штер, 1996; Љу ди, сен ке, 2005; Гра ди тељ, 2008; 
Сто па ла, 2012; Ин ци дент, 2015; При по вет ке, 2017; Ар хи вар, 2018. Ро ма
ни: Још сам ов де, 1990; Про ла зни дom, 1997; Ин те грал на исто ри ја, 1999; 
Без да ни ца, 2004; Адре са бе ше мо ја, 2007; Гро бар, фе о фан и још по не ко, 
2009; Још сам ов де, књ. 2, 2009; Дан и не што од но ћи – ру ска по вест, 
2010; Ја ма без дна, 2012; Га ле ри ја Кир ка, 2019.

БО ЈАН КРИ ВО КА ПИЋ, ро ђен 1985. у Бач кој То по ли. Ди пло ми рао 
је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду. Књи жев ни тек сто ви су му пре ве де ни на ита ли јан ски, не мач ки, 
ма ђар ски, ал бан ски и ен гле ски је зик. Члан је Срп ског књи жев ног дру
штва. До бит ник је ви ше на гра да. Об ја вио је че ти ри књи ге: Тр чи Ли лит, 
за пи њу де мо ни, крат ке при че, 2013; Жо ха ров лет, по е зи ја, 2014; Про ле ће 
се на пут спре ма, ро ман, 2017. и Гне здо де ча ка, по е зи ја, 2019. Жи ви у 
Но вом Са ду и Ду бров ни ку. 

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, про у ча ва срп ску књи жев ност XVII и XVI II ве ка, као и аван
гард ну и нео а ван гард ну књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је 
и кри ти ку. Об ја вље не сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам – пул си ра ње 
сиг на ли зма, 2016; Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти (ре не
сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти), 2018. Књи га пе са ма: Без 
дла ке на ср цу, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

МИ ЛОШ МИ ХА И ЛО ВИЋ, ро ђен 1998. у Бе о гра ду. Сту ди ра срп ску 
књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ро ма ни: Зе он, 
2013; Ере ја, 2015. Об ја вио ве ћи број крат ких при ча и збир ку при ча Књи га 
од ра за, 2020.

МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар и књи жев
ник. Об ја вио 41 књи гу исто ри о граф ских сту ди ја, исто риј ских есе ја, до
ку мен тар не про зе, про зе и по е зи је. Од 2020. го ди не је ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске. Књи ге про зе: Ме сец од ве не ци јан ског са пу на, 2013; 
Код жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих име на, 2016; Ab ovo, 2018; 
Дан ко ји је стао да се од мо ри, 2018; Ду го пу то ва ње у Та ба ну: се вер на 
при ча, 2020. Ода бра не књи ге по е зи је: Наш мо зак је кри јум ча ре на ро ба, 
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2006; Ми смо ми ла зе ни ти стич ки свет, 2008; Ра ки ја и ра не, 2010; Зо ве 
се Бра на, 2017. Глав не исто ри о граф ске те ме ко је про у ча ва су срп ски 
до бро во љач ки по крет у Пр вом свет ском ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не 
1921–1941, исто ри ја Ба на та, исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској у 20. ве ку. Ода
бра не исто ри о граф ске сту ди је: Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 1920–
1941, 2013; Школ ство у но вим на се љи ма Ба на та 1920–1941, 2013; Срп ско 
до бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Не за пам ће на 
бит ка – срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016 (пре вод на че шки: 
Za po me nutý boj – Srbští dobrovolníci v Ru sku 1914–1918, 2020); Аме ри кан ци 
– срп ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018; Срп ски до бро вољ ци из Ба
на та, Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 2020; Ср би оп тан ти из Ма ђар ске у 
Кра ље ви ну Ју го сла ви ји (1921–1941), 2020; Од ра та до оп та ци је – Ло вра 
(1914–1924), 2020.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар, ре дов ни про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, дописни члан САНУ. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви 
по е зи је, 1990; Свети слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С 
ме ром и без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; 
Ста ри ли сац, 2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; 
Срп ска пе снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских писа
ца, 2007; Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 
2009; Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам
ти ве ка – фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре
жу ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 
2014; Сло во твр до – о пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, 2016; Сви мо ји ба нат
ски пи сци – при ка зе и при ка зи, 2016; Све ти слав Сте фа но вић, опет, 2016; 
Сре тен Ма рић, 2017; Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци, 2017; Сте
њак Цр њан ског, 2020; Са мид ба – нај ви ше о Па ви ћу, 2020. При ре дио ви ше 
књи га и ан то ло ги ја.

СА ЊА ПЕ РИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент ки ња је док
тор ских сту ди ја на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул тета 
у Но вом Са ду. Ба ви се са вре ме ним срп ским пи сци ма, пре свих пе снич
ким и есе ји стич ким ства ра ла штвом Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Пи ше есе је, 
на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље на књи га: Књи жев ност и 
ис хо ди шта – есе ји и кри ти ке о де ли ма срп ске књи жев но сти, 2020.

УРОШ РИ СТА НО ВИЋ, ро ђен 1994. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на 
Ка те дри за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где је за вр шио и ма стер 
сту ди је Срп ске књи жев но сти. При Сла ви стич ком ин сти ту ту Уни вер зи
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те та у Кел ну за вр шио је ма стер сту ди је Cul tu ral and In tel lec tual Hi story 
bet we en East and West. На кон за вр ше них ма стер сту ди ја по ха ђао је док
тор ске сту ди је Срп ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Тре
нут но ра ди као аси стент при Ин сти ту ту за сла ви сти ку Уни вер зи те та у 
Бе чу. Осни вач је Сту дент ског књи жев ног ли ста Ве сна при Фи ло ло шком 
фа кул те ту, уред ник ру бри ке По е зи ја у ча со пи су Ec ker mann. Жи ви у Бе чу 
и на Ум ки. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Об ја вио је збир ку песа ма 
Су тра, 2018. и ро ман Ви вид, 2020. 

СО ЊА РО ЗЕН ТАЛ, ро ђе на 2000. у Но вом Са ду. На кон за вр ше не 
Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”, упи су је Фи ло зоф ски фа кул тет у Но
вом Са ду, смер Ком па ра тив на књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти. 
Тре нут но бо ра ви на Уни вер зи те ту Кје тиПе ска ра у Ита ли ји, где по ха ђа 
пр ви се ме стар тре ће го ди не.

АВ ДИ ЈА САЛ КО ВИЋ, ро ђен 1974. у Но вом Па за ру. На кон за врше
не сред ње шко ле, ви со ко обра зо ва ње на ста вља на Од се ку за елек тро ни ку 
и ра чу на ре Уни вер зи те та Мар ма ра у Ис тан бу лу, Ре пу бли ка Тур ска. По 
по врат ку са сту ди ја 1997. го ди не ин тен зив но се ба ви пре во ђе њем. До 
са да је са тур ског на срп ски и бо сан ски пре вео бли зу 50 де ла, ме ђу ко
ји ма се ис ти чу Ча нак ка ле Мех ме да Ни ја зи ја, Ту ђи нац Ја ку па Ка дри ја и 
Ја, онај дру ги и друк чи ји сви јет Ибра хи ма Ка ли на. У ме ђу вре ме ну је 
ди пло ми рао на од се ку за Тур ски је зик и књи жев ност Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, на ко јем је та ко ђе за вр шио ма стер и од бра нио док тор ску те зу 
на те му „Је зик у де ли ма Пе ја ми ја Са фе”. Тре нут но ра ди у град ском му
зе ју у Но вом Па за ру, оже њен је и отац је пе то ро де це.

БУР ХАН СОН МЕЗ (BUR HAN SÖNMEZ), ро ђен 1965. у Тур ској, ди
пло ми рао је Пра во на Уни вер зи те ту Ис тан бул. Јед но вре ме ра дио је као 
адво кат. Пи сао је за раз не ча со пи се. Ду го је жи вео у Ве ли кој Бри та ни ји. 
Ау тор је ро ма на Се вер (Ku zey), Не ви ни (Ma su mlar), Ис тан бул Ис тан бул, 
Ла ви ринт. Ро ман Не ви ни до био је на гра де „Se dat Si ma vi” и „Iz mir St. Jo
seph”. Та ко ђе, до бит ник је на гра де „Dis tur bing the Pe a ce” ко ја му је уру
че на од стра не Vac lav Ha vel Li brary фон да ци је у Њу јор ку (2017), као и 
при зна ња „EBRD Li te ra tu re” (Лон дон) 2018. за ро ман Ис тан бул Ис тан бул. 
Ње го ве при че увр ште не су у ви ше ан то ло ги ја. Де ла су му пре ве де на на 
ви ше од три де сет је зи ка. Жи ви у Ис тан бу лу и Кем бри џу. (А. С.)

МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Пан че ву. Ба ви се срп ском књи
жев ном пе ри о ди ком ХIХ ве ка и исто ри јом срп ске књи жев но сти. Док то
ри ра ла 2020. го ди не са те мом „Ти хо мир Осто јић и срп ска књи жев на пе
ри о ди ка” на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше струч не ра до ве, 
сту ди је, при ка зе, огле де и ин тер вјуе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.
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ГОЈ КО ЧЕ ЛЕ БИЋ, ро ђен 1958. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше по е
зи ју, про зу, есе је и сту ди је. Књи ге пе са ма: Ли ра у чи сти ли шту, 1982; Филм 
у бун ке ру, 2014; Ко њи ца Мар ка Ан то ни ја, 2019. Књи ге при по ве да ка: Опро
штај од кра ља, 1992; Ва ло ви Атлан ти ка, 2001; Кан ди да ту ра, 2002; Заљу
бље ни прах, 2004; Бо ем ска се зо на, 2007; Тр чи у се ло и про бу ди те ле гра
фи сту, 2016; При че, 2020. Ро ма ни: Уби ство A. G. W. и го ње ње, 1988; Зре ла 
Хер та, 1990; Псе у до – the a ter ro man, 1994; City Club, 1995; Yu city, 1997; 
Па у ци, 2004; Ви те шки ро ман о жен ским су за ма, 2004; Гром, 2004; Бли
зан ци, 2004; По ко па ни чуј те, 2006, Миг, 2014; Крух цр ни и би је ли, 2017; 
Пе ци ра ки ја, 2020. Есе ји и сту ди је: Вје тре ња че Евро пе – Сер ван тес и 
европ ски ро ман од ба ро ка до пост мо дер не, 2011; До сто јев ски и За пад, 
2012; Ба рок Цр не Го ре, 1–3, 2015; Књи жев ност и пи сме ност од Цр но је
ви ћа до Пе тро ви ћа, 1–2, 2016; Цр на Го ра: пи смо и књи га – од пр ве штам
па ри је до па да Мле тач ке Ре пу бли ке (1494–1797), 2016; На ши пи сци и њи не 
ау ре, 2018; Есеј о Рил кеу, 2019; Ро бе Езо пе, 2020. Го ди не 2004. су му 
об ја вље на Ода бра на дје ла I–X.

ЕВ ГЕ НИЈ МИ ХАЈ ЛО ВИЧ ЧИ ГРИН, ро ђен 1961. го ди не у ме сту 
Ма ла Ви ска у Укра ји ни. Деч је го ди не је про вео у Ли тва ни ји, Ка зах ста ну 
и Укра ји ни, а од 1988. до 2002. го ди не жи вео је у Ју жноСа ха лин ску. Од 
2002. го ди не жи ви у Мо скви и Кра сно гор ску крај Мо скве. Об ја вио је 
збир ке пе са ма: Го нич, 2012; Не у сну ла лу ка, 2014; Под вод на лоп та, 2015; 
Не ви дљи ви про вод ник, 2018; Лам па над мо рем, 2020. Са ста вио је ан то ло
ги ју Мо сков ска го ди на по е зи је, 2014. и књи гу се ћа ња на Ан дре ја Би то ва 
Пор трет по зне им пе ри је, 2020. Ње го ви сти хо ви су пре во ђе ни на шпан
ски, фран цу ски, ен гле ски, пољ ски, хин ду, арап ски, тур ски, срп ски, маке
дон ски, че шки, азер беј џан ски, бе ло ру ски и укра јин ски је зик. До бит ник 
је ви ше на гра да.

По е зи ја је, че сто, по сле ди ца уну тра шњих по кре та и, го то во увек, 
по сле ди ца про жи вље них под сти ца ја. Они су код Чи гри на нај че шће зре
ли плод оно га што се, у не до зре ло сти, зби ва око ње га, и пре ви ре у ње му. 
Оно ме ко би га мо гао оп ту жи ти да је ње го ва по е зи ја че сто „ту ри стич ка” 
(јер ши ри пе снич ки је зик ге о граф ским тер ми ни ма и ет но граф ским уви
ди ма), убе дљи во су про ста вља чи ње ни цу да се, из окол них сли ка „за кле
тог пут ни ка”, нај че шће от кри ва и раз ви ја ње го во уну тра шње ста ње – 
углав ном оча ја ње због љу бав ног рас ки да, или смр ти во ље них би ћа – не
до ста ја ња љу ди ко је ни ле по та око ли не, ни му зи ка, ни пи ће – не мо гу 
на до ме сти ти. Он тра жи спо ља шње сен за ци је не са мо ка ко би про ши рио 
ви дик, већ и ка ко би њи хов склад или ле по ту упо ре дио и под вео под сво
је уну тра шње раз ми ри це: то, спо ља шње је, че сто, бо жи ји свет ко ји није 
у за до во ља ва ју ћој ве зи са чо ве ко вим ис ку ством. Та ко гле да но, Чи грин 
по ста је онај Блеј ков „ум стве ни пут ник” – ко ји пу ту је и спољ ним и уну
тра шњим све то ви ма, по ре ди их, и ста вља у од ре ђе ни од нос. 
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Дру ги зна чај ни спољ ни пе сни ков под сти цај на ла зи се у ли те ра ту
ри, ру ској и свет ској (Го гољ, Сти вен сон, Че хов итд.) – чи ни нам се у 
ис тој функ ци ји раз го ре ва ња и ја сни јег про ви ђе ња уну тра шњих те го ба 
и ра до сти. То ме до при но се и „по гле ди кроз про зор”, чо ве ка ко ји не са мо 
по ку ша ва да рас по зна вре мен ске при ли ке ко је ути чу на чо ве ко во би ва ње, 
већ и да схва ти „шум вре ме на” (или, ка ко би Па стер нак ре као, „ко ји је 
век на по љу”).

У та квим су че ли ца ма от кри ва мо сву рас кош отво ре но сти ње го вих, 
ина че за тво ре них, ин тро верт них до жи вља ја: до ла зи до пре пли та ња раз
ли чи тих вре ме на, ис ку ста ва и суд би на, пре ло мље них кроз сен зи бил но 
пе сни ко во „ја”. По ку ша ва да по сво ји сли ке све та, али и да раз у ме не схва
тљи ви жи вот ко ји га ис пу ња ва, чи ни срећ ним, или ра за ра. (В. Ј.)

ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин
ском фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи
ло зо фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери
ка Хоб сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да 
Ви ли јам са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. 
Ели о та, Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе 
Фиц џе ралд и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 
2006; Пре ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, 
удва ра ње, љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис 
Ле синг, Бен, у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни
ца, 2010; Ај рис Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен 
О’Б ра јен, На ре ци „Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 
2003; Ки ша мо ра па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; 
Лу из Велш, Та мер лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са 
мет ком, 2010; То мас Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул
ту ра, успон хип кон зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014. 

ДУ ШИ ЦА ШИП КА, ро ђе на 1996. у Су бо ти ци. Ди пло ми ра ла срп
ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. На 
истом фа кул те ту за вр ши ла и ма стер сту ди је школ ске 2020/2021. од бра
ном ма стер ра да „Вре ме и про стор у ро ма ни ма Оче ви и оци Сло бо да на 
Се ле ни ћа и Ла гум Све тла не Вел марЈан ко вић”.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т  С Т В О  З А  П Р И  П Р Е  М У  Т Е К  С Т А  З А  Л Е  Т О  П И С

Ча со пис Ле то пис Ма ти це срп ске об ја вљу је пе сме, при че, 
од лом ке при ча или ро ма на, из вор не на уч не ра до ве, есе је, бе се де, 
на уч ну кри ти ку и при ка зе из обла сти књи жев них или њи ма слич
них на у ка. Тек сто ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја
вљи ва ње не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при хва ће ни за 
об ја вљи ва ње у Ле то пи су. 

Ис тра жи вач ки тек сто ви у ру бри ка ма ТЕ МАТ и ЕСЕ ЈИ (али 
и у ру бри ци СВЕ ДО ЧАН СТВА уко ли ко рад са др жи од ли ке ис тра
жи вач ког при сту па) ис под на сло ва мо ра ју има ти са же так и кључ не 
ре чи (уву че но и ума ње но у од но су на основ ни текст – 11 pt), а на 
кра ју афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој је ау тор за по слен, или 
је по ха ђа; на зи ви сло же них ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи
је рар хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог; на кра ју тре ба на
ве сти ау то ро ву елек трон ску адре су). Текст за ру бри ку КРИ ТИ КА 
не сме има ти ма ње од 8.000 слов них ме ста са раз ма ком.

Ако је текст био из ло жен на на уч ном или књи жев ном ску пу 
у ви ду усме ног са оп ште ња, по да так о то ме (ка да и где) тре ба да 
бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни (фу сно ти) при дну по след ње 
стра ни це тек ста. 

Тек сто ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав
ским на реч јем, на ћи ри ли ци и на њих се при ме њу је Пра во пис срп
ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2010).

Стра на име на ау то ра у тек сто ви ма на срп ском је зи ку тре ба 
да бу ду тран скир бо ва на и ис пи са на ћи ри ли цом, а при ли ком пр вог 
по ме на мо гу да бу ду ис пи са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и 
пи смом. По је ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч ноструч них 
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму. 

Тек сто ви се ша љу ис кљу чи во елек трон ским пу тем у Word 
фор ма ту, на адре су: le to pis @ma ti ca srp ska.or g.rs . 
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Текст тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

– име и пре зи ме ау то ра: у по е зи ји, про зи, сту ди ја ма и члан ци
ма из над на сло ва центрирано, у кри ти ци ис под тек ста уз де сну мар
ги ну (у по е зи ји да ти и над на слов, тј. на слов ци клу са пе са ма); 

– на слов ра да: болд, цен три ран. 

Фор мат тек ста:

– стан дард ни: А4; мар ги не 2,54 cm (cu stom);
– фонт: Ti mes New Ro man (ако се ко ри сте дру ги, ма ње по зна

ти, фон то ви у тек сту, по сла ти их као по се бан фајл); 
– ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt; 
– раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
– за на гла ша ва ње у тек сту се ко ри сти ита лик (не болд, не 

под ву че но); 
– на по ме не/фу сно те: уву че не, у дну стра не (fo ot no tes, а не 

end no tes), ис кљу чи во ар гу мен та тив не, ве ли чи на сло ва 10 pt; 
– спи сак ли те ра ту ре се не на во ди; 
– на сло ви књи жев них или умет нич ких де ла ко ји се по ми њу 

у тек сту (књи ге, дра ме, фил мо ви, пред ста ве, ча со пи си, сли ке...) 
пи шу се ита ли ком, а по је ди нач ни на сло ви или де ло ви под на вод
ници ма (пе сме, при че, тек сто ви у ча со пи си ма, збор ни ци ма, по
гла вља у књи га ма, ци клу си итд.);

– ци та ти у тек сту се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да 
(„...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да 
(’...’); уко ли ко се ци ти ра пре ве де но де ло, у од го ва ра ју ћој на по ме ни, 
уз по дат ке о ме сту и го ди ни из да ња, тре ба на ве сти и име пре во
ди о ца; 

– ка да се фу сно те по на вља ју тре ба их скра ти ти: нав. де ло или 
исто...

– кра ћи ци та ти или сти хо ви (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, 
а ду жи се из два ја ју из основ ног тек ста (уву че ни и ума ње ни – 11 pt).

Ако ау тор пр ви пут об ја вљу је у Ле то пи су, на кра ју тек ста 
(или у по себ ном до ку мен ту) тре ба да дâ крат ку би о би бли о граф ску 
бе ле шку о се би, а ау то ри ко ји су већ об ја вљи ва ли мо гу да по ша љу 
до пу не. И на кра ју да ти кон такт – елек трон ску адре су. 
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ПРИ МЕР
ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ

НА СЛОВ ТЕК СТА

(...)

Али он сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке јав
но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав дан 
пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир је био 
ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и ну жан, 
али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко нај бо љих 
пе сни ка ово га је зи ка.1

По ње му срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки 
глас јед но га Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну 
у ко јем су се „тра го ви ро ман ти зма, ’ове шта лог и им бе цил ног’, још 
ву кли по на шим ча со пи си ма”.2

Под на слов

По гле да мо ли не ке пе сме из ци клу са „Шу ма про клет ства” 
(„Ре кви јем”, „Про бу дим се”) из Па вло ви ће ве збир ке 87 пе са ма, или 
есеј „Од ка ме на до све та” из књи ге Ро ко ви по е зи је, при ме ти ће мо... 

(...) он је сти хо ви ма из пе сме „Ре кви јем”: „Ово га пу та / умро 
је не ко бли зу / / Ре кви јем / у си вом пар ку / под за тво ре ним не бом...” 
хтео да...

(...) као у пе сми „Про бу дим се”: 

Про бу дим се
Над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње
У бла то

У чам цу за по ма жу

1 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 2000, 
129.

2 Исто, 132.



Раш чу па не же не

Ви хор 
Злу ра дих нок ти ју
Да ви мр тва це

Уско ро 
О то ме
Ни шта се не ће зна ти

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
До ви ђе ња, 2015. Ро ман: Ми рис Ду на ва, 2013. Сту ди је: По ре кло дра
ме, 2010; Дра ма у 19. ве ку, 2012; Спо зна ја драм ског тек ста, 2016.

(el.adre sa @mail.com) 

Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 

најстарији живи књижевни часопис  
у Европи и свету који  

у континуитету излази од 1824.
Летопис Матице српске излази  

12 пута годишње у месечним свескама  
– шест свезака чини једну књигу.

Неопозиво наручујем:

1. 12 бројева (претплата за целу годину) по цени од 2.000 ди на ра. 
Трошкови поштарине су урачунати у цену.

2. 6 бројева (претплата за пола године) по цени од 1.000 динара. 
Трошкови поштарине су урачунати у цену.

3. Претплата за иностранство за целу годину (доби ће те 12 свезака 
Летописа Матице српске) по цени од 100 €. Трошкови поштарине 
урачунати су у цену.

Име и презиме, назив установе или предузећа

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Адреса: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________

Претплата се може уплатити на жиро рачун 205-204373-09 (Комерци-
јална банка), са назнаком „за Летопис”. Оваквом уплатом обезбедићете 
да, чим нам доставите ову наруџбеницу и потврду о уплати, читаве 
го дине добијате Летопис на адресу коју нам пошаљете.

Информације на телефоне: (021) 6613-864; 420-199/лок. 112, или на 
адресу: Летопис Матице српске, 21000 Нови Сад, ул. Ма тице српске 1, 
e-mail: letopis@maticasrpska.org.rs
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