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Хри сто ва књи га ко сов ска о ви ше ве ков ном ге но цид ном за ти ра њу срп ског 
на ро да на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва.

Зло, под му кло и ци нич но ко ди ра но као ра ци ја, са да је и умет нич ки 
тран спо но ва но (и де ко ди ра но!) у Ждра ло вом ро ма ну, и ушло је у књи
жев ни ар хи ва риј. Ду бо ко ве ру је мо, ипак, у моћ оне ла тин ске по ру ке: 
scrip ta ma nent.

Са да сле ду је ка тар зич ни про цес.
Да зло не би по ста ло по вра тљи во.

Ан ђел ко АНУ ШИЋ

ТРАСЕИПАРАМЕТРИ

Би бли о те ка Пр ва књи га: Вук Вуч ко вић, Кри шке сун ца / се то ви но же ва; 
Са ња Пе рић, Књи жев ност и ис хо ди шта; Ми лош Мар ков, О стра ху страх; 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

Ко ли ко се год чи ни ло да је исто ри ја Би бли о те ке Пр ва књи га Ма
ти це срп ске до бро по зна та књи жев ним по сле ни ци ма и след бе ни ци ма 
ле пе ре чи у срп ском је зич ком про сто ру, ни ка да ни је на од мет под се ти ти, 
ма кар уз гред и украт ко, на њен бо га ти исто ри јат, прот кан нео бич ним 
па ра ле ли зми ма и чу де сним су сре ти ма ства ра лач ких енер ги ја и по е тич
ких опре де ље ња. Увек из но ва ва ља по ме ну ти да две сто ти не осам де сет 
и три књи ге об ја вље не од 1957. до да нас, ко је су по слу жи ле као тра се и 
па ра ме три сви ма ко ји су на ме ра ва ли да се и са ми оти сну у по ље умет
нич ког ства ра ла штва, пру жа ју мо гућ ност за ин те ре со ва ном и упу ће ном 
чи та о цу, ко ли ко и пе дант ном исто ри ча ру или по све ће ном ту ма чу, да 
пре по зна вред но сти ко је тек на ста ју. Пр вим књи га ма се не про мо ви ше 
увек но во име не го се по твр ђу је и при сут ност по е ти ка, ства ра лач ких 
кон цеп ци ја и те мат скомо тив ских и стил ских при о ри те та, би ло да се 
ра ди о ге не ра циј ским из бо ри ма или пак о по је ди нач ним по е тич ким и 
про грам ским од лу ка ма. По твр ђу је се, ако то ни је пре тен ци о зно ре ћи, 
об но вљи вост и оних тра ди ци о нал них и оних мо дер них при сту па умет
нич ком де ло ва њу. 

Ова еди ци ја на са мом свом по чет ку би ла је на ме ње на ис кљу чи во 
по ет ским гла со ви ма, па су та ко пр ве три де сет и че ти ри об ја вље не књи
ге би ле збир ке пе са ма, чи ме се очи глед но по вла ђи ва ло сна зи и по сто
ја но сти мла да лач ких иза зо ва, ко ји ма је пе сни штво обич но пр ва адре са. 
Убр зо су про ме ње не про по зи ци је отво ри ле вра та и за све дру ге жан ров
ске и по е тич ке тво ре ви не: за при по вед ну про зу (не у по ре ди во че шће за 
збир ке при ча не го ро ма не), за кри ти ку, есе ји сти ку, чак и за из ра жај не 



950

фор ме у ко ји ма се сре ћу реч и сли ка, као што је ка ри ка ту ра: чи ни се, ипак, 
да је по е зи ја оста ла нај ва жни ји део еди ци је. С об зи ром на то да се у Пр вој 
књи зи об ја вљу ју иза бра ни ру ко пи си ау то ра до три де сет го ди на ста ро сти, 
ова еди ци ја отво ри ла је про стор да се огла се не са мо ли те ра те по чет ни
ци већ и мла ди на уч ни ци ко ји ис тра жу ју обла сти те о ри је и исто ри је 
књи жев но сти, ср би сти ке, ком па ра ти сти ке и стра них књи жев но сти, те 
се та ко, по ред умет нич ких, афир ми шу и ис тра жи вач ки по ку ша ји из 
до ме на срп ске књи жев но сти и ком па ра ти сти ке. 

Ка да се по ме ну тек не ка од име на чи ји су пр ви ру ко пи си иза бра ни 
за об ја вљи ва ње, ни је не скром но ре ћи да је ова еди ци ја ако не од лу чу
ју ће об ли ко ва ла, он да је ма кар тра си ра ла елит ни кор пус про зе, по е зи је 
и струч нона уч не есе ји сти ке. У Пр вој књи зи об ја вљи ва ли су бу ду ћи 
књи жев ни струч ња ци и уни вер зи тет ски про фе со ри, као што су: Дра ган 
Ку јун џић, Ми хај ло Пан тић, Но ви ца Ми лић, Јо ван Де лић, Зо ран Ми лу
ти но вић, Јо ван По пов и Ми ли вој Сре бро, за тим књи жев ни кри ти ча ри и 
те о ре ти ча ри по пут Мла де на Ве ско ви ћа, Ива на Ра до са вље ви ћа, Ви о ле
те Ми тро вић или Да ја не Ми ло ва нов. У њој је тра си ран и ка нон са вре
ме не срп ске жен ске књи жев но сти: Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, Ју ди та 
Шал го, Љу би ца Ар сић, Мир ја на Но ва ко вић и Рад ми ла Ги кић за сту пље
не су са сво јим де би тант ским при по вед ним збир ка ма. У Пр вој књи зи су 
сво је пе снич ке пр вен це об ја ви ли та ко раз ли чи ти ства ра о ци, као што су: 
До бри ца Ерић и Не над Ми ло ше вић, Ми лу тин Пе тро вић и Вла ди мир 
Ко пицл, Ла сло Бла шко вић и Пе ро Зу бац, пе сни ки ње раз ли чи тих кон
цеп ту ал них опре де ље ња, као што су: Мир ја на Сте фа но вић, Ма ри ја Кне
же вић, Та ња Кра гу је вић, Ду брав ка Ђу рић, Чар на По по вић, Мир ја на 
На ран џић, Ка та ри на Ми тро вић и Иван чи ца Ђе рић. У овој еди ци ји сво
ја про зна де ла об ја вљи ва ли су ау то ри ко ји ће доц ни је би ти овен ча ни 
књи жев ним при зна њи ма, као што су НИНова, Ви та ло ва или Ан дри ће
ва на гра да – ме ђу тим име ни ма су Ми ро Вук са но вић и Вла ди мир Та сић, 
Ве се лин Мар ко вић и Дра ган Ве ли кић. Књи ге је у Пр вој књи зи у прет
ход них де це ни ју и по об ја ви ло ви ше вр сних ау то ра, за ко је мо же мо ре ћи 
да њи хо во вре ме тек до ла зи: при мет но је за сту пље ни ји број ро ма на, ко је 
об ја вљу ју Ан дри ја Ма тић, Стра хи ња Мла ђе но вић, Вла ди мир Ву јо вић, 
Сте фан Ја њић, Лу ка Трип ко вић и Вла ди мир Ће ха. Њи хо ве те ме об у хва
та ле су ши рок лук ре а ли стич ких и у фан та сти ку про јек то ва них при по
вед них од ре ди шта; мно ги од по ме ну тих ства ра ла ца на ста вља ли су да 
об ја вљу ју сво је пр вен це у еди ци ја ма дру гих из да ва ча, а не ки су и ре ла тив
но бр зо пред књи жев ну јав ност иза шли са дру гим ро ма ном, као што су 
учи ни ли Лу ка Трип ко вић и Вла ди мир Ву јо вић. Тра ди ци ју при по вед них 
збир ки на ста вља ли су Иван Ан тић, Дра га на Бо шко вић, Ми лан Вур де ља 
Ка та ри на Ков чин, Фи лип Ро го вић и Ма ри ја Па вло вић. 

У ко лу Пр ве књи ге за 2020. го ди ну об ја вље не су пе снич ке збир ке Вука 
Вуч ко ви ћа Кри шке сун ца / се то ви но же ва и Ми ло ша Мар ко ва О страху 
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страх, и књи га на уч них чла на ка и кри тич ких при ка за Књи жев ност и 
ис хо ди шта Са ње Пе рић. За јед нич ка им је зре лост у ства ра лач ком по ступ
ку, те жња фор мал ној и стил ској ко рект но сти, као и из ра же на по тре ба 
да об ја вљи ва ње пр вог ру ко пи са пред ста ве као ви со ко од го во ран чин. 
Све три књи ге на пи са не су са ам би ци јом да од го во ре са мо на тре зве не 
и ре а ли стич ки про јек то ва не иза зо ве: пред на ма су пр вен ци ко ји не желе 
да се бо ре за епо хал ну ва жност пре не го што се би тра си ра ју па ра ме тре 
те мат ске, идеј не и естет ске оства ре но сти.

У по е зи ји Ву ка Вуч ко ви ћа, ди пло ми ра ног фи ло зо фа, ко ји се у свом 
но ви нар ском ра ду по све ћу је пи та њи ма си ро ма штва, при кра ће но сти и 
обес пра вље но сти, при сут на је по тре ба да се свет ана то ми зу је до оних 
осно ва и пра по че та ка из ко јих из ви ру и ра дост и ап сурд. Ње го ве су пе
сме екс тро спек тив но окре ну те при ка зи ва њу за ко ни то сти све та и је зи ка, 
број ним и ве дрим и гор ким за пи та но сти ма о њи хо вим там ним тка њи ма, 
те ни је чу до што се у „Ан ти пе сми (ме та је зик Ду на ва)” про ниц љи ви и 
ви спре ни лир ски су бјект нај пре пи та: „Ко нам је уту вио је зик у гла ву / као 
јед ну еко но ми ју ко ја но си са мо ћу?” „Звер уса ђе на у на ша гр ла” је у јед
ној дру гој пе сми и „па ра зит ко ји нам огра ни ча ва ис ку ство”, док се већ 
у не кој од на ред них ис ка зу је у свој сво јој про из вољ но сти, као „фо нет ска 
род би на” ко ја вар љи вим слу шним слич но сти ма по ве зу је не по ве зи ве 
пој мо ве. У пе сма ма по пут „Ве ли ке тај не од ра слих љу ди” или „Отац” 
ме ша ју се ме лан хо ли ја и ци ни зам, се та због про ла зно сти, са ти ра због 
ве чи тих пе да го шких не у спе ха ко ји чи не сва на ша од ра ста ња. 

Ди пло ми ра ни ком па ра ти ста Ми лош Мар ков пи ше по е зи ју са мо
пре и спи ти ва ња и не си гур но сти, али и по сма тра ња око ли не: не ко ли ко 
по ет ских це ли на у збир ци У стра ху страх упо тре бља ва про ме ну пер
спек ти ве, као што је слу чај у пе сми „Су је вер је”, где гла ва чо ве ка де те ту 
ко је но си на ра ме ни ма из гле да као пла не та са пе ча ти ма ко се као кон ти
нен ти ма; пе сма „Бом бе де ве де се тих” кроз на го ве ште ну улич ну ту чу 
го во ри о „кр ва вим го ди на ма ко је ни смо пре ле жа ли”, о ег зи стен ци јал ним 
си ту а ци ја ма ко је до во де до ства ра ња „за га ђе ног тла”. Пе сма „У ја ну а ру 
се ра ђа ју но ви љу ди” по и гра ва се то по сом ис це ље ња ко ји све до чи о веч
ном вра ћа њу истог. Ци клус „Кр ште не пе сме” ни за њем ме та фо ра ко је 
ства ра ју свет под се ћа да је име но ва ње исто вре ме но ко бан и спа со но сни 
ри ту ал у ка квом се пре по зна ју ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју ри ту ал ну 
са мо ре а ли за ци ју и оп се сив ни са мо за бо рав без ког се у по тро шач кој 
кул ту ри ни по е зи ја не уме об зна ни ти. Град мо же да бу де као „бо ле стан 
чо век ко ји од би ја да оде док то ру”, ме сто где „стра хо ве по кри ва мо де бе
лим јор га ном”: по е зи ја Ми ло ша Мар ко ва се ци ра све из во ре не си гур но
сти и не сна ла же ња, од по је ди нач них до гло бал них, ка та ло ги зу ју ћи стр
мо гла ва раш чла ња ва ња. 

У мо но гра фи ји Књи жев ност и ис хо ди шта Са ња Пе рић, сту дентки
ња док тор ских сту ди ја књи жев но сти, пи ше о пе сни штву Жи ва Бо ли це 
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Ко ко љи ћа, о ра бле ов ском ка та ло гу хра не у ро ма ну Ја ко ва Иг ња то ви ћа 
Ми лан На ран џић, о огле ди ма и по е зи ји Ми ла на Де дин ца, о по е ти ци Мио
дра га Бу ла то ви ћа, о днев ни ку Ми ће По по ви ћа, о ро ма ни ма Пе тра Сари
ћа и Зо ра на Живковићa. Са ња Пе рић пре да но и сту ди о зно, ана ли тич ки 
и ар гу мен то ва но из но си про ми шље не оп сер ва ци је и уте ме ље не кри тич ке 
су до ве ко ји све до че о дра го це ној урав но те же но сти и ра зло жно сти ко ји 
се уче ду го и не сти чу ла ко кад је ис тра жи ва ње књи жев не исто ри је и 
те о ри је у пи та њу. Пи шу ћи о Ко ко љи ће вој по е зи ји, Са ња Пе рић па жљи во 
и си сте ма тич но су о ча ва кон тра сти ра не кри тич ке по гле де о за ма си ма и 
до се зи ма овог пе сни ка, и упу ћу је нас да „сем ка да се на бра ја ју бо кељ ски 
пи сци XVII ве ка или ни жу углед ни при пад ни ци по ро ди це Бо ли ца, име 
Жи ва Бо ли це Ко ко љи ћа по ми ње се рет ко у на у ци о књи жев но сти”. Те шко 
је су ди ти, ка же Са ња Пе рић, је ли та ква за сту пље ност овог пе сни ка 
оправ да на, има ју ћи у ви ду ма ле умет нич ке до ме те ко ји ма се ње го ва пое
зи ја нај че шће опи су је, али нас под се ћа да збир пре ко че ти ри сто ти не песа
ма до да нас оста је „не по знат и не ис ко ри шћен”, ка ко ис ти че Зла та Бо јо вић, 
а да исто вре ме но ну ди ра зно вр сно оби ље ба рок них те ма и мо ти ва ко ји 
сво је ме сто на ла зе ка ко у при год ним та ко и у са ти рич ним, љу бав ним, 
пе сма ма, али и у ре ли ги о зноре флек сив ној по е зи ји. Ка да Ми ро слав Пан
тић пи ше да се за Жи ва Бо ли цу Ко ко љи ћа „тек у на ше да не нео че ки ва но 
от кри ло да је по све му био из у зет ни пе сник ме ђу оста лим пе сни ци ма 
бо кељ ским”, чи ни се да је нај ве ћи до каз ње го ве из у зет но сти упра во у 
ње го вим ре флек сив ним пе сма ма. Јед на од та квих пе са ма је сте „Су зе оца 
вр ху дје вој чи це сво је уби је не од по тре са”, ис по вед на, али и окре ну та 
кон тем пла ци ји, има ју ћи у ви ду на чин на ко ји лир ски су бјект пре до ча ва 
ста ње сво је емо ци о нал не не мо ћи. Пе сник опла ку је смрт сво је кћер ке Ка
та ри не, стра да ле у зе мљо тре су 6. апри ла 1667. го ди не, и у ви ше сво јих 
пе са ма ис ка зу је бол за сво јом је ди ни цом. Чак и кад у пе сма ма ко је су 
пре пе ви са грч ког и ла тин ског бу де би зар них мо ти ва, ме лан хо ли је и ту
роб них ми сли о смрт но сти и про ла зно сти, што пред ста вља све од ли ке 
ба рок не по е зи је, чи ни се да Жи во Бо ли ца Ко ко љић ипак на сто ји да очу ва 
чи сто ту и једно став ност основ не ми сли о ко јој од ре ђе на пе сма го во ри. 

У кри тич ким при ка зи ма ко ји чи не дру ги део ове књи ге па жња је 
по све ће на те о риј ским сту ди ја ма, као што су оне ко је су об ја ви ли Је ле на 
Ма ри ће вић Ба лаћ (Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти, На
уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, Но ви Сад 2018) и Пре драг Пе
тро вић (Из ме ђу му зи ке и смр ти, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2016), али 
се ди ску ту је и о ро ма ни ма Бо ја на Узел ца. Пи шу ћи о књи зи пе са ма Ка
та ри не Пан то вић, ко ја је об ја вље на упра во у Пр вој књи зи го ди ну да на 
пре овог ко ла, Са ња Пе рић ис ти че уме ће по ет ског ма пи ра ња гра да Ка
та ри не Пан то вић, пе снич ку си гур ност ње ног гла са, на ла зе ћи слич но сти 
са Бо дле ро вим фла не ром у тра га лач ком сен зи би ли те ту пе снич ког гла са 
мла де, али већ афир ми са не пе сни ки ње. От кри ва, ме ђу тим, и ме ди цин ску 
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ме та фо ри ку и те ле сне сен за ци је ко је сли ка ју рас по лу ће ност иден ти те та 
из ме ђу „бо дро сти и је дри не ду ха” с јед не и по ро зност фи зич ких сла бо
сти с дру ге стра не. За ни мљи ве су кон ста та ци је о опа жа њу све тло сти, о 
то ме ка ко све тлост увек зна чи жи вот и на ду, чак и кад је то ту па и без
лич на бол нич ка све тлост. Са ња Пе рић успе ва да, јед ном реч ју, ве што и 
ар гу мен то ва но по ка же ка ко ва ља пи са ти на при ме ру на о ко по чет нич ке, 
а за пра во вр ло зре ле збир ке. 

Пр ве књи ге Са ње Пе рић, Ми ло ша Мар ко ва и Ву ка Вуч ко ви ћа на
пи са не су са ам би ци јом да од го во ре на ре а ли стич не иза зо ве ква ли те та: 
у пи та њу су зре ли пр вен ци ко ји ма је естет ска оства ре ност и је зич ка тач
ност у пр вом пла ну. Ау то ри и ау тор ка за вре ђу ју на ше нај леп ше же ље и 
сна жну по др шку, за вре ђу ју да ус пе ју у пле ме ни том на сто ја њу да по ста
ну део срп ске књи жев не ба шти не. 

Проф. др Вла ди сла ва ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Од сек за ан гли сти ку

vla di sla va.gor dic.pet ko vi@ff.uns .ac.rs

УПОТРАЗИЗАИПОСТАСНОМУМЕТНОШЋУ

Вла ди мир Ко ла рић, Хри шћан ство и умет ност, Би блос, Бе о град 2021

У ра до ви ма по те мат ској и ме то до ло шкој срод но сти, оку пље ним 
и раз вр ста ним у књи зи Хри шћан ство и умет ност, Вла ди мир Ко ла рић 
по ста вља хи по те зу о умет нич кој, као на ро чи том ти пу ре ли гиј ске ду хов
но сти, ду хов но сти има нент ној умет нич кој кон тем пла ци ји, об ли ко ва ној 
од го ва ра ју ћим стил скоумет нич ким сред стви ма, а са гла са но епо хал ним 
зах те ви ма. Умет ност ни је екви ва лент на ре ли ги ји већ је њен естет ски 
од раз и чул на спо зна ја Бо га и ство ре ног све та. Хи по те зу о чул ноте ле
сној фор ми Бож је бла го да ти и ње ној по сред нич кој уло зи ко ја све до чи 
ле по ту од но са лич но сти, али и чо ве ка и тва ри, ау тор ве ри фи ку је мно
го број ним при ме ри ма из са вре ме не умет но сти ко ју је имао при ли ке да 
про пра ти у сво јој бо га тој ака дем ској прак си и кул тур ноесте тич ком 
ха би ту су. 

Књи га Хри шћан ство и умет ност с раз ло гом је по де ље на на два 
де ла. Пр ву це ли ну чи не те о риј ски уте ме ље ни огле ди о раз ли чи тим умет
нич ким фе но ме ни ма, од но сно о мо де ла тив ним, сми са о ним и фе но ме
но ло шким аспек ти ма са вре ме ног и све ко ли ког умет нич ког ства ра ња. 
Они су, углав ном, про пу ште ни кроз со чи во хри шћан ске есте ти ке, али са 
пу ном све шћу о оп ште усво је ним кон сти ту тив ним прин ци пи ма сва ке 




