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К РИ Т И К А

ВИШЕГЛАСНОУЗДАРЈЕОДБРАНИЧОВЕКА

ПетерХандкеилиПравдазачовекаичовечност, збор ник ра до ва, ур. И. 
Не гри шо рац, Ј. Де лић, Ј. Кра сни, С. Ра ду ло вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2021

„Спо ме ни ца по ча сном чла ну Ма ти це срп ске” по што ва ња је вред но 
на сто ја ње да на јед ном ме сту бу ду са бра ни ре ле вант ни при ло зи по све
ће ни нај вр сни јим ства ра о ци ма, по ча сним чла но ви ма Ма ти це срп ске, 
про гла ше ним на ре дов ној Скуп шти ни Ма ти це срп ске одр жа ној 2020. 
го ди не. Пр ви при лог овој би бли о те ци је сте збор ник ра до ва ПетерХандке
илиПравдазачовекаичовечност об ја вљен 2021. го ди не, у су срет осам
де се то го ди шни ци Ханд ке о вог ро ђе ња. Уред ни ци збор ни ка су проф. др 
Јо ван Де лић, Јан Кра сни, Се ли мир Ра ду ло вић и глав ни и од го вор ни уред
ник, Иван Не гри шо рац. Осми шљен да об је ди ни на уч не, есе ји стич ке, 
про зне и по ет ске до при но се књи жев ни ка и про у ча ва ла ца књи жев но сти, 
збор ник је си сте ма ти зо ван у три це ли не: Огледи, Сведочанства и Поезија,
проза. Да Пе тер Ханд ке не мо же би ти све ден на јед ну апо зи ци ју по пут 
„нај ве ћи са вре ме ни пи сац не мач ког го вор ног под руч ја”, „наш дру ги но
бе ло вац” итд. све до че ау то ри уро ње ни у пре га лач ку ми си ју да Ханд кеа 
са гле да ју у свој те мат ској, мо тив скосим бо лич кој и жан ров ској сло же
но сти ње го вог де ла и са ме лич но сти, у срп ској кул ту ри осо бе не фи гу ре, 
тач ни је – фе но ме на. 

Про ло шки и ау тен тич но, Уводнуречзбор ни ка у сла ву „прав де за 
чо ве ка и чо веч ност”, ис пи су је Јо ван Де лић кроз при зму ис ку стве ног у 
су сре ту са Ханд ке ом. „Не ко ли ко ре ми ни сцен ци ја о Пе те ру Ханд кеу” 
раз ве за ће чво ри шне тач ке ре цеп ци је Ханд ке о вог де ла: стил ске осо бе но
сти, па ра ле ле и спо не са срп ским ро ма но пи сци ма ХХ ве ка, пре вод Жар ка 
Ра да ко ви ћа, књи жев на од ли ко ва ња у Ср би ји, као и су срет на „Ви ди ков цу” 
код Звор ни ка на ви ше стру ко по но вље ном Ханд ке о вом пу ту ис тра жи
ва ња исти не су ко ба на тлу бив ше Ју го сла ви је. Де лић нам су ге ри ше да 
у пи шче вом од но су пре ма Ср би ји, Ко со ву и Ме то хи ји, Бо сни и Хер це
го ви ни и Сло ве ни ји по сто ји „ду бо ка до след ност ко ја до ла зи из ну тра, из 
ње го ве по е ти ке, из ње го ве есте ти ке; из са ме ср жи ње го ве лич но сти и ње
го вог схва та ња књи жев но сти”. У кљу чу тра га ња за исти ном ус по ста вљена 
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је спе ци фич на ханд ке ов ска „је зич ка са мо свест” из ко је из ви ре „вјеч ни 
мач ли те ра ту ре”. Ханд ке, „пла не тар на по ја ва” и „мит ски ко сов ски ју нак” 
исто вре ме но, „Бо жан ски уни кат у вре ме ну ла жи”, ка ко на во ди Де лић, 
је сте „пје сник лир ских епи фа ни ја ко је освје тља ва ју вјеч ност”. 

О епи фа ниј ском као зна чај ној ком по нен ти Ханд ке о вог де ла, са зна
је мо у тек сту Ан ђел ке Кр ста но вић ко ја ту ма чи но во у спо ста вље ни до жи
вљај све та из ла ском из „гра ни ца је зи ка” и са мим тим, ша блон ске књи жев
но сти. Ау тор ка па жљи во ту ма чи за о крет од фа зе је зич ке скеп се пи сца и 
ан га жо ва ног тра га ња за „пре ци зни јом ре флек си јом” у фа зу ау то би о граф
ског пи са ња, а по том и уни вер за ли за ци је истог. Из дво јив ши илу стра тив
не од лом ке Ханд ке о ве про зе, ука за но је на пре о бра жај све сти про та го
ни ста, где „тре ну тач на про свје тље ња – епи фа ни је – има ју цен трал ну 
уло гу”, при че му из ве сна про ши ре ња при по вед ног то ка је су ис ко рак у 
„дру гу ди мен зи ју вре ме на, у не ку вр сту без вре ме но сти” нај че шће у до
ди ру са при ро дом и ње ним веч ним устрој стви ма. Ка ко би се отво рио 
при ро ди и при мио ње не ути ца је, неп ход но је поетскорасположење, 
ко је Ми о драг Вук че вић ту ма чи кроз по е то ло шку ме та фо ру пра га у Ханд
ке о вом ро ма ну Кинезбола, али пи ше и о Праговимакњижевнихраздобља. 
Вук че вић ис ти че да код Ханд кеа и у про зном на и ла зи мо на пе снич ку 
ин спи ра ци ју мо ти ви са ну чо ве ком и при ро дом, те да „сво је раз у ме ва ње 
пе сни штва Ханд ке те ме љи на Вит ген штај но вој (Lud wig Wit tgen ste in) 
син таг ми пре у зе тој од Ши ле ра – поетскорасположење”. 

Да се ег зи стен ци ја мо же осми сли ти на дру га чи ји на чин, Ханд ке 
ука зу је у ро ма ну Несрећабезжељапод стак нут са мо у би ством мај ке, те 
Ма ри ја С. Јеф ти ми је вић Ми хај ло вић пи ше о ужасупразнинекао окида чу 
ли ша ва ња жи во та услед не мо гућ но сти же ље за ви шим и до сто јан стве ни
јим ви дом жи вље ња. Јеф ти ми је вић Ми хај ло вић за ла зи у ду бље сло је ве 
пи та ња књи жев но сти као мо гућ но сти пре вла да ва ња бо ла, а пре вас ход но 
– стра ха од смр ти, при то ме от крив ши да Пе тер Ханд ке оста вља „отво
рен про стор за по ве ре ње у моћ књи жев но сти као об ли ку не пре кид ног 
тра га ња за сми слом по сто ја ња”. О Несрећибезжеља, а пре вас ход но о 
ро ма ну Другимачкроз мо тив ис ку пље на, од но сно осве те због мај ке окле
ве та не као сим па ти зер ке Тре ћег рај ха од стра не но ви нар ке ко ја мон ти
ра фо то гра фи ју, пи ше Ни ко ла Ма рин ко вић у ру бри ци Сведочанства. 
Текст ау то ра по ен ти ра чи ње ни цом да до епи фа ни је при по ве да ча до ла зи 
осло бо ђе њем јер ње го ва осве та би ва „бри са ње из по ве сти” бу ду ћи да је 
„при су ство дис кур са основ ње го ве мо ћи”.

Ро ман ко ји је ау то ри ма при ло га у збор ни ку не рет ко, ма кар и у виду 
де та ља при ву као ис тра жи вач ку па жњу је сте Голмановстраходпенала, 
ко ји Дра го мир Ко стић на зи ва „чу де сним ро ма ном”, што је и на слов тек
ста у ко ме ту ма чи чуд не си ту а ци је и од но се ко је про та го ни ста ро ма на, 
Јо зеф Блох, до жи вља ва на кон гу бит ка по сла. Од јек ег зи стен ци ја ли стич
ких на сто ја ња у Ханд ке о вом ро ма ну при ме ћу је Ко стић и ис ти че низ 
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си ту а ци ја са о бра зним они ма у ко је би ва упле тен Каф кин Јо зеф К. Ко
стић нам ука зу је на „очу ђа ва ју ће” ис црп ним пре до ча ва њем фа бу ле, док 
Ка та ри на Н. Пан то вић би ва усме ре на на ин тер тек сту ал не ве зе Каф ки ног 
Процесаи ро ма на Голмановстраходпенала. Ау тор ка пре вас ход но те
мељ но при сту па раз ма тра њу те о ри је ин тер тек су тал но сти, по том, де таљ
но про ми слив ши је зич ке и стил ске па ра ле ле ис ти че да је фо кус Ханд
ке о вог де ла „пре ис тра жи ва ње о је зи ку и у је зи ку, сво је вр сна мо дер на, 
екс пе ри мен тал на лин гви стич ка сту ди ја у ру ху књи жев ног тек ста”. Сто
га, Пан то вић ин тер тек сту ал не ре ла ци је осве тља ва као раз ли ке. 

Ханд ке ов гол ман као СтранацуПроцесу би ће раз ма тран у ра ду 
Ми ла на Ра до и чи ћа, ко ји по ред ин тер тек сту ал них спо на и по е тич ких 
узу са ус по ста вље них „ве шти ном новогреалисте” ко ји по твр ђу је, оспо
ра ва или пре о бли ку је, ис ти че и поетскиуниверзализам као сто жер ну 
тач ку Ханд ке о вог пи са ња. Ра до и чић се те мељ но ба ви и ро ма ни ма Несре
ћабезжеља и Великипад.

По све ћен и све о бу хва тан при лог чи ји је пред мет ис тра жи ва ња Ве
ликипадда ру је нам Иван Не гри шо рац ко ји су ге ри ше све ни јан се ком
плек сно сти ханд ке ов ског књи жев ног све та скри ве не у јед ном ро ма ну. 
Не гри шо рац про ми шља о фи гу ри Глум ца (по дра жа ва лац) по год ној да 
се ис ка же сло же ност и ап сурд ност људ ског по сто ја ња, пре до че ни у хо
да њу од пер фе ри је ка цен тру чи је ис хо ди ште би ва „тро стру ко из не вера
ва ње” у по рет ку Ре жи сер –Же на –Пред сед ник, од но сно низ су ге ри ше као 
„три вр сте гла ди ко је те мељ но од ре ђу ју чо ве ка и ње гов жи вот: глад за 
хра ном – глад за же ном – глад за ду хом”, ко је осе ћа Ханд ке ов Глу мац, те 
од би ја да их уто ли у ла жним од но си ма. Ау тор нам ка зу је да је Велики
пад „јед на сјај на сим бо лич ка кон струк ци ја ко ја са др жи мно штво мо гу
ћих зна че ња”, те да лич ни пад глум ца оп сто ја ва на уни вер зал ној рав ни, 
али да се ту сим бо лич ки по тен ци јал „ве ли ког па да” не ис цр пљу је већ 
ко ди ра и пад За пад ног све та. Иван Не гри шо рац пре до ча ва да За пад ни 
свет Ханд ке осве тља ва као ме ха ни зам де ху ма ни за ци је, на вод ни успон, 
а су штин ски пад, чи ју ма три цу мо же вр ло ла ко пре у зе ти не ко дру ги 
за ве ден ци ви ли за циј ским про гре сом, сто га, пи са ње је сте вид упо зо ре ња, 
али под се ћа ња на истин ске ду хов не вред но сти као је ди ној про тив те жи 
ко ја се про би ја ис под „се ку лар ног ми сти ци зма”.

По рив су прот ста вља ња фе но ме ну по дра жа ва ња ела бо ри ран кроз 
при ро ду Глум ца ин кор по ри ран је и у де кон струк ци ју кла сич ног те а тра 
спро ве де ну у зна чај ном драм ском опу су Пе те ра Ханд кеа, о че му све до чи 
при лог Ми ле не Ку лић усме рен на „не вер бал ну ри ту а ли за ци ју ствар но сти” 
у дра ми Тренуциокојимаништанисмозналиједниодругима.Ау тор ка 
се освр ће на за сту пље ност Ханд ке о вог де ла на по зо ри шним да ска ма у 
Ср би ји и ши ре, као и на устрој ства ње го вог драм ског де ла, бу ду ћи да 
„раз ра ђу је кла сич ног ју на ка и ства ра не вер бал ну си ту а ци ју, знат но дру
га чи ју од Ари сто те ло ве тра ге ди је”. По све ће но и пот кре пље но ту ма че ње 
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ау тор ке по твр да је сим бо лич ког окви ра Ханд ке о ве по е ти ке ко ји тво ри 
спе ци фи чан лин гви стич ки код сце не, што је сте у хар мо нич ном од но су 
са остат ком опу са у ко ме је про бле ма ти зо ва но пи та ње је зи ка. Ау тор ка 
не ги ра тврд њу да је уса хла ин вен тив ност при сту па те а тру, све до чив ши 
да ње го во драм ско де ло је сте „же ље ни и нео п ход ни иступ”. Слич но при
ме ћу је и Бу ди мир Ду бак у ру бри ци Сведочанствау тек сту на сло вље ном 
„На пу ту са Пе те ром Ханд ке ом” до ча рав ши нам сво је гле да лач ко ис ку
ство у Цр но гор ском на род ном по зо ри шту у ко ме је го сто ва ло по зо ри ште 
из Бе ча са Ханд ке о вом ан ти дра мом Каспар. Ау тор пре до ча ва да је сце
ном вла да ло „обо жа ва ње је зи ка”, прем да је ра зо рен, али у скла ду са Ханд
ке о вим не у мор ним пре до ча ва њем по губ но сти свих на ра ти ва не чо ве штва 
и спу та ва ња људ ске сло бо де, што ће Ду бак у дру гим де лу тек ста илу стро
ва ти по је ди ним Ханд ке о вим де ли ма и пле ме ни тим ге сто ви ма пре ма 
срп ском на ро ду.

Уз по твр ду те а тро ло шке ре ле вант но сти, у збoрнику на и ла зи мо и 
на при лог о ње го вом за ла га њу у пи са њу филм ских сце на ри ја и би ва мо 
све до ци оне би че ног по гле да на Вен дер сов и Ханд ке ов филм Небонад
Берлином (1987) у ко ре спон ден ци ји са ро ма ном Хазарскиречник (1984) 
Ми ло ра да Па ви ћа. Јеленa Ма ри ће вић Ба лаћ ана ли зи ра кључ не тач ке 
су сре та – „умет нич ку об ра ду мо ти ва ан ђе ла, љу бав ни аспект, про блем 
об но ве чо ве чан ства и ста тус при по ве да ња у са вре ме ном све ту”. У ве зу су 
до ве де ни филм ски ан ђе ли Да ми јел и Ка си јел са Па ви ће вим пра чо ве ком 
Ада мом; ис так нут је су срет смрт них же на (Ма ри он и Ка ли на) са бе смрт
ни ма (Да ми јел и од бла та на чи ње ни Пет ку тин) итд. У ком па ра ти стич кој 
ана ли зи се не ис цр пљу је на дах ну ти рад Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ јер би ва 
уо че на по е тич на сим бо лич ка пра ве за НебанадБерлином и Хазарског
речника јер је Ханд ке „слао по штом сце не, ди ја ло ге и фраг мен те, ко је 
је Вен дерс, сли чан лов цу на сно ве, по ку шао да ре кон стру и ше, до ма шта 
и уце ло ви фил мом, ком би ну ју ћи их са по е зи јом и алу зи ја ма на ње гов 
књи жев ни опус”. Ау тор ка нам да ру је са зна ње да пра во „уце ло вље ње” и 
је дин ство је су до дир фил ма и ро ма на.

О фил му, му зи ци и окви ри ма ме диј ског за сту пље них у пр вој Ханд
ке о вој пе снич кој књи зи Унутрашњисветспољашњегсветаунутрашњег
света пи ше Раст ко Лон чар. „Спо ља шни свет” ко ји је пред мет ту ма че ња 
је сте дру штве нопо ли тич ки (по ла ри за ци ја ис ток–за пад или Глобална
паланка) и кул ту ро ло шки кон текст с кра ја ше зде се тих го ди на, па ау тор 
уо ча ва то по се све сти кон зу ме на та по пу лар не кул ту ре: „Ханд ке ја сно 
скре ће па жњу на то да се ког ни тив ни про це си по једи на ца у са вре ме ном 
све ту сво де и на пре по зна ва ње и до ча ра ва ње, опис и тран спо но ва ње из 
на ра тив ног у ствар но сно, пу тем сим бо ла из по пу лар не кул ту ре”. Ау тор 
ис ти че по сту пак онеобичавањау Ханд ке о вој по е зи ји, да кле, од су ство 
ди рект но сти и под ра зу ме ва ног при сту па, те и кри ти ка ствар но сти ни је 
екс пли цит на већ ствар ност при ка зу је „кон ту ри шу ћи пре не го ка ри ки
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ра ју ћи”. Лон чар су ге ри ше да и на ша сва ко дне ви ца ни је осло бо ђе на те рета 
све га оно га што је Ханд ке дав но уо чио.

О пер цеп ци ји и ре цеп ци ји де ла Пе те ра Ханд кеа у Ср би ји и окру же
њу, на ро чи то на кон што му је уру че на Но бе ло ва на гра да за књи жев ност 
2019. го ди не, пи ше Ср ђан Ор сић ко ји до ка зу је да је „ре ак ту е ли за ци ја, 
без ре кон тек сту а ли за ци је, на по слет ку, не мо гу ћа”. Ау тор нам да је зна
ча јан увид у пре во ђе ње, фре квент ност из да ва ња, као и спе ци фич но сти 
до жи вља ја Ханд ке о вог де ла, по твр див ши да Ханд ке у срп ској кул ту ри 
по се ду је по себ но за слу же но ме сто не са мо као при ја тељ ко ји нас раз у ме 
већ као пи сац ко га ми као чи та о ци ду бо ко раз у ме мо.

Ханд ке о ву при по вест Моравсканоћ, сме ште ну у по мо рав ско се ло 
По ро дин, ту ма чи Ду шан Гли шо вић до ка зу ју ћи да је „кру на про ти вље на 
све му кон вен ци о нал ном и кон форм ном у књи жев но сти”. По ред ана ли
зе ау то би о граф ских еле ме на та и аспе ка та при по вед ног при сту па, ау тор 
се освр нуо на при ро ду Ханд ке о ве осо бе не на кло но сти срп ског на ро ду, 
осве тлив ши је у свим ни јан са ма.

Текст ко ји пот пи су је Ду шан Па јин, отва ра ру бри ку Сведочанства уз 
спе ци фич ну син те зу Ханд ке о вог књи жев ног пу та, али и Сликеи(не)при
ликена ста ле ка да је осу дио за пад не ме ди је и оне ко ји ни су за у зе ли испра
ван став пре ма Ср би ји у гра ђан ским ра ту из ме ђу 1991–1995. го ди не, 
из не тим у Опроштајусањараоддеветеземљеи у ПравдизаСрбију. О 
тек сто ви ма и књи га ма у ко ји ма Ханд ке раз би ја сте ре о ти пе о срп ском 
на ро ду и од лу ка ма ње го вих др жав ни ка, као и о Ханд ке о вим по се та ма 
Ср би ји де ве де се тих го ди на пи ше Зо ран Авра мо вић усме рен на Ханд ке
о ву бор бу за исти ну о Ср би ји као „ме та фо ри за удес ко ји пре ти би ло ком 
дру гом на ро ду”. Ханд ке, да кле, го во ри о уни вер зал но сти зла, али го во
ри о кон крет ној не прав ди, па та ко и Гој ко Ђо го у есе ју „Ханд ке као ћук 
у Мо рав ској но ћи” ис ти че да „он ни је ме лан хо лич ни по сма трач све та, 
он је за точ ник исти не, пи сац ис тра жи вач ко ји ду бо ко по ни ре у жи вот ну 
зби љу, у дра ма тич на исто риј ска зби ва ња и дру штве но по ли тич ке кон тро
вер зе”. Ђо го за кљу чу је да це ло куп но де ло Пе те ра Ханд кеа је сте „по бу
на уну тра шњег про тив спо ља шњег све та”, сход но на сло ву ње го ве пр ве 
књи ге пе са ма, а у том ду ху Ханд кеа као ту ма ча „тре пе ре ћег про фи ла 
са вре ме ног све та” ко ји се опре де љу је за исти ну од ре ђу је Се ли мир Ра ду
ло вић. Ау тор нам пру жа не у о би ча је ну син те зу Ханд ке о вог де ла и де ло
ва ња у кон тек сту про бле ма срп ског на ро да ко ри сте ћи се број ним ме та
фо ра ма ко је осли ка ва ју хра брост Ханд кеа да за у зме стра ну окле ве та них 
и на се бе пре у зме уло гу „бу ди те ља ду ша ко је спа ва ју”.

О зна ча ју Историјеизаприповести,са бра них Ханд ке о вих тек сто
ва о кључ ним де ша ва њи ма у Ср би ји из ме ђу 1991. и 2011. го ди не пи ше 
Сло бо дан Са мар џић, као и Ми ле та Аћи мо вић Ив ков. Њи хо ви при ло зи 
све до че о до ку мен тар ном зна ча ју ис пи си ва ња не ми лих рат них до га ђа ја 
и њи хо вих по сле ди ца ко је Ханд ке за па жа. О Ханд ке о вој на кло но сти, 
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по се та ма и пи са њу о Ве ли кој Хо чи и Ора хов цу, пи ше Жи во јин Ра ко че
вић у тек ступри чи чи ји су штин ски мо тив је сте дат у ви ду сли ке на ко јој 
Ханд ке по сма тра фре ску у цр кви Бо го ро ди ца Ље ви шка у При зре ну.

Пре не го што је штам па на Ханд ке о ва Годинакрозноћиспричана,
уред ник Ра до мир Уља ре вић би ва во ђен ути ском да ће чи та о ци ма би ти 
по треб но упут ство за чи та ње, бу ду ћи да „ова књи га ис тра жу је кре а тив
не про це се, и за то не ма на зна ка би ло ка кве фа бу ле, ау тор ис тра жу је оно 
што прет хо ди књижевном”; што нам и ка зу је у тек сту „Ри зик фик ци је или 
Ток све сти то ка не све сти то ка све сти”. Бег глав ног ју на ка и са мог ау то ра 
у не све сно, Уља ре вић схва та као бег од све та ко ји га осу ђу је иа ко криви
це не ма, те да је та кав тра ги чан чо век кон стан та Ханд ке о вог пи са ња.

Пи са но од ли ко ва ње Ма ти це срп ске ње ном за слу же ном по ча сном 
чла ну, за тва ра ју пе сни ци и ти ме да ју пе чат не по бит ног зна ча ја и сна ге 
ко јом је Пе тер Ханд ке огла сио „чо ве ка и чо веч ност”. Ге те је ре као да на род 
са по е зи јом ка кву има срп ски на род, за слу жу је бо љу суд би ну, али је Ханд
ке два ве ка ка сни је због то га био ка ме но ван, о че му пе ва Ма ти ја Бећ ко вић. 
Ханд ке би ва „Врх од гро мо бра на”, ка ко гла си на слов пе сме Бла го ја Ба
ко ви ћа („По гле дај де вра но бе ла / Бо ли гла ва од Но бе ла / Тих што мр зе 
бра ћу Ср бе”). Ра до мир Ан дрић ма пи ра Ханд ке о ву по тра гу за ти ши ном 
пре ко „дна там ног бал кан ског епи фа ни ју ма”, те „тра гом из гу бље ног 
ми ра” до ла зи у Ре ти мље и Ве ли ку Хо чу. На том пу ту бо жу ро ви су пу
то ка зи, пче ли ња ци про ро чи шта ка да Ханд ке („ој си ро че” и „наш ту жни 
за точ ник”) до ђе „у ма ло гне здо Ве ли ке Хо че”, што нам да ру ју сти хо ви 
ко је пот пи су је Ђор ђо Сла до је. Про бу ђе ног пе смом сла ву ја у Ве ли кој 
Хо чи, за ти че мо Пе те ра Ханд кеа ко ме Иван Не гри шо рац по зајм љу је пе
снич ки глас ми ра и спо кој не са мо спо зна је. Ње го ву по ми ре ност над ка
ме ном осу де и до след ност ста ва „ар га та” ко ји не оче ку је на гра ду, опе ва 
Дра ган Ха мо вић, по ен ти ра ју ћи „гу тља јем сло бо ди це ве ли ко хо чан ске” 
ко ју Ханд ке ис пи ја за уз врат. Про зна це ли на ко јом Ха мо вић ела бо ри ра 
иде ју сво је пе сме сле ди од мах на кон ње, па ука зу је на од су ство јед но ди
мен зи о нал но сти Ханд ке о вог бо рав ка на Бал ка ну ко ји се кре тао „у су срет 
хо ри зон ти ма из бли за, из ко јих и на ста ју књи жев не исти не”. У пе сми 
„Ханд ке на Мо ра ви”, ка ко гла си и акро стих Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа, 
ко ји на сто ји да у со нет ну фор му за о де не Ханд ке о во мир но про ма тра ње 
„бе ле во де”: „На Мо ра ви се дим, том се во дом ми јем, / А у по та ји та мја
ни ку пи јем.” По ет ски уоб ли че но све до чан ство о јед ној је се њој ве че ри 
са Ханд ке ом (ко ји ис пи ја ра ки ју и ко га не др жи ме сто) пру жа нам Мио
драг Ра и че вић. За тим, у пе сми Ми ро сла ва Алек си ћа „Стрел чев страх 
од пе на ла”, гол ман је сте пе сник у ти му „ко ји но си име Не бо над Ве ли ком 
Хо чом” у су ко бу са ен ти те том зла и ла жи оли че ном у стрел цу. Коб исто
риј ских стра да ња тран спо но ва на је у Алек си ће ву пе сму ме та фо ри за ци јом 
те ре на, игра ча и њи хо ве игре. На фо ну опе ва ња ефе мер но сти, Дра ган 
Јо ва но вић Да ни лов у пе сми по све ће ној Ханд кеу уни вер за ли зу је кон текст 
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пи шче вог до ку мен то ва ња зла, од но сно пре пи ске: „Ово сам јаг ње од ву
ко ва отео, из шу ма / у ко ји ма тај не гра де сво ја гне зда.” [...] „Ва тро, још 
се ни шта ни је за па ли ло. Ка жи гра ни да про цве та и љу ди ма не ста лим / 
са фо то гра фи ја да по ле те.”

Број не ана ли тич ке по зи ци је, про ниц љи ва ме то до ло шка стра те ги ја 
и ау тен тич ни до жи вља ји ау то ра раз ли чи тог на уч нокњи жев ног сен зи
би ли те та, обра зу ју осет ном по све ће но шћу ис пи сан, ко хе рен тан и ре ле
ван тан при лог би бли о те ци „Спо ме ни ца по ча сном чла ну Ма ти це срп ске”. 
Чи та о ци збор ни ка ра до ва ПетерХандкеилиПравдазачовекаичовеч
ност би ће упу ће ни у при ро ду Ханд ке о ве по е ти ке кроз при зму зна чај ног 
бро ја жан ров ски раз ли чи тих де ла, што је зна чај на вр ли на збор ни ка. 
Спе ци фич на ве за Пе те ра Ханд кеа и срп ског на ро да по твр ђе на је као ду
бо ко уте ме ље на и усре ди ште на иде јом чо веч но сти, прав де и исти не, као 
су штин ским по ри вом пи са ња „на шег дру гог но бе лов ца”. Са бра ни при
ло зи у овом збор ни ку вред но су по ла зи ште и под стрек за бу ду ћа ис тра
жи ва ња Ханд ке вог ства ра ла штва, али и чи та ња – осо бе ног уздар ја оно ме 
ко то истин ски за слу жу је.

НинаВ.СТОКИЋ

ОСЕБИ,ДАКЛЕ,ОВРЕМЕНУ

Дра ган Дра гој ло вић, Самнасупротсебе, Срп ска књи жев на за дру га, Бео
град 2021

Има две вр сте зре ло сти у пе ва њу. Јед на ис хо ду је у мит ској, без вре
ме ној објек тив но сти, где се пе сма са ма од се бе да је, из је зи ка ка је зи ку, 
си лом ну жно сти, не хај на за про из вољ ност људ ских прег ну ћа; дру га се, 
ме ђу тим, за тва ра у кон ти ну ум лич ног по сто ја ња и одва ја као вре ме за 
се бе, ко је тра је ми мо ствар но сти и до га ђа ја, упра во та ко, да се са да шњост 
увек мо же по сма тра ти по ма ло ис ко са. Зре лост Дра га на Дра гој ло ви ћа 
при па да овој дру гој вр сти. Ње го во пе ва ње по чи ње од оног Ја, али оно 
ни је ви ше ба че но у за но се, стра сти и не пред ви ди ве вр тло ге. Оно је са да 
из ми ре но са фак ти ци те том и сто ји са њим у од но си ма из ве сно сти. Не
из ве сно је, за пра во, са мо пи та ње вред но сти, и ту се по стиг ну ћа не да ју 
бро је ви ма ис ка за ти, не да ју ме ром сра чу на ти. Сум ња тру је и ука зу је на 
уза луд ност. Вре ме се рас те же до не пред ви ђе них раз ме ра. Ка ко, да кле, 
жи ве ти у про це пу? То је пи та ње ко је, сто је ћи се би на су прот, по ста вља 
пе сник, лу та ју ћи те ма ма смр ти, ста ро сти, тра ја ња, пе сни штва, стреп ње 
и ни шта ви ла. Самнасупротсебе, то је у мно го че му оно ау ре ли јев ско 
Самомсеби.Оту да је Дра гој ло вић пе сник по ну жно сти ли чан и ем пи


