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за про ме ном, он да је по треб но пре ки ну ти са дис кон ти ну и те ти ма и ру
ше њи ма – по треб но је, од мах за тим и гра ди ти, са из ве сним из ме на ма, 
али гра ди ти на те ме љи ма ко ји по сто је. Јер упра во град ња све до чи о 
по сто ја њу кли це кон ти ну и те та. Или ће мо до ћи у па ра док сал ну си ту а
ци ју да умно жа ва мо по е тич ке ру бри ке са пре фик сом пост, или још 
тра гич ни је – пост пост, ка ко то ка же про фе сор Гор дић.

Има ју ћи све прет ход но ре че но у ви ду, ку ка вич лук и не хај, са јед не 
стра не, и енер ги ју му жа из Шан ти ће ве пе сме чи јим сти хо ви ма се из но
ва вра ћа про фе сор Гор дић, са дру ге стра не, ау тор књи ге Ме ђу сво ји ма 
ин те лек ту ал ца по ве зу је са фи ло зо фом, „чи ја се ми сао, ка ко би ре као 
Ја сперс, од ви ја у на чи ни ма све о бу хват ног”. У тој ми сли, ка же се да ље, 
тре ба да се осе ти не што што се ти че сва ко га (ов де не мо же мо да се не 
под се ти мо оног Пла то но вог иза шав шег из пе ћи не, ко ји мо ра у пе ћи ну 
да се вра ти, али по оста ле, ри зи ку ју ћи та ко да бу де и уби јен). По ред ових 
обе леж ја ин те лек ту ал ца, и ње го ве „тра га лач ке ори јен та ци је на све о бу хват
но и це ло ви то, из ван и из над стрикт ног упра жња ва ња стру ке, би ће да 
ин те лек ту ал ца чи ни и ети ка ан га жо ва но сти”, за пи су је про фе сор Гор дић. 

На ша су је та ни штав на од ме ре на је ве ко ви ма срп ске кул ту ре. На ше 
раз у ме ва ње све та оскуд но је без раз у ме ва ња пат њи кроз ко је је про ла зио 
и про ла зи срп ски на род. Сми сао пат ње и жр тво ва ња, вра ти мо се на 
Шан ти ће ве сти хо ве, ни је у бу да ла стом и бе сми сле ном про па да њу не го 
у спо соб но сти за ду хов ни жи вот. Да кле, за жи вот. Би ће да је текст ко ји 
отва ра ову књи гу Слав ка Гор ди ћа на са мом по чет ку дао још је дан, мо жда 
и нај ва жни ји са сто јак ко ји чи ни ин те лек ту ал ца, истин ског, уте ме ље ног 
у соп стве ну кул ту ру, а то је спо соб ност и сми сао за жр тву – жр тву за жи
вот. То је жи вот ме ђу сво ји ма. 

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

„ПОДНЕ”СРПСКЕКЊИЖЕВНОСТИ

Све тла на Ше а то вић, У за ле ђу Сре до зе мља. Ме ди те ран у мо дер ној срп ској 
књи жев но сти, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2019

Све тла на Ше а то вић, Ан дрић и Ја дран, Ан дри ћев ин сти тут, Ан дрић гра д–
Ви ше град 2020

Из ме ђу на уч них мо но гра фи ја У за ле ђу Сре до зе мља. Ме ди те ран у 
мо дер ној срп ској књи жев но сти и Ан дрић и Ја дран Све тла не Ше а то вић 
вла да ком пле мен та ран од нос. По гла вља „Са мо ћа и по но ри од сја ја” и 
„Две сли ке Ја дра на – по зни Ан дрић и Цр њан ски” мо гу се про чи та ти и 
као дру га и тре ћа це ли на сту ди је о Ан дри ћу и Ја дра ну, али и у оп се жној 
и си сте мат ској књи зи У за ле ђу Средоземља. Ме ђу тим, ва ља ис так ну ти 
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да је Ан дрић и Ја дран по све ко ри сна књи га, чи је је те жи ште фо ку си ра но 
на Ан дри ћев опус, те да у том по гле ду ре пре зен ту је за о кру же но ис тра
жи ва ње ове те ма ти ке на при ме ри ма из ства ра ла штва срп ског но бе лов ца. 
Оту да је ва жно што се по ја ви ла као за се бан ру ка вац ис тра жи ва ња, до пу
њен те о риј ских уво дом „Ја дран од там ни це до све тло сти” и по гла вљем 
„Ан дри ћев бег у Дал ма ци ју – ’За нос и стра да ње То ме Га лу са’ и ра на 
ли ри ка”. Та ко је ду го го ди шња по све ће ност те ми Ме ди те ра на у мо дер ној 
срп ској књи жев но сти да ла ви ше стру ке ре зул та те, ка ко у по гле ду но вих 
чи та ња по је ди нач них опу са пи са ца и пе сни ка, та ко и у кон тек сту ши рег, 
си сте мат ског и син те тич ког до при но са осве тља ва њу овог аспек та. 

Ау тор ка по ка зу је у ко јој је ме ри срп ска књи жев ност „ин клу зив на”, 
и то при ме њу ју ћи ме то до ло шке по став ке пр во сте пе но ге о фи ло зо фи је 
(Фер нан Бро дел, Ма си мо Ка ча ри, Ка те ри на Ре ста), али и има го ло ги је 
при ли ком ана ли тич ког по ступ ка. Ши ри на пер спек ти ве и об у хва та ње 
раз ли чи тих спе ци фич но сти ур ба не то по ни ми је, ге о граф ске раз у ђе но сти, 
гра нич них под руч ја (међâ), кул ту ро ло шких ути ца ја и ци ви ли за циј ских 
про жи ма ња, до при не ли су број ним не са мо хер ме не у тич ким уви ди ма већ 
и ан тро по ло шким са зна њи ма. Све тла на Ше а то вић гру пи са ла је ис тра
жи ва ња у че ти ри це ли не, уз увод но по гла вље „Че жња за мо рем у за ле ђу 
Сре до зе мља”, с тим да дво дел ни че твр ти оде љак („Књи жев ност и кул ту ра 
Ме ди те ра на у срп ској књи жев но сти 20. и 21. ве ка” и „Нео ви зан тиј ске 
сли ке у мо дер ној срп ској по е зи ји – илу зи ја или свест о иден ти те ту”) може 
да се осмо три као син те тич ки за кљу чак и мо гу ћи увод у да ља ту ма че ња.

Пр ва це ли на са др жи че ти ри по гла вља: „Ње го ше ва сли ка Ита ли је и 
Ла ти на”, „Јо ван Ду чић на ме ђи Хер це го ви не и мо ра”, „Ве не ци ја – pro et 
con tra из ме ђу ди вље ња и пре зи ра” и „Мо ре из гнан ства и мо ре спа са – кул
тур но и сто риј ски кон текст”. По чев од Ње го ше вог „двој ног” од но са пре ма 
Ла ти ни ма и ви зан ти зма Ла зе Ко сти ћа, на уч ни ца је ис пи са ла за ни мљи ву 
књи жев но и сто риј ску ли ни ју кон ти ну и те та „до жи вља ја мо ра и Ме ди тера
на у срп ској књи жев но сти”, од епо хе ро ман ти зма до са вре ме них пи са ца 
(Вла ди ми ра Пи шта ла, Гор да не Ћир ја нић и Ра до сла ва Пет ко ви ћа). Иа ко 
у де ли ма срп ских пред ро ман ти ча ра има еле ме на та или на зна ка ви зан ти
зма, ау тор ка кон ста ту је да се „об но ва све сти о ви зан тиј ском на сле ђу ја вља 
са Ла зом Ко сти ћем, Јо ва ном Ду чи ћем, Ми лу ти ном Бо ји ћем, да би се на
ста ви ла у ме ђу рат ном пе ри о ду, а вр ху нац до жи вља ва у ства ра њу нео ви
зан тиј ских пе снич ких сли ка, об но ви све сти и сред њо ве ков них жан ро ва 
у по сле рат ној књи жев но сти”. Сто га тре ба има ти у ви ду да су до жи вља ји 
Ме ди те ра на у срп ској књи жев но сти у бли ској ве зи са ин тен зив ни јим 
окре та њем ви зан тиј ској тра ди ци ји и да то од ре ђу је у из ве сној ме ри кон
цепт и рас по ред по гла вља у књи зи У за ле ђу Сре до зе мља. 

Ње го ше ва сли ка Ве не ци је да та је „кроз ’Гор ски ви је нац’, али и кроз 
пу то пи се о Ве не ци ји и бо ра вак у Тр сту, Ри му, На пу љу, као и кроз те му 
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Шће па на Ма лог”, а по себ но је за ис тра жи ва ње те ме би ла дра го це на 
ње го ва Би ље жни ца. Чи ни се да се мо за ич ки скло пио је дан ма ње ис тра
жен аспект Ње го ше вог ства ра ла штва, баш на осно ву пи са ма, ин тим них 
до жи вља ја, из не на ђу ју ће ре цеп ци је пе сме „Три да на у Три је сту”, сце на 
ис ко па ва ња ку ће у Пом пе ји у Вла ди ки ну част, о че му је пи сао Љу бо мир 
Не на до вић у Пи сми ма из Ита ли је, а пе сник есте ти зо вао пе смом „По ла
зак Пом пе ја”. Овај аспект је ва жан јер је, с об зи ром на афир ма ти ван и 
по зи ти ван од нос пре ма ла тин ској кул ту ри, ан ти те тич ки по ста вљен у 
од но су на сте ре о тип но, ма хом не га тив но обо је но ви ђе ње Ла ти на („ста
рих ва ра ли ца”), ка рак те ри стич но за на род ну тра ди ци ју. 

Ве не ци ја „из ме ђу ди вље ња и пре зи ра” пред мет је и тре ћег по гла вља 
пр ве це ли не. На осно ву ње га сти че мо по дроб ни ји увид у при ро ду сте рео
ти па о Ла ти ни ма, пре ко при ме ра из на род не књи жев но сти. „Не по сто ја
ност, лу ка вост, ма те ри ја ли зам удру жен са пу те ном и чул ном ле по том”, 
Ве не ци ја као „ла жна сли ка све та и укле те ле по те”, укр шта се са ви ђењи ма 
ко је је од ре ђу ју „пре сти жном”, а има и при ме ра где је Ла тин ка де вој ка 
„пра вич на и ло јал на”. „Лик све тле, ле пе и крх ке Ве не ци јан ке” део је 
„иро ниј скопа ро диј ске сли ке” ко јом је Ан дрић ски ци рао лик Али је Ђер
зе ле за. Ње го шев Дра шко „за зи ре баш од ма ски ве не ци јан ског кар не ва ла”. 
Ла за Ко стић ће „зе маљ ску дра гу тран фор ми са ти у ле по ту и сјај цр кве 
’San ta Ma ria del la Sa lu te’, ба рок но де ло Бал да са ре Лон ге не у Ве не ци ји”. 

Нај по сле, Ла ли ће ва „Ac qua al ta”, по ко јој но си на слов збор ник ра
до ва Ме ди те ран ски пеј за жи у мо дер ној срп ској и ита ли јан ској књи жев
но сти (2013), а ко ји су уре ди ле упра во Све тла на Ше а то вић, Ма ри ја Ри та 
Ле то и Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо, је сте нај ком плек сни ји при мер те
ма ти за ци је Ве не ци је у срп ском пе сни штву. Град је „не ка вр ста ње го ве 
кул ту ро ло шкоисто риј ске сли ке смр ти, ле по те и про па сти ко ја се ја вља 
као об лик ви ше прав де ко ја се чи ни над Ве не ци јом јер је по чи ни ла осва
јач ки и кул ту ро ло шки зло чин над Ви зан ти јом”, али су и Ко сти ћев и 
Ла ли ћев глас „упу ће ни Бо го ро ди ци, оној ко јој ’укус на ше су зе је знан’”. 
Ова ква сли ка Ве не ци је мо же се ре ћи да ко ре спон ди ра са сли ка ма На
пу ља у срп ским пу то пи си ма, у ко ји ма се ме ша фа сци на ци ја ле по том са 
не пре ста ном све шћу о смр ти и мо гу ћој ка та стро фи, о че му је пи сао 
Ма рио Ли гу о ри у књи зи Ve di Na po li e poi mu o ri. На пуљ у срп ским пу то
пи си ма од 1851. до 1951. (2015). Ко нач но, по гла вља књи ге Све тла не Шеа
то вић ко ја су по све ће на Ве не ци ји дра го цен су до при нос до са да шњим 
ис тра жи ва њи ма ове те ме, пре зен то ва ним у збор ни ку ра до ва Ве не ци ја и 
сло вен ске књи жев но сти (2011), ко ји су уре ди ли Пер си да Ла за ре вић ди 
Ђа ко мо и Де јан Ај да чић. Та ко ђе, осве тља ва ју срп ски кон текст, ко ји је 
Де јан Ај да чић про ши рио на сло вен ски у ре цент ној књи зи Se re nis si ma 
сло вен ска: Ве не ци ја у књи жев но сти (2021), где је по све тио па жњу гон
до ло ма, на лич ју Мле та ка, кар не ва лу, љу ба ви и смр ти у Ве не ци ји. 
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„Ду чи ћев Ме ди те ран је из ра стао на ме ђи род ног Тре би ња и Ду бров
ни ка да би се кул ту ро ло шки раз ви јао ка уда ље ним ме сти ма ан тич ког 
све та (Дел фи, Ати на), ка Ри му и по себ но мрач ној Ави ли”. Ње гов „ме
ди те ра ни зам је искон ски у пеј за жним еле мен ти ма”, али се код Ду чи ћа 
осе ћа сва дра ма „стра шне ме ђе” мо ра и коп на. На тра гу су бли ми са ња 
ле по те и стра шног је и „мо ре из гнан ства и мо ре спа са”, на шта је ста вљен 
ак це нат у че твр том по гла вљу пр ве це ли не. „Сан на ро да” Си ме Пан ду
ро ви ћа, „Пла ва гроб ни ца” Ми лу ти на Бо ји ћа, стра да ње Вла ди сла ва Пет
ко ви ћа Ди са и Бо ји ћа, пре ла зак „Ми ла на Де дин ца, Ду ша на Ма ти ћа и 
Раст ка Пе тро ви ћа пре ко Ал ба ни је”, Ан дри ћев „ан тро по ло шки до жи
вљај” ле те ња над мо рем и „ри ту ал но ку па ње у мо ру це лог јед ног на ро
да” код Цр њан ског сна жно по твр ђу ју ам би ва лент ну вред ност и сми сао 
мо ра у срп ској књи жев но сти пр ве по ло ви не 20. ве ка и уво де у дру гу 
це ли ну књи ге.

Њу чи ни шест по гла вља: „’Ита ка и ко мен та ри’ – из ме ђу Па нон ског 
и Ме ди те ран ског мо ра”, „Ан дрић и Цр њан ски – две сли ке Ја дра на”, 
„Кон тро верз но сун це и мо ре Де дин че ве по е зи је”, „(Дис)хар мо ни ја при
ро де и чо ве ка у по е зи ји Си бе Ми ли чи ћа – аван гард ни и ме ди те ран ски 
круг”, „Ви зан ти ја и ме ди те ран ске те ме у есе ји ма Ста ни сла ва Ви на ве ра 
и Јо ва на Хри сти ћа” и „Пе сни ци све тло сти и мо ра”.

Ау тор ка се у пр вом по гла вљу дру ге це ли не на ста вља на на уч не 
ре зул та те Жељ ка Ђу ри ћа, из не те у књи зи Ита ли ја Ми ло ша Цр њан ског 
и Сла ђа не Ја ћи мо вић у Пу то пи сној про зи Ми ло ша Цр њан ског, јер се ди
рек но освр ћу на зна чај Ме ди те ра на за опус овог срп ског кла си ка. Све тла
на Ше а то вић ис ти че „кар не ва ли за ци ју пе снич ког би ћа”, ко ји се „у сфе ра ма 
но ћи оти ску је на Ме ди те ран”, да за ви чај и па нон ски пеј за жи пред ста вља ју 
„та на то ло шку сли ку”, док у То ска ни про на ла зи лек за се бе и свој на род. 
Ње гов Крф је то ли ко мра чан, јер се та ма „пре ли ла из за ви ча ја, а сам је 
Крф по стао дру ги, ту жни за ви чај”. „Мир и веч но Сун це” про на ла зи у 
Ду бров ни ку, „под Ср ђем”.

Чи та ње ита ли јан ских пи са ца, Кар ду чи ја и Ле о пар ди ја, дру же ње 
са Ми ли чи ћем и Пе тром До бро ви ћем на Хва ру и чи та ње Пе тра Хек то
ро ви ћа од ра жа ва се на „ко лек тив но ’ми’” Цр њан ског. И ње му и Ан дри ћу 
је „при мор ска ци ви ли за ци ја у од но су на коп но [...] јед на ви ша ’го спод ска’ 
сли ка Све та”. За Ан дри ћа је од ла зак на мо ре „пут оду хо вље ња” и мо гућ
ност да се из ле чи „бр ђан ска ту га”, као од ли ка бал кан ског ста нов ни штва 
(по Јо ва ну Цви ји ћу). То ма Га лус сти же у тр шћан ски за лив, али уо чи 
ра та, па на ње гов су срет са мо рем и сун цем па да сен ка пред сто је ћег кр во
про ли ћа. Зла та Бо јо вић је књи гом Иво Ан дрић и Ду бров ник (2017), ка ко 
Све тла на Ше а то вић ука зу је у уво ду књи ге Ан дрић и Ја дран, „пр ви пут 
из ву кла при по вет ке ве за не за овај град, и пру жи ла исто риј ску осно ву 
за ту ма че ње тог при по ве дач ког ми ници клу са ко ји је, по ње ним са знањи
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ма, тре ба ло да бу де део ро ма на о Хер це гу Стје па ну”. Пи сар Дра же слав, 
ко ји „ви ди очи ма стран ца из Бо сне не га тив ну сли ку При мо ра ца го спа ра” 
и не мо же да им се при ла го ди, по ве зу је ове при по вет ке („Пред ве чер њи 
час”, „Два за пи са пи са ра Дра же сла ва”, „Ду бро вач ка ве ја ви ца” и „Су срет”). 
Дра ма овог ли ка огле да се у „про це пу лич но сти из ме ђу два све та”. Ан
дри ћев и Ја дран Ми ло ша Цр њан ског „ли мес” је ко ји де ли „сан и ја ву”.

Де дин че во „сун це и мо ре је из гра ђе но од аван гард них ви зи ја, сно
ва и да љи на, по е тич ких, ко смич ких и пан те и стич ких дра ма ства ра ња 
све та и од би о граф ског ли ка овог пе сни ка ко ме су сун це и мо ре би ли 
за лог тра ја ња”. Ње го во „кон тро верз но ли це” под ра зу ме ва и „Цр но сун
це ме лан хо ли је и де пре си је” и „Сун це пе снич ког ства ра ња”, ко је је „она 
ужа ре на ма са ко јој хр ли и из ко је на ста је јав на жарпти ца”.

Обра зо ва ње Си бе та Ми ли чи ћа, пе сни ка „со лар ног и ко смич ког 
ми сти ци зма”, ути ца ло је на ње го во ства ра ла штво и пер цеп ци ју све та, 
по себ но док то рат о Ле о пар ди ју, али и лек ти ра (Св. Фра ња Аси шки, Кар
ду чи, Па ско ли итд.). „Род ни Хвар као ис хо ди ште (дис)хар мо ни је при ро де 
и чо ве ка ко ји се от ки нуо од свог ко ре на, а ду бо ко остао ве зан за ње га, 
по ста је осно ва Ми ли чи ће вог тра гич ког све та. Нај ду бље про жи ма ње 
про сто ра и вре ме на Ми ли чић осе ћа кроз сим бо ле ’бо ро ва ко ји ја у чу’”.

Све тла на Ше а то вић при сту па Ви на ве ро вим есе ји ма кри тич ки и у 
кон тек сту Хри сти ће вих чи та ња, ко ме је Бо ји ће во схва та ње Ви зан ти је 
„афир ма тив ни је од Ви на ве ро вог”. Па ра лел но са овим по гла вљем, мо гло 
би се про чи та ти и ко ре спон дент но ви ђе ње ове про бле ма ти ке из пер спек
ти ве Јо ва на Де ли ћа, ко је је ела бо ри ра но у књи зи Ми лу тин Бо јић. Пје сник 
мо дер не, вје сник аван гар де (2020). Ана ли зи есе ја о Скер ли ћу и Бо ји ћу, 
ау тор ка при дру жу је „Ко нач ну Ве не ци ју” и „Из лет по Ја дран ском и Сре
до зем ном мо ру” („За Ви на ве ра упра во кроз Ве не ци ју про го ва ра она 
истин ска Ви зан ти ја ко ја ни је оп ста ла ни у Ца ри гра ду, ни у Ра шкој и 
Ма лој Ази ји”). 

Хри сти ћев есе ји стич ки по глед про сти ре се „Те ра сом на два мо ра”, 
на под сти цај фи ло зо фи је Зе но на и Пар ме ни да и с ак цен том на „по дне ву” 
као „ве ли чан стве ном тре нут ку исти не и са зна ња”, са чи ме је у бит ној 
спре зи „фи ло зо фи ја све тло сти”, о че му се по себ но го во ри у иду ћем по
гла вљу и ка да је реч о „ми сти ци” ње го вог по и ма ња по дне ва у тре ћем 
по гла вљу тре ће це ли не књи ге. Лајт мо тив по дне ва („у ко ме се са би ра ју 
жи вот и смрт”) пре мре жио је књи гу и ау тор ка му је по све ти ла ви ше
стру ку ин тер пре та тив ну па жњу, ко ју је до вр ху ни ла по след њим по гла
вљем тре ће це ли не „Ла ли ће во епи фа ниј ско под не у кон тек сту срп ске 
књи жев но сти 20. ве ка”. Оно је ва жна „ср жна тач ка” ка ко Ла ли ће ве по
е ти ке, та ко и за Ду чи ћа, Ма ти ћа, Хри сти ћа, Де сни цу.

Че жња за мо рем при сут на је код срп ских пе сни ка по чев од Ду чи ћа 
и ре пре зен ту је „ду бо ку кул ту ро ло шку са мо свест”. За Ма ти ћа мо ре је 



966

„ме та фо ра же не и бив ства све та”, за ње га, Ва ле ри ја и Ла ли ћа је у „нај
ду бљој ве зи са жи во том”, за Ла ли ћа „двој ство ле по те и ужа са”, док је 
„ин те гра тив ност Ме ди те ра на” ви део у „ре ми не сцен ци ја ма ита ли јан ске 
ре не сан се”.

Тре ћа це ли на ор га ни зо ва на је у пет по гла вља сим бо лич ки уо кви
ре них све тло шћу – „со лар ним” Ан дри ће вим при по вет ка ма („Ле то ва ње 
на ју гу”, „Же на на ка ме ну”, „Је ле на, же на ко је не ма”), „ми сти ком Хри сти
ће вог по дне ва” и Ла ли ће вим „епи фа ниј ским по дне вом”. Дру го и тре ће 
по гла вље тре ће це ли не осве тља ва „Дал ма тин ски ме ди те ра ни зам Вла
да на Де сни це. Сплит ски пе ри од” и ре ла ци је „Де сни ца, Сплит, Кро че”. 
Ан дри ће ви ју на ци „уз мо ре и све тлост у са мо ћи от кри ва ју се бе”. Про
фе сор Нор гес до жи вља ва „фан та зиј ско вас кр сну ће”, Мар та „пси хо ло шки 
пре о бра жај”, а Је ле на у кон тек сту Еп штеј но ве је ле но ло ги је, по ста је „’пе та’ 
вр ста љу ба ви; не што во ље но ко је у је дин стве но сти по ста је уни вер зал
но”, „не пла то ни зам већ сми сао све га у све ту”.

Ле о пар ди је пе сник ко га су чи та ли Цр њан ски, Ми ли чић и Вла дан 
Де сни ца. Де сни чи на лек ти ра игра ва жну уло гу за об ли ко ва ње ње го вог 
„дал ма тин ског ме ди те ра ни зма” (Кро че, Д’А нун ци је, Ва ле ри), као и „ре
ги о нал не ка рак те ри сти ке”. Ње го ве епи фа ни је кон тек сту а ли зо ва не су са 
Ва ле ри је вим, Пру сто вим, код над ре а ли ста, Ле о пар ди ја, На зо ра. Вла ди
мир Ри смон до ис ти цао је „ме ди те ран ски” аспект Де сни чи ног опу са, а 
ути цај ита ли јан ске књи жев но сти – Са ња Ро ић и Жељ ко Ђу рић. Бог дан 
Ра ди ца је Де сни чи на „спо на са са вре ме ним ита ли јан ским пе сни ци ма и 
фи ло зо фи ма, пре свих, са Кро че о вом есте ти ком”, ко јој при сту па и као 
пре во ди лац, по пут стри ца Бо шка Де сни це. Кро че о ва „кон цеп ци ја умет
но сти као ин ту и ци је” и лир ски „ка рак тер умет но сти” Про ље ћа Ива на 
Га ле ба од ре ђу ју „днев ни ком ире ал не ау то би о гра фи је”.

*

Мо но гра фи ја У за ле ђу Сре до зе мља об у хва та ме ди те ран ске ма ни
фе ста ци је у срп ској књи жев но сти од сре ди не 19. до 21. ве ка. Од ва жно
сти по ста ју раз ли чи ти то по си, као што су гра до ви, др жа ве и ре ги о ни 
ко ји су про жи ма ли дух пи са ца и пе сни ка, би ло да се ра ди о њи хо вом 
за ви ча ју или ин тен зив ном до жи вља ју при ро де и кул ту ре Сре до зе мља. 
Про у ча ва ње ин тер тек сту ал них и ин тер кул ту рал них ре ла ци ја до би ја 
свој пу ни сми сао, а мо ти ви по пут мо ра, сун ца, по дне ва, све тло сти и 
та ме, ужа са и смр ти, ре флек ту ју но ве зна чењ ске аспек те у кон тек сту 
по је ди нач них по е ти ка, ком па ра тив ном и књи жев но и сто риј ском све тлу. 
Ис тра жи ва ња Све тла не Ше а то вић, нај по сле, го во ре не што и о на ма са
ми ма, као љу ди ма и као на ро ду, за то има ју и ет но ло шки и ан тро по ло шки 
зна чај. Исто риј ски гле да но, срп ски на род био је фи зич ки при су тан на 
Ме ди те ра ну, али је че жња за њим то ли ко би ла ин спи ра тив на да се у 
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ди ја хро ниј ском и син хро ниј ском сми слу по твр ђу је као део на ше нај ши ре 
кул тур не са мо све сти. Овај увид су ге ри ше и ефек тан на слов У за ле ђу Сре
до зе мља, али до ла зи до из ра жа ја и у за о кру же ној књи зиби се ру Ан дрић 
и Ја дран, ко ја је про ис те кла из обим ни је књи гешкољ ке. 

Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

НОЋУКОЈУЗАЛАЗИСВЕТЛОСТ

Ра до сав Сто ја но вић, Ме ђу тим, На ис принт, Ниш 2020

По зна ти пе сник Ра до сав Сто ја но вић, по ли ва лент ни по све ће ник 
књи жев ном ства ра ла штву, са бо га тим и упа дљи во жан ров ски ра зно род
ним опу сом под јед на ко је успе шан у по е зи ји, про зи, дра ми, пу бли ци сти
ци, лек си ко гра фи ји… Ипак, ути сак је да то ко ви ре цеп ци је ње го вих де ла 
на на шој књи жев ној ма пи у ми ну лим де це ни ја ма оста ју не до вољ но ви
дљи ви, и те мељ ни је ши рој кул тур ној јав но сти пре до че ни. Осо би то када 
је реч о по е зи ји, ко ја са да два на е стом пе снич ком збир ком са не у о би ча
је ним на сло вом Ме ђу тим, скре ће на се бе по себ ну па жњу са раз ло гом.

Им пулс ви ше мо гу ћих асо ци ја ци ја иза зи ва на из глед јед но ста ван 
на слов сво јом ениг ма тич ном реч цом „ме ђу тим”, упу ћу ју ћи ка не че му, 
на су прот, упро тив, уз вод но, из ме ђу све га, кон тра све му итд. Ти ме на
ро чи то под се ћа на је зич ку ча ро ли ју Ми ло ша Цр њан ског, сво је вре ме но 
по сла ту у по ет ско по ље оним спе ци фич ним ме ђу тим усред ре че ни це, 
увек огра ђе но за ре зи ма са обе стра не. Ме ђу тим, иш чи та ва ју ћи ову пе
снич ку збир ку и ње них пет лир ских кру го ва, не би смо сме ли би ти за
ве де ни тра гом ре флек са су ма тра и стич ке ви зи је све по ве за но сти све та 
као це ли не већ Сто ја но ви ће вим по е тич ки убе дљи во са мо свој ним пи смом, 
ода сла тим из вла сти тог ср ца и тра у ма тич ног ис ку ства све та као рас пар
ча не кр хо ти не. Овај пе сник об ли ку је свој ру ко пис као ви ше слој ни амал гам 
кон цеп та јед не ду бо ке ве ре и зеб ње у моћ ства ра лач ке ми си је по е зи је, 
ње ног је зи ка и зна че ња да нас. 

Та ве ра, иа ко уз др ма на сум њом, ука зу је се као она дра го це на по
ет ска суп стан ца слам ке спа са и ле ко ви те на де, че сто већ пре се ље не у 
вре ме све оп штег за ми ра ња, ода кле не где са дру ге оба ле ја ве „иза утр
ну лих ства ри” до ла зи су ве рен пе снич ки глас. Пре о бли ко ван кат кад 
са мо у сан о зве зда ној ле по ти пе сме ко ја но си ће злат ним пра хом „сјај у 
дру го вре ме”, чи та мо у сти хо ви ма „Пе сма, опет” или „По вра так”, где 




