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ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

ИВАН НЕГРИШОРАЦ

У СМУТНИМ ВРЕМЕНИМА

ТРИ РАСПРАВЕ О ИСТОРИЈИ И ВРЛИНИ

1. Шта ми то шапуће сен грофа Пала Телекија, једне кишне,  
априлске ноћи

Тужна је недеља, 
А ја сам мокар и леден,
Јадан и очајан! Пре три дана,
Све слушајући савете високих официра,
На Врховном одбрамбеном савету невољно се
Сагласих да нападнемо наше суседе,
Оне с којима, пре три месеца, потписали смо уговор
О вечном пријатељству. У чуду се запитах, па зар
Вечност тако брзо прохуја? Зар је исцурио песак
Из хиљадугодишњих клепсидри?

Тужна је недеља, 
Кад рекоше ми да суседи наши,
Ти вечни пријатељи које напасти морамо, 
Насиље и злостављање спроводе над нашим сународницима!
У мени врела крв заструја, са мегдана побећи нећу,
Па рекох, у зао час, оно што рекох! А онда,
Тужна недеља беше кад глас дође
Да све су лажи о суседима 
Достављале тајне наше 
Службе и доушници!
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Све саме лажи беху
Око мене, то беше живи песак 
На којем започех кућу да градим! И тај страшни,
Житки темељ стаде да ме гута, од ногу,
Преко трбуха до грла бела! Ту сам сад, 
У тој меласи страха, бола и кајања, 
А одавде никуда изаћи не могу! Одавде ми 
Мрдања нема: малим ли се прстом
Померим, све дубље пропадам,
А спасоносне нема греде!

Тужна је ова недеља, 
Кад у себи чујем речи које записати
Морам: стали смо на страну ниткова,
Бићемо лешинари и најпрљавији народ!
Тужна је недеља кад кажем: нисам спречио те гадости,
Крив сам! Тужна је, тужна недеља у овом житком тесту,
А далеко од руку, на челу, нешто чврсто, 
Ледено осећам: некакву цев, и ороз.
А већ ће се наћи прст 
Тај ороз да повуче! 

Једино туда, 
Низ тај уски сурдук, 
Спустићу се до неког света
У којем ти ме чекаш: 
Ти који ове тужне
Редове пишеш 
И ти који све ово читаш 
Или слушаш!

2. Поводом изненадне смрти председника владе Телекија,  
регент Миклош Хорти, 3. априла 1941, смишља писмо за  

Адолфа Хитлера и Бенита Мусолонија

Ваше екселенције,
Ноћас се убио гроф Телеки,
Наш врли председник владе! Био је то човек
Слабих живаца, образован и способан политичар,
Али склон уношењу моралног резона
Тамо где му није место!
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Знам, Ваше екселенције,
Да је међународни уговор ствар
Која не обавезује праве Аријевце,
Али ми се још морамо држати 
Његове привидне
Важности! 

Наш народ још је збуњен, 
Још није схватио природно право великих 
И моћних сила, још се држи хришћанских схватања
Која га ограничавају и онемогућују 
Да буде на победничкој страни 
Светскога рата.

Опростите мени, 
А тиме и народу моме, на несавршености 
И слабости коју исказујемо у односу на тзв. истину, 
Правду и моралну честитост! Опростите, 
Што и покојног грофа Телекија,
И цео мој народ гризе савест!

Хтели бисмо поступити 
Како частан аријевац поступити 
Мора! Није нам лако, па Вас, Ваше екселенције, 
Молим да још мало разумевања покажете за ове неразрешиве
Душевне конфликте са којима се 
Народ мој суочава! 

Помозите нам,
Драги пријатељи, помозите 
Да се наша верна Хрватска осамостали,
Да она разбије Југославију, па ће таквим чином
Ослободити и нас обавезе на вечно пријатељство
С јужним суседом! 

Видећете, 
После таквог разрешења
Показаћемо колико смо достојни 
Великих идеја Новог европског поретка! 
Видећете колико смо достојни Ваше наклоности
И истинског разумевања!
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Опростите, Ваше екселенције,
Што Вам овако искрено говорим о стрепњама
И зебњама у срцу своме, док преко ове страшне, 
Валовите и мрачне реке прелазимо! А испод нас исконски мрак
Гледа, гледа нас право у очи! И, још дубље, 
У дно душине душе!

3. Шта то говоре постмодерни песници који ослушкују нечујни  
разговор грофа Телекија и регента Хортија?

Лако је хришћанима:
Они сваки догађај виде
Као Божје или ђавоље дело!
Али, хајде, братац мој, оцени ти свет
А да не знаш ни шта је то Бог,
Ни шта је ђаво! 

Ма колико ум напрезао,
И бичевао, ма колико схема нацртао,
Ма шта трагом Мендељејева исписао као систем
Историјских елемената, увек ће ти изостајати
Са видика управо оно што саму суштину
Показаће ти на светлости сунца!

Лако је хришћанима:
Они знају шта је то средиште света,
Знају где се може лутати и какви окрајци
На мапама истражити се смеју, а шта се
Ни за живу главу, на ломачи, 
Жртвовати не сме!

Лако је хришћанима:
Они у сопствену главу
Метак луталицу могу да испале,
Упркос томе што ниједан поп 
То благословити
Неће! 

Они гину 
Из великих неких разлога
И са тешком празнином у срцу,
Где света више нема, али Бог 
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У том срцу заувек
Остаје!

А ја, шта ја да радим?
У мом срцу Бог ни завирио није,
А моја празнина никад се огледнула није
У пунини и богатству 
Из којих биље цвета,
А сунце изгрева! 

Не певам ја тугу
Неких прошлих времена! То моја празнина
Јадикује над самом собом! У себи самој, 
Без суза, у тишини! С језивим осећањем 
Коначне победе из које не знам куда
Да кренем и шта да чиним!

МОЛИТВА ЗА МИР ЈЕДНОГ СИРИЖАНИНА СТРЕЉАНОГ 
13. АПРИЛА 1941. ШАПУЋУ ТРАВКЕ КРАЈ ДРУМА

Добри путниче, намерниче,
Кад старим путем из Новог Сада 
Кренеш за Суботицу, ти у Сиригу, 
Mирном колонистичком селу, 
Застани крај камена изниклог
Усред панонског чернозема,
Усред бачке равнице!

Застани, путниче, намерниче, 
Код тог камена предахни!
У себе и у читав свет се удуби
Кад на пут далеки кренеш,
Па се поклони сенима душа, 
Сенима душа се поклони
Усред бачке равнице!

Добри путниче, намерниче,
Код тог се камена запитај,
Код тог споменика прочитај
Имена што у дану страшном, 
Изгубише сва своја телеса:
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Кост се од меса одвојила,
У прах се праха претворила!

Крени, путниче, намерниче,
Крени трагом тог праха:
Тела су здробљена, а душе,
Душе су у травке, у жито,
У сунцокрет, кукуруз и багрем,
У све што сунцу се радује,
Душе су у живот претворене!

Добри путниче, намерниче, 
Овај камен од костију сачињен,
Велики је камен сред равнице!
Камен на пут не креће!
Камен у гутљај светлости, 
Камен у светлост небеску,
Тај камен одавде не може!

Помоли се, путниче, намерниче,
Светлости се у себи поклони!
Гутљај воде и сунца
Узми ко нафору, причести се!
Ма колико светлост у човеку 
Тињала крхко и слабашно, 
Једина човекова нада 
Јесте то да очува наду! 

Добри путниче, намерниче,
Ако помислиш да камен овај
Некога изазива и вређа,
У молитви ако грех препознаш,
Онда мирно продужи даље,
Јер ништа видео ниси! 
Не осврћи се, путниче, лукавче!

Ако у камену, путниче, намерниче, 
Ако у душама пресељеним у висибабу,
У маслачак, боквицу и спориш, 
Ако у том ништа не видиш,
Ти у своју погледај душу,
Па се запитај зашто и куда
На пут си, ведар, кренуо?
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Куда си, намерниче, намерио? 
Шта ти је у глави и срцу? 
Да ли си, негде у свету, 
У неком селу, на друму,
Да л си се тамо, јадан, запутио?
Ниси ли, и сам, спреман,
Окрутни злочинац да постанеш?

Добри путниче, намерниче,
Прођи кроз овај камен,
Уђи у светлост небеску:
Тамо те наше душе чекају!
Тамо ћеш, с нама, себе
У светлости небеској окупати,
У светлости заувек остати! 

Пођи, путниче, намерниче:
Код овог камена велика је,
Огромна је и невидљива раскрсница!
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РАДИВОЈ ШАЈТИНАЦ

ДАХ, СВЕ ЈЕ ДАХ*

Зовем се Обрад Обадов.

Име Обрад питома је заблуда једно од родитеља да је моје 
рођење обрадовало. Презиме је отето од инсекта, велике муве која 
напада и сише крв коњима.

Није толико познато да то чини и магарцима. Ова је напомена 
врло битна за цео текст који следи чак и објашњење о спречавању 
самоуништења.

Оно што се дешава, тражи, слути и бива између писања и 
читања личи на позајмицу и имена и презимена, као лика, и из
маглица у догађајима и описима и знацима јесу мрве оног даха 
који пише и даха који чита.

Можда све то личи на кашаљ који има магарећи назив а не 
људско име.

Зовем се Обрад Обадов и не знам да ли већу силу у пределу 
има оно што нас запиткује или оно што пати од одговора.

Помоћ, помагање, помоћник – све ми је то звучало и важно 
и могуће и посебно и захвално, и поштовано и неизбежно.

Одлучио сам да помажем. Васпитан сам као једнонога девој
чица која скакуће по школици на тротоару а без оног колена оног 
дела ноге који се подвија. Сама, без посматрача, нема кога ни да 
победи нити од кога и чега да се стиди, чак ни сопствене равно
теже. Негде сам то замишљао да гледам и одлучио бићу помоћник. 
Од прилике до прилике, од случаја до случаја нечим ћу лечити, 
неки обични или посебни кашаљ, или пружити сваку другу 

* Одломци из романа у рукопису Микеланђелов помоћник.
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подршку да споља држи ослонце.То је све било док сам говорио у 
себи а овај који ме описно користи даће ми и чуда и заблуде и хра
брост и знак док будем говорио у себи.

Бићемо једно другом од помоћи.
Процениће поверење у мојим придржавањима, подозрењу 

или неразумевању. Најчистији си из себе због никог и ничег тако 
си скоро све.

Зовем се Обрад Обадов.
Не страхујем од збиље и чињеница да је све што постоји већ 

нечије. Вечност не чине надприрода и надљудско.
Већ онај кажипрст који лута Постањем и висином тражи блис

кост. Мени помоћнику ово што зборим не помаже, можда, никад 
и никако али ме овај што ме исписује без милости бодри поруком 
да ће поезија бити вечнија као што је епифанија вечнија од коно
тације. Придржава мердевине, чува оног који ствара, слика и чита. 
Једино те он чувајући умножава, одбруси све заточеничком крис
талу и брине о оним мрвама кроз које се дише.

И док се слави и трпи овај, не птичји, ни коњски, ни људски 
већ магарећи кашаљ.

Дах је све.
И биће. Чак и ако презиме крене да ми сише име.
Зовем се Обрад Обадов...

ТРЕЋА БОЈА СИВЕ ИЛИ БАСНА МАНИХЕЈСКА

Била два магарца, расли, сивили сложно братски.
Кад је једног лета почело све да се суши и ћути, два су се 

магарца срела на ледини и од свега што су видели
радосно још више посивели.
Залуташе својевољно, царски. Одједном су се посвађали кад 

је малаксала рода на њих не слетела већ пала.
Прво једном па другом на леђа. Горе је то од слетања, то је 

цркло, умрло.
Стресли су са леђа црнобелу птицу на траву.
Посвађали се, од ситне радости нејасне, растргли штркљастог 

а крилатог створа.
Сити бесни, ко никад у животу и нигде, растргли је. Један 

црни а други бели део. Први су пут осетили да је дворуко, двооко, 
двоножно, двокрило, двоухо, овакво како се у глави не разуме, у 
души не осећа а устима не гута.

Кад их је све то мало замусило, запрљало, помирили су се, 
очистили то мало зноја и крви с устију, трагове перја и кошчица, 
трагове и црне и беле и посивели опет и побратимили се.
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СВАКА ЧАСТ, МАГАРЧИНО

Као, затвор, сањам, у зидовима ћуте и зјапе, уместо глодара, 
смртоносне утичнице и ако ме ухапсе и у овим просторијама, с 
пробијеним дозидницама, признаћу. Као, и овде сам био помоћник, 
узимао сам нечији месец и годину на себе од сваког, не памтим 
каквим словима, споразумом, сваком с ким сам се виђао и дружио, 
у ћелији, на шаху , у шетњи ,у мензи и библиотеци.

Нисам се свог посвећења лишавао, као, ни на робији.
Помоћник – увек и сваком.
Све док ме нису пријавили. Одали су ме они према којима 

сам био најдарежљивији. Чак и они којима сам узео, прилепио и 
записао и по целу годину.

Након саслушања одвели су ме у просторију на крају ходни
ка. Приметио сам у хладу и сенци пацове који као да спавају и 
сањају.

Пролазим а они сиви као магарци, али ситни, никакви. Богу 
хвала, што сањам.

И кад смо стигли у собу без рупа и длака у зидовима и без 
ваздуха који ишта пробија, показали су ми порцеланску плочу и 
на њој две рупе у којима се, као да се плазе, виде две голе жице.

– Овде доле, видиш све је записано, и колико си и од кога на 
себе узео месеци, недеља, дана или година да уместо њих одслу
жиш.

Свака част магарчино!
А кад довде домесечариш, можеш урадити оно што си хтео, 

можеш у коју год хоћеш или обе рупе забости свој кажипрст пре
добро, заразно, магарећи...
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ДРАГАН ХАМОВИЋ

МИРНЕ ЗОНЕ

ЗЕМЛИН

Над гробницом логораша, на Бежанијској коси

Преносе, савским током, шине од железа
Живи терет – а Сава надута телеса:

Све стигле у транзитни логор у Землину
Даље на север, ако довде не премину...

Они у радној снази, живот би морали
Искупити одласком на кулук поларни

Да копају руднике у корист Вермахта,
У леду, глади које ситнапит не схвата.

Само да преживи, ни од чега не преза
Механизам људски, тврђи и од железа.

Да, човек је, ипак, најстарија држава,
Макар несуверена, тужна и мршава.

Макар му и последње капљице истисли,
Човек се препорађа, сам себе измисли.

Замеси се из праха, из кала земљина,
Само да се врати кући, преко Землина...

Нема смрти, има сеоба, метафорā,
Невољних или вољних радњи и напора;

Пребаце жеље преко жичане капије
У опиту логорске – логотерапије.
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Неки ће преостати, но многи сусташе,
Самлео их лагер, поклаше их усташе...

Земља је рањава и препуна закрпа:
Колико ли човечјих истина затрпа?

Састојке тела мати мрачна преради,
Без душа што прхну, небеске перади:

Можда су то она телашца на гранама,
Јавком што се, дрхтавом, обрате ка нама –

Нису тек несловесне грудвице са перјем,
Доста са тим слепилом и са маловерјем!

Помислим док корачам, Боже ме опрости,
Парком чија подлога смешане су кости

Са Сајма, из Саве – на Бежанијској коси,
Кад ми шетњу дозволе дневне активности.

НЕБО НАД БЕЖАНИЈОМ

Поглед ми прати млазњаке
Са блиске писте сурчинске.
Смутном душом, без назнаке,
Направа летна сручи се.

Мимо курса, ван домета,
Облачина се натушти.
Сав скршен и пре долета, 
Ја, слепи путник ваздушни.

Незнан летећи објекат,
Вртлоге трпим, притиске...
Никад то мноме не мине.

Нема легуре òднекад,
Ни мирне зоне висинске,
Ни меке шаке земљине.
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КУМБОР

Стижем напокон до места Кумбора,
У залив што мами, мору што прети,
Искрцам годишњи пртљаг умора,
Запливам, попут плода у плаценти.

Разуздан проток владалац места је, 
Тискамо с обала кротке старинце:
Сувишан отпор, снагā понестаје
У бившој луци ратне морнарице.

Хрлимо жељни на море, нà море,
Притом скупљамо овдашње заморе,
Нико не осети туђе терете.

У заливу смо, наново збраћени,
О браћо – мајци плодови враћени –
Шта ће остати кад умор сперете?

ВЛАДИМИРУ ЈАГЛИЧИЋУ

Од пре почетка мирише Јаглика,
Са хоризонта до лењих предграђа.
Ко ће тај мирис тачно да наслика?
Таквог песничка мајчица не рађа.

Горак си, гòрчи та јагорчевина,
Исказни оквир несносни: Јапаја,
Док мајчевина, то јест очевина,
Закономерно црпе и напаја.

Биће и горе. А тебе сагоре
Нечисти април, снег на Благовести.
Одавде крете, све смером нагоре,
Вршећи строге лирске заповести.

Оправљаш тамо лик свога пралика,
Подлажеш речи уместо малтера.
Живопис надзире смерна Јаглика,
Прва у колу свих горких матера.

О Ђурђевдану 2022. године
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УСПЕЊЕ МОЈЕ МАЈКЕ

Мајка ми дуго, упорно замире,
Умањује се, понире безумна...
Дугове враћа, да се сви намире,
Сагласно закону универзума.

Усне јој квасим, цедим сок лимуна,
Ни кап не пређе границу робусну...
Још само дише, на сав свет имуна,
Тоне и чека тек листу отпусну.

Мама се бори и плански одступа,
Уводи своје стратешке резерве:
Прекид свих веза, никоме доступна,
Очима рони кроз слике безмерне.

Зовем и зовем. Не чујем одзиве
Љубави стрпљиве, неопозиве.
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УГЉЕ ША ШАЈ ТИ НАЦ

ДА ВИД*

Аљо шка спа ва на дво се ду, ис под мон пле зи ра. Људ ми ла гово
ри ти хо али на ред бо дав но. Да се исе ку из дан ци ба гре ма, ко је сам 
оста вио све у на ди да ви дим ка ко се ко ји по на ша па да га пу стим да 
из ра сте у др во. Уста је и по ка зу је ми. Одох по ма ка зе. Са шењ ка се 
љу ља на пла стич ној љу ља шци и до ба цу је ми у про ла зу „ли чи те”. 
Аљо шка и ја? Не, ти и се стра. Али, она је леп ша, да бо ме. Се чем 
не ми ли це све што му је у ви си ни гла ве, де те се већ огре ба ло. Али, 
ју нак је. На сто ма чи ћу му хо ри зон тал на ли ни ја од ба гре мо вог 
тр на али он не ма ри. Са ма се љу ља, ка же Људ ми ла, а ве тра не ма. 
Љу ља шка? Са ма, да, па орах се љу ља, гра на па он да... Је л’ си си
гу ран да је тај пе сак чист, у ба зе ну? Чист, не го шта, оста ло од под
зи ђи ва ња иза ку ће. Про се јао. Он је при род ни фил тер и та ко ћу са мо 
по ла во де да му ме њам у ба зе ну, сва ко ју тро. Жу ка спа ва на ма лој 
осма трач ни ци ко ју сам скле пао од да шчи ца и че ти ри сту ба. Имао 
сам не ку иде ју да жи ви ни на пра вим спа ва о ну али они су се опре
де ли ли за кро шњу дгу ње па сту бо ви оста ли. Од ла жем То ми но 
пре се ље ње у су сед ство али де ца сва ки час пи та ју кад ће пре ста ти 
да си са. Ка сни је је „го спо дин чо век”, Жу ка и он ја ко ли че у сво јој 
пла ме ној оранж бо ји али он је сми ре ни ји, по ву чен, не оти ма се око 
хра не и рет ко огла ша ва. Жу ки на рас при ча ност, по Ми ли, при пи
су је се мом ути ца ју. На ста ви ко ју сам во дио у ис тој со би где су бо
ра ви ли као ма ли али чак и као још не ро ђе ни, у утро би мај ке ко ја 
је ле жа ла иза ле ђа и би ла при ну ђе на да слу ша. Мо раш да се ре шиш 
тих ма чи ћа кад до ђу, би ће их пре ви ше. Про ба ћу. Љу ди обе ћа ју али 
по сле на ђу из го вор. Је зе киљ и Игу ман би али има ју псе у дво ри
шту. Ло ли ка про ђе трав ња ком па се из ва ли на осун ча ну зе мљу. 

* Oдломак из ро ма на у ру ко пи су Кољ ка и Са шењ ка.
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Го спо де Бо же, ко ли ка је! Аљо шка се бу ди, гра бим га и док се не 
при се би гња вим по ру ка ма. Он да кре не да дре чи, са мо мај ку хо ће. 
Од бо ле шти не, не из ла же ња и од ла га ња по се та са свим се ве зао за 
Људ ми лу и мо ра увек да му је у вид ном по љу. Ње му про шла пр ва 
а ме ни до шла пе де се та. Ал’ ће ме и упам ти ти. Не ма ве зе, он је 
пре сто ло на след ник, све ће ово би ти ње го во. ’Оће те ви јед но? Знам 
да на ше сна е стом спра ту пре сто нич ког со ли те ра већ има ју јед ну 
вре ме шну ба баде вој ку од мач ке али пи там. Зет би, си гур но, али 
она сад не зна где да се окре не. Јед ном реч ју – не до ла зи у об зир. 
Бла го слов је ово де те.

Та ман да не да вим са се ћа њи ма. Кад је ту, чо век гле да у бу дућ
ност. „Не жи ви ту ђе жи во те”, опет чу јем мај чин глас. А, што да не 
иде те на мо ре? Ако до зво ле, не знам. Ма ма и ја ће мо до ла зи ти и 
хра ни ти мач ке и ко ко шке, Аљо шка ће има ти ба зен, ов де је хла до
ви на. Ле по ми, при ча се о жи во ту, о ка ши ца ма за бе бе, ја сла вим 
Аљо шки но до бро ва ре ње, по ма жем око ме ња ња пе ле не, са ве ту јем 
ис пра зно ал’ ипак се тру дим. Ни сам ни Људ ми ли при чао ка ко сам 
јед ном био у том до му где је Ву ка шин био сме штен. Слу чај но сам 
се за те као јер је тет ка мог ку ма ра ди ла та мо а ја сам га во зио да 
не што пре у зме од ње. Зна ла је да смо бра ћа и у сред мог од сут ног 
че ка ња да кум за вр ши шта има па да кре не мо – ’оћеш да га ви диш? 
Мо гу? Он је у оде ље њу с де цом ко ја не го во ре и има ју мо то рич ке 
смет ње али мо гу да те од ве дем. Не ка, мо жда ипак не. Ми слио сам 
на стри ца Кољ ку и ка ко би он ре а го вао. Да ли би до зво лио? Ни је 
та да би ло мо бил них те ле фо на. Шта би он, на дру го ни сам ми слио. 
Она че ка. Ипак не, не знам ка ко би стриц... Кад смо се вра ти ли, 
про ђе не ко вре ме и срет не мо се. Био сам. Мо гао сам да одем да га 
ви дим. Ни сам знао да ли би ми до зво лио. Бих, што да не. Ућу тао 
сам. Ни шта ми за ме рио ни је али се бе сам раз о ча рао. Та ман да 
ка жем – се ћаш се да је стриц Кољ ка ре као да на Ву ка ши но вој са
хра ни хо ће да ви ди са мо те бе и ме не – али ни сам. Дру го је сад. 
Мај ка је и све је дру га чи је. На кра ју, ни је ни би ло та ко. Би ли су 
та мо и мај ка и отац. И још не ког је би ло. За ла зи сун це и они би да 
кре ну. Пра тим их, ску пљам играч ке с Људ ми лом, тор бе с фла ши
ца ма и ка ши ца ма. У ма лом дво ри шту, ис пред оро ну лог ко ко шињ ца, 
Људ ми ла ус хи ће но об ја вљу је да је у ста ру сла му упра во за ма као 
јеж. При ђем али већ се до бро са крио. То је до бро. Ждра ће бу бе и 
стра жа ри ти но ћу. Да ми по мог не не што, пи та пре ко ра ме на с дете
том у на руч ју. Не ка, све ће мо то Ми ла и ја. Кад оде мо на мо ре она 
и ма ти ће по ба ца ти не у по тре бљи во. Ти не знаш шта је „не у по тре
бљи во”. Одо ше. Сео сам под мон пле зир, за па лио. Са шењ ка се до
шу њао, мер ка пре сву че ни ме тал ни дво сед. Не при бли жа вај се, ту 
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мо же са мо Аљо шка да ле жи! Сме стио се у ли ги штул. Шта ће мо 
с’ оним? Мо жеш ли још ма ло да са че каш? Да ли си при чао с пи ло
том? Ни сам ал’ га ла жем да је сам. Не мо гу Дра га ну да из го во рим 
не што као „он је авет, не ви ди се”. Ти отво риш ау то, он уђе, ја ћу 
то ви де ти ти не ћеш. Од ве зеш се на по сао, на ае ро дром, као што 
то сва ки пут чи ниш. Не жу риш, да он мо же да те пра ти, би ће сви
ме оча ран па ти ме и по ма ло од сут не па жње али пра ти ће те. Кад 
сле тиш у Еги пат, са мо мир но. Он ће по отва ра њу ави о на већ зна
ти где да иза ђе и го то во. За то ла жем да би „мо гао тек кра јем ју ла”. 
Око ро ђен да на стри ца Кољ ке. Шта да ра ди још ме сец да на? При
чај, Са шењ ка. Ка ко сам ко нач но сти гао у Мо скву? За про сио На
та ли ју Ни ко ла јев ну? Од би ли ме, ми слио сам то је ко нач но. Ма ти 
бо го мољ ка, са чу вај Бо же. Дај дру го он да. Мо је пр во и је ди но ино
стран ство? Ер зу рум. Ето, ипак сам ис ко ра чио. До ду ше, у скло пу 
вој не ин тер вен ци је. И Љо ву шка и мла ђи Ра јев ски би ли та мо, на 
Кав ка зу. Са мо сам их сра мо тио. Ја хао на Тур ке с’ ци лин дром на 
гла ви. По сле ме спа са ва ли да ме не са тру на оној ли ва ди. Во лео 
сам да спа вам у ша то ру. И ша шљик сам та мо јео. Ех, ша шљик! А, 
Ер зу рум? Пи сао сам, не гња ви. Узми па про чи тај. Не ка, бар сам 
не где био. Бен кен дорф одо брио? Знао је, и он и це ло Тре ће оде ље
ње, увек, где сам, шта ра дим, ко ли ко тро шим, шта го во рим. Вра
тио се, оже нио. На пу сти ли Мо скву. У Пе тро по љу, ми лом цар ском 
Пе тро по ли су ко ји су ми за на век зга ди ли са свим сам био под над
зо ром. Ми слио сам, би ће па ра. До шла де ца, На та ша не пре ста је 
да ку пу је бал ске ха љи не, ни кад до ста. Цар дао. Не пла ту, кре дит. 
Да га от пла ћу јем од слу жбе нич ких при ма ња. Ро би ја, ба ти це. Ниси 
умео с ло вом. Ни си имао ни кад је Бај ро ну би ла го ди шњи ца смр ти 
па си све ште ни ку у Све то гор ском ма на сти ру дао два де сет ру ба ља 
за па ра стос лор до вој ду ши. Ти не би? А он ме гле да, при мио али 
ни сам му ја сан. Та мо не ком Ен гле зу да др жи опе ло?! Жи виш ту ђе 
жи во те а он да по ла ко и ту ђе смр ти. Пи сао бих ал’ не би да бу де 
пре па те тич но. Сад сви пи шу те аг ном ни си је, се ћа ју се бли жњих 
и сил но па те. Баш те бри га! Шта су све при ча ли за мо је „Ци га не”, 
за „Го ду но ва”, те „не у ме сно”, „пре сло бод но”, „осе ћа се ути цај”. 
Зна чи, дао ти кре дит, зли ко вац? Три де сет хи ља да ру ба ља а пла ту 
за мр зао на име от пи са ду га за кре дит. На ћи ће се већ не ко ре ше ње, 
обе ћа вам. Спа ко ва ће мо те и у Афри ку. Ре ћи ћу ти јед ном за што је 
то ва жно. За што ја без то га не ћу ни кад на ћи мир. Он да се ис пра вио 
у ли ги шту лу и по ка зао ру ком ка ма лом дво ри шту. Кру пан, жи ва
хан јеж, гриц као је не што на ста зи.
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И На тан

Отац се ди у ли ги шту лу. Кро шње ба гре ма као кри ла ори ја
шких но је ва ши ре се над ба штом. Еби геј ли на де ца већ су по ра сла, 
Го ду нов и Ирац ки ди шу на ти неј џер ке. Ску вам ка фу ал’ не мо гу 
да се дим већ док се отац слу жи кру жим по трав ња ку, по пра вљам. 
Од пет бре за две ће оста ти. Ове су са свим су ве. Док про ве ра вам 
ко ли ко по ло мим јед ну мла ди цу у ста блу, до са ме зе мље. Пу кла 
к’о ши би ца. Не ка, да ћу ти па ре, ку пи ћеш но ве сад ни це. Ка си је 
ле жи ис под оца. Дру го је сад. Ово ви ше ни је она ку ћа. И не тре ба 
да бу де. Ти си сад го спо дар ово га. Ра ди ка ко ти ми слиш. Не ће да 
при ча мо о Ара ра ту, са мо од ма ху је гла вом. Из да вач је план за ову 
го ди ну за кљу чио. Би ће сле де ће. Не зна шта да ра ди. Да ли да напи
ше текст и по ша ље га но ви на ма. Нов ча ни део на гра де за по е зи ју 
ни кад му ни је ис пла ћен у це ло сти. Осни вач об ја вио да је упла тио 
све, да ли фо то га фи ју за пре сто нич ки лист. Не ћу да умреш од тога. 
Би ће, ако су љу ди. Ми слиш да ни је исто? Стал но за бо ра вљам да је 
стриц Кољ ка ње гов мла ђи брат а кад ме под се ти ућу тим и не умем 
да за ми слим ка ко би’ ја. Док је тај конк био отво рен, без про зо ра, 
при ча ти хо али не сми ре но. Тет ка Љу би ца је до шла из Бо то ша, с 
Ке том. Он је, њен муж, већ био те шко бо ле стан. Не што су оба
вља ли у гра ду. На ко ли ма су до шли. Ко њи су та мо па сли а они су 
има ли да пре но ће. Твој де да, мој отац, до нео је је дан од оних пр вих, 
про стих маг не то фо на, ве ро ват но из по зо ри шта. У кон ку су се де ли. 
Ту Сто јан ка, ов де ба ба Да ни ца, они и ћа ле. По ка зи вао им је ту 
спра ву, го во рио да мо же да сни ма људ ски глас и да се он да пу шта 
и слу ша. ’Ај де, Љу би це, пе вај не што, ја ћу да те сни мам. От пе ва ла 
она, зна ла је те ста ре, ба нат ске пе сме. Ћа ле пре мо та и пу сти. А, 
Сто јан ка, Да ни ца и она, се де и пла чу. Био сам осно вац, у вра ти ма 
сам ста јао, ни су ме ни при ме ти ли. Има та квих сли ка ко је без ре чи 
пам тиш. Пред ло жим му да оде мо је дан дан до Ру сал ских је зе ра, 
до Ми ли ног уја ка и бра та, да оби ђе мо Хе ру ви ма. Хо ће. Жу ка се 
про пи ње да ви ди ко је у ли ги шту лу он да ско чи оцу у кри ло, гле да 
га. Мач ке су бит не. Кад год је би ла над гла са на, кад год јој ни су 
да ли да и она не што ка же или је ште та већ би ла на чи ње на, увре да 
јој на не та а из ви ње ње из о ста ло – мо ја ма ти би до хва ти ла мач ку, 
се ла на хо кли цу и у кри лу је ма зи ла. Бе со муч но али не жно. Сва
ким но вим пре ла ском ша ке пре ко ма чи јих ле ђа те ско ба је је ња ва ла 
све да ље и да ље. До бро сте ура ди ли тај за бат. Ба цај те, са мо, ипак, 
па зи на оно пор цу лан ско лон че. Знаш где је? Углан ча но и збри ну
то. Све што је де да са со бом до нео с при нуд них го ди ну да на ра да 
у шваб ском до ма ћин ству за вре ме ра та би ло је то лон че. Осли ка
но мо ти вом цвет ног бу ке та. По сле је шло ги ра ни Де спот са мо из 
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ње га јео. Дро био хлеб у мле ко. Ком пот. Шер бет. Са мо из ње га. 
Спа ко вао сам му ку ти ју ми ни ја тур них ја ја и од ве зао га на дру ги 
крај гра да. У су мрак, до шла је Ми ла и до не ла сла до лед. Шта ће мо 
с Ло ли ком кад до ђе тај час? Где ће се ома ци ти? Ку ћа је сре ђе на, 
не мо гу ви ше да је пу штам у со бе. Знаш да ћеш ура ди ти то. Не, 
мо ра да оста не та ко. Не ка се на вик не. Оти шла је за њом. Жен ска 
со ли дар ност. Тро ма, збу ње на Ло ли ка и за њом Ми ла. Са шењ ка се 
ин те ре со вао шта би још ста вио у при че о ње му. Имам иде ју са мо 
за две. Ако би пи сао ро ман, он да би на пра вио кон струк ци ју – је дан 
део рад ње био би ту са мо да по ве же по че так и крај. На и ме, тај но 
дру штво „Пу шки ни ста” има пред со бом за да так. Свр ха њи хо ве 
ак ци је је да у ма си ими гра на та ко ји из Афри ке пло ве ка Евро пи 
про на ђу де вој чи цу ко ја је ни ко дру ги до Ла га ња, она се стра твог 
пре тка Ибра хи ма, по зна ти јег као „Ара пин Пе тра Ве ли ког”. Да, 
да кле баш она, Ла га ња ко ја је ду го и да ле ко пли ва ла за бро дом 
ко ји је твог пре тка во дио да ле ко од ку ће. Али, она се уда ви ла. Ко 
ка же? Те ло ни кад ни је про на ђе но. Фан та зи ја до пу шта да је све ове 
ве ко ве про ве ла у Сре до зем ном мо ру че ка ју ћи на не ки знак. Ку да? 
Да кле, дру штво је за ба вље но ње ним спа ша ва њем и до во ђе њем у 
Све то гор ски ма на стир, где ле жиш ти, нај ве ћи од свих Ха ни ба ла, 
до бро, Пу шки на, али, њу са мо за ни ма мај чи на ли ни ја и на гро бу 
се де ша ва чу до. Ка кво? Не знам, сми шљам. Али, то нас до во ди до 
дру ге при че. Она се пле те од ни за по је ди нач них при ча, има их 
де вет ко ли ко је и по ги ну лих мо ма ка у по ку ша ју да твој гроб бу де 
раз ми ни ран. Све су то мла ди цр ве но ар меј ци, ро дом од Чу кот ке 
до Дње стра. Де вет по ги ну ло, два де се ти тро је ра ње но. Је дан од 
де ве то ри це је ко ман дир, али, су шти на је у де вет по ро ди ца, мај ки 
и бли жњих ко ји ма сти же вест да им је син и брат стра дао у раз
ми ни ра њу Пу шки но вог гро ба. За што су га ми ни ра ли? Фа ши сти, 
чо ве че, не мач ке је ди ни це. Од му зе ја су хте ли да на пра ве кул тур ни 
цен тар а гроб су ти ми ни ра ли. Све у све му, не чи ни се пу но, за по
че так, али, то мо же да се раз ра ди. Ви ше ми се до па да фан та стич
ни део. Ово дру го је стра шно. То ли ко смр ти, ствар них. Е, па, ти 
си хтео по ред мај ке да ле жиш. А ца ру ко ји се упр пио да тво ја смрт 
не иза зо ве по бу ну на ро да ти ме си још и услу гу учи нио. Ти ни си, 
чо ве че, био до вољ но ло ја лан да те се из ло жи у Иса ки јев ском Са
бо ру?! Те бе су жан да ри у сан ду ку, но ћу, из не ли из Пе тро гра да као 
да си умро од ку ге! Ти љу ди су по ги ну ли због ме не. Ви диш ко ја 
сам ја не сре ћа! Хтео сам да с то бом про ђем и то пи смо Жу ков ског 
твом оцу, на кон дво бо ја и твог уми ра ња у ку ћи. Не ка, дај ти са мо 
то пи смо да га ја сам про чи там. Ни си га чи тао пре? Ни сам, што? 
Муч но је, Са шењ ка. Та мо су опи са ни по след њи са ти твог жи во та. 
Од ра ња ва ња до смр ти. О смр ти ти не умеш да ка жеш ни шта, за то, 
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дај га ова мо. До нео сам му књи гу у ко јој се на ла зи пи смо Жу ков
ског и оста вио га да чи та на ми ру. У кон ку је Ми ла че шка ла Лоли
ку из вр ну ту на ле ђа. Ста ри тр шча ни ста лак за цве ће ле жао је на 
сто лу. Из вр нут, под се ћао је на ве ли ку кор пу. Узео сам га и ста вио 
пред Ми лу. Ви диш, јед но ће бе и од овог би се мо гла на пра ви ти 
ве ли ка ко лев ка. Ту мо же да их ома ци. Иза на ших ле ђа чу ло се 
крц ка ње ма чи јих гра ну ла. Око та њи ри ћа об и гра ва ла су два је жа. 
Да вид ни је сам.
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НЕБОЈША ЛАПЧЕВИЋ

ПАПИРНО ОГЛЕДАЛО

ПЧЕЛИЊЕЗУЈНА ОСТРВА

Вртови твоји
дрхте у бесконачности
мед брујања...
Али ја чујем два гласа апсолута,
сопран и алт, то су грлени, 
меки гласови да чине ме постојаним.
Певају твоје вршне груди,
и беласају као снегови Олимпа, 
док ме испод кошуље 
медоклисно додирујеш.

Афродита је родила острво 
као што си ти родила мене, 
у тихим увалама, из морске пене,
мед чулним шкољкама, недирнутим,
мед чипкама, и влатима алги,
мед хомеровским приповестима
и изворима жуборавим.
Из тебе излазим, 
у страсним обредима. 
Излазим, улазим... 
Жестина пољупца пламенац је, 
да лице дечјег краљевства скривам
од бесова богова у бедрима голим.
Улазим, излазим...
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Дневни верзети о пореклу птица 
још кљују срце моје,
и оштрицом прамца ратног брода 
као копље у лучна ребра уплови.

Улазим, излазим...
Морска харфо сад ме онежи...
Вал по вал, прсте мед струнама пружи.
Јер ти имаш моћи невидне 
да мед удовима, енигме мојих планета
нежним додирима решиш.
Нек бунари тајни пуне се посвуда!
И, жеђ! Жеђ је слатка ода!
Ах, жеђи утрнула на језику од студи, 
што претвори ме у суноврат
мед рашљама гипких ногу,
мед недрима уздаха.
Ја сребрни уљик над пучином држим
као жар лаве вулкнаске,
у срцу десет ти шума гори
док изводиш лаке
плесне кораке.

Коме да кажем, небо је море!
У толикој слави! 
Одозго, прва жица пали, 
сву музику свемира
што живи у давнинама.

Мед острвима, 
пчелињезујно,
ил’ нечујно,

тело по тело,

једно острво удаљава се,
а друго приближава...
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ПАПИРНО ОГЛЕДАЛО

Ти видиш
очима небовида,
одсеве душа наших
у времепловљу,
пише се...
Ти видиш
симболику слова
којим записују
имена плота нашег:
Дете пред огледалима
приближава се!

Ти видиш
речник васионе
и слику Дрвета Живота
чије смо иверје само...

Зашто папир ћути?
Јер од лика свога
не могу се отргнути!
Јер догоревам
лењо као фитиљ,
попут трепераве луне,
док фагот у ухо увире,
у рожњачи таложе се
кварцне честице осане,
у обреду песка који претвара се
у миленијумски обелиск сунца.

Зашто папир ћути?
Док сам те чекао
наоружан без одеће,
у двадесетој,
у тридесетој...
Пред бродовљем
наоружаним топовњачама...
Ни у педесетој,
ни у шездесетој...
Зато позивам нулту годину,
позивам прво столеће,
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геометријске паралеле које узмичу
као лествице ка поднебесју,
као градови који се стапају,
чекајући нове сеобе,
као огледалао које за трен
унизи и узвиси те,
као двозвучје
неугледних штампарија,
та метафорична справа
с гравира тамом нагрижених...
Какве је цртице и параболе 
Ван Гог посекао оштрицом својом?

Зашто папир ћути?
О проналаску нуле,
о проналаску бесконачности..
Чекајући да се 
размножавамо деобом,
јер звезде су преци наши,
јер ми смо иверје само...

СИЦИЛИЈА

Једра што раздањују море уоколо,
наранџе, рубови маслина,
и жита у љеску подлокавају мој сан.

Онамо, жене босоноге и вреле
стене ломе, између агава и трсја,
и цртају дојкама свој обол и друм.

Изнад, линија дивљих магаради
издужује се
и тоне у небо и земљу.
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КОРИНЋАНИМА, POST SCRIPTUM

О Коринте сад пловим теби,
обала ме бледа отиснула,
међ’ рибља јата да се уселим,
да научим тиху песму о љубави.
Али, тек што мир у срцу усних,
чух гласове да васељена сва је крвава,
клонула под налетом тирана,
гладни под оштрицом мача плачу,
и објављују смрт богова,

шири се шири небо у очима тамно
док таласи гутају куле и градове
и једра на крстовима
као мрвицу хлеба.

Да л’ у раздорима и деобама 
хтедосте да се наситите?
Ни Христ не беше раздељен, а распет!
И што по Павлу нас задужи,

ни његов пртљаг 
раздужили нисмо,
и сваком Храму пламен...

МАЧИ ТАВАРА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ЗАПИСАО

О, како си могла да ми пишеш
о трешњевом цвету
док је читаву цивилизацију сагорела
једна једина бомба...
Зато, пиши о летњој жеђи
или обалској жези...
Грлу из кога цвате јабучица...
Нешто касније ће се појавити кустос
који ће разјаснити наш музеј без зидова...
То ће бити друга песма
без нотног система и стихова.
Добра беше она мисао 
коју је носио песник Мачи Тавара 
али је нешто сасвим другачије записао.
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МИ ЛИ ЦА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ ЛИ ЛИЋ

ПО КАЈ НА ЉУ БА СТРА ХИ ЊИ ЋА БА НА,  
АН ЂЕ ЛИ ЈА

Као пред олу ју ко ју на ја вљу ју гу сти ни ски и там ни обла ци, 
та ко су и пред бој на Ко со ву ода свуд сти за ли при гу ше ни гла со ви 
пу ни стреп ње о ужа су ко ји се бли жи. О на ди ра њу сил не тур ске 
вој ске. О гу бит ку сло бо де.

Ан ђе ли ја је ста ја ла на чар да ку за гле да на у зло слут но не бо. 
Од о зго са Лов ца до пи ра ло је по тму ло ху ка ње со ве. Зна ла је шта 
на ја вљу је.

Стра хи ња Ба но вић, њен муж, био је за о ку пљен при пре ма ма 
за од ла зак на Ко со во рав но. Бри нуо је што их, ње го ву већ оне мо
ћа лу мај ку и њу, сво ју во ље ну же ну, оста вља са мо са слу гом Ми
лу ти ном, али сма трао је да су Тур ци са да скон цен три са ни ји на 
пред сто је ћи бој и да не ће би ти не во ља у ње го вом од су ству.

Ан ђе ли ја, чи је ср це ни је пре ста ло да ку ца за не су ђе ним Ива
ном Ко сан чи ћем, ни ка да се ни је свом ду шом пре да ла му жу иа ко 
ју је оба си пао па жњом и ува жа ва њем. Ње го ва мај ка, осе ћа ју ћи ту 
хлад но ћу, а зна ју ћи да њен син за слу жу је да бу де жар ко во љен, 
ки њи ла ју је. Кад би се Ан ђе ли ја по бу ни ла, она би јој пре ба ци ла 
да је ни ње на по ро ди ца не во ли, да је не оби ла зе и да су у сво јој 
по хле пи сви ста ли уз Ми ли цу ко ја има моћ ни јег му жа кне за Ла
за ра. Те ре чи Ан ђе ли ју су ду бо ко по га ђа ле. Она је свим ср цем 
во ле ла ро ди те ље, сво ју чу ве ну бра ћу Ју го ви ће на ко је је би ла по
но сна и сво ју моћ ну се стру кне ги њу Ми ли цу. Но, ни ко од њих 
ни је имао вре ме на ни во ље да јој по кло ни до вољ но па жње, да јој 
се за гле да у опу сте лу ду шу ко ја се још увек ни је мо гла са свим 
при би ти уз пле ме ни тог и на о чи тог ју на ка ка кав је био Стра хи њић 
бан. Га ји ла је ду бо ко по што ва ње пре ма ње му, али то ни је би ло 
исто што је и он осе ћао пре ма њој, увек за ди вљен ње ном по ја вом. 
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При кри ва ла је то ко ли ко год је мо гла. Знао је он за што се њен 
по глед спу шта пред њим уме сто да на жар у ње го вим зе ни ца ма 
бле сну и ње не. Али, пре ћут но су жи ве ли свој брач ни жи вот ка ко 
то пра ви ла на ла жу. Он, сре ћан што је има, она за хвал на што је не 
кри ви за пра ви од јек ње го ве љу ба ви у се би. 

Бри ну ла је пред ње гов по ла зак. До не ла му је сво ју бро ја ни цу 
да га чу ва. Он је био га нут. Чи ни ло му се да му је та ко пре да ла и 
ко ма дић ср ца, оног што ни кад до кра ја ни је осво јио. По шао је до 
ма на сти ра да се по мо ли пред пут. Мо лио се да са чу ва ју Ко со во, 
да за у ста ве моћ ну ото ман ску си лу, да ње го ва по ро ди ца без не во ља 
до че ка да им се жив вра ти. 

Кад је Стра хи њић бан за ма као по над Јо ше ви ка, Ан ђе ли ја 
осе ти ка ко је сад од го вор ност за дом на њој, по бри ну се да уте ши 
ње го ву ус пла хи ре ну мај ку, за мо ли слу гу Ми лу ти на да још јед ном 
про ве ри чвр сто за тво ре ну ка пи ју и кре ну на по чи нак осе ћа ју ћи 
се са мом и бес ко ри сном.

Ни кад ја сно као тад не ви де ка ко је из ну тра пра зна. Ка ко јој 
је не што дра го це но про ма кло а да га ни је спо зна ла у рас ко ши свог 
удоб ног жи во та. Оста ла је не по зна та са ма се би. То не што ду бо ко 
у њој што је ти ња ло, го ни ло у оса му, оста ло је нео т кри ве но. 

Из не на дан сна жан тре сак о ка пи ју про бу ди је из ома мљу ју ће 
ле тар ги је. 

Сил ни Валх Али ја, на ко њу упа де у двор гла сно је до зи ва ју ћи.
Збу ње на по хи та на чар дак ву чу ћи:
– Шта је Сил ни Влах Али ја, до шао си да се ју на чиш над же

на ма. Ако си та кав ју нак, што не идеш на Ко со во да се по ка жеш. 
– Ма ло ве ћи бој ја ов де би јем. Ло вим злат ну ко шу ту успа ва

ног ср ца. Одав но те мер кам. Твој див ју нак ко га сви сла ве ни је ус пео 
да ти осво ји ср це. Оно ме не че ка. Пам тим да си ме гле да ла још као 
ма ла, уза луд си се тру ди ла да том по гле ду даш пре зрив из раз. 
Ја сно ви дим да на твом ли цу не бли ста сре ћа за до вољ не же не. Ми
слиш ли да је нај ви ше што же на мо же, да слу жи му жу! До ђи да 
ти по ка жем шта је же на кад го спо да ри. По ве шћу те у мо је дво ре 
да си неш. Што ча миш ме ђу овим бр ди ма. Ни је то за та кву ле по ту. 
Ми Тур ци зна мо ка ко да ле по ти да мо пра ви зна чај. До ђи да те 
Сил ни Влах Али ја про бу ди да се рас цве таш.

– Гу би се не срећ ни че, ма ни се тво је слат ко ре чи ви сти. Са мо 
ти име ка же да си не ве ра, из да ји ца, ла жни Тур чин! 

– Не мој та ко, го лу би це, ма њи по ток у ве ћи уви ре, та кав је 
за кон при ро де. Из да ћеш и ти кад те об љу би Сил ни Влах Али ја. 

– Ни кад...
Цик ну Ан ђе ли ја и пу сти се дам бе сних хр то ва на др зни ке што 

су упа ли у њен по сед. 
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Но, сил ник се не по ву че, у час се на ђе пред њом. 
– Ле па го лу би це, ла ко те мо гу са вла да ти. Али, хо ћу са ма да 

по ђеш. 
– Ни кад, ни кад, уби ме ни кад... сик та ла је Ан ђе ли ја уз ми чу ћи. 
Слу ге Сил ног Влах Али је ухва ти ше мај ку Стра хи њи ћа ба на 

и слу гу Ми лу ти на спрем ни да кре ну. 
Схва тив ши да ће их по ве сти и си гур но по гу би ти, Ан ђе ли ја 

ис ту пи пред Сил ног Влах Али ју спрем на да се пре да, ако их пу сти. 
Уско ро су дру мом низ Јо ше вик од је ки ва ле та ра бу ке и да и ре 

као да про ла зе сва то ви са мла дом. Ска ме ње на Ан ђе ли ја је ми сли ла 
на пре пад ну ту ста ри цу и слу гу Ми лу ти на ко ји оста до ше згра ну ти 
оним што се зби ло. 

По том је до шла ноћ. Ноћ ко је не же ли да се се ћа, ноћ у ко јој 
се пи та ла, за што же на че сто мо ра да под не се суд би ну бес по моћ ног 
пле на. У де тињ ству је увек не ко био глав ни, пр во отац, бра ћа, до
ми нант ни ја се стра, мај ка, ко ја је уз но си ла са мо си но ве. И мо жда по 
пр ви пут схва ти шта је то што јој је стал но фа ли ло. Осе ћај при
па да ња. Ни ка да јој ни ко ни је при па дао на на чин да је то учи ни 
пот пу ном ни ти им је она за и ста при па да ла. Стра хи њић бан се 
тру дио да јој то при у шти, али не ки от пор у њој ни је по пу штао. 
Као да ју је соп стве на по ро ди ца учи ни ла не спо соб ном да се уз 
не ког уце ли и ис це ли. Да се оса мо ста ли и по ста не цен тар не чи јег 
жи во та па и соп стве ног. 

Тај зјап у њој и пред њом по ста је још очи глед ни ји пред овим 
др зин ком ко ји јој упра во на ме тао цен тар, ко ји је хтео да је по ста ви 
у че ло свог (ту ђег) цар ства, да је из во ди и да се хва ли сво јом мо ћи 
чим је ус пео да је се би до ве де. А она је са мо ви де ла зјап, пу ко ти ну 
у ко ју то не. Ни ти мо же да се укло пи у то но во и не по зна то не бо 
ни ти мо же на зад. Ви ше ни кад не би би ло исто. Про ве ло је ноћ с 
Тур чи ном. Ока ља на јој је чест. Без кри ви це кри ва. Про кле та!

* * * * * *

Опи јен ње ном бли зи ном Сил ни Влах Али ја је за дре мао под 
ча до ром. Стра жа је би ла да ле ко да би на ми ру ужи вао у ча ри ма 
по ве де.

Опре зна, ка ква је би ла, Ан ђе ли ја опа зи Ка ра ма на ка ко на ја
вљу је до ла зак го спо да ра. 

– Зе мљо, отво ри се да про пад нем.
Ша пу ну по сти ђе на. 
Не све сно про др ма Сил ног Влах Али ју упо зо ри ви ши га. 
Утом Стра хи њић бан свом сна гом на ср ну на ње га. 
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Два ди ва су да ри ше се же сто ко и не по мир љи во се бо ре ћи за њу. 
Од јед ном је по ста ла све сна да је у цен тру окр ша ја, у цен тру свог 
про шлог и бу ду ћег жи во та. Ко ји год га пре ваг не не ће би ти до бар 
по њу. По бе ди ли Бан вра ти ће се као пре љуб ни ца. По бе ди ли Влах 
Али ја оста ће да жи ви као из да ји ца и му жа и свог ро да. Ком цар
ству да се при во ли. 

И ви де ка ко Влах Али ја надвда ва, и да је ја сно шта је че ка. 
Нео че ки ва но Стра хи њић бан по ви ка да му по мог не. Зар да 

по мог не сво јој про па сти, ве ро ва ла је да је че ка ка зна и од му жа и 
од оца, бра ће, мај ке, се стре... Сви ће је пре зре ти. Код Влах Али је 
би ће це ње на и за шти ће на. Би ће то знак да је ве ћи ју нак, да је за 
њу хтео и гла ву да по ло жи. То ће јој при ба ви ти по што ва ње код 
ње го вих.

Уме сто да по хи та му жу и по мог не му, она по мо же Сил ном 
Влах Али ји.

Но, гнев на ку пљен још у та зби ни где је уза луд но тра жио по моћ, 
и сад ово Ан ђе ли ји но из дај ство ко је је Стра хи њић бан муње ви том 
бр зи ном схва тио као уз мак од стра ха жр тве, и не про ми шље но 
ср ља ње у про паст, он до би над људ ску сна гу и учас смр ви сна жног 
без ум ни ка ко ји је пру жио ру ке ка ње го вој нај ве ћој дра го це но сти. 

* * * * *

Стра хи њић бан је при шао Ан ђе ли ји ко ја је по ку ша ла да бе жи, 
узео ју је као упла ше но де те ко је у сну по ку ша ва да се са кри је од 
не чег са мо ње му ви дљи вог. По ста вио ју је ис пред се бе на ата и 
бр зи ном му ње из ја хао из та бо ра у ко јем је вла да ла по мет ња због 
из не над не смр ти Сил ног Влах Али је. Ни ре чи ни су при го во ри ли. 
Кад су сти гли у Бањ ску, до че као их је мук.

Мај ка је ско чи ла срећ на што ви ди да су се жи ви вра ти ли. 
Слу га Ми лу тин је ме та ни сао за хва љу ју ћи Бо гу што опет ви ди 
го спо да ра. При шао је Ан ђе ли ји и клек нуо пред њу.

– Хва ла ти, че сти та Го спо ђо, што си нам спа си ла жи во те. 
Зна ли смо да ће те наш го спо дар из ба ви ти.

Стра хи њи на мај ка јој је, та ко ђе, при шла и по ми ло ва ла је по 
ко си ис ка зу ју ћи за хвал ност. Ни ко ни је знао шта се та мо све зби ло.

Ан ђе ли ја је не мо ста ја ла пред њи ма као кри вац по сти ђе на 
што је по ку ша ла да из да свог го спо да ра. Ње го во ћу та ње би ло је 
те же од би ло код пре ко ра. Кад би бар не што ре као, кад би је изгра
дио, би ло би јој лак ше. Ње го во за ле ђе но ли це ода ва ло је ду бок бол 
и по вре ђе ност. Ни је би ло ре чи ко ји ма би се то мо гло ис ка за ти.

Пре мо ре ни, по шли су на по чи нак.
Ан ђе ли ја је пр во оти шла по во ду. 
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Он је ле ђи ма био окре нут и дрх тао је по ред про зо ра гле да ју ћи 
у мрак. 

Она је на гло при шла са ча шом у ру ци... По зва ла га је ти хо. 
– Го спо да ру!
Он се по ла ко окре нуо. 
Ти хо је спу сти ла ча шу пред ње га и хи тро из ву кла нож. 
– Ето ти нож, пре су ди ми и ево ти ча ше мо ли тве не. Опро

ште но ти је пред Бо гом. Би ћу ти за хвал на да ме ли шиш му ка да 
це лог жи во та ки њим се бе за не де ло ко је да нас у стра ху по чи них.

Стра хи њић бан је ћут ке гле дао пред со бом. Узео је нож и ча шу 
и скло нио их. 

По том је при хва тио ње не ру ке ко је су би ле ле де не и ко је су 
не пре ста но дрх та ле. 

– Све је то иза нас. У свом до му смо... Оста ло ће мо за бо ра ви
ти. При бе ри се и не ми сли ви ше на оно што је би ло. Хај де, ле зи. 
И ја сам пре мо рен, за же лео сам се сна у свом до му. 

Убр зо по том ноћ спу сти сво ја те шка кри ла на удо ли ну у ко јој 
су би ли ње го ви дво ри у цен тру ма ле не Бањ ске. 

Бр зо је уто нуо у сан оп хр ван те шким ми сли ма о свим из да
ја ма ко је је про жи вео за та ко крат ко вре ме. 

* * * * *

Ноћ је би ла ти ха и окре пљу ју ћа. Про бу дио се ра но пре свих. 
Сав ужас прет ход них до га ђа ја га је при ти снуо као те шка пла ни на. 

На ву као је оде жду и из ју рио из ку ће. Уз ја хао је ата и по хи тао 
ка бр ду, ка Лов цу где је нај че шће ужи вао у ло ву на је ле не. Но не мир 
га је го нио. Ни је ни по гле дао ка ве ли кој ду бра ви ко ја га је увек 
сми ри ва ла. Сли ка Ан ђе ли ји не ру ке, ко ја нож пру жа Сил ном Влах 
Али ји, не пре ста но се вра ћа ла, го ни ла ва тру у ср це и су зе у очи... 
Бе жао је од те сли ке. 

Бр зи ном му ње про шао је кроз Ло вац, Ли по ви цу, Ло кву и спу
стио се пре ма До лу. Још је би ло ра но ју тро. Ниг де ни ког. Са мо он 
и бол. По пу стио је узде и по ла ко ишао не зна ју ћи где ће ста ти... 
Коњ је до бро знао свог го спо да ра. Знао је ње го ва рас по ло же ња и 
при ла го ђа вао се. 

Но сио га је са пат нич ки као да де ли те рет ње го ве ду ше. Успо
рио је ход. Ка скао је ла га но осе ћа ју ћи да бе же од оно га што је на 
ње го вој ду ши. 

У јед ном мо мен ту коњ за ста де. Ба но вић си ђе и се де на зе мљу. 
Коњ је мир но ста јао у ме сту. 
На јед ном као да се зе мља за тре се. Из Ба но ви ће вих очи ју гру

ну ше су зе... Сав бол од стра шних сли ка у ду ши ка пао је не пре
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ста но, од ре чи ко је је чуо у та зби ни за па њен њи хо вом се бич но шћу. 
Исти ном да су спрем ни да се од рек ну Ан ђе ли је, са мим тим и 
ње га... Ње но не сна ла же ње... Ни је би ло ле ка тим ра на ма. Не мо је 
је цао а по ток су за се ску пљао у ува ли. У не ко до ба ис цр пљен за дре
ма. Не ду го по том пред њим се ство ри ви ла са ме ле мом за ње го ву 
ду шу. Бла го му до та че ср це и ре че, оздра ви ћеш. Не ма бо љег ср ца 
под не бом од тво га. Тво је су зе су све те јер су су зе пра вед ни ка. Од 
њих ћу ство ри ти ле ко вит из вор да те че док је све та и ле чи сва ку 
људ ску не во љу. Уста ни да ви диш но ви Кла де нац. Уми се и оздра
ви ћеш. А Ан ђе ли ја ће од сад па док жи ви свим ср цем во ле ти са мо 
те бе. Она ко ка ко ни кад ни је. Иди сад сво јој љу би и уте ши је сво
јом сна гом. 

Су тра дан је ту да про шла вој ска ко ја је од Ро го зне кре ну ла на 
Ко со во рав но. У чу ду су гле да ли у из вор у До лу ко ји се од јед ном 
ту на шао... Сви по хи та ше да се на пи ју во де ко ја се про чу по ле ко
ви то сти. Кад би не ко упи тао где се на ла зи тај кла де нац, сви би 
од го ва ра ли, у Ба но вом до лу. И то име му оста де.

* * * * *

По сле пр вог сна ко ји јој је по мо гао да из очи ју по ти сне стра
шне и са мо оп ту жу ју ће сли ке, Ан ђе ли ја се ра но про бу ди ла пот пу но 
све сна сво је кри ви це, свог гре ха пре ма Го спо да ру ко ји ју је та ко 
не жно во лео. И пр ви по рив бе ше јој да се ба ци са ку ле и та ко окаје 
сво је гре хе. Но, зна ју ћи ко ли ко му је би ла ми ла, по ми сли да би то 
био пре те жак уда рац за ње го ву већ пре ви ше ра ње ну ду шу. Не, то 
ни је до бар пут, ли ши ти га свог при су ства ко је га је сми ри ва ло, да
ва ло му сна гу. А, би ло би и ку ка вич ки тек та ко по бе ћи од су о ча
ва ња са со бом и ис ку пље ња. Мо ра се под не ти оно што сле ди!

Ста ја ла је на чар да ку за гле да на у до ли ну, ослу шки ва ла је уми
ру ју ћи шум Бањ штан ске ре ке, ви де ла па ру ко ја се из ди же из ста рих 
тер ми. Све је то жи вот ко ји не пре ста је ни кад се тра ге ди је об ру
ше на љу де. Би ла је све сна да се и ово мо ра под не ти и да се жи вот 
мо ра на ста ви ти.

Утом се ја сно за чу зво но са цр кве ко је је до ла зи ло од о зго из 
Лов ца, оми ље ног Ба но вог ло ви шта. Зна ла је да је да на шњи дан био 
по све ћен про сла ви Све тог Пан те леј мо на и од лу чи да оде да се та мо 
при че сти и да за тра жи опро штај гре ха ко ји је пе као као жи ва рана.

Слу га Ми лу тин је по сло вао око дво ра и она га по зва. За мо ли 
га да јој при пре ми Зе лен ка ко ји јој је увек био на услу зи и ре че му 
за сво ју на ме ру.

– Ра но је, го спо да ри це, са че кај да се Го спо дар вра ти па мо же
те за јед но...
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Она га не стр пљи во пре ки де.
– Овај пут идем са ма. Мо рам би ти код цр кве пре свих.
Он се ти хо по ву че. Ан ђе ли ја хи тро уз ја ха и од ју ри ка Лов цу 

ко ји је већ био оба сјан ра ним ју тар њим зра ци ма. Чи ни јој се да 
ни је ни треп ну ла кад из би на Пре сло. Об у зе та те шким ми сли ма 
за час се на ђе пред цр квом ко ја тек што је би ла отво ре на. Ми ри
са ла је на та мјан и бо си љак. На уте ху, на чи сто ту, на на ду у мо гућ 
но ви жи вот.

Ушла је по гну те гла ве и ни чи це па ла пред ико ну Пре све те 
Бо го ро ди це. Су зе по ка ја ња су се сли ва ле и сми ри ва ле уз бур ка ну 
ду шу збу ње ну свим што се де ша ва ло по след њих да на. Уду бље на 
у мо ли тву, на ђе се у не ком ми стич ном за но су и на час осе ти ка ко 
се не ка ме ка ру ка спу шта на ње но те ме. По том за чу глас:

– До бро си учи ни ла што си уме сто у про ва ли ју, до шла пред 
Бож је две ри. Ни си оба ви ла све што тре ба, че ка те по сао. Мо раш 
се ис ку пи ти ка ко до ли ку је ба нов ској љу би. Ено ти у До лу Бан 
про пла ка од ту ге, и од су за му ни че све та во да, иди умиј се и ти 
и та мо ће ти се ре ћи шта ћеш да ље. Уста ни, кће ри, не вољ не гре хе 
Бог пра шта!

Ан ђе ли ја уста де за чу ђе на што ни ког не ви ди у цр кви, а та ко 
ја сно је чу ла охра бру јућ глас ко ји јој олак ша те рет ра зо ре не ду ше. 
При ђе ол та ру и бо га то да ро ва цр кву, ни чи це па де и пред ико ну 
Све тог Пан те леј мо на ва пе ћи ис це ље ње сво је огре хо вље не ду ше. 
По том ти хо иза ђе из цр кве кла ња ју ћи се и кр сте ћи и истог ча са 
уз ја ха Зе лен ка и јур ну низ Тр бе но ву. За час из би на Рат ко ву гла ву 
и на ста ви пут ка Ве ли шту и До лу да по тра жи тај но ви из вор и 
свог го спо да ра.

Пре но што сти же у До, угле да уз ви ше ње ко је јој при ко ва 
по глед. Не што је по ву че да му се при бли жи и она сти гав ши за у ста
ви ко ња. Си ђе и по кло ни се до зе мље, не зна ју ћи за што то чи ни. 
Зе лен ко је ко пи та ма уда рао на јед но ме сто а из зе мље су из би ја ле 
вар ни це. Не бо се про ло ми а бе ла го лу би ца по че да кру жи над ње
ном гла вом.У кљу ну јој бе ше сви так. Три пут се окре те над њом и 
ис пу сти сви так крај Ан ђе ли ји них но гу. Уз бу ђе на, она дрх та вим 
ру ка ма при хва ти сви так и отво ри га. „Бла го сло ва на си да храм 
са гра диш Ца ру Кон стан ти ну и мај ци ње го вој Је ле ни ко ји по стра
да ше за ве ру. Ов де где Зе лен ко ко па, нек се по ста ви те мељ твог 
ис ку пље ња. Би ћеш ли ше на свих ду шев них му ка, би ћеш по ми ња
на у мо ли тва ма на вје ки. Обри ши су зе, иди и бу ди уз Го спо да ра, 
бу ди му пот по ра, а цр ква ће об др жа ти овај на род и овај крај”.

Ан ђе ли ја ни чи це па де на ме сто бу ду ћег те ме ља цр кве, уз но
се ћи мо ли тву Го спо ду што јој по ка за пут! 
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По том кре ну ка во ди ко ја се чу ла као жи ви глас Бо га а бе ше 
не да ле ко од ме ста на ком је ста ја ла. За ди ви се но вом Кла ден цу. 
Пре кр сти се пре не го што узе во ду да с њом спе ре сав грех и те рет 
са ду ше и да се вра ти свом до му у Бањ ској.

Осе ти ка ко јој не ка не по зна та сна га од јед ном ис пу ни це ло 
би ће и ка ко је спрем на да за јед но са сво јим Го спо да ром кре не у 
из град њу Цр кве Ца ру Кон стан ти ну и ца ри ци Је ле ни у Ба но вом 
До лу да чу ва успо ме не на ње го ву до бро ту, хра брост, ју на штво и 
људ скост.

Уз ја ха ко ња и као пре по ро ђе на јур ну на зад ка љу ба ви ко ју 
тек сад свом сна гом осе ти у це лом би ћу, и као да јој је тек тог часа 
ко пре на па ла с очи ју, ја сно угле да ли це свог ве ли ког и је дин стве
ног му жа, пле ме ни тог Стра хи њић ба на, тог ча сног чо ве ка ко ји је 
очи ма про ди рао у ср це, ко ји је све знао и ко ме се све мо гло ре ћи 
и без ре чи, и бол, и страх и по ка ја ње.
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ИВАН ЛАЛОВИЋ

ЛИСТАЈ СВОЈУ НЕМОСТ

МИСЛИО САМ ДА ЈЕ ТО ТА ПЕСМА

Мислио сам да је то та песма,
нетакнута, прозрачна, пуна цветова 
и облака необичних облика,
рингишпил, шећерна вуна,
ваздушна пушка, 
кловн, 
балони,
електрична кола,
пони и једно јаре,
песма за моју децу и жену,
али неко је разбио прозор на песми
са стаклом се све и срушило,
сада је песма пуна мојих костију,
свега што је око видело,
све je просуто по поду, немоћно, 
и батргају се речи,
али побећи не могу, 
натеране да опишу неописиво,
да се нагледају света,
и крви сопствених заблуда.
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ЛИСТАЈ СВОЈУ НЕМОСТ

Ником не пада на памет да љубав
супростави оном мраку, 
из оне куће,
страх у кости укива црна, 
црна сенка са срцем 
железним,
са огромним удовима,
са очима на потиљку.
Не занемари куку којом ће нам
речи одвајати од живог меса језика 
насушног,
ни две куке којима ће нам черечити 
песму последњу, пуну заноса,
не дај боже, таквог крика.
Уз треперење свеће листај
своју немост, 
крши крила срца,
и леворуко се представљај, 
без осмеха.

МАКИШ

Трећи дан је киша, упорна,
кваси свраку на жици
разапетој између кровова
двеју зграда, 
тек се разданило,
сврака увија вратом,
без мотке одржава 
душевну равнотежу,
и глад за орахом,
орахом којег у нашој улици нема,
сврака трепће, намерна,
и наједном залепрша нестварним крилима 
и полете ка Макишу, 
ка Макишу – пољу као ка лепом сну,
брзином, 
брзином великом, 
којом ми се јави жалост 
што ми свој Макиш немамо.
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СА БЕСКРАЈНОГ ЈЕЗЕРА

На једној фотографији
са бескрајног језера,
у друштву сам са бледом сенком
Никите Станескуа, једним песником
тужних рима
и афористичаром коме хаику
описује прилику,
загледани у објектив памтимо
боље дане.
Фотка као фотка рекао би онај
ко овлаш листа албум.
Али, шта ћемо са ситним човеком
што се здеси иза нас,
пропустом случаја,
обраћајући се неком очигледно
повишеним тоном генерала.
Ко коме ту квари слику
решаваће предрасуде теткиног 
кружока.
Мним да вечност улаже
на оног кога не озари блиц,
што невидљив гута наредбе.

НА ВАЗДУШНОЈ СТРУЈИ

Ниоткуда змај, папирни,
шарен као сви услови
за ноћног чувара
САНУ,
трепери на ваздушној струји
моје самосвести,
можда бих му се и наругао,
да није данас
гласник између светова,
шапатом ми преноси вапај
дубина Горњег Поља:
жедни смо, жедни смо, жедни смо,
ја сам нем, иако у мени
пева скојевац одавно на преваспитавању,
сапет ланцима тумарања и
грехова.
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ОЛЕГ ДИ ВОВ

ПАЉ БА ПО ТА ЊИ РИ МА

Ра но ују тру, Бут кин, Ша па и Ва ри хан от ка чи ли су топ од мо
то кул ти ва то ра, окре ну ли га пре ма ци љу и уко па ли у ме ку вла жну 
зе мљу. Бут кин је скло нио за тва рач, чуч нуо по ред то па не спрет но 
се рас кре чив ши, за жму рио на ле во око и, гле да ју ћи кроз ка нал 
це ви, по чео да ко ман ду је:

– Ша по, мал ко ле во. Сад го ре. Мно го си, бре, дигô, дај ни же. 
Стоп! Е, бра ћо, сад је наш! Пра во у ку по лу! Ва ла са сто ко ра ка има 
да га по тре фи мо!

На сред по ља с кром пи ром, ле те ћи та њир је ле жао тра па зари
ве ног у зе мљу. 

Бут кин је још ла не ку пио „че тр де сет пе ти цу” од оних из гра
да, за ко фу до ма ће ра ки је. Исти на, без ни ша на и точ ко ва, али за то 
је ба да ва до био три сан ду ка му ни ци је – про ти во клоп не, ка сет не 
и кар теч. Кар теч су му на ро чи то хва ли ли.

– Ни шта бо ље за ди вље сви ње! За у змеш бу си ју, па кад до ђу 
да жде ру кром пир, ти – паф, и од мах имаш ро штиљ од це лог кр да.

Али Бут кин ово за кар теч ни је узео здра во за го то во, као што 
уме ју се ља ци. За ви рио је у сан дук и ре као:

– Ово вам је тру ло. С овим са ми пра ви те ро штиљ. Ено вам 
на пу ста ри ди вљи ке ро ви, а ви – паф – и пр сте да оли же те. Сан дук 
узи мам, за не што ће да по слу жи, а ово не ћу џа бе да ми да те.

Сме стио је топ у шу пу и сва ке ве че ри це ле зи ме бак тао се уз 
пе тро леј ку око ње га, гу лио рђу. Же на је пр во џан гри за ла, он да је 
ди гла ру ке – шта ћеш, по ша ша вео чо век, ал’ бар не ло че, а зи ма 
је за то ду шу да ла. На про ле ће га је по но во пре фар бао, ста вио му 
точ ко ве ски ну те са за пре жних ко ла и ис па де топ – кô бом бо ни ца. 
Ма лен, сре ђен, мр ву под њим пот ко пај – и не ма га на ви ди ку.
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А тај кад опа ли, све ле ти у па рам пар чад. С „че тр де сет пе ти
цом” је Бут ки нов пра де да по ла ра та про шао, у про тив тен ков ском 
ар ти ље риј ском пу ку. Имао је на ру ка ву црн ам блем с два укр ште
на то па и ду пло сле до ва ње. Ва жи ло је: ко се по сле три бит ке ни је 
пре се лио на онај свет, у ко шу љи се ро дио, а ко је го ди ну да на 
про гу рао без огре бо ти не, ње га је сам Бог по гле дао. Де ша ва ло се 
да пра де ду но ћу ухва ти: сед не на кре вет и за тво ре них очи ју ви че 
из пет них жи ла – за Отаџ би ну, за Ста љи на, про ти во клоп ним на 
фа ши стич ку га мад, го спо да бо га ду шу мај ку!

Бут кин је на ком шиј ска за чи ка ва ња увек од го ва рао – у спо
мен на во ље ног пра де ду. Ама, и злу не тре ба ло. У се лу ча ском 
ис пад не не ки бе лај, ни кад гра на те ни су на од мет.

И ствар но, до бро су до шле већ кра јем ле та.
Уве че се на по ље сру шио ле те ћи та њир. Оцр тао је по не бу 

ужа рен све тло цр вен траг и тре снуо на зе мљу. Чим је сва ну ло, му
шкар ци су по жу ри ли у из вид ни цу, а он да код Бут ки на на ра порт: 
ди ми, кло по ће, ко зна шта је уну тра, кан да се не ко кре ће, тан др че, 
ваљ да мај сто ри ше. Не го, да му ми по ка же мо твој топ, да ви ди на 
ко га се на ме рио! Ова ко има да по пра ви квар и оде, и ни кем ни шта 
што нам, фу ка ра, упро па сти сав кром пир! А тре ба ло за две не де ље 
да га ва ди мо!

Не ма про бле ма, обе ћао им је Бут кин.
Уто до ђо ше и пр ве ком ши је: ле ви – Љо ха Ша по ва лов, ши ри 

не го ду жи, ру жан као ло пов, али до бро та му ви ри из очи ју, му ву 
не би убио, док га не ује де, а он да – спа са вај се ко мо же, по ло ми ће 
све да је ухва ти, и де сни – Стас Ва ри ха нов, жи ви ђа во, али ма ли, 
пре ве јан ко, за то има злат не ру ке, јед ном реч ју – ви дра. Тре нут но 
су обо ји ца мрач ни, тре зни и с пу шка ма, а зна чи – спрем ни на све. 
И што је глав но, са ми су до шли, ни ко их ни је звао.

– О, ево га и наш ар ти ље риј ски од ред! – об ра до вао се Бут кин.
Бут ки но ва же на, кад чу „од ред”, уда ри ла у плач. Је два ју је 

сми рио. Об ја шња вао јој да не ма че га да се бо ји, да ће ма ло да пре
пад ну крел ца, да тај не ће про тив „че тр де сет пе ти це”, она, бре, тенк 
мо же да про би је... Ако се по сре ћи. И же на је са мо још ја че за ку
ка ла. Бут кин се тад ма нуо ћо ра ва по сла и по шао у шу пу.

Оруж је су за ка чи ли за мо то кул ти ва тор. Бут кин се уз ве рао 
на во зач ко ме сто, а Ша па и Ва ри хан се до ше на сан ду ке у при ко
ли ци. И кре ну ше бр зи ном пе ша ка, шти ће ни гу ње ви ма од ју тар ње 
хлад но ће, пра ће ни гру бим му шким осме си ма, ра до сном деч јом 
ци ком и жен ским је ца ји ма.

По сле по ла са та до пе ља ли су до по ло жа ја, до по ља с кром пи
ром. Ту се и раз да ни ло.
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Ша па је ба цио по глед на та њир и ре као:
– У пер шун, устô сам с пр вим пе тло ви ма, а још ма мур лук ни

сам отерô.
За пра во, ста вљао је до зна ња да му ни је баш све по та ман.
Што и ни је чуд но! Она мо гво зде ни та њир с ку по лом, ов де ти 

– мал те не го ло гуз, кô пра де да на спрам фа ши сте. Ни је да „че тр де
сет пе ти ца” ни је моћ на, али ни овај та њир ни је ма ње гво зден! А 
и ко зна ка кав се пај сершмај сер та мо кри је и ка кав те ко смич ки 
фа ши ста ода тле др жи на му ши ци!

– Па има мо... – при се ти се Ва ри хин и кре ну ру ком у гуњ.
Али Бут кин је у ко ре ну пре се као па ни ку:
– У би ци пи јан пр ви ги не. Ни је вре ме, бра ћо!
И хра бро их је по ве зао пре ко бра зда. За у ста вио је на сто кора

ка од та њи ра и уга сио мо тор.
– Од ред, на го товс!
Као да је увек ко ман до вао.
Ма от куд. Он ни вој ску ни је слу жио. Ни ти ко од ње го вих 

вр шња ка. Ни Ша па, ни Ва ри хан. Ни је ви ше би ло ар ми је.
Ни чег ни је би ло. Шта ће ар ми ја кад је це ла пла не та шворц!
Ба ја ги па ре и да ље по сто је, али као да их не ма. Баш ако ти 

за тре ба ју, иди у Бут ки нов кло зет, пре ле пљен је у три сло ја „зе
лем ба ћи ма” – то се по кој ни та ти ца ше га чио, очу пај нов ча ни цу и 
ра ди с њом шта те во ља.

Ама ни је сре ћа у па ра ма, ни је ствар у њи ма. И без њих се 
мо же. Ка ко на ши об ра ђу ју зе мљу, у гра ду то пе гво жђе, Че че ни 
до ба вља ју го ри во, Азер беј џан ци тр гу ју на пи ја ца ма, док тор ску
пља ле ко ви то би ље, поп кр сти де чи цу, и ето нас сви жи ви, не ће мо 
по кре па ти.

До ду ше, кад ти се осмех не ова ква сре ћа, не мо жеш да се не 
на ка јеш што се ни си трам пио за тенк а не за топ, ови из гра да би га 
да ли за пет ко фа ра ки је. Оно јес, тај ђа во мно го тро ши! Не ис пла ти 
се за ора ње. А и ка ко с њим да ореш! Па што он да да сто ји и рђа!

Мо ре не ка ко ће мо се сна ћи с Бож јом по мо ћи.
– Ни ша ни! – из да де на ред бу Бут кин.

... На ци ља ли су пра во ис под ку по ле, не ма гре шке. Ва ри хан 
је оти шао до мо то кул ти ва то ра, про чач као по при ко ли ци и из ву као 
из сан ду ка гра на ту, бри снуо је од уља не ком тра њом и по нео на 
по ло жај – ду гач ку, про ти во клоп ну, кр во лоч ну, на лик на ги гант ску 
пу шча ну ча у ру. Стао је по ред то па, др жи смр то но сни ко мад ме
та ла на ру ка ма као бе бу и пе ву ши се би у бра ду.

– По по љу су тен ко ви грували...
– И си ну то пе ваш? – упи та га Ша па.
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– Не го – од го во ри му Ва ри хан гле да ју ћи у та њир и љу љу шка
ју ћи гра на ту. – Ду шу да ло за успа ван ку. Е, Ша по, за ми сли, а же на 
му пе ва ла „’Оћу та квог кô Пу тин”! Ја јој рекô: „Шта ти је, бре, 
же но? Че му учиш де те? ’Оћеш пе дер да нам по ста не?”

– А ова ко ће тен ки ста? Хаха...
– Ова ко ће ме ха ни чар. По сла ћу га у град у шко лу. Кад се 

вра ти, би ће код нас мла ђи ме ха ни чар. Фа ли ће му не што? 
– До ста бле бе та ња, вој ско – од се че Бут кин. – Ов де смо по слом. 

Вре ме је за пре го во ре.
– Ка ко то ми слиш? – про сто ду шно упи та Ша па.
– Па кô они из гра да с Че че ни ма, кад је го ри во ско чи ло.
– Аа...
Час по сла су се тад до го во ри ли: паф, трас, и крај при че. Исти на, 

Че че не отад ни ко ни је ви део. Сад Азер беј џан ци од њих ку пу ју 
бен зин и те ра ју у град. Али глав но, по ста рој це ни.

– Дај ’ва мо ту... ствар чи цу.
Ва ри хан му је не ра до пре дао гра на ту. Из гле да да му се баш 

до па ла.
– Да л’ је ствар но ово про ти во клоп на? – за пи та се Бут кин, 

из у ча ва ју ћи леп ши ља ти пред мет. – Рекô би да је сте! Е па, нек је 
са сре ћом!

За тва рач је гла сно шкљоц нуо.
– И... – по те же Бут кин.
Ле по се чу ло ка ко је ле те ћи та њир штуц нуо.
Од ред се сло жно ба цио на ко ле на и не стао иза то пов ског шти та.
Та њир је још јед ном штуц нуо, а он да ти хо за ши штао. Бут кин 

је опре зно за ви рио у цев.
– Опа! – ре че. – Из гле да да је упа ли ло!
На та њи ру се по ди гао по кло пац и про мо ли ла се пла ва њу шка.
– Не ма те па мет ни ја по сла?! – вик ну на не по зна том је зи ку. – 

Бо ље би вам би ло да по мог не те! Хеј! Ху ма но и ди! Што ћу ти те?! 
До ђи те ова мо да вам не што ка жем!

– Шта при ча, а? – упи та Бут кин ша па том. – Ово ни је на шки...
– Пра во у мо зак – Ва ри хан се луп нуо по че лу. – Лу ка во је овај 

сми слио: ђи пај по пла не та ма и мо ља кај све од ре да... Не го, љу ди, 
да га ми са ва та мо, па на пи ја цу с њим! Кав ка ско бурбурбур да 
нам пре во ди. Има све це не да им скре ше мо!

Бут кин се ус пра вио и до сто јан стве но ис пр сио.
– До ђи ти ова мо! На гр дио си нам кром пир! Це ло по ље уни

штио! И шта ми сад да је де мо?!
– Ка кав те, не сре ћо, кром пир спо пао, ка кво по ље?! – за ва пи 

пла ва њу шка. – Ако за сат не од ле тим, по ме не ће до ћи та кви који 
ће вам све уни шти ти! Це ло се ло ће вам спа ли ти!
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– Твр ди па зар – уве ре но ће Ва ри хан.
Али Бут кин је већ гра био по љем.
И та њир му се из бли за уоп ште ни је чи нио стра шан: обич на 

на го ре ла гво жђу ри ја, си во пла ва ис под га ре жи, би је из ње то пло, 
по зна та и при јат на то пло та за гре ја ног мо то ра. Сад се и сам Бут кин 
пи тао че га се оно ли ко бо јао. Ле ти ли ца – па шта! И ми смо их има
ли! Ено их још на ае ро дро му. Си гур но би мо гле да ле те, са мо 
ни ко ви ше не уме да их во зи. А и, ствар но, тре ба има ти три чи сте. 
Ко зна где све мо жеш да се сру шиш, до бро је још ако за вр шиш у 
кром пи ру, шта ако по тре фиш сеп тич ку ја му!

Пла ва њу шка је иш че зла у та њи ру, па по но во из ви ри ла, а 
он да је ода тле иза шао цео пи лот, умо тан у ста ру бра он де ку. Бут
ки ну је сти зао је два до ра ме на. За то је имао гла ву ве ли ку као 
бун де ва и мно го пр сти ју на сва кој ру ци, ба рем по осам. До ду ше, 
из раз ли ца му је био ско ро па људ ски. Ре ци мо, као Ша пин из ју тра, 
по сле ли тра до ма ће ра ки је, ако ни је трг нуо да рас те ра ма мур лук. 
На ду ве на жа ба – и је сте жа ба.

– Грок – про мр мр ља пла ви.
– Грок – по здра ви га Бут кин.
– Ни си схва тио, то ми је име. На рав но, оно ина че зву чи мно

го леп ше, али на ва шем је зи ку ис па да Грок.
– Аа... Бут кин Ва си лиј Сте па но вич. Мо же са мо Бут кин, на

викô сам.
– Здра во, Бут ки не. Стра шно ми је не при јат но, и сра мо та ме 

је, али за и ста се ни сам на мер но ов де сру чио. По го ђен сам. Ју ре 
ме. Тре нут но су ме из гу би ли из ви да, са мо то је при вре ме но, уско
ро ће ме по но во на ћи и у твом је ин те ре су да што пре од ле тим. 
Јер мо ји не при ја те љи су та кве ба ра бе ка кве још ни си срео.

– Ее, не знаш ти... – за по че Бут кин.
– Ма знам – пре ки ну га Грок. – Ва жи да сте ов де ви, Ру си, 

нај ве ће ба ра бе, да сте опа сни ји од свих и да вас се тре ба чу ва ти. 
Ме ђу тим, од го вор но твр дим да су мо ји не при ја те љи го ри. По мо зи 
ми да бр зо од ле тим и не ће вам дла ка с гла ве фа ли ти.

Бут кин је од ме рио пла вог зи мо гро жљи вог и уфач ло ва ног 
Гро ка, на био је кач кет на нос и по че шкао се иза ува. При шли су 
им Ша па и Ва ри хан. За ми ри са ла је ра ки ја, ма да не стра шно. Грок 
их је по гле дао ис под ока и вид но се на је жио.

– И, до бро, чу до, от куд ти? – бла го на кло но упи та Бут кин.
– Овај... Па ка ко да вам об ја сним... Да ка жем, са Си ри ју са. 

По да ник сам Ње го вог ве ли чан ства им пе ра то ра... – И ту се Грок 
пот пу но по мео. – На жа лост, Ње го во пре ле по име ни је пре во ди во 
на ваш је зик. Не ма те пој мо ве ко ји би мо гли да из ра зе та кву ле по
ту. То је за то што жи ви те гов њи во. Пра штај те на искре но сти.
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– Хохохо! – по дру гљи во се на сме ја Ша па.
– Пу сти, Ша по, у пра ву је! – за у зе се Ва ри хан за пла вог. – И 

жи ви мо гов њи во, исто кô ба ле га ри. А ко си ти, пла ва њу шко?
– Ку рир за спе ци јал не за дат ке Ње го вог ве ли чан ства – Грок 

се по но сно ис пр си.
– Зна чи, ца рев чо век... – раз ву че Бут кин. – А ови што те ју ре... 

слу же дру гом ца ру?
– Ка квом ца ру? От куд њи ма цар? – Грок од мах ну осмо пр стом 

ша ком. – То су де мо кра те, ре че но ва шим је зи ком.
Реч „де мо кра те” је истог тре на иза зва ла од го ва ра ју ћу ре ак

ци ју: Ва ри хан и Ша па су се по гле да ли и опа сно на ке си ли, а Бут кин 
је ра то бор но по пра вио кач кет.

– Де мо кра те су про ћер да ле сво је бо гат ство на пла те лен шти
на ма и нов ча ну по моћ бу да ле ти на ма, па су сад без па ра и за ви де 
нам – гор ко до да де Грок. – А код нас је из о би ље, јер смо вред ни. 
Пра ви мо ква ли тет не ства ри и про да је мо их. Али де мо кра те твр де 
да ни је фер про да ва ти ако ми по се ду је мо све а они ни шта, и да 
тре ба све бес плат но да де ли мо. И, уоп ште, ми сле да смо бу да ле, 
јер је код нас им пе ри ја. На вод но, све ра ди мо не пра вил но, а зна чи, 
тре ба нам од у зе ти имо ви ну. Хм, шта ка же те на ово? Ово су нор
мал не из ја ве? Ко ли ко знам, и код вас је не што слич но би ло.

– И, ка ко да ти по мог не мо? – та ко ре ћи љу ба зно упи та Бут кин.
– Не тра жим пу но! Фа ле ми ру ке, по моћ ник, да при др жи, 

по ме ри... По ка за ћу шта. Ај де ти, Бут ки не, са мном, та кав ми рм
па ли ја и тре ба. За вр ши ће мо за сат и не тра гом ћу не ста ти.

Бут кин се окре нуо ка сво ји ма. Ћут ке су клим ну ли гла вом у 
знак одо бра ва ња. По пео се на та њир и за је чао истог ча са, ни је 
ле по про це нио ви си ну. Пла ви је ушао за њим. Уну тра је по но во 
за кло па ра ло. И чу ли су се не раз го вет ни гла со ви.

Ша па и Ва ри хан су се вра ти ли до то па, при се ли су на по сто ље, 
за мо та ли ду ван у лист од ста рих по жу те лих но ви на и за пур ња ли.

– Ови, бре, жи ве кô бе го ви... – за не се но ће Ша па, пра ве ћи 
ко лу то ве од ди ма.

– Јес’ ва ла! – сло жи се Ва ри хан. – Не ма, брај ко, им пе ри ја ти 
је то... А, ка ко гор до зву чи?! Ал’ и код њих де мо кра те пра ве сра ња.

– До бро да бар њих код нас не ма.
– Са мо још ца ра да иза бе ре мо!
Слат ко су се на сме ја ли.
– Да ле ко и ње му ле па ку ћа – из ја ви Ша па. – И без ње га се 

мо же. Ама ни с ца рем...
И за ми слио се. Ва ри хан је га је стр пљи во че као, Ша па ни је 

био бр бљив кад је тре зан.
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– Ако до ве де мо ца ра, има од ма’ и де мо кра те да се за па те – на
по кон ће Ша па. – Ја о то ме. Он да де мо кра те ре ше да мак ну ца ра 
и све Јо во на но во. Па кол ’ко, бре, пу та да ста је мо на исте гра бу ље?

– Јес’ ва ла! – сло жи се Ва ри хан. – Причô ми поп да је им пе
ри ја до бра ствар, ал’ да мо ра да про пад не – кадтад по ста не лу да 
ку ћа, а док тор ми рекô да је де мо кра ти ја до бра ствар, ал’ да је та мо 
стал но лу да ку ћа, за то и она мо ра да про пад не. Ама, нек иду сви 
до ђа во ла! Ви ди оне из гра да! Са ми би ра ју пред сед ни ка, па опет не 
зна ју ка ко да га се отре су, не мо гу да се на ка ју што су се би на ву
кли бе ду на врат. А гле нас, ску пи мо се и све ре ши мо. Што, бре, 
и они та ко не мо гу?

– Па за то што су из гра да – об ја сни му Ша па.
Из ле те ћег та њи ра је до пи ра ла при гу ше на зве ка.
– Тре ба ло је ја да одем – ре че Ва ри хан, пљу ну у длан и уга си 

опу шак. –Бут кин не ма пе тљу да од шра фи не што ко ри сно.
– Не ма кô не ки ду ге пр сте – по пра ви га Ша па.
– Оно јес’ – ла ко се са гла си Ва ри хан. – Ал’ при знај, од сво јих 

не ма жња вам.
– Е још од сво јих да ма жња ваш... Баш си тре снуо!
Не бом се тад раз ле гла бу ка, не што је за зви жда ло, за шкри па ло, 

и на крај по ља је љу снуо још је дан та њир, као да се за ку цао. Паф!
Из не на ђе ни, Ва ри хан и Ша па су се ба ци ли на раз не стра не, 

али бр зо су се при ди гли и без ре чи окре ну ли топ.
Овај ле те ћи та њир је био сре бр не бо је и зна чај но ве ћи од 

прет ход ног. За раз ли ку од Гро ко ве, ку по ла му је има ла об лик кан
те. Ша па је ис под ње на цен три рао већ на пу ње ну цев. Топ је био 
укот вљен тач но из ме ђу два зве зда на бро да. Но во до шли ни су мо
гли да стиг ну до Гро ка а да из бег ну Зе мља не.

– Са мо мрд ни те, гов на де мо крат ска – обе ћа им Ша па гла сом 
ко ји се све ви ше гу био иза то пов ског шти та.

– Знаш ка ко се ово по вла чи? – је два чуј но се огла си и Ва ри хан.
– Чек’ да ви дим. Ај’ ти по му ни ци ју. Ма, и по пу шке.
Ва ри хан је од ју рио пре са ми ћен. У ис тој по зи је и Бут кин тр чао 

ка њи ма.
– Ни смо ус пе ли... – за ди ха но ре че Бут кин, гу ра ју ћи Ша пу у 

стра ну. – Ни шта, мо ра ће мо не што да сми сли мо...
И де мо крат ски та њир је штек нуо слич но им пе ри ја ли стич ком, 

и на ње му се отво рио по кло пац. Пр во су ода тле ис па ле сте пе ни це, 
а он да и не што ма ло, ге га во, у сре бр ном ска фан де ру, с ве ли ком 
зе ле ном гла вом.

– Еј, бре, ло кал ци! – вик ну зе ле ни на не по зна том је зи ку. – Ког 
ђа во ла ов де тра жи те?!



322

– Ве ли ког и де бе лог! – огла си се Бут кин. – Стој! Ил’ отва рам 
паљ бу!

– Ка кву, бре, паљ бу? Не ма те па мет ни ја по сла?! Ју ри мо овог 
пе де ра по це лој ва си о ни, а ви се сад ту на тр ти ли!

– Зна мо ми за што га ју ри те! – од бру си Бут кин.
– Па што га он да шти ти те? Да ни сте и ви пе де ри?!
Бут кин је за бри ну то по гле дао Ша пу, овај је са мо слег нуо ра

ме ни ма.
Уму зган од зе мље, Ва ри хан је до пу зао с му ни ци јом и пу шка ма.
– Шта сад ово зна чи? – огла сио се од о здо. – Ја с пе де ри ма 

не мам ни шта.
Бут кин је из ви рио и мах нуо зе ле ном:
– До ђи ти ’ва мо!
Зе ле ни је по хи тао бра здом пре ма то пу. Стал но се спо ти цао, 

не ко ли ко пу та тек што ни је пао. И са мо за то што је очај нич ки мла
та рао крат ким ру чи ца ма, остао је на но га ма. Из бли за је био знат но 
ни жи од Гро ка, огром них очи ју, ма ју шних уста и без но здр ва.

– Мо ра да вам фа ли не ка да ска кад се пе тља те у ту ђе об ра чу
не... – из ја ви зе ле ни сад већ мно го ми ро љу би ви је. За ди хан, не пита
ју ћи за до зво лу, се де на сан дук с му ни ци јом, као свој ме ђу сво ји ма.

– А ко си па ти, чу до не ви ђе но? – упи та Бут кин за стра шу ју ће 
не жно.

– Ја сам слу жбе ник Га лак тич ке без бед но сти. На ва шем је зи ку 
– ма јор КГБ – опо ро од го во ри зе ле ни.

Зе мља ни се из бе чи ше.
– Мо ја со ци ја ли стич ка отаџ би на се бо ри за сло бо ду на ро да 

ко ји сте њу под јар мом Им пе ра то ра! – на ста ви зе ле ни.
– Гле бо га ти... – крат ко ће Бут кин.
– Тра је хлад ни рат, во ди се из ну ру ју ћа бор ба. Стра те шки је 

нео п ход но да тр гу је мо с Им пе ра то ром: ми ње му ре сур се, ко ји су му 
стра шно по треб ни, он на ма иди от ске им пе ри ја ли стич ке кр пи це 
и тех нич ке но во та ри је за бу да ле... Али, дру го ви, све је то са мо па
ра ван, за ма зи ва ње очи ју. Бар ви би сте то мо ра ли да раз у ме те. Циљ 
нам је да по бе ди мо и осло бо ди мо брат ске на ро де мир ним пу тем. 
За сад мир ним...

– Па ко је он да овај? – згра ну ти Бут кин по ка за пал цем иза 
сво јих ле ђа.

– Та би тан га је – шпи јун! – ра же сти се зе ле ни. – То бо жњи 
ди пло ма та! Дру го ви, схва ти те, ми со ци ја ли сти смо не пот ку пљи ви: 
јер ако узмеш па ре од не при ја те ља, мо раш да их по тро шиш, а КГБ 
од мах ви ди да имаш ви ше не го оста ли. За то на ше др жав не тај не не 
мо гу да се ку пе. Али овај пе дер се сна шао на дру ги на чин – ис ко ри
стио ди пло мат ски иму ни тет, по ве зао се с на шим пе де ри ма и ство рио 
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шпи јун ску мре жу! Та ко нам је украо уни кат ну ствар и по бе гао! 
У ње го вој ле ти ли ци је глав на тај на мо је со ци ја ли стич ке отаџ би не!

И ту је за ћу тао, кло ну ла му је гла ва, ова ти ра да га је из гле да 
ис цр пе ла.

– А шта је мазнô? – за ин те ре со вао се Ва ри хан.
Зе ле ни је ла га но по ди гао гла ву и по гле дао у ње га огром ним 

ту жним очи ма.
– Хм... Дру го ви, пра штај те, али та ко гов њи во жи ви те... да 

мо гу да вам ка жем. Бар ће те зна ти до че га се сти же у со ци ја ли зму. 
Им пе ри ја ли стич ки шпи јун је украо про то тип мо де ла нај но ви јег 
из во ра енер ги је, мо же се ре ћи – пер пе ту ум мо би ле. То је ма ју шна 
кап су ла, ве ли чи не мо је пе сни це, из ње ви ре два кон так та, плус и 
ми нус, на па ја се из пе те ди мен зи је и мо же да обез бе ди бес плат ну 
стру ју за... хм, код вас не ма та квих по тро ша ча. Ре ци мо, за све сија
ли це по ва шим ту жним и жа ло сним се ли ма и гра до ви ма, и још да 
има те да пре о ре те сва по ља. И та ко за у век. Схва та те ли? Кап су ла 
је веч на. Ни са ми не зна мо ко ли ко хи ља да го ди на мо же да ра ди...

– У бре! – по ште но при зна де Бут кин. – И ка ко вам то па де на 
па мет?

– До стиг ну ћа со ци ја ли зма! – скром но об ја сни зе ле ни. – Код 
нас су сви рав но прав ни и свим ср цем ра де за оп ште до бро. Друго
ви, у со ци ја ли зму је све мо гу ће. Са мо ако по же ли мо, и ре ке ће мо 
окре ну ти уз вод но, и у пу сти њи ће мо га ји ти хра ну! Јер сви има мо 
исти циљ!

– Екс тра... – Бут кин ово ви со ко оце ни. 
– Даа... – и Ша па ода де при зна ње до стиг ну ћи ма со ци ја ли зма.
– То кô што ми ов де сви ђу ту ре са ди мо кром пир за про да ју 

– за кљу чи Ва ри хан. – И ми има мо исти циљ.
– Са мо та ко! – обо дри их зе ле ни. – Од ма лог се кре ће. А по сле 

ће те већ до ћи до тле да вам бу де за јед нич ко ору ђе, по ља, сто ка, ра
ди о ни це, фа бри ке... да уз ме те од бо га тих, по де ли те си ро ма шни ма...

Тро ји ца се ља ка су се по до зри во згле да ла.
– Ех, ко ли ко вас тек див них оства ре ња че ка! Ле по вам за ви

дим! – уз вик ну зе ле ни. – А ми ће мо да сре ди мо Им пе ра то ра и жи
ве ће мо кô бо го ви!

– И што вам сме та Им пе ра тор? – так тич но упи та Ва ри хан.
– Па већ сам вам ре као – на ро ди Им пе ри је ни су сло бод ни. 

Та мо се не ра ди за оп ште до бро, већ за па ре. А то ни је пра вил но.
– Код нас па ра не ма. По тро ши ле се дав но. А и ког ће нам ђа

во ла, и без њих се сна ла зи мо! – ка за Бут кин.
– Па то и је сте пр ви ко рак ка со ци ја ли зму! – ода де им при зна

ње зе ле ни. – Са мо та ко, и све ће би ти од лич но! А ми сад одо смо да 
узме мо кап су лу од шпи ју на... Дру го ви, ово ће би ти исто риј ски дан! 
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Ко нач но ће мо мо ћи да за бо ра ви мо на хлад ни рат. На пра ви мо ли 
сто ова квих кап су ла, на ша зве зда на фло та ће по ста ти не по бе ди ва. 
По ту ћи ће мо до но гу Им пе ра то ро ву вој ску! И не срећ ним по да ни
ци ма ће мо до не ти сло бо ду, рав но прав ност, по да ри ће мо им ра дост 
бес плат ног ра да! Схва та те ка кву је вред ност украо овај пе дер! А ви 
га шти ти те...

– И шта ’оћеш од нас? – су во упи та Бут кин.
– Са мо не сме тај те. Ухап си ће мо шпи ју на и одо со мо. Ви ше нас 

ни ка да не ће те ви де ти. До бро, мо жда за јед но пет сто го ди на, кад 
до ра сте те до со ци ја ли зма. Та да ће мо вам по мо ћи да га гра ди те.

– Зна чи, за јед нич ка сто ка... – отег ну Бут кин. – Ка жеш, узмеш 
од бо га тих и раз даш си ро ма шни ма...

– Со ци ја ли зам је по бе да пра вич но сти – на дах ну то ре че зе
ле ни. – Код нас се све де ли на све. Ни ко не мо же да има ви ше од 
дру гог. По сто ји пот пу на рав но прав ност. Сви до би ја ју исте пла те 
и ни ко ни је гла дан. Зар то ни је од лич но?

– Ка ко да не! – по твр ди Бут кин. – Не го, је л’ сам ја то до бро 
с’ва тио да код вас по ла се ла цев чи ра ки ју, а по ла рм ба за све? Слу
шај, дру же, има ли смо ми та кав со ци ја ли зам! Фа ла ле по!

Зе ле ни је за пре па шће но за треп тао. Очи глед но ни је оче ки вао 
ова кав од го вор.

– Ај де, ма јо ре, пре ђи на ствар. Шта ну диш да се не ме ша мо?
Зе ле ни се као чо век по че шкао по по тиљ ку.
– Па, дру го ви, ка ко да вам ка жем... – ре че по сле кра ћег раз

ми шља ња. – Ра до бих вам не што тут нуо, али са мном су ов де још 
два ма јо ра КГБ – они то не би раз у ме ли. По др жа ва мо са мо све то ве 
у ко ји ма је по бе дио со ци ја ли зам, а код вас је мал те не пр во бит на 
за јед ни ца. Не го, ево ка ко ће мо... Ов де сте ви нај ја чи, нај хра бри ји 
и не по бе ди ви, зар не? Да кле, осни вај те бр жебо ље со ци ја ли стич
ку пар ти ју, она ће осво ји ти пла не ту и про гла си ће власт рад ни ка 
и се ља ка...

– Чекчек – пре ки ну га Бут кин. – От кад не ма па ра, ов де је и 
та ко све го рад ник и се љак. До бро, по сто је још и тр гов ци, во зе 
ро бу та моам о, мај сто ри, на рав ски, они зна ју зна ње, не ко има малу 
про из вод њу све ћа, не ко млин, ил’ пе ка ру...

– Са мо др жа ва мо же да тр гу је – стр пљи во об ја сни зе ле ни. – 
Све мо ра да бу де др жав но: и ма ле фа бри ке, и мли но ви, и пе ка ре. 
Др жа ва је та ко ја пра ви план ко ли ко че га тре ба да се про из во ди, 
га ји, ко ли ко и ко ме да се про да је.

– Аа, план... др жа ва... Зна чи, ме ни ће они из гра да да од ре
ђу ју кол ’ко ћу да се јем и орем?

– Па шта си ти ми слио? За што би се ус по ста вља ла власт рад
ни ка и се ља ка ако не да се ство ри рад нич косе љач ка др жа ва?! И 
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уве де план ска при вре да! Ни шта не ма без пла на. О бре, ала сте ви 
ов де за ту цан на род...

– Знаш шта, ма јо ре КГБ... – ла га но за по че Бут кин. – Бри ши 
ода кле си дошô, док си још чи тав! Сви, бре, сик тер!

– Не мо гу без шпи ју на – од се че зе ле ни.
– Мо жеш, мо жеш! И ти и твој љу бље ни шпи јун! Све ви мо

же те! На ро чи то – да се тор ња те одав де. У три ле пе!
И са мо што је кре нуо ка зе ле ном, не бо је за бру ја ло, за тут ња

ло, за гр ме ло и, за ко ви тлав ши зе мљу с кром пи ром, на дру ги крај 
по ља се стро ва лио још је дан та њир.

Пре пре де ни Ва ри хан је и до тад ле жао, а Ша па и Бут кин попа
да ше, спа са ва ју ћи се од кром пи ра ко ји је за фи ју као на све стра не.

Но ви та њир је био зна чај но ве ћи од прет ход них, по ла цр не, 
по ла бе ле бо је и с ку по лом у об ли ку пе чур ке.

Ода тле је нео че ки ва но сев нуо цр ве ни сноп све тла и пра снуо 
ис пред то па. Вжжбум! По но во су по ле те ли зе мља и кром пир.

Ша пу и Ва ри ха на ни је тре ба ло на го ва ра ти, до ба у ља ли су до 
то па и бр зо окре ну ли „че тр де сет пе ти цу” пре ма не при ја те љу. Бут
кин је про те гао ру ку и, не гле да ју ћи, по ву као оки дач. Кад је рок
ну ло! Не ма, то је пра ва реч! Од јек ну ло је као да је не ко свом сна гом 
зви знуо че ки ћем по шер пи! Банг! Ва ри хан је по тр чао до сан ду ка, 
а та мо – зе ле ни ма јор КГБ ус пра вио гра на ту, под у пи ре је кр жља
вим ра ме ном и спрет но бри ше не ком ри том ко ју је ту на шао.

Бут кин је гле дао кроз цев и ви као Ша пи куд да ни ша ни.
Опет је сев ну ло из цр нобе лог та њи ра, али овог пу та сноп је 

пре ле тео пре ко то па. По го дио је на хе рен ам бар на кра ју по ља и 
до крај чио га.

– Ови се, бре, из гле да ште лу ју! Сто ка! Дај гра на ту, Ва ри ха не! 
Па ли!

Баам! Трас! И да ли су има ли сре ће, или на овом ра сто ја њу 
ни су мо гли да је не ма ју, дру га гра на та је по тре фи ла у пе чур ку 
цр нобе лог та њи ра. Та ко је за зве чао да су их и за глу ше не уши 
за бо ле ле. А он да је све утих ну ло.

Ни су сти гли да ста ве но ву гра на ту, кад су се отво ри ла ма ла 
вра та на тру пу ле ти ли це. Ода тле су ис ко чи ла дво ји ца и за кре шта
ла на не по зна том је зи ку.

– Ви ни сте нор мал ни! Баш сте пре те ра ли!!! Скроз!!!
– Ви ни сте нор мал ни! – вик ну Бут кин.
– Па они и је су пси хо па те – до да де зе ле ни ма јор. – Шта би ти 

хтео, то су ли бе ра ли.
– Пст! – на ре ди Бут кин. – Ова мо вас дво ји ца, ина че пу цам!
– Ево иде мо, иде мо! Са мо не пу цај!
Две фи гу ре ска ку ћу ћи до ђо ше до то па.
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– А ко су то ли бе ра ли? – за пи та Ва ри хан ма јо ра.
– Пси хо па те – об ја сни овај.
– Схва ти ли смо то и без те бе – ре че Бут кин уста ју ћи из за кло

на. По ди же пу шку, за сва ки слу чај, отре се је од зе мље и спре ми 
„на го товс”.

Иа ко су ови ван зе маљ ци ли чи ли по ма ло на зе ле ног ма јо ра, 
из гле да ли су чуд но да чуд ни је не мо же би ти. Обо ји ца су би ла у 
цр нобе лим ска фан де ри ма, са мо што је је дан имао сне жно бе лу 
њу шку на по ла обо је ну у цр но, а дру ги – цр ну као угаљ, али с бе
лом фле ком пре ко по ла фи зи о но ми је.

– Ааа, ко му ња ро, и ти си ов де! – обра ти се цр ни ма јо ру. – 
Са мо да се спо ра зу ме мо с ови ма, па ће мо ти по ка за ти при ја тељ ство 
на ро да. Да све пра шти.

– М’рш, бре, бу да ло – до сто јан стве но од вра ти ма јор. – Ју че 
си иза шао из опа на ка, а већ си пун фа зо на и фо ра...

Цр ни кре ну пе сни ца ма на ма јо ра, али Ша па га је згра био за 
око врат ник и јед ним по кре том вра тио на ме сто.

Ма јор се по но сно ис пр сио.
Исто вре ме но, бе ли је др ско ки ди сао од о здо на Бут ки на, као 

да је гр маљ.
– Сло мио си нам со чи во! Оне спо со био ла сер! Под не ће мо про

тив те бе ту жбу Га лак тич ком три бу на лу за од ште ту имо ви не! Знаш 
ти ка кви су на ши адво ка ти?! Осу ди ће це лу тво ју пи шљи ву пла не ту!

И ма да је у ру ци др жао пу шку, Бут кин је не све сно устук нуо. 
У раз го вор се та да укљу чио Ша па, и без мно го пре ми шља ња, 
зви знуо бе лог у че ло. Ода тле по че да от па да бо ја, а бе ли ја ук ну и 
се де. Он да се Ша па окре нуо ка цр ном.

– До бро, до бро! Све сам схва тио! – ре че цр ни. – Не ма про
бле ма, бу ра зе ру.

– Ко га, бре, ти, ма мла зе не ру ски, зо веш бу ра зе ру? – ди жу ћи 
пе сни цу, за тра жи Ша па об ја шње ње.

– Ненене! – ра фал но ис па ли цр ни и се де и он за сва ки слу чај.
Ва ри хан је нај пре по гле дао у оку пље не око то па, за тим у та

њир у ко јем се му дро скри вао Грок и за кљу чио:
– Ово, бре, ин тер на ци о на ла кô у гра ду! Ле мај ког те во ља! И, 

бра ћо, ко га ће мо пр вог?
– Ни је фер, ви сте ја чи! – про це ди бе ли др же ћи се обе ма ру

ка ма за гла ву.
– Ни смо ми, ви сте – гле ка кву тех ни ку има те. Ал’ ми ни смо 

шо ње. А ко ни је шо ња, тај је страх и тре пет! И ле ма!
– Ста ни, Ва ри ха не – за мо ли га Бут кин. – Дај да их пр во са слу

ша мо. Ни шта ми ни је ја сно. До не си бо ље још је дан сан дук, а ма јор 
нек се по за ба ви гра на та ма, кад му се то већ то ли ко сви ђа. Ма јо ре, 
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у име се љач ког рад ног ко лек ти ва, ода јем ти при зна ње за по моћ у 
бо ју.

Ма јор је за у зео по зу „мир но”, луп нуо пот пе ти ца ма, а очи су му 
за вр лу да ле – сми шљао је ка ко да свој под виг пре тво ри у за вр шну 
по бе ду со ци ја ли зма.

– До бро, чу да, ко сте сад па ви? – упи та Бут кин но во при сти гле.
– Ли бе ра ли! – од го во ри ше у хо ру. – Но си мо за ста ву сло бо де 

по Ва си о ни! Жи ве ла сло бо да – еко ном ска, по ли тич ка, сло бо да да 
ве ру јеш у би ло шта, го во риш шта би ло и бу деш ко хо ћеш! Ура!

Из не на ђен, Бут кин опу сти пу шку и уз не ми ре но по гле да у 
Ша пу. 

– Кô код нас у се лу – по твр ди овај. – Ори ги нал.
– Па, здра вожи во, бра ћо по ра зу му... – Бут кин их мла ко по

здра ви. – И ми ов де смо сви за сло бо ду...
– Су пер! – клик нуо је од ра до сти бе ли, др же ћи се и да ље за 

гла ву. – Зна чи, ла ко ће мо на ћи за јед нич ки је зик! Сло бод ни гра ђа
ни раз у ме ју јед ни дру ге!

– Аха, та ко би тре ба ло да бу де... Ал’ ви ла се ром по на ма и 
пре не го што се упо зна смо! То баш и ни је би ло ле по од вас! Шта 
сте ви, вој на ли ца?

– Ми смо тр го вин ски пред став ни ци Сло бод не Ре пу бли ке – 
од го во ри бе ли. – Ка жи те це ну, гле да ће мо да се до го во ри мо.

– Ко би рекô... – за па њи се Ва ри хин при ла зе ћи са сан ду ком 
на ра ме ну. – А за пу ца ли са мо што су сле те ли... Код нас, бре, за то 
пр во да ју по њо њи, а он да од у зи ма ју ро бу.

– Па ни смо зна ли да има те та ко моћ но оруж је – об ја сни бе ли. 
– Увек тр го вин ске кон так те по чи ње мо паљ бом. То је до бро за би
знис. Из ви ни те, ис па ла је гре шка.

– А о ко јој це ни при чаш? – за ин те ре со ва се Бут кин.
– О це ни за по др шку. Им пе ра тор ски шпи јун је украо од соци

ја ли ста јед ну ствар ко ја нас ин те ре су је. По мо зи те нам да до ђе мо 
до ње и не ће те за жа ли ти.

– Бо ље на ма по мо зи те! – уз вик ну ма јор. – А ми ће мо он да 
ва ма да ус по ста ви те со ци ја ли зам у нај кра ћем мо гу ћем ро ку! Лич
но ћу се из бо ри ти за то да већ кроз го ди ну да на ов де бу де де сант 
аги та то рапро па га то ра и пар тиј ских ин струк то ра! Учи ни ће мо вас 
срећ ним! Дру го ви, обе ћа вам да ће те вас тро ји ца по ста ти се кре
та ри оп штин ских ко ми те та! Зна те ка ко је то до бро! За ми сли, това
ри шчу Бут ки не – це ла оп шти на тво ја! И сви те слу ша ју! На ре диш 
кад да се оре – и сви ору, на ре диш кад да се се је – и сви се ју. А ко 
је про тив, са мо га ис цин ка риш КГБу и...

– От кад смо, бре, ти и ја то ва ри шчи?! Ни сам ја с то бом ов це 
чу вао! – мрач но је брек нуо Бут кин. – Код нас и та ко сви зна ју кад 
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тре ба се оре. Еј, вас дво ји ца! Шта ће ва ма та кап су ла? Ко ме пла
ни ра те да је пре про да те?

– Оо! Па ти знаш за енер гет ску кап су лу! – об ра до ва се бе ли. 
– На ма је по треб на. Да да мо сло бо ду свим на се ље ним пла не та ма. 
И сврг не мо зло гла сне то та ли тар не ре жи ме! Сва би ћа ће по ста ти 
рав но прав на и од го ва ра ће је ди но пред за ко ном. Не ће би ти ни ка
квих им пе ри ја, ни ка квих со ци ја ли стич ких бло ко ва! Са мо све мир
ска ли бе рал на ре пу бли ка! До не ће мо кул ту ру сло бод ног све та у 
све угло ве Ва си о не. И код вас!

– А кул ту ра вам је да фар ба те њу шке? – уме ша се Ва ри хан.
– На ша ра са се са сто ји од бе лих и цр... до бро, од ра зно бој них 

– ис пра ви се бе ли. – Фар ба мо ли ца да се они дру ге бо је не би 
увре ди ли. Та ко ис кљу чу је мо мр жњу, за вист, ста па мо се у је дан 
дру штве ни ор га ни зам. У су прот ном, бе ле би би ло сра мо та што 
ни су цр ни, и обр ну то! А код нас вла да оп шта рав но прав ност!

– И код ових сви рав но прав ни! Све са ми рав но прав ни уна око
ло. Ово, бре, кô не ка ред ња... – про мр мља Ша па. 

– Чек, чек – Бут кин чуч ну ис пред бе лог и по гле да га пра во у 
очи. – ’Оћеш да ка жеш да ја тре ба да се сти дим што сам плав? – 
чуп ну се за умр ше ну ко су. – А Ва ри хан што је цр но кос? Па шта 
тек он да да ра де Азер беј џан ци с пи ја це...

– Е, они ствар но тре ба да се по кри ју уши ма – де ру на род! – 
до ба ци Ва ри хан. 

– Тво ја сло бо да се за вр ша ва та мо где по чи ње ту ђа – стр пљи во 
об ја сни бе ли. – И она не сме да се огра ни ча ва. То је про тив за конито. 
А да би сви би ли под јед на ко сло бод ни, ра се и кул ту ре мо ра ју да 
се сто пе у јед но. И пот пу но про жму!

– Дру гим ре чи ма – да се опр о стим од пи ћа, пре ђем на нар
ги ле и за и грам ле згин ку ? 

– Хахаха!!! – Ша па се одав но је два об у зда вао и пу че у смех.
– ... и да се оже ниш Ка ри ном, оном што про да је ри бу – до да

де Ва ри хан. – Да ти бу де дру га же на – кул ту ра нам то до зво ља ва. 
Уу, кол ’ко кул ту ра код нас!

– Бог ме, ни је она за од ба ци ва ње – из ја ви Бут кин.
– Ка кви! Са мо, ти си, Ва сја, су ви ше Рус за мно го жен ство! А 

ме ни је де да Та та рин, ја у кр ви...
– Ама, љу ди, ког на ђо сте да слу ша те! – уме ша се Ша па пре

кли њу ћим гла сом. – Тре ба, бре, сви ма да им да мо по ла бр њи и да 
се гу бе одав де. Еј, куд’ си пошô? Још те ни сам пу стио!

– М’рш, бре, у ду пе – про мр мља цр ни пре ко ра ме на, упу тив
ши се бра здом пре ма свом та њи ру. – Тач но сам знао да сте ра
си сти!
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Бе ли уста де и др же ћи се јед ном ру ком за гла ву, пру жи дру гу 
Бут ки ну.

– Глу по је сва ђа ти се! – клик ну. – Од ба ци мо услов но сти и 
остави мо идеј не не су гла си це! У име иде а ла ли бе ра ли зма, спре ман 
сам с ким би ло да по слу јем. Би знис је би знис. Го спо до, то ва ри шчи, 
би ћу искрен, ја сам, та ко ђе, ра сист! Не ва рим цр не! А тек да зна те 
ка кви су они ра си сти! Ма ло је та квих на све ту! Ал’ ко их ши ша! 
Не го, друже ма јо ре и ви, го спо до се ља ци, ре ци те сво ју це ну, па да 
из ву че мо шпи ју на из ње го вог та њи ра. До ко пај те се кап су ле и не
ће те се по ка ја ти! Ура ди ћу та ко да пли ва те у ло ви. Сва ко од вас ће 
мо ћи да ку пи се би пла не ту и та мо оства ри – во ља му со ци ја ли зам, 
во ља ка ни ба ли зам!

Згра ну ти Бут кин је зу рио у бе лог. По ред ње га су ста ја ли збла
ну ти Ва ри хан и Ша па.

На Гро ко вом та њи ру је шкљоц нуо по кло пац и из ви ри ла је 
пла ва њу шка.

– Не слу шај те га! На ма гар чи ће вас! – вик ну Грок. – Он је 
тр го вац! Шко ло ван је да про да рог за све ћу!

– За ве жи, им пе ра то р ски пе де ру! – у хо ру се раз дра ше бе ли 
и ма јор.

Грок се бр жебо ље са крио.
– Дру же ма јо ре, ви ме раз у ме те, јел да? – упи та бе ли зе ле ног, 

уно се ћи му се у ли це. – Зар вам ни је до ја ди ло да жи ви те у не ма
шти ни и ме ђу си ро ти њом?

– У на шој ле ти ли ци су још два ма јо ра КГБ – од го во ри овај 
нео д луч но. – Њи ма се ово ни ма ло не ће до па сти.

– О, не бри ни те! Мој пред лог је та кав да ће те сва тро ји ца бити 
за до вољ ни... А ви, го спо до се ља ци, да ли сте ме раз у ме ли? – са о
се ћај но упи та бе ли.

Пред Бут ки но вим очи ма су иска ка ле сли чи це све јед на за
мам ни ја од дру ге. Оно о че му је мо гао са мо да ма шта пре тво ри ло 
се у ша ре ну ре ку ис ку ше ња.

Ипак, та кво по на ша ње је би ло чуд но, не при ме ре но ме сту и 
вре ме ну – сад је тре ба ло ми сли ти скроз о дру гим ства ри ма. И 
Бут кин се стре сао, те ра ју ћи од се бе са бла зан. Ша па и Ва ри хан су 
та ко ђе за мла та ра ли гла ва ма.

– Знаш, Ва сја, пре до ми слио сам се... – мрач но се огла си Ва
ри хан. – Не тре ба нам пла ви. Нек иде ку ћи. Оста вља мо бе лог. С 
њим ће мо на пи ја ци да до би је мо све буд за што.

Бе ли пре пад ну то устук ну.
– Кууда? – ле њо раз ву че Ша па, по вла че ћи ру ка ве.
– Сви чи бе одав де – ти хо ре че Бут кин. – Док сте још жи ви.
На ста вља ју ћи да иде на тра шке, бе ли је ра ши рио ру ке.
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– Не за ме рај те, би знис је би знис, тру ди мо се ко ли ко мо же мо 
– ре че. – Мој пред лог оста је. Зо ви те на уну тар га лак тич ки 8800 
НОПРО БЛЕМС. Пр ви ми нут је бес пла тан.

И тад је Ша пи пре ки пе ло. За ур лао је не што и јур нуо на бе лог. 
Овај је по ку шао да умак не, али био је ка та пул ти ран сна жним шу
том у зад њи цу. 

– Од лич но! – огла си се не ко по ред Бут ки на. – Сад, дру го ви, 
мо же мо мир но о све му да про ди ску ту је мо. Да кле, раз ми слио сам, 
мо жда ствар но ни сте спрем ни за со ци ја ли зам. Ни сте – ни сте, ни
шта стра шно. Мо же мо за то да вам обез бе ди мо ис по ру ку оруж ја...

– Је л’ те би, бре, ре че но да ле тиш?! – бе сно упи та Бут кин, 
окре ћу ћи се ка ма јо ру. – Ле ти, ва шко!!!

Хте де и ма јор да збри ше, али Бут кин је био бр жи – шче пао га 
је за око врат ник и за фр ља чио пре ко по ља. Зе ле ни је ле тео сме шно 
рас кре чив ши ру ке и но ге, зви знуо је на бра зду и на све че ти ри 
по тр чао пре ма свом та њи ру.

– Ово је, бре, на ша зе мља! – вик ну Бут кин. – Ов де смо ми глав
не ба ра бе! И ни ко ни је опа сни ји од нас! Ов де ми уте ру је мо страх 
у ко сти! И ако ка же мо: ле ти – сви хва та те ту тањ! Да јем ми нут, 
он да отва рам паљ бу!

– Оста ће ако им на гр ди мо та њи ре – ти хо ре че Ва ри хан.
– Ма од ле те ће – уми ри га Бут кин. – Ал’ мо ра ју пр во да доби

ју по там бу ри.
Чуч нуо је, ста вио ру ку на за тва рач и не жно по ми ло вао топ.
За чу ли су иза се бе зве ку. Гро ков та њир се гро зни ча во за тре

сао по ку ша ва ју ћи да се иш чу па из по ља с кром пи ром.
– Би стар овај им пе ра тор ски пе дер – по хва ли га Бут кин.
Ис пред се бе ли ве рао по свом та њи ру. Из ну тра су га ву кли 

за око врат ник, а он је кре штао да ће све ту жи ти Га лак тич ком три
бу на лу, и ту ђе и сво је. Ко нач но је упао у ле ти ли цу и вра та су се 
за лу пи ла.

– За Отаџ би ну! Ни ша ни у ли бе рал ну жга ди ју! Па ли ии! – ко
ман до ва Бут кин сам се би и по те же оба рач.

Топ је опа лио и по но во их за глу шио. Та њир ли бе ра ла, ко ји 
са мо што се од ле пио од зе мље, од јек нуо је као зво но. Уда рац је био 
боч ни, ле ти ли ца се за вр те ла у ме сту, он да по ско чи ла, ви ну ла се 
као чи гра у не бо и не ста ла с хо ри зон та.

– Ва ри ха не, гра на ту! – раз дра се Бут кин, је два је са мог се бе 
чуо. – Ша по! Окре ћи!

Ма јор КГБ је че тво ро но шке гра био сте пе ни ца ма. Луп нуо је 
по кло пац и та њир је бла го за ви бри рао, спре ма ју ћи се да уз ле ти.

– За Отаџ би ну! По со ци ја ли стич кој жга ди ји – па ли ии!
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Ма ла али моћ на гра на та млат ну ла је по ка ге бе ов ској ле ти
ли ци као ма љем. Та њир је за вар ни чио, пре ле тео на дру го ме сто 
и, тре су ћи се, по ју рио у бес крај. Сме шно по ска ку ју ћи, чу пао је 
жбу но ве, до та кав ши во ду, од ско чио као лоп та, и опо ра вив ши се 
ко нач но од удар ца, ди гао се увис и иш че знуо.

Али Гро ков та њир се и да ље тр зао, ни ка ко ни је мо гао да се 
ис ко бе ља. Бут кин је по но во на ци љао ис под ку по ле.

– За Отаџ би ну! По им пе ра тор ској жга ди ји – па ли ии!
Бам! Опет су по ле те ле вар ни це, рас пр шта ла се стру го ти на. 

Ни овај та њир ни је про би ла гра на та, али Бут ки нов гво зде ни маљ 
га је спре да оди гао и иш чу пао из зе мље. За бе зек ну ти се ља ци гле
да ли су ка ко на хе ре ни Гро ков та њир бри ше по љем, по ла ко се 
од ле пљу је од по вр ши не и, на кри вљен, уз ле ће. И, та ко ђе, не ста је.

Ша па је сео на то пов ско по сто ље, про чач као пр стом уво и 
за па лио ци га ре ту. Бут кин је и да ље ста јао и гле дао у не бо. Ва ри
хан је из ву као из гу ња на че ту фла шу за пу ше ну кр пом.

Бут кин се окре нуо ка сво ји ма.
– Е, сад је, бра ћо, пра ви час.
Ре дом су по те гли и оњу ши ли Ва ри ха нов ру кав, си ноћ је по

пра вљао ди зел и ума зао се со ли до лом.
И раз ве зли су при чу, гр ла то, још увек им је зво ни ло у уши ма. 

Упа да ли су је дан дру гом у реч: „А је си видô, а је си сни мио, а како 
смо ми ње га, а ка ко је он...”

Он да су за ћу та ли и за ми сли ли се.
– Је ли, што си и им пе ри ја ли сте назвô жга ди јом? – упи та 

Ва ри хан Бут ки на. – Њи ма бар сто ка ни је за јед нич ка. И не сти де 
се сво јих бр њи ца.

– Па, ка ко да ти об ја сним... Док смо оно мај сто ри са ли, питô 
сам Гро ка ка ко на ста ју им пе ри је и он ми све фи но на цртô: пра ве 
их ма лопо ма ло, од осво је них на ро да, ил’ им се сам при дру жиш, 
ил’ те они при те ра ју, и још ти по ја сне да је то за тво је до бро. Оно, 
мо жда и је сте, са мо... има ли смо и ми им пе ри ју, на ку са ли смо се 
и те чор бе.

– Аха – са гла си се Ша па.
– Мо ре, до бро да смо им сви ма ви де ли ле ђа – ре че Ва ри хан 

за пу ша ва ју ћи фла шу кр пом. – Из би ри ка ће мо се не ка ко и са ми. 
Је ди но ми жао што не одо’ ја да по пра вим та њир. Ја би’ та мо...

– Шта би ти та мо? – на мр шти се Бут кин.
– Знаш ваљ да.
Бут кин за ву че ру ку у џеп и из ву че не што у пе сни ци.
– Ти не ма зди шеш од сво јих, јел да? Е, па ни ја!
И отво рио је ша ку. Ша па и Ва ри хан се чук ну ше че ли ма из над 

ње го вог дла на. На ње му је ле жа ла про вид на кап су ла у ко јој је си ја ло 
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ма ло то пло сун це и из ње су ви ри ла два кон так та у фи ним бе лим 
на вла ка ма.

Бут кин је са че као пар се кун ди, он да је вра тио улов у џеп.
– Ка ко? – Ва ри хан са мо то сти же да упи та.
– Шацнô сам по та њи ру и с’ва тио где је скем бао оно глав но. 

У ђу бре ту. И кад сам бацô ста ре де ло ве, про џарô сам по кан ти, да 
не ви ди Грок. Че га, бра ћо, та мо ни је би ло! Ал’ шче пах ову ствар чи
цу, би ла ма ла... Ма ови, бре, не ма ју ис ку ства. Украт ко, ни су Ру је. 
Овај Грок си гур но ни кад од же не ни је крио ра ки ју!

Ша па га је сво јом те шком ша пом по тап шао по ра ме ну. Бут кин 
се осмех нуо и ре као:

– Е, па, да кре не мо, бра ћо. Да по ла ко гра ди мо нор ма лан сло
бо дан жи вот.

До ве зли су мо то кул ти ва тор до то па, по тр па ли све у при ко
ли цу, при ка чи ли топ и ла га но по шли дуж бра зде, по те жу ћи ус пут 
из фла ше и њу ше ћи Ва ри ха нов ру кав.

Са мо што су иш че зли с ви ди ка, на по ље с кром пи ром ве о ма 
ти хо и па жљи во ате ри рао је још је дан та њир. Из ње га је по ис па
да ла го ми ла ма лих ху ма но и да, сви од ре да жу ти.

И по че ла не људ ском бр зи ном да ва ди кром пир.

Пре ве ла с ру ског
Ми ле на Ми ћу но вић
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МО НИ КА КОМ ПА ЊИ КО ВА

КА ДА МИ ЈЕ БИ ЛО СЕ ДАМ ГО ДИ НА*

КА ДА МИ ЈЕ БИ ЛО СЕ ДАМ ГО ДИ НА са хра ни ли смо са 
дру га ри ма врап ца. 

На шли смо га ис под бал ко на на на се љу. Ро зе за мо ту љак са 
не ко ли ко мо крих пе ра ца и огром ним пла вим кап ци ма. Те шко је 
по ве ро ва ти да ће не што ова кво јед ном да по ле ти и да ће мо ужи
ва ти гле да ју ћи га ка ко кљу ца мр ви це ис пред су пер мар ке та. Иза бра
ли смо му ле по мир но ме сто, ис ко па ли ру пу ду бо ку три пр ста. Од 
две олов ке и ка ме на смо са чи ни ли ми ни ја тур ну над гроб ну пло чу, 
ка мен и крст, она ко ка ко се то ра ди ка да се са хра њу је чо век. При
ре ди ли смо му пра ву са хра ну, обу кли смо там не ком плет тре нер
ке, до не ли цве ће, тан ке све ће за тор ту и из бр бља ли Ање лич ку, мôј 
стрá жнич ку. Они, ко ји ни су по зна ва ли мо ли тву, по на вља ли су 
са мо по след ње сло го ве, али сва ко од нас је та да осе тио за дах смр ти 
и по стао све стан ње не не по врат но сти. Сле де ће не де ље смо на шли 
не ку дру гу за ни ма ци ју и на врап ца смо за бо ра ви ли.

Не ко ли ко го ди на ка сни је ста ја ла сам над мр твим мач ком ис
пред ка пи је мо је ба ште. Би ла сам та мо са ма. Без дру га ра, у ко ји ма 
би се огле да ла мо ја соп стве на не си гур ност, без ве ре у ан ђе ле чува
ре, без ис кре не ту ге за ма че том ко је ни кад ни је хте ло да се по ма зи.

Мач ка сам са до вољ не уда ље но сти де таљ но пре гле да ла и до
так ну ла пр стом. Био је мал чи це ру жни ји од би ло ког дру гог усну
лог мач ка. Ни шта по себ но ни сам осе ћа ла, ни са жа ље ње, ни ту гу. 
То ни је био мој при ја тељ, био је то са мо ла ком џи ја ко ји се по ја вио 
чим бих из ву кла не ко је ло, и ко ји за је ло ни кад ни је за хва лио. 
Тру ди ла сам се да не гле дам у ње га, али ми то ни је успе ва ло.

* Од ло мак из ро ма на Пе ти брод.



334

Вра ти ла сам се у ба шту, узе ла ме тлу ко ја је ста ја ла иза вра та 
ба штен ске ку ћи це и по че ла чи сти ти со бу, ка ко бих ми сли ла на 
не што дру го. Са го ми ли цом сме ћа на ста рим но ви на ма му чи ла 
сам се све до ка пи је, мо ра ла сам још јед ном ба ци ти по глед на црну 
тач ку на пу ту. За тим сам ис тре сла де ке и ја сту ке, учи ни ло ми се 
да ме не ко иза жи ве огра де до зи ва, ба ци ла сам ја сту ке на тра ву и 
ис тр ча ла пред ка пи ју, где ни ко ни је ста јао, опет са мо та тач ка, 
цр на ру па ко ја увла чи зна ти жељ не де вој чи це. На кра ју сам узе ла 
ло па ту и из тре ћег или че твр тог по ку ша ја сам ус пе ла да га са стру жем 
са зе мље. Не ко ли ко тре ну та ка сам са те шком ло па том хо да ла ис
пред ка пи је раз ми шља ју ћи да ли да га пре ба цим пре ко огра де код 
ком ши је, али ипак сам од лу чи ла да се до стој но опро стим са њим.

Са хра на врап ца је би ла наш тај ни ри ту ал, наш за јед нич ки 
страх је по твр дио на ше при ја тељ ство. Сва ко је за врап ца учи нио 
по не што, без ре чи и без уо би чај них сва ђа, без гун ђа ња и псов ки, 
у ве ро ва њу да је, за да так ко ји нам је пао пра во с не ба, за и ста ја ко 
ва жан.

За ко па ти ма че је био по сао, као и сва ки дру ги, пр љав и те жак. 
Ло па та је би ла по при лич но те шка за ме не. Оби ла зе ћи ку ћи цу, 
ја бу ке и ле је сам се то ли ко умо ри ла, да сам не хо ти це из вр ну ла 
тел це и ви де ла ње го ву дру гу, ма ње очу ва ну стра ну. Ни сам мо гла 
да од лу чим, где ћу га са хра ни ти па сам са го ми ле шљун ка ра су те 
иза ку ћи це узе ла ле пи бе ли ка мен, на пра ви ла чврст рас ко рак и 
ба ци ла ка мен иза се бе. Та мо где је ка мен пао ис ко па ла сам ру пу 
де чи јом ло па ти цом. За тим сам мач ка опет на то ва ри ла на ве ли ку 
ло па ту, спу сти ла га у ру пу па жљи во као ка да ста вљаш ко лач у 
ка луп за пе че ње. Ло па ту сам па жљи во обри са ла тра вом и вра ти ла 
у шу пу. Ру пу сам за ко па ла, по рав на ла и од го ре по са ди ла све жањ 
тра ве. Ма ло сам га из га зи ла да не ви ри, али ио на ко је из гле да ло 
сме шно. На кра ју сам уни ште ну биљ ку иш чу па ла, пре ба ци ла је 
пре ко огра де у ком ши ји ну ба шту и осло ни ла се на при род но рас
про стра њи ва ње ко ро ва.

Ма че ни ка да ни ко ни је тра жио, чак ни тај што га је пре га зио 
мо то ром, ни ком ши је, ко је су та да рет ко до ла зи ле у сво је ба ште 
из над гра да, осим ка да је не што са зре ло. Ни ме ни ни је не до ста ја
ло, чак ни ово ма че, јер у око ли ни их је лу та ло не ко ли ко, а ка да је 
јед но од њих не ста ло, на кон два да на се по ја ви ло сле де ће. Зна ла 
сам да ће се пре или ка сни је не ко до ву ћи и уми ља ва ти, пре сти и 
мо та ти се око но гу. До вољ но је да ис пред вра та ку ћи це оста вим 
нео пра ну чи ни ју, кост или пар че ки фле. Ма чи ћи су као вин ске 
му ши це, ко је се ство ре у мо мен ту ка да на дно ча ше ка не ви но. 
По ја ви ће се, стр пљи во ће гре ба ти на вра та и ми ја у ка ти а ка да до
би ју је ло, са мо ће шмуг ну ти. На ћи ће ру пу у огра ди, про ву ћи се 
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ис под ка пи је или ће са по диг ну тим ре пом до сто јан стве но од ше
та ти и од би ти још јед но де те ко је се са жа ли ло и по де ли ло сво ју 
ужи ну.

На из ла ску сам па жљи во за кљу ча ла ка та нац на вра ти ма ку
ћи це и ба штен ску ка пи ју. Обу кла сам дукс, из џе по ва ис тре сла 
мр ви це и кре ну ла низ бр до по тра го ви ма точ ко ва. Ки ша је тра го ве 
про ду би ла а во да ис пра ла ка ме ње и пе сак из њих. За ста ла сам 
са мо на крат ко на ме сту где је про шао мо то цикл. До са да и глад су 
ме са вла да ли а у гла ви ми је стал но до са ђи вао тај ма чак.

ЛУ ЦИ ЈА ЈЕ БИ ЛА КОД КУ ЋЕ, већ из да ле ка сам ви де ла да 
у ку хи њи си ја све тло. По тр ча ла сам осе ћа ју ћи сре ћу и олак ша ње, 
по след њих сто ме та ра сам пре ска ка ла ве ли ким ско ко ви ма – три 
коњ ска Кр ва ва це па ни ца уста је е ее, та ко смо се не ка да игра ли на 
дво ри шту. Че ти ри миш ја, Кр ва ва це па ни ца се уми ва. 

Сте пе ни ште је би ло мрач но, са мо ду га чак ред зво на и пло
чи це са име ни ма си ја ле су по ред вра та и скра ћи ва ле мој пут до 
ку ће. Вра та ни су би ла скроз за тво ре на јер опет је не ко га, ко је иза
шао да за па ли, мр зе ло да по не се кљу че ве. Ка ко се вра та не би са ма 
за лу пи ла тре ба ло их је за тва ра ти ве о ма па жљи во и при то ме при
др жа ва ти но гом док је зи чак бра ве не до так не до вра так, или пак 
ста ви ти у бра ву пре са ви је ни ре клам ни ле так. Лу ци ја је оста вља ла 
ула зна вра та од шкри ну та ка да је не ко га че ка ла и ка да јој је би ло 
мр ско си ла зи ти са тре ћег спра та. Увек се при том успо ре ном за
тва ра њу не ка ко чуд но гр чи ла, гла ву је увла чи ла ме ђу ра ме на као 
ћур ка а ко са јој је па да ла на че ло. Кроз ко су се на зи ра ло са мо јед но 
буд но око, буд но на не при ја тељ ској те ри то ри ји за јед нич ког ходни ка. 
Од шкри ну та вра та на шег ста на је са уну тра шње стра не при чвр сти
ла па ти ком, ка ко их про ма ја не би за лу пи ла, а ње ни дру га ри су за тим 
ула зи ли у стан без ку ца ња и кад год им се прох те ло. Че сто се ни су 
изу ва ли и по на ша ли су се као у јав ној че ка о ни ци, ко ју ће у зо ру 
не ка спре ма чи ца по чи сти ти и ис тре сти опу шке из пе пе ља ре. На 
че ка о ни ци се вра та не за кљу ча ва ју, не изу ва се, пљу је се по по ду а 
жва ке се ле пе на на сло не сто ли ца. До ла зи се са окле ва њем, са иш
че ки ва њем а од ла зи бр зо, ужур ба но, без по здра ва. Баш као код нас.

Ја сам мо ра ла увек да се изу јем, чак и ка да сам ишла са мо на 
дру ги крај ход ни ка по ка пут, у су прот ном бих до би ла по гла ви. 
Сви оста ли су би ли из у зе ци. Лу ци ја их због блат ња вих ци пе ла ни
ка да ни је гр ди ла, са мо је пи љи ла у њих а мо жда се и сти де ла, што 
не зна у соп стве ној ку ћи да за ве де ред и од ре ди пра ви ла. Мо жда 
јој је би ло све јед но и је ди но на ко га је по ди гла ру ку и глас сам 
би ла ја, јер ја сам би ла ње на, део ње са ме, на ме не је сме ла.
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Лу ци ја се слич но по на ша ла и пре ма ба ки Ире ни. Чак и та да, 
ка да је Ире на ле жа ла го то во не по крет на у кре ве ту и тре ба ло јој 
је ме ња ти пе ле не и мик са ти хра ну. До пу сти ла је мај ци да јој дири
гу је и да је по у ча ва, иа ко је би ло еви дент но да ни је у пра ву и да 
од ње тра жи бе сми сли це, ис пу ња ва ла је све, са мо да одр жи мир 
и из бег не су коб. Не мар но, рав но ду шно и са пре зри вим ру га њем, 
али је ис пу ња ва ла. Ко ни је по зна вао од но се у на шој по ро ди ци мо
гао је по слу шност сма тра ти зна ком љу ба ви, услу гом ста рој бо ле
сној мај ци. Услу га ко ја би тре ба ла да бу де спон та на, али ни је била, 
јер од нос из ме ђу Лу ци је и Ире не је био чи сто по слов ни. Лу ци јин 
од нос пре ма на ма обе ма је био по сло ван а не по ро дич ни. Не ма 
при вр же но сти, ускла ђе но сти, раз у ме ва ња. Ни ка кав знак ин тим
но сти, бли ско сти.

Зна ла је би ти љу ба зна пре ма ме ни, све док сам се по на ша ла 
ка ко је она сма тра ла да тре ба и ни сам јој пра ви ла про бле ме. Ако 
не бу деш до бра, не го во ри да си мо ја, го во ри ла је че сто. Ра ди шта 
хо ћеш. Ра ди шта хо ћеш, Јар ка! Али са сво јим про бле ми ма не до
ла зи код ме не, раз у меш?

Ире на је јед ном при ли ком ре кла Лу ци ји: Ме ња ћеш ми по сте
љи ну а ја ћу ти до зво ли ти да ста ну јеш у мом ста ну. У су прот ном 
би мо ра ла на ње га још при че ка ти. И не по ку ша вај да ме сла жеш, 
ја сам још увек при здра вој па ме ти.

По ро ди ца ко ја функ ци о ни ше стро го по слов но. Ни шта до бро 
из то га не про из и ла зи.

Сва ки Лу ци јин по глед сам од ра ди ла. Не пра ви про бле ме, 
ина че те не ћу во ле ти, ре кла је. А ја сам се ису ви ше тру ди ла да не 
пра вим про бле ме код ку ће. Тру ди ла сам се да све функ ци о ни ше 
ка ко је она за ми шља ла, чи та ла сам прох те ве са уса на, ка ко би их 
мо гла ис пу ни ти пре не го ли их из го во ри. Али ње ни прох те ви су 
би ли то ли ко не у ме ре ни да их ни сам мо гла ни схва ти ти, ни ис пу
ни ти. Зна ла сам оба ви ти ку по ви ну, опра ти, ра ши ри ти веш, до ву ћи 
гај бу са пра зним фла ша ма до Јед но те. Уз то сам из шко ле до но си ла 
пе ти це и на мол бу сам из др жа ла у сво јој со би два да на и пи шки ла 
у шер пу. Оста ла де ца су се за то вре ме игра ла сво јих ига ра са то
бо же ме тли цом, то бо же лон цем, то бо же са пу ном, то бо же нов цем. 
Ми смо тај пе ри од, то бо же, пре ско чи ли.

Ако су вра та би ла за тво ре на, ње ни дру га ри су не пре ста но 
зво ни ли и зво ни ли, при ти ска ли ре дом сва звон ца. Ка да им је не ко 
од ком ши ја псу ју ћи отво рио и они су до шли до вра та ста на, опет су 
не стр пљи во лу па ли. Ко ри сти ли су на ше ку па ти ло, пе шки ре, чак 
и мо је ма ле, ока че не ни же, на спе ци јал ној ку ки ци, на по диг ну том 
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ре пи ћу пла стич ног пси ћа. До ла зи ли су у мо ју со бу, пи ја ни и не моћ
ни ва ља ли су се по мом кре ве ту, че сто ни сам има ла где да спа вам. 
За њи ма је у со би оста јао са мо смрад, блат њав чар шав, ту и та мо 
упа љач или сит ни нов чи ћи ко ји су им ис па ли из џе па.

ЛУ ЦИ ЈИН ОМИ ЉЕ НИ ГО СПО ДИН, ко јег је зва ла Ин же њер 
и ко ји јој је с вре ме на на вре ме на ба цио по сао, ле гао је у мо ју по
сте љу и кад сам ја би ла та мо. До ла зио је но ћу или у зо ру, увек ка да 
је код нас би ло не ко сла вље и пу но љу ди, ка да се ла ко мо гло из
гу би ти из Лу ци ји ног по гле да. Па жљи во је за тво рио вра та за со бом, 
изуо се, ци пе ле је шут нуо под кре вет, ски нуо је ма ји цу и пан та
ло не, јед ну ру ку ми је ста вио пре ко уста у дру гу из ме ђу но гу. 
Ди сао је гла сно и бр зо као пре мо рен пас, а ње гов дах, то су би ле 
ци га ре те и не ка ста ра кр па за бо ра вље на у ћо шку. Ја сам још ја че 
за тво ри ла кап ке и отво ри ла уста ка ко би мо ја ду ша по бе гла.

За ми шља ла сам да сам ис под во де и да пли вам. Пли вам и све 
што осе ћам, до ди ре, пљу вач ку, дах, све то про у зро ку је во да, воде
на тра ва и жи во ти ње. Ни пи сну ла ни сам, ни сам се по ме ри ла, ни
ка да ни шта ни сам ура ди ла, са мо сам мир но опу сти ла сво је те ло. 
Ка да је за вр шио и за тво рио за со бом вра та, иза шла сам из во де и 
вра ти ла се на траг, пре сву кла сам се, про ме ни ла сам по сте љи ну и 
на ста ви ла да спа вам.

До ју тра сам га то ли ко из ба ци ла из гла ве, да сам мо гла се де
ти са њим и са Лу ци јом у ку хи њи за сто лом и до руч ко ва ти. Ка да 
сам га сре ла на на се љу, пра ви ла сам се да га се не се ћам и не по
зна јем. Че сто се ни сам се ћа ла ни чег кон крет ног, ни чег стра шног 
ни бол ног, што не би мо гло да се за о би ђе, осим не ка квог не ја сног 
осе ћа ја пр љав шти не и сти да. Као ка да ми је јед на го спо ђа у ау то
бу су ре кла да смр дим и да то не при ста је јед ној де вој чи ци. Али 
та квој де вој чи ци не при ста је ни ве ли ки зно јав му шка рац.

Ни сам хте ла ићи код Лу ци је, ни сам хте ла да је сма рам ти ме, 
да у мом кре ве ту ле жи не ка кав го спо дин ко ји ми се не до па да, док 
њу ма си ра не ки дру ги у со би по ред. Ни је ве ро ва ла да ја, та ко ма
ла, имам не ка кве про бле ме. Тво ји про бле ми, Јар ка, ни су про бле ми. 
То су са мо та кве за је бан ци је, ре кла је. За је бан ци је – сра ња.

Ње ни дру га ри су за пра во би ли јед на че та де ча ка из по прав ног 
до ма, све са ми гру би по кре ти и ре чи, ожиљ ци на по длак ти ца ма и 
ла бил не ду ше ко је су се зна ле рас пла ка ти над та њи ром кне дли са 
шљи ва ма, јер су се нај леп ше успо ме не из де тињ ства ве зи ва ле 
упра во за њих, а већ сле де ћег тре нут ка су зна ли за фи ка ри ти пра
зан та њир о зид или де мон стра тив но исе ћи руч ни зглоб. А Лу ци ја 
је све то упи ја ла и упи ја ла, као сун ђер. Од сва ко га је узе ла по не
што – ма ло је слу ша ла џез, па ма ло филм ску му зи ку. По не кад је 



338

па ли ла ми ри шља ве шта пи ће, а по не кад је по ме ра ла на ме штај пре
ма фенг шуи пра ви ли ма. За тим је по че ла да пу ши у ку хи њи и у 
вцу а пи кав це је ба ца ла у вцшо љу, пр ља ве ци пе ле је ста вља ла у 
кор пу за веш, пр љав веш у ор ман. На у чи ла је да за ли ва же сти ну 
ви ном и да ме ша пи ће са ле ко ви ма, на у чи ла је, у слу ча ју ну жде, 
гур ну ти прст у гр ло. По не кад је са ти ма ле жа ла као кр па, зно ја ва, 
вла жна и по не кад пр ља ва јер ни је има ла сна ге до ћи до ку па ти ла 
и уми ти се.

За ми шља ла сам не ка квог цр ва или пан тљи ча ру, ко ја пу ту је 
ње ним ве на ма до ср ца и та мо пра ви гне здо, иси са ва ње ну сна гу и 
емо ци је. За ми шља ла сам пан тљи ча ру у ње ном те лу јер дру га чи је 
ни сам зна ла да об ја сним ње ну апа ти ју, би ла је до ду ше ве о ма мла
да, мла ђа од ма ма свих мо јих дру га ра. Ка да је би ла пр ви и по след
њи пут на мом ро ди тељ ском, учи те љи ца ни је хте ла да јој ка же 
ни шта о ме ни јер ни је ве ро ва ла да је она мо ја мај ка. Ја је та ко 
ни сам осло вља ва ла а учи те љи цу је то још ви ше збу њи ва ло, ни
ка да се са не чим та квим ни је сре ла. Ма ма се у шко ли ви ше ни је 
по ја ви ла, ин фор ми са ла се те ле фо ном. Ја сам би ла пр вак, а она 
ни је има ла још ни два де сет пет. Из гле да ла је као мо ја се стра.

ЛУ ЦИ ЈА ЈЕ ИМА ЛА ШЕ СНА ЕСТ ка да сам се ро ди ла. Са свим 
је ра зу мљи во да ни је би ла за до вољ на, ни срећ на, по ста ти мај ка у 
том до бу мо гло је за њу зна чи ти са мо јед но – оста ри ти, за бе то ни
ра ти се у ку ћи, ста ну, до би ти на ки ла жи, пре ста ти се бри ну ти о 
се би, из гу би ти при ја те ље, из гу би ти љу бав ни ке, из гу би ти во љу за 
жи во том, сло бод но вре ме, сан, сло бо ду. Бра ни ла се зу би ма и нок
ти ма. Ка да је из ла зи ла, обла чи ла се као мо је вр шња ки ње, у крат ке 
сук ње, ро зе и љу би ча сте, у ма ји це са нат пи сом од ла тек са. По не кад 
се уву кла у уске фар ме ри це и ве ли ке му шке па ти ке, на гла ву је 
на ву кла ка пу ља чу или кач кет. На ру ка ма су јој зве ча ле на ру кви це, 
јеф ти ни, из гу ље ни кру го ви, ко ји су јој па да ли са згло ба. Хо да ла 
је та ко са пр сти ма у гр чу, ра ши ре ним као гра бу ље за ли шће ка ко би 
за др жа ла на ру кви це на сит ним згло бо ви ма. Мо гле смо ме ђу соб но 
ме ња ти гар де ро бу, но си ти јед не ци пе ле, ићи за јед но у ку по ви ну 
– ка да би смо има ле исти укус и ка да би Лу ци ја то же ле ла.

Не зо ви ме ма ма, по на вља ла је, осе ћам се као ста ра кра ва. 
Зо ви ме Лу ци ја. А ме ни то име ни ка ко ни је хте ло иза ћи из гр ла, 
увек се не где за гла ви ло. Али и то сам на у чи ла.

Али ти си мо ја мај ка, по ми сли ла бих. Или не? Ма ма је увек 
иста, или ни је? Не мо ра ју сви зна ти. Сти диш ме се? Пре ста ни са 
глу по сти ма! Умор на сам. 

Умор на сам. Тач ка на кра ју сва ког раз го во ра.
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Али умор јој ни је при ста јао. Би ла је та ко мла да! Се ћам се 
ка ква је би ла тек на кон што је Ире на умр ла а нас две ви ше ни смо 
мо ра ле да се по ту ца мо по из најм ље ним ста но ви ма, ни ти смо мо
ра ле под но си ти Ире ни не ис па де. Зна ла сам се при лич но до бро 
по бри ну ти за се бе, до ста вре ме на сам про во ди ла на сек ци ја ма и 
у бо рав ку. Лу ци ја је има ла ре ла тив но ста би лан по сао, што зна чи 
да је ра ди ла већ три ме се ца на јед ном ме сту, има ла је и не ка кву 
ре ла тив но ста бил ну ве зу, што зна чи да је до тич ни го спо дин хтео 
да по пра ви по ква рен во до ко тлић и да је на ла ва боу ста ја ла ње го
ва чет ки ца за зу бе. Лу ци ја је та да би ла за тре ска на и ве се ла, чак је 
и ку ва ла, спре ма ла, ишла у ку по ви ну и ра ди ла све оно што ма ме 
код ку ће ра де. И са мо ка да је би ла за и ста нер во зна – сва ђа са мом
ком, пла та ко ја ка сни – ста ја ла је по ред про зо ра, цуп ка ла но гом и 
ду гач ким нок том на пал цу луп ка ла о још ду жи пр сте њак. На сле
ди ли смо стан, Ире на је би ла мр тва, би ло је то пра во чу до за нас.

Пре ве ла са сло вач ког
Еди та По вол ни Кмећ ко
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ЕСЕ ЈИ

МИ ЛАН ТА СИЋ 

(НАШ) ПА ТРИ ЈАР ХА ЛАН МО РАЛ  
И КОН ФУ ЧИ ЈА НИ ЗАМ

Уз при по вет ке Там ни не За ри је Р. По по ви ћа, пи сца с Ко со ва1

СА ЖЕ ТАК: Наш па три јар ха лан мо рал на сво је ви дан на чин 
„пре ла ма” мо рал кон фу чи јан ства, че му на ла зи мо по твр ду у де лу 
Там ни не, пи сца с Ко со ва, За ри је Р. По по ви ћа. Реч је о по сту ла ти ма 
по пут: по што ва ње пре да ка, од нос си на пре ма оцу, же не пре ма мужу 
и др., ко је до но се тзв. „пет сту бо ва кон фу чи ја ни зма”, а ко ји на ла зе 
ана ло го не у (не пи са ним) пра ви ли ма на шег тра ди ци о нал ног мо ра ла. 
Нај зад, сре ди шњем пој му, пој му ли, овог ки не ског уче ња, нај ви ше 
се при бли жа ва по јам „би ти чо век” (чо веч ност) у на шој кул ту ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кон фу чи ја ни зам, па три јар ха лан мо рал, по
што ва ње, ри ту ал, ли, „би ти чо век”

Оно што је до нај ви ше ме ре обе ле жи ло оп ста ја ње на шег чо
ве ка (не са мо) то ком ве ко ва роп ске пот чи ње но сти, или су штин ски 
по мо гло очу ва ње са ме при пад но сти ро ду и ве ри, упра во је то што 
озна ча ва мо као „па три јар ха лан мо рал”. Има ју ћи сво је ко ре не у 
ре чи ма „отац” (pa ter), или „отаџ би на” (pa tria), од но сно „оби чај” 
(mos) и сл., те пој мо ве је ко ди фи ко ва ло, до ду ше, рим ско за ко но дав
ство, као што и с ре чи ма „па три јар хат” и „ма три јар хат” на ла зи мо 

1 За ри ја Р. По по вић је ро ђен 5. II 1856. год. у Гњи ла ну, а умро 25. VI II 1934. 
у Бе о гра ду. Учио је бо го сло ви ју и био учи тељ у род ном гра ду и Вра њу, а по том 
слу жбо вао на ра зним ме сти ма у Бе о гра ду. На пи сао је ви ше од че тр де сет при
по ве да ка, као и че ти ри књи ге про зе. Као пи сац, сли као је жи вот Ср ба Ко сов ског 
по мо ра вља под тур ском вла шћу. На пи сао је и се ри ју чла на ка под на сло вом: О 
жи во ту и ра ду на ших књи жев ни ка, као и уџ бе ник Хри шћан ска на у ка.
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да бе ле же они сво ја ис хо ди шта још код за че та ка по ро ди це, као 
об ли ка на ро чи тог, уре ђе ног и „ци ви ли зо ва ног” од но ше ња у за јед
ни ци љу ди (иза хор ди, про ми ску и те та и сл.), би ва ју ћи ва ља но 
обра зло же ни ов де у тер ми ни ма јед не ево лу ци о ни стич ке те о ри је, 
као што је Дар ви но ва. Та ко се про би ло до све тла да на уве ре ње и 
по твр ди ло у вре ме ну да (чак и би ло ко је) дог ме, нор ме, пра ви ла... 
„иду у су срет” за јед ни це са ме, не го кад у јед ном бес по рет ку одсу
ству ју као та кви, чи не ћи, уз то, и склад ни јим (уза јам на) жи вље ња 
је дин ки у њој, али јед на ко и то да њих мо гу да до ми сле и бу ду њи
хо ви „но си о ци” они на чи јој је стра ни нај ви ше ис ку ства: оче ви у 
по ро ди ци, во ђе на че лу пле ме на... Та ко се об ли ко вао и па три јарха
лан мо рал у срп ској тра ди ци ји, да не пре ста је да „сле ди” он њен ток 
од са мих по че та ка до да нас, одо ле ва ју ћи ис ку ше њи ма и роп ства 
и сло бо де – иа ко ни је ви дљи во у вре ме ну ка да срп ско на ци о нал но 
би ће упра во бе ле жи свој по че так као та кво.

На дру гој стра ни је кон фу чи ја ни зам, ве зан за име „учи те ља 
Кун га”2 (Кунг Фу –цеа, или Кон фу чи ја), као исто риј ски да те лич
но сти, да се и траг ње го ве ло зе мо же да сле ди до тре ћег ми ле ни
ју ма пре но ве ере, уна зад и он ће се сна гом свог ин те лек та, или 
на чи ном жи во та, уз ди ћи до оби ља оп сер ва ци ја о све ту и чо ве ку, 
ко је ће за до би ти ка рак тер са ме тра ди ци је у вас пи та њу не са мо 
ки не ског чо ве ка, то ком ве ко ва до да нас. Јер је, по пут Со кра то вог 
еро са, си на бо га Ви шка (По ра) и бо ги ње Оску ди це (Пе ни је), опи
сао био и Кон фу чи је жи вот ни лук од из о би ља до оску ди це, по што 
му је отац био гу вер нер, али је за ра на остао си ро че.3

Та ко ће и Кон фу чи је упо зна ти крај но сти, у све му ну жне, не 
би ли се сам при кло нио из ве сном „сред њем пу ту”, ко ји ће би ти 
по то ме из раз му дро сти са ме.4 А то је ње гов по јам „чунгјун га”, 
као „злат не сре ди не”, или „сре ди шњег скла да”, а та ко је био на
сло вљен и кон фу чи јан ски текст5 ко ји се зва нич но учио на па мет у 
основ ним шко ла ма у Ки ни. Он по чи ње са:

Оно што је бо гом да но на зи ва мо људ ском при ро дом (чунг). 
Ис пу ње ње за ко на на ше, људ ске при ро де је сте оно што на зи ва мо 
мо рал ним за ко ном (тао). Не го ва ње мо рал ног за ко на је сте оно што 
на зи ва мо кул ту ром (ли),

2 Ро ђен је 551, а умро 479. г. пре н. е. у Ки ни.
3 Ро дио се кад му је отац имао се дам де сет, а мај ка пет на ест го ди на.
4 Ина че, са же то ка зу је он о свом жи во ту:
„Кад ми је би ло пет на ест го ди на, већ сам био склон сту ди ју. Са три де сет 

сам го ди на био уста љен, са че тр де сет ни сам имао ви ше сум њи, са пе де сет сам 
упо знао бо жан ски за кон, са ше зде сет сам знао да ра зу ми јем што чу јем, са се дам
де сет сам сле дио што ми ср це же ли, а да ни сам пре кр шио пра ви ло”. (Лунји 2, 4)

5 На пи сао га је унук фи ло зо фов.
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а за вр ша ва ре чи ма:

Ка да се на ша истин ска сре ди шња бит (чунгјунг) и склад (хо) 
оства ре, све мир по ста је ко смос и све ства ри по сти жу свој пу ни 
раз ви так и раст.6

Су шти на уче ња је у то ме да све мир сав про жи ма је дан уни
вер за лан склад, али да је он та ван и не из ре цив сам, док је мо рал ни 
по ре дак у све ту људ ско сти (тек) њи хо ва по твр да и из раз. Чо ве ко во 
је он да, по Кон фу чи ју, да „на ђе кључ за на ше мо рал но би ће, ко ји 
би нас сје ди нио са уни вер зал ним про то ком”, као оно „нај ви ше 
што мо же по сти ћи он”, уоп ште. А он је у сле ђе њу пра вог пу та 
(тао), вр ли не (те), уза јам но сти (шу), љу ба ви пре ма бли жњем ( јен), 
и др., при че му је по след ња ка те го ри ја, као сре ди шња, ка дра да 
омо гу ћи со бом све оста ле, јер се опи су је и као ху ма ност итд.

Та ко се код Кон фу чи ја слу ти у да љи ни иде ја про то ти па све
оп штег мо рал ног устрој ства, као из раз ве чи тог и не про мен љи вог 
та оа, иза све га што „очи мо гу да ви де и уши да чу ју”, а што допи
ре до нас по пут „бу ја ња моћ них во да” ко је се слу те, но та кво да 
„чак ни нај му дри ји ни нај све ти ји не мо гу да жи ве пре ма ње го вим 
крај њим ду би на ма”.7 По ре де ћи то са оном мо ћи ко ја на во ди све 
љу де у свим зе мља ма да по сте и те же чи сто ћи, или из во де об ред
не рад ње у све ча ном ру ху и сл. Док на ла зи да (ина че) фе у дал на 
устрој ства тро ји це пр вих вла да ра из мит ске про шло сти Ки не, као 
и че ти ри осни ва ча ди на сти је Чу, до но се са ме уз о ре вла сти и упра
вља ња. „Во лим ста ри ну и на сто јим да је про у чим”,8 ка же он. 

Јер:

Кад је ве ли ки тао про жи мао све (то јест, у Злат ном До бу), 
свет је био за јед нич ка др жа ва (ни је при па дао ни јед ној вла да ју ћој 
по ро ди ци), вла да ри су би ли би ра ни пре ма сво јој му дро сти и спо
соб но сти, и цве та ло је уза јам но по ве ре ње и мир. Сто га на род ни је 
са мо сво је ро ди те ље сма трао ро ди те љи ма, ни ти са мо сво ју де цу 
сво јом де цом. Стар свет је мо гао да ужи ва у сво јој ста ро сти, млад 
свет је мо гао да ко ри сти и при ме њу је сво је спо соб но сти, мла ђи су 
мо гли да се обра те ста ри ји ма, а о бес по моћ ни ма, удо ви ца ма, си
ро ча ди, бо га љи ма и не срећ ни ци ма во ди ла се бри га. Му шкар ци су 
има ли сво је за ни ма ње, а же не су се ста ра ле о ку ћи.9

6 Сре ди шњи склад, с. 175–176. У: Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це: Иза бра ни 
спи си, Про све та, Бе о град 2006.

7 Мо рал ни за кон је сву да, с. 180. Исто.
8 Лунји VII 19.
9 Два по рет ка људ ског дру штва, с. 279. У: Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це: 

Иза бра ни спи си.
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На и ме, Кон фу чи је је ве ро вао да ки не ске ди на сти је про ла зе 
си ла зну ли ни ју свог из врг ну ћа то ком вре ме на, од злат ног до ба, 
из пр вих ве ко ва од осни ва ња, ка да су се чла но ви за јед ни це ба ви
ли зе мљо рад њом, сле де ћи го ди шња до ба и у скла ду са при ро дом, 
па све до да нас, а јер је до шло, упра во, до за бо ра ва та оа – што је 
усло ви ло не сло гу и раз дор ме ђу љу де. Сто га је ва ља ло из но ва 
про ми сли ти све ко ли ко исто риј ско зна ње, јед на ко и оно из по мену
тог злат ног до ба, не би ли био об ли ко ван си стем нор ми и пра ви ла, 
мо рал них по ка рак те ру, а ко је озна ча ва он реч ју ли.

Та ко при спе ва до пет по је ди нач них ду жно сти, ко је су за до
би ле ка рак тер са мих им пе ра ти ва у обла сти мо ра ла и по не ле на 
се би озна ку „сту бо ва кон фу чи ја ни зма”.

Они су:
1. од нос (по што ва ња) мла ђег бра та пре ма ста ри јем бра ту;
2. ува жа ва ње оца од стра не си на;
3. од нос муж –же на;
4. по што ва ње при ја те ља и 
5. оба ве зе ко је по да ни ци има ју пре ма вла да ру.
Чо ве ко во је и да се за о ку пи мо рал ним осо би на ма: му дро шћу, 

са ми ло шћу и хра бро шћу, ко је су му да те, али тек до ове или оне 
ме ре раз ви је них у ње му, при че му би на пор да се ус тра је на пу ту 
стал ног про ми шља ња и (све но вог и но вог) са зна ња би ло, та ко ђе, 
оно нај ви ше што се зах те ва од ње га. Ка же Кон фу чи је са же то о 
по след њем:

Љу бав пре ма зна њу срод на је му дро сти. Пра ти ти по ступ ке са 
ве ли ком па жњом срод но је са о се ћа њу. Би ти осе тљив на сра мо ту 
бли ско је хра бро сти.

Ка да чо век раз у ме при ро ду и ко ри сност ове три мо рал не осо
би не, схва ти ће ка ко да сре ди сво је по ступ ке и ка рак тер. Ка да чо век 
схва ти ка ко да сре ди сво је по ступ ке и ка рак тер, раз у ме ће ка ко да 
вла да љу ди ма. Ка да чо век схва ти ка ко да вла да љу ди ма, схва ти ће 
ка ко да упра вља на ро ди ма и цар стви ма.10

Или пак, о оном пр вом:

Оче ва ду жност је љу ба зност, си но вље ва де ти ња ода ност, бра
та пле ме ни тост, мла ђег бра та по ни зност и по што ва ње, же ни на 
по кор ност, ста ри јих бла го на кло ност, а мла ђих по слу шност, ду
жност је вла да ра бла го на кло ност и ми ни стра ода ност.11

10 Ети ка и по ли ти ка, с. 191. Исто.
11 Ли за сно ван на људ ској при ро ди, с. 287. Исто.
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Од но сно:

Ка да су ро ди те љи и де ца пу ни љу ба ви, ка да су бра ћа ме ђу
соб но па жљи ва и кад муж и же на жи ве у хар мо ни ји, то је здра вље 
до ма ћег жи во та.12

Ре ци мо, нај зад, да уче њу Кон фу чи ја при па да и ви зи ја оствар
љи вог дру штве ног по рет ка, за сно ва ног на кул ту ри лија, ко ји обу
хва та со бом кул ти ви са не об ли ке мно го вр сних аспе ка та на род ног 
жи во та, оби ча ја, ве ро ва ња и др. Ње му при па да иде а лан об лик 
жи во та, оли чен у пој му тат’ун га, оног злат ног до ба, или за јед ни
це на ро да из пр вих ве ко ва нај ра ни јих ди на сти ја итд.

Ка да ва ља пак до гле да ти мо дел мо рал ног по рет ка ко ме се 
Ср би (не са мо под ото ман ском вла шћу ни су пре ста ли да при кла
ња ју то ком ве ко ва и упо ре ди ти га у не ко ли ко са оним ко ји „осло
ба ђа” кон фу чи јан ство, ми на ла зи мо да му су штин ски при па да ју 
озна ке: пра во сла вља, као ве ро и спо ве сти, где сре ди шњи мо ме нат 
за до би ја по ро дич на сла ва, за дру га као об ли ка ми кро ор га ни за ци
је дру штва, за сно ван на крв ном срод ству, јед на ко као и од но са у 
по ро ди ци, где је отац сре ди шња фи гу ра (pa ter fa mi li as), или носи
лац мо рал не од го вор но сти. Реч је, да кле, о па три ја хал ном мо ра лу, 
ко ји кон сти ту и ше си стем не пи са них пра ви ла, ко ја има ју оба ве зу
ју ћи ка рак тер за је дин ку у дру штву, а ти чу се ње ног од но са и 
пре ма се би са мој, и пре ма дру ги ма у за јед ни ци. По то ме би па три
јар ха лан мо рал имао па ра ле лу у пој му ли, у кон фу чи ја ни зму, јер 
са би ре у се би су штин ске мо мен те и ре ли ги о зног, и мо рал ног, и 
ин сти ту ци о нал ног код на шег чо ве ка у сред њем ве ку. 

По том, из ра зи ту слич ност са кон фу чи ја ни змом до но си и 
свест о „из гу бље ном цар ству” (на Ко со ву), што је то ком исто ри је 
за до би ло ка рак тер јед но га ми та, ко ји код при пад ни ка ово га на ро да 
ни је пре стао да „жи ви” све до да нас. Реч је о срп ској сред њо ве ков
ној др жа ви пр вог кру ни са ног вла да ра Сте фа на Не ма ње (1217 год.) 
и дру гих и би ци на Ко со ву (1389. го ди не), ка да ће Ср би пот па сти 
под ви ше ве ков ну ото ман ску власт. Чи ње ни ца по ра за ко ја се „про
ду жи ла” по том до сна жне усме не тра ди ци је и обил ног еп ског 
ства ра ла штва, а Кон фу чи је је го во рио (ви де ли смо):

Ја пре но сим, а не ства рам. Ве ру јем у ста ри ну и во лим је,13 

Или пак:

12 Ка ко не го ва ти ли, с. 229. Исто.
13 Лунји 7, 1.
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Ох, ми слио сам на Злат но До ба и за жа лио што се та да ни сам 
ро дио и по зна вао му дре вла да ре и ми ни стре Три Ди на сти је. Ех, 
ка ко бих во лео да сам жи вео у то до ба!14

има ју ћи у ви ду три пр ва вла да ра из нај да ље про шло сти Ки не и 
че ти ри осни ва ча ди на сти је Чу, ко ја смо по ме ну ли.

У при по ве ци По вра так, ово га пи сца, син Сте фан, ко ји је био 
„учио шко лу у Бе о гра ду”, ша ље по ро ди ци фо то гра фи ју ко ја на
ла зи ме ста ме ђу нај ви шим сим бо ли ма јед не тра ди ци о нал не по ро
дич не ико но гра фи је:

За тим су сли ку мет ну ли из ме ђу слав ске ико не Све то га Нико
ле и сли ке Ло за Не ма њи на, на ко јој је с јед не стра не ста бла Све ти 
Са ва, а с дру ге на ко њу Ду шан Сил ни.15

На гра ни ци из ме ђу сна и ја ве, сли ку о „по вра ће ном цар ству”, 
при зи ва и гост на ћур чиј ској сла ви све тог Или је, те 1875 го ди не, 
у Гњи ла ну.

Ве ру јем, ве ру јем, да ће се мно га и мно га се ла и срп ска и тур
ска по па ли ти, мно ги гра до ви по ру ши ти, не бро је но ку ћа уни шти ти, 
ре ке ће кр вљу и срп ском и тур ском по те ћи, ко сти ма ће се ју нач ким 
зе мља по кри ти, до кле Хер це гов ци ма, до кле Бо сан ци ма, до кле на
ро ду срп ском љу ди не вра те [...] не, не, до кле на род срп ски не от ме 
и од љу ди и од ђа во ла оно што је ње го во, на шта има пра во и по 
бо жан ским и по чо ве чан ским за ко ни ма...16

Тај нај ду бљи по рив по ро бље ног чо ве кахри шћа ни на, ко га је 
вер ска или на ци о нал на при пад ност из ло жи ла не пре глед ној су ми 
ве ков них зу лу ма без кра ја, „про ду жио се” и до свих оних хи пер
бо лич них цр та у опи су ли ка Кра ље ви ћа Мар ка, у еп ској тра ди
ци ји на ше га на ро да.

Кад с’о бу че Кра ље ви ћу Мар ко,
Уд’ри чо ху и уд’ри ка ди фу,
И на гла ви кал пак и че лен ку...17

14 Два по рет ка људ ског дру штва, с. 279. У: Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це: 
Иза бра ни спи си.

15 За ри ја Р. По по вић: Там ни не, Деч је но ви не – Јединство, Горњи Милано вац 
– Приштина 1989, с. 197.

16 За ри ја Р. По по вић: Пред Ко со вом, Државна штампарија Краљевине Срби
је, Бе о град 1900, с. 19.

17 У мај сто ро вој ку ћи, с. 64. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
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део је пе сме ко ју на мо би код мај стор Ми ле та чи та из пе сма ри це 
до ма ћи нов син, да би се са мом мај сто ру оте ло по том из гр ла:

Еј, Кра ље ви ћу Мар ко! – вик ну мај стор Ми ле. – Ба ба џан! Ба
ба џан! [...] та кво оде ло да ви дим, та кво! [...] та кво ми го спод ство 
ка жи! Јест, јест, то је го спод ство! Ај, кâпе Кра ље ви ћу Мар ко! Еј, 
не гда шње на ше цар ство! [...]18

Ина че, при зо ри стал не стреп ње и стра ха на шег чо ве ка, „кау
ри на” (ћа у ра) пред Тур чи ном, из но ва про жи ма ју де ло За ри је Р. По
по ви ћа ко је има мо у ви ду. Та ко у при по ве ци Сут ка, чи та мо пи смо 
ко је је Јо ван Га нић пи сао учи те љу у При шти ну, не би ли га овај 
про сле дио кне зу у Ср би ју, а ко је је на ђе но у опан ку уби је ног Ри сте 
ко жа ра, на пу ту до учи те ља.

У го ри ву ци, у гра ду Тур ци – не мо же се ви ше жи ве ти. Ако 
се ско ро не осло бо ди мо, не оста је нам дру го до или да се ис тур чи
мо, или да с го лом ду шом пре бег не мо у Ср би ју,19

сто ји у ње му. Но, то ће овог углед ног гра ђа ни на до па сти за тво ра 
и из гнан ства у Тур ску, где му се гу би сва ки траг. Што чи ни по том 
да ње го ва удо ви ца Сут ка би ва го то во пре стра вље на при са мом 
по гле ду на би ло ко ји ис пи са ни па пир, уоп ште. Па и кад се ње но 
де те хо ће да по хва ли мај ци оним што је на пи са ло у шко ли, из ме
ђу њих дво је се од ви ја сле де ћи ди ја лог:

– У огањ то, си не, у огањ од мах!
– За што, на но, у огањ?
– То је пи са но, си не пи са но. Стра шно је то! Ох, твој је та та, 

си не, због то га ...
– Ама, на но – пре ки де је син чић – ово ни је ни шта стра шно 

– хо ћеш да ти про чи там? Ово ни је пи смо.
– Ако ни је пи смо у огањ то, си не, у огањ! Књи гу мо жеш чи

та ти – и чи тај; ама, пи са но, сва ку хар ти ју пи са ну... од мах, си не, у 
огањ! Слу шај ти на ну тво ју ...20

Кон фу чи јан ски мо рал се ни је ко ре нио у не ком тран сцен дент
ном би ћу, по пут је вреј ског, хри шћан ског, и ов де се ра ди је по зи ва
ло (тек) на ви со ко до сто јан ство пре да ка, не го на не у мо љи вост 

18 У мај сто ро вој ку ћи, с. 65. Исто.
19 Сут ка, с. 101. Исто.
20 Сут ка, с. 108. Исто.
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бо жан ске пре мо ћи. Ре чи по пут: „Ја сам ри сја нин” има ју го то во 
си но ним ну упо тре бу као и ре чи: „Ја сам Ср бин”, а сна га вер ске 
дог ме, бу де ли пре кр ше на, има ла је моћ да „по там ни” чак и крв но 
срод ство из ме ђу мај ке и ћер ке. По тре сна је сце на са мај ком, у при
по вет ци Нео пла кан гроб, ко ја у ода ји пре пу ној де во јач ких да ро ва 
по зи ва сво је су сет ке да пи ју „за Бог да про сти” ње ној (жи вој) кће ри – 
је ди ни ци ко ја је при ми ла ислам ску ве ру, од бе гав ши за Тур чи на. 
Или пак сам су срет мај ке и ћер ке, јед ном ка сни је у истом де лу:

– Зар ме не по зна јеш, на но? – ви че и по љуп ци ма мај ку оба си па.
– Ти си... и су зе је об ли ше.
– Тво ја Зу... Ми ли ца! Тво ја Ми ли ца, на но!
– Тур ки ња!
– Тво ја ћер ка, на но – Ми ли ца тво ја!
– Ти си Тур ки ња! Тур ки ња!
– Ћер ка тво ја!
– От ку да? Што ћеш?
– Да те ви дим, на но! Да ти ру ку це ли вам! Да ми опро стиш, 

на но!
И опет је ста де гр ли ти и љу би ти јој ру ке, обра зе.
– Зар што си ве ру по га зи ла, образ ока ља ла?! – кроз плач го

во ри Ми тра.
– Мо ра ло се, на но, мо ра ло!... Су ђе но, та ко су ђе но!21

До тле ће, Кон фу чи је, по ступ ке мо рал ног од но ше ња из во ди ти 
ра ди је по си ли свог ра зум ског уви да – и он да ка да не ће се сти он 
на про стир ци, не бу де ли по ста вље на ка ко ва ља, ни ти оку си ти 
су пу, ако коц ки це ме са ни су исе че не ка ко тре ба... А ина че је у 
ри ту а лу, „ис прав ном по на ша њу” (ли) ви део он су штин ску по тре
бу и чо ве ка, и за јед ни це са ме.

Та ко је у на шој на род ној тра ди ци ји вер ски мо ме нат уга о ни 
ка мен оно га што на зи ва мо: „па три јар хал ни мо рал”, пре по зна ју ћи 
ов де си стем не пи са них пра ви ла ко ја на ла жу бес по го вор но по што
ва ње је дин ки и ис тра ја ва ју ћи као та ква „од у век”. Реч је о це ли ни 
укуп них де ша ва ња у за јед ни ци љу ди ко ја се ти чу не са мо уза јам
них од но са чла но ва већ и свих оних „чвор них” мо ме на та из живо та 
по је ди на ца: ро ђе ња, по ла ска у шко лу, же нид бе –у да је и сл. Сре ди
шње ме сто при том за до би ја уло га оца у окви ру по ро ди це, од но сно 
нај ста ри јег (му шког) чла на, у окви ру срп ске за дру ге итд., као што, 
уоп ште, не ма сум ње да су та око шта ла пра ви ла нај ви ше до при но
си ла то ком исто ри је очу ва њу дру штве них за јед ни ца, на њи хо вом 

21 Нео пла кан гроб, с. 151. Исто.
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ми кро, као и ма кро ни воу. Че му да је за пра во и кон фу чи јан ство 
ко је про но си сво је по у ке (већ) чи та ва два и по ми ле ни ју ма до да
нас, да се у не ким од зе ма ља ис точ не Ази је и са да про сла вља 28. 
сеп тем бар као „дан учи те ља”, дан ка да је про све ти тељ ро ђен.

По ре де ћи два мо ра ла, две тра ди ци је на и ла зи мо, ре ци мо, на 
исто (раз ли чи то) оп хо ђе ње пре ма му шкој и жен ској де ци, још од 
ро ђе ња, у сва кој од њих. Та ко у де лу Ши Ђинг (Књи га по е зи је) од 
Кон фу чи ја сто ји:

До био је си на,
И ста вио га да спа ва у кре вет
...
У цр ве ну тка ни ну но ге ће умо та ти
Би ти го спо дар и краљ ку ће и до ма

По том је до био ћер ку 
И ста вио ју је на зе мљу
...
Ње на је ди на бри га су ви на и хра на
И ка ко да не сме та оцу и мај ци.22 

Наш пи сац пак у при по ве ци Ба ба Га ја до но си ре чи про сто
ду шне ста ри це:

Ви диш! Ро ди ла си си на, па се и Све ти Ни ко ла ра ду је. Ене, 
поп га од не се чак у ол тар! Му шко је, бла го сло ве но је, па још као 
пе сни ца сме да уђе у ол тар, а ми ни ка да це ло га ве ка не сме мо та мо 
да кро чи мо! Му шко, па му шко! Не ка ти га Бог по жи ви! Да до не се 
до го ди не још јед но га бра та, па он да – се стру.23 

До ду ше, али тек за уте ху, на ћи ће она ре чи хва ле и за жен ско 
де те:

Ћер ка, па ћер ка, од си на ни ка ква вај да. [...] Ћер ка се на ђе око 
мај ке и у ста ро сти и у сла бо сти, и у до бру и у злу. А син? Он до би је 
дру гу мај ку.24

По том, оно што „при бли жа ва” тра ди ци о нал ну ки не ску по
ро ди цу и на шу „за дру гу” је сте то да се оба пу та ње ни чла но ви, 
нај че шће не из два ја ју из ње до кра ја жи во та. По кор ност пак мла

22 Д. и Т. Ху блер: Кон фу чи ја ни зам, Чи го ја, Београд 2002, с. 86.
23 Ба баГа ја, с. 125. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
24 Ба баГа ја, с. 126. Исто.
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ђих ста ри ји ма за до би ја ла је об ли ке ри ту ал не по ни зно сти и слу
же ња од ју тра до ве че ри, ка да је по след њи ма при па да ла и реч 
од лу ке ко ја би се ти ца ла са мих од но са из ме ђу су пру жни ка. У 
Тре ћем раз го во ру, од Кон фу чи ја, на ла зи мо за пис о су ми од но са 
пот чи ња ва ња и по кор но сти – од по ро ди це до др жа ве:

По сто ји де сет људ ских ду жно сти: оче ва ду жност је љу ба
зност, си но вље ва де ти ња ода ност, бра та пле ме ни тост, мла ђег бра та 
по ни зност и по што ва ње, же ни на по кор ност, ста ри јих бла го на кло
ност, а мла ђих по слу шност, ду жност вла да ра је бла го на кло ност и 
ми ни ста ра ода ност.25 

До тле наш пи сац јед на ко „све до чи” о од но су пот чи ње но сти 
же не у од но су на свог му жа, опи су ју ћи у при по ве ци Нео пла кан 
гроб лик Ми тре, удо ви це ре чи ма:

И пре ђе је ра ни ла, док јој је Мар ко био жив, али ни је од мах 
за раз бој се да ла већ по ку ћи спре ма ла да нај пре ње га, му жа до че ка 
кад уста не, да га по дво ри и да га у чар ши ју ис пра ти.26

Као што ће, као ро ди тељ, као мај ка, има ти она и по след њу 
реч при уда ји сво је ћер ке Ми ли це, у ис тој при по ве ци:

Али ме ха џи ја још не про си. За што? Да ли не за то што оца 
не мам, или због...? Не го, ако ме он не бу де тра жио, ето, чу јем од 
сул та не, хо ће да ме про си Јо ван че тер зи ја или Та са Го ро глеђ. Ко ји 
је су ђе ник и ка ко на на рек не, та ко ће и би ти.27

Као што смо ре кли, по што ва ње пре да ка јед на је од „кон стан
ти” кон фу чи ја ни зма и оно се уз ди за ло го то во до обо жа ва ња, у 
Ки ни. Чу Хси, ко ји је фи ло зо фи рао у ду ху нео кон фу чи ја ни зма, 
до но си, ре ци мо, са ме де та ље „ис прав ног по на ша ња” си на на вест 
о смр ти ро ди те ља:

Син, чим чу је за смрт ро ди те ља, он по чи ње да гла сно пла че, 
а по том се пре свла чи и кре ће ку ћи. На пу ту ку ћи, он пла че кад год 
осе ти бол као и кад угле да гра ни це ула ска у зе мљу, град или свој 
дом. Кад пре ђе кроз ка пи ју, он до ла зи ис пред ков че га, два пу та се 

25 Ли за сно ван на људ ској при ро ди, с. 287. У Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це: 
Иза бра ни спи си.

26 Нео пла кан гроб, с. 5. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
27 Нео пла кан гроб, с. 23. Исто.
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по кла ња, по том два пу та ме ња сво ју оде ћу и на сме ну са оста ли ма 
гла сно пла че.28 

Ода ност ко ја је под ра зу ме ва ла по себ не дво ра не у ко ји ма су се 
чу ва ле пло че са име ни ма пре да ка, ску пља ли да ро ви или при но ше
не жр тве, као што је си но вље ва ду жност би ла да сва ког да на под
но си из ве штај о оба вље ним по сло ви ма, до га ђа ји ма по пут вен ча ња, 
ро ђе ња и др., уз све оне ри ту а ле ве за не за да не жа ло сти (то ком три 
го ди не), на чи не оде ва ња то ком тог пе ри о да и не са мо то. Ср би оби
ла то из но се хра ну и пи ће на гро бо ве пре да ка на дан сла ве или то ком 
да на по све ће них то ме (за ду шни це), док ће за па ли ти све ће у цр кви 
и по сле не ког „су бјек тив ног” пе ри о да вре ме на – „за жи ве и мр тве”. 
У на ве де ној при по ве ци то ће учи ни ти и Ми тра, од ла зе ћи у очи 
не де ље на му же вљев гроб, јер су јој не ки „сни до са ди ли”:

– Хај де, ћер ко, оста ви ра бо ту – не ви ди се. Спот ни огањ, а ја 
ћу при ста ви ти ма ло пше ни це, па да идем на гро бље.

– Ка кво гро бље, на но, по овој ма гли? – пи та Ми ли ца у чу ду, 
уста ју ћи с раз бо ја.

– Хо ћу да идем, ћер ко, мо рам да идем, јер ни про шле су бо те 
ни сам ишла због оног вре ме на – знаш ка кав оно ки ја мет бе ше!

– Не мо жеш ни да нас да идеш, на но! Ви диш ка ква је ма гла, 
да се прст пред оком не ви ди, а гро бље где је чак на бр ду!

– Ако, не ћу би ти са ма. Та мо су уо чи сва ког пра зни ка Та ка – на 
гро бу сво је га је дин ца, Ка на – на гро бу сво је ис про ше ни це, а гро бља 
су њи хо ва од мах до на шег гро бља.

Ми ли цу не ка кав страх об у зе те ће опет мај ци:
– Не мој, на но, да нас да идеш! Здра вље Бо же, ићи ћеш дру ги 

пут – не ка Бог опро сти!
– Не, не, ћер ко, не мо гу. Не ка ме сни шта но ћас до са ди ше и ја 

мо рам да нас да идем да се мр тви ма оду жим. Гре хо та је! По не ћу 
пше ни це, а ус пут ћу ку пи ти је дан си мит – за ду шу њи хо ву.29

На дру гом ме сту ће ба ба Га ја оти ћи на гроб мла де не ве сте, 
ту ђин ке (ја бан џи ке), да око па тра ву, на ри чу ћи:

– Ето, до ђох, Зо ро, да те оби ђем кад не маш ни ко га од ро ђе них 
да до ђе бар да ви ди ову цр ну зе мљу у ко јој ти мла да и зе ле на ле жиш. 
Да ли имаш мај ку – јад на тво ја мај ка. Да ли имаш се стру – цр на 
тво ја се стра!30

28 Д. и Т. Ху блер: Кон фу чи ја ни зам, с. 90.
29 Нео пла кан гроб, с. 29. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
30 Ба баГа ја, с. 130. Исто.
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Ина че, са ми од но си ко ји се сти чу на ре ла ци ји отац –мај ка –
син–к ћи у јед ној па три јар хал ној сре ди ни, ово га пу та у Гњи ла ну, 
кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка, у ли те рар ној 
ви зи ји ово га пи сца, пу ни су иди лич ног скла да и љу ба ви јед них за 
дру ге. Ево јед ног па са жа ко ји све до чи о без гра нич ној љу ба ви мај
ке пре ма сво јој ћер кије ди ни ци.

Уста је од раз бо ја и ла га но при ла зи к ће ри сво јој. Она спа ва. 
Ру ке је пру жи ла пре ко јор га на: на гру ди ма јој се је ле че ла га но диже 
и спу шта, ис под ле во га ра ме на спу шта се де бе ла пле те ни ца цр не 
ко се; по ла ко за ру ме ње ном ли цу и че лу си ја ју се ро сне ка пљи це на 
ко ји ма се за др жа ла по па ла рас тре се на ко си ца.

Мај ка је па жљи во гле да. Хте де да се пру жи да јој диг не ко
си цу с ли ца, али бо ји се про бу ди ће је.

– Не ка је, нек ми спа ва – го во ри у се би Ми тра – би ће вре ме на 
кад ће мо ра ти да ра ни и дру го га да дво ри. Док је код мај ке нек по
жи ви.31

Нај зад, про го во ри мо, та ко ђе, о сре ди шњем пој му Кон фу чи
је вог мо рал ног уче ња, у ко ји смо већ упу ти ли, а то је по јам лија. 
Као и нај ви ша иде ја, иде ја до бра код Пла то на, и овај по јам са би ре 
у се би и не бе ске и зе маљ ске озна ке, и чо ве ко ве и оне дру штве не 
за јед ни це, у са да шњим, као и у исто риј ским окол но сти ма, уоп ште. 
У ње го вој осно ви је иде ја о оп штем скла ду и хар мо ни ји ко ји про
жи ма ју све што по сто ји и кад хо ће да упу ти у то, Кон фу чи је, ре
ци мо, ка же:

Сто га је људ ска при ро да по ље ко је об де ла ва му драц, или све
ти вла дар. Он га оре по мо ћу лија, за се ја ва га се ме ном ду жно сти, 
пла ви га обра зо ва њем и вас пи та њем, жње га истин ским чо ве штвом 
и ра ду је га му зи ком. Ли је са мо кри ста ли са ње оно га што је пра во.32 

На ша не пи са на тра ди ци ја, да ка ко, ни је обра зла га ла не ке сво
је нај ви ше пој мо ве, по го то во не на дис кур зи ван на чин, ка ко се 
чи ни то у уму фи ло зо фа, па нам оста је да се са мо слут њом до ви
не мо до њих. Би ли би то пој мо ви ви со ке син те тич ке сна ге, ка дри 
да со бом уре де це ли ну од но са у мо рал ној сфе ри – ка ко оних, је
дин ки та ко и за јед ни це са ме. Ми на ла зи мо, ре ци мо, да је та кав 
по јам ов де „би ти чо век” (чо веч ност) ко ји ће, у при по ве ци За при
ја те ља, „по мо ћи” Се ра фи му да за ду же вре ме очу ва при ја тељ ство 

31 Нео пла кан гроб, с. 9. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
32 Ка ко не го ва ти ли? У: Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це: Иза бра ни спи си.
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са Исма илагом, по што му је јед ном био спа сио жи вот, на шав ши 
га без све сти ис под сте не, крај ко ња. Оно што је ју нак при по вет ке 
пре ми шљао при том би ло је:

Шта да ра дим? – ми слим у се би. – Тур чин – да га оста вим 
суд би ни! [...] Али он је ипак чо век – а ја сам ри сја нин. И он има 
мај ку, и он је млад, ага је, па ће би ти за хва лан и до брим ће се оду
жи ти и ме ни и сви ма ри сја ни ма.33

Та ко овај по јам на ла же је дан дру ги, а то је за хвал ност, нај пре 
чо ве кује дин ки, а он да и чи та вој за јед ни ци ко јој при па да он, што 
упу ћу је на то да је реч о пој му ко ји вла да сво јим де дук тив ним 
по тен ци ја лом. 

Проф. др Ми лан Д. Та сић
Уни вер зи тет у Ни шу
Пе да го шки фа кул тет у Вра њу
es se.ho mo.mtd@gmail.com

33 За при ја те ља, с. 142. У: За ри ја Р. По по вић: Там ни не.
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ДРА ГА НА СА ВИН

ДР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ЂУ РО ВИЋ И ЊЕ ГО ВО ДЕ ЛО 
(1882−1945)1

СА ЖЕ ТАК: Ове го ди не се на вр ша ва 140 го ди на од ро ђе ња 
за бо ра вље ног ју го сло вен ског и срп ског сла ви сте др Ди ми три ја 
Ђу ро ви ћа. Ди ми три је Ђу ро вић је због сти ца ја не по вољ них исто
риј ских, лич них и по ли тич ких окол но сти не пра вед но за по ста вљен 
и за бо ра вљен. Иа ко ни је дао она кав плод ка кав би се оче ки вао од 
јед ног вр хун ског ин те лек ту ал ца ка кав је био, обра зо ва ног у сла
ви стич ким цен три ма ши ром Евро пе, са на став нич ким ис ку ством 
на уни вер зи те ти ма у Ки је ву, Оде си, Ско пљу, Бе о гра ду, Ди ми три
је Ђу ро вић за слу жу је да се ње го во име и де ло отрг не од за бо ра ва, 
пре и спи та ње гов до при нос и на ђе но во ме сто у исто ри ји срп ске 
сла ви сти ке и ру си сти ке, оно ко је за слу жу је и ко је му при па да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ди ми три је Ђу ро вић (1882−1945), па ле о сла
ви сти ка, ру си стич ка гра ма то гра фи ја, ру скосрп ска лек си ко гра фи ја, 
лин гво ди дак ти ка, лин гво кул ту ро ло ги ја 

1.

Овом при ли ком би смо же ле ли да украт ко пред ста ви мо на
уч ној и струч ној јав но сти жи вот и де ло др Ди ми три ја Ђу ро ви ћа, 
пре га о ца из обла сти сла ви сти ке и ру си сти ке, ње го ве нај ва жни је 
ра до ве, штам па не као по себ на из да ња, ко ји ма је за ду жио до ма ћу 
на уч ну сце ну и за слу жио да бу де свр стан у нај зна чај ни је пре га о це 
срп ске ру си сти ке из ме ђу два свет ска ра та. 

Ди ми три је Ђу ро вић је сво ја де ла об ја вљи вао че сто као по
себ на из да ња, док су сту ди је, рас пра ве и члан ци пу бли ко ва ни у 

1 Рад чи не де ло ви на ше док тор ске ди сер та ци је Сла ви стич ко де ло Ди ми
три ја Ђу ро ви ћа под мен тор ским ру ко вод ством проф. др Ксе ни је Кон ча ре вић, 
при ја вље не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.
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ча со пи си ма, а не ка ду жа де ла су из ча со пи са пре штам па ва на у 
по себ на из да ња. Ђу ро вић је био жи вог, ак ти ви стич ког ду ха, па
три о та у ду ши, рев но сни пра во сла вац, бун тов ник по при ро ди, 
тра жи лац исти не и прав де – све је то до ве ло до ње го вог тра гич ног 
кра ја у пре лом ним исто риј ским вре ме ни ма. Он се не сум њи во 
тру дио да оста ви траг за со бом, мар љи во је пи сао, пу бли ко вао је 
ра до ве и члан ке у ча со пи си ма, че сто су из ла зи ли ње го ви ра до ви 
и у по себ ним из да њи ма, не ке од њих је сам фи нан си рао.

Лин гви стич ку ру си сти ку Ди ми три је Ђу ро вић је нај ви ше за
ду жио ка пи тал ним ра до ви ма: Ру ским књи жев ним је зи ком (школ
ском гра ма ти ком), Бе о град 1931, и Реч ни ком ру скосрп ско хр ват
ским са гра ма ти ком ру ског је зи ка, Бе о град 1936 (1946, 2000). По ред 
ова два ра да из обла сти лин гви стич ке ру си сти ке, зна ча јан до при
нос је дао и у обла сти лин гви стич ке сла ви сти ке: док тор ска ди сер
та ци ја Го воры общеславянско го языка (с лин гви сти че ской кар той), 
Вар ша ва 1913; О по ре клу сло вен ског пи сма, Бе о град 1927; На род
ност ста роцр кве но сло вен ског је зи ка, Бе о град 1928. Из исто ри је 
књи жев но сти је на пи сао: Сту ди је о срп ској на род ној ли ри ци, Ско
пље 1921; Из исто ри је књи жев ног пре по ро да, Су бо ти ца 1927; као 
и На род не умо тво ри не, Бе о град 1931, ко је су до жи ве ле нај ве ћи 
број при ка за у до ма ћим ча со пи си ма. Ау тор је и ви ше уџ бе ни ка: 
Уро ки по этимологiи рус ско го языка, Пул туск 1908; Фо не ти ка 
цр кве носло вен ског је зи ка (де зи де рат), Бе о град 1930; Мор фо ло ги ја 
цр кве носло вен ског је зи ка (де зи де рат), Бе о град 1931; Ру ска чи тан
ка за пи том це Вој не ака де ми је за 1937–1938. го ди ну (де зи де рат), 
Бе о град 1937. 

2.

Пред ста ви ће мо би о гра фи ју2 Д. Ђу ро ви ћа у нај ва жни јим црта
ма да би смо до би ли обри се ње го вог жи вот ног пу та, про бле ма са 
ко ји ма се су сре тао то ком ка ри је ре, не мо гућ но сти оства ре ња сво
јих на уч них по тен ци ја ла и од го ва ра ју ће про фе си о нал не ка ри је ре. 

Ди ми три је Ђу ро вић је ро ђен 29. ок то бра 1882. у се лу Пе тро во 
Ко пи то код Да ни лов гра да, а тра гич но из гу био жи вот у кон цен
тра ци о ном ло го ру Ма ут ха у зе ну пред сам крај ра та и осло бо ђе ња 
на ци стич ког ло го ра смр ти од стра не са ве зни ка 1945. го ди не. Шко
ло ва ње је за по чео у Да ни лов гра ду, а гим на зи ју је за вр шио у Нов
го ро ду, као сти пен ди ста Ру ске ца ре ви не због по ка за них из у зет них 

2 Де таљ не би о би бли о граф ске по дат ке др Ди ми три ја Ђу ро ви ћа и из во ре 
ви де ти у: Дра га на Са вин, „Жи вот и де ло др Ди ми три ја Ђу ро ви ћа из Пе тро вог 
Ко пи та (1882–1945)”, Ок то их: Ча со пис Одје ље ња за срп ски је зик и књи жев ност 
Ма ти це срп ске – Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри, XI/2, Под го ри ца, 2021, 141–166. 
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ре зул та та у шко ли. По сле за вр ше не гим на зи је, сту ди је је на ста вио 
у Ру си ји, би ра ју ћи сту ди је сло вен ске фи ло ло ги је и упо ред не гра
ма ти ке ин до е вроп ских је зи ка. Сту дент ске да не је про вео у нај зна
чај ним цен три ма у ко ји ма су се из у ча ва ле сло вен ске сту ди је: у 
Мо скви, Пра гу, Лај пци гу и Пе тро гра ду. По сле сту ди ја ко је су тра
ја ле у пе ри о ду 1903−1907, на ста вља да се уса вр ша ва и ма ги стри ра 
1912. у Пе тро гра ду, а 1913. док то ри ра у истом гра ду са те мом 
Го во ри оп ште сло вен ског је зи ка са лин ги стич ком кар том. Па ра
лел но са ака дем ским уса вр ша ва њем Д. Ђу ро вић ра ди у Вар ша ви 
као про фе сор гим на зи је и пре да вач на пе да го шким кур се ви ма при 
уни вер зи те ту. У Вар ша ви скла па и брак са про фе со ром гим на зи
је Со фи јом Ко злов ски (Холм, Ру си ја, 1886 – Ул цињ, Цр на Го ра, 
1923), из ког ће по те ћи и дво је де це: Сер ги је (Вар ша ва, Пољ ска, 
1909 – Бе о град, 1994), док тор еко ном ских на у ка и про фе сор Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, и Ма ри ја (1912–1945), про фе сор гим на зи је.

Из би ја ње Ве ли ког ра та про ме ни ће жи вот по ро ди це Ђу ро вић 
из ко ре на као и са мог Ди ми три ја: по чи њу ева ку а ци је, се либ де и на 
кра ју по вра так у зе мљу и та мо шњи ход по му ка ма у по тра зи за од
го ва ра ју ћим за по сле њем спрам сво јих ква ли фи ка ци ја. Из Вар ша
ве се по ро ди ца Ђу ро вић нај пре се ли у Ки јев 1915. где ће на ред не 
школ ске го ди не (1915–1916) Ђу ро вић до би ти ме сто на Уни вер зи
те ту као пре да вач кур се ва Фо не ти ка цр кве но сло вен ског је зи ка и 
Пре по род код Сло ве на по чет ком XIX ве ка, по том у Оде су, где на
ста вља са про фе су ром, али се и ан га жу је у по мо ћи око сме шта ња 
срп ских ђа ка из бе гли ца, њи хо вом обра зо ва њу, по ста је и са рад ник 
у ча со пи су Сло вен ски југ.

Го ди на 1920. је пре крет ни ца за по ро ди цу Ђу ро вић. Ђу ро ви
ће ви се те го ди не пре се ља ва ју у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Слове
на ца. Пр во рад но ме сто Д. Ђу ро ви ћа у отаџ би ни је пре да вач ру ског 
је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу. На жа лост, ово рад но 
ме сто на пу шта са мо и ни ци ја тив но због опа сно сти од ма ла ри је и 
стра ха за здра вље сво је по ро ди це ко ји је био осно ван, бу ду ћи да 
је по сле след бе у Ул цињ 1923, ње го ва су пру га и пре ми ну ла. У 
Ул ци њу је ра дио као ди рек тор гим на зи је и про фе сор, по сле го ди
ну да на про ве де них на том ме сту, сле де ће три школ ске го ди не 
про во ди у гим на зи ја ма: у Алек син цу, где је ра дио као про фе сор 
срп ско хр ват ског је зи ка, по том га слу жба во ди у су бо тич ку гим на
зи ју, и на по слет ку че твр те го ди не до би ја ме сто ди рек то ра гим нази
је у Бач ком Пе тров цу, где оба вља и ду жно сти про фе со ра срп ско
хр ват ског је зи ка и се кре та ра шко ле.

Го ди не 1927. Д. Ђу ро вић се са де цом на ста њу је у Бе о гра ду, 
где од но вем бра 1927. па све до кра ја 1932/1933. пре да је цр кве но
сло вен ски и ру ски као хо но рар ни на став ник на Пра во слав ном 
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бо го слов ском фа кул те ту (ПБФ). По до ла ску у Бе о град, скла па 
брак са про фе сор ком На та ли јом Кру нић. У пе ри о ду од 5. сеп тем
б ра 1929. до 5. ок то бра 1930, Ђу ро вић ра ди па ра лел но и у Др жав ној 
тр го вач кој ака де ми ји у Зе му ну, школ ској уста но ви сред њо школ
ског ни воа, где пре да је срп ско хр ват ски, не мач ки и исто ри ју.

Пе ри од ра да на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту 
(ПБФ) био је нај пло до но сни ји пе ри од ње го вог на уч ног ра да. Ака
дем ско окру же ње је под сти цај но ути ца ло на ње гов ства ра лач ки 
рад, по себ но у по гле ду пи са ња уџ бе нич ке ли те ра ту ре, има мо у 
ви ду: На род ност ста роцр кве но сло вен ског је зи ка, Бе о град 1928; 
Фо не ти ка цр кве носло вен ског је зи ка3, Бе о град 1930; На род не умо
тво ри не, Бе о град 1931; Ру ски књи жев ни је зик, Бе о град 1931; Мор
фо ло ги ја цр кве носло вен ског је зи ка4, Бе о град 1931; а Реч ник ру ско
срп ско хр ват ски са гра ма ти ком ру ског је зи ка је у про це су из ра де.

То ком ра да на ПБФ, Д. Ђу ро вић је у ви ше на вра та по ку ша вао 
да за сну је стал ни рад ни од нос уме сто хо но рар ног, што би му омо
гу ћи ло ста бил на при ма ња за се бе и сво ју по ро ди цу али и ег зи
стен ци јал ну и про фе си о нал ну си гур ност. Од би ја ње ње го вих мол
би је нај пре за у ста ви ло, а по том и пре ки ну ло ње го ву ка ри је ру у 
тре нут ку кад је тек тре ба ло да дâ нај зна чај ни је пло до ве. 

Од 1930. до 1937. Д. Ђу ро вић пре да је ру ски је зик на Вој ној акаде
ми ји у Бе о гра ду. То ком ра да на Вој ној ака де ми ји, Д. Ђу ро вић са ста
вља Ру ску чи тан ку за пи том це Вој не ака де ми је за 1937–1938. го ди ну5. 

По чет ком три де се тих го ди на два де се тог ве ка Д. Ђу ро вић 
по чи ње ви ше да се ба ви пу бли ци сти ком и пи са њем на уч нопо пу
лар них чла на ка, не го са мом на у ком, нај ве ро ват ни је због осу је ће не 
ака дем ске ка ри је ре, али и ин те ре со ва ња за срп ска др жа во твор на 
и по ли тич ка пи та ња. Сам он је био ак тив ни члан ор га ни за ци је 
„На род на од бра на”, ње го вог Сре ди шњег од бо ра у Бе о гра ду. Члан
ство и рад у „На род ној од бра ни” ће има ти ве ли ки ути цај на ње гов 
да љи жи вот ни пут и рад. Био је про тив ник усва ја ња за ко на о по
себ ним од но си ма са Ка то лич ком цр квом, тј. ус по ста вља ња Кон
кор да та 1937, те је због осу де др жав не по ли ти ке по том пи та њу 
био ухап шен и из ве ден пред Суд за за шти ту др жа ве. Иа ко та да 
ни је осу ђен, пре вре ме но је пен зи о ни сан 1938. го ди не. 

Као про фе сор у пен зи ји, од 1938. го ди не, Д. Ђу ро вић ће хо
но рар но пре да ва ти ру ски је зик на Ви со кој еко ном скоко мер ци јал ној 

3 Фо не ти ка цр кве носло вен ског је зи ка ни је до ступ на у отво ре ним би бли
о теч ким фон до ви ма Ср би је, сма тра се де зи де ра том. 

4 Мор фо ло ги ја цр кве носло вен ског је зи ка де ли суд би ну Фо не ти ке, и она 
је де зи де рат.

5 Ру ска чи тан ка за пи том це Вој не ака де ми је за 1937–1938. го ди ну (Рус
ская хрестоматiя для вос пи тан ни ков Во ен ной академiи) је као и Фо не ти ка и 
Мор фо ло ги ја цр кве носло вен ског је зи ка – де зи де рат.
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шко ли. По сле по чет ка Дру гог свет ског ра та у оку пи ра ном Бе о гра
ду је са ра ђи вао са при пад ни ци ма На род но о сло бо ди лач ког по кре та, 
те је 1942. био от кри вен и ухап шен од стра не Спе ци јал не по ли
ци је и од ве ден у Ба њич ки ло гор. „Као истин ски па три о та, сло ве
но фил, ан ти фа ши ста, члан и ак тив ни дје лат ник На род не од бра не, 
ухап шен је од стра не Ње ма ца у Бе о гра ду (1942) и нај при је био 
за то чен у Ба њич ком ло го ру”6. Из Ба њич ког ло го ра је по том де пор
то ван у зло гла сни кон цен тра ци о ни „рад ни” ло гор Ма ут ха у зен, где 
је му че нич ки окон чао жи вот у кре ма то ри ју му не у твр ђе ног да на 
1945. го ди не, пред сам крај ра та и осло бо ђе ња ло го ра од стра не 
са ве зни ка.

Нај бо љу са же ту сли ку о Ђу ро ви ће вом жи вот ном пу ту до но
си би бли о граф Д. Ара ни то вић кад ка же да је Д. Ђу ро вић био „не
па тво ре ни ро до љуб, тра га лац за оп ште сло вен ским ко ри је ни ма 
на шег је зи ка и кул ту ре”7 ко ји је од нај ра ни јих сво јих де ла пи сао 
о опа сно сти од За пад не Евро пе, по себ но Не ма ца и њи хо ве не скри
ве не те жње за бо га ће њем и по ро бља ва њем дру гих на ро да. „Сто га 
је и умо рен му че нич ком смр ћу од стра не оних на чи ју је ан ти ци
ви ли за циј ску, ан ти сло вен ску и ру ши лач ку на је зду упо зо ра вао и 
од у пи рао јој се”.8 

3.

Ства ра ла штво Д. Ђу ро ви ћа мо же се по де ли ти у три пе ри о да: 
у пр вом је Д. Ђу ро вић ис ту пио као мла ди пе сник, пи сац три књи
ге по е зи је на срп ском је зи ку (1896–1903), дру ги пе ри од (1908–1919) 
се од но си на на уч не ра до ве којe је пи сао на ру ском је зи ку то ком 
бо рав ка на ру ском го вор ном под руч ју, о овом пе ри о ду има мо и 
нај ма ње до ступ них из во ра, да би тре ћи пе ри од (1920–1940) пред
ста вљао го ди не у ко ји ма се нај ви ше по све ћу је пи са њу уџ бе нич ке 
ли те ра ту ре, али и на уч нопо пу лар них ра до ва. Ми ће мо у овом 
са же том при ка зу ње го ве на уч не де лат но сти пред ста ви ти ра до ве9 
ко је је пу бли ко вао у за себ ним из да њи ма из сва три пе ри о да.

6 До бри ло Ара ни то вић, „Биоби бли о гра фи ја Ди ми три ја П. Ђу ро ви ћа 
(1882–1945)”, Би бли о граф ски вје сник, 2–3, Це ти ње, 2000, 62.

7 Исто, 62.
8 Исто, 62.
9 Кор пус ана ли зи ра них Ђу ро ви ће вих де ла у овом ра ду об у хва та: Из ђач

ког жи во та, Бе о град 1896; Пу сти њак, Бе о град 1903; Би је ли Па вле, Бе о град 1903; 
Говорыобщесловянскягоязыка(сълингвистическойкартой), Вар ша ва 1913; Нѣмцы 
и Славяне, Минск 1916; Сту ди је о срп ској на род ној ли ри ци, Ско пље 1921; Из исто
ри је књи жев ног пре по род, Су бо ти ца 1927; О по ре клу сло вен ског пи сма [Пре
штампан рад из Про свет ног гла сни ка, Бе о град, 43/1927, 11, 129–147], Бе о град 1927; 
На род ност ста роцр кве но сло вен ског је зи ка [Преш тампано из Бо го сло вља, Бео
град, 3/1928, 3, 223–232; 4, 280–312], Бе о град 1928; Зна чај св. Ћи ри ла и Ме то ди ја 
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Ди ми три је Ђу ро вић се пр во опро бао као пе сник. На пи сао је 
и пу бли ко вао три књи ге пе са ма: Из ђач ког жи во та 1896, Пу сти
њак и Би је ли Па вле 1903, пот пи си вао се псе у до ни ми ма Ми тар П. 
Ђу ро вић и М. Брд ски. Пе снич ки пе ри од је осли ка ва ло ро ман ти чар
ски за нос мла ди ћа, ро до љу ба, ко ји се ба ви те ма ма не у о би ча је ним 
за сво је го ди не. Пр ву збир ку пе са ма је на пи сао са 14 го ди на и у 
њој се по ја вљу ју те ме у ко ји ма са љу ба вљу го во ри о Цр ној Го ри, 
о вла да ру Цр не Го ре, о смр ти, о Бал ка ну, о исто риј ским до га ђа
ји ма из срп ске исто ри је као што је Ко сов ски бој и сл. Сле де ће две 
књи ге по е ма, ка ко их он на зи ва, из ла зе 1903. го ди не: Пу сти њак 
и Би је ли Па вле. Д. Ђу ро вић се у Пу сти ња ку ба ви те мом ис ку ша
ва ња мо на ха од стра не не ча сти вог а у Би је лом Па влу исто риј ским 
до га ђа јем на стан ка пле ме на Бје ло па вли ћа од Па вла, си на Ле ке 
Ду ка ђи на. Би је ли Па вле на и ла зи на пр ву оштру кри ти ку у ко јој се 
по ру чу је мла дом пе сни ку да се оста ви по е зи је и опро ба у про зи. 
Не зна мо да ли је по е зи ју Ђу ро вић пот пу но на пу стио или ју је мо
жда и на да ље пи сао за се бе, али зна мо да је ви ше ни је об ја вљи вао.

Док тор ска ди сер та ци ја Ди ми три ја П. Ђу ро ви ћа Го во ри оп
ште сло вен ског је зи ка са лин гви стич ком кар том10, пи са на је на 
ру ском, на 149 стра на, на кра ју ра да се, по сле са др жа ја, ли те ра ту
ре, на ла зи кар та го во ра оп ште сло вен ског је зи ка, ко ју је са ста вио 
сам ау тор, а ко ја пред ста вља при бли жан рас по ред Сло ве на по сле 
по де ле оп ште сло вен ског је зи ка. Рад је пу бли ко ван у за себ ном из
да њу, фи нан си ра ном од стра не са мог ау то ра 1913. у Вар ша ви, а 
је ди ни би бли о теч ки при ме рак у нас се на ла зи у фон ду Би бли о те
ке Ма ти це срп ске, про на ђен пре ко руч ног ка та ло га11.

Д. Ђу ро вић по ста вља као ци ље ве ра да: 1) пред ста вља ње на
стан ка и раз во ја оп ште сло вен ског са мо га снич ког и су гла снич ком 

у исто ри ји сло вен ске кул ту ре [преш тампано из Из ве шта ја Др жав не трго вач ке 
ака де ми је у Зе му ну за шк. 1929/30. го ди ну, Зе мун, 1930, 3–9], Зе мун 1930; На род не 
умо тво ри не, Бе о град 1931; Ру ски књи жев ни је зик, Бе о град 1931; Јо ван Јо ва но вић 
Змај као пе сник сло вен ске емо ци о нал но сти [Преш тампано из Ле то пи са Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад, 107/1933, 337/1–3, 88–93], Но ви Сад 1933; Ми то ло шки еле мен ти 
у пе сми Цар Ла зар се при во ле ва цар ству не бе ском [Преш там па но из Гла сни ка 
Ју го сло вен ског про фе сор ског дру штва, Бе о град, 15/1934–1935, 8, 681–688], Бео
град 1935; Reč nik ru skosrp sko hr vat ski sa gra ma ti kom ru skog je zi ka, Be o grad 1936; 
Сербскохорватскiй gen. pl. наâ [Преш тампано из Жур на ла славянськоїфiльольогiї 
„Сло во“ 1937], Ла вов 1937; Сим бо ли у на род ној по е зи ји [Преш тампано из ча со
пи са При ло зи про у ча ва њу на род не по е зи је, Бе о град, 5/1938, 2, 234–240], Бе о град 
1938; Реч ник ру скосрп ско хр ват ски са гра ма ти ком ру ског је зи ка [Друго по пра
вље но издање], Бе о град 1946; Реч ник ру ско срп скохр ват ски са гра ма ти ком ру ског 
је зи ка [Треће фо то тип ско издање], Бе о град 2000.

10 По дроб ни је ин фор ма ци је о док тор ској ди сер та ци ји Ди ми три ја Ђу рови ћа 
ви де ти: Дра га на Са вин, „Го во ри оп ште сло вен ског је зи ка Ди ми три ја Ђу ро ви ћа”, 
Сла ви сти ка, 25/2, Бе о град, 2021, 239–257.

11 За хва љу је мо се на по мо ћи и са ве ти ма при ли ком пре тра ге би бли о те ка
руин фор ма то ру из Би бли о те ке Ма ти це срп ске − Пе те ру Хај нер ма ну.
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си сте ма, 2) до пу ња ва ње опи са си сте ма но вим по ја ва ма у је зи ку, 
3) ука зи ва ње на бли скост или ме ђу соб не од но се ме ђу од ре ђе ним 
сло вен ским је зи ци ма, ко ји су се раз ви ли из пра сло вен ских го во ра 
и на осно ву лин гви стич ких по да та ка од ре ди ти ме сто на ком су 
жи ве ла по је ди на сло вен ска пле ме на у њи хо вој пра до мо ви ни12. 

Ау тор се у ра ду ве што кре ће од пре зен то ва ња по зна тих и 
при зна тих ста во ва о про ме на ма у оп ште сло вен ском је зи ку до из
но ше ња сво јих лич них ста во ва за по је ди на пи та ња. 

По сле пре гле да на стан ка и раз во ја оп ште сло вен ског са мо гла
снич ког и су гла снич ког си сте ма, што чи ни у не сра зме ри (да ле ко 
ви ше про сто ра по све ћу је са мо гла снич ком си сте му, 9−83. стр., него 
су гла снич ком, 83‒116), ау тор до но си пре глед те о ри ја и кла си фи ка
ци ја сло вен ских је зи ка, у ко ме им пре си о ни ра вла да њем и по зна
ва њем ма те ри је, об у хва та те о ри је ко је да ти ра ју од XVI ве ка као 
што је те о ри ја Ја на Бло хо са ва, па пре ко XVI II ве ка до та да но вих 
и ак ту ел них те о ри ја Сре зњев ског, Гри го ро ви ча, Ко тља рев ског, 
Бу ди ло ви ча, Де Кур те неа, Со бо љев ског, Фло рин ског, Ле ски на, 
Ма ре ти ћа, Ге ба у е ра, Обла ка, Ја ги ћа. 

Ка да се ба ви Сло ве ни ма у њи хо вој пра до мо ви ни Д. Ђу ро вић 
да је те о риј ске по став ке за пре зен то ва ње сво је ау тор ске кар те го вора 
пра сло вен ског је зи ка, ко ја се на ла зи на кра ју док то ра та, што чи ни 
кру ну ра да. Д. Ђу ро вић сме шта Сло ве не на те ри то ри ју се вер ни је 
од до њег то ка На ре ва и За пад ног Бу га, ју жни је од При пја та и за пад
ни је од сред њег то ка Дње пра, се вер ни је и се ве ро за пад ни је од зо не 
гор њег то ка Дње стра, Пру та и Се ре та, се вер ни је од гор њег то ка 
Ти се, Ви сле и Од ре и за пад ни је од гор њег то ка Ла бе, гор ње Спер ве 
и сред ње Од ре, на кра ју се вер ни је од Вар те и до њег то ка Ви сле.

На овај део ра да као и на кар ту Го во ра оп ште сло вен ских је
зи ка, као нај зна чај ни јем де лу док то ра та, освр нуо се и вр сни со
вјет ски сла ви ста ро ђен у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Н. И. Тол стој13 ко ји је сма трао да су Ђу ро ви ће ви за кључ ци у ве зи 
са гра ни ца ма Сло вен ства у пе ри о ду рас па да пра сло вен ског је зи ка, 
а пре по чет ка ми гра ци ја Сло ве на оста ли ак ту ел ни и 70 го ди на 
по сле об ја вљи ва ња ра да, док се пи та њем од ре ђи ва ња гра ни ца 
пра сло вен ских ди ја ле ка та ни ко ни је осме лио да озбиљ ни је по за
ба ви до вре ме на об ја вљи ва ња Тол сто је вог при ка за ра да.

Д. Ђу ро вић је овим де лом, у ду ху мла до гра ма ти чар ске лин
гви стич ке тра ди ци је сво га до ба, Вун то вих те о риј ских по став ки, 

12 Д. П. Джу ро вичъ, Го воры общеславянского языка (с лингвистической
картой), Вар ша ва 1913, 7.

13 Ни ки та И. Тол стой, „Из ис то рии сла ви сти ки – Опыт карты пра сла вян
ских ди а лек тов Д. П. Джу ро ви ча из 1913”, Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло
ги ју и лин гви сти ку, 27–28, Но ви Сад, 1984–1985, 789–799.
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а по себ но ру ске лин гви стич ке шко ле, на пра вио рад вре дан по ме
на. Ње го ва ве ли ка еру ди ци ја и ши ро ко обра зо ва ње из обла сти 
упо ред не гра ма ти ке сло вен ских и ин до е вроп ских је зи ка уз зна ње 
и по зна ва ње ве ћег бро ја жи вих и мр твих је зи ка да ли су му чвр сте 
осно ве за ба вље ње та ко ком плек сним и зах тев ним обла сти ма фи
ло ло ги је као што су па ле о сла ви сти ка и ин до е вро пе и сти ка. У ра ду 
до ла зи до из ра жа ја ау то ро во вла да ње ли те ра ту ром, те се осим 
по зна ва ња лин гви стич ких за ко ни то сти пр вих ком па ра ти ви ста 
пре зен ту је и са вре ме на на уч на ми сао, али се от кри ва и ау то ров 
ин те рес за књи жев ност и исто ри ју Сло ве на, ко ји ће га у ка сни јем 
про фе си о нал ном ра ду у Ср би ји од ве сти у дру ге сфе ре ра да кад 
по чи ње све ви ше да се ин те ре су је исто ри јом књи жев но сти, пи са
њем уџ бе нич ке ли те ра ту ре (у ужем и ши рем сми слу ре чи), на уч
нопо пу лар них чла на ка и пре во ђе њем. 

Ау тор на кра ју ра да обе ћа ва бу ду ћа ис тра жи ва ња из па ле о
сла ви сти ке у обла сти лек си ке и мор фо ло ги је, ко ја су га мо гла ви
ну ти у врх европ ске на у ке сво га до ба, да је на ста вио да се ба ви 
овим пи та њи ма. Ме ђу тим, жи вот не и исто риј ске окол но сти су га 
од ве ле у дру ге сфе ре – рад у гим на зи ја ма, сред њим струч ним 
шко ла ма, ви со ким шко ла ма струч ног усме ре ња, где пре да је ру ски, 
цр кве но сло вен ски, срп ско хр ват ски и дру ге пред ме те.

Из дру гог, ру ског, пе ри о да до ступ но нам је још пре да ва ње 
ко је је пре то че но у по себ но из да ње под на зи вом Нем ци и Сло ве ни, 
ко је из ла зи у ви хо ру Ве ли ког ра та 1916. го ди не. Д. Ђу ро вић у овом 
ра ду упо ре ђу је две ве ли ке гру пе на ро да Сло ве не и Нем це на осно
ву те ма ти ке и лич но сти из на род них књи жев но сти. Сло ве ни су ти 
ко ји не гу ју до бро, мо рал, ко ји се бо ре за ви шу прав ду и очу ва ње 
бо жи јих за ко на, док је Нем ци ма свр ха жи вље ња у бо га ће њу, осва
ја њу и по ро бља ва њу дру гих на ро да. Пре зен ту ју се опи си не мач ке 
Пе сме о Ни бе лун зи ма и сло вен ски ју на ци Иља Му ро мец и Кра
ље вић Мар ко. Као оквир за де таљ ни ји опис ка рак тер них цр та 
Не ма ца и њи хо вог од но са пре ма дру гим на ци ја ма, Д. Ђу ро вић 
пи ше о не ко ли ко исто риј ских до га ђа ја у ко ји ма се нај бо ље по ка
зу је не мач ки осва јач ки ка рак тер и опи су је иде ја пан гер ма ни зма.

Ово пре да ва ње, штам па но у са мо стал ном из да њу, у ви хо ру 
Пр вог свет ског ра та и ве ли ког стра да ња сло вен ских на ро да, одли
ку је се тен ден ци о зним и на дах ну тим сти лом са мог ау то ра, ко је је 
има ло за циљ да охра бри и обо дри мла ди сло вен ски на ра штај да 
се бо ри за ис прав ну ствар, за бу дућ ност све сло вен ства, за сло бо
ду. Ау тор ве ру је у ми си ју Ру си је, ње но по себ но ме сто у исто ри ји 
све та и ње ну хри шћан ску, бо го ли ку ви шу прав ду.

Д. Ђу ро вић се то ком свог пе да го шког ра да у ра зним уста но
ва ма и на ра зним пред ме ти ма (ру ски, срп ско хр ват ски је зик и књи
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жев ност, цр кве но сло вен ски је зик) увек тру дио да на пи ше уџ бе ник 
или при руч ник за на ста ву, због то га је ње го ва уџ бе нич ка де лат
ност ра зно вр сна и бо га та.

По до ла ску у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца Д. Ђу
ро вић пи ше две ве ће сту ди је из исто ри је књи жев но сти: Сту ди је 
о срп ској на род ној ли ри ци у ве зи с те о ри ја ма о по ста њу по е зи је 
(Ско пље, 1921) и Из исто ри је књи жев ног пре по ро да. Ро ман ти зам, 
ре а ли зам и ње го ве ме то де (Су бо ти ца, 1927). Из пред го во ра пр ве 
књи ге са зна је мо да ју је ау тор написaо на ру ском је зи ку али да 
ни је ус пео да је об ја ви у ча со пи су Извѣстiя Отделенiя рус ска го 
языка и сло ве сно сти Россiйской Академiй На укъ, у ко јем јe уред
ник био А. А. Шах ма тов. У Сту ди ја ма се Д. Ђу ро вић ба ви срп ском 
на род ном ли ри ком, за ко ју сма тра да ни је до вољ но у фо ку су ин
те ре со ва ња ис тра жи ва ча. Де ло је на пи са но у фор ми на уч ног ра да, 
са раз ви је ном на уч ном апа ра ту ром. Пр ви део се ба ви те о ри ја ма о 
на стан ку по е зи је, дру ги део се ба ви лир ском по е зи јом и ње ним 
вр ста ма (љу бав не пе сме, сва тов ске пе сме, об ре ди без пе са ма, вер
ска ли ри ка – об ред не пе сме кул ту сун ца, по кај нич ке пе сме), тре ћи 
део сти лом и пра сло вен ским еле мен ти ма у на род ној ли ри ци. Рад 
је на и шао на кри ти ку14 Ја ше Про да но ви ћа, ко ји је по сле на стра
ни цама ча со пи са Гла сник про фе сор ског дру штва пре шао у по ле
ми ку15 ау то ра и кри ти ча ра (уред ни ка ча со пи са). Ова не по треб на 
по ле ми ка ума њу је зна чај и вред ност по ку ша ја мла дог Ђу ро ви ћа 
да се ис ка же у обла сти исто ри је књи жев но сти, ко ја му ни је би ла 
при мар на сту диј ска гра на, али за ко ју је имао по тен ци ја ла због свог 
по ет ског ис ку ства и афи ни те та пре ма ле пој књи жев но сти.

Дру га сту ди ја Из исто ри је књи жев ног пре по ро да. Ро ман ти
зам, ре а ли зам и ње го ве ме то де ба ви се књи жев ним пре по ро дом 
и ње го вим узро ци ма, пе ри о дом про све ти тељ ства; ро ман ти змом 
са ње го ва два прав ца: бај ро ни змом у За пад ној Евро пи и на род ња
штвом код Сло ве на; ре а ли змом и ње го ва два прав ца: на ту ра ли
змом и по е зи јом свет ског бо ла; по том се ау тор за ни ма за лич ност 
пе сни ка, пи сца, ње го ве осо би не, да ро ве и та лен те и на по слет ку 
сти лом, ко ји мо же би ти па те тич ни, лир ски, еле гиј ски, са ти рич ни, 
иро нич ни, ху мо ри стич ни, им пре си о ни стич ки. Ова сту ди ја не ма 
пред го во ра, ни ти обра ћа ња ау то ра у ко ме би он из ра зио свр ху и 

14 Ја ша Про да но вић, „Д. П. Ђу ро вић: Сту ди је о срп ској на род ној ли ри ци 
у ве зи са те о ри ја ма о по стан ку по е зи је. Ско пље, 1921”, Гла сник Про фе сор ског 
дру штва, 1–2, Бе о град, 1922, 65–71.

15 Д. Ђу ро вић, „Ка ко се пи шу кри и ке”, Гла сник Про фе сор ског дру штва, 
10–11, Бе о град, 2/1922, 486–488; Ја ша Про да но вић, „Од го вор на чла нак: Ди ми
три је Ђу ро вић, ка ко се пи шу кри ти ке”, Гла сник Про фе сор ског дру штва, 10–11, 
Бе о град, 1922, 488–490.
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на ме ну сту ди је. Књи га је при ка за на16 на стра ни ца ма Ле то пи са 
Ма ти це срп ске на је дан уме рен де скрип ти ван на чин уз за кљу чак 
да је узе то ве ли ко гра ди во да се пред ста ви на ма лом про сто ру и 
да би тре ба ло да са др жи ви ше еле мен тар них пој мо ва ако је на ме
ње на за школ ску упо тре бу, али је ау тор пред ста вљен ини ци јал ним 
Н. Т. П. сма тра ко ри сном за школ ску упо тре бу у функ ци ји по моћ не 
књи ге. 

Бу ду ћи да је пе ри од пи са ња овог де ла, пе ри од кад је Д. Ђу ро
вић ра дио у гим на зи ја ма и пре да вао срп ско хр ват ски је зик, по све му 
су де ћи са књи жев но шћу, мо же се сма тра ти да је књи га на ме ње на 
школ ској на ста ви, иа ко је тре ба ло да са др жи ви ше еле мен тар них 
пој мо ва пре зен то ва них ма ње зах тев ним сти лом пи са ња.

Д. Ђу ро вић се 1927. вра ћа на те му из исто ри је сло вен ске фи
ло ло ги је у сту ди ји О по ре клу сло вен ског пи сма, ко ја се ба ви про
бле ма ти ком пр вих сло вен ских пи са ма − гла го љи це и ћи ри ли це, 
њи хо вим по ре клом, на стан ком и њи хо вим ау то ри ма, у ко јој ау тор 
из но си свој по глед на на ста нак пр ве сло вен ске азбу ке. Рад из ла зи 
у вр ло чи та ном Про свет ном гла сни ку, а по том и у по себ ном из да њу 
и пред ста вља јед ну од ве ћих Ђу ро ви ће вих сту ди ја са аде кват ном 
на уч ном апа ра ту ром, пи са на је на ћи ри ли ци. Рад се са сто ји од 
че ти ри де ла: Исто ри ја пи та ња о по ре клу сло вен ског пи сма, Сло
вен ско пи смо пре при ма ња хри шћан ства, Уса вр ша ва ње пр во бит ног 
пи сма и Са ста вља ње ћи ри ли це. Ђу ро вић пр во да је им пре сив ни 
пре глед на уч них по став ки о пр вом сло вен ском пи сму и пр вен ству 
гла го љи це над ћи ри ли цом, освр ћу ћи се на де ла нај по зна ти јих 
стра них ау то ра, та ко у пр вом де лу он ци ти ра Доб не ра, Лин гар да, 
Ан то на, До бров ског, Ко пи та ра, Ми ле ра, а у кор пу су са мог ра да се 
освр ће и на иде је и про на ла ске Гри го ро ви ча, Ша фа ри ка, Бо ђан
ског, Ус пен ског, Ја ги ћа, Ми ле ти ћа, Бе ља је ва, Ха ну ша, Хеј тле ра, 
Ду ри ха, Теј ло ра, Сре зњев ског, Ми кло ши ча, Рач ког, Ко тља рев ског, 
Вик то ро ва, Гиљ фер дин га и др., ме ђу тим, при ме ћу је се да не по ми
ње до ма ће по зна те на уч ни ке као што су би ли Ђу ра Да ни чић, Сто јан 
Но ва ко вић, Љу бо мир Сто ја но вић, Алек сан дар Бе лић, ко ји су се, 
та ко ђе, ба ви ли том про бле ма ти ком. 

Рад на кра ју до но си и не ко ли ко иде ја и за кљу ча ка, ко ји ни су 
има ли и не ма ју мно го исто ми шље ни ка у на уч ним кру го ви ма, као 
што је ми шље ње да је Св. Ћи ри ло са ста вио и гла го љи цу и ћи ри
ли цу, као и то да је ста ро сло вен ски је зик го вор ста рих Ср ба и 
Хр ва та, тј. онај го вор ко ји је био нај бли жи Бу га ри ма, ко ји су усва
ја ли је зич ке осо би не од сво јих су се да Ср ба.

16 Н. Т. П, „Књи жев ни пре по род. Др Ди ми три је Ђу ро вић: Из исто ри је 
књи жев но сти пре по ро да (Ро ман ти зам, ре а ли зам и њи хо ве ме то де), Су бо ти ца, 
1927”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 314/3, 1927, 482–483. [Приказ].
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При бли жа ва ње три де се тим го ди на ма XX ве ка код Д. Ђу ро
ви ћа до во ди до вид не стаг на ци је у ње го вом на уч ном ра ду, на да све 
у пра ће њу но ви је ли те ра ту ре и из во ра. По вра так на те ма ти ку из 
па ле о сла ви сти ке, ко ја му је бли ска по во ка ци ји, а сту ди ја овог 
ти па, нај ве ро ват ни је, по треб на за по че так ра да на ПБФ. 

По сле сту ди је О по ре клу сло вен ског пи сма, Д. Ђу ро вић сле
де ће го ди не пи ше сту ди ју На род ност цр кве носло вен ског је зи ка у 
фа кул тет ском ча со пи су Бо го сло вље у бро је ви ма 3. и 4, по сто ји и 
по себ на пу бли ка ци ја, штам па на у Бе о гра ду 1928. го ди не. На род
ност ста роцр кве но сло вен ског је зи ка штам па на у за себ ном из да њу 
има 44 стра не и ба ви се по ре клом, од но сно упо ред ним мул ти ди
сци пли нар ним при сту пом у ана ли зи ра њу по ре кла ста ро сло вен ског 
је зи ка. Сту ди ја је ор га ни зо ва на у пет из дво је них по гла вља и не ко
ли ко пот по гла вља ко је и нај бо ље пре зен ту ју на шта је ау тор ста вио 
по се бан ак це нат: I Исто ри ја пи та ња о на род но сти ста роцр кве
но сло вен ског је зи ка, II Рас па да ње Сло вен ства и ди фе рен ци ја ци ја 
њи хо ва је зи ка. Кре та ње ју жних Сло ве на и по ло жај Бу га ра, са 
под на сло ви ма: 1. Ди фе рен ци ја ци ја је зи ка, 2. Кре та ње Сло ве на и 
је зич ке осо би не гру па, III Глав на фо нет ска обе леж ја ста роцр кве
но сло вен ског је зи ка, њи хо во по ре кло и ве за са жи вим сло вен ским 
је зи ци ма, IV Глав ни је мор фо ло шке осо би не срп скохр ват ског је зика 
и њи хов од нос пре ма ста роцр кве ном слов. је зи ку, Не ке син так сич
ке осо би не ста ро сло вен ског је зи ка и њи хов од нос пре ма срп ско
хрват ској и бу гар ској је зич кој кон струк ци ји, 1. Из обла сти жи во та 
ста ро сло вен ских ре чи, 2. Ста росло вен ске ре чи, ко је не по сто је 
у бу гар ском, а жи ве у срп скохр ват ском је зи ку. 

Ђу ро вић про бле ма ти ку ју жно сло вен ског по ре кла ста ро сло
вен ског по сма тра као сплет ви ше чи ни ла ца, по ла зи од по зна тих, 
исто риј ских по да та ка, да би пре ко опи са фо нет ских осо би на Сло
ве на бал кан ског аре а ла, по том мор фо ло шких од ли ка срп ског у 
од но су пре ма ста ро сло вен ском, де ли мич но син так сич них од ли ка 
ста ро сло вен ског и ње го вог од но са пре ма срп ском и бу гар ском, 
од ли ка на род них књи жев но сти, до шао до за кључ ка да је ста ро
цр кве но сло вен ски (ста ро сло вен ски) је зик – ис точ ни ди ја ле кат 
пра срп ско хр ват ског је зи ка. За го вор ни ка ове иде је у са вре ме ној 
па ле о сла ви сти ци не ма мно го. Ова сту ди ја је и нај бли жа по сфе ри 
ин те ре со ва ња и са др жин ски са два Ђу ро ви ће ва ра да: О по ре клу 
сло вен ског пи сма и Го во ри ма оп ште сло вен ског је зи ка, ње го вом 
док тор ском ди сер та ци јом из 1913. го ди не, на ко ју се ни јед ном не 
по зи ва ни у овом ни ти у би ло ком свом ра ду. 

У ра ду Зна чај св. Ћи ри ла и Ме то ди ја у исто ри ји сло вен ске 
кул ту ре Д. Ђу ро вић се ба ви исто риј скоре ли гиј ским пред у сло ви
ма за на ста нак пр вог сло вен ског пи сма и зна ча јем по ја ве пи сма за 
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сло вен ски хри шћан ски ду хов ни раз вој, бу ду ћи да од та да Сло ве
ни мо гу да на свом је зи ку про чи та ју и са зна ју о нај са вр ше ни јем 
уче њу о ци љу и сми слу жи во та, о мо ра лу, о из во ру ви ше прав де. 
Ре зул тат пре га лач ког ра да у ства ра њу сло вен ског пи сма од стра не 
Све те Бра ће ће отво ри ти на да ље пут Сло ве ни ма да кре ну у осло
бо ђе ње од по ро бљи ва ча и пу тем пре по ро да. Ау тор у ра ду из ра жа
ва ми шље ње ко је се ба зи ра, ви ше на емо ци ја ма не го на уч ним и 
исто риј ским до ка зи ма, да су Све та Бра ћа сло вен ског по ре кла, да 
они ни су мо гли би ти Гр ци јер су на пра ви ли та ко са вр ше но пи смо 
и та ко до бро по зна ва ли та на но сти сло вен ског је зи ка, по ре кла ре чи, 
фо не ти ке. 

Пи смо је по мо гло да се раз ви ју сло вен ске ци ви ли за циј ске 
те ко ви не, дух за јед ни штва и при гр ли сми сао ово зе маљ ског жи
вље ња у Бо жи јим за ко ни ма и ви шој прав ди. Д. Ђу ро вић овој те
ма ти ци при сту па из угла хри шћан ског вер ни ка и ис ти че зна чај 
ства ра ња оп ште сло вен ског пи сма за чи тав сло вен ски свет. Сло
ве ни су овим чи ном ства ра ња пи сма, по про ми слу Бо га, кроз рад 
Св. Ћи ри ла, при пи са ни исто риј ским на ро ди ма, по ста ли су рав
но прав ни део свет ске кул тур не ци ви ли за ци је. 

Го ди на 1931. по себ но је успе шна го ди на за Ђу ро ви ће во ства
ра ла штво, те го ди не му из ла зе два зна чај на де ла: На род не умо
тво ри не и Ру ски књи жев ни је зик, ко је успе ва да об ја ви упр кос 
ин тен зив ном ан га жо ва њу у ор га ни за ци ји „На род на од бра на” за 
чи је на ме не пи ше и ве ћи број чла на ка у исто и ме ном ча со пи су 
из ме ђу 1930. и 1932. го ди не. За исто ри ју ру си сти ке и сла ви сти ке 
зна чај ни је је де ло Ру ски књи жев ни је зик, али оно у та да шњој на
уч ној јав но сти ни је иза зва ло то ли ку па жњу као На род не умо тво
ри не, ко је су до жи ве ле нај ве ћи број при ка за јед ног Ђу ро ви ће вог 
ра да.

Д. Ђу ро вић На род не умо тво ри не на ме њу је обра зов ним по тре
ба ма до ма ћег школ ства, свр ста ва их у уџ бе нич ку ли те ра ту ру јер 
сма тра да не по сто ји уџ бе ник ко ји се ба ви про бле ма ти ком на род них 
умо тво ри на што оте жа ва на став ни ци ма рад у обра зов ношкол ским 
уста но ва ма. Ау тор се пр во ба ви од но сом је зи ка и на ро да, по том 
де фи ни ше раз ли ку из ме ђу на род не и умет нич ке књи жев но сти (у 
пр вој се не ви ди ја сно умет ни ко ва лич ност, а у умет нич кој се ви ди), 
по том зна ча јем из у ча ва ња на род них умо тво ри на и вр ста истих, 
мо ти ви ма и сти лом еп ских и лир ских пе са ма, до ти че се и гу сла ра, 
а за вр ша ва зна ча јем сло вен ских на род них умо тво ри на у пре зен
то ва њу сво је кул тур не ри зни це За пад ној Евро пи. Вр сте на род них 
умо тво ри на ко ји ма се ба ви су: об ред не пе сме, ко ле да, кра љич ке 
пе сме, до дол ске пе сме, сва тов ске, љу бав не, ту жба ли це, бај ке, ка же, 
ле ген де, при по вет ке, по сло ви це, за го нет ке, „бу га ра ти це”. Мо тив 
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ви те за нат при род не сна ге увек је у цен тру Ђу ро ви ће вих сту ди ја 
из исто ри је књи жев но сти, као и не за о би ла зни ју нак Кра ље вић 
Мар ко и ци клус по све ћен пе сма ма о ње му. По том се до ти че и ци
клу са гу слар ских пе са ма, пе са ма ми то ло шког ци клу са, ци клу са 
Не ма њи ћа и Мр њав че ви ћа, Ко сов ског ци клу са, ци клу са Бран ко
ви ћа и Јак ши ћа, ци клу са Цр но је ви ћа, хај дуч ког и ускоч ког ци клу
са и ци клу са пе са ма о бор би за осло бо ђе ње Ср би је и Цр не Го ре.

Књи гу На род не умо тво ри не ау тор је на ме нио у на став не свр хе. 
Са ма књи га је на ста ла из ње го вих ви ше го ди шњих при пре ма за 
на ста ву срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти у сред њо школ ским 
обра зов ним уста но ва ма. Ова књи га је при ла го ђе ни ја на ста ви, али 
и ши рем кру гу ко ри сни ка од књи ге Из исто ри је књи жев ног пре
по ро да, до жи ве ла је нај ве ћи број освр та17 у ча со пи си ма, што гово
ри да је ли те ра ту ра овог ти па би ла по треб на у то до ба, али до бро
на мер ни кри ти ча ри при ме ћу ју и ње не ви дљи ве не до стат ке као и 
не до во љан ис ко рак у до при но су овој те ма ти ци. 

Ди ми три је Ђу ро вић, као ве ли ки пре га лац у обла сти ди дак
тич не ли те ра ту ре, 1931. го ди не пу бли ку је Ру ски књи жев ни је зик 
као гра ма ти ку ру ског је зи ка на ме ње ну сту ден ти ма Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та, од но сно на став ном про це су на по ме ну
том фа кул те ту18. Ова гра ма ти ка је јед но од два нај зна чај ни ја де ла 
ко је је Ђу ро вић оста вио до ма ћој ру си сти ци у ме ђу рат ном пе ри о ду.

Д. Ђу ро вић као већ ис ку сни пре да вач на зах тев ни јим кур се
ви ма ру ског је зи ка кон ци пи ра Ру ски књи жев ни је зик на мо де ран 
и нов на чин, уно се ћи еле мен те пси хо лин гви сти ке, ет но лин гви
сти ке, до не кле и со ци о лин гви сти ке у опи си ва њу фо нет ских и гра
ма тич ких по ја ва. 

По че так Ру ског књи жев ног је зи ка до но си ви ше ин фор ма ци ја 
из исто ри је је зи ка (у оп штим цр та ма о Сло ве ни ма, о Ру си ма, њи
хо вом кул тур ном се ди шту, на стан ку др жа ве), на стан ку ру ског 
књи жев ног је зи ка (о на стан ку ру ског је зи ка из пра сло вен ског, о 
ди ја ле кат ској осно ви ко ја је узе та за ру ски књи жев ни је зик, по
себ но се ис ти че зна чај цр кве но сло вен ског је зи ка ње гов лек сич ки 
удео у ру ском књи жев ном је зи ку и сл), као и исто ри јат про бле ма 

17 М[еденица] Р[адосав], Ра до сав Ме де ни ца, „Дим. Ђу ро вић: ʼНа род не 
умо тво ри неʼ (Ге ца Кон, Бе о град, 1931)”, Срп ски књи жев ни гла сник, 34/4, Бе о град, 
1931, 316–317. [Приказ]; Кон стан тин Пе рић, „Др Дим. Ђу ро вић: На род не умо
тво ри не. Бе о град, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, 1931”, Жи вот и рад, 9/51, 
Бе о град, 1931, 1189–1190; S[tje pan] Bo sa nac, „Ђу ро вић Дим. др: На род не умо
тво ри не, Бе о град, 1931, 94”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 
12/1, Бе о град, 1932, 151–157. [Приказ].

18 Да ра Да мља но вић, Ксе ни ја Кон ча ре вић, На ста ва и ме то ди ка на ста ве 
ру ског је зи ка у Ср би ји у XIX и XX ве ку. При ло зи за исто ри ју. Бе о град: Сла ви стич
ко дру штво Ср би је, 2010, 130.
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ве зан за ре фор му пра во пи са и ње гов од нос пре ма не ким ре фор
ма тор ским ре ше њи ма но вог ру ског пра во пи са (ау тор је сма трао 
да ни је тре ба ло из ба ци ва ти из пра во пи са ѣ и до не кле i) ко је ипак 
при хва та и при ме њу је. 

Ру ски књи жев ни је зик се од ли ку је оп шир ном и де таљ но опи
са ном фо не ти ком, ко ју ау тор по ве зу је са фи зи о ло ги јом гла со ва, 
по том је дат опис ак цен та, исто ри јат пра во пи сне ре фор ме у Ру си
ји и про ме не ко је но си но ва ре фор ма. Фо не ти ка до но си ве зу са 
фи зи о ло ги јом гла со ва, што је но ви на у пи са њу гра ма ти ка и пред
ста вља ути цај Вун то вих и Па у ло вих иде ја19, де та љан опис фо нет
ске ка рак те ри сти ке гла со ва, док се по себ на па жња по све ћу је ру
ском ак цен ту, ње го вој ду жи ни и ин то на ци ји са ука зи ва њем на 
слич но сти и раз ли ке са срп ско хр ват ским је зи ком и не ким ње го вим 
ди ја лек ти ма, што по ка зу је ко ли ко је Д. Ђу ро вић био до бар по зна
ва лац свих осо бе но сти фо не ти ке ру ског и срп ског је зи ка.

Не за о би ла зна те ма је и на род на књи жев ност ко ју Ди ми три је 
Ђу ро вић по ми ње кроз ана ли зу сти ха ру ске на род не по е зи је. 

Мор фо ло ги ја до но си по треб не ин фор ма ци је о гра ма тич ким 
пра ви ли ма, па ра диг ма ма у тра ди ци о нал ном при сту пу про бле ма
ти ци са са вре ме нона уч ним тер ми но ло шким апа ра том, че стим 
освр том на ди ја хро ни ју, по ре ђе њем са срп ско хр ват ским и ис ти
ца њем слич но сти и раз ли ка, као и не ко ли ко со ци о лин гви стич ких 
на по ме на. У пре зен то ва њу гра ма тич ког ма те ри ја ла, Д. Ђу ро вић 
је ди ја хро ни ју ста вио у слу жбу син хро ни је, као што то чи ни и Р. 
Ко шу тић20, ко ри сти и при ступ ис ти ца ња ме тод ских слич но сти 
из ме ђу ру ског и срп ског не са мо раз ли ка ма ка ко то чи не Ј. Илић21 
и Р. Ко шу тић22. Син так са се од ли ку је оп шир ни јом раз ра дом и 
об ја шње њи ма у од но су на све прет ход не гра ма ти ке. Д. Ђу ро вић 
се ре че нич ним де ло ви ма и вр ста ма ре че ни ца ба ви на тра ди ци о
на лан на чин, док је сва ко пра ви ло илу стро ва но са јед ним или 
ви ше ре че нич ких при ме ра. 

На кра ју књи ге до ла зи До да так са 11 ру ских ак цен то ва них 
тек сто ва из на род не ру ске књи жев но сти и умет нич ке књи жев но
сти XIX ве ка, ко ји ма је на ме на до пун ско уве жба ва ње пра ви ла, 
гра ма тич ка ана ли за и пре во ђе ње.

19 Ру жи ца Ра дој чић, Струк тур носа др жин ске и функ ци о нал не ка рак те
ри сти ке ди дак тич ких гра ма ти ка ру ског је зи ка у ино сло вен ској (срп ској и хр
ват ској) го вор ној сре ди ни. Док тор ска ди сер та ци ја. Бе о град, 2016, 170.

20 Ра до ван Ко шу тић, Гра ма ти ка ру ског је зи ка. II. Об ли ци, Бе о град, 1914.
21 Реч је о Ру ској гра ма ти ци за срп ске шко ле, Је вре ма Или ћа, ко ји је пр ви 

уџ бе ник гра ма ти ке ру ског је зи ка код нас. Гра ма ти ка је штам па на у че ти ри из
да ња: 1883, 1896, 1903. и 1908. у Бе о гра ду.

22 Да ра Да мља но вић, Ксе ни ја Кон ча ре вић, на ве де но де ло, 128.
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Ру ски књи жев ни је зик се мо же свр ста ти у ка те го ри ју прак тич
не гра ма ти ке са еле мен ти ма те о риј ске23, на ме ње на је сту ден ти ма 
ПБФ24, са до ста ви со ким пред зна њем, али уз од го ва ра ју ћу при пре
му мо гли су је ко ри сти ти и сту ден ти дру гих фа кул те та и на пред
ни ји из у ча ва о ци ру ског је зи ка.

Ру ски књи жев ни је зик ће би ти и осно ва за до да так Реч ни ку 
ру скосрп ско хр ват ског је зи ка, у ко ме ће у скра ће ном об ли ку, у 
да ле ко пре глед ни јој фор ми, чи ни ти њен са став ни део и би ти узор 
за бу ду ће ју го сло вен ске школ ске реч ни ке у на ред ним де це ни ја ма.

У ра ду под на зи вом Јо ван Јо ва но вић Змај као пе сник сло вен
ске емо ци о нал но сти (1933), Д. Ђу ро вић ста вља по зна тог срп ског 
пе сни ка у ши ри кон текст сло вен ских пе сни ка емо ци о нал но сти, 
уз освр та ње на мо ти ве ко ји ма се ба вио Јо ван Јо ва но вић Змај у свом 
ства ра ла штву: љу бав пре ма при ро ди, по ро дич ном жи во ту, де ци 
али и по ја ва ма у дру штве ном и по ли тич ком окру же њу. Јо ван Јова
но вић Змај је, за Ђу ро ви ћа, сим бол чо ве ка чи ји је жи вот ис пу ње
ним љу ба ви ма: пре ма до мо ви ни, по ро ди ци, де ци, пле ме ни тим и 
истин ским хри шћан ским вред но сти ма.

Ми то ло шким еле мен ти ма у пе сми Цар Ла зар се при во ле ва 
цар ству не бе ском, Д. Ђу ро вић се ба ви у два ра да, 1934. и 1935. 
Је дан од њих, штам пан у по себ ном из да њу, пред ста вља пре да ва ње 
одр жа но у ли те рар ној сек ци ји II ме ђу на род но га кон гре са сло вен
ских фи ло ло га у Вар ша ви 21. сеп тем бра 1934. а дру ги је штам пан 
у ча со пи су Пут25. Д. Ђу ро вић се у ова два ра да ба ви оми ље ном 
те мом по ве зи ва ња ми то ло ги је са мо ти ви ма из срп ске на род не по
е зи је, та ко по ми ње ту ма че ња за сим бо ле со ко ла, ла ста ви це и сл., 
али и под се ћа да су мо рал не вред но сти је ди но ме ри ло по ко ме се 
мо же по сма тра ти по је ди нац, а до бро вољ на жр тва за оп ште до бро, 
као што је то би ла ца ра Ла за ра је нај ве ћи чо ве ков иде ал. Док је 
по ру ка сва ком гра ђа ни ну на ше зе мље да је оба ве зан да ра ди на 
про спе ри те ту и уре ђе њу дру штве ног жи во та да би се сви љу ди 
осе ћа ли као бра ћа и дру го ви.

Реч ник ру скосрп ско хр ват ског је зи ка је нај зна чај ни је де ло 
Ди ми три ја Ђу ро ви ћа, ко јим је за ду жио срп ску ру си сти ку, али је 
нео прав да но за бо ра вљен због иде о ло шке кри ти ке Р. Ла ли ћа26, 
та да шњег управ ни ка Ка те дре за сла ви сти ку по сле из ла ска дру гог 
из да ња овог реч ни ка 1946. Реч ник је до жи вео три из да ња: пр во 

23 Ру жи ца Ра дој чић, на ве де но де ло, 171.
24 Да ра Да мља но вић, Ксе ни ја Кон ча ре вић, на ве де но де ло, 130.
25 Д. Ђу ро вић, Мит ски еле ме нат у све тло сти хри шћан ства у пе сми „Цар 

Ла зар се при во ле ва цар ству не бе ском”, Пут, 5, Бе о град, 1/1933–34, 280–286. 
26 Ра до ван Ла лић, Јед на рђа ва и штет на књи га, Бор ба, 170, Бе о град, 17. 

јул 1946, 2–3.
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1936. го ди не, по том 1946. и 2000, што је по ка за тељ ко ли ко је овај 
Реч ник био зна ча јан по ду хват за сво је до ба, али и ак ту е лан за пре
крет ни цу XX и XXI ве ка. Овај во лу ми но зни реч ник са 30.000 
ре чи ко ли ко се про це њу је да има на 1101. стра на, пред ста вља рад 
вре дан по ме на и по што ва ња27. Пр во из да ње Реч ни ка иза шло је 26 
го ди на по сле Ко шу ти ће вих При ме ра (1910), а пр ви је ко ји је штам
пан ре фор ми са ном азбу ком. Од са мог ау то ра са зна је мо да је ма
те ри јал за Реч ник при ку пљао пу них 15 го ди на од по чет ка ра да са 
сту ден ти ма Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу све до 1936. кад 
из ла зи из штам пе пр во из да ње. На са мом по чет ку ра да са сту ден
ти ма схва тио је да до ма ћој ака дем ској омла ди ни и кру го ви ма 
обра зо ва них љу ди за ин те ре со ва них за ру ски је зик, не до ста је је дан 
мо де ран Ру скосрп ско хр ват ски реч ник.

Ма кро струк ту ра Реч ни ка има ви ше це ли на: Пред го вор (стр. 
7–8) Об ја шње ња (9) Скра ће не ре чи 1) Ла тин ске: (9–10); 2) Срп ско
хр ват ске (10–11), ру ска азбу ка (12), спи сак на зи ва основ них бро је
ва од 1–20, по том де се ти це до 100, 101, 200, 300, 400, 500, 600 до 
1000 и 1000000. Гра ма ти ка ру ског је зи ка са др жи на по ме не О ру
ском пра во пи су (15–17), Фо не ти ка (17–29), Мор фо ло ги ја (30–73) и 
Реч ник (75–1101). На са мом по чет ку ау тор се ба ви при ро дом ак
цен та и ме стом ак цен та у ре чи, да је им пре си ван спи сак ла тин ских 
и срп ско хр ват ских скра ће ни ца. Ла тин ске ре чи се од но се углав ном 
на гра ма тич ке (ка те го ри је) пој мо ве, док Срп ско хр ват ске скра ће ни
це, обе ле жа ва ју 97 ка те го ри ја (ква ли фи ка то ри по ре кла, ди ја лек
ти зми, про фе си о на ли зми итд). По сле по гла вља Фо не ти ка, а пре 
са мог тек ста реч ни ка Д. Ђу ро вић ста вља на по ме ну да ће у Реч ни ку 
би ти обе ле жен са мо из го вор те жих ре чи бу ду ћи да је у Фо не ти ци 
да то до ста об ја шње ња о ру ском из го во ру. У Реч ни ку ру скосрп ско
хр ват ског је зи ка по том сле ди де таљ ни пре глед гра ма ти ке ру ског 
је зи ка, тек ма ло са же ти ја вер зи ја Ру ског књи жев ног је зи ка при ла
го ђе на по тре ба ма Реч ни ка, без ди ја хро ниј ских на по ме на и опи са, 
од су ству ју и по ре ђе ња са дру гим је зи ци ма, као и део о син так си. 
Про бле му но ве, ре фор ми са не, ру ске ор то гра фи је је по све ће но до
ста про сто ра уз исто риј ски осврт на пред у сло ве и то ко ве про ме на, 
те так са тив но бе ле же ње свих но во на ста лих по ме на, као и ау то ров 
од нос пре ма њи ма.

У са мом Реч ни ку при ме тан је ути цај реч ни ка Вла ди ми ра Да ља 
Толковыйсловарьживоговеликорусскагоязыка из 1905. и Ко шу
ти ће вих При ме ра28, о че му све до чи и сам ау тор ис пи су ју ћи на крају 

27 Ксе ни ја Кон ча ре вић, „Лек си ко граф ско де ло Ди ми три ја Ђу ро ви ћа”, 
На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 47/1, 2018, 456.

28 Ра до ван Ко шу тић, При ме ри књи жев но га је зи ка ру ског. Књи га 3: Реч ник, 
1910 (2. из да ње 1911, 3. из да ње 1926).
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Реч ни ка ли те ра ту ру ко ју је ко ри стио. Реч ник је обра зо ван по прин
ци пу твор бе них гне зда, у јед ном реч нич ком члан ку се да је се ман
ти за ци ја лек се ме и ње них из ве де ни ца. У Реч ни ку су при сут ни 
лин гво кул ту ро ло шки ко мен та ри код бе зе кви ва лент не лек си ке, 
де фи ни ци је пој мо ва из ра зних на у ка и об ја шње ња исто риј ских 
до га ђа ја, а зна ча јан део чи не уста ље не син таг ме и фра зе о ло ги зми. 
Све нам то ука зу је на чи ње ни цу да је др Ди ми три је Ђу ро вић био 
ин те лек ту а лац и пе да гог ши ро ких ин те ре со ва ња и до бар по зна
ва лац бо га тог лек сич ког фон да ру ског је зи ка. 

Овај основ ни јед но смер ни ру скосрп ско хр ват ски реч ник пред
ста вља озбиљ но лек си ко граф ско де ло за сво је до ба. Сто га и не чу
ди чи ње ни ца да се у но ви је вре ме по ја ви ло ви ше ра до ва29 у ко ји ма 
се по ку ша ва ис пра ви ти не прав да на не ту пи сцу Реч ни ка, због иде
о ло шке кри ти ке, те је за по че та ре ви зи ја овог де ла и њего вог зна
ча ја за исто ри ју до ма ће сла ви сти ке на на уч ни и ре ле ван тан на чин.

На ше ми шље ње је да штам па ње тре ћег из да ња овог Реч ни ка 
на пре крет ни ци два ве ка (2000) ни је би ло слу чај но јер се осе ћа ла 
ве ли ка пра зни на и по тре ба у пра ће њу лек си ке раз ли чи тих про
фе си о нал них жан ро ва, а по себ но је био ви дљив не до ста так у ре
ли ги о зној лек си ци и пој мо ви ма ве за них за пра во слав ни ре ли гиј ски 
об ред. Овај не до ста так је мо гао да на до ме сти Ђу ро ви ћев Реч ник 
ру скосрп ско хр ват ског је зи ка до из ла ска из штам пе дво смер ног 
Ру скосрп ског и срп скору ског те о ло шког реч ни ка30.

Реч ник ру скосрп ско хр ват ског је зи ка је нај зна чај ни је де ло Ди
ми три ја Ђу ро ви ћа, ко јим је за ду жио до ма ћу сла ви сти ку ме ђу рат ног 
пе ри о да.

Рад О срп ско хр ват ском ге ни ти ву на â, Ди ми три је Ђу ро вић 
пу бли ку је у Ла во ву у ча со пи су Жур нал славянської фiльольогиї 
„Сло во” 1937. го ди не, на укра јин ском је зи ку. Сту ди ја се са сто ји 
од 8 стра ни ца тек ста на пи са них на укра јин ском је зи ку. Д. Ђу ро вић 
по ја ву на став ка â, у ге ни ти ву мно жи не име ни ца, ло ци ра по по
ре клу и на стан ку у око ли ну Ли ма, где је у сред њем ве ку по сто ја
ла По лим ска шко ла пи сме но сти ко ја се раз ви ја у мно го број ним 
ма на сти ри ма, а го вор те обла сти је био књи жев ни је зик срп ских 
зе ма ља. Ова осо би на срп ско хр ват ског је зи ка ни је свој стве на ча
кав ским и кај кав ским го во ри ма и ни је про др ла у све што кав ске 
го во ре, ис ти че ау тор у за кључ ним ре че ни ца ма ово га ра да. 

29 Ксе ни ја Кон ча ре вић, „При лог про у ча ва њу ме ђу рат не сла ви сти ке: Ру
си стич ки опус др Ди ми три ја Ђу ро ви ћа”, Сла ви сти ка, XI II, Бе о град, 2009, 
497–508; Да ра Да мља но вић, Ксе ни ја Кон ча ре вић, на ве де но де ло; Ма ја Па вло вић 
Шај ти нац, на ве де но де ло; Ксе ни ја Кон ча ре вић, 2018, на ве де но де ло.

30 Ксе ни ја Кон ча ре вић, Ми лан Ра до ва но вић, Ру скосрп ски и срп скору ски 
те о ло шки реч ник. Бе о град: Слу жбе ни гла сник 2012.
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Овај ет но лин гви стич ки рад до но си ин те ре сант не и за ни мљи
ве ин фор ма ци је из срп ске кул тур не исто ри је и као та кав је мо гао 
би ти за ни мљив чи та о цу у Укра ји ни и окол ним зе мља ма, упо зна
ју ћи чи та о ца са ма на сти ри ма ко је су са гра ди ла кне жев ска бра ћа 
Не ма ња и Ми ро слав, по том о Ми ле ше ви као цен тру срп ске про све
те и пи сме но сти, ка ко ка же ау тор, од но сно цен тру пре пи си вач ке, 
пи сар ске и обра зов не де лат но сти ода кле се ши ри ла пи сме ност у 
дру ге кра је ве срп ских зе ма ља. 

Д. Ђу ро вић 1938. го ди не пу бли ку је рад Сим во ли у на род ној 
по е зи ји, ко ји је по фор ми је дан од ра до ва са бо љом на уч ном апара
ту ром. Д. Ђу ро вић се у овој рас пра ви ба ви по је ди ним сим бо ли ма 
из на род не по е зи је, не ки од њих се сре ћу и у дру гим кул ту ра ма. 
Сим бо ли ко је овом при ли ком ау тор об ра ђу је су: цве ће, за ста ва и 
бар јак; број три; по том жи во ти ње у упо ред ној ми то ло ги ји ви ше 
зе ма ља као што су со ко, ла буд, ла ста ви ца, га вран, ку ка ви ца; при
род не по ја ве ко је та ко ђе мо гу би ти сим бо ли, као што су по мра че ње 
сун ца или за ла зак сун ца, па да ње зве зда, све су то ве сни ци смр ти 
или не сре ће. На кра ју Д. Ђу ро вић за кљу чу је да су сим бо ли у на
род ној књи жев но сти уста ље ни, а у умет нич кој књи жев но сти је то 
ви зи ја сва ког пи сца по на о соб. У ра до ви ма овог ти па нај ви ше се 
ис по ља ва ау то ро во на дах ну ће у опи си ва њу по ја ва из на род не и 
свет ске књи жев но сти, као и ње го ва еру ди ци ја.

4.

Има ју ћи у ви ду до са да ре че но о Ди ми три ју Ђу ро ви ћу, може
мо из не ти не ко ли ко за кљу ча ка о жи во ту и де лу Ди ми три ја Ђу ро
ви ћа и ње го вом до при но су до ма ћој сла ви сти ци. Свој ван се риј ски 
та ле нат и зна ња ко је је сти цао у пре сти жним на уч ним уста но ва ма 
сво га вре ме на ши ром Евро пе, а нај ви ше у Ру си ји, Ди ми три је Ђу
ро вић на жа лост, ни је у пот пу но сти ис ко ри стио и ни је дао онај зрео 
плод ко ји би се од на уч ни ка ње го вих мо гућ но сти с пра вом мо гао 
оче ки ва ти. Од лич не те ме ље по ста вио је у мла до сти то ком шко
ло ва ња на нај бо љим уни вер зи те ти ма у Ру си ји и то ком сту диј ских 
бо ра ва ка у Пра гу и Лај пци гу, али од по врат ка у зе мљу до ла зи до 
стаг ни ра ња, не ма ју ћи уви да у но ви ју ли те ра ту ру (де лом због не
мо гућ но сти ње ног пра ће ња у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, због 
пре ки да ди пло мат ских, на уч них и кул тур них ве за са СССРом). Од 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка по чи ње ње гов по сте пе ни пре
ла зак са на уч ног ра да на на уч нопо пу лар ни и пу бли ци стич ки рад, 
до ста су у то ме до при не ла и ње го ва по ли тич ка ин те ре со ва ња и 
члан ство у ор га ни за ци ји „На род на од бра на”. 
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До ми нант на Ђу ро ви ће ва ка рак те ри сти ка је, ре кли би смо, 
не у мо ран дух ко ји га је под сти цао да не пре кид но и упор но пи ше 
књи ге и об ја вљу је ра до ве ка ко у по себ ним из да њи ма та ко и у мно
го број ним до ма ћим и у не ко ли ко стра них ча со пи са, на и ла зе ћи на 
по зи тив не и не га тив не кри ти ке и освр те до ма ће и стра не струч не 
и на уч не јав но сти. 

Ди ми три је Ђу ро вић је сво јим ра зно вр сним ства ра лач ким 
опу сом оста вио тра га у срп ској ме ђу рат ној лек си ко гра фи ји, гра
ма то гра фи ји, лин гво ди дак ти ци и лин гво кул ту ро ло ги ји. Овај рад 
је по све ћен са же том пред ста вља њу нај ва жни јих де ла Ди ми три ја 
Ђу ро ви ћа с ци љем да се пре и спи та ње гов зна чај и до при нос срп
ској ме ђу рат ној сла ви сти ци.

На да мо се да ће наш рад по мо ћи да де ло не у мор ног пре га о ца 
до ма ће сла ви сти ке др Ди ми три ја Ђу ро ви ћа на ђе но во ме сто у 
исто ри ји сла ви сти ке и ру си сти ке, оно ко је за слу жу је и ко је му 
при па да.

Мср Дра га на Д. Са вин, 
про фе сор ру ског је зи ка 
и књи жев но сти,
Уни вер зи тет у Бе о гра ду,
Фи ло ло шки фа кул тет,
Док тор ске сту ди је
dra ga na na u ka@g mail.com 
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ЛЕ ШЕК КО ЛА КОВ СКИ

ПО ХВА ЛА ИЗ ГНАН СТВА

Два де се ти век с по пу лар ним ли ко ви ма „ин те лек ту а ла ца у 
из гнан ству” мо же да се хва ли ше из у зет ним ро до сло вом: од Анак
са го ре, Ем пе до кла и Ови ди ја, ка сни је од Дан теа, Оха ме, Хоб са, 
све до Шо пе на, Миц кје ви ча, Хер це на, чак Вик то ра Игоа. Прем да, 
у ве ћи ни слу ча је ва са вре ме ни еми гран ти пре су еми гран ти не го 
из гна ни ци у пра вом сми слу ре чи. Пре те жно ни су би ли де пор то
ва ни из вла сти тих зе ма ља, уда ља ва ни суд ским ре ше њи ма већ су 
бе жа ли од по ли тич ких про го на, пред за тво ри ма и смр ћу или јед
но став но пред санк ци ја ма цен зу ре.

То раз ли ко ва ње је бит но из пси хо ло шких раз ло га. Че сто су 
се љу ди, ко ји су до бро вољ но бе жа ли од ти ран ских ре жи ма, осе
ћа ли не ла год но. Ви ше ни су би ли из врг ну ти опа сно сти ма и те шко
ћа ма, са ко ји ма мо ра ју сва ко днев но да се бо ре њи хо ви при ја те љи 
или цео на род, са ко ји ма се по и сто ве ћу ју. Ствар не мо же да се 
ре ши јед но знач но; не мо гу да се утвр де очи глед на пра ви ла, да би 
се утвр ди ла ја сна пра ви ла, да би се до не ле пре су де, ка да је од лу
ка о еми гра ци ји би ла оправ да на, а ка да ни је. Ла ко је кон ста то ва ти 
да не би би ло ни ка кве ко ри сти, да су Ајн штајн или То мас Ман 
оста ли у хи тле ри стич кој Не мач кој или ка да Ша гал не би на пу стио 
со вјет ски Ви тебск. У Пољ ској и Со вјет ском Са ве зу жи ве мно ги људи 
ко је би њи хо ве вла сти ра до по сла ле у не ку дру гу зе мљу, а ти људи 
упор но од би ја ју да оду, од лу чу ју се на за твор, про го не и бе ду. Ко 
сме да ка же да ни су у пра ву? Сол же њи ци на и Бу ков ског тре ба ло 
је на си лу уда ља ва ти из њи хо ве зе мље, да би по де ли ли ту жну суд
би ну сто ти на ис так ну тих ин те лек ту а ла ца, ко је су со вјет ске вла сти 
не по сред но по сле ре во лу ци је осу ди ле на из ган ство. Мно гим пред
вод ни ци ма „Со ли дар но сти” пред ла га на је сло бо да по це ну еми
гра ци је, ме ђу тим они су од би ја ли – не ки чак и да нас пре би ва ју у 
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за тво ри ма, а не ки дру ги уско ро мо гу да се на ђу у њи ма. Ми лан 
Кун де ра је на пу стио Че хо сло вач ку, Че слав Ми лош Пољ ску и на 
осно ву њи хо вих ис ку ста ва на ста ла су из у зет на де ла са вре ме не 
књи жев но сти. Ха вел је остао у сво јој отаџ би ни, као и Хер берт. 
Свим тим љу ди ма за мно го шта смо за хвал ни. Док тор Фа уст и 
ро ма ни На бо ко ва плод су еми гра ци је, као и де ла Џо зе фа Кон ра да, 
Јо не ска или Ке стле ра, а Ар хи пе лаг Гу лаг не би мо гао да на пи ше 
из гна ник. Ме ђу тим, не мо гу да се фор му ли шу оп шта пра ви ла, 
ко ја би од ре ди ла ка да је од лу ка о из гна нству ис прав на.

Ка да го во ри мо о „ин те лек ту ал цу у из гнан ству”, та ко ре ћи, 
увек ми сли мо на не ког ко је по бе гао од овог или оног ви да на си ља, 
прет по ста вља ју ћи да је из бе гли штво, чак при нуд но, из мно го разло
га бо ље не го оста ја ње у зе мљи. Осо би тост Ру си је (мо жда с об зи ром 
на ње на про стран ства) пред ста вља про гон ство у окви ру вла сти те 
зе мље; из гна ник до би ја нај го ре од оба ре ше ња: ну жност на пу шта
ња род не зе мље и исто на си ље, ка кво је тр пео пре из гнан ства 
(ма да, и у том слу ча ју сте пен те го ба мо же би ти раз ли чит – до вољ но 
је упо ре ди ти про гон ство Пу шки на на Крим са про гон ством Са
ха ро ва у Гор ки). Из о ста вља ју ћи ту ствар, мо же мо сма тра ти очи
глед ним, да еми гра ци ја има под јед на ко ко ри сне стра не (сло бо да), 
као и штет не (ис ко ре њи ва ње, про бле ми са стра ним је зи ци ма).

Па ипак, од го вор на пи та ње ни је очи гле дан, да ли је еми гра
ци ја са мо из бор ма њег зла или је, та ко ђе, отва ра ње но вих ду хов
них мо гућ но сти, не по зна тих они ма ко ји су оста ли у отаџ би ни. 
Од го вор на ово пи та ње по тра жи мо упо ре ђу ју ћи га са суд би ном 
нај и ску сни јих из гна ни ка, из гна ни ка пар екс е ланс, Је вре ја.

Док су жи ве ли у ге ти ма, чу ва ју ћи свој иден ти тет у љу шту ри 
сво јих ве о ма сло же них ри ту а ла и та буа (мо жда им је то сло же но 
мно штво њи хо вих пра ва омо гу ћа ва ло да ис тра ју: по бо жан Је вре јин 
ни је мо гао да жи ви ме ђу стран ци ма, а исто вре ме но да чу ва сво је 
оби ча је; сам њи хов број при мо ра вао је Је вре је да жи ве у за јед ни
ци и оне мо гу ћа вао ута па ње у хри шћан ско дру штво), мо гли су да 
да ју мно ге ис так ну те тал му ди сте и ко мен та то ре Све тог пи сма, 
ме ђу тим, њи хо ва кул ту ра би ти са ла је у за тво ре ној ен кла ви. У гео
граф ском сми слу, ге не ра ци ја ма су би ли љу ди без отаџ би не, али 
не стран ци у ге ти ма. Упор но су чу ва ли у ср ци ма и умо ви ма из гу
бље ну из ми шље ну отаџ би ну, ма ње или ви ше рав но ду шни пре ма 
кул тур ном све ту хри шћа на. За по бо жног ха си да ни је има ло – када 
је реч о кул ту ри – ве ћи зна чај да ли жи ви у Вар ша ви, у Шан га ју 
или у Бу е нос Ај ре су; уз ди зао је у се би ве ру ко ја му је пре не та; да 
бу де чу вар тог пре но са би ло је до вољ но да чу ва свој ду хов ни жи вот. 
Ме ђу тим, ка да су по че ле да про па да ју зи ди не ге та под ути ца јем 
та ко зва не еман ци па ци је (ва ља има ти у ви ду, да тај вред ну ју ћи 
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по јам ни је јед но зна чан), Је вре ји су про др ли у ду хов ни про стор 
Евро пе из не на ђу ју ће бр зо и успе шно. Не ки, као Маркс, Фројд или 
Ајн штајн по ста ли су осва ја чи све та, хи ља де Је вре ја укло пи ло се 
у ели те свих обла сти ци ви ли за ци је: у на у ку, умет ност и по ли ти ку. 
До не кле, за хва љу ју ћи то ме што су еми гри ра ли из ко лек тив не 
еми гра ци је, по ста ли су из гна ни ци у са вре ме ном зна че њу. Ма да, 
без на по ра, ве ћи ни њих ни је по шло за ру ком пот пу но да из гу бе 
дав на шњи иден ти тет и да се пот пу но аси ми лу ју. Пле ме на, ме ђу 
ко ји ма су жи ве ли, при ма ла су их као стран це и по свој при ли ци 
упра во та ко не ја сан ста тус, нео д ре ђен иден ти тет, до пу штао им је 
да ви де и сум ња ју у ви ше ства ри не го што су то чи ни ли љу ди који 
су од ро ђе ња при род но осе ћа ли сво ју при пад ност. Же лео бих да 
ка жем, да су ан ти се ми ти (уко ли ко ни су фор му ли са ли сво је по гле де 
ко ри сте ћи ар гу мен те по пут га сних ко мо ра) оспо со би ли у при лич
ној ме ри Је вре је за број на ве ли ка до стиг ну ћа, упра во због то га 
што су им пре пре чи ли пут ка мо рал ној и ин те лек ту ал ној си гур
но сти, ко ју пру жа пле мен ска при пад ност – оста вив ши Је вре је у 
при ви ле го ва ном по ло жа ју аут сај де ра.

По зна то је да је по ло жај аут сај де ра из спо знај них раз ло га при
ви ле го ван. Ту ри ста че сто опа жа ства ри ко је не опа жа ју ста нов ни
ци да те зе мље, јер су за њих то при род ни еле мен ти жи во та (ту ми 
па да на па мет ту ри ста у Аме ри ци, Алек сис де Тор квил). 

За на ро де Књи ге, ка ко хри шћа не, та ко и Је вре је, из гнан ство је 
обич на и не из бе жна суд би на љу ди на зе мљи. Мо же се ићи и да ље, 
твр де ћи да се мит из гнан ства на ла зи у осно ви свих ре ли ги ја и да 
је у при ро ди сва ко га истин ско вер ско ис ку ство. У по ру ци сва ког 
вер ског кул та са др жа на је ве ра, да је наш дом не где дру где. Прем
да се из тог уве ре ња мо гу из ву ћи два пот пу но раз ли чи та прак тич
на за кључ ка. Је дан је пре зир пре ма све му зе маљ ском и са мом жи
во ту, ко ји не до но си ни шта осим не сре ћа и пат њи: та квом уве ре њу 
че сто во ди и бу ди стич ка му дрост. Ме ђу тим, та ко ђе се мо же за кљу
чи ти да је из гнан ство ве ли ка шан са за чо ве чан ство, ко ју тре ба 
ис ко ри сти ти на по врат ном пу ту Оцу. Та ква ве ра до ми ни ра у глав
ним прав ци ма ју деј скохри шћан ске ци ви ли за ци је. То та лан пре зир 
пре ма ма те ри ји, те лу и зе маљ ским вред но сти ма у исто ри ји хри
шћан ства био је мар ги нал на по ја ва. Основ но у хри шћан ском од но
су пре ма жи во ту мо же се из ра зи ти на сле де ћи на чин: жи ви мо у 
из гнан ству и ни ка да не сме мо то да за бо ра ви мо, отуд сва ово зе маљ
ска бла га и ци ље ви мо ра ју се сма тра ти ре ла тив ним и дру го ра зред
ним, ма да је ре ал ност и на ша при род на оба ве за да их ко ри сти мо. 
При ро да је про тив ник, ко га тре ба при до би ти, а не од ба ци ти. 

Прет по ста ви мо да су те о ло зи у пра ву ка да ка жу, да би на ши 
пре ци у Еде ну спо зна ли те ле сну љу бав и до не ли на свет по том
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ство, чак да су се осло ни ли на ис ку ше ње и оста ли у ста њу бла го
сло ве ног не зна ња по пи та њу До бра и Зла. Ме ђу тим, та да не би 
ни ка да мо гли да да ју по че так чо ве чан ству ко је нам је по зна то: 
чо ве чан ству спо соб ном за ства ра ње.

Упра во та фе ликс кул па и из гнан ство ко је је усле ди ло на кон 
ње, за јед но с пат њом и опа сно сти ма из ву кли су љу де из ста ња 
не бе ског ми ра и су прот ста ви ли злу, опа сно сти, бор би и бо лу, ства
ра ју ћи на тај на чин нео п ход не усло ве за људ ско би ти са ње. Ства
ра ла штво је на ста ло из не си гур но сти, из не ке вр сте из гнан ства, 
из ис ку ства бес кућ ни штва.

Фи ло зо фи ја мо же да не ги ра чи ње ни цу из гнан ства или – ка
ко хри шћа ни ви ше во ле – да га пред на ма при кри ва ју; она ко ка ко 
су то чи ни ли по бор ни ци ем пи ри зма, на ту ра ли зма, ма те ри ја ли зма 
и сци јен ти зма. Фи ло зо фи ја, та ко ђе, мо же да при хва ти ту чи ње ни
цу и по ку ша да про на ђе по врат ни пут ко нач ном по ми ре њу чо ве ка 
с бив ством – она ко ка ко то ме при сту па Хе гел. Та ко ђе, мо же да при
хва ти чи ње ни цу, при том не ве ру ју ћи да се на ша суд би на мо же 
про ме ни ти; при че му смо осу ђе ни на не пре ста ну че жњу за не по
сто је ћим ра јем; ег зи стен ци јал ној фи ло зо фи ји у на шем ве ку по шло 
је нај бо ље за ру ком, да из ра зи ту роб ну ви зи ју те вр сте – гор ке 
пло до ве Про све ће но сти.

Хри шћан ски по јам пр во бит ног из гнан ства мо же се про ши
ри ти и њи ме об у хва ти ти дру го из гнан ство, од но сно из гнан ство из 
из гнан ства, а та ко ђе тре ће, че твр то. (На при мер, мо же се твр ди ти 
да је Спи но за био че тво ро стру ки из гна ник: прог нан је из је вреј
ског дру штва, ко је се на се ли ло у Ам стер да му на кон про те ри ва ња 
из Пор ту га ли је, где је бо ра вио на кон про гон ства из Ере ка, ко је је 
од ре дио Бог на кон из гнан ства из Еде на.)

Из гнан ство се мо же сма тра ти не сре ћом или иза зо вом, а мо же 
би ти и из вор де пре си је или бол но бо дре ње.

Мо же мо да се слу жи мо стра ним је зи ком због то га што смо 
при мо ра ни на то, или да се тру ди мо да у ње му ви ди мо лин гви
стич ка бла га ко ја по сто је са мо у ње му, не до пу шта ју ћи пре во ђе ње; 
на тај на чин мо же мо да обо га ти мо свој ум, а не са мо тех нич ке 
спо соб но сти спо ра зу ме ва ња. Мо же мо да кон фрон ти ра мо сво ју 
тач ку гле ди шта до шља ка с тач ком гле ди шта ста ро се де ла ца и на 
тај на чин да на па ја мо ду хов ни фер мент, ко ји се че сто ис по ста вља 
ства ра лач ки и ко ри стан за обе стра не. У са вре ме ној исто ри ји има 
до ста при ме ра за то. Ни је ми по зна то ни јед но де ло ко је ис тра жу
је уло гу ко ју су у исто ри ји Евро пе, у кул ту ри од и гра ли ра зни 
об ли ци ин ди ви ду ал не и ко лек тив не еми гра ци је.

Сто га не ма сум ње да без свих тих, вер ских или по ли тич ких 
раз ло га, ко ји су иза зва ли из гнан ства и са мо изг нан ства, без тих 
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бе гу на ца и еми гра на та, ин те лек ту ал ни и умет нич ки жи вот Евро
пе био би са свим дру га чи ји.

При мер су ху ге но ти1 у Ен гле ској и Хо лан ди ји; ита ли јан ски 
вер ски ра ди ка ли и уни та ри јан ци2 ко ји су тра жи ли уто чи ште у 
Пољ ској у дру гој по ло ви ни XV века (та да ве о ма то ле рант ној): пољ
ски уни та ри јан ци у за пад ној Евро пи у дру гој по ло ви ни XVII ве ка 
ини ци ја то ри су ра ног про све ти тељ ства.

Је вре ји про те ра ни из ибе риј ских зе ма ља; бе гун ци из Сред ње 
и Ис точ не Евро пе под ко му ни стич ком вла шћу. Сви они да ли су 
до при нос, по не кад ве о ма зна ча јан, ци ви ли за ци ји зе ма ља ко је су 
их при хва та ле, чак ка да мно го пу та ни су при хва та ни ср дач но и 
би ли тре ти ра ни са сум њом. Еми гран ти Тре ћег рај ха ве о ма су ути
ца ли на аме рич ки ин те лек ту ал ни жи вот. Не ки су го во ри ли да је 
то био зло ко бан ути цај, али ко зна ко на чан би ланс то га?

Хте ли то или не хте ли, мо ра мо да при хва ти мо чи ње ни цу, да 
жи ви мо у епо си из бе гли ца, еми гра на та, но ма да и ту ма ра ла, ко ји 
кр ста ре кон ти нен ти ма и кре пе сво ја ср ца сво јим ду хов ним или 
ет нич ким, не бе ским или зе маљ ским, ствар ним или из ма шта ним 
– отаџ би на ма.

Пот пу но бес кућ ни штво је не под но шљи во. Угро зи ло би осно ве 
чо ве ко ве ег зи стен ци је. Да ли је мо гућ са вр шен ко смо по ли ти зам? 
Ди о ген Ла ер ти је пи ше: ка да су упи та ли Анак са го ру да ли га се 
ствар но не ти че ње го ва отаџ би на, од го во рио је, да га се ве о ма ти че 
и по ка зао је не бо. Не ки и да нас при ча ју о истим ства ри ма: твр де 
да их не ин те ре су је пле ме, у ко ме су се ро ди ли, чак да пре ма њему 
ни су уоп ште ло јал ни; ипак, сме ли се сум ња ти да та ква оба ве ште
ња сле де из искре ног ве ро ва ња. 

Осим по је ди нач них љу ди ко ји су бе жа ли од ти ра ни је или су 
про те ри ва ни из сво јих зе ма ља, по сто је чи та ви на ро ди, где су љу ди, 
не на пу шта ју ћи род ну зе мљу, ли ше ни пра ва гра ђан ства у вла сти тој 
отаџ би ни, ипак оста ја ли гра ђа ни те др жа ве, чак кад би се њи хо ва 
зе мља на шла под стра ном оку па ци јом. Та ква је суд би на – на дај мо 
се, про ла зна – на ро да Сред ње и Ис точ не Евро пе. Рас цеп уну тар 
др жа ве, ко ју гра ђа ни не осе ћа ју као сво ју, прем да се на зи ва ју ње
ним вла сни ком, и отаџ би не, ко ју би же ле ли да чу ва ју, при дао им 
је дво знач ни ста тус, ста тус по лу изг на ни ка. Др жа ва ли ше на су ве
ре ни те та по ку ша ва да оду зме љу ди ма исто риј ско пам ће ње, ис кри
вљу је га и де фор ми ше пре ма ак ту ел ним по ли тич ким нор ма ма. 
Ме ђу тим, ко лек тив но пам ће ње је отаџ би на. Ако је је дан део Евро пе 

1 Ху ге но ти – при ста ли це ре фор ма ци је у Фран цу ској од 16. до 18. ве ка. 
– Прим. прев.

2 Уни та ри јан ци или из вор ни хри шћа ни ве ро ва ли су као и Је вре ји у јед ног 
Бо га. То ве ро ва ње је пре вла да ва ло пр вих 300 го ди на хри шћан ства. – Прим. прев.
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ис ко ре њен, шта мо же да оче ку је дру ги део? Да ли ће цео свет бити 
осу ђен на уну тра шње по лу изг нан ство? Да ли Бог же ли да нас 
под се ти, на при лич но бру та лан на чин, да је из гнан ство трај но део 
људ ских жи вот них усло ва? Не ми ло срд но, ма да за слу же но се ћа ње!

(Leszek Kołakow ski, Moje słuszne poglądy na wszystko. – Kraków, 
Znak, 2000, str. 314–320).

Пре ве ла с пољ ског
Би сер ка Рај чић
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СВЕ ДО ЧАН СТВА

ВЛА ДИ МИР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ДО СТО ЈЕВ СКИ И СРП СКА ХРИ ШЋАН СКА  
МИ САО ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА: МОЈ  
ОГЛЕД ИЗ НЕ ПРИ СТА ЈА ЊА НА НА УЧ НОСТ

ЗА ШТО ОВО НИ ЈЕ НА УЧ НИ РАД?

Све сам био при пре мио за рад о ме ђу рат ној ре цеп ци ји До сто
јев ског у на шој „де сној”, „кон зер ва тив ној” (у ства ри, хри шћан ској) 
ми сли – на уч ни апа рат је био спре ман да поч не да кло па ра, и да, 
на осно ву то га, до би јем не ки бод и не што угле да у до ма ћој на уч ној 
за јед ни ци (по што сам при су ство вао ску пу у ор га ни за ци ји „ру ског 
оде ље ња” Фа кул те та по ли тич ких на у ка о Фјо до ру Ми хај ло ви чу, 
он да кад је, што ужи во, што „он лајн”, одр жа ван у Ру ском до му у 
Бе о гра ду, знао сам да ће збор ник би ти од ли чан). А он да сам ре шио 
да при ло жим рад, али да, де мон стра тив но, и од у ста нем од на уч ног 
апа ра та и бо до ва. Ако тре ба, и од сва ког угле да у на уч ној за јед
ни ци Ср би је, по шту ју ћи све истин ске на уч ни ке ко ји ће се овом 
те мом ба ви ти на ме то до ло шки ис пра ван на чин. Спре ман сам да 
мој рад, ова кав, не на у чан и нео пре мљен, ни не иза ђе у збор ни ку, 
и ње го ве уред ни ке уна пред оправ да вам ако га не об ја ве. Али апа
рат и бо до ве не ћу, и то у име Фјо до ра Ми хај ло ви ча! 

Од лу ку сам до нео у тре нут ку ка да сам, по чет ком мар та 2022, 
про чи тао да су, на јед ном од ми лан ских уни вер зи те та, пи сцу и 
пре во ди о цу Па о лу Но ри ју за бра ни ли да др жи пре да ва ња о До сто
јев ском, због „ру ске агре си је на Укра ји ну”. Пре да ва ња је тре ба ло 
да се одр же под на сло вом „Ве ли ка Ру си ја, сен ти мен тал но пу то ва
ње у Зе мљу ца ре ва, Со вје та, но вих бо га та ша и нај леп ше ли те ра
ту ре на све ту”. Но ри је из ја вио:
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Не са мо би ти жи ви Рус у Ита ли ји не го би ти и мр тав Рус, да нас 
је кри ви ца. Ово што се до га ђа у Ита ли ји да нас је ка ри ка ту рал но: 
ита ли јан ски Уни вер зи тет ко ји за бра њу је је дан курс је не што не ве
ро ват но. На про тив, ових да на тре ба ло је ви ше го во ри ти о До сто
јев ском. 

У но ви на ма Ил Фа то Ку о ти ди а но пи са ло је, тим по во дом: 

Све ово до га ђа се у име За па да ко ји се про кла му је као ко лев
ка то ле рант но сти и де мо кра ти је, па ка ко је мо гу ће да то ле рант ност 
и де мо кра ти ја про из во де пра во на цен зу ру са на ме ром да се мо ра 
ми сли ти са мо на је дан је ди ни на чин?

НА СТРА НИ ЧО ВЕ КА ИЗ ПОД ЗЕ МЉА

След ми сли ко ји ма сам се од ре као про пи са ног опре ма ња тек
ста ја сан је: си стем бо до ва ња сми слио је „по си сти ни ти” За пад, да 
би, пре све га, дру штве не на у ке, ли шио сло бо де, по ни жа ва ју ћи 
сва ку ми сао лу дач ком ко шу љом кван ти фи ка ци је. На уч ни апа рат 
кло па ра и звр ји, а жи вот, жи ви жи вот, би ва по ти снут са об зор ја 
људ ске ми сли. Бо ду је се, ме ђу на род но, са мо оно што од го ва ра 
по ли тич ки ко рект ној аген ди. Уо ста лом, овим тек стом, ко ји ће се 
ба ви ти за да том те мом, али ОНА КО КА КО ЈА ХО ЋУ (на гла сак је, 
на рав но, на „ја хо ћу”, као код чо ве ка из под зе мља), ста јем на стра
ну До сто јев ско вог „ан дер гра унд фи ло зо фа”, ко ји ка же: 

Ви ди те, го спо до, ра зум је до бра ствар, то је нео спор но, али је 
ра зум ипак са мо ра зум и за до во ља ва са мо ра зум ске чо ве ко ве спо
соб но сти – а хте ње је из раз це лог жи во та, то јест це лог чо ве ко вог 
жи во та, за јед но са ра зу мом и свим оста лим че шка њем. Иа ко наш 
жи вот у сво јим ма ни фе ста ци ја ма че сто ис па да ни шта ван, ипак је 
жи вот, а не са мо из вла че ње ква драт ног ко ре на [...] Два пу та два је 
че ти ри, то је ипак не сно сна ствар. Два пу та два је че ти ри, то је, по 
мом ми шље њу, про сто без оч на др скост. Два пу та два је че ти ри 
по на ша се као ман гуп, ис пре чио вам се на пу ту, под бо че них ру ку 
и пљу је на све [...] Ви ве ру је те у не раз ру ши ви кри стал ни дво рац, 
на и ме, у та ко са вр ше но зда ње да му се не ће мо ћи ни кри шом је зик 
ис пла зи ти ни ти у џе пу по ка за ти ши пак. А ја се, мо жда, за то и бо јим 
тог двор ца што је кри ста лан и не раз ру шив, што му се ни кри шом 
не ће мо ћи је зик ис пла зи ти.

И за то, ево, овим тек стом, ко ји го во ри о ме ђу рат ним Ср би ма 
и До сто јев ском, пла зим је зик кри стал ном двор цу то та ли тар ног 
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гло ба ли зма, ко ји је, ових да на на ср нуо на До сто јев ског, и спре ча
ва га да го во ри у Ита ли ји, и ућут ку је га на ко лек тив ном За па ду. 

Иро ни јом суд би не, слу ча јем ко ји је ко ме ди јант, Бож јим до
пу ште њем – ка ко хо ће те! – скуп о До сто јев ском, ко га је, са по што
ва њем, 2021. го ди не по ми ња ла це ла пла не та, у књи зи тре ба да се 
по ја ви у ча су пре цр та ва ња и Ру си је и ње ног нај ве ћег пи сца. Та ква 
је суд би на про зор љив ца ко ји је го во рио да је ствар ност фан та стич
ни ја од сва ке фан та зи је. 

Ово је мој при лог фан та стич ној ствар но сти, ко ја не же ли да 
је бо ду ју, и не ће да чу је за на уч ни апа рат. А на ши су зна ли, зна ли!

Је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић је, уо чи Пр вог свет ског ра та, 
ста вио до зна ња да ће мо мо ра ти да би ра мо из ме ђу иде о ло ги зо ва
ног Ни чеа и све чо ве штва До сто јев ског. Отац Ју стин Ће лиј ски је 
До сто јев ског на звао про ро ком и апо сто лом пра во слав ног ре а ли зма 
(Бог је по стао Чо век, и та ко за у век учвр стио на шу ствар ност, да 
се не рас пад не), а Мом чи ло На ста си је вић је (дав ши срп ској по е
зи ји стих да је „ду бље дно ду ши но стра да њу”) знао да је, ка ко је 
го во рио ве ли ки ру ски ви ди лац, пат ња гно се о ло шки пут по пре
имућ ству. Вла ди мир Ву јић, ау тор „Спу та не и осло бо ђе не ми сли” 
и пре во ди лац Шпен гле ро ве „Про па сти За па да”, ве ро вао је да ће 
Сло ве ни, на тра гу До сто јев ског, ство ри ти све чо ве чан ску кул ту ру. 
Иси до ра Се ку лић је ука зи ва ла на то да је Рас кољ ни ков сва ко од 
нас, и да је баш сва ко крив пред бли жњи ма за то што ни је она кав 
ка квим га је Бог за ми слио.

ШТА СУ ВИ ДЕ ЛИ ОНИ СА ДЕ СНА

За на ше ме ђу рат не љу би те ље До сто јев ског, пре све га, оне 
„де сне”, „кон зе рва тив не”, он је био и остао про рок, ко ме се ствар
ност на ста ла ко му ни змом же сто ко осве ти ла јер ју је при ка зао 
ка ква ће би ти. Та ко се у јед ном тек сту у По ли ти ци, го ди не 1927, 
по ја ви ло све до че ње о „тра ге ди ји по ро ди це До сто јев ског”:

Ре во лу ци ја ко ју је До сто јев ски пред ска зи вао и гну шао је се 
уна пред, као да му се хте ла осве ти ти за од врат ност пре ма њој. Годи
не 1921, ка да је Ру си ја тре ба ла да све ча но про сла ви сто го ди шњи цу 
ње го вог ро ђе ња, у јед ној бед ној со би ци уми ра ла је од гла ди ње го ва 
же на, па од мах за њом ње гов син Фјо дор, ме сец да на ка сни је ње гов 
унук Фе ђа, и нај зад је у еми гра ци ји, у Ри му, за вр ши ла у бе ди кћи 
ве ли ког пи сца и с му ком са хра ње на од при ло га ко ји су из ме ђу себе 
са ку пи ли не ко ли ко ру ских из бе гли ца. 
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До сто јев ском се со вјет ска пре врат нич ка ствар ност све ти ла 
за то што ју је при ка зао као при ка зу, у свој ње ној утвар но сти кр ви, 
зла и зло чи на.

Оба сја ва ју ћи, у ча со пи су Ми сао 1931, ве ли ког пи сца као профет
ску фи гу ру са вре ме но сти, ру ски еми грант По го дин је за бе ле жио:

За чо ве чан ство До сто јев ски је ва жио пр вен стве но као фи ло
зоф и мо ра лист, ко ји је осе ћао сву ду би ну про тив реч но сти људ ске 
кул ту ре и пред ви део мо рал ни ћор со как у ко ји је за па ло са вре ме но 
чо ве чан ство. 

Про рок, па он да пи сац – то је био основ ни став о Фјо до ру 
Ми хај ло ви чу. И ме ђу Ср би ма ко ји су га ту ма чи ли, на рав но. Уо чи 
Пр вог свет ског ра та, је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић је на пи сао 
текст „Ни че и До сто јев ски”, у ко ме је ука зао да су ве ли ки Не мац 
и ве ли ки Рус про ро ци За па да и Ис то ка, ко ји ула зе у су коб на жи
вот и смрт, и да Ср би, кад се бу де би ра ло, мо ра ју ста ти на стра ну 
Све чо ве ка, а не Над чо ве ка. Ве ли ми ро вић је, на пр ви по глед уз
гред но, уо чио да ствар ност „до сто јев ску је”, бар кад је За ра ту стрин 
гла сно го вор ник у пи та њу. Ни че је, на и ме, Фјо до ра Ми хај ло ви ча 
сма трао је ди ним пси хо ло гом од ко га је не што на у чио, а у лу ди ло 
је оти шао по сце на ри ју Рас кољ ни ко вље вог сна пред уби ство ба бе. 
Гр лио је ко ња ко га је га зда ту као.

ЕКС КУРС: ИЗ СНА У СТВАР НОСТ ИЛИ  
НИ ЧЕ ОВ КО НАЧ НИ СЛОМ

У апри лу 1888. сти гао је Ни че, по са ве ту сво јих при ја те ља, 
у Ита ли ју, у То ри но. Био је пре сре ћан јер се у гра ду осе ћао „да шак 
до брог 18. ве ка”. Све му се сви ђа ло – од ули ца и пар ко ва до ре ке 
Па да, крај ко је је ше тао. Пи сао је ин тен зив но сво је ан ти хри шћан
ске спи се, „фи ло зо фи ра ју ћи че ки ћем” (ње гов из раз). Сви рао је и 
кла вир (био је му зич ки об да рен, ра ни је је и ком по но вао). А 12. 
ма ја је у сво ју бе ле жни цу за пи сао не што нео бич но, што ни је има
ло ве зе с ње го вим за но си ма тих да на:

Мо тив сли ке. Ко чи јаш. Зим ски пеј заж. Ко чи јаш с из ра зом 
одур ног ци ни зма ижи вља ва се на вла сти том ко њу. Јад но ство ре ње, 
од ра не ко же, окре ће гла ву пре ма ње му – са за хвал но шћу, са ве ли ком 
за хвал но шћу. 

Лу ди ло се ко нач но про ја ви ло 3. ја ну а ра 1889, ка да је ње гов 
ста но да вац Да вид Фи но ви део сле де ћу сце ну (по Гу ста ву Хер лин гу 
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– Гру ђин ском) – дво ји ца по ли ца ја ца во де Ни чеа, окру же ног го ми
лом ра до зна ла ца: „На шли су га на Виа По ка ко гр ли ко њу врат, од 
ко га су га је два одво ји ли.” Оста так жи во та (умро је 25. ав гу ста 
1900) про вео је у лу ди лу. Та ко се за вр шио рат Ди о ни са про тив 
Рас пе тог.

Са њао га је Рас кољ ни ков. Ве ли ми ро вић је Ср би ма тај сан 
про ту ма чио. 

Ни че се сло мио јер је од био све чо ве штво у име нат чо ве штва. 
Чо век не мо же без чо ве чан ства, знао је До сто јев ски. На ње го вом 
тра гу, зна ла је то и му дра Иси до ра Се ку лић. 

ИСИ ДО РА: ЗА ШТО ЈЕ РАС КОЉ НИ КОВ  
ПРИ ЗНАО ЗЛО ЧИН

У свом огле ду „Рас кољ ни ков при зна је грех”, Иси до ра Се ку
лић је ус твр ди ла да је чо ве чан ство стра хо ви та ве за, и да је Рас
кољ ни ков, ко ји је по ку шао да бу де На по ле он уса мље но сти, на 
кра ју мо рао да тра жи са ми лост ме ђу бли жњи ма. Зе маљ ски за ко ни 
и ка зне ни су до вољ ни да ре ше про блем људ ског зла – грех је не
из др жљив док га чо век не при зна не са мо пред Бо гом не го и пред 
љу ди ма, а он да се, тај исти грех, рас тва ра у оке а ну чо ве чан ског 
пра шта ња: 

Кад је Рас кољ ни ков кле као и при знао зло чин јав но, ушао је 
у ко нац све га до та да шњег: у са ло мље ње гор до сти, у не моћ пр ко сне 
во ље, у ма лак са ва ње ди ја лек ти ке ра зу ма, у ис тро ше ност за блу де ле 
ма ште.

Сми сао при зна ња Рас кољ ни ко вље вог је у по врат ку љу ди ма, 
ко ји ма је, ка ју ћи се за уби ство, дао и пра во да му бу ду су ди је. Та ко 
се об но ви ло мла ди ће во чо ве штво. Сви су љу ди, ка же Иси до ра Се
ку лић, са мо је дан чо век – њи хо ва је ве за и по гре си ма и по вр ли
на ма и по све му трај на и не рас ки ди ва:

Рас кољ ни ко ва је го ни ла по ли ци ја, го нио га је за кон, го нио га 
је онај ис тра жни су ди ја у чи јем мо зги ћу је би ла чи та ва ба ру та на 
отро ва. Али кад је уби ца кле као пред вра та чо ве чан ства, та су се вра
та пред њим од мах ши ром отво ри ла. То је ап со лут на ре ак ци ја људ
ства пред кри ком при зна ња. Та ап со лут ност је до каз да ре ак ци ја 
до ла зи од не чег ду бо ко уса ђе ног, и да је исти на да су гре си по је
ди на ца ама нет све та. „Ја сам убио Аљо ну Ива нов ну и ње ну се стру 
Је ли са ве ту.” Бе жа њу је крај, са мо ћи је крај, ис кљу че њу из људ ства 
је крај. Рас кољ ни ков кле чи и ду бо ко се са ги ба пред љу ди ма ко је 
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ни је ни ка да ви део. Баш као што је не ка да кле чао и ду бо ко се кла
њао пред гро бом сво га ма лог од шест ме се ци умр лог бра та, ко га, 
та ко ђе, ни ка да ни је ви део. Ве за ме ђу љу ди ма је та јан стве на, сил на.

Та ко је го во ри ла Иси до ра. И ука зи ва ла да се сре ћа би ло ко га 
на овом све ту не мо же гра ди ти на злу и зло чи ну. При зна ње гре ха 
је, од Ада ма до да нас, са ма срж људ ско сти, ко јом се по том ци прво
са зда ног бра ти ме и оп ста ју као би ћа из над тру ле жно сти и звер ства. 
До сто јев ски је, на кра ју Зло чи на и ка зне, на го ве стио да пот пу но 
по ка ја ње ње гог ју на ка тек пред сто ји – али, то је не ис ка зи во, то је 
апо фа тич ки од нос из ме ђу Бо га и по кај ни ка. И то се, сма тра Иси
до ра, не да ли те ра ри зо ва ти.

ОТАЦ ЈУ СТИН И ДО СТО ЈЕВ СКИ

Ве о ма зна ча јан пе чат на пред рат но ми шље ње о ства ра ла штву 
Фјо до ра Ми хај ло ви ча ста ви ла je књи га Ју сти на По по ви ћа Фи ло
со фи ја и ре ли ги ја Ф. М. До сто јев ског, ко ју je овај по ну дио као док
тор ску ди сер та ци ју на Окс фор ду, али je де ло, због „пре о штрих” 
ре чи упу ће них на ра чун За пад не Евро пе, од би је но. Фи ло со фи ја u 
ре ли ги ја (на слов по то ње, ши ре вер зи је je До сто јев ски о Евро пи u 
Сло вен ству) по ку шај је да се да је дан те ме љан пра во слав нохри
шћан ски по глед на иде је ко је ру ски пи сац об ра ђу је у сво јим де ли ма. 
По по вић, по знат пo ва тре ном, ис по вед ном сти лу, До сто јев ског сма
тра про роч ком лич но шћу ко ја je бо ље од сви ју осе ти ла шта се зби
ва са чо ве чан ством у до ба рас па да Бо жан ских и људ ских вред но
сти. До сто јев ско ви про бле ми су „веч ни про бле ми људ ског ду ха”; 
„ње му je до тан чи на по зна то не са мо еван ђе ље не го и апо ка лип сис 
европ ског чо ве ка”; он има „ти тан ски лик сет ног про ро ка Евро пе”. 
Фјо дор Ми хај ло вич je и „ле ги он” и „све чо век”; он je дао нај потпу
ни ју „ђа во ди це ју” и нај пот пу ни ју те о ди це ју за ко ју зна са вре ме на 
ми сао. Там ни ли ко ви ње го вог ства ра ла штва па кле ни су пo ду би
на ма зла ко ме се окре ћу; све тли пак има ју ан гел ску чи сто ту и 
бе ли ну. Али и у злим, нај го рим љу ди ма има бо жан ска, не у га си ва 
искра; и у нај бо љим, нај све тли јим не што од сен ке гре ха и смр ти. 
Ра спон je – од чо ве ко ми ша до Бо го чо ве ка. И По по вић сма тра да 
je лек за гор до за пад но е вроп ско чо ве ко бо штво, за сва ки уто пи зам 
Ве ли ког Ин кви зи то ра, за сва ку по бу ну еу кли дов ског ра зу ма – све
чо ве чан ска љу бав и сми ре ње, нај леп ше от кри ве ни у Го спо ду Ису
су Хри сту, ко ји je До сто јев ском као Лич ност – ва пло ће на Љу бав 
и Сми сао – мно го ва жни ји од ап стракт них исти на ло ги ке. Ако јe 
у сво јим ђа во ди це ја ма му чи тељ и ле ги он, у те о ди це ји – До сто јев
ски je све чо век и учи тељ, истин ски про по вед ник Еван ђе ља.
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Са ма тај на До сто јев ско ве ре а ли стич но сти, сма тра Ју стин По
по вић, са сто ји се у опре де ље њу Фјо до ра Ми хај ло ви ча да све до чи 
на шу бо го ли кост:

Во ђен све тло шћу Хри сто вом, он не хо ди пo та ми не го оба сја
ва и от кри ва у чо ве ку оно што je бе смрт но и веч но, оно што je 
истин ски ре ал но. A то je бо го ли ка ду ша, у сви ма ње ним уз ле ти ма 
и па до ви ма. [...] До сто јев ски je ре а лист, и то пра во слав ни ре а лист. 
A то зна чи: пи сац ко ји чо ве ка осе ћа и ви ди у сви ма ње го вим бо го
чо ве чан ским ду би на ма и ви си на ма.

Сам До сто јев ски је дух свог ства ра ла штва од ре дио као ру ски 
– јер је хри шћан ски: 

У пот пу ном ре а ли зму на ћи у чо ве ку чо ве ка. To je ис кљу чи во 
ру ска осо би на, и у том сми слу сам ja, на рав но, на род ски, јер мој 
пра вац про из и ла зи из ду би не на род ног хри шћан ског ду ха. На зи
ва ју ме пси хо ло гом. To ни је тач но. Ja сам ре а лист у ви шем сми слу, 
ja по ка зу јем све ду би не људ ске ду ше. 

Ду би на људ ске ду ше: „Ду бље дно ду ши но стра да њу”, ре као 
би пе сник Мом чи ло На ста си је вић. 

НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ О ДО СТО ЈЕВ СКОМ

На ста си је вић je, као и До сто јев ски, чо ве ка до жи вља вао као 
двој но, про ти ву реч но би ће не са мо пси хо ло шки не го и би ти но, као 
ство ре ње ко је je рас пе то из ме ђу „со дом ског” и „иде а ла Ма до не”. 
Ње го во ср це је тле око ко га се бо ре Бог и ђа во. Ле по та мо же доне
ти уни ште ње, љу бав je не рас ки ди во по ве за на с мр жњом. До бро та 
je по ве за на са стра да њем, са не ком вр стом ју ро ди во сти. Сми ре ње 
кроз пат њу отва ра пут ка спа се њу ко је je и вр хун ско по зна ње 
ствар но сти. 

На ста си је ви ће ве „Не ко ли ке бе ле шке о До сто јев ском” су се 
по ја ви ле у На род ној од бра ни, ча со пи су на ци о на ли стич ке (у сми слу 
ју го сло вен ског на ци о на ли зма, али и пан сло вен ског ме си ја ни зма) 
и хри шћан ске ори јен та ци је. У том ча со пи су са ра ђи ва ли су, по ред 
тзв. „де сних” ин те лек ту а ла ца (Ве ли бор Јо нић, Вла ди мир Вел мар
Јан ко вић, Вла ди мир Ву јић, Си ни ша Кор дић итд.) и те о ло зи по пут 
већ по ме ну тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. До сто јев ско ва ми сао од
и гра ла je знат ну уло гу у ства ра њу иде о ло шке фи зи о но ми је ча со
пи са. Фјо дор Ми хај ло вич до жи вља ван je као бо рац за хри шћан ске 
иде а ле љу ба ви и са стра дал ни штва, од луч ни про по вед ник сло вен ског 
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ме си ја ни зма и смрт ни не при ја тељ ко му ни стич ке иде о ло ги је ко ја 
je по ста ја ла све по пу лар ни ја, на ро чи то ме ђу мла ди ма. „На род на 
од бра на” ува жа ва До сто јев ског као бра ни о ца тра ди ци о нал них 
вред но сти и кон зер ва тив ног дру штве ног де лат ни ка. Ма да На ста
си је вић ни је пи сао о дру штве ним аспек ти ма До сто јев ско ве ми сли, 
ипак му je „Од бра на” би ла бли ска јер je ста вља ла на гла сак на ду
хов ну – и то хри шћан ски ду хов ну – стра ну ми сли ру ског ге ни ја.

Пре све га, наш пе сник из ра жа ва оно што je ве ћи на, го во ре ћи 
о До сто јев ском, мо ра ла да при зна: овај ти тан се не да об ја сни ти 
ре чи ма, ма да je био мај стор ре чи. Не сво див je у фор му ле, не под
ло жан ана ли зи. Kao ге ни је ор ган ског ства ра ла штва, оног ко је je 
На ста си је ви ћу увек би ло иде ал, он je пи сац „са мо пo тех нич кој 
ну жди”. Пре ва зи шав ши ли те ра ту ру и ушав ши у го вор о су шти ни, 
у скрив ни цу по сто ја ња до ко је се до пи ре по це ну нај ве ћих на по ра, 
он нас на во ди да схва ти мо сву не моћ де фи ни ци ја и сла бост дис кур
зив ног. За то се тре ба из гу би ти у До сто јев ском, то јест – са жи ве ти 
се са њим. За то je ну жно осло бо ђе ње од „спо ред ног ума”, сва ки
да шњег, дво ди мен зи о нал ног на чи на ми шље ња. За то je истин ски 
су срет са ства ра ла штвом До сто јев ског по ве зан са „стра хом у Бо га, 
от кро ве њем”...

Код До сто јев ског не ма умет нич ке ствар но сти ко ја je плод 
овог или оног ми ме тич ког по ступ ка. Све го ри у ог њу апо ка лип се, 
ду бо ко се раз об ли ча ва ју ћи, ужа ре но до ср жи. Ову До сто јев ско ву 
од бој ност пре ма спо ља шњем опи си ва њу ли ко ва, сли ка њу ен те ри
је ра и екс те ри је ра, па жљи вом, тол сто јев ском из у ча ва њу „бал ских 
ха љи на” и „из ла за ка мар ки зе у пет са ти”, уо чи ли су мно ги ту ма
чи ства ра ла штва Фјо до ра Ми хај ло ви ча. На бо ков, ко ји га ина че не 
во ли, при ме ћу је да je је ди ни пеј заж у ро ма ни ма ру ског пи сца – мо
рал ни пеј заж. Све оста ло је:не бит но. На ста си је вић уо ча ва „апри
ор ну са зда ност” об лич ја и ат мос фе ре код До сто јев ско га: чим се у 
ње гов ро ман уђе, све je већ ту, сав „де кор”. Рас кољ ни ков je пред 
уби ством ба бе, Дми триј, за нет Гру шењ ком, кип ти мр жњом пре ма 
оцу, „за пи сни чар из под зе мља” ис по ве да сво ју фи ло зо фи ју чо ве
ками ша. Ту се су шти на обе ло да њу је, от кри ва се – и не мо гу ћа je 
ски ца, кон ту ра, не мо гућ слу ча јан по тез. Не пре кид но се, твр ди 
срп ски пе сник, зби ва пре ма ши ва ње соп стве ном су шти ном и ка
зу ју се ну жне, суд бин ске исти не. Ниг де не ма ме ста за слу чај и про
из вољ ност.

За то се ни не по ста вља пи та ње сти ла. Не ма те фор ме ко ја би 
мо гла да за у зда са оп ште ну са др жи ну. До сто јев ски се ко ри сти нај
јед но став ни јим сред стви ма, сна жним кроз не жно по да ва ње оно ме 
што на ви ре у ре чи. Ta сред ства не пру жа ју от пор. Слу же као сасу
ди за огањ, a не из га ра ју. До сто јев ски je не сум њи во пи сац ко ме су 
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се без кљу ча от кљу ча ва ле го то во све тај не. Уо ста лом, кад се го
во ри о су штин ском, о је згре ном, сва ки кључ je не за ко ни ти ка ла уз, 
и то ка ла уз ко ме се две ри ми сте ри је ни ка да не ће отво ри ти. He 
мо же се, ка ко je На ста си је вић го во рио, це ли на си му ли ра ти ве шти
ном, ни ти фор ма мо же да за ме ни са др жај. Са До сто јев ским се 
чи та лац рве као Ја ков са ан ђе лом, рве се у но ћи „про кле тих пи
та ња” све док га, скр ха ног и умор ног, ан ђео – До сто јев ски не бла
го сло ви про све тљу ју ћим уви дом у Не из ре ци во.

Оно што До сто јев ског чи ни ве ли ким ре ли ги о зним пи сцем je 
ис ти ца ње чо ве ка у пр ви план, да ва ње џи нов ских раз ме ра чо ве ку. 
Ре а ли зам у ни жем сми слу, објек ти ви стич косци јен ти стич ки ре а
ли зам XIX ве ка, чо ве ка je хтео да све де на је дан од пред ме та из свог 
ка та ло га. Та мо je чо век, у нај бо љем слу ча ју, ми кро ко смос, ма ли 
свет, ма ли све мир. Али за До сто јев ског, чо век je сли чан Бо гу. Он 
хо ће чо ве ка ко ји je ми кро те ос, ма ли бог у бла ту (из раз Ју сти на 
По по ви ћа). 

На ста си је вић je ја сан: чо век До сто јев ског je и злат на ме ра и 
ноћ на мо ра це ло куп не ствар но сти. При род не по ја ве и твар су са
став ни, суд бин ски део ње га, a тек „од ње га на ста је пра ва дра ма”. 
И по што je са здан по Бож јем ли ку, то, твр ди срп ски пе сник, мо ра 
би ти „дра ма у Бо гу, је ди ни пут у су шти ну, не из бе жан људ ском 
ство ру”. До сто јев ски je го во рио да га je Бог це лог жи во та му чио 
и да су не зна ли це сви они ко ји сма тра ју да je ње го во хри шћан ство 
на ив но, умет нич ки не у бе дљи во, ни не слу те ћи кроз ка кав je огањ 
ис ку ше ња про шло пи шче во „Оса на”.

До сто јев ски, сма тра На ста си је вић, ну ди два пу та ка Бо гу: 
пут зло чи на ко ји се мо ра ис ку пи ти ра за ра њем ста рог, гре хов ног 
се бе, то јест по ка ја њем, и пут све чо ве чан ске са пат ње и са стра да ња 
оних ко ји су ан ђе о ски чи сти. Оба пу та су пу те ви жр тве и са мо о дри
ца ња. Раз дру зга ти, смр ви ти се бе зна чи осло бо ди ти се за те че ног, 
стра сног „ja” ко је же ли да го спо да ри ствар но шћу. 

To je Рас кољ ни ко вље во „на по ле он ство”, ни че ов ски нат чо век. 
Кроз ка зну – про дор у ван лич ну ствар ност и осло бо ђе ње од его
и зма – мо гућ je по вра так Бо гу. До сто јев ско ви ју на ци су че сто уби це 
– Иван ми шљу, a Ми ћа же љом уби ја ју оца, док Рас кољ ни ков по
те же се ки ру на ста ри цу. За то они мо ра ју да од стра да ју сво је гор до 
лу ди ло, да се бе на ди ђу по ка ја њем или да пот пу но про пад ну.

Они ко ји су, као Аљо ша Ка ра ма зов, чи сти и све тли, та ко ђе, 
тре ба да па те, и то да па те ви ше од оних ко ји за Бо га не зна ју. Бо гу 
бли ски мо ра ју ићи нај ду бљим пу тем стра да ња, стра да ју ћи ко ли
ко сви дру ги ску па, стра да ју ћи за њих и у њи ма, би ва ју ћи Хри стос. 
Срп ски пе сник отво ре но ка же: „Би ти Христ”. He ими ти ра ти Хри
ста, ка ко пред ла же рим ски За пад, не мо ра ли стич ки глу ми ти не ку 
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сла ду ња ву кре а ту ру на ше ма ште не го се по и сто ве ти ти са Спа си
те љем, би ти рас пет на Кр сту Љу ба ви пре ма бли жњи ма, од ре ћи се 
се бе и сво јих же ља за рад њи не сре ће и спа се ња. Ју стин По по вић 
ве ли: 

Чо век уми ре да би жи вео. Та ква je ан ти но ми ја ве ре. У под ви
гу ве ре уми ре и ра зум, али уми ре да би, пре по ро ђен и пре ра ђен 
ве ром, на шао у Хри сту свој веч ни сми сао и сво ју бе смрт ну ства
ра лач ку си лу.

За то ра зум не мо же ни да схва ти стра да ња све док чо век не 
по ста не хри сто но сац, док Хри стом не осми сли пла не ту ко ја je без 
Ње га је зи ва ко смич ка луд ни ца.

Хри стос je од го вор на пи та ње за што стра да ју до бри и чи сти. 
Стра да ју за то што су та кви. Стра да ју за дру ге. Они су жр тве. Ту 
je тај на „До сто јев ско ве чо ве чан ске олу је стра да ња”, пред ко јом се 
На ста си је вић пи та да ли смо по гре шно са зда ни, па нам je, ра ди 
све то сти, ну жан пут кроз грех, као и да ли je пра вед ном Јо ву, због 
пра вед но сти, од ре ђе на нај ду бља пат ња. Ове тај не не да ју се од го
нет ну ти. Оне се по шту ју ћу та њем. To je ћу та ње Хри ста, Ра спе те 
Љу ба ви, по сле ко га Он це ли ва стра шна, бле да уста Ве ли ког Ин кви
зи то ра.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Док Укра ји на го ри, а До сто јев ског про те ру ју са За па да, по
ста је мо све сни ње го ве све чо ве чан ске ве ли чи не – опет и опет. И, 
опет и опет, схва та мо да је љу до ждер ство у ко је је чо ве чан ство 
за па ло по сле ди ца от па ди је од Хри ста, До сто јев ско вог Бо га. И 
зна мо да се не мо же мо пре ну ти из ко шма ра док то, на овај или 
онај на чин, чо ве чан ству не бу де ја сно.

Да ли ће се то де си ти, не зна мо.
Да ли се исто ри ја при ми че кра ју већ у на шем по ко ле њу, ни 

то не зна мо. Зна мо да исто ри ја има сми сла са мо док, у под ви гу ка 
над и сто риј ском, ра ђа љу де Бож је. 

Зна мо, док гле да мо свет ску Ру го бу ка ко ру ши и ра за ра, да ће 
Ле по та (Хри стос, Нај леп ши од си но ва људ ских) спа си ти свет. 

И та исти на се не мо же бо до ва ти. И не мо гу ће ју је „кан се ло
ва ти”. 

(Текст иден тич ног на сло ва у про ши ре ној вер зи ји об ја вљен у 
Прав ди, 26. 3. 2022)
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ДИ О НИ СИ ЈЕ  ДЕ ЈАН НИ КО ЛИЋ

ТРИ ПИ ТА ЊА И ТРИ ОД ГО ВО РА ИЛИ  
ВО ШТА НИ ЦА ЗА ИВА НА КА РА МА ЗО ВА

Ако је Бог све Ство рио, ко је он да Ње га ство рио?

Од го вор на ово пи та ње ле жи, не пре те ра но скри вен (или, 
мо жда упра во ти ме скри вен: као По о во Укра де но пи смо) већ у 
ње му са мом: Тво рац све тва ри не мо же би ти твар, да кле, не мо же 
би ти ство рен, ни од Се бе ни од не ка квог „Над твор ца”. За што? Ако 
је Бог све ство рио, као што ве ру је мо и ис по ве да мо да је сте, а од 
че га и у овом пи та њу по ла зи мо: Ње га да кле, већ per de fi ni ti o nem 
ни ко ни је ство рио: ни Он Са мог Се бе, ни ти „Не ко Дру ги”, не ка кав 
„Над тво рац” Твор ца све га. 

То да Бог ни је Ство рио Са мо га Се бе ја сно је већ оту да, што 
би – да је сте – ис па ло да је не ка ко По сто јао пре не го што је По
сто јао, па је као још не По сто је ћи Са мом Се би учи нио услу гу да 
поч не да По сто ји. 

Та ко ђе је ја сно да не ка кав „Над бог” (а Ово га опет не ки „Над
над бог”, и та ко да ље и та ко да ље: у рђа ву и не мо гу ћу „бес ко нач
ност” ап сур да – ко ји ни ка да не би ус пео чак ни да за поч не: по што 
би му се Не ство ре ни Тво рац као нео п ход на по ла зна тач ка стал но, 
бес ко нач но из ми цао) ни је „Ство рио” Бо га, јер опет би ис па ло да 
та кав „Ство ре ни Тво рац све га што по сто ји” – исто вре ме но и је сте 
и ни је све Сам Ство рио: бу ду ћи и Сам „Ство ре ње”. 

Што се ти че тре ће – од вре ме на Дар ви на та ко по пу лар не и 
та ко „на уч не” – „мо гућ но сти” Ство ри те ље вог „Са мо е во лу и ра ња” 
– она је још ап сурд ни ја, и од „мо гућ но сти” Ство ри те ље вог „Са
мо ства ра ња”, и од „мо гућ но сти” Ство ри те ље ве „Ство ре но сти” од 
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стра не не ког „Над твор ца”: шта ви ше – она оба ова ап сур да још 
ап сурд ни је ује ди њу је у ап сурд још ви шег сте пе на: у још ап сурд
ни ји и са мо про ти вреч ни ји, без ум ни ји и Бо го хул ни ји ап сурд, ако 
је то мо гу ће. От ку да Ево лу ци ја? От ку да Са мо е во лу ци ја? Ко је 
Ство рио Ево лу ци ју? Она Са ма Се бе? Па он да Бо га. Или Бог Са
мо га Се бе по мо ћу Ње? Ко ту ко га ства ра и ко ево лу и ра? Ко је 
су бје кат, а ко обје кат ево лу ци је? Слу чај не? Зар би тре ба ло при
хва ти ти да је Тво рац „Слу чај но Са мо е во лу и рао”? Из че га? Из 
прет по сто је ће и мо жда оду век по сто је ће тва ри: не ство ре не тво ре
ви не, од но сно „ма те ри је”? Та да би та твар, или не твар, би ла Бог 
Тво рац пре „Са мо е во лу и ра ју ћег” Твор ца: от ку да он да она? Или 
је мо жда Тво рац „Са мо е во лу и рао” ни из че га? То би нас опет вра
ти ло ап сур ду „Са мо ство ре ног Твор ца” итд.

Да кле, већ у са мом овом при вид ном пи та њу, кри је се коб на 
ло гич ка гре шка – ко ја би тре ба ла да бу де са свим ја сна и не ве ру ју
ћи ма, а не са мо ве ру ју ћи ма – а мо жда и чи тав оси њак, или змијар
ник ло гич ких гре ша ка, и чак мо же би ти и ма ли или чак по ве ли ки 
ле ги он ху ла пре ма Ло го су.

„Ка да нас не вер ни или кри во вер ни љу ди зло на мер но на пад
ну, опо ме ни мо их је дан пут, два пут, па пре ки ни мо. А ка да се ра ди 
о љу ди ма ко ји хо ће да на у че шта је исти на” – по пут вас за јед но са 
на ма, и ве ру ју ћи ма и још не ве ру ју ћи ма, али бо го тра жи те љи ма – 
„не сме мо се ни до ве ка умо ри ти из ла зе ћи у су срет њи хо вој же љи” 
– и же љи свих нас. Јер: „Пи та ња су де ло сло бо де.” Али „увек се 
тре ба мо чу ва ти соп стве не сло бо де”, па зе ћи „да не окре ће мо ро
го ве ла жне сло бо де про тив Бо га.”

Да кле, све у све му: Ако је Бог све Ство рио, он да је Бог све 
Ство рио, а Ње га, на рав но, ни ко ни је ство рио – јер и ни је ство рен: 
ни од Са мо га Се бе, ни од не ког „Над бо жан ског Над твор ца Бо го ва 
Тво ра ца или Бо га Твор ца” – ни ти је „Са мо е во лу и рао” из не че га 
или ни из че га.

Тај Пр ви и По след њи, Је ди ни, Бес по чет ни и Бес ко нач ни, и 
Не ство ре ни Тво рац – Је Онај Ко јем се кла ња мо, за хва љу је мо Му 
се и про сла вља мо Га: као Бо га Оца и Си на и Све то га Ду ха. 

Да не ма Од у век и Пре веч но, Бес ко нач ног и Бес по чет ног Не
ког, Ко јем је Ди вље ње Име, ни ка да ни ко га и ни че га не би ни би ло: 
а као што сва ко од нас и сви ми ис ку ством осе ћа мо – sen ti mus 
ex pe ri mur que – : по сто ји мо и је смо, да кле: хва ла Ти Бо же за све 
нас ство ре не и за сву твар! И, ако је до пу ште но ре ћи: „Хва ла Ти 
Бо же што По сто јиш: у све ве ко ве ве ко ва и пре свих ве ко ва ве ко ва 
и из над свих ве ко ва ве ко ва и из над са мог по сто ја ња. Амин!”
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За што Бог До пу шта да стра да ју де ца и не ви ни:  
да ли то зна чи да је Он са ди ста или, мо жда, не мо ћан?

„И ста ви Јов ру ку сво ју на уста сво ја”, и на ум и на ср це и на 
сву ду шу сво ју: ка да је угра бљен и уз не сен Бла го дат ним Ви хо ром 
– спо зна је: да су не до ку чи ви Пу те ви Бо жи ји и да су Ми сли Бо жи је 
Ви ше од људ ских не го што је Не бо од зе мље.

У том Јо во вом по кре ту ро ди ли су се, као ве чи то за гр ље ни 
бли зан ци: и апо фа ти ка (од рич но Бо го сло вље) и иси ха зам (све
ште но ти хо ва ње): у ве ћу Сла ву Бо жи ју. 

Рас ки нут је за ча ра ни круг Еу ти фро но ве псе у до ди ле ме (из 
Пла то но вог ди ја ло га Еу ти фрон): „да ли су бо го у год не ства ри бо
го у год не за то што их бо го ви во ле, или их бо го ви во ле за то што 
су бо го у год не?” Или: да ли је Бог из над До бра, или је До бро из над 
Бо га? Пре ва зи ђе на су оба кра ка, па и онај пле ме ни ти ји, Ан сел мов: 
„Не чи ни Бог оно што је до бро већ је оно што Бог чи ни до бро.” 

Со ло мон ски и Да ви дов ски је за бли ста ла Авра а мов ска Ме та
но ми ја: 

„Бог увек чи ни оно што је до бро, јер оно што Бог чи ни то је 
до бро!”

Се ти мо се: Иса ко ва су за ни је са бла зни ла Авра ма, иа ко му је 
Бог за по ве дио да га он, ње гов отац, лич но при не се на жр тву. Да 
је Аврам ре а го вао као Иван Ка ра ма зов: да ли би се бо ље по ста рао 
за сво јег си на Иса ка пред Бо гом? Да је Иван Ка ра ма зов при сту пио 
Пра вед ном Јо ву, да ли би га бо ље уте шио од Јо во вих рђа вих те
ши те ља?

И Јо во ви рђа ви те ши те љи, и пар ни чар са Бо гом Иван Ка ра
ма зов, по шли су од исте, коб не и на о па ке же ље – же ље да не ка ко 
до ка жу „ну жност” и „ум ност” зла, да га об ја сне и оправ да ју и 
ода ју му хва лу, све ми сле ћи да ће та ко нај бо ље про сла ви ти Бо га 
и Твор ца свих и све га. Јо во ви те ши те љи су по ве ро ва ли да су у 
то ме ус пе ли: и раз ве се ли се лу до ср це њи хо во оча ра них ра ци о на
ли ста: идо ло по кло ни ка људ ског ра зу ма. 

Иван Ка ра ма зов је схва тио да је то не мо гу ће, и по там не лу до 
ср це ње го во: ср це раз о ча ра ног ра ци о на ли сте: но во о ча ра ног ни
хи ли сте и идо ло по кло ни ка ни шта ви ла.

Деч ја су за, ко јом се у сво јем ср цу Иван Ка ра ма зов као ка ме
ном ба цио на Бо га: па да и на ње го ву и на на шу и на де те то ву 
гла ву – и на Гла ву Рас пе то га, Ко ји је на му ка ма све до кра ја ово га 
ве ка: са сва ким од нас и са сви ма на ма – на му ка ма бес ко нач но 
ве ћим но што је му ка би ло ко га од нас. Али пре све га на Ива но ву 
гла ву: и то као ужа ре но угље вље. Ка ко? Ако је – „уме сто” да га 
„оправ да” – „убио” Бо га, због Бо жи јег „гре ха” де чи је су зе – да ли 
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се ти ме до бро по ста рао о том де те ту, ко јем је „отео” Уте ши те ља, 
Вас кр си те ља и веч ни жи вот? 

Ар гу мент из де чи је су зе је упра во нај бо љи ар гу мент – не за 
ате и зам или ан ти те и зам, већ – за Те и зам. До вољ но је да га му дро 
обр не мо: и по ста ви мо га на но ге, уме сто да ду би на гла ви. Де чи ја 
су за ни је ни шта ма ња по твр да и пот кре па и шко ла и от кри ве ње 
Бо жи јег По сто ја ња као Бес ко нач не и Бес по чет не Љу ба ви – од ар
гу мен та из Ико не Све те Тро ји це Ру бљо ва Све ште но му че ни ка 
Па вла Фло рен ског: „По сто ји Ико на Све те Тро ји це Ру бљо ва, да кле 
по сто ји Бог!” У под јед на кој ме ри ва жи: По сто је де чи је су зе, и су
зе не ви них, и сва твар ко ја уз ди ше и ту жи – да кле по сто ји Бог! 
Ако су то схва ти ли чак и За пад ни Хри шћа ни (на при мер, План
тин га и Ха у ер вас), зар ми на Ис то ку то сме мо да не схва ти мо тим 
пре и за јед но са њи ма, и да као Пра вед ни Јов не ста ви мо ру ку 
сво ју на уста сво ја, и на ум и ср це и сву ду шу сво ју: не гра де ћи се 
му дри ји ма од Ви хо ра Над пре му дрог? И не гра де ћи се сил ни је 
љу бе ћи ма од Лу де Љу ба ви Бо жи је? По кло ни мо се пред Вр тло гом 
Не до ку чи ве Над пре му дро сти Бо жи јег Про ми сла: би ло да до ла зи 
као Гром ки Ви хор, или као Не чуј ни По ве та рац!

Ако би смо ми, за то што Бог до пу шта да стра да ју де ца и 
не ви ни, ре кли у ср ци ма сво јим: „Бог је са ди ста, или мо жда не мо
ћан” – зар не би смо би ли још без ум ни ји од без ум ни ка ко ји ре ко ше 
у ср цу сво је му – по пут Чар лса Дар ви на: „Не ма Бо га”? Или од 
без ум ни ка ко ји ре ко ше у ср цу сво је му – по пут Ми ха и ла Ба ку њи
на: „Ако по сто ји, Бог је наш не при ја тељ”? Или од без ум ни ка ко ји 
ре ко ше у ср цу сво је му – по пут Има ну е ла Кан та: „Не по сто ји дру
ги Бог осим ме не, ја сам Бог”? Иа ко се, у свим овим слу ча је ви ма, 
ра ди о јед ном истом без у мљу.

„Ко мо же раз у ме ти гре хе?” Ко мо же раз у ме ти сло бо ду? Ко 
мо же раз у ме ти Про ми сао Над пре му дрог? Ко од си но ва људ ских? 
Ко ме ђу ика да ство ре ни ма? Ко мо же раз у ме ти Бо га? Оно што ипак 
мо же мо – али ни то као ни би ло шта дру го: не без Оно га без Ко јег 
ни шта не мо же мо чи ни ти – је сте да се по тру ди мо да што бо ље 
раз у ме мо и за пам ти мо кар ди нал но ва жну раз ли ку из ме ђу Бо жи јег 
Бла го во ље ња и Бо жи јег До пу ште ња. Да би смо то дво је што стро
же и тач ни је раз ли ко ва ли, по у чи мо се из Тач ног Из ло же ња Пра
во слав не Ве ре Све тог Јо ва на Да ма ски на: 

А од де ла ко ја се ти чу про ми сла, не ка су по бла го во ље њу Бо
жи јем, а не ка по Ње го вом до пу ште њу. По бла го во ље њу су, на и ме, 
она де ла ко ја су бес по го вор но до бра, а по до пу ште њу, она ко ја су 
зла. Јер мно го пу та Бог до пу шта да и пра вед ник до пад не бе де, да 
би та ко, вр ли ну ко ју он има скри ве ну у се би, по ка зао дру ги ма, као 
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што се де си ло са Јо вом. Не кад до пу шта да се збу де не што од оно
га што је ап сурд но, да би тим чи ном ко ји из гле да ап сур дан, би ло 
оства ре но не што ве ли чан стве но и чу де сно, као што је пре ко Кр ста 
оства ре но спа се ње љу ди. У дру гом слу ча ју до пу шта да пра вед ник 
не срећ но стра да ва, да не би от пао од ис прав не са ве сти или да не 
би из си ле и бла го да ти ко ја му је да ро ва на за пао у гор до у мље, као 
што је би ло са Па влом. По не ко би ва при вре ме но на пу штен ра ди 
по прав ке дру го га, да би се дру ги, гле да ју ћи на ње га (на ње го во 
стра да ње) вас пи та ва ли, као што је слу чај са Ла за ром и бо га та шем, 
јер у при ро ди нам је да, гле да ју ћи не чи је стра да ње, би ва мо пре стра
ше ни. Не ко би ва оста вљен од Бо га и због то га да би се про сла вио 
не ко дру ги, не због вла сти тих гре хо ва или гре хо ва сво јих ро ди те ља, 
као што је оста вљен сле пи од ро ђе ња да би се про сла вио Син чо
веч ји. Не ко, опет, би ва оста вљен да стра да, ра ди рев но сти дру го га, 
да би и дру ги би ли не по ко ле би ви у стра да њу, бла го да ре ћи ве ли чан
ству сла ве стра да о ца, на да ју ћи се бу ду ћој сла ви и же ле ћи бу ду ћа 
до бра, као што је код му че ни ка... Ва ља зна ти да по сто је мно ге 
вр сте Бо жан ског про ми сла, те их ни је мо гу ће ни реч ју об ја сни ти 
ни ти умом пој ми ти... Од оно га, опет, што је у на шој вла сти Бог 
пре вас ход но же ли и бла го во ли оно што је до бро, док оно што је 
зло и истин ски не ва ља ло, ни пре вас ход но ни на кнад но не же ли, 
не го га пре пу шта сло бод ној во љи, јер оно што по при ну ди би ва 
ни ти је сло ве сно ни ти је вр ли на. Про ми шља, на и ме, Бог о це ло
куп ној тво ре ви ни и кроз це ло куп ну тво ре ви ну, че сто до бро чи не ћи 
и по у ча ва ју ћи и кроз са ме де мо не, као кад је био у пу та њу Јов, или 
ка да су би ле у пи та њу сви ње. 

И још: „Тре ба зна ти да Бог све уна пред зна, али не пред о дређу
је све: уна пред зна и оно што је у на шој вла сти, али га не пред о
дре ђу је, јер ни ти же ли да бу де зла, ни ти на сил но из ну ђу је вр ли ну.” 
Али уз све го ре ре че но, имај мо на уму и упо зо ре ње Све тог Јо ва на 
Ле ствич ни ка: „Опа сно је за ла зи ти у ду би ну Су да Бо жи јег. Та кви 
ра до знал ци пло ве на бро ду гор до сти.”

У јед ној Вел со вој при по ве ци, љу ди до ла зе да се по жа ле Бо гу 
по сле ра зор них ра то ва, у ко ји ма су го то во ис тре бље ни, са очај
нич ком мол бом: „Бо же, по мо зи нам, ви ше не зна мо шта да чи ни мо. 
Ка ко да се спа се мо, да сви не из ги не мо. Не мо же мо ви ше да из држи
мо ова ко!” А Бог им мир но од го ва ра: „Ствар је вр ло јед но став на. 
Са мо пре ста ни те да ра ту је те.”

Исто то са мо ма ло дру га чи је, ка же и Све ти Ста рац Си лу ан 
– об ја шња ва ју ћи нам да се од го вор на на ше пи та ње кри је ду бо ко 
у тај ни људ ске сло бо де, ко ју нам је Бог да ро вао, и у ње ној ис прав
ној или по гре шној упо тре би, да кле: ми и са мо ми смо од го вор ни, 
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за то што стра да ју де ца и не ви ни, што Бог не же ли, али до пу шта, 
а на на ма је да се по ка је мо: „Кад би се сви љу ди по ка ја ли и ис пу
ња ва ли за по ве сти Бо жи је, био би рај на зе мљи, јер је ’Цар ство 
Бо жи је уну тра у на ма’. Цар ство Бо жи је је Дух Све ти ко ји је исти 
и на не бу и на зе мљи.”

И још не што ва ља зна ти, ка да го во ри мо о стра да њу де це и 
не ви них: не што го то во са свим не по зна то, а од не про це њи ве ва
жно сти. Бог не под ле же ни ка квим за ко ни ма. Ни за ко ни ма фи зи ке, 
ни за ко ни ма ло ги ке – па чак ни Ари сто те ло ве ло ги ке, ма шта о 
то ме ми слио То ма Аквин ски. Ре че но ре чи ма Пе тра Да ми ја ни ја: 
„Све мо гу ћи Бог мо же да учи ни и то да оно што је би ло – пре ста не 
да бу де оно што је би ло: да оно што је би ло бу де не као да ни је 
би ло, не го да за и ста ни ка да ни је би ло” – ми сле ћи, на рав но, на сва 
зла и му ке и стра да ња ви них и не ви них.

Гор дост уби ја, а сми ре ње ожи вља ва. Бог ће нас и без на ше 
са рад ње: вас кр сну ти те ле сно; – али без на шег сло бод ног под ви га 
са рад ње са Ње го вом Бла го да ћу: не ће нас вас кр сну ти ду хов но. 
Обо је на ре во лу ци ја Ста рог Ада ма, за по че та од ста ре зми је са свим 
си ла ма под не бе сја још у Еде ну, сме ра да и да ље – кле ве та њем и 
опањ ка ва њем Твор ца – под ба да, одр жа ва и умно жа ва са мо у би
лач ку по бу ну и од ри ца ње си но ва људ ских од Оца ко ји је на Не бу: 
да би се на хра ни ло па кле но ждре ло ла ва ко ји ри че и гле да ко га ће 
да про жде ре. За то ни је стра шно ни ако ов ца омр зне соп стве но ру но, 
али је сте ако омр зне Па сти ра. 

Шта ће нам Цр ква, ако чо век мо же да се мо ли по је ди нач но  
и има свој од нос са Бо гом: шта ће нам ту по сред ни ци?

Ово пи та ње је исто знач но са пи та њем: за што да бу дем пра во
слав ни хри шћа нин? За што би ти – ме ђу свим дру гим ве ра ма – баш 
пра во слав ни хри шћа нин, по себ но је пи та ње, и оно за слу жу је по
се бан од го вор. Ов де ће мо да ти од го вор они ма ко ји то већ је су или 
ве ру ју да је су, ко ји то же ле да бу ду или они ма ко ји то же ле да 
по ста ну.

Ту не по сто ји ни ка ква ди ле ма: ко ме Цр ква ни је Мај ка, Бог 
му ни је Отац.

Као што зна мо, још у Ста ром за ве ту пи са но је: „По штуј оца 
сво јег и мај ку сво ју” – то је јед на од де сет за по ве сти, и то се одно
си ло на те ле сне ро ди те ље. А у Но вом За ве ту, то се ни је уки ну ло 
већ ис пу ни ло: та ко што по шту је мо Оца Ко ји је на Не бу и Мај ку 
Цр кву Ко ју Је Он Уста но вио и на Зе мљи као и на Не бу. 

Цр ква ни је „По сред ни ца” – ни „Ду хов на бер за”, ни „Аген
ци ја за про мет бла го да ти и рај ских не крет ни на” – већ За јед ни ца, 
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и то: сло бод на љу бав на за јед ни ца Бо га, чо ве ка и све тва ри: ме сто 
Су сре та чо ве ка и Бо га.

За то се, иза фа са де гор њег пи та ња: „Шта ће нам Цр ква, ако 
чо век мо же да се мо ли по је ди нач но и има свој од нос са Бо гом: шта 
ће нам ту по сред ни ци?” – за пра во, кри је пи та ње (лу ка во при шап
ну то од ста ре зми је: а гро мо гла сно скан ди ра но са свих кро во ва, 
на свим тр го ви ма „мо де р ног” и „пост мо дер ног” обра зо ва ња eman
ci pa tus et se pa ra tus a Ec le sia): „Шта ће нам Сло бо да, шта ће нам 
За јед ни ца, шта ће нам Љу бав: Пут, Исти на и Жи вот?”

Бог нам је, као што сви зна мо, по ру чио: без Ме не ни шта не 
мо же те чи ни ти. И: где се ску пе дво је или тро је у Мо је Име, и Ја 
Сам са њи ма. 

По што је Хри стос Гла ва, а Цр ква је Те ло Хри сто во: ко се ли ша
ва Те ла, ли ша ва се и Гла ве. Та ко ђе, ли ша ва се и Све тог Ду ха, и 
Све тих Тај ни: про чи шће ња, пре у мље ња, про све тље ња и обо же ња.

За то је и ре че но: unum chri sti a num, nu lum chri sti a num: је дан 
хри шћа нин, ни је дан хри шћа нин. Из ван Цр кве не ма спа се ња: ex tra 
ec le sia nu la sa lus. 

Што зна чи, ни ма ње ни ви ше, не го: „Али око не мо же ре ћи 
ру ци: не тре баш ми; или опет гла ва но га ма: не тре ба те ми. А ви сте 
те ло Хри сто во, и уди ме ђу со бом.” 

По што је „Те ло Цр кве хи је рар хиј ски устро је но и ор га ни зо
ва но по пут јед ног Ве ли ког Гра да Бо жи јег, ко ји се раз ви ја у ши ри
ну, ду жи ну и ду би ну” – или ће мо би ти гра ђа ни Цр кве, и ти ме 
гра ђа ни Не ба, већ ов де на Зе мљи, или ће мо би ти иди о ти (idi o tes: 
они ко ји жи ве иди о син кра зиј ски – са ми за се бе, не уче ству ју ћи у 
жи во ту за јед ни це): они ко ји не уче ству ју у жи во ту Бо жан ског 
По ли са, тач ни је: Бо го чо ве чан ског.

Ако су сви кр ште ни по ло жи ли за кле тву: да бу ду вој ни ци 
Хри сто ви – и бор ци у ве ли ком и по след њем ду хов ном ра ту – мо
же ли се сва ко, или ико бо ри ти по је ди нач но, из ван хи је рар хи је, 
без пла на, ор га ни за ци је, ко ман де, син хро ни за ци је, са деј ства и 
хар мо ни је? Куд ко ји ми ли мо ји: без је дин стве не стра те ги је?

На рав но, то је не мо гу ће, чак и у ово зе маљ ској, све тов ној вој сци, 
бол ни ци, шко ли, га здин ству, ком па ни ји или спорт ском дру штву 
– а ка мо ли у ве ли ком и по след њем ду хов ном ра ту са ду хо ви ма 
зло бе под не бе сја.

Цр ква је: и ја сли ца бо го ва, и шко ла, и ка сар на, и бол ни ца 
ду ша. Мо же ли не ко са мо га се бе ро ди ти, од шко ло ва ти, ко ман до
ва ти са мо ме се би и са мо га се бе из ле чи ти? Или ба рем: опо ја ти и 
са хра ни ти са мо га се бе кад умре? Ако мо же, он да му за и ста и не 
тре ба Цр ква. Али та да му не тре ба ни Бог – ни ње гов ин ди ви ду ал
ни, екс клу зив ни, се па рат ни, изо ло ва ни и при ват ни: нар ци со ид ни 
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и ау ти стич ни „са мо од нос са Бо гом”. У ства ри – не тре ба му ни ко, 
и у крај њој ли ни ји: чак ни он сам. Оста је сам са со бом: као са соп
стве ним идо лом. Или, ре че но Че стер то но вим ре чи ма: „Ако се 
Џонс бу де кла њао Бо гу у се би, на кра ју ће ис па сти да се кла ња 
ни ком дру гом до Џон су.”

А што се ти че пра во слав них хри шћа на, као што зна мо: сва ко 
има при зва ње да бу де цар, све ште ник и про рок; вер ни на род (ла ос) 
је, ни ма ње ни ви ше, не го: цар ско све штен ство, да кле, не раз дво
јан од Цр кве и не за ми слив без Ње. Цр ква је кон сти ту тив на за 
вер ни на род, баш као и вер ни на род за Њу: и ни вра та па кле на је 
не ће над ја ча ти: све тлост све тли у та ми и та ма је не об у зе. Си ла 
Ли тур гиј ске Мо ли тве је Ка те хон: Онај ко ји за др жа ва за ца ре ње 
ан ти хри ста. То је Ле по та Ко ја ће спа си ти свет.
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БО ШКО ЛО МО ВИЋ

УРЕ СИ НА РОД НОГ ГО ВО РА

Вук Стеф. Ка ра џић је, за сво га жи во та (1787–1864), ура дио за 
Ср бе ви ше не го сви за јед но до ње га, бог ме још ду го и по сле ње га. 
У по чет ку уса мљен и не схва ћен, али упо ран и твр до глав, имао је 
сре ћу да упо зна Јер не ја Бар то ла Ко пи та ра, цен зо ра за сло вен ске 
и грч ке књи ге код беч ког дво ра, ко ји га је по др жао у бор би за уво
ђе ње на род ног је зи ка у књи жев ност; од ње га је Вук на у чио ка ква 
тре ба да бу де азбу ка за је дан је зик.

Ако ни је ви ше, ни је ни ма ње зна чај но Ву ко во за пи си ва ње 
усме ног ства ра ла штва Ср ба „сва три за ко на”, по др жа но од ве ли ких 
умо ва Евро пе (Ге те, Ја коб Грим и дру ги). Та ко је са чу вао на хиља
де стра ни ца на род них пе са ма, му шких и жен ских, и при пове да ка 
(ов де ни ре чи о огром ном по слу на Рјеч ни ку, Но вом за вје ту, Исто
ри ји на шег вре ме на...). И по сло ви ца, да ка ко. На ста ја ле из ду го го ди
шњег на род ног ис ку ства, пред ста вља ју стил ско бо гат ство на род
ног из ра жа ва ња, уре се (укра се) на род ног го во ра. Вук их је слу шао 
и бе ле жио, а из то га је на ста ла обим на књи га Срп ске на род не по
сло ви це и дру ге раз лич не као оне у оби чај узе те ри је чи (Беч, 1849). 
У њој је око 7.000 по сло ви ца са Ву ко вим ту ма че њем или без то га ако 
ни је би ло по тре бе. За хва љу ју ћи Ву ку, то бла го је да нас и убу ду ће 
део на ше кул тур не ри зни це.

Но, и по сле Ву ка су у на ро ду на ста ја ле по сло ви це или из ре ке 
срод не овој вр сти, на ста ју и данда нас. Има их мно го ви ше не го 
што сам чуо и за пи сао, али и ове су до вољ не да нас упу те на то да 
се ко лек тив ни ства ра лац ни је од ре као „ви ше ве ков ног по сла” ни у 
до бу тех но ло шког „бу ма” и ди ги тал них ре во лу ци ја. Мо рам да при
знам да се са ку пља њем по сло ви цаиз ре камак си ма ни сам ба вио 
си сте мат ски и пом но (би ло би их, ина че, мно го ви ше), већ по све 
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уз гред, че сто са свим слу чај но, ра де ћи дру ге по сло ве. Нај ви ше их 
је са про сто ра Шу ма ди је, По са вља и Сем бе ри је, Ста рог Вла ха, 
Цр не Го ре, по ко ја и из дру гих кра је ва у ко ји ма се срп ски го во ри. 
Па, ипак, и ових око две сто ти не ов де за бе ле же них при чи ња ва ју 
ми за до вољ ство и по нос, што ми је ве ли ка на гра да за тај ма ли, 
ус пут ни труд. Јер ће се са чу ва ти и у вре ме ну у ко јем се мно ге 
дра го це но сти не по врат но гу бе.

Оно што ми се чи ни бит ним да ис так нем је да су ови стил ски 
укра си не пре во ди ви на дру ге је зи ке или, углав ном, те шко пре во
ди ви, по пут, ре ци мо, по е зи је Ње го ше ве или Мом чи ла На ста си је
ви ћа. То јест, пре ве де ни гу бе сво ја ме та фо рич на зна че ња ко је им 
је тво рац убри згао, а ко ја про ис ти чу из спе ци фич но сти ду ха кон
крет ног на ро да и је зи ка. Има Мо мо Ка пор ду хо вит текст о то ме 
ка ко га Аме ри ка нац, ко ји пре во ди ње го ву при чу, пи та ка ко је то 
син „пљу ну ти отац” (за што му пљу ју та ту?); ка ко је не ком „се ки ра 
па ла у мед” (ка ко, кад се мед др жи у те гла ма?); због че га се не ко 
сме је „као луд на бра шно” (шта је у бра шну сме шно?), и за што би 
не ко „прд нуо у ча бар”. Да кле, пре во ђе њем на стра ни је зик, го вор
ни укра си по ста ју сме шни или бе сми сле ни. 

Сми сао об ја вљи ва ња ових би се ра ка на шег на род ног је зи ка 
је у то ме да се још ко, са да и убу ду ће, при хва ти истог по сла, ма кар 
и уз гред, ка ко би се исти са чу ва ли и ко ри сти ли и у пи са ном и у 
го вор ном об ли ку. И ти ме до при но си ли ле по ти и бо гат ству шти ва 
и го во ра у по сред ном и не по сред ном ме ђу соб ном раз го во ру, све 
си ро ма шни јем и по сни јем.

*

Ако се на о бла чи ло, ни је се смра чи ло. (Те шко је сте, али ни бли
зу ка ко мо же би ти).

Ако се не на ку саш, на ли за ти се не ћеш. (На ђи се на вре ме у 
глав ним ства ри ма да ти не би при па ли оста ци).

Ако ти је све до бро, ста ви ка ми чак у ци пе лу. (Ве ро ва ње да 
ни шта, ни до бро ни зло, ни је веч но; за то је бо ље у до бру има ти 
ма лу му ку да би се спре чи ла ве ћа).

Ба ци но ге ли по ве, узми дре но ве! (Уз вик же не ко ја по ма же при 
по ро ђа ју, ко ја при(х)ва та но во ро ђен че у тре нут ку кад се одва ја од 
мај ке). 

Без јед ног ока – ћо рав коњ. (Ка же се за не што што је го то во 
са вр ше но ура ђе но, осим јед не ства ри, мо жда сит ни це; cа тим не
до стат ком, де ло ни је пот пу но).

Би ло би та ко, да је та ко. (Ни је та ко; ни је ка ко ка жеш). 
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Би ло па би ти са ло1. (Би ло, па про шло).
Био је и остао чо век. (У сва ком по гле ду че сти та осо ба).
Би ће кад се пи ле на до ји. (Ни кад се то не ће де си ти. Исто: Кад 

ме две ду за ра сте ду пе).
Бу да ли је мо ре до ко ле на. (Ка же се за осо бу ко ја сма тра да све 

мо же, чак и оно што ни ка ко не мо же, па та ко за пад не у не при ли ке).
Ви ди мом ка, ви ди му ше ши ра! (Уз вик за до вољ ства упу ћен 

не ко ме ко не чим при јат ним из не на ди. Чух од Мар те Вуч ко вић, 
ро ђе не Сла вон ке).

Ви ше си ра не ко ле ба. (Ви ше је не че га че га би тре ба ло да бу де 
ма ње; мо же се од но си ти и на чо ве ка у чи јем ка рак те ру пре о вла
да ва ју не га тив не у од но су на по зи тив не осо би не).

Вра на вра ни очи не ва ди. (Сли чан слич ном зло не чи ни; нај
че шће се од но си на слич но сти по не га тив ним свој ста ви ма).

Где си био кад је гр ме ло? (При го вор осо би ко ја би да уче ству је 
у рас по де ли пло до ва ту ђег ра да или бор бе, а кад је тре ба ло за пе ти, 
жр тво ва ти се, ниг де је ни је би ло). 

Гле дај га ка ко је оч ко пе ран2. (Отре сит, жи ва хан, на пре дан). 
Го ри ми за пе та ма. (Про блем ко ји се не мо же од ла га ти, ко ји 

тра жи хит но ре ше ње. Слич но: До шла во да под гр ло).
Гле дај га, пљу нут отац! (Исти отац! Ка же се за сва ко га ко, 

ли ком или ка рак те ром, на не ко га мно го ли чи).
Де ри ов цу док је вру ћа. (Ра ди по сао кад му је вре ме, не од ла

жи за су тра).
Да бог да де даба бу са хра нио! (Иа ко на о ко не из гле да, ве о ма 

по жељ на на род на кле тва).
Да зна ђа во где ће па сти, ту би сео. (Ни је мо гу ће сва ку не

во љу пред ви де ти и пред у пре ди ти је, из бе ћи је).
Да га за па лиш, не би за смр де ло. (Без игде ишта, пу ка си ро

ти ња).
Да га на ву ну ба циш, по ги нуо би. (Зле сре ће, ро ђен да се му чи).
Дај Бо же, кће ри, да те бег узме, ал’ Ци га ни око ку ће ко ло во де. 

(Ма ло на де да ће се не што по сти ћи, оства ри ти, до го ди ти).
Да ме за но ге обе сиш, пре би ми очи ис па ле. (Без пре би је не 

сам па ре; без ди на ра у џе пу. Ова ко че сто од го ва ра и онај ко ји има 
нов ца, али не ће да по зај ми).

Да му фа ли бра шна, ла ко би смо. (О не ко ме ко се че сто и пре
те ра но лу ди ра или му фа ли „да ска”, ка ко то на род ка же).

1 Та ко на род ка же, а та ко и Вук у Рјеч ни ку ту ма чи зна че ње гла го ла „бити
са ти”. У Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ об ја шње
ња су сле де ћа: по сто ја ти, би ти, жи ве ти, жи во та ри ти.

2 Вук је за бе ле жио: ко чо пе ран, ко чо пе ре ње, ко чо пе ри ти се; при де ва оч ко
пе ран не ма у Рјеч ни ку, а ни у осмо том ном Реч ни ку МС–МХ. Чуо сам га у ива
њич ком кра ју.
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Да ни ма зе бем3 због те бе. (Не зе бе на хлад но ћи, већ стра ху је, 
бри не се, хлад но му око ср ца). 

Дао ти Бог ор лов ске нок те и свра бљи во ду пе. (На род на кле тва).
Да су кр ма чи ро го ви, ује да ла би и уба да ла. (Не мо же се има ти 

све што се по же ли).
Де вер ли4 гла ве. (Ро ђен да бу де не сре ћан, осу ђен да се му чи). 
Док се обу је, дру ги чо век. (Ка же се за оно га ко ји ла ко и че сто 

ме ња ми шље ње, не по у здан, ни је од ре чи). 
Дро би ко пра зна во де ни ца. (При ча мно го и ко је шта, при ча 

ра ди при че).
Дру ги ма се опра си ле, а ње го ва се тек бу ка ри. (Го во ри се за 

чо ве ка ко ји све ра ди у не вре ме. Чуо сам кад су та ко го во ри ли за 
не ког Рај ка ко ји је ко сио ли ва ду у ок то бру, а у мар ту брао ку ку руз).

Ду ва ју у исту ти кву. (Исто ми сле, исти су).
Ду го те ље ње – мр тво те ле. (Од ла га ње, оте за ње са од лу ком 

или по слом нај че шће се не за вр ши до бро).
Ђе на ста ло, ту ска па ло. (Од но си се на љу де ко ји се, под ста

рост, вра те из све та у сво ју зе мљу, че сто и у род ну ку ћу, да окон
ча ју жи вот).

Ево, не што шур кам5 око ку ће. (За ба вљам се, тек да до кон 
ни сам; рат кам не што, а ни је бог зна шта). 

Е, да је до фра тра ко од фра тра! (До слов но: по сле фра тро вих 
са ве та, па мет ни ји сам. У пре но сном зна че њу: сад знам шта и ка ко 
тре ба, али тек по сле пре суд ног до жи вља ја, ва жног су сре та, стече
ног ис ку ства). 

Е, да сам ко што ни сам, сад би ми леп ша пти ца пе ва ла. (Каје 
се чо век ко ји не што ни је учи нио, а тре ба ло је).

Е, због то га жу то ка шљем. (Ни је ме бри га; пот пу но не ва жно 
за ме не; не до ти че ме се ни ма ло та ствар).

Е, је си кру пан! (Ка же се оно ме ко се хва ли да ће не што ве ли
ко ура ди ти, с на ме ром да за ди ви слу ша о це. Чуо у Бо сни).

Ето га (је), са мо што не бле ји. (Ка же се оно ме ко ји тра жи 
не ку ствар, а ни ка ко да је на ђе, иа ко му је, та ко ре ћи, пред оком).

Жи вим, ето, да је је дан ви ше. (Про ма шен, ни ка кав, убо ги 
жи вот).

За пео ко ју не у пласт. (Хо ће па хо ће, по сва ку це ну).

3 У пи сму ру ском кон зу лу у Ду бров ни ку, а у ве зи са сво јим се стри ћем, Ње
гош пи ше: „[...] али ја од Сте фа на до ста зе бем”, тј. пла ши се за ње го ву бу дућ ност.

4 Де вер ли је тур ци зам, као и гла гол де ве ра ти, и не ма га код Ву ка, а у 
Реч ни ку СА НУ ту ма че ње гла си: из ла зи ти на крај, та во ри ти. Че сто се чу је у 
го во ру на ших му сли ма на као и код хри шћа на у БиХ. Зна че ње уне ко ли ко од го
ва ра ре чи „ку бу ри ти”.

5 Гла гол шур ка ти не ма код Ву ка, има име ни ца жен ског ро да шур ка – ша ла; 
у Реч ни ку МС–МХ: пре би ра ти, сре ђи ва ти ка кве сит ни це.
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За срао ко ћу ран мот ку. (Кад не ко ура ди не што на сво ју или 
ту ђу ште ту, не про ми шље но; кад се мно го осра мо ти).

За тре ба ће свра бљи вој гу зи нок ти. (Прет ња упу ће на осо би 
ко ја од би ја да пру жи услу гу или тра же ну ствар, да по мог не).

За у вар си ро ма ху и кад му му ва у прк но уле ти. (И нај ма ња ко
рист је ра дост за оно га ко ји ни шта не ма).

Зе мља га иште. (Од бро ја ни су му да ни; са мо што ни је умро).
Зи ни да ти ка жем. (Е, баш ти то не ћу ре ћи).
Зи ну ло му ду пе. (Ка же се за чо ве ка ко ји гра би, ко ме ни кад до ста).
Зми ју ће мо у па мук уви ти, по па му ку пру тем уда ра ти;би ће 

зми ја мек ша од па му ка. (Има на чи на да се и рђав, на о пак чо век 
учи ни до брим, да се „при ве де к по зна ни ју пра ва”. Чуо у Сре му).

Знам те, пти цо, кад си ја је би ла. (При чај што хо ћеш, а знам те 
одав но ко си и шта си. Исто: Знам те пу шко кад си пи штољ би ла).

Иде ко му ва без гла ве. (Не зна ку да иде; не ма ни пу та ни ци ља).
Из ду ва ло ко пу ва ло6. (Ка же се за хва ли шу чи је су пра зне при

че из би ле на ви де ло). 
Из ју тра дан про ла зи. (Опо ме на: ко ка сно уста је, оста ће му 

ма ло вре ме на за по сло ве то га да на).
И ли јан дер ле по цве та. (Пре ва ран ти су увек слат ко ре чи ви. 

Ли јан дер – на род ни на зив за оле ан дар, ба штен ску биљ ку ле пог 
цве та, али отров ну).

Ис те сан је из јед ног ко ма да. (Ста би лан чо век, чврст ка рак тер, 
по сто јан).

Ја га кр стим, оно пр ди. (Не ко ко ме је уза луд го во ри ти, да ва
ти са ве те; при чаш му јед но, он ра ди дру го).

Ја ре кох, а ти ви ди! (Ра ди ка ко хо ћеш; не жа ли ми се ако 
про ма шиш).

Је бо си чвор ка. (На гра бу сио си или је сва при ли ка да ћеш ло ше 
про ћи, Исто: Је бо си је жа у ле ђа).

Је ди, па сја су уста. (Не сне би вај се, уста су ва здан глад на, 
не за ја жљи ва су).

Још ме са мо је зик слу жи. (Пот пу но не спо со бан; све от ка за ло).
Ју ни, ју ли по па ју ри, а ав густ му ко жу де ре. (У лет њим ме сеци

ма не ма кр сних сла ва, не ма свад би, по пов ски су при хо ди скром ни 
или ни ка кви. Чух од Дра га на Са ра че ви ћа, све ште ни ка из Сид не ја).

Кад се ко си, нек се мр си. (Сми сао из ре ке је да успех тре ба 
обе ле жи ти, про сла ви ти, не жа ли ти тро шка).

Ка кав је чо век био, ви де ло се на са ’ра ни: до шао гр дан свет. (Није 
свет ру жан, не го је до шло мно го љу ди на са хра ну до брог чо ве ка). 

6 Пу ва ло је свињ ска бе ши ка ко ју су не ка да се о ска де ца на ду ва ва ла и, не
ма ју ћи бо љу лоп ту, игра ла се; кад на ду ва но пу ва ло уда ри на трн, ис пу сти ва
здух и бр зо се из ду ва).
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Ка ко по шло, та ко до шло. (Ка же се за чо ве ка ко ји ни шта у 
жи во ту ни је по сти гао).

Kао да си на бућ ка ло ухва ћен. (Ка же се глу пом, не сна ла жљи
вом чо ве ку. На бућ ка ло се хва та сом, а ва жи за глу пу ри бу).

Кљу ца пи ле у гво зде не ви ле. (Уза луд труд, не ма ко ри сти).
К’о да је по јео по ме ти ну. (Збу ње на, уне зве ре на осо ба. По ме

ти на – по сте љи ца ко ју кра ва из ба ци при те ље њу; код Ву ка: ло жа, 
пло два).

Ко да га је по пла ва из ба ци ла. (Опис чо ве ка у ри та ма, не у ред
но оде ве ног).

Ко да си ја бу ку пре по ло вио. (Ис ти ца ње ве ли ке слич но сти 
ме ђу две ма осо ба ма: бли знад, мај ка и кћер ка, отац и син...).

Koд те бе ко ко зи под ре пом. (Не умеш да чу ваш тај ну. Исто: 
Да ти уста за ши јем, на ду пе би про го во рио).

Ко зр но је. (Опис рад ног, ота ра шног чо ве ка).
Ко ја пти ца ра но про пе ва, ра но се и у гне здо усе ре. (Не ис тр

ча ва ти, ра ди ти све кад му је вре ме. Исто: Не тр ча ти пред ру ду).
Ко је очи зло чи не, оне и по све ту гле да ју. (Без има ло сти да за 

сво је по ступ ке).
Ко ’лад је, као сен ка. (Опис осо бе ко ју је бо лест или дру га не

сре ћа осу ши ла, све ла на ма лу ки ла жу, па се спо ро и не чуј но кре ће). 
Ко ла се на ме ни сло ми ше. (До га ђај, по сао, ра бо та у ко ји ма је 

је дан ло ше про шао. Исто: Са мо ја остах гр бав).
Ко пи ци но око. (Мај стор хва ли сво јих ру ку де ло).
Ко пре де вој ци, ње го ва је. (Не окле ва ти, не од ла га ти).
Корeла ко за ов цу7. (Ка же се не ко ме ко пре ба цу је дру го ме због 

про пу ста или гре шке, иа ко је сâм у то ме ве ћи гре шник). 
Ко с ђа во лом ти кве са ди, о гла ву му се лу па ју. (Суд би на сва

ко га ко се удру жу је или ор та чи с осо ба ма ло шег ка рак те ра).
Ко те бе ка ме ном, ти ње га ка мен чи ном. (Зло тво ру уз вра ти ти 

дво стру ко; Д. Ерић је у јед ној пе сми ову из ре ку упо тре био као 
стих).

Ко те клео, ни је дан гу био. (Упу ће но рђа вој осо би, штет ној по 
око ли ну, ли цу од ко га ко ри сти не ма, на про тив).

Ку ка за ту ђим сан ду ком. (Кад не ко во ди бри гу, тра ча ри, о 
не ко ме/не че му што га се не ти че).

Лу па њем у ло нац не ћеш рас те ра ти мрак. (Не мо жеш не про
ми шље ним или по гре шним на чи ном по сти ћи то што же лиш).

Ма кар чач ка ли цу у со. (Кад не ма бо ље ме зе. У Бо сни се, по 
пра ви лу, ра ки ја не пи је без ме зе та).

7 Из ре ка по ти че из при чи це у ко јој се ов ци, при пре ска ка њу пло та, зади
гао реп па се ви де ло оно што је у ко зе ва здан ви дљи во.
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Ма га рац у Беч, ма га рац из Бе ча. (Уза луд све, ни шта га не 
мо же про ме ни ти на бо ље).

Ми чи ми га/је! (Не мој ми о ње му/њо ј! Из раз сам чуо у Би је лом 
По љу, а од но си се на не сим па тич ну осо бу о ко јој не же лим да 
слу шам).

Мо же ко њу реп да иш чу па. (Ка же се за осо бу ко ја се жа ли да 
не што не мо же, да је бол на; та ко се и ку ра жи и те ши).

Мо рам, ма кар на ко зи орао. (Мо рам то ура ди ти по сва ку це ну, 
ма ко ли ко ко шта ло).

На ва лио ко ма че на ва ре ни ку. (Кад не ко, по штопо то, хо ће 
не што да ура ди, да по стиг не, а чи ни то не ве што и не спрет но).

На вро ко бун гур8 на гу зи цу. (Хо ће па хо ће, не дâ се за у ста ви ти). 
На мр за ну ку ћа оста је. (Ве ро ва ње, из на род ног ис ку ства, да 

нај ма ње во ље но де те по ста је до ма ћин ку ће и уте ха ста рим ро ди
те љи ма).

На о штрио се да ту пи. (Спре мио се за ва жан го вор, а при ча
ће глу по сти).

На ра ну да га при ви јеш. (Ве о ма до бар, по штен чо век. Су прот
но: Ко га не зна, на ра ну би га при вио – Слат ко ре чив, уми љат, а у 
су шти ни, опак чо век).

На шла ба бу у не вре ме уда ја. (Ка же се за не ко га ко не што ра
ди кад му вре ме ни је или што не при ли чи ње го вим го ди на ма).

Не бри ни за ње га, пи смен је тај. (Ка же се за не ко га ко је вешт 
у не че му, до бром или рђа вом; не зна чи да зна да чи та и пи ше). 

Не вре ди ни пô лу ле ду ва на. (Без вре дан чо век, не ко ри сан ни 
дру ги ма ни се би).

Не дâ се ни по ве сти ни по ће ра ти. (Чо век на сво ју ру ку, те жак 
за са рад њу).

Не за тва рај вра та зад њи цом. (Где год да си, тру ди се да оста
виш по во љан ути сак, не зна се кад ће ти ко опет ва ља ти).

Не ка мно го не бар ја чи. (По ру ка не ко ме да се не хва ли и не 
сла ви, ни су му ус пе си и по бе де за ве ли ко сла вље. Чух од по слани
ка у цр но гор ском пар ла мен ту).

Нек има за не дај, Бо же. (Ка же се за не што – нов ча ну су му, 
ствар и слич но – што се оста ви за те шке при ли ке, а све у на ди да 
до њих не ће до ћи).

Нек је шу ма, нек је ву на, са мо да су уста пу на. (Го во ри ло се 
у гла де го ди не кад се оскуд но је ло).

8 Бун гур – на род но је ло, ку ва на пре кру па од пше ни це и ку ку ру за, за чиње
на бе лим мр сом; по ма же про тив за тво ра, твр де сто ли це. Бун гур има код Ву ка, 
пре кру пе не ма, а име је за круп но мле ве но жи то за спра вља ње бун гу ра или за 
ис хра ну сто ке, слич но јар ми ко је, та ко ђе, не ма у Рјеч ни ку. У Реч ни ку СА НУ: 
(турц. bul gur), пре кру па од жи та и ку ку ру за.
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Нек се па се где се па се, код ку ће се ждре би. (Од го вор на ого
ва ра ње ка ко је не чи ја же на „укра ла” не ко од сво је де це). 

Не ло ви се со ко тру лим ме сом. (Не мо же се че стит чо век при
до би ти ла жи ма).

Не мож’ га у су ру9 утје рат’. (За не по слу шну осо бу, ко ја се 
не дâ до ве сти у ред. Чуо од Ми ла на Тр ти це из Бо сан ске Кру пе). 

Не мо же ку ја зе ца сти ћи. (Ка да, упр кос тру ду, увек не што недо
ста је, па на ум оста је нео ства рен. Чуо од Есме Али ба шић из Брч ког).

Не мо же му ни Бог на ва ша ти10. (Ка же се за не за ја жљи вог, 
ала вог чо ве ка ко ме ни кад до ста). 

Не мо жеш му шму лу на вр бу на ка ле ми ти. (Не што с не чим не 
иде, не сла же се, не по ду да ра. Ина че, му шму ла се на глог ка ле ми).

Не си ја му/јој зве зда на че лу. (Ни је он/она не ко ко ме тре ба да 
сам по ни зан).

Не цве та ва све што ра сте. (Од но си се на осо бу ко ја је де те том 
и у мла до сти мно го обе ћа ва ла, а ка сни је из не ве ри ла на де: та ко ђе, 
на све дру го што у по чет ку од лич но кре не, да би, кад се нај ви ше 
оче ку је, из не ве ри ло).

Ни вр љи ке11 му не ва ља ју. (По све му лош, зао чо век).
Ни је сва ко ме пи ша ти по ред пу та. (Не мо же сва ко све ра ди ти: 

не ком при ли чи, не ком не при ли чи).
Ни је ми ри као на Бо жић. (Ни је ме ни чим за ду жио да бих му 

уз вра тио. Слич но: Нит ми род, нит по моз’ Бог. – Нит се зна мо, 
нит се по здра вља мо).

Ни ка ко усра но ме до по то ка. (Чо век у не во љи ко ја ду го тра је, 
а ни от ку да на де да се из ба ви).

Ни лук јео, ни лук ми ри сао. (Не мам с тим ве зе, не крив сам).
Ни куд мај ци, ни куд у ђе ве ре! (Без из ла зна си ту а ци ја).
Ни куд по ва ко ме. (Од вра ћа ње не ко га од пу то ва ња по ло шем 

вре ме ну, ки ја ме ту. Јед на ста ри ца из око ли не По же ге при ча са тв
екра на у вре ме ма со ве изо ла ци је због ви ру са ко ро на: „Имам дви
је уда те шће ри, да ле ко су, али до ла зе ми. Сад по ’ва ко ме не мо гу”).

Ни сам ни ја си сао пра тља чу. (Знам шта при чам и шта ра дим, 
ис ку сан сам. Пра тља ча – др ве на ло па ти ца ко јом се лу па оде ћа при 
пра њу; у овом об ли ку је бе ле жи Вук, а у са вре ме ним реч ни ци ма 
има и об лик пра кља ча. Исто: Ни сам од ју че и Ни сам пао с ду да).

9 По Ву ко вом Рјеч ни ку: су ра – сук ња. У Реч ни ку МС–МХ: сýра је ред, 
низ љу ди, жи во ти ња, ства ри (при мер: „У су ру, се ља чи но вла шка!”).

10 Реч „на ва ша ти” не ма у Ву ко вом Рјеч ни ку, а ни у са вре ме ним на шим 
реч ни ци ма, очи то ло ка ли зам са зна че њем: на да ва ти.

11 Мот ке по би је не у зе мљу, јед на до дру ге, по ве за не вр бо вим или дру гим 
при ћем (по плет), ко ји ма се огра ђу ју дво ри ште, тор, воћ њак или њи ва. Реч беле
жи Вук у Рјеч ни ку, као и на ши са вре ме ни реч ни ци.
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Ни су му све ко зе на бро ју. (Не ко ко ји има не ре шив про блем, 
но си не ку му ку, па се, сто га, по на ша чуд но).

Нит га је би, нит ку ћи во ди. (Не ко ри сна осо ба, шта ви ше од 
ње са мо ште те мо жеш има ти).

Ни у ко ла ни у са о ни це. (Опис не чи јег не кон тро ли сног при
ча ња, не ра зу мљи вог, без ло ги ке).

Ни цр на зе мља га не ће. (Ка же се за ло шег чо ве ка ко ји те шко 
и ду го бо лу је, а смрт ни ка ко да га узме).

Ни че и где га не се јеш. (Не ко ко се сву да тр па, нај че шће где му 
ме сто ни је).

Ни чи ја (све ћа) ни је до зо ре го ре ла. (Ра ди што хо ћеш и ка ко 
хо ћеш, али не ћеш ду го).

Но га му но зи до бро не ми сли. (Из раз за чо ве ка ко ји је у за ва ди 
са око ли ном, уз то, и сам са со бом у рас ко ра ску, у не скла ду).

Ње га сам одав но оту ри ла12. Оту рај то на стра ну! (Не ко га 
или не што од ба ци ти, одво ји ти као не ва жно – де вој ка мом ка, љу ске 
при кр ца њу ора ха). 

Ње го во је и гов но сла ђе од не чи јег ме да. (Ка же се за оно га ко
ме је сво је и нај го ре вред ни је од ту ђег нај бо љег).

Ње го во ма сло ни је за Бај ра ма. (Би ло шта што од не ко га не би 
тре ба ло ола ко при хва ти ти, што не би мо гло да ва ља но по слу жи, 
бо ље га је за о би ћи. За бе ле жио у Бо сни).

Обри ја ме на су во. (Ве што из ну ђен при ста нак на не што про
тив мо је во ље).

Ов де је Бог дав но ре као: ла ку ноћ! (Ка же се за крај или ме сто 
ода ље но, оту ре но од све та, од ци ви ли за ци је).

Ово ни је би ло от ка ко је га вран по цр њ’о. (Кад се до го ди не што, 
нај че шће ру жно, што се ни кад ни је де си ло. Исто: От ка ко цар ко ња 
ја ше). 

Од ње га не ћу, ма кар на ко зи орао. (Ни по ко ју це ну не же лим 
по моћ, не же лим ни шта од тог чо ве ка).

Око му оку до бро не ми сли. (Кон фликт на осо ба, у не скла ду 
са ма са со бом).

Она је сво је одав но про ва ша ри ла. (За де вој ку ко ја је сло бод
ни јег по на ша ња, „сум њи ва”).

Оста де крат ких ру ка ва. (Онај ко у за јед нич ком по слу или 
по ду хва ту ни шта не до би је, оста не без ко ри сти).

Оте гло се ко глад на го ди на. (Кад је не што до сад но, не при јат
но, а тра је ду го).

12 У „Се ћа њу на Уро ша Пе тро ви ћа”, Иси до ра пи ше да се „[...] про да ва ло 
са мо за си тан, сре брн но вац. Де се то ди нар ке и сто ди нар ке су оту ри ва не”. Код 
Ву ка оту ри ти има дво ја ко зна че ње – от пра ви ти, на пр. књи гупи смо: „Сви је 
ћу ти по име ну ка зат’ / Ко ју ти је ко ме оту рио”, и одво ји ти од се бе: „Ис пред 
се бе ђер ђев оту ри ла”). У Реч ни ку МС–МХ: од гур ну ти, оти сну ти, од ри ну ти.



405

Пла че пред пу ним ко ри том. (Кад не ко све има, а не за до во љан 
је).

Под ње го вом ли пом ’ла да не ма. (Не на дај се од ње га ни че му, 
би ло за то што је не ко ри стан, би ло за то што је шкрт). 

Под псе ћом гла вом не ма мр ва. (Од то га се не ћеш овај ди ти; 
ка же се за ве ли ку шкр ти цу).

Поп ђа ку, а ђак цр кве ња ку. (Сва љи ва ње од го вор но сти за по
сле ди це на дру го га; по сла та ствар или по ру ка ко ја се, од јед ног до 
дру гог пре но си о ца, из гу би ла).

По сва ђао/по сва ђа ла би два ока у гла ви. (Осо ба ве шта за ва ђа
њу, ужи ва у то ме).

Пр во је бен, па се ро дио. (Онај ко ји је пре фри га нац, зна сто 
јед ног ђа во ла. Исто: Пре ма зан свим ма сти ма).

Пре зо ре сва ну ти не мо же. (Све мо ра да се до га ђа по ре ду, 
без пре ско ка).

Пре ће пу ћи не го се са ви ти. (Ка же се за твр до гла вог чо ве ка).
При ча ко ба ба у бо ле сти. (Го во ри не по ве за но, ни сам не зна 

шта и о че му).
Про ме ни ла ма ра му. (Уда ла се. Исто: Сад се друк чи је че шља).
Пу сти ти бу ву. (Да ти у јав ност не ку гла си ну, не што што не 

мо ра да бу де исти на, али је не ком ста ло да се про чу је).
Са жа ље вам слу чај. (Ду бљи из раз од уо би ча је ног: при ми те 

мо је са у че шће).
С ду пе та се врат не ло ми. (Ни шта се не по сти же са мо се де ћи).
Са ку пи ло се од зла оца и од го ре мај ке. (Сум њи во дру штво, 

сва ка ко не до бро на мер на гру па).
Са мо ме још во де ни ца ни је мле ла. (Ка же осо ба ко ја се у жи

во ту мно го на му чи ла).
Са сво ји ма пиј, је ди, ал’ ни шта не ве жи. (Не до го ва рај ни шта 

озбиљ но са род би ном).
Сва ка вре ћа на ђе за кр пу. (Што је ко ме до су ђе но, до би ће).
Свој ти по со. (Од би ја ње са ве та у сми слу: не пе тљај се у мо је, 

знам ја ка ко ћу нај бо ље – слу шах че сто у Брч ком). 
Се ти ла се ку де ље уо чи све те не де ље. (Кад не ка – мо же се 

од но си ти и на му шко – не баш утр жна13 рад ни ца, узме не што да 
ра ди кад му вре ме ни је).

Си ро ма шан ко кре цељ14. (Пу ко си ро ма штво. Исто: Си рот као 
сир ће; ни кон ца око пр ста).

13 Вред на, ве ли ка рад ни ца. Ове ре чи не ма ни код Ву ка ни ти у ка сни јим 
реч ни ци ма; ло кал на је, чух је у су во бор ском кра ју.

14 Кре цељ – на зив за стру чак лу ка ко ји се, за о стао од је се ни у зе мљи, по
ја ви у ра но про ле ће, чак и ис под сне га; реч не ма код Ву ка ни ти у ка сни јим 
реч ни ци ма, ве ро ват но по све ло кал на.
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С њим нит ори нит ко пај. (Осо ба са ко јом ни шта не тре ба 
ра ди ти, ни шта не ор та чи ти да се не би по сле ка јао).

С њим ни на ко њу ни пје шке. (Не ко с ки ме ни шта не тре ба 
ра ди ти, ни у шта се упу шта ти – из Кра ји не у БиХ).

С мр тве мај ке би по кров про дао. (Не би ра на чин да до нов ца 
до ђе, ра спи ку ћа).

Со ко му ву не хва та. (Онај ко ји вре ди не за до во ља ва се сит ном 
вај дом).

Стао је на лед, нек му је Бог у по мо ћи. (Ба ви се ри зич ним по
слом; са опа сни ма се уор та чио).

Сти скао ко сле пац ко кош. (Ка же се оно ме ко ји при гра би не
ку ствар и не пу шта, иа ко би њо ме тре ба ло и дру ги да се слу же).

Спа ва на јед но око. (Опре зан, не мо жеш га из не на ди ти).
Тај је но шен па ис пу штен. (За не ко га ко ји ра ди ми мо све та, 

нај че шће на о па ко, или го во ри ко је шта, па ода је осо бу „скра ће не“ 
па мети.

Тај је прд нуо у ча бар. (Стра дао, ште то вао, осра мо тио се, а за 
то се про чу ло, јер у ча бру се звук ви ше стру ко по ја ча ва).

Тај на драм је де, на драм се ре. (Шкрт чак и пре ма се би, са мо 
да би што ви ше уште део. Драм = 3,25 гра ма).

Тај ти је од вр бо ве ја пи је. (Ка же се за фи зич ки сла бог, али и 
за ина че не по у зда ног, не у по тре бљи вог чо ве ка).

Те ра ка пом ве тар. (Опис нај че шће мла дог чо ве ка, не стал ног 
и не хај ног).

Ти то ко с по слом. (Ла ко ура ди, не му че ћи се, као од ша ле – 
че сто слу шах у бо сан ској По са ви ни).

То ти је сто ли ца на две но ге. (Не си гур на ствар; ра бо та од 
ко је пре не ће не го што ће да бу де ко ри сти; не по у зда на осо ба).

То што ти знаш, ја сам дав но за бо ра вио. (Имам мно го го ди
на. Исто: Што је те бе сна шло, то је ме не про шло).

Три га Мо ра ве не би опра ле. (Осо ба огре зла у зло де ли ма ко ја 
се ни чим не мо гу оправ да ти, из бри са ти).

Ту чак ме ђу ка ши ка ма. (На шао се у дру штву ко јем не при па
да; штр чи, од у да ра).

Ћер ку ка ра, сна ји при го ва ра. (Пре кор, при го вор, кри ти ка не
кој осо би по сред ством дру ге, не ду жне, јер се, из не ког раз ло га, не 
усу ђу је мо не по сред но при го во ри ти). 

Уда ла се и оче шља на и нео че шља на. (Сва ко до би је оно што 
га сле ду је, до су ђе но га не мо же ми мо и ћи. Чух од стар ца из јед ног 
под руд нич ког се ла).

Уда рен мо кром ча ра пом. (Оскуд не па ме ти. Исто: Фа ли му да ска 
у гла ви). 
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Уда рио је у чвор. (Кад се не ком у по слу или на у му не што ис
пре чи, не мо же се да ље; по ти че из чи ње ни це да је чвор у др ве ту 
нај твр ђи део).

Удри во ла ко ји ву че. (Зах те вај од оно га ко ји зна и хо ће да ра ди; 
уза луд но је го ни ти на по сао не зна ли цу и ле њив ца).

Удри пр вог у че ло, по след њег у зад њи цу. (Са вет: не ис ти ца ти 
се, али и не за о ста ја ти; др жи се сре ди не). 

У ка мен уда ри ло! (Ре ак ци ја на вест да ће се не што ру жно до
го ди ти или да би се мо гло до го ди ти; же ља да се не мио до га ђај 
спре чи).

У ње га ко за под руч ном па се. (Ку ћа и има ње су му на вр ле ти. 
Исто: Као уз ве ри ге и Ту би ђа во по ма ни то, ка жу у Цр ној Го ри).

У том сам с њим на рав ној но зи. (До ра стао сам не ко ме ко ји 
у не че му пред ња чи: у го во ру, зна њу или фи зич ком над ме та њу).

Ухва тио вур сат15. (Онај ко ји, ко ри сте ћи се по пу стљи во шћу 
дру гих, ра ди не што, нај че шће не мо рал но, на ту ђу ште ту). 

Уши за че пи, очи от че пи! (Ни је то што чу јеш, не го оно што 
ви диш. Ве руј очи ма).

Цр но, без има ло бе ло. (Ве ли ка не сре ћа, ло ше да го ре не мо же 
би ти).

Че му ва кат, оно ме и ври је ме. (Све што се до го ди ло или ће се 
до го ди ти, до го ди ло се и до го ди ће се кад тре ба. Че сто се чу је у Бо сни).

Че ши мо ми свој свраб. (Не бри ни мо ту ђу бри гу, за ба ви мо се 
сво јим му ка ма. Чух од М. До ди ка на отва ра њу спо ме ни ка Сте фа
ну Не ма њи, 27. ја ну а ра 2021).

Чи ја на на цр ну ву ну пре де, ви де ће мо. (Прет ња ко ја се упу ћу је 
не ком, по сред но или не по сред но, а по во дом ка квог спо ра око било 
че га).

Чу вај га се, при ват них је ша ка. (За не ко га ко је увек спре ман 
да не што укра де, клеп то ман).

Шта би сад, да ово ви ди, ре као ве се ли Ра до ван? (Ни је Ра до ван 
ве сео, не го је по кој ни. Слич но: Све ли ће ње га, ве сел ни ка, сна ћи – 
чо ве ка ло ше суд би не).

Што би ко ла шкри па ла, то во ло ви ри чу. (Ка же се кад се до
га ђа не што не при род но, ми мо ре да, уме сто не че га оче ки ва ног по 
при род ном ре ду ства ри).

15 Реч вур сат (фур сат) не ма код Ву ка, али је бе ле жи Реч ник СА НУ: (турц. 
fir sat), зго дан час, по год на окол ност кад се мо же ис ко ри сти ти при ли ка, кат кад 
и због по пу стљи во сти дру гих.
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П О  В О  Д И

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ 
(1949–2021)

СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ

УВОД НА РЕЧ

Алек сан дар Јо ва но вић је био ре дов ни про фе сор Учи тељ ског 
фа кул те та, пре да вао срп ску књи жев ност, али је био ви ше од уни вер
зи тет ског про фе со ра јер је свој по сао раз у мео и као део обра зов
ног и нај ши рег ми со нар ског ра да у обла сти обра зо ва ња и срп ске 
кул ту ре. Из не над ни и пре бр зи од ла зак оста вио нас је све још увек 
не ме и не све сне да је јед на лич ност, ин тек ту а лац, ен ту зи ја ста по
све ћен нај ши рим те ма ма срп ске кул ту ре и чо век из у зет не енерги
је и хра бро сти оти шао. Аца Јо ва но вић, ка ко смо га зва ли, во дио је 
сво је сту ден те и ко ле ге на нај о па сни ја ме ста Ко со ва и Ме то хи је 
но се ћи у свом би ћу искон ски осе ћај за пра ву уло гу про фе со ра и 
ро до љу ба. Он је био про фе сор сво јим сту ден ти ма, али и ко ле га ма. 
Не се бич но де ле ћи сво ја са зна ња, уви де и спо зна ва ње ак ту ел них 
и оних трај них вред но сти у срп ском на ро ду ко ји су на ру ше ни или 
из гу бље ни, про фе сор Јо ва но вић је без ика квог кал ку лант ства ула
зио у та пи та ња, ак ци је и под ви ге од ко јих су се мно ги лу ка во 
скла ња ли. У том по гле ду ни је ме рио од нос сна ге ко ју ула же и 
мно гих по сле ди ца. Овај те мат је ма ли омаж ње го вих при ја те ља и 
по што ва ла ца, а ши ра и обим ни ја де ла тек ће до ћи и ту ду жност 
ће ис пу ни ти ње го ви са рад ни ци са ка те дре и Учи тељ ски фа кул тет. 
До при нео је, у нај ши рем сми слу, угле ду, афир ма ци ји и ак ту е ли
за ци ји срп ске кул ту ре, а то за жи во та ни ка да ни је би ло до вољ но 
ва ло ри зо ва но на гра да ма или по себ ним по ча сти ма. Он лич но и кул
тур на и на уч на јав ност би ли су уве ре ни да ће тек да ти пу не ре
зул та те свог на уч ног и кри ти чар ског ра да спре ма ју ћи се да об ја ви 
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још не ко ли ко књи га, а по себ но ону ко ју смо сви оче ки ва ли о ње
го вом пе сни ку Ива ну В. Ла ли ћу. Био је осо ба на ко ју сте увек 
мо гли да ра чу на те у сва ком сег мен ту жи во та, вер ник и ро до љуб 
ста рог ко ва, хо до ча сник ко ји би вас од вео на нај зна чај ни ја ме ста 
срп ске кул ту ре и от крио најлеп ше сце не фре ско пи са и све то у 
јед ној опу ште ној ат мос фе ри као да вам при ча о са свим обич ним 
ства ри ма. Због то га је био ро ђе ни учи тељ и пу то во ђа у нај леп шем 
сми слу те ре чи.

Алек сан дар Јoванoвић ро ђен је 1949. го ди не у Ра та ри ма (Сме
де рев ска Па лан ка). Ди пло ми рао је и ма ги стри рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи за ју го сло вен ску и оп шту књи
жев ност. Док то ри рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 
(1993), на Од се ку за срп ску књи жев ност. Био је ду го го ди шњи прo
фесoр Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду на пред ме ти ма Увoд у 
ту ма че ње књи жев но сти и Срп ска кул ту ра у европ ском кон тек сту 
(1993–2020), те је на кон пен зи о ни са ња био ан га жо ван као про фе
сор на док тор ским сту ди ја ма истог фа кул те та. Био је де кан Учи
тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду (2003–2012); пред сед ник За јед ни це 
учи тељ ских/пе да го шких фа кул те та Ср би је (2003–2012); пред сед
ник и члан На ци о нал ног про свет ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је 
(2005–2011), члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске (2016). Био је 
члан на уч ног про јек та По е ти ка срп ске књи жев но сти од 1993. го
ди не и у кон ти ну и те ту члан про јек та Сме на по е тич ких па ра диг ми 
у срп ској књи жев но сти 20. ве ка – на ци о нал ни и европ ски кон
текст (173016) Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. 

Књи жев ну кри ти ку, на уч не и струч не ра до ве об ја вљи вао је од 
1972. го ди не. Осим о срп ској књи жев но сти XX ве ка, об ја вио је већи 
број ра до ва о на ста ви књи жев но сти и о ак ту ел ним пи та њи ма срп
ског обра зо ва ња.

Сту ди је: Ка ко пре да ва ти књи жев ност – те о риј ске осно ве 
на ста ве, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град (1984), 
Обла ци у ду ши: пе сни штво Ду ша на Ва си ље ва, Став, Ки кин да 
(1986), Пе сни ци и пре ци, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град (1993), 
По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град (1994), 
По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, Про све та, Ниш (1995), 
Ства ра о ци и Ство ри тељ − три мо ли тве на пе ва ња, По ве ља, Кра
ље во (2003), Стих и пам ће ње − О по е зи ји и по е ти ци Ми ло са ва 
Те ши ћа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град (2018, 2019), О исто ри ји, се
ћа њи ма и са мо ћи: есе ји и кри ти ке о срп ској про зи XX ве ка, За ду
жби на „Ни ко лај Тим чен ко”, Ле ско вац (2019), О све тло сти ста
ри јој од не сре ће: есе ји о срп ској по е зи ји и кул ту ри, Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, Бе о град (2020). Ан то ло ги је: Ан то ло ги ја 
срп ске ро до љу би ве по е зи је (ко а у тор), Про свет ни пре глед, Бе о град 
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(2002), Ан то ло ги ја срп ске по е зи је о Пр вом свет ском ра ту, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град (2018). Уџ бе ни ци и при руч ни ци: Књи
жев ност – из бор књи жев но на уч них тек сто ва за сту ден те учи
тељ ских фа кул те та (ко а у тор), Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град 
(1994, 2002), Ме то ди ка срп ског је зи ка – из бор тек сто ва за сту
ден те учи тељ ских фа кул те та (ко а у тор), Учи тељ ски фа кул тет, 
Бе о град (1994),Чи тан ка за дру ги раз ред гим на зи ја и сред њих шко
ла, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град (2005). 

При ре дио је Де ла Ива на В. Ла ли ћа у 4 књи ге и ви ше од два
де сет књи га срп ских пи са ца XX ве ка (из ме ђу оста лих, Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа, Дра ги ше Ва си ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ива на В. Ла ли
ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Гро зда не Олу јић, 
Дра га Ке ка но вић) и уре дио ви ше од де сет на уч них збор ни ка (из
ме ђу дру гих, о де лу Ду шка Ра до ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Јо ва на Хри
сти ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Гро зда не Олу јић, Мо ме Ка по ра, Григо
ра Ви те за, Ми ло са ва Те ши ћа, Але ка Ву ка ди но ви ћа). Био је уред ник 
Књи жев них но ви на (1978–1980), Књи жев не ре чи (1980–1984), Књи
жев но сти (1986–1990), Ита ке (1995–1997) и Alp he (2001–2002). 
Био је члан ви ше зна чај них књи жев них жи ри ја: НИНове на гра де, 
„Бо ри сав Стан ко вић”, „Ме ша Се ли мо вић”, „Дан ко По по вић”, члан 
жи ри ја Ан дри ће ве на гра де За ду жби не „Иво Ан дрић” и жи ри ја „Бес
крај ни пла ви круг” Ма ти це срп ске. До бит ник је сле де ћих на гра да: 
„Па вле Би ха ли” (1977), „Ми лан Бог да но вић” (1985), Бор би не (1993), 
„Ђор ђе Јо ва но вић” (1995), „Ла за Ко стић” (1996) и „Ни ко лај Тим
чен ко” (2018). За уку пан до при нос обра зо ва њу и кул ту ри до био је 
Све то сав ску на гра ду (2006) и Злат ну знач ку Кул тур нопро свет не 
за јед ни це Ср би је (2007). Пре ми нуо у Бе о гра ду по сле крат ке и те шке 
бо ле сти 24. 12. 2021. го ди не.

Опус Алек сан дра Јо ва но ви ћа ни је об у хва тао са мо књи жев не 
и на уч не сту ди је, кри ти чар ске тек сто ве већ и ве о ма ак ту ел не те ме 
ве за не за срп ску кул ту ру, је зик и обра зо ва ње. Био је то жи вот ис
пу њен енер ги јом и ди на ми ком „на пол зу” на ро ду и обра зо ва њу у 
ко је је ве ро вао као је ди ни и пра ви пут из град ње јед ног на ро да и 
ње го ве на ци о нал не све сти.

У Бе о гра ду, ав густ 2022.
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АЛЕК САН ДАР МИ ЛА НО ВИЋ

НЕ КРО ЛОГ

На вест о смр ти Аце Јо ва но ви ћа, ка ко су Про фе со ра зва ли на 
це ло куп ном срп ском кул тур ном про сто ру, ме ди ји су пре не ли са
же те би о граф ске де та ље и оп шта вред но ва ња: пре ми нуо је зна ча
јан ту мач срп ске књи жев но сти, али и ве ли ки зна лац исто ри је це
ло куп не срп ске кул ту ре: ње не умет но сти, на у ке и обра зо ва ња. 
Ни је, у са же тим фор ма ти ма, би ло вре ме на да се ка же – а тре ба 
ре ћи – још јед ном: да је Про фе сор био вер ник и хо до ча сник, који 
је хри шћан ски прин цип са бор но сти пре но сио из цр кве у све тов ну 
кул ту ру, оку пља ју ћи око се бе и вр шња ке и, на ро чи то, мла ђе, а све 
на пол зу на шег на ро да; да је био ро до љуб ста рин ског ко ва, ко јем 
је ро до љу бље би ло во дич и у при ват ном жи во ту и у кул тур ном 
де ло ва њу; да је био пе да гог и про све ти тељ, јер су вас пи та ње и 
обра зо ва ње би ли цен трал ни пој мо ви и вред но сти Про фе со ро вог 
жи во та, бу ду ћи да је вас пи та њу и обра зо ва њу сво је де це, сво јих 
ђа ка и сво јих сту де на та по све тио жи вот.

Про фе со ро во про све ти тељ ско де ло ва ње од ви ја ло се у Пр вој 
бе о град ској гим на зи ји, Пе да го шкој ака де ми ји, Фи ло ло шкој гим
на зи ји, на Учи тељ ском фа кул те ту – на ко јем је био про фе сор, управ
ник Ка те дре за срп ски је зик, књи жев ност и ме то ди ку на ста ве и 
де кан, у На ци о нал ном про свет ном са ве ту, где је био пред сед ник, 
и у На уч нообра зов нокул тур ном цен тру „Вук Ка ра џић” у Тр ши
ћу, где је био пред сед ник Про грам ског од бо ра. И сву да где је де
ло вао био је без гра нич ни по све ће ник: о то ме све до че број не књи
ге, уре ђе ни на уч ни збор ни ци, ор га ни зо ва ни на уч ни ску по ви, али 
пре све га за и ста број ни за у век за хвал ни уче ни ци, сту ден ти и ко
ле ге. А да по све ће ност ра ду и мла ди ма за и ста ни је има ла гра ни ца, 
по твр ђу је и по да так да је и пред сâм крај жи во та, из бол ни це до 
де та ља упра вљао ор га ни за ци јом пре зен та ци је ђач ких ра до ва.
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У на уч ном при сту пу књи жев но сти и кул ту ри, али и у сва ко
днев ном жи во ту, не пре кид но се вра ћао тра ди ци ји схва ће ној као 
жи ва про шлост и као основ за мо дер ност. Имао је бес крај но, ка ко 
ми је за пи сао у јед ној по све ти, „по ве ре ње у по е зи ју и ње ну моћ 
да нас оба сја и ме ња”. Ве ро вао је у чу до твор ну моћ књи жев но сти 
и кул ту ре. За обе леж ји ма срп ске и свет ске кул ту ре тра гао је и као 
ве ли ки за љу бље ник у пу то ва ња, али и у род не Ра та ре. Као рет ко 
где да нас, у ње го вом жи во ту спо ји ле су се осно ве свѣт, из ре чи 
све тлост, и свет, из ре чи све ти: пи сао је о све тло сти ста ри јој од 
не сре ће, о по е зи ји као оба сја њу сми сла, али и о мо ли тве ном ша
па ту, ду хов ном па три о ти зму, о ства ра њу пе сме као ства ра њу све
та, о пе снич ком опе лу и пе снич кој ли тур ги ји.

Го спод му је да ро вао по ро дич ну сре ћу, а по ро ди ца му је у 
сва ком тре нут ку би ла из над све га: са су пру гом Рад ми лом од го јио 
је де цу Ни ко лу и Је ле ну, а они су му по да ри ли пе то ро уну ча ди: 
Те о до ру, Ана ста си ју, Та ру, Кон стан ти на и Еву, ње го ву нај ве ћу 
сре ћу. По ро ди ци, а на ро чи то уну ци ма, по све ћи вао је све сло бод
но вре ме.

По но сан сам што сам био Про фе со ров мла ђи ко ле га и са рад
ник, ње гов са пут ник у Хи лан да ру, Ри му, Бе чу, Пра гу, Ца ри гра ду, 
Со лу ну, по мно гим срп ским гра до ви ма, се ли ма и ма на сти ри ма, а 
на дам се да сам био и ње гов при ја тељ. 

Пи сао је и о љу ба ви ја кој као смрт. Са да зна мо да по сто ји и 
ја ча љу бав. Не ка му је веч на сла ва!
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РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ

УМЕ ЋЕ ТУ МА ЧЕ ЊА  
АЛЕК САН ДРА ЈО ВА НО ВИ ЋА

И нај по вр шни ји по глед на би бли о гра фи ју Алек сан дра Јо ва
но ви ћа нам је до во љан да от кри је мо је дан па ра докс. Овај кри ти чар 
и про у ча ва лац срп ске књи жев но сти, ко ји је од 1978. го ди не до 
смр ти (де цем бар 2021), био вр ло ви дљив и у књи жев ном и у јав ном 
жи во ту, све вре ме је пи сао о про зи (јед но вре ме је то чи нио и као 
стал ни кри ти чар ли ста По ли ти ка), а, на дру гој стра ни, об ја вљи вао 
је књи ге у ко ји ма се ис кљу чи во ба вио срп ском по е зи јом, по себ но 
оном ко ја је за сно ва на на сим бо ли стич ким по е тич ким прет по
став ка ма, оном ко ја је и ту ма ча ста вља ла у ни ма ло удо бан по ло жај, 
зах те ва ју ћи од ње га да тра га и за оним што се ја вља са мо у не кој 
вр сти се ман тич ког на го ве шта ја, суп тил не алу зи је, та на ног ак ти
ви ра ња, ка ко би Ки рил Та ра нов ски ре као, вр ло сло же ног кул тур
ноисто риј ског кон тек ста и под тек ста (мо но гра фи је По е зи ја срп
ског нео сим бо ли зма, Стих и пам ће ње, огле ди о Ива ну В. Ла ли ћу, 
Бо ри сла ву Ра до ви ћу, Але ку Ву ка ди но ви ћу, из ме ђу оста лог). А по
што је, по себ но у но ви је вре ме кад су про у ча ва о ци књи жев но сти 
сте кли пра во и на то да у кор пу су на ци о нал не књи жев но сти јед ног 
пе сни ка из дво је и да ду му при ви ле го ва но ме сто у свом ин тер пре
та тив ном ра ду (та ко је, из ме ђу оста лог, Дра ги ша Жив ко вић, ме ђу 
срп ским пе сни ци ма 19. ве ка, иза брао и у те му јед не сво је књи ге 
пре тво рио Ла зу Ко сти ћа, а Но ви ца Пет ко вић, ме ђу они ма из 20. 
ве ка, Мом чи ла На ста си је ви ћа), по ста ло са свим уо би ча је но да то 
чи не и но ви на ра шта ји ту ма ча срп ске књи жев но сти, Алек сан дар 
Јо ва но вић је од свих пе сни ка о ко ји ма је пи сао не ком вр стом по
себ не ин тер пре та тив не на кло но сти, у чи јем на стан ку је и људ ска 
ди мен зи ја, са свим очи глед но, има ла не сум њив ути цај, у пр ви план 
по ста вио Ива на В. Ла ли ћа и Ми ло са ва Те ши ћа. Ту ма че њу основ них 
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од ли ка Те ши ће ве по е зи је је по све тио књи гу Стих и пам ће ње, а 
сту ди ја о по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа је оста ла у фраг мен ти ма ко је 
ни је сти гао да до ве де до ко нач ног об ли ка, иа ко је, по себ но при ре
ђу ју ћи Де ла (I–IV) Ива на В. Ла ли ћа (За вод за уџ бе ни ке и на став
на сред ства, 1997), а ра де ћи тај по сао пре ма пе сни ко вим ру ко пи
си ма, до нај сит ни јих по је ди но сти упо знао и сам ства ра лач ки про
цес и опус овог пе сни ка. А кад је Алек сан дар Јо ва но вић 2018. 
го ди не до био на гра ду „Ни ко лај Тим чен ко” ко ја под ра зу ме ва и 
об ја вљи ва ње до бит ни ко ве књи ге у за себ ној еди ци ји („На гра да 
Ни ко лај Тим чен ко”), ко нач но се до го ди ло оно на шта се нео че ки
ва но ду го че ка ло: Алек сан дар Јо ва но вић је у за себ ну књи гу из
дво јио и у том об ли ку учи нио до ступ ним сво је огле де и сту ди је 
о срп ским про зним пи сци ма под на сло вом О исто ри ји, се ћа њи ма 
и са мо ћи (Ле ско вац, 2019). У ову књи гу су ушли тек сто ви на ста
ја ли у ја ко ду гом вре мен ском ра спо ну (1978–2018). Не же ле ћи да 
књи га бу де ме ха нич ки скло пљен из бор из оно га што је о про зи 
пи сао то ком че ти ри де це ни је свог ра да, Алек сан дар Јо ва но вић је 
тек сто ве раз вр стао у че ти ри це ли не и та ко чи та о цу омо гу ћио да 
ја сни је ви ди да се у књи зи на ла зе огле ди (об ли ку ју пр ву те мат ску 
це ли ну) ко ји, по ред ин тер пре та тив не, има ју и ви ше не го ви дљи ву 
књи жев но и сто риј ску ди мен зи ју, огле ди ко ји го во ре о пи сци ма 
ко ји су већ до ста ду го по сма тра ни као ва жан сег мент оног кор пу са 
на шег књи жев ног на сле ђа ко ји је, због из ванк њи жев них раз ло га, 
до ста ду го био по ти снут са књи жев не сце не, да су, по том, сво је 
ме сто до би ли и кри ти ке и огле ди (дру га те мат ска це ли на, по бро
ју огле да и нај оп се жни ја у књи зи) о оним пи сци ма ко ји су, иа ко 
на ши са вре ме ни ци, до брим де лом већ по ста ли кла си ци срп ске 
књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка (Дра го слав Ми ха и ло вић, 
Бо ри слав Пе кић, Сло бо дан Се ле нић, Ви до сав Сте ва но вић), да су 
ин тер пре та тив ну па жњу Алек сан дра Јо ва но ви ћа при вла чи ли и 
пи сци (тек сто ви о тим пи сци ма об ли ку ју тре ћу те мат ску це ли ну) 
ко је је или тек тре ба ло ту ма чи ти као ва жне про зне пи сце (До бри
ло Не на дић), или их из јед ног вред но сног ни за по ме ри ти у дру ги, 
зна ча ју њи хо вог опу са при ме ре ни ји (Гро зда на Олу јић, Мо мо Ка
пор). Че твр ту те мат ску це ли ну чи не са мо два тек ста у ко ји ма је 
реч о јед ној осо бе ној, а вр ло че сто не по треб но скрај ну тој гра ни 
књи жев ног ства ра ла штва, о ме мо ар ским де ли ма. Не ма сум ње да 
и ова два огле да има ју ва жну уло гу – тре ба да нам скре ну па жњу 
на то да се пот пу на сли ка о књи жев но сти јед ног до ба и не мо же 
сте ћи ако се из ван ана ли тич ког ви до кру га оста ве де ла у ко ји ма 
ау то ри опи су ју или свој жи вот или вре ме у ко ме се тај жи вот од
ви јао, де ла у ко ји ма се укр шта до ку мен тар на под ло га са лич ним 
ви ђе њем. 
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Мо гло би се, и то без ика квог пре те ри ва ња, ре ћи да већ са ма 
ком по зи ци ја књи ге Алек сан дра Јо ва но ви ћа ука зу је на не сум њи во 
по сто ја ње и јед не те о риј ске под ло ге ко ју не би би ло од већ те шко 
под врг ну ти по ступ ку ре кон струк ци је, ко ју би, јед но став ни је ре
че но, тре ба ло учи ни ти ви дљи вом. А Алек сан дар Јо ва но вић при
па да оној ге не ра ци ји про у ча ва ла ца срп ске књи жев но сти ко ја је 
по че ла да пи ше и об ја вљу је у ви ше не го ва жном тре нут ку, ко ји, 
мо жда и због сво је спе ци фич но сти, још увек ни је по дроб ни је опи
сан. На и ме, се дам де се тих го ди на про шлог ве ка и у на шем књи
жев ном жи во ту, и на на шим ви со ким шко ла ма, од ви јао се је дан 
ва жан про цес, про цес те о риј скоме то до ло шког пре у сме ра ва ња 
на ше на у ке о књи жев но сти. Иа ко смо већ кра јем 19. и у пр вим 
де це ни ја ма 20. ве ка има ли Љу бо ми ра Не ди ћа и Бог да на По по ви ћа, 
про у ча ва о це књи жев но сти чи ји су те о риј ски ста во ви би ли, у исто 
вре ме, и си стем ски за сно ва ни и вр ло мо дер ни (обо ји ца су се, на и ме, 
за ла га ли, до ду ше у дру га чи јем ме то до ло шком и тер ми но ло шком 
кљу чу, за тзв. уну тра шњи при ступ про у ча ва њу књи жев но сти, при
ступ ко ји је као те о риј ско по ла зи ште сте као ши ро ку по пу лар ност 
за хва љу ју ћи Ве ле ку и Во ре ну и њи хо вој Те о ри ји књи жев но сти), 
до жи ве ли смо да По по вић, по нај ви ше за слу гом на ших аван гард
них пи са ца, бу де пре зрен и од ба чен као то бо жњи кон зер ва ти вац 
у сфе ри књи жев ног уку са и да се по зи ти ви зам у на у ци о књи жев
но сти и им пре си о ни зам у књи жев ној кри ти ци не са мо вра те већ 
да, до ста ду го, бу ду пре о вла ђу ју ћи обра сци у на шој на у ци о књи
жев но сти. Та ко се и мо гло до го ди ти да пе де се тих го ди на про шлог 
ве ка два нај у ти цај ни ја кри ти ча ра, а реч је о Зо ра ну Ми ши ћу и 
Бо ри сла ву Ми хај ло ви ћу Ми хи зу, при па да ју раз ли чи тим ме то до
ло шким ори јен та ци ја ма, ори јен та ци ја ма ко је су и ка сни је на ста
ви ле да се, ма кар де ли мич но, ре про ду ку ју и то та ко што је јед на 
кри ти ку ви ше усме ра ва ла ка под руч ју ин тер пре та ци је, а дру га 
та ко што се ве зи ва ла за „од јек” ко ји де ло про из во ди у чи та о цу. 
Зо ран Ми шић је, у чи сто те о риј ској рав ни, кри ти чар ко ји се вр ло 
ви дљи во осла ња на ста во ве Т. С. Ели о та, ни кад га, до ду ше, не 
по ми њу ћи (ве ро ват но за то да не би до дат но ком пли ко вао сво ју 
већ ио на ко ком пли ко ва ну по зи ци ју оно га ко се нај пре ра ди кал но 
за ла же за мо дер ни књи жев ни из раз, а по том, иду ћи за ста во ви ма 
Раст ка Пе тро ви ћа, за што чвр шће ве зи ва ње за тра ди ци ју, од но сно 
фол клор номи то ло шку сфе ру на ци о нал не кул ту ре). Бо ри слав Ми
хај ло вић Ми хиз је на ста вљач оне ли ни је им пре си о ни зма у срп ској 
књи жев ној кри ти ци ко ја је, уте ме ље на у кри ти чар ском ра ду Јо ва на 
Скер ли ћа, свој вр ху нац до жи ве ла у ра ним тек сто ви ма Бран ка Ла за
ре ви ћа и у укуп ној кри ти чар ској де лат но сти Ми ла на Бог да но ви ћа. 
Ту вр сту им пре си о ни зма од ли ку ју и је зич костил ска пер фек ци ја 
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и вр ло тач на за па жа ња (а баш те од ли ке кра се Ми хај ло ви ћев осврт 
на Ан дри ћев ро ман Про кле та авли ја) и чак прог но зе (пи шу ћи 
ре ла тив но рав но ду шно о по е зи ји Јо ва на Хри сти ћа, Ми хај ло вић 
ће ре ћи да ће мо ту, уме сто пе сни ка, до би ти вр хун ског есе ји сту). 

А по што се сва ки про у ча ва лац књи жев но сти ипак до ми нант
но фор ми ра под ути ца јем шко ле и лек ти ре ко ју му она или на ме
ће или чи ни иза зов ном та ко што је за о би ла зи, ни Алек сан дар 
Јо ва но вић ни је мо гао да сво ја по ла зи шта у кри ти чар ско/ана ли
тич ком раду за сну је ми мо оно га што га је са че ка ло и пра ти ло 
то ком основ них и пост ди плом ских сту ди ја на Фи ло ло шком фа
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и у он да шњем вр ло ди на мич
ном књи жев ном жи во ту. На ка те дри за срп ску књи жев ност го то
во сви про фе со ри су би ли или по зи ти ви сти или су пак у свом 
ра ду би ли то ли ко ате о риј ски по сту ли ра ни да се о би ло ка квој 
ме то ди у њи хо вом ра ду и ни је мо гло го во ри ти. При ме ра ра ди, на 
ча со ви ма по све ће ним ту ма че њу срп ског ре а ли зма вр ло ис црп но 
је опи си ва на и ат мос фе ра и је лов ник у чу ве ним „Дар да не ли ма”, 
док се до са мих де ла и оно га о че му је реч у њи ма вр ло рет ко 
сти за ло. И тек кад одав но ви ше Алек сан дар Јо ва но вић ни је био 
сту дент, у Ле то пи су Ма ти це срп ске, по ја вио се оглед тог про фе
со ра срп ског ре а ли зма под на сло вом „Ко при ча при чу у Не чи стој 
кр ви и ка ко је при ча?”, оглед ко ји је био пр во ра зред но из не на ђе
ње. Од јед ном не ма „Дар да не ла”, не ма те ле ће гла ве у шкем бе ту, 
пре шло се, до ду ше без да нас већ и за мор не и не по треб но ком пли
ко ва не тер ми но ло ги је, на чи сто на ра то ло шку ана ли зу, на про блем 
при по вед ног ста но ви шта и на по ступ ке ње го вог за сни ва ња, јед
ном ре чи, на ону те ма ти ку ко ју је Но ви ца Пет ко вић пре тво рио у 
за себ но по гла вље у сво јој сту ди ји о Не чи стој кр ви, сту ди ји „Соф
кин си ла зак”. До ду ше, већ и то ком пост ди плом ских сту ди ја не ку 
вр сту по жељ ног уто чи шта и то ли ко по треб не кон тра те же оскуд
ној ка те дар ској ат мос фе ри пред ста вља ла су пре да ва ња Ни ко ле 
Ми ло ше ви ћа и Све то за ра Пе тро ви ћа. Та пре да ва ња би ла су и тео
риј ски за сно ва на и ви ше не го дра го це на као пу то каз у лич ном 
кре та њу кроз те о риј ску ли те ра ту ру ко ја се тих го ди на по ја вљи
ва ла хр пи ми це (пре ве де но је го то во све од ру ских фор ма ли ста и 
већ се кре ну ло ка Лот ма ну и ње го вој шко ли, ту су би ле књи ге 
ан гло сак со на ца, не мач ких те о ре ти ча ра, ту је, ко нач но, био Фер
ди нанд де Со сир, Емил Бен ве нист и сл.). Хтео не хтео, дру гим 
ре чи ма, сва ки при пад ник ге не ра ци је Алек сан дра Јо ва но ви ћа је, 
по ред шко ле кроз ко ју је про ла зио, био и не ка вр ста са мо у ка, не ка 
вр ста лу та ли це ко ја мо ра да се сна ла зи у јед ном вр ло про стра ном 
под руч ју, мно го то га од ба цу ју ћи, а, опет, мно го то га са за до вољ
ством при хва та ју ћи.
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Јед ном ре чи, ге не ра ци ја Алек сан дра Јо ва но ви ћа је сво је фор
ма тив не го ди не про ве ла у нео бич ној ат мос фе ри. На јед ној стра ни 
је би ло оно што на ме ће шко ла кроз ко ју мо ра да се про ђе, шко ла 
у ко јој мно го то га мо ра да се, јед но став но ре че но, ис тр пи као опе
ко ти на, а на дру гој стра ни је би ло оно са чим се, уз не ма лу ра дост, 
до ла зи ло у до дир и у књи га ма ко је су осва ја ле све ши ри про стор, 
књи га ма о ко ји ма се го во ри ло на не ким та да ве о ма ва жним и ути
цај ним ме сти ма (Дом омла ди не, Сту дент ски кул тур ни цен тар, 
Дом кул ту ре „Сту дент ски град”, Фран цу ска 7, КНУ), али и пи са ло 
у нео бич но жи вој књи жев ној пе ри о ди ци на чи јем се че лу спон та но 
на шла убе дљи во нај мла ђа Књи жев на реч, у ко јој су ва жно ме сто 
до би ли и та да нео бич но ути цај ни пред став ни ци хр ват ске на у ке о 
књи жев но сти (а је дан од њих, Зден ко Шкреб, пре тво рио се и у 
учи те ља и у ста ри јег при ја те ља ко ји то при ја тељ ство при хва та са 
оза ре њем и ко ји са ра до шћу до че ку је сва ко тра же ње по мо ћи), ко
ји ма се, у ко ри сном де ло ва њу, из Са ра је ва при дру жио Но ви ца Пет
ко вић, ко ји се уско ро и сам, као из гна ник, об рео у Бе о гра ду. Са мо 
та да се мо гло до го ди ти да је дан у ака дем ском то ну за по че ти раз
го вор о књи зи (у пи та њу је књи га Ро ман Ми ло ша Цр њан ског Нико
ле Ми ло ше ви ћа и раз го вор у ко ме су, по ред ау то ра, уче ство ва ли 
Љу би ша Је ре мић и Но ви ца Пет ко вић) по ста не вар ни ца из ко је се 
ро дио и је дан це ло жи вот ни ани мо зи тет, али и јед на но ва ин тер
пре та ци ја Цр њан ског, са др жа на у књи зи Лир ске епи фа ни је Ми ло
ша Цр њан ског Но ви це Пет ко ви ћа. И ка да су пр ви пут ор га ни зо
ва но на сту пи ли но си о ци тзв. но вих кри тич ких опре де ље ња (од 
њи хо вих ра до ва је био са чи њен збор ник Но ва кри тич ка опре де
ље ња, 1973), за ступ ни ци ан ти по зи ти ви стич ки ви ђе не на у ке о књи
жев но сти, би ло је мно го гун ђа ња, мно го са жа ље ња због то га што 
је не ко ли ко та да углав ном мла ђих љу ди кре ну ло „по гре шним” 
пу тем. И са мо ка да су про мо ви са не пр ве књи ге из еди ци је ча со
пи са Де ло, књи ге Ори о нов пут Ми ла на Ком не ни ћа и Ми сао ко ја 
не од у ста је Ми ло сла ва Шу ти ћа, Дра ган М. Је ре мић, чо век ко ме 
ни ко ко др жи до соп стве не озбиљ но сти ни је мо гао да по рек не 
про стра на зна ња и из есте ти ке и из на у ке о књи жев но сти, у До му 
омла ди не, кре нуо је у оспо ра ва ње оно га што до но се „но ва кри
тич ка опре де ље ња”, али без не ког по себ ног жа ра, као по не ра до 
при хва ће ној ду жно сти. 

А ко ли ко су пи та ња ве за на за од нос из ме ђу на у ке о књи жев
но сти и на став не прак се за о ку пља ла Алек сан дра Јо ва но ви ћа по
ка зу је и то што је он чим је до шао у при ли ку по же лео да до при
не се афир ма ци ји но вих ме то до ло шких ори јен та ци ја у на став ној 
прак си, сма тра ју ћи, са свим очи глед но, да се са мо та ко су штин ски 
мо же из ме ни ти са ма на ста ва књи жев но сти. Та ко је на стао збор ник 
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ра до ва Ка ко пре да ва ти књи жев ност (1984), у ко ме два на ест углед
них уни вер зи тет ских на став ни ка из Бе о гра да, За гре ба, Са ра је ва 
и Но вог Са да, по ла зе ћи од соп стве ног раз у ме ва ња са ме на у ке о 
књи жев но сти, из ла же про бле ме ве за не за пре вас ход но те о риј ску 
осно ву на ста ве књи жев но сти. А кад се на ова ко оцр та ној под ло зи 
по сма тра кри ти чар ски и ин тер пре та тив ни рад Алек сан дра Јо ва
но ви ћа, ла ко се уо ча ва ју ве о ма ва жне по је ди но сти. На и ме, кри ти
ке, огле ди и сту ди је увр ште не у књи гу О исто ри ји, се ћа њи ма и 
са мо ћи, иа ко на слов књи ге су ге ри ше да су пре вас ход ни пред мет 
ин те ре со ва ња би ле те мат ске ка рак те ри сти ке ана ли зи ра них опу са 
и по је ди нач них де ла, по ка зу ју да је Алек сан дар Јо ва но вић, од са
мог по чет ка свог ра да на про у ча ва њу срп ске књи жев но сти, ни за 
тре ну так се не дво у ме ћи, иза брао ан ти по зи ти ви стич ко ста но ви
ште, иза брао мо гућ ност да се осло ни на она те о риј ска уче ња ко ја 
књи жев ни текст по сма тра ју као је зич ку це ли ну скло пље ну уз 
ко ри шће ње за себ ног ску па по сту па ка и из ра жај них сред ста ва. 
Исто та ко, Јо ва но вић је књи жев ни текст по сма трао као сло же ну 
тво ре ви ну ко ја мо ра да се, у ана ли тич ком по ступ ку, раш чла ња ва 
на је ди ни це ко је при па да ју раз ли чи тим струк тур ним рав ни ма, од 
оне ко ја је чи сто те мат ска, пре ко мор фо ло шких од ли ка и са њи ма 
по ве за них пи та ња ком по зи ци је, до оно га што при па да код нас 
ду го пре зи ра ној сфе ри фи гу ра и тро па, тим ма те ри јал но ви дљи вим 
еле мен ти ма књи жев ног по ступ ка. До ду ше, од ба цу ју ћи, у ду ху вре
ме на, по зи ти ви стич ко ста но ви ште ко је је на ро чи то за ца ри ло у 
исто ри ји књи жев но сти, Алек сан дар Јо ва но вић ни је био склон да 
соп стве ни при ступ књи жев ним де ли ма ли ши сва ког књи жев но
исто риј ског аспек та, сва ког ин те ре со ва ња за ди ја хро ни ју, ма кар 
она би ла схва ће на са мо као по е тич ка ево лу ци ја (а у том кљу чу је 
у огле ди ма ко ји чи не ви ше том на ис тра жи ва ња срп ске књи жев но
сти од 18. до 20. ве ка, об ја вље на под на сло вом Европ ски окви ри 
срп ске књи жев но сти, Дра ги ша Жив ко вић на го ве стио но ви об лик 
про у ча ва ња књи жев не про шло сти, об лик ко ји се за сни ва на осве
тља ва њу по е тич ких ка рак те ри сти ка књи жев них по ја ва). Оту да се 
и по ма ља мо гућ ност да па жљи ви чи та лац у књи зи О исто ри ји, 
се ћа њи ма и са мо ћи до ђе у при ли ку да ви ди јед ну исто ри ју но ви
је срп ске про зе, од ре а ли зма до не ко ли ко ва ри ја на та мо дер ног 
при по ве дач ког уме ћа, од ко јих се јед на има ну је и као пост мо дер
на књи жев ност. А кад је реч о ре а ли зму, Јо ва но вић је, по ла зе ћи 
од ствар них од ли ка опу са пи са ца ко ји ма се ба вио, на гла ше ни је 
да вао пред ност оном ње го вом об ли ку ко ме ни по је ди ни ро ман ти
чар ски еле мен ти (пре вас ход но култ оних вред но сти у чи јем је 
сре ди шту на ци о нал на сло бо да) ни су би ли стра ни. Не ма сум ње да 
оту да и до ла зи то ли ка ана ли тич ка при вр же ност про зи Гри го ри ја 
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Бо жо ви ћа, пи сца тра гич не суд би не, ко ји је у раз го во ру са Бра ни
ми ром Ћо си ћем ре као: „Не во лим ли те ра ту ру не ве за ну за на род 
и крај, иа ко су то ли ко пу та дру ги ли те рар ни мо ти ви уз бу њи ва ли 
мо ју ду шу”. Не ма сум ње да баш из тог мо ти ва циј ског по ља до ла
зи и Јо ва но ви ће во ин те ре со ва ње за про зу За ри је По по ви ћа или 
Ан ђел ка Кр сти ћа. 

Укљу чу ју ћи у свој ана ли тич ки хо ри зонт ди ја хро ниј ски за
сно ва но ста но ви ште, по сма тра ју ћи и осве тља ва ју ћи сме ну по е
тич ких обра за ца у срп ској про зи, Алек сан дар Јо ва но вић је до ла зио 
у при ли ку да, ма кар по сред но, осве тља ва и про ме не у схва та њу 
функ ци је књи жев но сти. А тај мо ме нат је нај ви дљи ви ји у огле ди
ма ко ји чи не пр ву те мат ску це ли ну, у огле ди ма у ко ји ма је, на 
јед ној стра ни, реч о де ли ма при по ве да ча Ста ре и Ју жне Ср би је 
(За ри ја По по вић, Гри го ри је Бо жо вић, Ан ђел ко Кр стић), а, на дру
гој стра ни, реч је о пред став ни ци ма срп ске аван гар де, тач ни је 
ре че но, о до ста ду го про скри бо ва ним пред став ни ци ма екс пре си
о ни стич ких тен ден ци ја у срп ској књи жев но сти (Дра ги ша Ва сић, 
Ста ни слав Кра ков). И јед ни и дру ги го во ре о вр ло ва жним до гађа
ји ма (По по вић, Кр стић и Бо жо вић о бор ба ма за осло ба ђа ње „крва
во га и жал ног ју га” од тур ске вла сти по нај ви ше, ма да го во ре и о 
раз ли чи тим ви до ви ма на сто ја ња да се из гра ди и очу ва на ци о нал
ни иден ти тет, осо би то о то ме пи шу Ан ђел ко Кр стић и Гри го ри је 
Бо жо вић, пи сци ко ји су има ли ре ал но ис ку ство жи во та у вер ски 
и на ци о нал но по де ље ним сре ди на ма), док Ва сић и Кра ков при ка
зу ју Пр ви свет ски рат из оне пер спек ти ве ко ја у пр ви план не 
по ста вља ви со ке иде а ле и пу те ве њи хо вог оства ри ва ња већ осве
тља ва ду шев не све то ве по је ди на ца ко ји у су да ру са исто ри јом и 
оним од че га је она сат ка на по чи њу да се отва ра ју или ка сло же ним 
етич ким пи та њи ма (а нај ва жни је је, сва ка ко, пи та ње за што у ра ту 
„слич ни уби ја ју слич не”) или ка тра же њу пу те ва, ко ји би уз не ми
ре ном, из ну тра на че том по је дин цу, омо гу ћи ли да, по ма ло нео се
тљив за ко лек тив не за но се и прег ну ћа, са чу ва соп стве ни жи вот. 
Оту да код Ва си ћа и Кра ко ва не ма оне сли ке Пр вог свет ског ра та 
ко ја би са др жа ла ма кар еле мен тар не че сти це па те тич нохе рој ске 
ви зи је ра та и рат них зби ва ња. А раз ли ке из ме ђу ове две гру пе 
пи са ца су, из ме ђу оста лог усло вље не и ти ме што По по вић, Бо жо
вић и Кр стић и књи жев ност ви де и као сред ство за оства ри ва ње 
ва жних на ци о нал них ци ље ва, ви де је као ин стру мент ко ји тре ба 
да до при не се из град њи јед не пред ста ве о зна ча ју на ци о нал ног 
осло ба ђа ња од ту ђин ске вла сти, јед на ко као што у књи жев но сти 
они, исто та ко, ви де сред ство за учвр шћи ва ње са ме на ци о нал не 
све сти у сре ди на ма у ко ји ма су жи ве ли пред став ни ци ви ше вер ских 
и на ци о нал них за јед ни ца. 
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Ако у књи зи О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи Алек сан дра Јо
ва но ви ћа тре ба тра жи ти огле де у ко ји ма се пло до но сно сре ће књи
жев ни свет и ту ма че во ин тер пре та тив но уме ће, он да не ма сум ње 
да ће се по тра га за вр ши ти чим се стиг не до огле да „Уми ра ње у 
ве се лом бу ни лу”, до ту ма че ња ро ма на Кри ла Ста ни сла ва Кра ко ва, 
по што се, без ика квог пре те ри ва ња, мо же ре ћи да је то је дан од 
нај бо љих огле да по све ће них ту ма че њу срп ске аван гард не про зе. 
Сме шта ју ћи овај ро ман у кор пус срп ског екс пре си о ни зма, ука зу
ју ћи, исто та ко, на ње го ве те мат ске (осо бе на сли ка Пр вог свет ског 
ра та, из ве де на углав ном кроз при ка зи ва ње оно га што се не зби ва 
на фрон ту већ у по за ди ни) и мор фо ло шке (са свим кра так ро ман 
са мно го лир ских осо би на, тзв. дис кон ти ну и ра но при по ве да ње у 
ко ме се на ра тив не се квен це убр за но сме њу ју, при по ве дач ко ји 
вр ло сло бод но пре ла зи са јед ног при по вед ног пла на на дру ги, 
од су ство кла сич ног глав ног ју на ка, тач ни је ре че но, глав ни ју нак 
је сам рат као је дан об лик ду бо ке со ци јал не по ре ме ће но сти) и неке 
дру ге ка рак те ри сти ке, Алек сан дар Јо ва но вић је из гра дио под ло гу 
за вр ло де таљ но осве тља ва ње од ли ка и (уже гле да но) екс пре си о
ни стич ке и (ши ри али под ра зу ме ва ни план) аван гард не про зе у 
срп ској књи жев но сти. Он ће и кроз ана ли зу Кра ко вље вих Кри ла, 
као и кроз ту ма че ње ро ма на Цр ве не ма гле Дра ги ше Ва си ћа, указа
ти на то да пи сце екс пре си о ни стич ке про зе ин те ре су ју пре вас ход
но са свим по себ на ду шев на ста ња, тач ни је ре че но, ду бо ка ам би
ва лент ност из ко је се ра ђа ју и нео че ки ва ни ок си мо рон ски спо је ви 
(еро ти ка и смрт ), а да ула зак у ју на ков ду шев ни свет при по ве дач 
ко ри сти и као мо гућ ност за осве тља ва ња раз ли чи тих ви до ва ду
шев не по ре ме ће но сти. Кад је пак реч о ам би ва лент но сти, мо ра се 
ре ћи да је она то ли ко сна жно за хва ти ла ду шев но по ље да то во ди 
и ка не ким ви до ви ма етич ке ре ла ти ви за ци је, па и до оног об ли ка 
пре зи ра ња са мог жи во та ко ји се на слу ћу је у пред смрт ном по на ша
њу Ду ша на Ка по ви ћа. Ко ри сте ћи оне мо гућ но сти ко је је при по ве
да ње мо гло пре у зе ти од умет но сти ко ја се та да тек широ ко афир
ми ше (филм), Ста ни слав Кра ков, ка ко то Јо ва но вић по дроб но 
осве тља ва, на нов на чин кон ци пи ра тзв. про стор ну тач ку гле ди шта 
(та тач ка је, као и код Цр њан ског, ди на мич на, она под ра зу ме ва и 
мо гућ ност да се, за хва љу ју ћи ле те њу ави о ном, на љу де и до гађа је 
гле да из но вих пер спек ти ва – пре вас ход но од о зго, да се при ка жу 
но ви об ли ци тра гич ког – са го ре ва ње пи ло та по го ђе ног ави о на у 
ва зду ху), јед на ко као што прин цип мон та же, те еми нент но филм
ске тех ни ке, омо гу ћа ва да се на ра тив не се квен це и оса мо ста љу ју 
и, по по тре би, по ве зу ју на је дан нов на чин. Ту ма че ћи књи жев на 
де ла на ста ја ла у раз ли чи тим епо ха ма и, са мим тим, у раз ли чи тим 
по е тич ким хо ри зон ти ма, а на ро чи то, у јед ној дру гој при ли ци, 



421

ослу шку ју ћи оно што пе сни ци мо гу да ка жу о свом раду (о то ме 
све до чи књи га По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, не ка 
вр ста ово вре ме ног пан да на зна ме ни тој књи зи Бра ни ми ра Ћо си ћа, 
у ко јој је, упр кос оно ме што ка же на слов, та ко ђе, де вет раз го во ра 
са срп ским пи сци ма оно га до ба), Алек сан дар Јо ва но вић је мо гао да 
ви ди ка кав зна чај у ства ра лач ком по слу има ју књи жев на и оп шта 
кул ту ра, а где је ту ме сто ни ма ло не ва жних жи вот них по је ди но
сти, где се про те же пу та ња ко ју је дан ем пи риј ски де таљ (на ле та
ње врап ца на шо фер шајб ну, ње го ва смрт пред на плат ном рам пом 
у Бу бањ по то ку, не што што су ви де ли и пе сник и ње гов ту мач, 
вра ћа ју ћи се из Сме де рев ске Па лан ке) тре ба да пре ђе да би по стао 
из у зет но ва жна чи ње ни ца у књи жев ном тек сту (чи ње ни ца у Чети
ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа), ко ја за сни ва вр ло ши ро ко се ман тич ко 
по ље (та и та ква смрт јед не пти це по ве за на је са де ло ва њем оно га 
ко, не огла ша ва ју ћи се не по сред но, „уде ша ва на ме ре”, оно га ко ће 
омо гу ћи ти да „из не мо гли опа шу се сна гом”, оно га ко мо же учи ни
ти све што је по треб но „да у цр но обо ји ву ну не кој мај ци на пре
сли ци”). Ода тле во ди по ре кло оно што је Алек сан дру Јо ва но ви ћу, и 
као чи та о цу и као ту ма чу, од у век би ло по треб но: да му књи жев ни 
текст го во ри не што што је уи сти ну ва жно, што мо же, ма ко ли ко 
по сред но, ту мач да по ве же и са соп стве ним ис ку ством, соп стве ним 
до жи вља јем све та и жи во та. У то ме, сва ка ко, тре ба тра жи ти и од
го вор на пи та ње за што он да кад пи ше о пи сци ма (Дан ко По по вић, 
Ра до ван Бе ли Мар ко вић) ко ји при ка зу ју свет ко ји ни ка ко не мо же 
би ти од већ да ле ко од све та ко ји је сам Јо ва но вић упо знао у свом 
шу ма диј ском за ви ча ју, он не скри ва да књи жев ни свет, ма кар де
ли мич но, по ве зу је са ствар ним све том. И у тој при сно сти све то ва 
(ег зи стен ци јал ног, ко ји сто ји на јед ној, и књи жев но до ча ра ног 
све та, на дру гој стра ни) и по чи ва основ ни раз лог за Јо ва но ви ће ву 
по себ ну на кло ност не ком пи сцу. Пи шу ћи о ро ма ну Пла ва ка пи ја 
Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, Алек сан дар Јо ва но вић ће упо ре до 
из ри ца ти и вр ло тач не оце не: 

Јер Ра до ван Бе ли Мар ко вић при па да оним пи сци ма чи је се 
те мат скомо тив ске и си жеј не ли ни је, ли ко ви, ус по ста вље ни вре ме 
и про стор, не за у ста вља ју уну тар ко ри ца по је ди нач них књи га, 

а он да по ћи и да ље у раз от кри ва њу тај ни јед ног књи жев ног све та:

Про за Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа не отва ра се и не да је чи та
о цу од мах, па је та ко и са овим ро ма ном. Тре ба па жљи во уро ни ти 
у текст, у је зик, лек си ку и син так су, у Мар ко ви ће ву при чу пре пу ну 
ин тер тек сту ал них ве за, у оно што леб ди над при чом, тре ба ући у 
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во ду и пли ва ти, ка ко је јед ном, за сво је Злат но ру но, ре као Бо ри слав 
Пе кић, а она ће нам ви ше стру ко од го во ри ти, и на гра ди ти нас. 

Кад кри ти чар тра жи да обра ти мо па жњу и на оно „што леб
ди над при чом”, он, не ма сум ње, же ли да нам по ру чи да све у 
књи жев ној умет но сти и ни је ра ци о нал но за сно ва но и, исто та ко, 
ра ци о нал но појм љи во, да у књи жев ном тек сту, дру гим ре чи ма, 
по сто ји и не ка ме та фи зич ка суп стан ца ко ју осе ћа мо, а ко ју не мо
же мо да кон кре ти зу је мо, ни у до жи вља ју ни у кри ти чар ском ви
ђе њу. Ту ма че ћи мо тив ка пи је, унет већ и на слов ро ма на Ра до ва на 
Бе лог Мар ко ви ћа, Алек сан дар Јо ва но вић ће ре ћи: 

Ка пи ја, као што зна мо, има из у зет ну сим бо лич ку уло гу: она 
је ме сто пре ла за из ме ђу два про сто ра, два све та, два људ ска ста ња. 
На ме ђи је из ме ђу нео гра ђе ног и огра ђе ног про сто ра, пре те ћег и за
штит нич ког, не по зна тог и бли ског, из ме ђу при ро де и кул ту ре, све
тло сти и та ме, ово га и оно га све та. Не тре ба нам реч ник сим бо ла, 
да би смо то зна ли. До вољ но је оти ћи у би ло ко је се ло у Шу ма ди ји 
и ви де ти ка ко су на ши пре ци гра ди ли ка пи је и ка кву су им уло гу 
на ме њи ва ли. Оне су пр ви су срет са до ма ћин ством и тре ба ло је да 
ка жу све о по ро ди ци. Али не ра ди про стог хва ли са ња: ка пи ја је 
има ла за штит нич ку и, го то во си гур но, ма гиј ску уло гу. 

У оно ме што се ка же о ка пи ји и ње ној уло зи, у том опи су кре
та ња од ем пи риј ског до ма гиј ског, пре по зна је се и Јо ва но ви ће ва 
скло ност да оно што му је бли ско, што до бро по зна је из жи вот ног 
ис ку ства (а то је све оно што мо же би ти ве за но за „би ло ко је се ло 
у Шу ма ди ји”) по ве же са оним што функ ци о ни ше у мно го ши ре 
за сно ва ном сим бо лич ком по љу. Јед ном ре чи, кри ти чар у књи жев
но сти, у са свим кон крет ном при по вед ном тек сту, пре по зна је не што 
што има ва жно ме сто и у ње го вом ис ку ству, у по љу оног сим бо
лич ког ре кви зи та ри ју ма ко ји је и он сам пре у зео од оних ко ји су 
„на ши пре ци”. Јед но став но ре че но, књи жев ност нас, по сред но нам 
ка же Јо ва но вић, чвр шће ве зу је за кул ту ру ко јој, вр ло че сто и не 
зна ју ћи све ње не еле мен те и њи хо ва зна че ња, при па да мо, или, 
по што је осе ћа мо као сво ју при су сре ту са њом не што у на шем 
би ћу за тре пе ри и умет нич ком све ту да не ку ду бљу исти ни тост. 

У књи зи О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи Алек сан дра Јо ва но
ви ћа, по ред огле да и сту ди ја, сре ће мо и тек сто ве ко ји су на ста ли као 
освр ти на но ва де ла срп ских пи са ца, освр ти пи са ни за књи жев не 
ча со пи се и у ко ји ма је због то га мо гла би ти да та знат но по дроб
ни ја ана ли за са мог де ла. Је дан од та квих кри тич ких тек сто ва у 
ужем сми слу је и осврт под на из глед нео бич ним на сло вом „Фред 
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је био бо љи”, на пи сан по во дом по ја вљи ва ња књи ге при по ве да ка 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа Ухва ти зве зду па да ли цу (СКЗ, Бе о град, 
1983). Од мах нам ста вља ју ћи до зна ња о књи зи ка квог пи сца је 
реч („По сле об ја вљи ва ња два из у зет на ро ма на, пред на ма је но ва 
збир ка при по ве да ка Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа Ухва ти зве зду па
да ли цу”), Јо ва но вић вр ло бр зо ука зу је и на еле мен те ко ји по ве зу ју 
де вет Ми ха и ло ви ће вих при по ве да ка:

Оно што је за јед нич ко ве ћи ни при по ве да ка, и што де лом прав
да њи хо во об ја вљи ва ње у ис тој књи зи, је сте ат мос фе ра ко ја се у 
њи ма кон сти ту и ше, да кле, оно што леб ди над ства ри ма и љу ди ма, 
окол но сти ко је у бит ном од ре ђу ју њи хо ву суд би ну,

а то што је за јед нич ко ве ћи ни при по ве да ка из вор је и са ме вред
но сти Ми ха и ло ви ће ве књи ге („У сли ка њу ат мос фе ре оства ре ни 
су мо жда и нај ве ћи до ме ти ове књи ге”). Од ре ђу ју ћи по том и са му 
осно ву те мат ског сло ја Ми ха и ло ви ће ве про зе (овај пи сац је за Јо
ва но ви ћа „сли кар људ ске пат ње”) и ис ти чу ћи и то да овај пи сац 
„уо ча ва не сре ћу не са мо као мо гу ћу гра ђу за умет нич ка де ла не го 
и као нео п хо дан услов њи хо вог на стан ка”, Јо ва но вић ће се по за
ба ви ти и ком по зи ци јом књи ге Ухва ти зве зду па да ли цу и чи ње ни
цом да Ми ха и ло вић при ка зу је сво је ју на ке „у не пре ста ном окре
та њу за про шлим вре ме ном, са нај че шће уза луд ним на сто ја њи ма 
да про ме не или по пра ве свој жи вот”, али ће се освр ну ти и на је дан 
ва жан еле мент Ми ха и ло ви ће вог при по ве дач ког по ступ ка, на ко
ри шће ње де та ља: 

Де таљ код Ми ха и ло ви ћа је рет ко ка да јед но зна чан, не ко ри сти 
се као у књи жев но сти ре а ли стич ког ти па, са мо за кон кре ти за ци ју 
ли ко ва или про сто ра. На про тив, он је увек по ли функ ци о на лан, 
упу ћу је на не што ван се бе; де таљ је код Ми ха и ло ви ћа стил ска 
фи гу ра, троп. 

Као што ви ди мо, по ли функ ци о нал на је и Јо ва но ви ће ва ана
ли за, по што у се бе „упи ја” и по е тич коево лу тив ни мо ме нат (ука
зи ва ње на то за што се ко ри шће ње де та ља у Ми ха и ло ви ће вој про
зи раз ли ку је од ко ри шће ња де та ља у ре а ли стич кој про зи). И по сле 
де таљ не ана ли зе и те ма ти ке и при по ве дач ког по ступ ка у књи зи 
Ухва ти зве зду па да ли цу Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа сре ће мо оно 
што да нас, под сил ним при ти ском гло ма зног те о риј скоин тер пре
та тив ног апа ра та и из ње га про ис те кле ак си о ло шке не у трал но сти 
ко ја, за пра во, под ра зу ме ва на пу шта ње по ља књи жев не кри ти ке, нај
че шће из о ста је – вред но сни суд, на го ве штен, до ду ше, већ на сло вом: 
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„У збир ци Ухва ти зве зду па да ли цу Дра го слав Ми ха и ло вић ни је 
до се гао вред но сти оства ре не у сво јој пр вој књи зи”. Зна ју ћи, са свим 
очи глед но, да ова кав суд мо же би ти и по гре ше но схва ћен, Алек
сан дар Јо ва но вић га је до дат но ар гу мен то вао ука зи ва њем на то да 
су при по вет ке у књи зи „до ста не у јед на че не” и да са мо на слов на 
при по вет ка „по вред но сти се при бли жа ва нај бо љим при по вет ка
ма пр ве збир ке”. Оту да и ука зи ва ње на то да не до у ми це ко је иза
зи ва из ре че ни вред но сни суд мо гу да бу ду от кло ње не са мо но вим 
књи га ма Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, а да књи га Ухва ти зве зду па
да ли цу ука зу је на нео п ход ност тра же ња та квог од го во ра”, од го
во ра на пи та ње да ли је по сре ди тре нут ни за стој или је у пи та њу 
„ис тро ше ност мо де ла при по ве да ња ус по ста вље ног „Ли ли ком” и 
„Бо ги ња ма”. 

Књи га О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи омо гу ћа ва нам две 
ства ри. Да, нај пре, ви ди мо пу та њу ко ју је јед не ге не ра ци ја про уча
ва ла ца срп ске књи жев но сти мо ра ла да про ђе у на сто ја њу да се 
од мак не од оних обра за ца при сту па књи жев ном тек сту ко ји гу бе 
из ви да да тај текст пре вас ход но има умет нич ка свој ства. Ова књи
га нам, исто та ко, омо гу ћа ва да ње ног твор ца Алек сан дра Јо ва но
ви ћа ви ди мо и као ту ма ча књи жев но сти ко ји за ла зи у под руч ја 
ко ја су већ пред мет озбиљ них књи жев ноисто риј ски ин то ни ра них 
раз ма тра ња, јед на ко као што нам пру жаи при ли ку и да га ви ди мо 
као кри ти ча ра ко ји се на ак ту ел ном по при шту књи жев ног жи во та 
усу ђу је да књи га ма већ ка но ни зо ва них пи са ца упу ћу је озбиљ не 
кри тич ке при мед бе. А то не све до чи са мо о ши ри ни књи жев но 
на уч ног про сто ра по ко ме се кре тао Алек сан дар Јо ва но вић, већ 
ука зу је и на то да ње гов до при нос про у ча ва њу срп ске књи жев но сти 
мо же мо тра жи ти на раз ли чи тим по љи ма, од исто ри је књи жев но
сти до ус по ста вља ња вред но сног по рет ка у ак ту ел ном књи жев ном 
жи во ту. Јед ном ре чи, он ни је ни са мо про у ча ва лац књи жев не про
шло сти, а ни је ис кљу чи во ни кри ти чар, ње гов циљ је знат но ши
ри: ви де ти срп ску књи жев ност из раз ли чи тих угло ва и ви де ти је 
у све тлу оних прет по став ки ко је на у ка о књи жев но сти за сни ва 
као ре ле вант не у хо ри зон ту ко ји су об ли ко ва ла те о риј ска са зна ња 
но вог до ба.

Проф. др Ра ди во је Ми кић 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Срп ска књи жев ност 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
ra di vo je mi kic @gmail.co m
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ПЕ ТАР ПИ ЈА НО ВИЋ 

ТРА ДИ ЦИ ЈА ИЛИ:  
САДАШЊИТРЕНУТАКПРОШЛОСТИ

Књи жев ни по гле ди Алек сан дра Јо ва но ви ћа

Већ дав не, 1988. го ди не Алек сан дар Јо ва но вић је об ја вио кра ћи 
есеј „Лир ски ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту ром”, чи ји је над на слов 
„По е зи ја и пам ће ње”. На слов и над на слов то га тек ста са кључ ним 
ре чи ма (ди ја лог, тра ди ци ја − са да шњи тре ну так про шло сти, кул
ту ра, пам ће ње) мо гу да се раз у ме ју као ве о ма бит не од ред ни це Јо
ва но ви ће вог ба вље ња књи жев ном кри ти ком и исто ри јом књи жев
но сти, од но сно ту ма че њем и вред но ва њем. По ме ну те од ред ни це 
не те ма ти зу ју са мо пи та ња ко ја је он ис тра жи вао већ ис ти чу и 
ва жне чи ни о це ње го вог при сту па умет но сти ре чи. Ка да се ово ме 
до да да исти тај есеј по и ме ни це по ми ње и пе сни ке ко ји ма ће се 
Јо ва но вић тек ба ви ти (Вас ко По па, Ми о драг Па вло вић, Бран ко 
Миљ ко вић, Иван В. Ла лић, Бо ри слав Ра до вић, Љу бо мир Си мо вић) 
по ста је ја сно да је тај ње гов текст на црт бу ду ћих књи га овог вр
сног ту ма ча срп ске по е зи је и про зе. До го ди не у ко јој је на стао 
есеј „Лир ски ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту ром”, он је об ја вио 
са мо књи гу Об ли ци у ду ши: пе сни штво Ду ша на Ва си ље ва (1986).

Ма да по пре вас ход ству ни је био те о ре ти чар не го ту мач књи
жев но сти, лич на гле ди шта и вред но сни си стем во ди ла су Алек сан
дра Јо ва но ви ћа и у ма ле те о риј ске огле де. Они се мо гу раз у ме ти 
као ну жна пред рад ња, тач ни је „чи шће ње те ре на”, или по ку шај да 
се из гра ди по у здан си стем књи жев ног ми шље ња и вред но ва ња у 
ко јем ће све − ме то до ло шки, тер ми но ло шки и ана ли тич ки − би ти 
на свом ме сту. Са тим иза зо вом Јо ва но вић се су о чио и у по ме ну
том есе ју. Он у истом кон тек сту по ми ње и про ме ну зна че ња че сто 
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ко ри шће ног тер ми на ро до љу би во пе сни штво. Та про ме на зна че ња 
на ла зи раз ло ге у и ау то ро вом сле де ћем ста ву: 

Оно што су пе сни ци ма не ка да би ли на род, на ци о нал не по бе де 
и по ра зи, да нас су је зик, кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко ји ма при па да
ју. Је зик, кул ту ра, ци ви ви ли за ци ја и при пад ност је зич ког су бјек та 
њи ма при сут ни су и у по вр шин ским и ду бин ским сло је ви ма пе сме, 
дру га чи је ре че но и на те мат ском и на фор мал ном пла ну.

Јед ном ре чи, и у са мој по е зи ји, на нов на чин схва ће ној, исто
риј ска ве ро до стој ност на шла је ал тер на ти ву у кул ту ро ло шкој 
осми шље но сти ро до љу би ве пе сме. Та ква по е зи ја „не све до чи него 
осми шља ва и за вр ше ну про шлост са гле да ва као отво ре ну мо гућ
ност”. Та мо гућ ност је са да шњи и кул ту ром при зва ни тре ну так 
про шло сти. У то ме се огле да Јо ва но ви ћев на ук о пе сми и жи вој 
тра ди ци ји у ко јој пе сма у про ме на ма по сто је ћег ре да вред но сти 
про ду жа ва сво је тра ја ње. Но, та кав на ук не од но си се са мо на ро
до љу би ву по е зи ју већ и на Јо ва но ви ће во раз у ме ва ње це ле књи
жев но сти као ин те грал ног де ла укуп не на ци о нал не кул ту ре. 

Ге не ра ци ја Јо ва но ви ће вих ис пи сни ка на сту ди ју књи жев но
сти, ро ђе на сре ди ном ми ну ло га сто ле ћа, сти ца ла је књи жев но тео
риј ска зна ња уче ћи на нај бо љим при ме ри ма ру ског фор ма ли зма, 
аме рич ке Но ве кри ти ке, че шког и фран цу ског струк ту ра ли ма, 
не мач ке ин тер пре та ци је и не мач копољ ске фе но ме но ло ги је. Ва жне 
при ло ге књи жев ној ми сли XX ве ка да ли су и не ки те о ре ти ча ри 
по ни кли у Ру му ни ји и Бу гар ској. На ше на сле ђе у том сми слу до
ста је оскуд ни је − на ро чи то ако се оно по сма тра у европ ском кон
тек сту. Ипак, ме ђу фа кул тет ским про фе со ри ма пам те се од лич ни 
по зна ва о ци оног што је би ло ак ту ел но у књи жев ној те о ри ји, па су 
они та зна ња са успе хом пре но си ли сту ден ти ма. По себ ну за слу гу 
у то ме има ју про фе со ри Ни ко ла Ми ло ше вић, Зо ран Га ври ло вић 
и Све то зар Пе тро вић, те чу ве ни гер ма ни ста Зо ран Кон стан ти но
вић. Број ни су стра ни те о ре ти ча ри кроз чи је је књи ге про ла зи ла 
по ме ну та ге не ра ци ја сту де на та у же љи да овла да нај ва жни јим 
књи жев ним ме то да ма и на че ли ма ту ма че ња. Је дан од тих ау то ра 
је и То мас Стернс Ели от. Ње го ве Иза бра не тек сто ве, с из вр сним 
пред го во ром Јо ва на Хри сти ћа, об ја ви ла је бе о град ска Про све та 
1963. Ели о то ву књи гу, по себ но чу ве ни текст „Тра ди ци ја и ин ди
ви ду ал ни та ле нат”, сту ден ти књи жев но сти по све ће но су чи та ли 
и ко мен та ри са ли. 

Јо ва но ви ћев есеј „Лир ски ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту ром” 
упра во и при зи ва Т. С. Ели о та. Ау тор есе ја па ра фра зи ва Ели о тов 
став да је пе сни ков дух „не ка вр ста по су де у ко јој се са ку пља ју и 
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го ми ла ју без број на осе ћа ња, ре че ни це, сли ке” оста ју ћи ту „све док 
се не оку пе сви чи ни о ци ко ји мо гу да се сје ди не и обра зу ју но ву 
сло же ни цу”. Уз па ра фра зу иде и ко мен тар: „Оно што сје ди њу је 
ра зно ли ке чи ни о це у пе сни штву, је сте, за пра во, пе снич ки су бјект 
/ по је ди нац и ње гов лич ни од нос пре ма вре ме ну у ко јем жи ви и 
оном ко је му је прет хо ди ло”. Та квим ста вом о уло зи пе снич ког 
су бјек та и ства ра лач ког по ступ ка у ко ме се про жи ма про шло и 
са да шње вре ме до ла зи се до оно га што у то ме је сте тра ди ци ја. 
Нај јед но став ни је ре че но, тра ди ци ја је са да шњи тре ну так про шло
сти. У ели о тов ском ту ма че њу − пе сма ко ја те ма ти зу је про шлост 
је сте ди ја лог две про шло сти: јед не ко ја је за вр ше на и дру ге ко ја 
жи ви у чи ну пи са ња. 

По жељ но је да тај чин обе ле жи но ви на, јер је но ви на, ис ти че 
Ели от, „бо ља од по на вља ња”. У ве зи са тим: у умет но сти и је сте 
вред но оно што је но во и ин ди ви ду ал но, не по но вљи во и трај но. 
Ако се од то га по ла зи, што по твр ђу је Ели от и Јо ва но вић ко ји га сле
ди, он да за крај њи учи нак пе ва ња не ће би ти до вољ на са мо те ма 
већ и уло га пе снич ког по ступ ка и сред ста ва из ра жа ва ња. По сту
пак тре ба да по мог не пе сни ку да, ка да, на при мер пе ва о про шло
сти, ту про шлост при бли жи ста рим то по си ма и зву ком, али и да 
је оса да шњи ду хом сво га вре ме на. То, ка же Јо ва но вић, чи ни да 
Вас ко По па у збир ци Ус прав на зе мља или Иван В. Ла лић у пе сми 
„1804”, као и Бо ри слав Ра до вић у не ким сво јим пе сма ма ко ри сте 
ста ре и за бо ра вље не ре чи. На тај на чин пе сник ак ти ви ра „од ре ђе
но је зич ко пам ће ње и ослу шку је ње го ве мо гућ но сти у да на шњим 
си ту а ци ја ма и вре ме ни ма”. То је ва жан по е тич ки став.

У ве зи са тим тре ба под се ти ти да Вик тор Шклов ски у огле ду 
Ус кр сну ће ре чи (1914) по ми ње ка ко се у пе снич кој упо тре би ста
рин ским ре чи ма вра ћа „ста ри сјај”. То је за то што се по лу ра зу
мљи ве и „на прег ну те” ре чи про ти ве ау то ма ти за ци ји, а то зна чи 
да „оте жа ва ју” про цес чи та ња и чи не ви дљи вим ту „по вла шће ну” 
лек си ку у пе снич ком тек сту. Та кве ре чи уно се у је зик сли ко ви ту 
но ви ну ко ју је Шклов ски оче ки вао у по е зи ји ру ских фу ту ри ста. 
За ни мљи во је још да от при ли ке у исто вре ме ка да он пи ше Ус кр
сну ће ре чи, Ми лош Цр њан ски у про грам ском „Про ло гу” ка зу је 
ка ко би да пе ва „ма ло но ве пе сме”. Иа ко дру ге вр сте, та ли ни ја 
мо дер но сти иде све до срп ских нео сим бо ли ста ко ји ма се Алек
сан дар Јо ва но вић ба вио са ве ли ким успе хом. 

У том окви ру са гле дан, Јо ва но ви ћев есеј „Лир ски ди ја лог са 
тра ди ци јом и кул ту ром” за ни мљи ва је про ле го ме на за ње го ва 
ту ма че ња глав них то ко ва срп ске књи жев но сти, по себ но по е зи је, 
у дру гој по ло ви ни XX и по че ци ма XXI ве ка. У све му то ме пе сма се 
раз у ме ва као ва жан естет ски пред мет. Ње на се ман тич ка но си вост 
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је та ква и то ли ка да чак и ро до љу би ве пе сме, бар оне нај бо ље, из
ла зе ћи из сво је до слов но сти не пе ва ју о „при пад но сти пе сни ка 
сво ме на ро ду, оне све до че о при пад но сти пе сни ка − а то је мно го 
ви ше − јед ној тра ди ци ји, кул ту ри, је зи ку”. За то Алек сан дар Јо ва
но вић ка же да та по е зи ја „ни је по е зи ја не по сред ног ис ку ства и 
не по сред не емо ци је већ по е зи ја кул ту ре и по сред ног ис ку ства”. 
По што пе сни штво по сто ји у је зи ку и из ра зу ни је га мо гу ће ту ма
чи ти спо ља не го из ну тра, да кле оним што оно и је сте. По што је 
пе сни штво и чи ње ни ца кул ту ре, та кав оквир на ла же да се у ње
го вој об ра ди при зо ве и кул тур но пам ће ње ко је пе сма ак ти ви ра. 

Eсеј „Лир ски ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту ром” ра ни је рад 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа о раз у ме ва њу пе снич ког тек ста или рас
пра ва о ту ма че њу пе сме. У ње му је ау тор по ста вио сво ја на че ла 
ту ма че ња ко ја у на ред ним ра до ви ма ни су ме ња на не го тек до гра
ђи ва на. То по твр ђу ју и две ва жне ње го ве књи ге: По е зи ја срп ског 
нео сим бо ли зма (1994), па и она под на сло вом О све тло сти ста
ри јој од не сре ће (2020). У за вр шном де лу мо но гра фи је о нео симбо
ли зму по но во је у рас пра ву укљу чен Ели от и ње го ва „Тра ди ци ја 
и ин ди ви ду ал ни та ле нат”. Из тог есе ја ре фе ри сан је и Ели о тов 
став да сва ко но во де ло ме ња по сто је ћи по ре дак вред но сти у књи
жев но и сто риј ском ни зу. Су шти на је те про ме не, ис ти че Ели от, у 
то ме да „са да шњост исто то ли ко ме ња про шлост ко ли ко про шлост 
упра вља са да шњо шћу”. Овај став, ко ји Јо ва но вић уво ди у рас пра
ву, ме ња ње гов оквир ту ма че ња уто ли ко што га из под руч ја кри
ти ке про ши ру је и на исто ри ју књи жев но сти. Би ра ју ћи соп стве ну 
тра ди ци ју сва ки пе сник ин ди ви ду ал ног та лен та, та ко ђе, би ра и 
сво ју по е ти ку, а, за ви сно од вред но сти пе ва ња, и сво је ме сто у 
књи жев ној исто ри ји. 

Увод ни текст књи ге О све тло сти ста ри јој од не сре ће, ко ја 
уз из вр сне ин тер пре та ци је са др жи и има нент ну исто ри ју срп ског 
пе сни штва XX ве ка, још јед ном отва ра пи та ње од но са про шло сти 
и ње ног са да шњег тре нут ка у по е зи ји. У том тек сту на ро чи ти 
зна чај има ју две Јо ва но ви ће ве на по ме не. Пр ва ја сно ка же да је 
срп ска по е зи ја XX ве ка при зва ла сво је прет ход ни ке из про шлих 
вре ме на и омо гу ћи ла им „да још јед ном про го во ре и да бу ду на ши 
уда ље ни са вре ме ни ци”. Дру га на по ме на је ре пли ка и ре зи ме већ 
по ми ња ног ста ва. Њен је сми сао дво зна чан: нај бо ље пе сме срп ског 
пе сни штва XX ве ка све до че ње гов уну та њи раз вој, чи ме се по ка
зу је ди ја лог пре да ка и по то ма ка или ди ја ло гич ност и ин тер тек
сту ал ност њи хо вог пе ва ња. 

По све му се ви ди да је Алек сан дар Јо ва но вић од ра них тек
сто ва, ка кав пред ста вља „Лир ски ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту
ром”, по том ра до ва из сред њих го ди на ко је узор но пред ста вља 
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По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, па до по след ње књи и ге (О све
тло сти ста ри јој од не сре ће), си стем ски гра дио сво ју књи жев ну 
ми сао. Она је по ла зи ла из те о ри је или од пи та ња по е ти ке, на ста
вља ла се про ми шља њем на че ла ту ма че ња умет нич ких де ла, на
ла зе ћи пот пу ни ис ход у ин тер пре та ци ји и вред но ва њу срп ске по
е зи је и про зе XX ве ка. Та три ви да Јо ва но ви ће вих књи жев них 
по гле да до шли су до из ра жа ја и у ту ма че њу по је ди них пе са ма. 
Пре све га, то по твр ђу је књи га О све тло сти ста ри јој од не сре ће 
чи ји је под на слов Есе ји о срп ској по е зи ји и кул ту ри. Она са би ра 
ра до ве на шег ау то ра, у нај ве ћем бро ју пи са не за на уч не ску по ве 
у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да, 
у пе ри о ду од 1992. и све до го ди не у ко јој је об ја вље на ова ње го ва 
књи га (2020). 

Алек сан дар Јо ва но вић је с раз ло гом пи сао да су књи жев на 
де ла кул тур не чи ње ни це. У оби мом не ве ли кој, али из ван ред ној 
лек си кон ској син те зи под на сло вом „Срп ска кул ту ра” (2014) та ко
ђе је пи сао да „нај бо ља де ла срп ске кул ту ре ни ка да ни су ки да ла 
ве зу са тра ди ци јом у ко јој су на ста ла”. За то у ње го вом кри тич ком 
апа ра ту тер ми ни или син таг ме кул ту ра, тра ди ци ја, пам ће ње, са
да шњи тре ну так про шло сти, уда ље ни са вре ме ни ци, уну тар њи 
раз вој, књи жев ни пре ци и по том ци, ди ја ло гич ност и ин тер тек
сту ал ност има ју из у зет но зна чај но, од но сно по вла шће но ме сто. 

Све те еле мен те на пло дан на чин уве зу је Јо ва но вић у два тек
ста сво је по след ње књи ге. Пр ви је „Крв ипак ни је во да / Над пе
смом ’Пла ва гроб ни ца’ Ивана В. Ла ли ћа”, а дру ги „Од пе снич ког 
опе ла до пе снич ке ли тур ги је / Над по е мом ’Пла ва гроб ни ца – Ви до’ 
Ми ло са ва Те ши ћа”. Раз у ме се, те две пе сме је су лир ски ди ја лог са 
тра ди ци јом и кул ту ром, тач ни је пе снич ки ко мен тар Бо ји ће ве 
„Пла ве гроб ни це” ко ја се у том ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу ја вља 
као про то текст. Кул ту ра се ћа ња као ево ка ци ја тра гич ног до га ђа
ја из срп ске исто ри је опе ва ног у сти хо ви ма Ми лу ти на Бо ји ћа, 
Ива на В. Ла ли ћа и Ми ло са ва Те ши ћа има три сте пе на. Пр ви сте пен 
је Бо ји ће ва пе сма као из вор ник. За њу ће у књи зи Стих и пам ће ње. 
О по е зи ји и по е ти ци Ми ло са ва Те ши ћа (2018) Јо ва но вић ре ћи да 
је при мер отаџ бин ског пе сни штва. По што „крв ипак ни је во да”, и 
Ла ли ће ва и Те ши ће ва пе сма исто га су жан ра. 

Ука зу ју ћи на срод но сти и раз ли ке Бо ји ће ве „Пла ве гроб ни це” 
као узор ка и Ла ли ће ве „пре ра де” ове пе сме, Јо ва но вић за кљу чу је 
да је та дру га „Пла ва гроб ни ца” „не мо гу ћа без пр ве, али ни пр ва 
ви ше не мо же да бу де иста по сле дру ге”. То још зна чи: „Иа ко је 
Бо ји ће ва пе сма већ одав но ушла у пам ће ње на ше кул ту ре, Ла лић 
је њу сво јим сти хо ви ма учи нио и но вом и се ман тич ки бо га ти јом”. 
Тре ћа у том истом те мат ском ни зу је сте Те ши ће ва по е ма „Пла ва 
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гроб ни ца – Ви до”. У њој се, за па жа Јо ва но вић, пре по зна је „по све
ће нич ки при зив дво ји це пе сни ко вих ве ли ких прет ход ни ка, Ми
лу ти на Бо ји ћа и Ива на В. Ла ли ћа”. Ту ма че ћи зна че ња, то по се и 
фор му Те ши ће ве по е ме у мре жи тек сто ва у ко ју су упле те не бли
за нач ке пе сме Ми лу ти на Бо ји ћа и Ива на В. Ла ли ћа, ту мач из во ди 
свој суд о том нео бич ном трип ти ху у ко ме се огле да ју тра ди ци ја 
и кул тур но пам ће ње, ди ја ло гич ност и ин тер тек сту ал ност. 

Има ју ћи у ви ду Јо ва но ви ће ву ана ли тич ку ло ги ку, те мат скозна
чењ ске и уну тар ње ве зе тих пе са ма, ње гов за кљу чак је при ро дан 
и оче ки ван. У том за кључ ку се ка же да су „три ’Пла ве гроб ни це’ 
не раз лу чи во по ве за не”, те да оне „тра же упо ред но чи та ње и разу
ме ва ње”. Он, та ко ђе, по ка зу је ка ко је у лир ској ре ин тер пре та ци ји 
ста ра Бо ји ће ва пе сма до би ла но ву крв, а Ла ли ће ва и Те ши ће ва пе
снич ка пре ра да сво је ду пло дно. Та ко умре же не, те три пе сме, са 
сво јим лич ним зна ци ма, мо гу се чи та ти и до жи ве ти као по ли фо но 
лир ско тро гла сје. Оно тво ри и књи жев но и сто риј ски низ или вре
мен ску вер ти ка лу од це лих сто ти ну го ди на. Ево тог ни за: Бо ји ће ва 
„Пла ва гроб ни ца” (1917) − Ла ли ће ва „Пла ва гроб ни ца” (1989) − 
Те ши ће ва „Пла ва гроб ни ца – Ви до” (2018). Са ко мен та ри ма, то је 
пра ви ис ход Јо ва но ви ће ве упо ред не ана ли зе, од но сно при сту па 
три ма пе сма ма ко је по ве зу је не са мо те мат ска срод ност већ и бли
скост осо бе них по е ти ка или њи хо во је дин ство у раз ли чи то сти. 
То је и до каз ко јим се по твр ђу је да је жи ва тра ди ци ја, на ко јој 
оп ста ју те пе сме, лир ски ди ја лог и са да шњи тре ну так про шло сти. 
Јо ва но ви ће ва за слу га је у то ме што је увер љи вим ана ли за ма дока
зао да су уну тар ње ве зе из ме ђу три „Пла ве гроб ни це” нео по зи ве 
или ак си о мат ске. Ка да је реч о ево лу тив ним про це си ма у књи жев
но сти уоп ште, тај за кљу чак има и је дан ши ри сми сао и зна чај. 

Проф. др Пе тар И. Пи ја но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Учи тељ ски фа кул тет 
Ка те дра за срп ски је зик, књи жев ност 
и ме то ди ку срп ског је зи ка и књи жев но сти 
pe tar.pi ja no vic @uf.bg .ac .r
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СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ –  
БОР БЕ НОСТ И ПРИН ЦИ ПИ ЈЕЛ НОСТ

Алек сан дар Јо ва но вић (1949) ре дов ни про фе сор бе о град ског 
Учи тељ ског фа кул те та у пен зи ји, умро је у сво јој 72. го ди ни жи
во та. По што ни је спа дао у гру пу „по зна тих”, по пут глу ма ца или 
пе ва ча, Алек сан дар Јо ва но вић ни је имао сто ти не хи ља да обо жа
ва ла ца, ко ји ће за пла ка ти ка да чу ју за ње го ву смрт. Уме сто обо
жа ва ла ца, имао је бли жње: при ја те ље и по што ва о це. Мо жда је то 
и бо ље – Ге те је ка зао да би чо век мо гао да по шту је не ког ве ли ког 
чо ве ка и сам мо ра да бу де не ко. Алек сан дар Јо ва но вић је био и 
јед но и дру го: и ве ли ки чо век и не ко. Украт ко, био је лич ност.

Вред ност или ако хо ће те ве ли чи на на уч ног опу са јед ног на уч
ни ка не ме ри се, на рав но, ни бро јем са ку пље них бо до ва, ни бро јем 
тек сто ва, ни бро јем књи га. Вред ност не чи јег на уч ног опу са је сте у 
од го во ру на пи та ње да ли је тај опус има став пре ма це ли ни све та, 
од но сно пре ма оном ов де и са да у ко ме на ста је. Ни је те шко од ре
ди ти шта ка рак те ри ше ов де и са да, у Ср би ји, да нас. Крат ко и ја сно: 
то је на сто ја ње спо ља шних игра ча да уз по моћ до ма ћих по ду го
ва ра ча, уки ну срп ски на ци о нал ни иден ти тет. Да би се ова тврд ња 
до ка за ла са мо тре ба пре бро ја ти број ча со ва исто ри је и срп ске 
књи жев но сти у сред њим и основ ним шко ла ма – нај ма њи у Евро
пи – или пре бро ја ти ко ли ко се пу та (не)по ми ње син таг ма „на цио
нал ни иден ти тет” у стра те ги ја ма обра зо ва ња и би ће вам ја сно да 
је то све сно пла ни ра на опе ра ци ја. То ме тре ба до да ти и отво ре не 
хај ке на љу де ко ји се том про це су ак тив но су прот ста вља ју – слу
чај Ми ло ша Ко ви ћа је ту сва ка ко нај по зна ти ји – или ин стру мен
та ли за ци ју не ка да по сто је ћих књи жев них на гра да (по пут Ни но ве) 
или осни ва ње но вих ре ги о нал них на гра да ко је на ци о нал ну књи
жев ност тре ба да пре тво ре у ре ги о нал ну књи жев ност та ко зва них 
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„ма њин ских” гру па пи са них на тзв. „на шем” је зи ку, ко је, ја сно, 
ни ка да не ће има ти ни ка кав од нос пре ма це ли ни све та (што је и 
крај њи циљ уни шта ва ња на ци о нал не књи жев но сти и иден ти те та). 

Је дан ма њи број љу ди ак тив но уче ству је у овим про це си ма, 
а нај ве ћи део се пра ви да све ово не ви ди или пак чи ни по вре ме не 
изо ло ва не ге сто ве без ве ћег ри зи ка, ка ко би се би олак шао са вест 
и при пре мио (евен ту ал ни) али би за бу дућ ност. Нај ма њи број љу
ди се отво ре но и ак тив но су прот ста вља овом про це су, иа ко вр ло 
до бро зна да та ко бар не што ри зи ку ју... Је дан од тих љу ди био је 
и Алек сан дар Јо ва но вић. 

За Алек сан дра Јо ва но ви ћа на уч но ба вље ње срп ском књи жев
но шћу ни је био „по сао” или „за ни ма ње” или „ка ри је ра” већ жи вот
на ми си ја. Шта то зна чи? То зна чи да је про у ча ва ње срп ске књи
жев но сти за ње га био са мо део јед не све о бу хват ни је бор бе за њено 
очу ва ње. Ка да се то зна он да не чу ди чи ње ни ца да је Алек сан дар 
Јо ва но вић био је дан од кључ них љу ди у ства ра њу вр ло ком пе тент
не еки пе струч ња ка за срп ску књи жев ност на Учи тељ ском фа кул
те ту у Бе о гра ду; ни је чуд но ни то што је Јо ва но вић ор га ни зо вао 
број не сту дент ске екс кур зи је ка ко би сту ден те про вео кроз Ср би
ју, све до ње них ју жнијих кра је ва, на при мер, до ма на сти ра Ви со ки 
Де ча ни. Део те бор бе би ли су и ње го ви број ни јав ни ис ту пи ка да 
је оштро и ар гу мен то ва но раз от кри вао тач ке про це са уки да ња 
на ци о нал ног иден ти те та и срп ске књи жев но сти. 

Алек сан дар Јо ва но вић је, украт ко ре че но, био прин ци пи је лан 
чо век ко ји би по мо гао или по др жао сва ки ваш гест у бор би за на
ци о нал ну пол зу, а да то чак спе ци јал но и не тра жи те од ње га. То 
је чи нио за то што је имао вр ло ви сок сте пен од го вор но сти пре ма 
сво јој жи вот ној ми си ји и свих нас, ње го вих су на род ни ка ко ји се 
те на ци о нал не чи ње ни це не сти ди мо, до ко је нам је ста ло, и ко ји 
смо му за то сви би ли бли жњи. А за бли жње је Алек сан дар Јо ва
но вић умео да се под мет не, не тра же ћи ни шта за уз врат. Ње му је 
би ло до вољ но да збли жа ва љу де.

Опи са на упле те ност на у ке у жи вот ну ми си ју, при бли жа ва 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа вр хун ским срп ским ин те лек ту ал ци ма с 
по чет ка 20. ве ка, код ко јих се на уч ни ан га жман та ко ђе про жи мао 
са жи вот ном ми си јом де ло ва ња у ко рист оп ште пол зе. Ми слим на 
љу де по пут Јо ва на Цви ји ћа, Јо ва на Скер ли ћа или пак на Љу бу 
Сто ја но ви ћа, ко ји је у јед ном пи сму Ми ла ну Ре ше та ру, на пи сао 
„Не мој те [...] ми сли ти да се мо же одво ји ти чи ста на у ка од по ли
ти ке. Као што је ап сурд но l’art po ur l’art исто та ко не ма на у ке 
ра ди на у ке, већ је она у ве зи са жи во том, са по ли ти ком.” На рав но, 
за Љу бу Сто ја но ви ћа по ли ти ка ни је би ла днев но по ли тич ко пи ли
ћа ре ње у по тра зи за пле ном (вла шћу) ко ја би се он да ко ри сти ла у 



433

лич не, да кле, ко руп тив не свр хе већ се ту ра ди ло о бри зи за на цио
нал ни ин те рес, а он је у срп ском слу ча ју и он да био исти као и са да: 
оп ста нак. 

Ни је за то слу чај но што је оми ље ни пе сник Алек сан дра Јо ва
но ви ћа био Иван В. Ла лић. Као што нам је по зна то, Ла лић је свој 
пе снич ки опус и сво ју сли ку све та из гра дио на Ан то ло ги ји но ви је 
срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа (из 1911. го ди не) те из фак та да 
му је отац Влај ко био мла до бо са нац. Ла лић ни ка да ни је из о ста вио 
то В из свог име на чи ме је по твр дио ау тен тич ност јед ног од сво јих 
нај по зна ти јих сти хо ва: гла со ви мр твих, ни су би ли мр тви гла со ви.

Ла ли ће ву сли ку све та од ли ку је пе ва ње на ДА, од но сно при
хва та ње све та упр кос свим стра хо та ма, стра да њи ма и пат ња ма 
ко је су у ње му де ша ва ју. Та ква сли ка све та, ко јој је Ла лић био 
ве ран, уда ља ва ла га је од ци ни зма и ни хи ли зма, а бли жи ла га је 
соп стве ним су на род ни ци ма ко ји су му на тај на чин по ста ја ли бли
жњи. Ла лић при том, спа да у ону гру пу вр хун ских срп ских пе сни ка 
пре во ди ла ца ко ји су до европ ске кул ту ре и књи жев но сти до ла
зи ли пре ко на ци о нал не кул ту ре и књи жев но сти, при бли жа ва ју ћи 
сво јим пре во ди лач ким ан га жма ном дру ге европ ске књи жев но сти 
срп ској књи жев но сти.

Ла ли ће во пе ва ње на ДА, про ви ди се дво стру ком ДА Алек
сан дра Јо ва но ви ћа: ДА тек сту и ДА чи та о цу.

Ре ћи ДА књи жев ном тек сту зна чи да се Алек сан дар Јо ва но
вић ни је ли био да ту ма чи по је ди не пе снич ке и про зне тек сто ве, до 
ко јих му је по себ но ста ло. Као што је и сам умео да це ни са мо свој
не пе снич ке лич но сти чи ја су де ла пре по зна тљи ва и без пот пи са 
ау то ра, и у са мој ње го вој по е ти ци ту ма че ња мо же се при ме ти ти 
је дан осо бен лич ни и са мо све сни при ступ ко ји је по сле ди ца начи
на на ко ји Јо ва но вић раз у ме сво ју жи вот ну ми си ју. Ва жне тра го ве 
те хер ме не у тич ке са мо све сти, на ла зи мо при кра ју го во ра ко ји је 
Јо ва но вић одр жао по во дом до би ја ња на гра де „Ни ко лај Тим чен ко”. 
На кон што је у том го во ру пр во по ме нуо чо ве ка по ко ме је на гра да 
до би ла име, а за тим пе сни ка Ми ло са ва Те ши ћа, ко ме је по све тио 
на гра ђе ну књи гу Стих и пам ће ње – по е зи ја и по е зи ка Ми ло са ва 
Те ши ћа, Јо ва но вић је на кра ју го во ра скром но про го во рио и о свом 
хер ме не у тич ком вје ру ју:

Сма трам да је осно ви циљ књи жев них ин тер пре та ци ја да слу
же по е зи ји, да бу ду мост из ме ђу њих и чи та ла ца. Да чи та о ца уве ду 
у свет пе сме, ука жу му на мо гу ће раз у ме ва ње де ла и да га за тим 
пре пу сте ње го вом до жи вља ју и раз у ме ва њу. Да се кри ти ча ре во 
раз у ме ва ње по е зи је ви ди у ње го вим ја сном и по мо гућ ству и ле пом 
пи са њу, а не у број ним ци та ти ма и по зи ва њи ма на књи жев не те о
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ри је ко ји ма сти хо ви ни су ва жни са ми по се би, не го тек као не ка 
вр ста њи хо ве илу стра ци је.1 

Јо ва но вић је ту ма че ње по е зи је ви део, да кле, као чин дво стру
ке ко му ни ка ци је: ко му ни ка ци је са тек стом и ко му ни ка ци је са 
чи та о цем ко га текст тре ба да уве де у пе сму. Ње го ве књи жев не 
ана ли зе да кле, ни су пи са не као део на уч ног дис кур са већ су упу
ће не чи та о ци ма ко ји ма по е зи ја не што зна чи, или ко ји же ле да им 
по е зи ја не што зна чи. Зах тев да књи жев на ана ли за по ста не чин 
ко му ни ка ци је са чи та о цем, зах тев ко ји је Јо ва но вић се би за дао, 
оцр та ва се и у осо би на ма иде ал ног ту ма че ња ко је он на во ди: тума
че ње тре ба да бу де ја сно и ле по на пи са но. Та ко у крај њем слу ча ју 
књи жев ност збли жа ва љу де, а ту ма че ње књи жев ног де ла по ста је 
гест по сред ни штва ко ји тре ба да до ве де до то га да књи жев но де ло 
тре ба да по ста не за јед нич ко вла сни штво ау то ра, ту ма ча и чи та о ца, 
па та ко из гле да као да сам текст ства ра јед ну за јед ни цу бли жњих. 

Уло га књи жев но сти да збли жа ва љу де има свој по се бан зна
чај у све ту у ко ме да нас жи ви мо, а то зна чи у све ту у ко ме се љу
ди про грам ски раз је ди њу ју. Овај свет не ма ви ше ни ка кве ве зе са 
ли бе ра ли змом у ко ме је др жа ва но ми нал но не у трал на у по гле ду 
кон цеп ци ја сре ће или вред но сти ње них ста нов ни ка – он је по стао 
по при ште на мет ну тог ан ти ху ма ни зма и то је очи глед но: љу ди се 
да нас дре си ра ју та ко да има ју би о ло шки став пре ма жи во ту, што 
зна чи да се жи вот сво ди на ис пу ња ва ње фи зи о ло шких на го на (ми
нус на гон за раз мно жа ва ње), а у том про це су дру ги љу ди по ста ју 
са мо сред ства (обо жа ва те љи), а пре ста ју да бу ду бли жњи – прија
те љи и по што ва о ци. За то љу ди се бе до жи вља ва ју као пра зни не; не 
гле да ју ви ше на се бе као на оно што је су већ као на оно што би же
ле ли да бу ду чи ме пре ћут но при зна ју да са да ни су ни шта. Ево и 
до ка за: док су ста ри Гр ци ве ро ва ли да чо век тре ба да спо зна са мог 
се бе, са вре ме ном чо ве ку се не пре кид но, ге бел сов ски, по на вља да 
сле ди сво је сно ве што дру гим ре чи ма зна чи да де фи ни ше се бе као 
не ко ко не што не ма (не ма оно о че му са ња), да кле, на тај на чин са
вре ме ни чо век се бе од ре ђу је као пра зни ну, као ни шта. И док ру тин
ски ве ру је мо да мо то сле ди сво је сно ве зна чи да ми са ми тре ба да 
се по све ти мо оства ре њу не ке же ље, та ми сао нас, за пра во, дре си ра 
да тра жи мо да нам не ко дру ги ис пу ни ту же љу, да по пу ни то ни
шта у на ма. Дре си ра ју нас, да кле, да бу де мо по кор ни оно ме ко има 
моћ да нам ис пу ња ва пра зни ну, ко ја се опет ни ка ко не мо же испу
ни ти, јер чо век са ња док је жив. 

1 Алек сан дар Јо ва но вић, О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи, За ду жби на „Ни
ко лај Тим чен ко”, Ле ско вац 2019, 455.



435

И за то је овај свет оску дан: не за то што у ње му не ма нов ца или 
ро бе ши ро ке по тро шње – и јед ног и дру гог има ви ше не го ика да 
ра ни је – већ за то што нас дре си ра ју да ве ру је мо да смо ни шта и 
пра зни на.

И зби ља љу ди ко ји у то по ве ру ју пре ста ју та ко да бу ду љу ди 
и по ста ју оно што ве ру ју да је су: ни шта. 

Упр кос овом по ни шта ва њу чо ве ка, Алек сан дар Јо ва но вић је 
имао ја сну вред но сну вер ти ка лу. Он је при па дао гру пи љу ди за 
ко је ва жи оно што је при по ве дач Ан дри ће вог ро ма на Омер па ша 
Ла тас ка зао за Бог да на Зи мо ни ћа: он је чо век ко ји „не ће ни шта 
до са мо да бу де и оста не оно што је сте”. 

Алек сан дар Јо ва но вић је спа дао у љу де ко ји ни су кроз жи вот 
про ла зи ли као кроз сан, са ња ју ћи да оно што ни су (па пре ма то ме 
и не мо гу да бу ду) већ је при хва тао да бу де оно што је сте. И за то 
што му је ста ло да оста не то што је сте и да то оста ну и ње го ви 
бли жњи, он је имао то ли ко бор бе но сти и то ли ко прин ци пи јел но
сти у свом од но су пре ма све ту. 

И по ред те бор бе но сти и прин ци пи јел но сти, Јо ва но вић ни
ка да ни је био за сле пљен, ни ти ра ди ка лан. То је за то што је ње гов 
на ци о нал ни иден ти тет – оно што је сте – као и код Ла ли ћа био про
ду жен у ху ма ни стич ку свест и ху ма ни стич ки иден ти тет. Као што 
је Ла лић пре ко Ду чи ћа и Во ји сла ва Или ћа до ла зио до Ели о та и 
Хел дер ли на, та ко је и Јо ва но вић до оста лих европ ских књи жев
но сти до ла зио, из ме ђу оста лих пи са ца и пе сни ка ко је је во лео, и 
пре ко Ла ли ћа. Та ко се по ка за ло оно што је одав но по зна то: чо век 
мо же да во ли свој иден ти тет и сво ју кул ту ру и да исто та ко во ли, 
це ни и по шту је, оно што је нај бо ље у дру гим кул ту ра ма. То је осно
ва ко ја по ве зу је про у ча ва ње на ци о нал не књи жев но сти са јед ним 
над на ци о нал ним ху ма ни змом и то је оно што ће мо из гу би ти ка да 
оста не мо без соп стве ног иден ти те та и соп стве не књи жев но сти: 
не при мет но ће мо се пре тво ри ти у жи во ти ње и би о че сти це, у кома
дић без лич не свет ске по пу ла ци је, за ко ју ће се не ка ко по ка за ти да 
је има пре ви ше и да је тре ба ма ло раз ре ди ти. 

Сто га тре ба да пам ти мо љу де као што је Алек сан дар Јо ва но вић, 
тре ба да их укљу чи мо у на ше при че, ко је при ча мо бли жњи ма и 
ко је слу ша мо од бли жњих, јер Алек сан дар Јо ва но вић је зби ља био 
не ко – чо век и лич ност – а то је, у ова вре ме на ка да нас уче да је ок 
би ти ни ко, мно го, мно го ви ше не го што се на пр ви по глед чи ни. 

Проф. др Сло бо дан Вла ду шић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност
svla du sic@ff.uns.ac.rs 
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СА ЊА ПА РИ ПО ВИЋ КРЧ МАР 

СУ СТИ ЦА ЊЕ ИСТО ВЕТ НИХ  
ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА 

– се ћа ње на про фе со ра др Алек сан дра Јо ва но ви ћа –

За гле да ни у вре ме пред на ма све ви ше при зи ва мо ис ку ства 
оних ко ји су нас ка том пу ту и во ди ли, ко ји су ини ци ра ли на уч на 
опре де ље ња, ра све тља ва ли гле ди шта и пру жа ли пер спек ти ве не 
би ли у на ма под ста кли мо ти ви са ност ка књи жев ној ми сли, јер 
по у зда но зна мо да но вих ре зул та та не ма без већ утвр ђе них, до брог 
раз у ме ва ња без по зна ва ња по и ма ња прет ход ни ка и ко ли ко год 
ино ва тив ни на сто ја ли да бу де мо, увек по се же мо за ре сур си ма 
ана ли тич ки на стро је них ту ма ча. Ме ђу мно гим та квим ду хов ним 
во ђа ма из дво је се по је ди ни ко ји вас про фи ли шу, па кре не те не хо
ти це њи хо вим ис тра жи вач ким ста за ма са на дом да се на њи хо вим 
гра ђе ви на ма мо же још над зи да ва ти. С јед не стра не још учи те, док 
с дру ге већ кре и ра те на те ме љи ма на у че ног. И та ко из уло ге сту
ден та по сте пе но пре ла зи те у ко ле ги јал не во де, те са огром ним 
по што ва њем и ува жа ва њем на сле ду је те сво је про фе со ре. 

Под све тлом ова квих су сре та мо же се из дво ји ти не ко ли ко 
име на, ме ђу ко ји ма је за си гур но и име про фе со ра др Алек сан дра 
Јо ва но ви ћа. Су сти ца ња на ших ин те ре со ва ња за мет ну ла су се још 
дав не 1997/98. го ди не на пост ди плом ским сту ди ја ма ка да сам на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду слу ша ла 
пред мет по све ћен по е зи ји срп ских нео сим бо ли ста. Бла го на клон, 
ша љив у по треб ној ме ри да ство ри при јат ну ат мос фе ру на ча со
ви ма, до сто јан стве но нам је, упу ћу ју ћи нас у је дан пе ри од из у зет
ног зна ча ја за срп ско пе сни штво, па и по е зи ју уоп ште, при бли жио 
пи та ња тра ди циј ског по рет ка, раз во ја умет но сти кроз ства ра лач ку 
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са рад њу кла сич ног и мо дер ног, до слу ха са по сто је ћим и ус по ста
вља ња кон ти ну и те та ду хов них вред но сти. 

Не ду го за тим усле ди ла је са рад ња на про јек ту По е ти ка срп
ске књи жев но сти ко ји је осно вао и ду го го ди на во дио про фе сор 
Но ви ца Пет ко вић, у окви ру ко јег су на ста ли мо ји пр ви ин тер пре
та тив ни по ку ша ји раз у ме ва ња срп ских пе сни ка ко ји су се по зи
ва ли на сим бо ли стич ко на сле ђе. У ни зу го ди на ко је су усле ди ле, 
из ро ди ла се иде ја са гле да ва ња њи хо вог об ли ко твор ног на че ла, из 
јед ног угла и у ви ду до пу не/до дат ка су ми ра них по е тич ких прет
по став ки нео сим бо ли стич ке гру пе и књи жев но и сто риј ског ни јан
си ра ња јед не пе снич ке осе ћај но сти ко је је проф. Јо ва но вић сту ди
о зно об је ди нио у књи гу По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма. 

Као не ко ко је био на истом за дат ку, ак тив но уче ство вао на 
на уч ним ску по ви ма ор га ни зо ва ним у окви ру по ме ну тог про јек та, 
пра тио ре зул та те до ко јих сам до ла зи ла, ни је би ло двој бе да ће ње
го во при су ство би ти при о ри тет но и у фи на ли за ци ји јед ног ве ли ког 
по ду хва та. У свој ству члана ко ми си је на од бра ни мо је док тор ске 
ди сер та ци је, про фе сор Јо ва но вић је за по чео сво је из ла га ње подсе
ћа њем да је на истом ме сту, у све ча ној са ли Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност, 22 го ди не 
пре, тач ни је 1993. го ди не, бра нио сво ју те зу пред про фе со ром др 
Ми ро сла вом Еге ри ћем на те му По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма. 
Ка ко смо се обо је ба ви ли истом гру пом пе сни ка дру ге по сле рат не 
ге не ра ци је, мо је усме ре ње на њи хо ве пе снич ке об ли ке из ни кло је, 
да кле, ди рект но из про фе со ро вог ис тра жи вач ког афи ни те та и 
на кло но сти, те је ти ме ин тен ци о нал но кон ти ну и ра но ука за но на 
ва жност ње го вих ана ли тич ких пре до ча ва ња, а ујед но је, ка ко је 
сам кон ста то вао, пред ста вља ло дру ги део истог по сла. У до слов ном 
сми слу, био је ово при мер хо да сто па ма сво га про фе со ра, ма да би 
се наш исто вет ни за да так мо гао и ме та фо рич но фор му ли са ти као 
ис тан ча но ис цр пљи ва ње по е тич ких и стил ских осо бе но сти пе
снич ких тек сто ва ове гру пе, ка ко би се ујед но ство ри ла под сти
цај на си ту а ци ја за ис пи ти ва ње ње них ду бин ских сло је ва у јед ном 
до ме ну, кон крет но на пла ну фор ме. 

На и ме, гру па нео сим бо ли ста ре ле вант на је у раз во ју по сле
рат не срп ске по е зи је, осо би то је би тан њи хов од нос пре ма тра ди
ци ји у по ста ван гард ном пе ри о ду. По е зи ја ове гру пе пе сни ка има
ла је свој ево лу тив ни лук ми мо иде о ло шких књи жев них спо ро ва 
ко ји су не за ви сно од вред но сти пе снич ког де ла обе ле жи ли пр ву 
ге не ра ци ју по сле рат них срп ских пе са ма, чи ји су ко ри фе ји би ли 
Вас ко По па, Ми о драг Па вло вић и Сте ван Ра ич ко вић. Дру га гру па 
се осло бо ди ла иде о ло шких на но са, ви ше је би ла опре де ље на пре
ма књи жев ним кри те ри ју ми ма и до при но си ла раз во ју це ло куп ног 
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срп ског пе сни штва. Ин ди ви ду ал ним пе снич ким по е ти ка ма Бран ка 
Миљ ко ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Але ка Ву ка ди
но ви ћа и дру гих свој ствен је био чу ва ран од нос пре ма тра ди ци ји 
и кул ту ри; по се до ва ли су по што ва ње, али не и вид гло ри фи ко ва ња 
и по дра жа ва ња, пре ма дав на шњим ар ти стич ким до стиг ну ћи ма. 
Оно што је мо дер но ни је се су прот ста вља ло књи жев ној кул ту ри, 
на про тив; од нос пре ма про шло сти се сма трао бит ним еле мен том 
њи хо ве мо дер но сти, чак старт ним им пул сом. Оту да у њи хо вим 
пе сма ма мно штво раз ли чи тих ре фе рен ци и ре ми ни сцен ци ја из 
исто ри је и кул ту ре. Сам тер мин под чи јим су окри љем де ло ва ли 
(нео сим бо ли зам) ин ди ци ра пре вред но ва ње тра ди ци је и от кри ва
ње оних ко ји су прет хо ди ли. Овај ево лу тив ни тре ну так у раз во ју 
срп ске књи жев но сти го во ри о из у зет ном обра зо ва њу на ших пе
сни ка, ко ји ма мо дер ни сен зи би ли тет ни је сме тао већ је по ја чао 
свест о сво јим прет ход ни ци ма, свест о за нат ском уме ћу по е зи је, 
о по ре клу пе сме. То су пе сни ци са из у зет ном/на гла ше ном по е тич
ком (са мо)све шћу, пе сни ци ко ји су по е зи ју не са мо пи са ли не го и 
про ми шља ли. На свом пу ту кроз мо дер ну по е зи ју су у том сми слу 
и би ра ли пе сни ке ко ји су це ло куп ном сво јом по е ти ком ја ча ли 
њи хо во уве ре ње о спре зи кре а тив ног чи на и све сти о по е тич ким 
прет по став ка ма са мо га де ла. Као нео сим бо ли стич ка обе леж ја 
Јо ва но вић је у сво јој књи зи из два јао упра во усред сре ђе ност на 
по ет ске мо ти ве, пе ва ње са ме по е зи је, ње них мо ћи и гра ни ца, ње не 
ре цеп ци је. Ука зао је на до след ност ме та по ет ског аспек та у це ло куп
ном њи хо вом пе сни штву, на от кри ва ње пи та ња ње них ис хо ди шта. 
По ни ру ћи ду бо ко у бит пе ва ња нео сим бо ли сти ке гру пе, Јо ва но вић 
је до шао до кон ста та ци ја утка них у са му осно ву њи хо ве по е зи је, 
у тки во њи хо вих пе са ма: 

пи та ју ћи се о при ро ди по е зи је, она ни је пре ста ја ла да ту ма чи свет 
и чо ве ко во ме сто у ње му; по е тич ки ис ка зи су, исто вре ме но, и сти
хо ви о чо ве ко вој уз не ми ре но сти и упи та но сти. Јер, иа ко ова по е
зи ја ис хо ди из сим бо ли стич ког на сле ђа, она не при хва та ње го ве 
крај ње кон се квен це, на ро чи то не ин си сти ра ње на одво је но сти од 
жи вот ног ис ку ства и бо ра вље њу у за тво ре ном све ту сим бо ла. Аксе
лов ско схва та ње, по ко јем је умет ност све, а жи вот ни шта, стра но 
је срп ским нео сим бо ли стич ким пе сни ци ма. Сви они, на је дан или 
дру ги на чин, го во ре о бли ско сти, чак исто вет но сти, по е тич ког и 
ег зи стен ци јал ног, за тим, о јед на кој ва жно сти чи та лач ког и жи вот
ног ис ку ства, и та ко ре дом.1 

1 Алек сан дар Јо ва но вић, По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма. Бе о град: „Фи лип 
Ви шњић”, 1994, 69.
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Оту да, сим бо ле у њи хо вим пе сма ма раз у ме ва мо на ви ше на
чи на, ис ти че мо ви ше знач ност пе снич ке сли ке и ње но опи ра ње 
аван гард ној ис кљу чи во сти. Из тог је про из и шло и про фе со ро во 
за па жа ње да зна чењ ска отво ре ност де ла по тре бу је из у зет но чвр
сту ор га ни за ци ју пе са ма, ви ђе ње о ин те грал но сти сло же не ком
по зи ци о не струк ту ре и ком плек сно сти сли ка пе снич ког све та. 
Да кле, у тај спе ци фич ни од нос пре ма тра ди ци ји пе сни ци су укљу
чи ли и свој од нос пре ма пе снич ким об ли ци ма, кон крет но стал ним 
об ли ци ма; са по себ ном па жњом ба ви ли су се пе снич ком ор га ни
за ци јом и сти хов ним ода би ром; код по је ди них хва ље но је вер си
фи ка циј ско уме ће. Упра во је Јо ва но ви ће во пре по зна ва ње бри ге за 
фор му као од но са пре ма тра ди ци ји би ло ин спи ра тив но по ље на 
ко јем су се укр сти ла на ша ин те ре со ва ња. Уви дев ши да је то кон
стан та њи хо вих по ет ских књи га, још од пр вих об ја вље них, об ли
ков но устрој ство је по сма трао као по се бан вид кре та ња кроз кул
ту ру. По себ но је сти му ла тив но би ло ње го во пре до ча ва ње њи хо вог 
опре де ље ња за со нет као вид ак ту е ли за ци је сим бо ли стич ке тра
ди ци је ка ко европ ске та ко и на ше. И са мо ово пи та ње мо гло је да 
из ро ди за себ ну сту ди ју. Пло до но сно и кон крет но про фе со ро во 
за па жа ње го то во као да је кон ци пи ра но у ви ду под стре ка за да ље 
уви де. На те ме љи ма та квих по сту ла та и пу то ка за ни је те шко ис
тра жи ва ти јер су смер ни це су ге стив не. На да ље се мо гло кроз па
ра ле лу екс пли цит них ис ка за о об ли ков ном уме ћу, ко јих ме ђу овим 
пе сни ци ма ни је за не мар љив број, и има нент не по е ти ке, по том и 
кроз по је ди нач не пе сме у свим ме трич ким аспек ти ма. 

Њи хо во све сно ди сци пли но ва ње из ра за ко је Јо ва но вић у ви
ду те за пре до ча ва у не ко ли ко при ме ра чи не се до брим си ноп си сом 
за не ке бу ду ће те мељ не при сту пе; ре ци мо, по бро ја ва ње Ла ли ће вог 
ак ти ви ра ња основ них сти хо ва срп ског сим бо ли зма, уво ђе ње но вих 
пе снич ких об ли ка у на шу по е зи ју, па и об ли ка ко ји до тад ни су 
би ли при сут ни, мар ки ра ње ме трич ке ци тат но сти, опре де ље ње за 
ве за ни и сло бод ни стих, па на да све и пи та ње оп хо ђе ња пре ма 
фор мал ним од ли ка ма оних ко ји ће до ћи по сле њих јер су им прет
ход ни ци по ста ви ли те жак за да так до сти за ња па и над ма ши ва ња 
за нат ског и кре а тив ног уме ћа. 

Ово по след ње на ве де но, из не ког дру гог угла, мо же и на ма 
са ми ма би ти ин струк тив но. Ни је ли ве ћи на нас на мер на до ма ша
ју соп стве них учи те ља на тра гу про на ла же ња са мо стал но сти и 
лич них спо соб но сти! Свест о до стиг ну ћи ма оних ко ји су пре нас 
ства ра ли гра ди и наш ин ди ви ду ал ни глас, али про ду жа ва и њи хо
ве гла со ве, ели о тов ски ре че но. Та ко је тврд ња про фе со ра Јо ва но
ви ћа о тра ди ци ји, на ста ла на овим пре ми са ма, за си гур но у функ
ци ји во де ће ми сли: 
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Не мо же се ни куд из ван тра ди ци је, али се она при зи ва да осна
жи ин ди ви ду ал ни пе снич ки глас (и за што не ре ћи: ин ди ви ду ал ну 
пе снич ку емо ци ју), а не да га уни шти и по ни шти. Она је за лог, а не 
обе сна жи ва ње пе снич ке ау тен тич но сти. У про тив ном, без све сти 
о тра ди ци ји, пе сник се из ла же мно гим опа сно сти ма, од то га да се 
ли ши ну жне објек ти ви за ци је (и сим бо ли за ци је) лич ног ис ку ства, 
па до то га да по на вља већ ура ђе но.2 

Сход но то ме, по пут нео сим бо ли ста, из гра ди мо и очу вај мо 
свест о оном што је би ло, че му су нас учи ли, на че му смо из ни кли 
јер је то са став ни део на ше са вре ме но сти. О тој про бле ма ти ци 
пре дач ког за ве шта ња, очу ва њу сми сла у са да шњем тре нут ку свих 
упо ри шних та ча ка ко је смо пре у зи ма ли из про шло сти го во рио је 
про фе сор Јо ва но вић и све срд но се за ла гао за осва ја ње соп стве них 
про сто ра кроз про ми шља ње исто риј ске и кул тур не си ту а ци је. 
Бу ди мо до стој ни овог ама не та, јер ће се до при нос про фе со ра др 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа срп ској на у ци о књи жев но сти по у зда но 
уве ћа ва ти са го ди на ма от ка ко ни је са на ма. Та кво на сле ђе мо же 
да из ро ди ино ва тив ност но вих ге не ра ци ја ко је мо гу да по сти жу и 
нов при ступ пе сни штву и да бу ду оспо со бље не за до жи вљај но ве 
пе снич ке осе ћај но сти; ге не ра ци ја ко је афир ма тив но гле да ју на 
тра ди ци ју као на дво смер ни про цес усва ја ња и да ва ња. На чин 
Јо ва но ви ће вог оп хо ђе ња пре ма књи жев но сти, је зи ку, обра зо ва њу 
и на у ци мо же би ти при мер и ка ко се ко лек тив но ра ди, ка ко се 
пле ме ни то укљу чу ју и мла ди гла со ви јер они ути чу на по нов но 
ра ђа ње ста рих, и ка ко се по сти жу зна чај на ан га жо ва ња и на ста ју 
зна чај не сту ди је. 

Др Са ња Ј. Па ри по вић Крч мар
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
sa nja.pa ri po vic@ff.un s.ac .rs 

2 Исто, 371.
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СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ

ПО Е ЗИ ЈА И СРП СКА КУЛ ТУ РА У ДЕ ЛУ  
АЛЕК САН ДРА ЈО ВА НО ВИ ЋА

Алек сан дар Јо ва но вић је био не пре су шан из вор енер ги је, оп
ти ми ста, вр хун ски кри ти чар и исто ри чар срп ске књи жев но сти. 
Ро ђе ни учи тељ и про фе сор оштрог ста ва и див ног ср ца отво ре ног 
за мла де и но ве сна ге. Би ли смо са рад ни ци ви ше од две де це ни је 
и у на у ци и у обра зо ва њу, увек на стра ни до брог и нај ви ших кри
те ри ју ма срп ског иден ти те та и кул ту ре. Про фе сор Јо ва но вић је 
био при ја тељ ко ји је био спре ман за сва ку ак ци ју на оп шту ко рист 
дру штва и свог на ро да. Ње гов од ла зак је тра ги чан низ прет ход не 
го ди не. Пре ра но и пре бр зо је не стао без по здра ва и на зна ка да је 
то крај. Са мо не ко ли ко да на пред од ла зак је пи сао свој по след њи 
текст по све ћен збир ци Бол Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа. Ме сец да на 
пре то га се опро стио до сто јан стве ним тек стом од Алек сан дра 
Пе тро ва и де ло вао као чо век пун сна ге на ко ју су мо гли и мно го 
мла ђи да се осло не. Огро ман гу би так за срп ску кул ту ру, по ро ди
цу, при ја те ље, али и са да са дис тан це ви ди мо да пра зни не ко је 
оста ју иза не ких љу ди су та ко ду бо ке и то ли ко не на док на ди ве да 
ни ка кво вре ме не мо же на до ме сти ти енер ги ју и ли дер ство ко је је 
овај ту мач и лич ност од на уч ног ин те гри те та шириo сву да око 
се бе. Био је осо ба на ко ју сте увек мо гли да ра чу на те у сва ком 
сег мен ту жи во та, вер ник и ро до љуб ста рог ко ва, хо до ча сник ко ји 
би вас од вео на нај зна чај ни ја ме ста срп ске кул ту ре и от крио нај
леп ше сце не фре ско пи са и све то у јед ној опу ште ној ат мос фе ри 
као да вам при ча о са свим обич ним ства ри ма. По се до вао је са свим 
нео би чан дар уче ња у хо ду по ред ре дов не ака дем ске фор ме пре да
ва ња, страст са ко јом је во дио по Ср би ји и ино стран ству сту ден те 
и ко ле ге са Учи тељ ског и дру гих фа кул те та би ла су пра ва хо до
ча шћа, али и кул тур не ми си је у ко ји ма смо сви учи ли и ужи ва ли. 
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На тај на чин остао је у по себ ном се ћа њу сви ма на ма ко ји смо има
ли ту срећ ну при ли ку да пу ту је мо и учи мо са њим јер сва ки ко рак, 
сва ка и на ци о нал на и свет ска кул тур на ба шти на би ли су угра ђе
ни у би ће Алек сан дра Јо ва но ви ћа (од При зре на, Де ча на, Пећ ке 
па три јар ши је, Со по ћа на, Ми ле ше ве, Твр до ша, Остро га, Тре би ња 
до Ри ма, Тр ста, Ве не ци је, Бер ли на, Ма дри да, це ле Шпа ни је, Си
ци ли је). Због то га је и осно вао је дин ствен пред мет по све ћен кул
тур ној ми си ји пу то ва ња у обра зо ва њу на Учи тељ ском фа кул те ту. 
Спа ја ју ћи ван ред не спо соб но сти ми ну ци о зног кри ти ча ра срп ске 
по е зи је и про зе, Алек сан дар Јо ва но вић је тра гао за мо де ли ма ко ји 
би и ко ле га ма и мла дим љу ди ма, ис тра жи ва чи ма на Учи тељ ском 
фа кул те ту и у окви ру про јек та по е ти ка срп ске по е зи је Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност, по ка зао ка ко се без пред ра су да ту ма
чи пе снич ки текст и кон текст кул ту ре и исто ри је. 

Алек сан дар Јо ва но вић је је дан од на ших нај до след ни јих ту ма
ча срп ске по е зи је 20. ве ка и по ред ни за сту ди ја, збор ни ка и при ре
ђе них де ла срп ских про зних пи са ца ми ну лог ве ка. Об ја вио је до 
са да осам са мо стал них књи га и две пе снич ке ан то ло ги је, уре дио 
око два де сет на уч них збор ни ка и при ре дио го то во исто то ли ко 
књи га. По след ња књи га на ко јој смо за јед но ра ди ли до ста ду го јер 
сам има ла ма лу уло гу уред ни ка еди ци је оста ви ла је укус по тре бе 
про фе со ра Јо ва но ви ћа да све до ве де до пер фек ци је. Увек је био ве
о ма пе дан тан, те ме љан, али ова по след ња књи га је оста ви ла ве о ма 
чу дан траг. С јед не стра не јер је би ла не ка вр ста опро шта ја од Ин
сти ту та за књи жев ност и умет ност због уки да ња мо де ла про је ка та, 
а са дру ге стра не јер је ту са брао нај ве ћи број тек сто ва пи са них 
нај че шће за на уч не ску по ве и збор ни ке исте ин сти ту ци је и ње ног 
про јек та по е ти ке ср ске по е зи је. На зив про јек та се ме њао од 1993. 
до 2019. го ди не, али су мо де ли про у ча ва ња оста ли ве о ма бли ски и 
да ље ње ном осни ва чу Но ви ци Пет ко ви ћу. У том сми слу Алек сан дар 
Јо ва но вић је био нај до след ни ји след бе ник Пет ко ви ће вог при сту па 
књи жев ном де лу. Не сум њи во нај ве ћи до при нос дао је у ту ма че њу 
де ла Ива на В. Ла ли ћа при ре ђи ва њем ње го вих де ла у 4 књи ге, али 
и стал ним пи са њем о де лу овог пе сни ка, обе ле жа ва њем ју би ле ја и 
чу ва њем ру ко пи сне гра ђе. Оста ла је ве ли ка жал што ни је за вр шио 
књи гу о Ла ли ћу за ко ју се спре мао, а ни ко од ње га ни је бо ље и ду
бље ушао у ту умет нич ку ра ди о ни цу по ро ди це Ла лић. Та ко ђе, же
лео је да при ре ди мо по е зи ју Ива на В. Ла ли ћа у две књи ге као пр во 
на уч но, кри тич ко из да ње и обе ћа ла сам да ће мо то ра ди ти од је се
ни 2022. го ди не. На жа лост, ове је се ни Аца Јо ва но вић ни је са на ма 
и тај ве о ма де ли ка тан по сао је остао за не ка дру га вре ме на и као 
јед на вр ста мог ду га и пре ма ње му и пре ма Ла ли ћу. У све му што је 
пи сао и ра дио Јо ва но вић је тра жио син те зу по е зи је, књи жев но сти 
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и кул ту ре и у том сми слу је не ка вр ста пре те че ин тер ди сци ли нар
них при сту па. Та ко је из вр сно ула зио у де та ље и сми сао це ли не 
пе снич ког опу са Ми ло са ва Те ши ћа. По ла зе ћи од де та ља у пе сми, 
Јо ва но вић је сти зао до це ли не, ма кро це ли не збир ке, опу са, а по том 
и нај ши рег кул тур ног и исто риј ског кон тек ста. Та ква вр ста по све
ће но сти је рет ка и пред ста вља пра ве ма ле по ду хва те у ко ји ма је 
ва жан и тек сто ло шки из вор, вер зи је, би о гра фи ја, по е тич ки де та љи, 
по ступ ци и све што об у хва та кул ту ру јед ног пе сни ка и ону кул ту
ру у ко јој је од ра стао, жи вео и ко јој је при па дао. По след ња књи га 
О све тло сти ста ри јој од не сре ће: есе ји о срп ској по е зи ји и кул тури 
је та ква син те за ра до ва за сно ва них на мо де лу по е зи је и кул ту ре 
ко је су не раз двој не у де ли ма пи са ца ко је је про у ча вао и би рао.

О све тло сти ста ри јој од не сре ће: есе ји о срп ској по е зи ји и кул
ту ри по све ће на је нај зна чај ним пе сма ма и пе снич ким ци клу си ма 
срп ских пе сни ка XX ве ка, у ко ји ма су про го во ри ли сви сло је ви на ше 
кул ту ре. Пр ви део књи ге по све ћен је по је ди нач ним ана ли за ма 
пе са ма Рaстк а Пе тро ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Мом чи ла На ста си
је ви ћа, Вас ка По пе, Бран ка Миљ ко ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ива на 
В. Ла ли ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Љу бо ми ра Си
мо ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Ма ти је Бећко ви ћа до Ми ло са ва 
Те ши ћа. Дру ги део пред ста вља ана ли зе ци клу са и збир ки пе са ма 
ис так ну тих пе сни ка 20. ве ка, од Ми ла на Ра ки ћа и Вла ди сла ва 
Пет ко ви ћа Ди са, пре ко Ста ни сла ва Ви на ве ра и Ми ла на Де дин ца, 
Ива на В. Ла ли ћа и Але ка Ву ка ди но ви ћа. Ње го ве ана ли зе су ве о ма 
пре ци зно, а исто вре ме но и ле по пи са не. Иа ко је увек усред сре ђен 
на књи жев ни текст, он не за ста је на ње го вим гра ни ца ма, ста вља
ју ћи ту ма че но де ло у све ши ре кон тек сте, укљу чив ши и кон текст 
на ци о нал не књи жев но сти и кул ту ре. У овој књи зи ту ма че не су 
пе сме са вре ме них срп ских пе сни ка које је кул ту ра дво стру ко осенчи
ла. У њи ма су, на раз ли чи те на чи не, про го во ри ли је зик, тра ди ци ја 
и кул ту ра, угра ђе ни, сход но при ро ди књи жев но сти, у емо ци о нал
номи са о ни до жи вљај пе снич ког су бјек та. Срп ска по е зи ја ХХ ве ка 
је са сво га вр ха, не са мо хро но ло шког, не го и вред но сног, при ву кла 
се би и оба сја ла сво је прет ход ни ке, омо гу ћи ла им да још јед ном 
про го во ре и да бу ду на ши уда ље ни са вре ме ни ци. Исто вре ме но је, 
кроз ње не нај бо ље пе сме и збир ке, про го во ри ла жи ва це ли на срп ске 
по е зи је и њен уну тар њи раз вој. На тај на чин пе сни ци су во ди ли 
не пре ста ни ди ја лог са сво јим прет ход ни ци ма, па се мо же го во ри ти 
о ди ја ло гич но сти и ин тер тек сту ал но сти као бит ним од ли ка ма 
не са мо ових оства ре ња не го и са вре ме не срп ске по е зи је у це ли ни.

О све тло сти ста ри јој од не сре ће: есе ји о срп ској по е зи ји и 
кул ту ри је књи га ко ја све тло шћу оба сја ва по е зи ју ко ја са би ра у 
се би до жи вљај кул ту ре, вре ме на и про сто ра у ко ме је на ста ла, 
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стал но нас усме ра ва ју ћи на кон ти ну и тет срп ске мо дер не по е зи је. 
Упра во је по е зи ја та ко ја и је сте нај бо љи од јек на шег ду хов ног 
би ћа. Алек сан дар Јо ва но вић нам раз от кри ва све сло је ве пе снич ког 
тек ста као по е тич ког и кул тур ног ма ни фе ста срп ске мо дер не и 
са вре ме не по е зи је. Јо ва но ви ће ва ту ма че ња увек су кон тек сту а ли
зо ва на у кул ту ри, па се чи та ју ћи ње го ве ана ли зе чи та и сво је вр сна 
при ча о кул тур ним про ме на ма и, упра во кроз по е тич ке и ин ди
ви ду ал не пе снич ке раз ли чи то сти, при ча о ода но сти кул тур ном и 
на ци о нал ном иден ти те ту.

У сво јој по след њој књи зи Алек сан дар Јо ва но вић по ка зу је 
при вр же ност по е зи ји, ода ност кул ту ри и це ло куп ном ана ли зи ра
њу књи жев ног тек ста што во ди ка кри тич ком и вред но сном су ду. 
Ме сто јед ног пе сни ка или јед не пе сме Јо ва но вић по ста вља у ка нон 
срп ске књи жев но сти и у еле мен ти ма кул ту ре на ла зи по је ди не 
сим бо ле, зна ко ве ко ји го во ре о исто ри ји овог на ро да. У сво јим 
есе ји ма чи та о ци Јо ва но ви ће ве по след ње књи ге, као и прет ход них, 
ви де ће да је ту угра ђе но огром но зна ње књи жев но сти, исто ри је, 
умет но сти, ре ли ги је, па се тек ти ме до би ја пра ва ду би на уви да у 
ње гов ме тод. То је ме тод ко ји је из ра стао из се ми о тич ке шко ле 
под ве ли ким ути ца јем Но ви це Пет ко ви ћа, али је оти шао и да ље и 
ду бље у сво јим ана ли за ма гра де ћи спе ци фи чан ме тод и стил ко ји 
је био је дин ствен и ти ме пре по зна тљив. Због то га су кри ти ча ри и 
ту ма чи по пут Алек сан дра Јо ва но ви ћа пра ва рет кост у на шој сре
ди ни јер сво јим ра дом је до при но сио не са мо сво јој нај у жој стру
ци, књи жев но сти, већ је ши рио по ље сво га де ло ва ња „на пол зу” 
на ро ду у нај ве ћим кон цен трич ним кру го ви ма у сфе ри ху ма ни сти
ке. Пи шу ћи мо де лом ин тер ди сци пли нар но сти по след њих го ди на 
и ка да је још ни ко та ко ни је име но вао, Алек сан дар Јо ва но вић се 
су ве ре но кре тао кроз књи жев не пе ри о де, по е зи ју и про зу, исто
ри ју, је зик и кул ту ру от кри ва ју ћи нам пи сце и по ја ве на ја сан и 
при јем чив на чин. Због то га је био из вр стан ту мач по е зи је Ива на 
В. Ла ли ћа јер је то по е зи ја ко ја са би ра у се би кул ту ру и на ци о нал
ну и свет ску, од ан ти ке до мо дер ног до ба, а сим бо ли ма ука зу је на 
зна ко ве и нај ва жни је до га ђа је у на шој исто ри ји. 

Аца Јо ва но вић за слу жу је ве ли ку сту ди ју и то ће би ти део 
ве ће це ли не на ме ње не се ћа њу на ова ко ау тен тич ног про фе со ра, 
кри ти ча ра, ро до љу ба, хо до ча сни ка и при ја те ља.

Др Све тла на Ше а то вић,
на уч ни са вет ник,
Ин сти тут за књи жев ност и
умет ност, Бе о град
sve tla na.se a to vic @gmail.co m 
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К Р И  Т И  К А

НО СИ О ЦИ СВЕ ТЛО СТИ  
СТА РИ ЈЕ ОД НЕ СРЕ ЋЕ

Алек сан дар Јо ва но вић, О све тло сти ста ри јој од не сре ће: есе ји о срп ској 
по е зи ји и кул ту ри, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2020

Са брав ши тек сто ве на ста ле то ком по след ње три де це ни је (1992–
2020), пре вас ход но из ла га не на на уч ним ску по ви ма о срп ској по е зи ји 
XX ве ка, ре цент на књи га Алек сан дра Јо ва но ви ћа, ну де ћи ту ма че ња 
по је ди нач них пе снич ких оства ре ња или пе снич ких ци клу са, све до чи о 
пре да ној и про ниц љи вој хер ме не у тич кој ак тив но сти свог ау то ра ко ји је 
по е зи ју, па он да и пи са ње о њој, до жи вља вао као ин тен зив но, ин тим но 
и опле ме њу ју ће жи вот но ис ку ство. Сма тра ју ћи, у ме то до ло шком сми слу, 
да „из пе сме се мо же из ла зи ти и ула зи ти, али се, па ра док сал но, мо ра 
стал но би ти у њој”, Јо ва но ви ће ви по гле ди на пе снич ка де ла те ме ље се 
на стр пљи вом и си сте ма тич ном ин тер пре та тив ном при сту пу ко ји по
ла зи од ту ма че ња те мат скомо тив ских и лек сич ких зна чењ ских ни јан си, 
ис ти ца ња сти ли стич ких и вер си фи ка циј ских осо бе но сти пе са ма, као и 
њи хо ве ком по зи ци је, да би се до спе ло до сло же ни јих, су бли ми ра ју ћих 
сми са о них око сни ца. Као зна чај на свој ства Јо ва но ви ће вог хер ме не у тич
ког по ступ ка под јед на ко се опа жа ју и на кло ност ка от кри ва њу ин тер
тек сту ал них спо на ме ђу пе снич ким де ли ма, али и те жња да се оцр та 
ге не за од ре ђе не пе сме или по ет ског ци клу са, да се они са гле да ју у окви
ри ма пе снич ке збир ке ко јој при па да ју, це ло куп ног ства ра ла штва да тог 
пе сни ка или спрам књи жев ног тре нут ка у ко јем су на ста ли.

Ва жност кон тек сту ал ног са гле да ва ња пе сме за па жа се већ у тек сту 
„Древ ноекс пре си о ни стич ки дру мов ник: над пе смом ʼПут никʼ Раст ка 
Пе тро ви ћа”, ко јим се отва ра пр ва це ли на књи ге. Јо ва но вић у ње му ис
ти че исто ри ју об ја вљи ва ња пе сме „Пут ник”, као и по е тич ке од ли ке 
аван гард не књи жев но сти при сут не у пе сми. За па жа ју ћи да „сам по сту
пак у пе сми по ста је ње на гра ђа”, ау тор ту ма чи три пе снич ка еле мен та: смер 
пу то ва ња лир ског су бјек та, мо тив из не ве ре ног при ја тељ ства и мо тив 
ус хи ће но сти бес крај но шћу про сто ра ко ји по ве зу је Пе тро ви ћа и Ки плин
га. Осве тлив ши мо тив пут ни ка и сми са о ну нит пу то ва ње – са зна ва ње 
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– ерот ски за нос – не ста ја ње (смрт), Јо ва но вић ис ти че да се у овој пе сми
ма ни фе сту

кроз на сла ге све сти про би ја ју ар хе тип ски обра сци и при ми тив не осно ве 
ин диви ду ал ног и ко лек тив ног ис ку ства да би се они по том укр сти ли са 
исто риј ским вре ме ном и са вре ме ним тре нут ком на уч них и тех нич ких 
са зна ња.

Ис та кав ши да је Ли ри ка Ита ке, уз Пе тро ви ће во От кро ве ње, нај
зна чај ни ја и нај ра ди кал ни ја књи га срп ског мо дер ни зма, ука зав ши на 
од нос Ли ри ке Ита ке и Ита ке и ко мен та ра, Јо ва но ви ћев ту ма чењ ски 
оку лар у тек сту „Ме ша ви на емо ци је и иро ни је: над пе смом ʼМи зе раʼ 
Ми ло ша Цр њан ског” усме ра ва се ка пе сми „Ми зе ра” као по твр ди ми сли 
да ни мо тив љу ба ви ни је из у зет од про грам ског пе сни ко вог пре о кре та ња 
по сто је ће ле стви це вред но сти. Иа ко је аван гард но на че ло ру ше ња тра
ди ци је при сут но у пе сми, на ро чи то у по гле ду су прот ста вља ња нор ма ма 
гра ђан ског све та и ис по ља ва ња осло бо ђе не љу ба ви, ау тор за па жа да 
„Ми зе ра” од у да ра од пе са ма Ли ри ке Ита ке са слич ном те ма ти ком јер 
се у њој не пе ва рав но ду шно или пре зре но осе ћа ње пре ма же ни не го 
„лик де вој ке/сту дент ки ње по све му ин те лек ту ал но рав но пра ван и емо
ци о нал но бли зак пе снич ком су бјек ту.”

Текст „Отва ра ње пе ча та: над пе смом ʼТру баʼ Мом чи ла На ста си је
ви ћа”, оцр та ва ју ћи ге не зу пе сме „Тру ба” (пр ве вер зи је, про знопо ет ске 
под сти ца је за њен на ста нак као и спе ци фич но раз ви ја ње пе сме спрам 
ком по зи ци је Се дам лир ских кру го ва), апо стро фи ра да се кон крет ни до
га ђа ји из Пр вог свет ског ра та, утка ни у осно ву „Тру бе”, за сти ру пе сни
чким по ступ ком, из ра зи том сим бо ли за ци јом и лир ском су бли ма ци јом 
оства ре ном за хва љу ју ћи син так стич ким са жи ма њи ма и по ме ра њу емо
ци о нал ног то на ка ду бин ским сло је ви ма пе сме. По сте пе но и акри бич но 
ана ли зи ра ју ћи се ман тич ке ни јан се пе снич ке тво ре ви не, осо би то мо ти
ве удва ја ња про сто ра и дво стру ког зна че ња мо ти ва тру бе, Јо ва но вић 
уви ђа да се пе сма мо же раз у ме ва ти као пре ком по но ва на, мо дер на ту
жба ли ца ко ја 

кон кре тан до га ђај са по чет ка Пр вог свет ског ра та спу шта до пра ста рих 
об ре да опла ки ва ња и уз ди же до би блиј ског све тог вре ме на и сим бо лич ке 
оп што сти. 

Има ју ћи у ви ду да вре мен ско си ту и ра ње пе са ма и ука зи ва ње на 
ча со пи се/збир ке у ко ји ма су пу бли ко ва не „ни су са мо про сте би бли о
граф ске чи ње ни це”, Јо ва но вић у тек сту „Син так сич ка си но ни ми ја и 
се ман тич ка отво ре ност: над ци клу сом ʼВуч ја зе мљаʼ Вас ка По пе” пра ти 
раз ви ја ње тек сту ал ног и кон тек сту ал ног уоб ли че ња вуч јих мо ти ва у 
По пи ној по е зи ји. Ана ли тич ки по глед на ци клус „Вуч ја зе мља” от кри ва 
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ње го ву ди ја ло шку при ро ду (раз го вор из ме ђу оца и си на), ам би ва лент ну 
сим бо ли ку мо ти ва ву ка, дво знач ност од но са мо ти ва ву ка и зе мље, као 
и свој ства ко ја про ис хо де из ме ста ци клу са уну тар збир ке. Сма тра ју ћи 
да је упра во по е зи ја та „вуч ја со, сим бол са зна ња ко је се пре но си, усва
ја и об нављ а”, ау тор у „Вуч јој зе мљи”, ко ја је „по ла зе ћи од мит ског 
до шла до хри шћан ског”, пре по зна је по хва лу кул тур ном и на ци о нал ном 
кон ти ну и те ту.

Текст „Ми сао те шка као ка мен: над со не том ʼКа ме на успа ван каʼ 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа” по све ћен је од го не та њу „ти хе на пе то сти” Ра ич ко
ви ће ве пе сме, осе ћа ја да је име но ва но „за од ре ђе ни сте пен по ме ре но од 
ре ал но сти и ап стра хо ва но”. Ука зу ју ћи на пе сни ко во преосми шља ва ње 
об ли ка со не та и мо ти ва успа ван ке, ау тор стр пљи во, ми ну ци о зно ана
ли зи ра кључ не еле мен те со не та (раз ви ја ње мо ти ва ка ме на и гла го ла 
успа ва ти се) за кљу чу ју ћи „да све у овој пе сми те жи ка ње ном кра ју”, 
ка мо ти ву пти це/пе сме и за мр за ва ња ње ног ле та. 

Пе сму ко ја сти же из са мих осно ва Миљ ко ви ће ве по е ти ке спа да ју ћи 
у врх ње го вог пе сни штва осве тља ва текст „Пе ва ње као пре вла да ва ње 
стра ха од пра зни не: над пе смом ʼМо ре пре не го уснимʼ Бран ка Миљ ко
ви ћа”. На гла ша ва ју ћи да је по ме ну та пе сма син те за ап стракт них пој мо
ва и уну тра шње сна ге, „емо ци о нал но сти свој стве не кла сич ној ли ри ци”, 
Јо ва но вић ана ли тич ку па жњу усред сре ђу је на Миљ ко ви ће во пе ва ње 
све сти о пе сми, на мо тив не ста ја ња све та и ње го ве уну тра шње про ме не 
чи ме за по чи ње пу то ва ње/пре о бра жај оно га ко ји пе ва. Ау тор под јед на ко 
ука зу је на пра зни ну, бри са ње пред мет но сти, за бо рав и одва ја ње пе сме 
од пе сни ка, на пе снич ко за па да ње у „опа сност гра нич них си ту а ци ја” и 
са мо по ни ште ње као на кључ не ре чи пе сме и це ло куп не Миљ ко ви ће ве 
по е ти ке.

Текст „Мо ли тве ни ша пат или по тре ба за чу дом као знак нај ду бље 
угро же но сти: над пе смом ʼШа пат Јо ва на Да ма ски наʼ Ива на В. Ла ли ћа” 
те ма ти зу је је дин стве ну тво ре ви ну срп ске по е зи је у ко јој се са би ра ју 
„број не ли ни је кул ту ре, ак ти ви ра се не ма ла по тен ци јал но да та ме мо
ри ја”. Оту да Ла ли ће ва пе сма не са мо да ис пи ту је осно ве и крај ње мо ћи 
пе ва ња – „по чев од од но са (пе снич ке) сли ке и пр во ли ка, пре ко (не)мо гућ
но сти по и ма ња ду хов ног и су штин ског кроз чул но и про па дљи во, до 
про жи ма ња и су прот ста вља ња ин диви ду ал них и ко лек тив них пе снич
ких гла со ва” – не го она, укљу чив ши у се бе из у зет ну књи жев ну тра ди
ци ју и ду хов но на сле ђе, екла тант но до ка зу је ау то ро ву ми сао: „да би се 
ис пе ва ла ова пе сма, иза ње су мо ра ле да ста ну це ло куп на срп ска по е зи ја 
и срп ска кул ту ра.”

О од но су Бо ји ће ве и Ла ли ће ве пе сме „Пла ва гроб ни ца”, о то ме да 
је по то њи пе сник ис пи ти вао Бо ји ће ве по ет ске по ру ке и њи хо во ва же ње 
из јед не пе снич ки и исто риј ски дру га чи је си ту а ци је исто вре ме но ис пи
ту ју ћи и са му при ро ду и сми сао свог пе ва ња – ба ви се Јо ва но ви ћев текст 
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„Крв ипак ни је во да: над пе смом ʼПла ва гроб ни цаʼ Ива на В. Ла ли ћа”. 
Освр ћу ћи се на Ла ли ћев есеј о Бо ји ћу, као и на две пе сни ко ве тво ре ви не 
на ста ле на кон тог есе ја – „По да так о Си зи фу” и „Вој нич ко гро бље” – ау тор 
упу ћу је на се ман тич ку сло же ност пе сме, на чи ње ни цу да у њој, с јед не 
стра не „осе ћа ње уза луд но сти исто риј ског жр тво ва ња пла ви Ла ли ће вог 
пе снич ког су бјек та.” Он, с дру ге стра не, ис ка зу је те жњу да пре вла да 
„ста ти ку смет њи” и ус по ста ви ве зу са пре ци ма до ка зу ју ћи ти ме да „че
жња за светло шћу и ду хов ним ус пе њем ни ка да ни је сла би ла у на ма, али 
је не пре ста но за там њи ва на исто риј ским су но вра ти ма.”

Ука зу ју ћи на по ве за ност чи та лач ког и лич ног као на осо би ну Хри
сти ће ве по е ти ке, на пле ди ра ње за Ели о то ве ре чи да су нај бо љи де ло ви 
пе снич ког тек ста они у ко ји ма пре ци по твр ђу ју сво ју бе смрт ност, ис ти
чу ћи пе сни ков иро ни чан од нос пре ма љу ди ма ко ји, окре ну ти пре вас ход
но књи га ма, оста ју не моћ ни да зна ње на док на де или за ме не ис ку ством, 
Јо ва но вић у тек сту „До сто јан ство по ра за: над пе смом ʼУ тав ни часʼ Јо ва
на Хри сти ћа” па жљи во и те мељ но ана ли зи ра у на сло ву по ме ну ту пе сму, 
осо би то зна чењ ске по тен ци ја ле мо ти ва тав ног ча са и би бли о те ке.

Текст „О пра вим раз ло зи ма ко лек тив ног пе ва ња: над пе смом ʼВи
да ње вре ме на̓  Бо ри сла ва Ра до ви ћа” ба ви се ана ли тич коин тер пре та тив
ним са гле да ва њем те ме по врат ка из ра та и су сре та са из ме ње ним за ви
ча јем, сти хо ва раз у ме ва них као ко мен тар ста ро грч ких епо ва Или ја де и 
Оди се је, али и спо на ма ко је пе сма „Ви да ње вре ме на” оства ру је са Ра до
ви ће вим есе јем „Крај ра та”. Уо чив ши да се пе сма те ме љи на опи су тре
нут ка у ко јем рат ни ци „схва та ју/осе ћа ју да их је рат уни штио то ли ко да су 
мр тви пре смр ти, да су си шли у по ра зну ствар ност и по ста ли тек гра ђа 
за еп ску по е зи ју”, Јо ва но вић исто вре ме но ука зу је на дру га чи је, по вла
шће ни је раз у ме ва ње уло ге по е зи је у Ра до ви ће вом ства ра ла штву – пе сма 
„У сен ци ро до сло ва” ка зу је да „не ма бит ног пе ва ња ко је не си ла зи до 
сво га по ре кла.”

У тек сту „Два сна у јед ном сну: над пе смом ʼСол да ту шаʼ Љу бо ми
ра Си мо ви ћа” Јо ва но вић кре и ра кон текст за ду бље раз у ме ва ње пе сме 
при зи ва ју ћи сти хо ве „Оку па ци је Ужи ца”, ука зу је на раз ли ко ва ње тач ке 
гле ди шта пе снич ког су бјек та и из вр ши ла ца прав де, на по сто ја ње спо ља
шње и уну тра шње пер спек ти ве (пе снич ки су бје кат/сол да ту ша), као и 
на кон траст из ме ђу по чет не и за вр шне по ет ске сли ке што су пре се че не 
крат ком стро фом и та јан стве ним мо ти вом де ча ко вог сна. Кон ста ту ју ћи 
да „Сол да ту ша” те ма ти зо ва њем жен ског на че ла ан ти ци пи ра збир ку 
Ис точ ни це, Јо ва но ви ће во пе ро, осна же но ин тер тек сту ал ним за па жа њи ма, 
ис ти че да пе сник ево ци ра ју ћи је ван ђе о ску при чу о Хри сту, пре љуб ни ци 
и фа ри се ји ма обез бе ђу је „пе сми по ред ин ди ви ду ал ног и ко лек тив но 
пам ће ње”.

Ука зу ју ћи на по е тич ке цр те по е зи је Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, као и 
на чи ње ни цу да је ње го во пе сни штво од ре ђе но тре нут ком у ко јем се 
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по ја ви ло, Јо ва но вић у тек сту „Чу до по е зи је и чу да жи во та: над ʼПе смомʼ 
Бра ни сла ва Пе тро ви ћа” ис ти че кључ не осо би не на сло вом ис так ну те 
тво ре ви не: естет ска про во ка ци ја, про ме на ин то на ци је и пер спек ти ве, 
ко локви јал ни го вор, ба на ли зо ва ње ис ка за, бу ква ли за ци ја тро па, сло бод
ни ји од нос пре ма вер си фи ка циј ским пра ви ли ма, ве ри стич ки и емо цио
нал но не у трал ни сти хо ви. Они на иро ни чан, (цр но)ху мор ни и гро теск ни 
на чин го во ре „о еле мен тар ном по сто ја њу ко је се, ка да га до дир не чу до 
по е зи је, пре о бра жа ва у чу до жи во та.”

Текст „Љу бав ја ка као смрт: над по е мом ̓ Кад до ђеш у би ло ко ји градʼ 
Ма ти је Бећ ко ви ћа” пру жа нај пре ком па ра тив ни осврт на пе сме „Ве ра 
Па вла дољ ска” и „Кад до ђеш у би ло ко ји град” да би се по том ана ли тич
ка па жња усме ри ла ка мла ђој по е ми и ње ним свој стви ма – сми са о ној и 
ком по зи ци о нал ној функ ци о нал но сти по на вља ња, ва ри ра њу мо ти ва гра
да, пу та и суд бин ског су сре та, згу шња ва њу све тов ног вре ме на у све ти 
тре ну так су сре та, од но су „ја” ко је пе ва и „ти” ко јем се пе ва ње обра ћа, 
као и мо ти ви ма не про па дљи во сти во де и Ва ље ва као „гра да над гра до
ви ма”, ко ји упу ћу ју на би блиј ски кон стекст. Јо ва но вић под јед на ко те жи 
да у до мен ту ма че ња по е ме „Кад до ђеш у би ло ко ји град” укљу чи и сти
хо ве „Па ру си је за Ве ру Па вла дољ ску” уви ђа ју ћи да их по ве зу је ве ра у 
све при су ство лир ске ју на ки ње и ве ра „у моћ по е зи је да по сто ја ње оне 
ко је не ма по твр ђу је и об на вља.”

„Од пе снич ког опе ла до пе снич ке ли ту р ги је: над по е мом ʼПла ва 
гроб ни ца – Ви доʼ Ми ло са ва Те ши ћа” текст је у ко јем Јо ва но вић ис пи
ту је ко ре ла ци ју по ме ну те Те ши ће ве пе сме са оства ре њи ма М. Бо ји ћа и 
И. В. Ла ли ћа јер 

ме ђу соб но са ме ре не оне су дра го це не не са мо за са гле да ва ње раз вој ног 
пу та срп ске по е зи је о Пр вом свет ском ра ту и на шег пе снич ког раз во ја 
уоп ште не го и за про ми шља ња уде сног хо да срп ске исто ри је. 

Ука зу ју ћи на сли ве ност мо тив ских то ко ва пе сме, на ма те ма тич ку 
пре ци зност сти хо ва и сна жно ме та по ет ско обе леж је, ау тор уви ђа да 
Те ши ће ви сти хо ви „име ну ју од су ство на шег историј ског и кул тур ног 
пам ће ња, али и сна жну по тре бу да се оно при зо ве и на ста ви” оцр тава
ју ћи пут „из цр ни ла ка Све тло сти, од не се ћа ња ка пам ће њу, од те ско бе 
ка спо ко ју – ко ји за јед но пре ла зе рат ни ци и њи хов пе сник.”

Дру гу це ли ну књи ге отва ра текст „Ме лан хо лич но ро до љу бље Ми ла
на Ра ки ћа: над оквир ним пе сма ма ци клу са ̓ На Ко со вуʼ” у ко јем Јо ва но вић 
ука зу је на раз вој ну вер ти ка лу пе ва ња о Ко со ву у на шој по е зи ји про шлог 
ве ка, на две при че Гри го ри ја Бо жо ви ћа што фи гу ри ра ју као дра го це ни до
при нос раз у ме ва њу ши рег кон тек ста за на ста нак по зна тог Раки ће вог пе
снич ког ци клу са под јед на ко осве тља ва ју ћи осо бе но сти ње го вог сти ха 
и скло па, као и зна че ња окви рих пе са ма ци клу са („Бо жур” и „Ми на ре”).
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На ми сли да је збир ка Ми че ка мо ца ра ма ло или ни ма ло по сле ди
ца, ка ко се че сто го во ри ло, Скер ли ће ве кри ти ке, а ви ше или са свим 
„де ло про ме ње ног на ци о нал нокул тур ног кон тек ста и пе сни ко вог уче
шћа у ра то ви ма” уте ме љен је Јо ва но ви ћев текст „Ле де не сли ке па кла и 
вар љи ва иди ла: од ʼРа зу мљи ве пе смеʼ до ʼИдуʼ и ʼМе ђу сво ји маʼ Вла
ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са”. Ана ли зи ра ју ћи нео би чан, ис ко шен по глед на 
ра не по бе де и Ди со ве пе сме у ко ји ма су ужа си ал бан ског ис ку ства укр
ште ни са осе ћа њем по ро дич не не жно сти („Иду” и „Ме ђу сво ји ма”), 
ау тор, за ми шљен над зна че њем мо ти ва ца ра, у ње му пре по зна је алу зи
ју на он да шњег срп ског вла да ра, али и на дру ги Хри стов до ла зак: 

Та ко схва ће на на слов на син таг ма ба ца до дат но све тло на дру гу Ди
со ву збир ку и умно го ме об ја шња ва за што су у њој мр тви и гро бља (а не 
са мо по бе де) сре ди шњи мо тив.

Текст „Пе сни ко ви ко мен та ри и би ће пе сме: од ʼЛи ри ке Ита кеʼ до 
ʼИта ке и ко мен та раʼ Ми ло ша Цр њан ског” за сни ва се на ре флек си ји о 
ко мен та ри ма ко ји, по ред то га што об ја шња ва ју и про ду бљу ју зна че ња 
сти хо ва обез бе ђу ју ћи чи та о цу да ви ди „чи та во би ће пе сме, ње ну ге не зу 
и ње ну ду би ну”, исто вре ме но са чи ња ва ју ау то но ман књи жев ни текст. 
Јо ва но вић ту ма чи „Оду ве ша ли ма” и ње ну уо кви ре ност „Апо те о зом” и 
„Ко мен та ром уз ову ̓ Одуʼ”, као и пе сме „Спо мен Прин ци пу”, „Здра ви ца”, 
„Траг”, „Се ре на та” и „Мра мор у вр ту” и ко мен та ре ко ји их пра те. 

Са све шћу да збир ка Рат ни дру го ви не озна ча ва рез у Ви на ве ро вом 
ства ра ла штву, ка ко је то сма трао Љ. Си мо вић, не го

на ста вак, али са за о кре том по е ти ке аван гар де – окре та њем ка исто риј ском 
ис ку ству, и то та квом ко је по твр ђу је људ ске и на ци о нал не вред но сти, у 
кон тек сту слут ње но вог ра та, 

Јо ва но вић ства ра текст „Сно вид на по вор ка мр твих: ʼРат ни дру го виʼ Ста
ни сла ва Ви на ве ра, по нор на књи га срп ске књи жев но сти и кул ту ре”. Први 
део тек ста из ра жа ва Јо ва но ви ћев став да ове пе сме ни су на ра тив ни пор
тре ти рат них дру го ва већ „пе снич ко по ни ра ње у њи хо ву ко лек тив ну и 
по је ди нач ну свест”, те да се у збир ци пе ва ис тра ја ва ње и је дин ство на
ро да и по је дин ца, док је дру га тек сту ал на це ли на усме ре на ка ана ли зи 
Ви на ве ро вих пе са ма „Пан те ли ја”, „Ста ша” и „Ве ли ка па ра да”.

Текст „За ви чај на ме ло ди ја у ло гор ској оса ми: над ʼПе сма ма из днев
ни ка за ро бље ни ка број 60211̓  Ми ла на Де дин ца” осве тља ва исто вре ме ни 
на ста нак пе са ма и ко мен та ра из за ро бље ни штва, сје ди ња ва ње ау тен тич
ног пе снич ког гла са са гла со ви ма дру го ва ло гора ша, као и те ма ти зо ва ње 
за ви чај них мо ти ва и на ци о нал не кул ту ре. Осла ња ју ћи се из по е тич ких и 
ег зи стен ци јал них раз ло га на ко лек тив ну ме мо ри ју сво је кул ту ре, Де ди нац 
као
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мо дер ни, аван град ни пе сник по све до чио је, као и сви ве ли ки пе сни ци 
срп ске аван гар де, да не ма вред них књи жев них де ла ко ја ни су у бит ној 
ве зи са соп стве ном кул ту ром и на ци о нал ним пам ће њем. 

Ем пи риј ска укот вље ност „За пи са о Цр ном Вла ди ми ру”, уну тра
шња сло же ност овог ци клу са у ко јем се пре ла ма ју кључ на пи та ња Ра ич
ко ви ће ве по е ти ке, струк ту ра ци клу са и ње го ва сти хов на ор га ни за ци ја, 
по ве зи ва ње мо ти ва кроз два на ест про зности хов них це ли на – зна чај не 
су те ме ко је осве тља ва Јо ва но ви ћев текст „Иви ца са ко је се ви ди ужас: 
над ци клу сом ʼЗа пи си о Цр ном Вла ди ми руʼ Сте ва на Ра ич ко ви ћа”. На
ро чи та хер ме не у тич ка па жња по све ће на је 8. пе сми/„Ва ри ја ци ја ма” као 
јед ној од нај бо љих пе са ма не са мо у „За пи си ма” не го и у це ло куп ном 
Ра ич ко ви ћем пе ва њу.

Есеј „Ду хов ни па три о ти зам Ива на В. Ла ли ћа: о кул тур ноисто риј
ским под сти ца ји ма ʼЧе ти ри ка но наʼ” те ме љи се на Јо ва но ви ће вој те жњи 
да пра ти тра го ве на ста ја ња збир ке нај пре у ру ко пи су све ске Смет ње на 
ве за ма, а по том и ру ко пи сусве сци Че ти ри ка но на исто вре ме но апо
стро фи ра ју ћи бо га ту осно ву пе сни ко ве лек ти ре и чи ње ни цу да је у Че
ти ри ка но на ста ло „це ло куп но пе сни ко во чи та лач ко и људ ско ис ку ство.” 
Ау тор ево ци ра и Ла ли ће ве ис пи се из тек сто ва ко је је пе сник чи тао то ком 
ра да на Ка но ни ма и ко ји су ма хом усред сре ђе ни на по е тич ке и кул тур
нона ци о нал не те ме. 

О пе сни ку род не ме ло ди је „до те кле у на шу са вре ме ну по е зи ју са 
са мог дна на шег ко лек тив ног пам ће ња и по сто ја ња”, о пе сни ку ко ји је 
у ци клу су „Злат но Пла во (Хи лан дар ски ти пик)” збир ке Бож ји ге о ме тар 
„про пе вао из хри шћан ске осно ве на ше кул ту ре и на шег би ћа”, Јо ва но вић 
пи ше у есе ју „Род ни сјај у злат ној ва се ље ни: над ци клу сом ʼЗлат но Пла во 
(Хи лан дар ски ти пик)̓  Але ка Ву ка ди но ви ћа”. Про жи ма ње сред њо ве ков не 
са на родно м тра ди ци јом и њи хо во ства ра лач ко укљу чи ва ње у са време
ну ли ри ку учи ни ло је да овај ци клус фи гу ри ра као „је дин стве на хим на 
срп ској хри шћан ској ду хов но сти и ње ним симбо лич ким бо ја ма.”

Об ја шња ва ју ћи у увод ном тек сту „По е зи ја као оба сја ње сми сла” 
ода бир на сло ва сво је књи ге есе ја, Јо ва но вић ука зу је да је син таг ма „све
тлост ста ри ја од не сре ће” пре у зе та из Ла ли ће ве пе сме „По да так о Си зи фу”. 
Прем да се Си зиф по и сто ве ћу је са Ср би ном, од носн о, са суд би ном срп
ског на ро да, осе ћај уза луд но сти пре о бра жен је у за вр шној стро фи, 

у ефект ној по ен ти о од но су све тло сти и не сре ће: све тлост је јед на ка пре
вла да ва њу не сре ће и да ва њу сми сла на ци о нал ним ис ку ше њи ма, стра да
њи ма и лу та њи ма. 

У ду ху да ље па ра ле ли за ци је са Ла ли ће вом пе смом, они ко ји твр де 
да је Си зи фов ка мен сун це и да је све тлост ста ри ја од не сре ће „мо гу 
би ти кул тур ни пред вод ни ци и на род не пу то во ђе, а у кон тек сту на сло ва 
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ове књи ге је су са ми пе сни ци.” Има ли се, ме ђу тим, у ви ду да и пи сац есе
ји стич ких ре до ва о пе сни ци малу чо но ша ма соп стве ном по све ће но шћу 
и да ро ви то шћу от кри ва и све до чи сми сао, под се ћа ју ћи на све оне иден
ти тет ске кон ти ну и те те и ду хов не вер ти ка ле ко је ба шти ни срп ско књи
жев но, по ет ско на сле ђе, та да по ста је оче вид но да Јо ва но ви ће ва лич ност 
под јед на ко не под ле же иш че зну ћу или за бо ра ву – упра во је она та све
тлост ста ри ја од не сре ће. 

Мср Ви о ле та Р. МИ ТРО 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 

Док тор ске сту ди је 
vi o mi tro vic @gmail.co m 

СЕН ЗУ АЛ НОСТ ПИ СА ЊА И  
ЗА ДО ВОЉ СТВО ЧИ ТА ЊА

Пе тар Зец, Сен зу ал ност пи са ња, И. П. ННК Ин тер на ци о нал, Бе о град 2021

Књи гом есе ја Сен зу ал ност пи са ња ре ди тељ и пи сац Пе тар Зец (1950) 
обе ло да њу је су му свог бо га тог и ра зно род ног ства ра лач ког ис ку ства, као 
и глав не са знај не, етич ке и есте тич ке де тер ми нан те сво је ви со ке кул
тур не и на ци о нал но и сто риј ске све сти. Ау тор нај пре про го ва ра о Све том 
Са ви, па на ста вља о Сте ри ји, Ко чи ћу, До ма но ви ћу, Цр њан ском и Ан дри
ћу. За тим се окре ће кла сич но сен за ци о нал ној про бле ма ти ци од но са из
ме ђу бо ле сти и умет но сти на при ме ри ма свет ских књи жев них, му зич ких 
и сли кар ских име на, па пер ма нент ном окр ша ју Еро са и Та на то са у исто
ри ји по зо ри шта – од Еври пи да, пре ко Шек спи ра и Мо ли је ра, до Бај ро на, 
Бих не ра и Иб зе на, од но сно Ар тоа, Же неа и Фас бин де ра – да би низ есе
ји стич ких про ми шља ња окон чао вен цем ис по вед ноау то по е тич ких ко
мен та ра о соп стве ним ро ма ни ма на ста ја лим то ком прет ход не де це ни је. 
У све му овом на пр ви по глед збу њу ју ћем те мат ском ша ре ни лу и са др жин
ској хе те ро ге но сти по сто је, ме ђу тим, при лич но вид не, не рет ко и са свим 
ја сне, сми са о не, стил ске или ме то до ло шке ве зе из ме ђу по је ди них огла
ша ва ња, ко је их, услов но, свр ста ва ју у не ко ли ке ком пакт ни је це ли не. 

Пр вој це ли ни при па да ју есе ји о Све том Са ви („Све ти Са ва у Све тој 
зе мљи”), Сте ри ји („Јо ван Сте ри ја По по вић – не кад и ва зда”) и Ан дри ћу 
(„Иво Ан дрић – су ро ва игра жи во та и смр ти”). Упри ли чен по до ми нант но 
на ра тив ном обра сцу кул тур но и сто риј ске фељ то ни сти ке, есеј о Све том 
Са ви огра ни ча ва се, као што се ви ди и из ње го вог на сло ва, на са мо је дан, 
али умно гом пре суд но зна ча јан исе чак из Са ви не би о гра фи је. Реч је у 
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ње му о два по зна та Са ви на пу то ва ња у Је ру са лим и ње го вим хо до ча шћи
ма по Све тој зе мљи. Ма ло је спи са о то ме Са ви ном ар хи па стир ском и 
ди пло мат скопо ли тич ком др жа во твор ном по ду хва ту ко ји са др же то ли ко 
оби ље ин фор ма ци ја, укљу чу ју ћи До мен ти ја на и Те о до си ја као при мар
не из во ре, али и Да ни ла Бањ ског, јер пи сац овом при ли ком, у нај кра ћем, 
пра ти од нос срп ске по ме сне цр кве и срп ске др жа ве са Је ру са лим ском 
па три јар ши јом и број ним цр ква ма и ма на сти ри ма Све те зе мље то ком 
це ло га сред њег ве ка. (Шта ви ше, и до тре нут ка свог огла ша ва ња.) Но, он 
се не за др жа ва код фак то гра фи је већ укљу чу је и хри шћан ске ле ген де, 
као и цр кве но пре да ње, што ње го вом го во ру ујед но при ба вља из ве стан 
ду хов ни сми сао и чар ли те рар не за ни мљи во сти и ле по те. 

Са ви на глав на ак тив ност у Је ру са ли му и Све тој зе мљи, под се ћа 
Пе тар Зец, је сте об но ва хри шћан ских све ти ња, ма хом оних са озна ком 
је ван ђељ ских то по ни ма, елем, кти тор ска де лат ност, ко ју ће у са мом Је
ру са ли му из да шно на ста ви ти и краљ Ми лу тин и кнез Ла зар, учвр шћу
ју ћи ве зе Ср би је са Све том зе мљом и култ Је ру са ли ма у срп ској цр кви 
и на ро ду, ко јем је упра во Са ва по ста вио чвр сте ве ков не те ме ље. Ви ше 
је исто риј ских чи ње ни ца или цр кве но и сто риј ских ку ри о зи те та са ко јих 
Зе чев есеј ски да па ти ну за бо ра ва. Ме ђу пр ви ма, на при мер, окол ност да 
је по чет ком че тр на е стог ве ка че твр ти на Је ру са ли ма при па да ла срп ском 
кра љу Ми лу ти ну, и да је осма град ска ка пи ја но си ла срп ско име. Ме ђу 
дру ги ма, опет, фа кат ко ли ко пре сти жног ка рак те ра то ли ко ми стич ног 
сми сла, да Све ти Са ва при ли ком свог дру гог хо до ча шћа от ку пљу је од 
Са ра це на Си он ску Гор ни цу, „со бу на спра ту ку ће у ко јој је одр жа на Тај
на ве че ра”, пре крив ши цео њен под ду ка ти ма. (Да нас се, ме ђу тим, во ди 
спор из ме ђу др жа ве Изра е ла и Ва ти ка на око вла сни штва над де са кра
ли зо ва ном про сто ри јом, пре тво ре ном у му зеј, док од Са ви не та пи је не ма 
ни ка квог тра га. Али има гла са.) 

Али Зец се у свом есе ју не огра ни ча ва на Са ви но кти тор ско де ло
ва ње, ни ти на ње го ву на бав ку све тих мо шти, ра зних ре ли кви ја и слу жбе
них оде жди за по тре бе сво је тек оса мо ста ље не цр кве већ ис ти че и њего
во чи сто про све ти тељ ско и књи жев но де ло ва ње, дéлом ба шти ње но из 
Све те зе мље и Је ру са ли ма. При том он нај пре на во ди Са ви ну По сла ни цу 
кир Спи ри до ну, игу ма ну ма на сти ра Сту де ни це, „пр во де ло епи сто лар ног 
жан ра у срп ској књи жев но сти”, а по том апо стро фи ра Са вин рад на про
у ча ва њу и пре во ђе њу Је ру са лим ског ти пи ка, пра вил ни ка о ра ду и жи
во ту мо на ха ма на сти ра Све тог Са ве Осве ће ног и на ње го вој при ме ни у 
срп ском бо го слу же њу и ор га ни за ци ји ма на стир ског жи во та по срп ским 
зе мља ма. Зна чај и ве ли чи ну Све то га Са ве у срп ској цр кве ној, кул тур ној 
и по ли тич кој исто ри ји пи сац за о кру жу је апо стро фи ра њем ње го вог 
до при но са ства ра њу уре ђе ног и про све ће ног дру штва ста вља њем на 
сна гу За ко но пра ви ла, ње го вог ан то ло гиј скопре вод ног прав ног де ла, 
као пр во га срп ског, бу гар ског и ру ског цр кве ногра ђан ског за ко ни ка. 



454

И, под ра зу мљи во, на гла ша ва њем ње го ве уло ге срп ског књи жев ног ро
до на чел ни ка у за сни ва њу про зног жан ра епо хе ви зан тиј ског кул тур ног 
кру га. Иа ко у уза јам но уда ље ним вре ме ни ма, уку пан књи жев нопро
све ти тељ ски ан га жман Све тог Са ве има при лич но сро дан сми сао са 
књи жев ним за ла га њи ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, па је и го вор о њи ма, 
ма да стил ски и ме то до лош шки раз ли чит, зна чењ ски уве ли ко ком па ти
би лан. 

Те ма ла жног ро до љу бља, не про ла зног исто риј ског фе но ме на, пред
ста вља те жи ште есе ја о Сте ри ји, ко ји из ра ста у во лу ми но зан ана ли тич
ки пор трет зна ме ни тог пи сца си ту и ран у ужем и ши рем жан ров ском и 
све вре ме ном дру штве ном кон тек сту. Су ге стив ну ре а ли за ци ју на зна че не 
сли ке Зец по сти же ком па ра тив ном ана ли зом Сте ри ји них ра них ро ман
ти чар ских и исто риј ских тра ге ди ја са љу бав ним и па три от ским мо ти
ви ма (Све ти слав и Ми ле ва, Ми лош Оби лић и Бој на Ко со ву) и ње го ве 
по зни је са ти рич не ко ме ди је Ро до љуп ци, тј. ана ли тич ким кон тра сти ра
њем ње го вих основ них ства ра лач ких фа за, од но сно жан ров ских ви до ва 
Сте ри ји ног жа лост ног и ве селог по зор ја. Ту Сте ри ји ну жан ров ску мета
мор фо зу овај есе ји ста ту ма чи ка ко пре о бра жа јем дру штве них при ли ка 
у срп ској гра ђан ској сре ди ни пи шче вог дру штве ноисто риј ског ви до кру
га, та ко и пси хо ло шкока рак те ро ло шким од ли ка ма чо ве ко ве жи вот не 
до би. Пре ма Зе че вим до бро пот кре пље ним уви ди ма, на зна че на ме та
мор фо за плод је по мног пра ће ња дра стич не про ме не па три от скоро до
љу би вог осе ћа ња у обе по ме ну те рав ни од стра не јед ног етич ки и уоп ште 
ак си о ло шки ста ме ног ства ра о ца. Сам Сте ри ја, у јед ној и у дру гој фа зи 
сво га дра ма ти чар ског де ло ва ња – у раз до бљу ро ман ти чар ске апо те о зе 
па три от ских иде а ла ју на штва, љу ба ви, сло бо де и ча сти, као и у ре а ли
стич ком пе ри о ду тре зве но сти, скеп се, бес по штед не кри ти ке и са ти рич
ног раз об ли ча ва ња вла сто љу бља, по хле пе, пре вр тљи во сти, из дај ства и 
мр жње упри зо ре них у ко ме ди ји Ро до љуп ци – оста је „ис кре ни ро до љуб 
у слу жби оте че ства”. Том, та ко ре ћи, ди ја хро ниј ском ела бо ра ци јом сво
је сва ка ко при мар не те ме , он, по ре чи ма сво га лу цид ног ту ма ча, ја сно 
по ка зу је ка ко је „пут од ју нач ке тра ге ди је до гра ђан ске гро те ске”, у 
ства ри, „пу та ња мо рал ног об ру ша ва ња и ду хов ног по ср ну ћа срп ског 
дру штва кроз исто ри ју”.

При том, све стра ним иш чи та ва њем ко ме ди је Ро до љуп ци Зец пра ви 
два пра ва хе у ри стич ка про бо ја у свом ту ма че њу Сте ри ји ног ко ме ди о граф
скоса ти рич ног де ла. Пр ви се ти че от кри ћа Сте ри ји не ан ти ци па тор ске 
уло ге у на стан ку „але го рич нопо ли тич ке са ти ре у срп ској књи жев но сти”, 
ко ја ће се, знат но по сле ње го вог до ба, огла си ти у де лу До ма но ви ћа, Ко
чи ћа и Ну ши ћа. Дру ги се од но си на увид, и вр ло суп тил ну ана ли зу, 
су штин ски фар сич не при ро де апо стро фи ра ног Сте ри ји ног де ла, што 
Пе тра Зе ца од во ди у број на ком па ра тив на са ме ра ва ња Ро до љу ба ца, како 
са култ ним оства ре њи ма свет ске са ти рич не кла си ке (Ра блеа, Свиф та, 
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Го го ља, Шче дри на), та ко и са зна ме ни тим ко ма ди ма мо дер не и аван
гард не дра ме, од Про сјач ке опе ре Џо на Ге ја и Не при јат них по зо ри шних 
де ла Бер на ра Шоа, до ра зних ви до ва аван гард не тра ги ко мич не дра ме у 
ко ји ма „ко мич но не ну ди ни ка кав из лаз и упра во за то по ста је тра гич но”, 
као код Жа ри ја, Бе ке та, Јо не ска, Же неа, Мро же ка, Пин те ра, Алек сан дра 
По по ви ћа... Нај зад, при ро да драм ске си ту а ци је у Ро до љуп ци ма при зи ва 
у све сти ана ли ти ча ра на ци о нал ну дру штве ноисто риј ску си ту а ци ју из 
ко је се и огла ша ва, или, тач ни је, обр ну то. 

У за вр шним да ни ма дра ма тич не од лу ке о ко нач ном ста ту су Ко со ва 
и суд би не др жа ве у од суд ној Ко сов ској би ци Сте ри ји ни ро до љуп ци по
но во се вра ћа ју на по ли тич ку сце ну. 

Сто га Зец у овом есе ју у ства ри им пли ци те тра га за оним мо рал ним, 
по ли тич ким и на ци о нал ним ста но ви штем са ко јег су са гле да ни ли ко ви 
фар се Ро до љуп ци, њи хо ви мо ти ви и по ступ ци, и на ла зи га у ин те грал ном 
ли ку њи хо вог ау то ра, та ко бли ском, у ње го вом и у сва ком вре ме ну, мо
рал ној, кул тур ној и по ли тич кој по ја ви Све тог Са ве: 

Не ме р љив је пи шчев до при нос, за сно ван на па три от ским по бу да ма, 
на уво ђе њу мо дер не по ли тич ке и кул тур не ми сли у Ср би ји ба шти ње не 
на про све ти тељ ским иде ја ма о на ци о нал ној и лич ној сло бо ди, пра ву на 
обра зо ва ње и рав но прав но сти свих љу ди, у осни ва њу мо дер них ин сти ту
ци ја и по ста вља њу чвр стих те ме ља срп ској др жа ви.

Есеј о Ан дри ћу по ве зу ју две ми са о не ни ти са есе ји стич ком пред ста
вом Сте ри ји ног ли ка и сми слом ње го вог драм ског и уоп ште књи жев ног 
опу са. Јед на се огле да у тра га њу за дра ма ти ком опреч но сти и сми слом 
људ ског бив ство ва ња у пер ма нент ној бор би до бра и зла, све тлог и там ног 
на че ла, љу ба ви и мр жње, жи во та и смр ти у Ан дри ће вом еп ском све ту пре
пу ном „на сил них, сви ре пих, зло чи нач ких, ми сте ри о зних, гро теск них, 
ап сурд них”, али и „срећ них, при род них, пр ко сних, за вет них, му че нич
ких и све тач ких скон ча ња у жи вот ном ба лу под ма ска ма”. Уни вер зал но 
ва же ње, ин тен зи тет, жи вот ни бе сми сао и фи ло зоф ски сми сао дра мат ских 
су да ра и раз до ра у Ан дри ће вом про зном де лу Зец пот цр та ва, као и у 
есе ју о Сте ри ји, по тра гом у ком па ра тив ним ре ла ци ја ма, овог пу та пр вен
стве но у ана ло ги ји са по е ти ком и ефек ти ма Брех то вог еп ског по зо ри шта 
и Бе ке то вог те а тра ап сур да.

Одав но рас пр шив ши кри тич коака дем ски кон сен зус о то бо жњој 
сцен ској не а дап ти бил но сти Ан дри ће ве еп ске на ра ци је сво јим пи о нир
ским сту диј ским, а без ма ло та квим дра ма ра ма ти за циј ским и ре ди тељ
ским по ду хва ти ма, Пе тар Зец у сво ме но вом за пи су о Ан дри ћу чи ни још 
је дан ау тен тич но хе у ри стич ки ис ко рак пре по зна ва њем чи сто сцен ског 
про сто ра у глав ном мо ти ву На Дри ни ћу при је:
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Про стор мо ста на Дри ни по ста је онај укле ти про стор из дво је ног и 
из у зет ног сцен ског зна ча ја и сим бо ли ке, пре су дан све док су ро ве игре 
жи во та и смр ти. Мост по ста је ма гич ни про стор ко ји чи ни да хро ни чар ско 
тран цен ди ра у драм ско. 

Не ма ње, он то по сти же и иден ти фи ка ци јом сим бо лич ког сце но
граф ског ам би јен та у про зној сли ци дво ри шта из Про кле те авли је са 
„ан тро по морф ним др ве том жи во та из те а тра сен ки”, од но сно са под ри
ве ном, гро теск но из о кре ну том сим бо ли ком др ве та жи во та и по зна ња 
из дво ри шта Бе ке то вог Го доа.

Дру гу услов ну це ли ну у књи зи Сен зу ал ност пи са ња чи не есе ји о 
До ма но ви ћу, Ко чи ћу и Цр њан ском. То су, у ства ри, при год не су ге стив не 
бе се де ти па има ги на тив но ани ми ра них пор тре та тро ји це зна ме ни тих пи
са ца, сваг да из пер спек ти ве пар ци јал ног, али све же осве до че ног кре а тив ног 
ис ку ства о не ком њи хо вом по је ди нач ном де лу или пак ства ра лач кој фа зи. 

Оста вља ју ћи по стра ни по при лич но де цен три сан за пис „Бо лест 
кроз вра та умет но сти” бли зак жур на ли стич ком сте ре о ти пу за хва та ња 
озбиљ не те ме, за др жи мо се код есе ја „Ерос и Та на тос на по зор ни ци”. У 
ње му се, као што то на го ве шта ва и сам на слов, ди ја хро ниј ски прег нант но, 
од Еври пи да до Фас бин де ра, раз ви ја пре глед глав ног и је ди ног пред ме та 
– је зи ви ко ло плет Еро са и Та на то са у све ко ли кој исто ри ји по зо ри шта – и 
су блим но ар ти ку ли ше ње гов нај ду бљи, ар хе тип ски сми сао. Две про тив
по ло же не основ не ан тро по ло шке де тер ми нан те до слов но оли че не у ри
ту а лу па ган ских ми сте ри ја, а тра ве сти ра не у маскул тур ном фе но ме ну 
хри шћан ског кар не ва ла, Ерос и Та на тос су са мим тим и основ не дра ма
тур шке по лу ге сва ког, ми ме тич ког и ан ти ми ме тич ког по зо ри шног чи на. 
Али, као ни у жи во ту, ни у по зо ри шту, ка ко се ис по ста вља, то има нент
но тр ве ње ерот ског и та на то ло шког не на ста је, и не тра је, ни о ко шта већ 
пр вен стве но око чо ве ко вог осе ћа ња мо ћи и за до вољ ства. Реч ју, око од
бра не и афир ма ци је са мог жи во та.

То раз у ме ва ње би во ди ло јед ном при лич но иде ал ном ау то по е тич ком 
зах те ву на те ме љу пи шче вог соп стве ног ис ку ства са сцен ском по став ком 
Ру цан те о ве Му ши це у ње го вом По зо ри шту Дво ри шту, да без ма ло це
ло куп на исто ри ја по зо ри шта не све до чи о „веч ној спре зи еро ти зма и 
смр ти”. Есеј о ко ме је реч и ни је ни шта дру го до то, са же то, рет ко ин вен
тив но све до че ње, по чев од сви ре по сти Еври пи до ве Ме де је, пре ко чи сте 
тра ги ке Ови ди је вог Пи ра ма и Ти збе, од но сно Шек спи ро вог Ан то ни ја и 
Кле о па тре, ла сцив ног раз вра та Ви јо но вог Ве ли ко гог За ве шта ња, за гонет
не еро то ма ни је Мо ли је ро вог и Бај ро но вог Дон Жу а на, до пе си ми зма про
тив реч ног Бих не ро вог Вој це ка, па то ло шке оп струк ци је Иб зе но вих Аве ти, 
суп тил но кр ва ве еро ти ке Вај со вог Про го на и умор ства ЖанПо ла Ма раа 
под вођ ством Мар ки за де Са да, ли те рар них пер вер зи ја са мо га Де Са да, 
кр во жед ног при ми ти ви зма Ар то о вог те а тра су ро во сти, по ли тич ке опре
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си си је Ану је вог Жен ског ор ке стра, ан ти фа ши стич ке са ти ре Фас бин де
ро вог ТВсе ри ја ла Бер лин Алек сан дер плац и ви ше ње го вих са до ма зо хи
стич ких хо мо е рот ских, као и тран ссек су а ли стич ких ко ма да и фил мо ва. 

За вр шни и ујед но на слов ни есеј пред ста вља, као што је већ на по
чет ку ре че но, ве нац ау то по е тич ких ко мен та ра, бо ље ре ћи, сво је вр сна 
postscrip ta ау тор ских ис по ве сти ис под сва ког од пи шче вих де се так 
ро ма на на пи са них то ком по след ње и по чет ком те ку ће де це ни је. Ту се 
су о ча ва мо са ин фор ма ци ја ма о пра вом оби љу те мат ских и жан ров ских 
укр шта ја пра те ћи пи шче ва на кнад на освр та ња од ро ма на до ро ма на. 
Не где, да кре нем хро но ло шки, до ми ни ра про жи ма ње исто риј ског и ме та
фик циј ског (Отро ва ни Бал ка ном), не где ур ба ног и ерот ског (Сун це се ра ђа 
на ис то ку, а где би), не где би о граф ског и ме та фик циј ског (Хи Сте ри ја), 
не где би о граф ског, ме та фик циј ског и ау то фик циј ског (Че хов на злат ном 
бре гу), не где ау то би о граф скоау то фик циј ског и пу то пи сног (Плес по 
ужа ре ном пе ску, При ча се да си у Ви јет на му, По вра так у Је ру са лим, Бу
дин зуб), не где ерот скољу бав ног и ау то би о граф ског (Ка ран тин удво је). 
По ен ти ра се ау то по е тич ком ла у да ци јом са мог Еро са пи са ња и умет нич ког 
ства ра ла штва, на тра гу по и ма ња бо жан стве не сен зу ал но сти дан ског 
фи ло зо фа Мар ти ну са „као мно го ду бљег и све о бу хват ни јег зна че ња сек
су ал но сти”, ко је под јед на ко укљу чу је спи ри ту ал на и сен зу ал на ис ку ства.

Ти ме је от кло ње на ра ци о на ли стич ки појм ље на су прот ност из ме ђу 
ду хов них и ма те ри јал них вред но сти, од но сно про тив реч је вред но сних 
ори јен та ци ја из ме ђу на слов ног и ве ћи не оста лих, по себ но пр вог есе ја у 
овој, по мно го че му, не сва ки да шњој књи зи. Отуд и основ ну ау то по е тич
ку иде ју ње ног пи сца да сен зу ал ност пи са ња ра чу на са за до вољ ством 
чи та ња осна жу је, по ви шој ме ри, ис ку ство ње ног чи та о ца.

Мар ко ПА О ВИ ЦА 

МЕ ТА ФИ ЗИЧ КО ПУ ТО ВА ЊЕ У СРЕ ДИ ШТЕ БИ ЋА

Кор не ли је Квас, Зе но нов пут, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2022

Ре дов ни про фе сор оп ште (свет ске) књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду др Кор не ли је Квас по знат је ака дем
ској и чи та лач кој пу бли ци по сво јим на уч ним ра до ви ма и књи жев нотео
риј ским пу бли ка ци ја ма.1 Ро ман Зе но нов пут, ње гов пр ве нац у обла сти 
ле пе књи жев но сти, от кри ва рас ко шну ре не сан сну ри зни цу зна ња, ве шти
ну при ча ња при че и им пре сив ну ело квент ност.

1 Ме ђу њи ма су: Ин тер тек сту ал ност у по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке, Бео
град 2006; Исти на и по е ти ка, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011; Гра ни це реа
ли зма, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2016; и мно ге дру ге.
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По пут ства ра ла штва Ми ло ра да Па ви ћа, и Зе но нов пут пре ва зи ла
зи тра ди ци о нал ну ро ма неск ну фор му, ус по ста вља ју ћи хи брид ни жа нр 
ро ма напу то пи са. По де љен на де сет по гла вља (не тре ба за бо ра ви ти да 
„Пред го вор” и „По го вор”, та ко ђе, пи ше при по ве дач, а не сам ау тор), 
ко ја по се ду ју ве ли ку до зу са мо стал но сти и не мо ра ју да се чи та ју ре до
сле дом да тим са др жа јем на по чет ку књи ге, овај ро ман пре до ча ва чи та о цу 
спо ља шњу и уну тра шњу есте ти ку осам свет ских гра до ва, от кри ва ју ћи 
исто вре ме но ме ђу на род ну за ве ру у ко ју су упле те ни фа кул тет и нај по зна
ти ји свет ски му зе ји. Ко ле га глав ног ју на ка и при по ве да ча са Уни вер зите
та Кем бриџ – Не бој ша – на пи сао је ру ко пис ро ма на о мут ним по сло ви ма 
на ма тич ном фа кул те ту. Ње гов ро ман вол шеб но не ста је, не са мо са сто ла 
и ра чу на ра ау то ра већ и из сан ду чи ћа елек трон ске по ште по ши ља о ца и 
при ма о ца. Та по ма ло ро ман ти чар ски гро теск на си ту а ци ја при мо ра ва 
ју на ке да, у по ку ша ју ре кон струк ци је тек ста, ис пи шу но ви ро ман, чи ји је 
део и онај ко ји чи та лац има у ру ка ма. Гра ни це из ме ђу Не бој ше као пр во
бит ног ау то ра ру ко пи са, глав ног ју на ка као се кун дар ног пи сца пр вог ро
ма на, а при мар ног ства ра о ца ме ди та тив нопу то пи сне про зе са ко јом се 
чи та лац упра во су о ча ва, при по ве да ча и глав ног ју на ка не ста лог ру ко
пи са се бри шу, као што се гра до ви кроз ко је се они кре ћу ста па ју у ком
пак тан ме та фи зич ки ви траж. Де тек тив ска при ча ко ја гра ди ме та ро ман 
(„ро ман у ро ма ну”) по ве зу је сва по гла вља у чвр сту це ли ну. 

Исто вре ме но, ју нак пи ше две књи ге. У пр вој су са ку пље ни до ка зи 
о ко руп ци ји на уни вер зи те ту, а дру га је нео би чан спој пу то пи са, ме мо а ра 
и есе ја. Док је у пр вој при по ве да ње објек тив но, ди на мич но, са еле мен ти
ма три ле ра и де тек тив ског ро ма на, у дру гој је при по ве да ње су бјек тив но, 
а ју нак је и при по ве дач – пи шу ћи о сво јим пу то ва њи ма, ме ди та ци ја ма и 
са ња ре њи ма – го во ри нам по не што о све ту у ко ме жи ви мо. При по ве да о 
гра до ви ма, све ту и се би са мом, пле ту ћи при че по ве за не ни ти ма умет нич
ког, књи жев ног и жи вот ног ис ку ства. Не бој шин бу ду ћи ро ман чи ни ће те 
две књи ге. Би ће то ро ман са ли цем и на лич јем.2

Обра зо ва ном и про ниц љи вом чи та о цу је већ на по чет ку ја сно да 
пред со бом има текст ко ји оби лу је књи жев ним алу зи ја ма и пре и спи ту
је (нео)ре а ли стич ки дис курс. На то га упу ћу је по зи ва ње на Бал за ка у 
Пред го во ру, у ко ме се упо зна је са при по ве да чем што га зна лач ки во ди 
кроз свет ду ха сме штен у ствар не гра до ве. Он се не пре ста но обра ћа 
чи та о цу, увла че ћи га у вла сти то еру ди тив но про стран ство. Да би свом 
при по ве да њу дао при вид по у зда но сти и све зна ња, при по ве дач ма е страл
но ко ри сти ствар не фак то граф ске по дат ке о ар хи тек ту ри, исто ри ји и 
га стро но ми ји ме ша ју ћи их са лич ним ути сци ма. На тај на чин се све то ви 
ста па ју она ко ка ко је то пред ста вио ХансГе орг Га да мер, али не ви ше само 

2 Кор не ли је Квас, Зе но нов пут, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2022, стр. 27.



459

из ме ђу ау то ра и чи та о ца већ и из ме ђу пут ни ка и ме ста ко је се по се ћу је. 
Пу то ва ње, при ка за но кроз пу то пис, по ста је но ви слој тек ста, вр ста при
ме ње не књи жев но сти, ко ја се мо же ис ку си ти у соп стве ној со би (ре че но 
реч ни ком Вир џи ни је Вулф) и из ла ском из зо не ком фо ра, у да љи не ко је, 
ка ко је то при ме тио Освалд Шпен глер, не пре ста но при вла че фа у стов
ског чо ве ка. 

Ва ма је, ко ле га, по зна то да је Иван Бу њин пи сао пу то пи сне есе је. 
Пу то ва ња за ње га пред ста вља ју сво је вр сно хо до ча шће, а пу то пи си се при
бли жа ва ју жан ру ду хов не ли те ра ту ре. До ла зи до уну тра шњег пре о бра
жа ја ју на ка – све што он ви ди на пу то ва њу, са мо је по ла зна осно ва за 
раз у ме ва ње све та и пу то ва ње у ду би ну соп стве не ду ше.3

Пу то ва ње по све ту и уну тар се бе за по чи ње се Зе но но вим па ра док
сом о не мо гућ но сти да се стиг не на од ре ди ште, јер увек пре о ста је по ло
ви на пу та ко ја мо ра да се пре ђе. Упра во је та по ло ви на она пред ност ко ју 
кор ња ча оства ру је над зе цом, упр кос ње го вој бр зи ни. Ма ко ли ко хи тро 
да ју ри, кор ња ча је увек за део пу та ис пред ње га и из ми че му, пре сти
жу ћи га у ње го вој на из глед до би је ној тр ци. Пу то ва ње је веч но, јер се до 
ци ља ни ка да не до ла зи, он оста је из ван до ма ша ја пут ни ка. У ро ма ну се 
Зе но нов па ра докс уо ча ва у то ме да се на од ре ди ште ипак сти же, јер 
глав ни ју нак лу та ули ца ма гра до ва у ко ји ма уче ству је на ме ђу на род ним 
кон фе рен ци ја ма, опи су ју ћи нам ар хи тек ту ру, спо ме ни ке и на ци о нал не 
ку хи ње, али уну тар ју на ка увек оста је не ис тра же ни део, про стор до ког 
још ни је до шао. Ње го ва пу то ва ња оме ђе на су вре ме ном, по пут Мар се ла 
Пру ста ко ји је це ло куп но сво је де ло по све тио тра га њу за истим.

Вре ме ни је низ та ча ка ко је чи не ли ни ју већ не пре кид но кре та ње, 
пу то ва ње, до жи вљај жи во та ис пу њен ми сли ма и се ћа њи ма. Вре ме је увек 
за ми шље но и до жи вље но и мо же би ти пра зно или ис пу ње но. Вре ме је 
жи вот сам и не по сто ји из ван ње га.4

Ка ко је глав ни ју нак про фе сор свет ске књи жев но сти, ли те ра ту ра 
се пре та па у ин тер текст до жи вље ног све та. У сва ком гра ду про на ла зе 
се фраг мен ти књи жев них де ла и зна ме ни тих пи са ца ко ји су део кул тур
ног ли ка на ро да и на ци ја, као ко мен та ри на су бјек тив не, ин тим не ути ске 
ко је нам глав ни ју нак от кри ва. Та пре та па ња ствар но сти и ма ште по се
ду ју бла ги ис по вед ни тон. Ари сто тел је у сво јој По е ти ци при ме тио да 
је „пе сни штво фи ло зоф ски је од исто ри о гра фи је”, на исти на чин је у овом 
ро ма ну „ствар ност опа сни ја од ма ште”. Она при ка зу је ства ри она кве 
ка кве оне је су, док има ги на ци ја от кри ва ка кве би мо гле да бу ду. Пи са ње 

3 Исто, стр. 24.
4 Исто, стр. 9–10.
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по ста је жи во то дав ни чин. Не бој ша ис пи су је два пут (дру га чи је на рав но) 
из гу бље ни ру ко пис, тј. при чу свог жи во та, а са њим, во ђен Пру сто вим 
при ма том се ћа ња, то чи ни и глав ни ју нак. Ти тек сто ви се ме ђу со бом не 
по кла па ју, као што се и њи хо ви жи во ти не мо гу из ме ђу се бе из јед на чи ти. 
Пи са ње је су ви ше лич но, да би се мо гло по де ли ти са они ма ко ји не де ле 
исти ду хов ни про стор. Чак и ка да по ла зе од истог те жи шта, во ђе ни 
уну тра шњим ме та фи зич ким ком па сом сти жу на раз ли чи та од ре ди шта, 
на лик па ра док су ан тич ког фи ло зо фа из на сло ва.

Пи са ње је као и ди са ње. Ду бо ки уз ди са ји и мир ни из ди са ји ка да раз
ми шља мо или спа ва мо, крат ки и ис пре ки да ни ка да во ли мо или се пла
ши мо. За ми сао је че сто до во љан по је дан удах и по је дан из дах. За страст 
и страх ни ка да до ста уда ха и из да ха ко ји се су сти жу у ни зу. Пре и по сле 
је увек па у за. И ти ши на.5

Глав ни ју нак има свог во ди ча кроз кул ту ро ло шки кор пус гра да и 
ла ви рин те ули ца, као што их је имао и Дан те на свом про пу то ва њу кроз 
Па као, Чи сти ли ште и Рај. Тим по ступ ком се по се ће ним гра до ви ма да је 
ви ша, ко смо ло шка ди мен зи ја, тач ка ко ја спа ја не са мо вре ме са ко јим су 
при по ве да ње и па ра докс по че ли, већ и ду хов не про сто ре ко ји се, по пут 
тек ста, от кри ва ју у сло је ви ма. У сва ком по гла вљу у жи жи је не ка дру га 
умет ност (Мо сква – те а тар, Бу ку решт – сли кар ство, Бо стон – књи жев
ност, Ма дрид – скулп ту ра, Ва шинг тон – ар хи тек ту ра), иа ко су увек све 
при сут не као је дин ство. У сва ком гра ду јед на умет ност је ис так ну та у 
мно штву ри зни це ху ма ни сти ке. Она је сре ди шна тач ка у ко јој се су сре ћу 
сви еле мен ти ко ји гра де на ци о нал ну кул ту ру и свет ску ду хов ну ба шти ну, 
осли ка ва ју ћи ве ко ве што су би ли по треб ни за њи хо во ства ра ње. Пре но
се ћи се у про ху ја ле епо хе при по ве дач ве што при ка зу је та ло же ње исто
ри је у му зеј ским про сто ри ма – оне, још чу ва ју не так ну ти иден ти тет 
про шло сти, уве зу ју ћи у це ли ну умет нич ка де ла, зна ме ни те лич но сти и 
фик ци о нал не ли ко ве. Ти ме се при ка зу је по ве за ност не са мо свих умет
но сти ме ђу со бом већ и спо на има ги на ци је и ре ал но сти. У по је ди ним тре
ну ци ма је те шко ра за бра ти шта се за и ста де ша ва, а шта је плод ства ра
лач ке ма ште. Она је у ста њу да из ме сти свест, на до ме шћу ју ћи све не до
стат ке ра ци о нал ног по сто ја ња оме ђе ног од ред ни ца ма „са да” и „ов де”.

Ма шта је, чи та о че, по не кад то ли ко сна жна да ми пот пу но об у зи ма 
дух, ме ша ју ћи по зна то са не по зна тим, оста вља ју ћи ме ов де, али но се ћи ме 
у не ко дру го вре ме. При бо ја вам се соп стве не ма ште ко ја ме бр зо и не при
мет но из ве де из ре ал но сти, не да ју ћи ми да се у њу ла ко вра тим. Уме сто 
да сам ов де, у ствар но сти, она ме од не се та мо, где она кра љу је.6

5 Исто, стр. 15.
6 Исто, стр. 59.
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Ро ман по се ду је три глав на то по са. То су ства ра ла штво Иве Ан дри
ћа, о ко ме глав ни ју нак др жи пре да ва ња на ме ђу на род ним кон фе рен ци
ја ма; умет нич ке ва ри ја ци је у пред ста вља њу пр во род ног гре ха и ње го вих 
би блиј ских ак те ра Ада ма и Еве и ин тер тек сту ал не ве зе са Тол сто је вим 
де лом Ана Ка ре њи на, и то не то ли ко са на слов ном ју на ки њом, ко ли ко са 
ли ком Ље ви на – ко ји ће у јед ном тре нут ку по ста ти сим бол са мог пи сца. 
Лајт мо ти ви слу же осна жи ва њу има ги на ци је, упот пу ња ва њу ро ма неск ног 
све та без упо тре бе су ви шних ре чи ко је не би би ле у ста њу да об у хва те 
це ло куп ну са др жај ну ри зни цу скри ве ну иза упо тре бље них ве за и мо
ти ва. Они се ме ђу со бом упот пу ња ва ју, не му што ко мен та ри шу ћи припо
ве да ну рад њу из ме ђу ре до ва. Је дан од нај че шћих Ан дри ће вих мо ти ва и 
ње го ва оп се сив на те ма – мо сто ви – ов де од го ва ра гра ђе њу мо сто ва из
ме ђу зе ма ља, на ро да и кул ту ра. Кроз ин те лек ту ал ну раз ме ну на пре да
ва њи ма, дру же ћи се са ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма из це лог све та, глав ни 
ју нак им пре до ча ва кул ту ро ло шки дис курс зе мље из ко је по ти че и су
сре ће се са истим та квим дик сур си ма дру гих под не бља. Као што је умет
ност раз ме на ду хов ног са др жа ја кроз вре ме (о че му све до че по се те музе
ји ма глав ног ју на ка), та ко су кон фе рен ци је на уч на раз ме на не са мо иде ја 
већ и на ци о нал ног мен та ли те та. Ре че но из ра зи ма стар ца Зо си ме из ро
ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви Фјо до ра М. До сто јев ског, све је по ве за но ка пљи
ца ма у оке а ну, ко је је су упра во љу ди са свих ме ри ди ја на. 

Лик сме ђо ко се Фран цу ски ње Бар ба ре са Уни вер зи те та у Ба зе лу део 
је ме та при че и це ло куп ном ро ма ну да је ми стич ност, уно се ћи ро ман ти
чар ску ат мос фе ру је зе и стра ве. Она је, сва ка ко, нај мут ни ји лик, ни кад 
до кра ја ра зу мљи ва, на мер но не до ре че на, у јед ном тре нут ку на зва на и 
име ном Ли лит, по апо криф ној пр вој Ада мо вој же ни, чи ме се сим бо лич ке 
ве зе све ви ше сте жу. Она из у ча ва кул тур ну исто ри ју Со вјет ског Са ве за, 
кра си је из ра зи та чул ност, ко ке те ри ја, али и при звук не ча сти вих си ла. 
Мо гла би да се схва ти као мо дер ни Ме фи сто фе лес, пре о бу чен у жен ско 
ру хо или онај враг ко ји ку ша Гу ста ва Ашен ба ха у Ве не ци ји, од во де ћи 
га у си гур ну смрт. Она чак и но си де мон ски знак око вра та – тро у гао 
окре нут на до ле. То је, те жа ко ја ву че од не ба ка зе мљи, ве чи ти Ку ша тељ 
ко ји чо ве чан ство од во ди од Бо га ка утро би зе мље у ко јој се по ми то ло
шком пре да њу на ла зи Па као. Глав ног ју на ка од ње, слич но као Фа у ста, 
спа са ва од ла зак у цр кву и при су ство ли тур ги ји.

Овај ро ман умно го ме ко ре спон ди ра са де лом фран цу ског ро ман
си је ра Ми ше ла Уел бе ка под на зи вом По ко ра ва ње. У оба ро ма на глав ни 
ју нак је про фе сор књи жев но сти на фа кул те ту; ње го ва страст и оп се си ја 
код фран цу ског пи сца је ства ра ла штво Жор жаШар ла Уи сман са, док је 
код срп ског у пи та њу де ло на шег но бе лов ца Иве Ан дри ћа. Оба ју на ка 
от кри ва ју за ме ша тељ ства ко ја се кри ју иза ку ли са хи је рар хиј скодру штве
них од но са, ме ња ју ћи се под спо ља шњим ути ца ји ма. То пос пу то ва ња је 
опи сан у оба де ла (не што ма ло кра ће код Уел бе ка), иза зи ва ју ћи кру ци јал не 
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про ме не у пер цеп ци ји глав них ју на ка. У ро ма ни ма је при сут на по ли тич
ка по за ди на, али док она ре ме ти сва ко дне ви цу фран цу ског про та го ни сте, 
при мо ра ва ју ћи га на ком про мис ко ји мо жда ни је по ње го вим ме ри ли ма, 
у Зе но но вом пу ту тај аспект ни је од пре суд ног зна ча ја. Па ра лел на ана
ли за ова два де ла мо гла би да бу де пред мет по себ не сту ди је.

Пу то ва ње је ду хов но ко ли ко и те ле сно ис ку ство – исто ри ја, кул
ту ра, га стро но ми ја је су не ма те ри јал не ба шти не сва ке зе мље, ко је тре ба 
до жи ве ти упра во на оном ме сту на ко ме су ро ђе не. При по ве дач во ли да 
на бра ја чи ње ни це о ар хи тек тон ском на стан ку не ког зна ме ни тог спо мени
ка или је ла ко ја пред ње га из но се, при мо ра ва ју ћи по дат ке о гра до ви ма, 
ре ал не фак те, да са да по ста ну књи жев на гра ђа. Ква сов ро ман хип но ти ше 
чи та о ца, на во де ћи га да стре ми да ље у ду би ну град ских че твр ти и вир
ту о зне ре че ни це, док нео сет но, у јед ном да ху, не стиг не до са мог кра ја. 
Оста је жал што де ло не ма ви ше стра ни ца, још по не ки град ко ји се мо же 
по се ти ти по сред ством је зи ка и при по ве да ча, но ви па ра докс чи ју је про
бле ма ти ку по треб но ре ши ти у соп стве ној уну тра шњо сти уз по моћ умет
но сти као гла сни ка из ме ђу ве ре ме на, све то ва, љу ди и бо го ва. Град ски 
про стор ста па се са про сто ром ду ха, до ка зу ју ћи да је сва ко пу то ва ње 
пр вен стве но пу то ва ње уну тар се бе. У онај пулс би ћа где веч но вла да 
Зе но нов па ра докс. 

Ти ха на ТИ ЦА

О ТРА ГИЧ НОМ КРА ЈИ ШКОМ  
НЕ ГА ТИВ НОМ ЈУ НА КУ

Ан ђел ко Ану шић, Жи вот из за сје де, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2021

Нај но ви ји, кра ћи ро ман Ан ђел ка Ану ши ћа, Жи вот из за сје де (2021), 
не са мо раз ли чит од ње го ве прет ход не две еп ске са ге о кра ји шким Срби ма 
(Гла со ви с Гра ни це и С Хо ме ром у Олу ји, у ко ји ма са гле да ва че тво ро ве
ков ну ге не зу кра ји шког оп сто ја ва ња, али и тра гич ног не ста ја ња на за пад
ним про сто ри ма срп ске ег зи стен ци је на Бал ка ну, за пе ча ће ну ег зо ду сом 
1995. годинe) – зна чај но су по ди гли те ма ти ку суд би не Ср ба из Хр ват ске, 
са ло кал не на уни вер зал ну књи жев ну вред ност и ра ван, ка ко у ро ма
неск ном та ко и у Ану ши ће вом при по вед ном ства ра ла штву (где је по след
њих го ди на уз ре спек та би лан од јек, по нео и не ко ли ко ва жних књи жев них 
на гра да, по пут „Злат не со ве”, на гра де „Бран ко Ћо пић” или Ан дри ће ве 
на гра де). Оства рив ши у по след њих три де сет го ди на, је дин ствен те мат ски 
опус, као је ди ни књи жев ник ко ји се до след но, у сва три жан ра (по е зи ја, 
при по вет ка и ро ман) ба ви исто риј ским усу дом срп ског на ро да у Хр ват ској, 
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њи хо вим по сте пе ним по ти ра њем до ко нач ног не стан ка пред крај 20. и 
с по чет ка 21. ве ка, пра те ћи тај исто риј ски след (тра гич них) исто риј ских 
зби ва ња и су ми ра ња исто риј скокњи жев ног ис ку ства, Ану шић се у но
вом ро ма ну фо ку си ра на постег зи стен ци ју прог на них кра ји шких Ср ба, 
са да на ро да без отаџ би не, а уско ро и без исто риј ског иден ти те та, раз
ве ја ног на све че ти ри стра не све та. Сим бол тог кра ји шког стра да ња, у 
но вом Ану ши ће вом ро ма ну, дат је кроз суд би ну глав ног ју на ка, Вељ ка 
Хр ва ћа ни на („ста ри ном Ер ва ћа нин, јер је ти ха аси ми ла ци ја, то ком ве
ко ва, и ов де ура ди ла сво јој по сао”) и ње го ве по ро ди це из бе гле у Ср би ју 
1995, пра те ћи ње гов (тра ги чан) пут све до лич не про па сти, у јед ној од 
зе ма ља За пад не Евро пе, где је као „не при ла го ђе ни” по ку шао да на ђе 
сво је но во уто чи ште.

Знат но на ра тив но рас те ре ће ни ји, је зич ки про зрач ни ји, а се ман тич ки 
згу сну ти ји у од но су на прет ход не на ра ти ве, Жи вот из за сје де Ан ђел ка 
Ану ши ћа де мон стри ра јед но са зре ло књи жев но уме ће, у ко јем пи сац 
ис пи су је тре нут но мо жда и нај мо дер ни ји ро ман о тра гич ној суд би ни 
чи та вог јед ног, трај но не ста лог огран ка срп ског на ро да на нај за пад ни јим 
про сто ри ма Бал кан ског по лу о стр ва, од но сно, бив ше Ју го сла ви је. Ком би
ну ју ћи, ве о ма успе шно за ви чај ну ије ка ви цу (са мно штвом ау тен тич них 
лек се ма кра ји шког го во ра, већ иза шлих из усме не упо тре бе, ак ти ви ра
них кроз управ ни го вор), са на ра тор ском ека ви цом, кроз гу сто је зич ко 
тка ње пу но емо тив ног на бо ја, Ану шић у овој пло до но сној спре зи да је 
јед но шти во, ко је, ко ли ко чу ва ау тен тич ност и ка рак те ри за ци ју ју на ка 
и на ро да ко ме при па да, исто вре ме но и јед ну уни вер зал ну „чи тљи вост” 
и за са вре ме ног чи та ла ца 21. ве ка, а у тре нут ку јед ног, код нас, већ по при
лич но је зич ки и иден ти тет ски ра су тог књи жев нокул ту ро ло шког про
сто ра. Ино ва тив на је и по зи ци ја са ко је ау тор при ла зи сво јој те ми: то је 
пр ви не га ти ван кра ји шки ју нак у срп ској књи жев но сти, са ни зом су бјек
тив них (по гре шних) жи вот них од лу ка, а чи ја пси хо ло шка под ло га (огор
че ност, осе ћа ње из да је на по ли тич ком, исто риј ском, али и при ват ном 
пла ну) им пли ци ра та кве од лу ке, и ко је га ти ме не ми нов но од во де у 
тра гич ну суд би ну. У це ли ни дат у мо но ло шкој фор ми, ро ман по чи ње in 
me di as res – од тре нут ка ка да се по ро ди ца глав ног ју на ка, на кон „Олу је” 
(тј. ег зо ду са из Хр ват ске) упу ћу је, по зах те ву срп ских вла сти, што се по
сред но иш чи та ва – на Ко со во и Ме то хи ју. Ро ман пле ни не по сред но шћу 
ис ка за, жи вим и ди на мич ним ди ја ло зи ма, кроз ко је је до дат но озна че на 
и ка рак те ри за ци ја из бе гле по ро ди це глав ног ју на ка: оца и мај ке (на ро
чи то ис так ну те ка рак те ри стич ним кра ји шким го во ром), као и оже ње ног 
бра та са по ро ди цом. И док је отац пред ста вљен као ју нак ста рог ко ва 
(ју го сло вен ски опре де љен, бив ши пар ти зан, бо рац са Не ре тве и Су тје ске, 
до кра ја одан иде ја ма ко му ни зма, брат ства и је дин ства, чи ја уве ре ња у 
овом ро ма ну ау тор иро ни зу је и ре ла ти ви зи ра, као јед ну од мо гу ћих „ли
ни ја кри ви це” са да шњег уде са срп ског на ро да), ње го ви си но ви, љу ди у 
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нај бо љим го ди на ма су пот пу но ли ше ни не са мо сва ке иде о ло ги је не го 
и свих људ ских илу зи ја, у су ро вом и бес по штед ном гра ђан ском ра ту де
ве де се тих, у ко ме су и са ми би ли уче сни ци, ка да уз рат ни (и од стра них 
си ла до го во ре ни) по раз, до жи вља ва ју и нај бол ни ји, ег зи стен ци јал ни – из
гу бив ши све (род ну зе мљу, ку ћу, за ви чај), по ста ју ћи та ко обес ко ре ње ни, 
су ви шни, ви ше ни ком по треб ни љу ди, али и жр тво ва ни на род у це ли ни.

Пи сан без тзв. „по ли тич ке ко рект но сти”, од но сно, сле де ћи исти ну, 
ко ја је са да и мо гу ћа је ди но у књи жев но сти – кроз свог глав ног ју на ка 
и ње гов удес, Ан ђел ко Ану шић у свом ро ма ну мар ки ра јед ну ге не зу и ре
до след по ни же ња, си ла зну тач ку до пот пу ног не ста ја ња, ко ји је за де сио 
кра ји шке Ср бе на кон ег зо ду са из Хр ват ске 1995. го ди не. На исто риј ској 
ве тро ме ти ни, на ста вља ју ћи уства ри, сво ју ве ков ну и тра гич ну уло гу 
ве чи тог жр тво ва ња за ту ђе ин те ре се, ко ја је кул ми ни ра ла у по след њим 
ра то ви ма де ве де се тих 20. ве ка, ова жр тве на уло га кра ји шких Ср ба се не 
пре ки да ни у из бе гли штву. Она је упра во ов де да та као гор ки, за вр шни 
чин јед не исто ри је беш ча шћа, при ка за на и кроз по ро ди цу Вељ ка Хр ва
ћа ни на, са јед ним, ре кли би смо, ти пич ним и тра гич ним по стег зо ду сним 
ити не ра ром. На и ме, мно ги Ср би из Кра ји не, без пре да ха, од мах су ко лек
тив но и ди рект но упу ће ни 1995. на Ко со во и Ме то хи ју (да би та мо дожи
ве ли и бом бар до ва ње 1999, док је брат глав ног ју на ка по стао и до жи вот ни 
ин ва лид, на кон бит ке на Ко ша ра ма). Глав ни ју нак и ње го ва ши ра по роди
ца су се за тим пре се ли ли у Срем, у Хрт ков це (опет је дан, сим бо лич ни и 
не са мо ге о граф ски мар кер у суд би ни ра се ја них Кра ји шни ка), про да ју ћи 
буд за што сво ју ку ћу у Хр ват ској „су се ду из Хрт ко ва ца”, ко ји је имао и 
вре ме на и из бо ра у се лид би, за раз ли ку од њих. Нај зад, на кон не у спе лог 
„уко ре њи ва ња” глав ног ју на ка, у ко ме се са же ло це ло куп но гор ко осе ћа
ње чи та вог јед ног раз ве ја ног и пре ва ре ног на ро да – су ви ше бр зо забо ра
вље ног и скло ње ног са сва ке по ли тич ке и исто риј ске сце не, сем у ре чи ма 
и књи жев но сти, где исти на и пам ће ње још је ди но оп ста ју – у глав ном 
ју на ку се ја вља иде ја, ко ја је, та ко ђе, збир ни име ни тељ мно гим из бе глим 
Кра ји шким Ср би ма – на пу сти ти Ср би ју и про на ћи „но ви жи вот” не где 
у За пад ној Евро пи, од но сно, на да љим, пре ко о ке ан ским кон ти нен ти ма. 
У слу ча ју Ве ља ка Хр ва ћа ни на, то је Хо лан ди ја (опет не слу чај но ода бран, 
и не са мо ге о граф ски – већ сим бо ли чан мар кер зе мље, у ко јој је фор ми
ра на тзв.  Бил дер бер гергру па „свет ских вла да ра из сен ке”, а на ко јој је, 
по Асан жо вој до ку мен та ци ји, већ 1989. го ди не па ла од лу ка о раз би ја њу 
Ју го сла ви је – кроз кр ва ви гра ђан ски рат, са ја сно од ре ђе ним „не при ја те
љи ма”, ко ји ће се про ти ви ти рас па ду Ју го сла ви је, и по след њи је бра ни ти 
– тј. Ср би ма, са већ та да пре ци зно раз ра ђе ним ме ха ни зми ма са та ни за ције 
срп ског на ро да, у за ме ни те за о крив цу и жр тви – по во дом тог њи хо вог 
пред ви ђе ног от по ра). Глав ни ју нак Вељ ко Хр ва ћа нин, да кле, као „син 
Кра ји не” не са ви тљив је, кон флик тан и не при ла го дљив, па у Хо лан ди ји 
на ла зи и смрт „од истог зла” (од но сно, од су на род ни ка из свог кра ја, са мо 
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дру ге ве ре и на ци о нал но сти, са ко ји ма је до шао у кон фликт, од мах по 
до ла ску у ве чер њу шко лу, што све до чи о тра гич ном рас ко лу и пре вас ход
но, вер скоци ви ли за циј ској оси – на гра ни цираз дел ни ци не по ми ре ња, 
упра во дуж ди нар ског про сто ра, ко ји су им пе ри јал не си ле по по тре би, 
увек ве што ак ти ви ра ле и пре тва ра ле у кри зу и рат, ка да им је то би ло 
по треб но за соп стве не ин те ре се), чи ме се овај тра ги чан круг за вр ша ва, 
а по ру ка ро ма на (п)оста је же сто ка и опо ра.

Ра дим из за сје де, раз ми шљам. Зар мо же и тре ба ли дру га чи је да 
бу де оно ме ко ји од пам ти ви је ка жи ви из за сје де? И то је је ди на, стал на 
ми сао ко ја ме не на пу шта. С ко јом се за ба вљам. Ко ју сам по нио још оту
да, из Кра ји не. То ми је све што имам, што ми је оста ло од мо га људ ског 
има ња. И од оне ма тер би не. Та ко док тор Бо гу но вић на зи ва отаџ би ну. 
На шао је тај на зив у књи зи не ко га пи сца, ка же. (205)

Оно што чи ни Вељ ка Хр ва ћа ни на кра ји шким не га тив ним ју на ком, 
је сте на чин на ко ји ре а гу је на све жи вот не не да ће ко је су га за де си ле 
(мно ги дру ги, у ствар но сти су, сре ћом, ре а ли зо ва ли свој жи вот ни пут 
у да тим (не)окол но сти ма, ус пев ши да се по но во уз диг ну и ство ре но ву 
ег зи стен ци ју, ка ко у Ср би ји, та ко и у ту ђем све ту, тј. ка ко се ка же „успе
ли су”). При ка зан са ја ким и ти пич ним кра ји шким мен та ли те том, ко ји 
не тр пи при си лу и ре пре си ју, Вељ ко је, ме ђу тим, па ра диг ма тог стра да
ња, гу бит ни ка и због исто ри је, али и због сво је при ро де. На не ки на чин, 
и же не су узроч ни ци ње го ве про па сти, од но сно, због сла бо сти пре ма 
њи ма, он упа да у не пред ви ди ве окол но сти, ко је ће га, по сред но, али 
не по гре ши во од ве сти до про па сти. Ма да је то, мо жда, „нај ла ба ви ји” и 
нај не у вер љи ви ји део фа бу ле ро ма на, са нај ма ње увер љи ве спо ља шње 
мо ти ва ци је (но бит не за основ ну ин тен ци ју пи шче ве по ру ке), ре ци мо, 
Вељ ков пр ви брак са Ал бан ком Фат ми ром са Ко со ва, и ве за са њом на
ста ла то ком при ма ња по мо ћи у Цр ве ном кр сту, те по том оба ве за да се 
с њом оже ни, тј. до ве де „ту ђин ку” у свој из бе глич ки дом и кра ји шку 
по ро ди цу (и то у ку ћу јед ног Ср би на ко ји је на пу стио Ко со во), и ко ја 
по чи ње да го спо да ри по ро ди цом, а уско ро и ро ђе на де ца (де вој чи це) са 
ал бан ским име ни ма, ма да при лич но не ре ал на, ви ше је уоп ште на па ра
диг ма оног што се де ша ва Ср би ма са да, и не са мо Кра ји шни ци ма. Фат
ми ра сти же са њим и у Срем, али га уско ро на пу шта са де цом. Дру га 
же на у ње го вом жи во ту је Сре ми ца из хит не по мо ћи, са ко јом, ина че, 
„сит све га”, глав ни ју нак од лу чу је да на пу сти зе мљу. Сна жне сли ке, ка
рак те ри, ди ја ло зи, али и под тек сту ал но број не исти не ко је се им пли ци
ра ју, из на ших по след њих три де сет го ди на пер ма нент не кри зе, ко је се 
ина че, кра се овај ро ман. То се на ста вља и упе ча тљи вим сли ка ма ње го вог 
(не)сна ла же ња у ино стран ству, у Хо лан ди ји, где се Вељ ко за по шља ва у 
хо те лу сим бо лич ног име на и функ ци је, код га зде ко ји има до ге, па му 
је и јед на од оба ве за да их ше та. Гор ке су и не дво сми сле не по ру ке из тог 
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„за пад ног све та” у пот пу но сти огре злог у би блиј ску Со до му и Го мо ру, 
ко ју је мен та ли тет глав ног ју на ка све ма ње спо со бан да ис тр пи и под не се:

Шта си по сли је све га, до жи вио Вељ ко Хр ва ћа ни не! По стао си псе
то во дац у ту ђој зе мљи! Кра ји шник во ди па шчад по пар ку? И ви ди, ви ди 
ово: па ти си , за пра во, џу ке ла ко ју су те шар ку ље из ве ле у шет њу! Ни ког 
ти не во диш, ти си во ђен. Ти си сад му шка до га! Ти слу жиш сво га џе ла та, 
зар ти то ни је ја сно, Вељ ко Хр ва ћа ни не! (207)

Курс за уче ње је зи ка (у Хо лан ди ји) са мо га до во ди у до дир, а по том 
и ти ња ју ћи су коб са, та ко ђе, из бе гли ца ма из бив ших ју го сло вен ских ре
пу бли ка, Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске, му сли ма ни ма и Хр ва ти ма. 
Не мо ра та ко би ти, али се не при кри ве на мр жња и ов де ис по ља ва у чи сто 
му шком, над ме та лач ком прин ци пу, ко ја по вре ме но под се ћа на еми грант
ске об ра чу не и су ко бе се дам де се тих про шлог ве ка, из ме ђу уста шке еми
гра ци је и га стар бај те ра, при сти глих на рад из Ју го сла ви је (ро ма ни Миодра
га Бу ла то ви ћа, Бран ка Ле ти ћа, од лич но све до че о то ме). И док кра ји шки 
не га ти ван ју нак, Вељ ко, на свим пла но ви ма и ов де про па да (пр во на 
при ват ном пла ну – ње го ва љу бав са Сре ми цом, ко ја је тра ја ла са мо до 
до ла ска у ино стран ство, где се ње го ва но ва же на бр зо сна шла и „уте ши
ла” дру гим му шкар цем, за тим, ње го во на пу шта ње њи хо вог до ма, али и 
гу бље ње по сла), за вр ша ва се у јед ном мај стор ски ис пи са ном, со мнам бул
ном тре нут ку, у сме ши Вељ ко ве по лу све сти, али и пи јан ства оста вље ног 
и из гу бље ног му шкар ца, на мор ском до ку, где му се чи ни да пре по зна је 
„ста ре знан це” са кур са, ко ји су се из не на да оку пи ли око ње га са ја сном 
на ме ром, са чи ме се ро ман и за вр ша ва. С та ко зва ним „отво ре ним кра јем” 
Ан ђел ко Ану шић, за вр ша ва ову гор ку по вест, пост мор тем при чу о кра
ји шким Ср би ма, им пли ци ра ју ћи број на пи та ња њи хо ве суд би не. Пи сан 
мо дер но, а опет са уне том до зом ва жне лек сич ке тра ди ци је (јер у је зи ку 
је пам ће ње!), нај по сле мар ки ра ју ћи ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју Ср ба 
Кра ји шни ка, чи ја се чи та ва исто ри ја и нај но ви ји удес – де ве де се тих, 
мо же на зва ти сим бо лич но „жи во том из за се де”, Ану шић је ни зом сво јих 
ро ма неск них и при по вед них де ла на те му Кра ји не и Кра ји шни ка, а наро
чи то овим по след њим де лом, оства рио сво ју за вр шни цу са ге – три де сет 
го ди на од ег зо ду са – о јед ном већ пот пу но за бо ра вље ном на ро ду, ко ји 
се ви ше и не спо ми ње ни у исто ри ји, ни у са вре ме ној по ли ти ци, ни у 
би ло ка квим пост ју го сло вен ским стра те ги ја ма, па ће из гле да, оста ти 
са мо у књи жев но сти. Да ју ћи зна ча јан до при нос те ма ти ци из бе глих Срба 
Кра ји шни ка из Хр ват ске, и њи хо вој тра гич ној не при пад но сти „ниг де”, 
нај но ви ји ро ман Ан ђел ка Ану ши ћа ап сол ви ра кроз лик глав ног ју на ка, 
јед ну тра гич ну хе ро и ку, ко ју је су ро ви свет на пре ла зу из 20. у 21. век 
већ пре га зио, а чи ју ма ни фе ста ци ју лич но сти пред ста вља још са мо њего
ва не мо гу ћа „акли ма ти за ци ја” на но ве ге о по ли тич ке усло ве. Кра ји шник 
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у ли ку Вељ ка Хр ва ћа ни на, у ства ри, не мо же да оп ста не ниг де ван ве ков
них ог њи шта, а по бу на је по след њи вид ње го ве лич не во ље, што га во ди, 
по сред но, у из бор смр ти, као је ди не сло бо де, уме сто зе маљ ске не сло бо де. 
Овај ро ман је сто га, ва жна умет нич ка по ру ка, све до чан ство, али и етич ко 
пре и спи ти ва ње о јед ном тра гич но по стра да лом (и већ го то во за бо ра вље
ном) на ро ду, у по ли тич кој ствар но сти Евро пе и бив ше Ју го сла ви је, али 
и сја јан при лог са вре ме ној срп ској ро ма неск ној књи жев ној про дук ци ји.

Проф. др Сла ви ца ГА РО ЊА 
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу 

Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност

sga ro nja@g mail.com 

ДEТИЊСТВО – ЛУЧA ДРAГOЦEНOГ ИСКУСТВA

Рaдoвaн Влaхoвић, Свe je у глaви, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но ви Сад 2020

Де ца као чи та о ци чи не вр ло хе те ро ге ну гру пу чи ји је ра спон од 
пр вог раз ре да основ не шко ле, кад тек на у че да чи та ју, па све до 14 или 
15 го ди на до за вр шет ка сред ње шко ле. Ве о ма че сто, пи сци ка жу да не ма 
пи са ња без чи та ња, да се чи та ње на ста вља у пи са њу код кре а тив них 
љу ди, ни за ње при ча ов де је она Ари јад ни на нит жи во та, ко ја нас во ди 
пу тем са мо спо зна ња. Мла ђи чи та о ци, књи жев но де ло до жи вља ва ју више 
пси хо ло шки, хе до ни стич ки, са ужи ва њем, при том, њи хо ва спо соб ност 
ужи вља ва ња у умет нич ко де ло је ве ћа јер им је ма шта буј ни ја у од но су 
на од ра слог чи та о ца. Код њих илу зи ја ко ја се од ви ја у при чи, по не кад 
до га ђај ко ји се при ка зу је, је сте ствар ност, за де цу је при ча нео дво ји ва 
од жи во та, она је не што ствар но, на ста ла у це ли ни њи хо ве пер цеп ци је 
жи во та, они књи жев но де ло до жи вља ва ју из ме ђу има ги нар ног и ре ал ног 
и то у за но су ко ји је свој ствен са мо не ис ква ре ној деч јој при ро ди.

Рaдoвaн Влaхoвић (1958, Но ви Бе чеј) у књи зи Свe je у глaви пи ше 
о де ци и де тињ ству са озбиљ но шћу из пер спек ти ве од ра слог и зре лог 
ства ра о ца ко ји је у се би са чу вао ве чи тог де ча ка. Овај срп ски књи жев ник 
и ве лик пре га лац у кул ту ри, пoзнaт је и при знат кaкo по издaвaш тву тaкo 
и пo сoпствeнoм ствaрaњу у oблaсти лeпe књижeвнoсти. Ра зно ли ком 
аутoрскoм oпусу oд oкo 50 књигa прoзe и пoeзиje, дoдao je joш jeдну, чи
тaњa врeдну књи гу o дeтињству у рaвници. Књи га, збиркa припoвeдaкa, 
при ча, улан ча них и по ве за них ли ко ви ма и рад њом, ово де ло во ди ка 
но ве ли или још обим ни јој и ком пли ко ва ни ој фор ми, ка ком по зи ци ји 
ро ма на. Обojeнa je ре а ли стич ним сeћaњeм пи сца нa дeтињствo, кoje ниje 
oнoликo бeз брижнo кoликo чoвeк вoли дa вeруje. Иaкo сe тeмaт ски држe 



468

истoг oквирa, oд пoчeтнe жe љe зa хумoрoм и личнoм aнeгдoтoм, крoз 
рeминисцeнциje нa пр ву љубaв свe je eвoлуирaлo у прaвцу вeћe зрeлoсти 
и чвршћe пoстaвљeних ликoвa. Фaбулa je jeднoстaвнa, причe су сeгмeн
ти jунaкoвoг дeтињствa, a рaдњa углaвнoм тeчe линeaрнo. Сaбрao je 
сoпствeнa сeћaњa нa дeтињствo и хрaбрo пoглeдao у прoшлoст, нe 
улeпшaвajући ствaрнoст испричao кaкo сe кaлиo у чoвeкa.

Њeгoвe тoплe причe o вojвoђaнскoj рaвници мoжeмo пoрeдити сa 
прoзoм Вeљкa Пeтрoвићa или стихoвимa Mикe Aнтићa, a пo мoтиву – 
дeтињству сa припoвeт кaмa Ивe Aндрићa из збиркe Дeцa. Пo Aристoтeлу, 
у умет нич ком де лу, битнa je истинитoст, мимeзис – oпoнaшaњe ствaр
нoсти и тo нaш aутoр пoш туje. Ивo Aндрић у Рaзгoвoримa с Гojoм нaвo
ди дa je умeтник нeискрeн и дa му, чaк и кaд скинe свe мaскe, никo нe 
вeруje, oпeт, дру ги пи сци, ме ђу њи ма и Вла хо вић, мислe дa je искрeнoст 
вaжнa. Па ра ле ла ко ју уо ча ва мо из ме ђу Ан дри ће ве при по вет ке „Де ца” 
и Влaхoвићeвих при по ве сти је сте упра во у при по ве дач кој си ту а ци ји, 
на ра тор је је дан од ли ко ва, и сам је ак тер до га ђа ја, при по ве да у пр вом 
ли цу. При ча се од ви ја из исте пер спек ти ве, са дис тан це жи вот ног ис ку
ства, не ко ко је да нас од ра стао са гле да ва до га ђа је из про шло сти, се ћа 
се свог де тињ ства. Док је Ан дрић био из ме ђу го ни ча и про го ње них, 
мо ра ју ћи да се опре де љу је про тив сво је во ље, не же ле ћи да бу де рат ник, 
а опет жу де ћи за при зна њем сво јих дру го ва, до тле је Вла хо вић био про
го њен, ни је имао из бо ра, он је био јед на од уме ша них стра на, на рав но, 
био је по тла чен, ду бо ко осе ћа ју ћи не прав ду, со ци јал но ра сло ја ва ње и 
по ни жа ва ње не ка да шњих ку ла ка. Оба де ча ка, оба ју на ка, по ка за ла су 
људ скост уз ми чу ћи пред при ти ском око ли не, иза бра ли су очу ва ње нај
ви ших ху ма них вред но сти. Та ко ђе, го рак укус не при јат ног ис ку ства и 
по ни же ња оста је код оба ју на ка, ко ји су исто вре ме но и ан ти ју на ци, јер 
не же ле да по вре де дру гог за рад сво је мо ћи, свог успе ха, те за то ипак, на 
кра ју, по ста ју пра ви хе ро ји. Њи хов по сту пак пот пу но је оправ дан и по
ка за ће се као пра ве дан, као је ди ни ис пра ван пут, а се ћа ње на ове гор ке 
успо ме не де тињ ства би ће им под сти цај да да ље ства ра ју. Сце но гра фи ја 
за рад њу код Ан дри ћа је град ска ули ца, ур ба ни со ка ци, а код Вла хо ви ћа 
се ло, ба нат ска не пре глед на рав ни ца у ко јој се од и гра ва ју бол ни до га ђа ји 
из де тињ ства. 

Свaкa Влaхoвићeвa причa oт кривa бoгaт унутрaшњи свeт глaвнoг 
ликa, дeчaкa, билo дa je тo вeсeљe и усхићeњe, билo тугa и сeтa, кoja пo 
Исидoри Сeкулић ниje зa дeцу jeр им oдузимa дeтињствo и чи ни гa нe
срeћним. Oвa књигa гoвoри, кaкo o њeгoвoм тaкo и o дeтињству њeгoвих 
вршњaкa и o oнимa кojи су та да би ли дeцa. Сaмoсвojнa oсeћajнoст пoтцртa
вa eмoтивни слoj дeлa у кojeм имa и eлeмeнaтa игрe, и нeиз бeжнoг, прe
кoпoтрeбнoг хумoрa. Дeлo ћe oтвoрити нoвe хoризoнтe мaлим читaoцимa, 
у дидaк тичкoм слojу усмeрeнo je дa рaзвиje и прoдуби пoзитивнe људскe 
oсoбинe, дa oплeмeни и рaзвиja oсeћaj зa хумaнoст. 
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Иш чи та ва мо при че ко је су сва ра лач ка игра, жи вот на игра јер игра 
је за де цу на чин са зна ва ња све та, ов де се пре пр ли ће двој ство ма ште и 
ре ал но сти, а ипак је све то као је дин стве но ис ка за но при по ве дач ким по
ступ ком. Ства ра лач ки чин но си не што од бе за зле не деч је при ро де, од 
има нент не ра до сти ко ја но си по тре бу за по кре том или игром. Ове при
че зра че бе за зле ном ра до шћу, упу ћу ју нам јед но став не људ ске по ру ке 
ко је су у ства ри основ не жи вот не исти не, ну де ћи нам ра зно вр сност осе
ћа ња, бу јан при по ве дач ки свет сат кан пре те жно од сли ка при ро де, би
ља ка и жи во ти ња, љу ба ви пре ма бли жњи ма, по том мо ти ва дру гар ства, 
уса мље но сти, пр ве љу ба ви, раз ми шља ња о од ра ста њу и живо ту. Eмoциje 
нaвиру кaд сe ишчитajу па са жи о пoрoдичним oднoсима пу ним тoплинe 
и пoш тoвaњa, a припoвeдaњe прoт кaнo хумoрoм oсвaja, тaкo дa никoгa 
нe oстaвљa рaвнoдушним, пoрoдицa je тoплo гнeздo, нaсупрoт сурoвoм 
свeту, пoручуje Влaхoвић. Њeгoвo припoвeдaњe сe oдликуje нaивнoшћу 
и мaш тoм, aли и нeкoм блaгoм сeтoм, кoja ниje увeк кaрaк тeристичнa зa 
oвaj жaнр, штo припoвeсти чи ни oригинaлним. Oвa збиркa причa, вeoмa 
спрeтнo улaнчaних у низ пoвeзуjу глaвни jунaци, ве же их рaвницa, кao 
мeстo и oквир зa рaдњу и врeмe кoje мoжe дa будe унивeрзaлнo, нe oдрe
ђeнo, а све то чи ни, дa де ло мoжe дa сe пoсмaтрa и кao рoмaн. Taдa би 
причe билe пoглaвљa кoja у читaoцимa будe дубoкe eмoциje, изaзивajу 
oсeћaњa, уз буђeњa и нaпeтoст.

Дeчaк зaпoчињe припoвeдaњe, у првoм ли цу, пoчeт кoм рaспустa и 
сeћaњeм нa првe симпaтиje, учитиљичинe ћeркe у при чи „Гуливeр у 
Ли ли пу ту”. Oнe су стaриje и вишe дeчaкa je зaљубљeнo у њих, a чeстo 
дoлaзe нa чaсoвe кoд њих и пoмaжу мajци. Причa кoja oтвaрa збир ку 
зaчињeнa je хумoрoм, кaд дeчaк пун пoнoсa сaoпшт и укућaнимa дa je 
oдличaн, oтaц му рaзвeje срeћу рeчимa дa je дeдa дaвao шункe учитeљи
чинoм му жу, вeтeринaру. Жeљeнo признaњe дoбиo je oд кoмишницe, 
вaспитaчицe Дрaгицe. Пoрeд дeчaкa, кojи je уjeднo и припoвeдaч, кao ли
кoви пojaвљуjу сe oтaц, мajкa, дeдa, бaбa, брaт, рaзни другoви, мeш тaни 
сeлa, рaдници, aли и oмиљeни кућ ни љу бим ци, живoтињe. Брaт je биo 
дoбaр учeник и ниje вoлeo дa рaди рукaмa, пoстигao je ка сни је вeлик успeх 
у живoту. Причe o Рибeлу, псу и дeчaкoвoм нajбoљeм приjaтeљу, причa o 
њeгoвoм рoђeњу кaкo су му причaли, „из нуждe”, o дoживaљajимa пoд 
прoзoрoм удoвицe Кaтe Maндaринe, o тoмe кaкo je ишao пр ви пут сa oцeм 
кoд бeрбeрa, кao штo je Лaзa Лaзaрeвић ишao с oцeм нa jутрeњe, дeo су 
хрoникe jeднe вojвoђaнскe пoрoдицe, причe o пoрoдичнoj истoриjи, свaкoд
нeвици и нa нajбoљи нaчин сликajу кaкo сe нeкaд живeлo и кaквo je дивнo 
и пoмaлo сурoвo дeтињствo билo испoд ширoкoг вojвoђaнскoг нeбa. Дoстa 
причa пoкaзуje кoликo je дубoкo укoрeњeнa свeст o не прав ди у дeтињству, 
сликoвитo и грaдaциjски прикaзуje рaст бoлa и мукe кojимa свeдoчи дeчaк.

Влaхoвић припoвeдa тихo и смирeнo. Oн нe улeпшaвa ни живoт, ни 
људe; нe вoли дугaчкe oписe ни ти рaзвучeнe рaзгoвoрe. Свe штo кaжe – 
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кaжe jeднoстaвнo и jaснo, тaкo дa je рaзумљив и мaлoм и oдрaслoм чи
тaoцу. Збoг тoгa њeгoвe причe иду у ред књи га ан то ло гиј ских писaцa зa 
дeцу: Ивaнa Цaнкaрa, Прeжихoвa Вoрaнцa, Брaнкa Ћoпићa, Стeвaнa Рaич
кoвићa и дру гих. Иа ко је Иван Цан кар у ле ген дар ној „Де се ти ци” опи сао 
шко ло ва ње де ча ка, одво је ног од ку ће, те ма де тињ ства, де ча штва и љуба
ви пре ма по ро ди ци, кон крет но мај ци, до во ди га у ве зу с на шим са вре
ме ни ком. Код ње га су, у пи сму, ма ми на сло ва та ко „дра га”, не ве шта и 
упра во из епи те та се ви ди мај чи на љу бав и бри га, та ко је код Вла хо ви
ћа, де да тај лик ко ји их оба си па љу ба вљу и са ве ту је ка ко се тре ба вла
да ти у жи во ту. Рад ња је, као код Вoрaнцa сме ште на у се ло, у про шлост, 
су о чен је са си ро ма штвом, као и мно ги ње го ви дру го ви мо ра да ра ди, 
сно си део по сло ва и по ма же ро ди те љи ма. Та ко ђе, по пут Во ран ца, по пут 
пле ја де ли ко ва Чар лса Ди кен са, уо ча ва не прав ду и упр кос при ти ску 
око ли не успе ва да се из бо ри за сво ја пра ва. Влaхoвић сe рaзликуje првeн
ствeнo по истинитoсти њeгoвих дoживљaja, све на пи са но је сте и про жи
вље но и до жи вље но, што код по мен ту их пи са ца ни је слу чај. Сликoвити 
oписи збивaњa чи та о це дoвoде у стaњe уз буђeнoсти и дубoкoг сaoсeћaњa. 
Искрeнo, дo сурoвoсти, припoвeдa: 

Пoслe рaтa и пoчeт кoм пeдeсeтиʼ гoдинa смo сви би ли сирoтињa. 
Нисмo би ли глaдни, aлʼ сe нa живoт мaлo дaвaлo. A свe штo смo имaли 
виш кa, држaвa je нoсилa зa oбaвeзу. 

У при чи „Шeгртoвaњe” и „Oбaвeзa” глaвни лик je крeнуo, сa дeсeт 
гoдинa, дa учи зaнaт пoслe шкoлe кoд Лaлe Рaдуjкoвoг у рaдиoницу гдe 
je кao нajмлaђи мoрao свe дa слушa „и мajстoрa, и кaлфу, и стaриje шeгртe”. 
Taj исти мajстoр имao je вршaлицу и кaд би дoлaзили мaшинaри у њи
хoвo двoриш тe, тo би зa дeцу биo извoр дoживљaja, пoпут oних у при чи 
„Чикa Mили”. Дeчjи дoживaљaj пaли су у сeнку oднoшeњa oвршeнoг житa 
у зaдругу jeр дeтe ви ди дa je oтaц биo „здрaвo oз биљaн и нaмргoђeн” и 
дa сe дeдa плaши дa ћe би ти кao у Русиjи, кaкo им je рeкao кoмшиja чиjи 
je брaт биo, нa нeприjaтeљскoj стрaни, у Принц Eугeн дивизиjи. Спoрeд
ни ликoви пoпут мaшинaрa „сви су из Toрдe, Maђaри, пoш тeни и врeдни”, 
укрaт кo су, aли дoстa снaжнo прикaзaни. Глaвни jунaк дoживљaвa 
прoмeну, мeтaмoрфoзу кoja вoди кa зрeлoсти. Чикa Mили oтaц њeгoвoг 
другa, пoслe oтимaњa житa, прeoбрaжaвa сe у дeчaкoвoм дoживљajу и 
пoстaje „нajeдaрeд тaкo стрaшaн”. Oнaкo крупaн сa

вoдњикaвo плaвим oчимa и сa штoфaним кaчкeтoм нa глaви, сa свeскoм 
тврдoг пoвeзa у рукaмa, личиo ми je нa нeкoг ђaвoлa кojи je ушo у нaшу 
aвлиjу и нeш тo кoмaндуje. 

Чуje и кри ти ку збoг тoгa штo иду у цр кву нeдeљoм, a oтaц je кaсниje 
мoрao дa прoдa jeднoг кoњa „дa купуje житo у Бoчaру oд кoлoнистa” кojи 
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су имaли и бoрaчкe пeнзиje, и кojимa су oстaвљaли дoвoљнo житa. Њeгoвa 
изjaвa дa je oн зa њих зaкoн, дeлуje нa jунaкa зaстрaшуjућe и oн мeњa 
пoглeд нa свeт. Нeку вр сту сaтисфaкциje глaвни jунaк дoбиja кaдa чуje 
ру жне ства ри о Mилију збoг че га је пo сeлу пуклa брукa. Никaд сe ниje 
jaвљao Чикa Mилиjу кaд je пoрeд њeгa прoлaзиo нa ули ци, a нa Mилиjeвo 
питaњe зaш тo, jунaкoвa мajкa је oдгoвoрилa дa вeрoвaтнo ниje зaслужиo. 

Сoциjaлнo рaслojaвaњe кoje пoстaje свe jaчe, свe вeћe и прaви вeли
ки jaз мeђу људимa oписao je Влaхoвић у вишe вeћ пoмeнутих причa, a 
сoциjaлнa кoмпoнeнтa сe прoвлaчи крoз цeлo дeлo кao лajтмoтив. 
Сoциjaлни jaз oглeдa сe, рeцимo, у тoмe штo дeчaк, глaвни лик рoмaнa, 
пoрeди сeбe сa синoм мajстoрa кoд кojeг je дoшao дa учи зaнaт, улaзи у 
њихoву ку ћу и ви ди дa су њихoвe сoбe пaтoсaнe, дa тaj дeчaк, њeгoв 
вршњaк никaд нe улaзи у рaдиoницу, нeмa пoтрeбe дa рaди, дa увeк имa 
бoљe чaк ширe oд њeгoвих и oн ту вeћ oсeћa дa су oни рaзличити, дa имajу 
рaзличитo сoциjaлнo пoрeклo и oсeћa нeкo нeзaдoвoљствo. Дидaк тички 
мoмeнaт je свeприсутaн, истaкну т у причaмa пoпут oнe o зaнaту: 

И дру ги љу ди из пaoрски’ кућa су дaвaли дeцу дa иду, у тo врeмe, 
зa шeгртe, сaмo дa нe рaду зeмљу и дa сe нe му чи ду кo oни сa oбaвeзoм и 
зaдругoм.

У тoj при чи oт кривa стaв прeмa зaнaту и пoучaвa читaoцe: „Зaнaт 
злaтa врeдaн, гoвoриo je мoj брaт пoслoвицу из књигe”. Дeдa кao извoр 
мудрoсти у дeчaкoвoм снoвoдeтињству сaвeтуje гa дa сe „зaнaт крaдe и 
дa сe сaмo тaкo мoжe нaучити”. У пoучнoj при чи o зaнaту читaoцe 
сaвeтуje дa сe тaкo мoжe нaћи срeћa у живoту.

Узимaњe oбaвeзe, кoje je у oнo дoбa знaчилo дa сe живoтињe, aли 
и пoљoприврeдни прoизвoди дajу у зaдругу, нa дeчaкa je oстaвилo дубoк 
трaг и свojу књи гу зaвршaвa jeднoм пeсимистичнoм, скoрo мучнoм сликoм 
кaкo дoлaзe дa узимajу oбaвeзу и oдвoзe им супрaсну крмaчу. Oсликao 
je сoциjaлне oклoнoсти, друш твeнe приликe пoслe Другoг свeтс кoг рaтa 
у вojвoђaнскoм сeлу. Кoликo имa тoплинe у причaмa o пoрoдици, тoликo 
су oписaни и прoблeми и мучнe ситуaциje у кojимa су сe тaдaшњи сeљa
ни нaлaзили у пoк ушajимa дa oпстaну и дa прeживe. Нeкe кaрaк тeристикe 
свoг припoвeдaчкoг тaлeнтa кoje je пoкaзao у прeтхoдним књигaмa, сaдa 
je учврстиo. Дaтe из визурe дeтeтa, прoжeтa збиљoм, њeгoвe припoвeсти 
нoсe пeчaт живoтнoсти, снaгу уз будљивoсти и рaзнoврснoст пoнaшaњa 
и прeживљaвaњa jунaкa.

Испричaни рeчникoм кaкaв je биo у тo врeмe у Вojвoдини, по себ но 
у том де лу Ба на та, гoвoрoм oбичних љу ди, дoживљajи дoбиjajу плaс
тичнoст и причa oстaвљa дубoк трaг. Jeзик je прoт кaн лoкализмимa, кojи 
дoпринoсe тoплини припoвeдaњa: „Билo je лeтњe дoбa прид Гoспojину 
кaд je бaбa Mилкa дoшлa крoз бaшћу кoд мoг oцa”. Лoкaлизми, углaвнoм, 
пoтичу из сeoскoг aмбиjeнтa, дoминирajу у упрaвнoм, дирeк тнoм гoвoру, 
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ликoви сe изрaжaвajу oнaкo кaкo сe гoвoрилиo нeкaд. Сeлo je дoслeдниje 
сaчувaлo њихoву извoрнoст и рaзнoликoст и дaнaс их ту вишe имa, ту 
су нeкaдaшњe рeчи дужe живeлe и бoљe сe oдржaлe штo и нaш aутoр 
прикaзуje. Дeo рeчи je призвaн из сeћaњa aутoрa, дeo je дoнeлo слушaњe 
гoвoрa oкo њeгa, a мaњи дeo прeтпoстaвљaмo дa пoтичe из писaних 
трaгoвa, из литeрaтурe. Нaписaнe су рaзумљивим, гoвoрним jeзикoм, 
прoт кaним лoкaлизмимa кao упливoм у спeцификум врeмeнa и љу ди, 
тoликo су нaм блискe дa сe чи ни дa je oписao и нeкe нaшe дoживљaje. 
Де та љи до при но се ре а ли стич ком ка зи ва њу о де ци ко ја ни су одво јен 
свет, за се бе, не го су ин те гри сан део за јед ни це са свим оста ли ма.

Нoви Бeчej, Кикиндa, Но во Ми ло ше во и oкoлинa, тo су прoстoри 
нaшeг дeчaкa, нaсeљeни дoбрим људимa, ликoвимa oслoњeним нa чврстe 
мoрaлнe oснoвe и дир љи вим сeћaњимa нa дoживљaje oд прe вишe oд пoлa 
вeкa. Влaхoвић ниje сaмo oвe причe писao, oн их je прoживeo, oнe су у 
њeму изaзвaлe jaкe eмoциje, дa би им сe у зрeлoм дoбу пoнoвo врaтиo кao 
упли ву у спeцификум врeмeнa и љу ди и лучaмa дрaгoцeнoг искус твa. Ове 
при по ве сти пре ма шу ју ли те рар ни, при по ве дач ки сми сао кор пу са књи
жев но сти на ме ње не де ци, оне ни су са мо за де цу, њих мо гу и тре ба да 
чи та ју и од ра сли. При ка за не су сло же не си ту а ци је, ли ко ви ис ка зу ју раз вој, 
ра сту кроз пат њу, ат мос фе ра нај ра ни јег жи вот ног до ба је са мо оквир за 
пси хо ло шко ста ње од ра слог ју на ка, па и чи та ве људ ске вр сте. Струк ту ра 
при ча и књи жев ни из раз ни су сло је ви ти, ни су ком пли ко ва ни, али то не 
зна чи да су на ив ни, не го ја сни и јед но став ни, ра зу мљи ви и сна жни, књи
жев ном де лу за де цу основ за до жи вља је су осе ћа ња, ути сци и ре ак ци је 
на под сти ца је из про чи та ног тек ста. Стил ске фи гу ре по пут сим бо ла, ме
та фо ра или але го ри ја да те су та ко да за њи хо во ту ма че ње ни је по треб но 
ве ли ко жи вот но ис ку ство већ моћ асо ци ја ци је и до ми шља тост че га де ца 
има ју на пре тек, за то им се ове при по ве сти до па да ју. До ми ни ра ју чи сте 
пе снич ке сли ке, јед но став не и за то упе ча тљи ве, ужи вља ва њем у при че 
де ца и мла ди спо зна ју се бе, по не кад раз ре ша ва ју не ку тај ну или до га ђа је 
ко ји за о ку пља ју њи хо ву па жњу или нпр. на ла зе из лаз из не ке си ту а ци је. 
Ова ро ма неск на тво ре ви на пред ста вља и пи са но све до чан ство о жи во ту 
не ка да шњих мла дих ко ји су су штин ски не раз ли ку је мно го од да на шњи
це, а по ред то га што је из вор ужи ва ња за чи та о це сла до ку сце, пред ста вља 
и дра го цен из вор за бу ду ће ис тра жи ва че и књи жев не ту ма че. Књи га пред 
на ма је и сво је вр сни чу вар ба шти не, трај но све до чан ство о жи во ту у рав
ни ци, де ци и мла ди ма и њи хо вом од ра ста њу.

Др Сла ђа на МИ ЛЕН КО ВИЋ
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја

за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре 
– Сир ми јум

Срем ска Ми тро ви ца
vs.sla dja na.mi len ko vic @gmail.co m
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КО ЈЕ КО У СРПСКOJ СТИ ЛИ СТИ ЦИ

Ми лош Ко ва че вић, Срп ски сти ли сти ча ри, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 2021

Књи га Срп ски сти ли сти ча ри Ми ло ша Ко ва че ви ћа – уз „Пред го
вор”, „Ре ги стар име на” и би ље шку „О ау то ру” – са др жи је да на ест ра до ва 
ко ји по ка зу ју раз вој ни пут од сти ли стич ке иде је и сти ли стич ког де та ља 
до сти ли сти ке срп ског је зи ка као ау то ном не на у ке, при че му је де сет ра
до ва о до при но си ма нај по зна ти јих срп ских сти ли сти ча ра (Бог да на По
по ви ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, Јо ва на Ву ко ви ћа, Ми ли во ја Па вло ви ћа, 
Ми ло ра да Ћор ца, Ду ша на Јо ви ћа, Дра ги ше Жив ко ви ћа, Ра до ја Си ми ћа, 
Но ва Ву ко ви ћа и Но ви це Пет ко ви ћа) раз во ју срп ске (лин гво)сти ли сти ке, 
док је је да на е сти, на сло вљен „Умје сто по го во ра: ин те грал на сти ли сти
ка” (283–315), син те за те о риј скоме то до ло шких ка те го ри ја са вре ме не 
сти ли сти ке. Па кре ни мо од ње га, као не сум њи во нај зна чај ни јег, бу ду ћи 
да раз ја шња ва мно ге ди ле ме са ко ји ма се и да нас и лин гво сти ли сти ка 
и књи жев на сти ли сти ка су о ча ва ју.

У по сљед њем ра ду, ко ји има ста тус по го во ра, ау тор да је пре глед 
раз во ја сти ли сти ке. Од по чет ка XX ви је ка, ка да се одво ји ла од ре то рич
копо е тич ког на сље ђа на ко ме је и из ра сла, сти ли сти ка се кон сти ту и ше 
као на у ка са соп стве ним пред ме том ис тра жи ва ња, али у окви ру два 
ру кав ца – лин гви стич ког и књи жев но кри тич ког. По чет ке лин гво сти ли
сти ке од ре дио је Де Со си ров да ро ви ти уче ник Шарл Ба ји, на те ме љу лин
гви сти ке струк ту рал не Же нев ске шко ле, по све ће не афек тив ним из ра
жај ним мо гућ но сти ма оп штег је зи ка или је зи ка ко лек ти ва, што је и био 
основ ни де со си ров ски прин цип – про у ча ва ти је зик као си стем. Та Баји
је ва сти ли сти ка ко лек ти ва или сти ли сти ка из ра за про у ча ва сти ли стич
ке је ди ни це ко ји ма уоп ште рас по ла же је зик да би се ми сао и афек тив ност 
из ра зи ли, али се не ба ви на чи ном на ко ји се у упо тре би оства ру ју те 
мо гућ но сти, јер би се та да ба ви ла и је зи ком по је дин ца. За то она и је сте 
де скрип тив на сти ли сти ка. А упра во тим је зи ком ба ви се дру га, па ра лел
но раз ви ја на гра на сти ли сти ке – сти ли сти ка по је дин ца или ге не тич ка 
сти ли сти ка или књи жев на сти ли сти ка, од но сно сти ли стич ка кри ти
ка, уте ме ље на не на со си ров ском струк ту ра ли зму не го на уче њу шко ле 
Шу хар то вог ње мач ког иде а ли зма, ко ји је зик по сма тра као тво ре ви ну 
по је дин ца. На тој под ло зи и на ста је књи жев на сти ли сти ка, чи ји је нај
и стак ну ти ји пред став ник у ра ним фа за ма ње ног кон сти ту и са ња Лео Шпи
цер, ко ји се за ни ма за од нос лин гви сти ке и те о ри је књи жев но сти, чи ме 
фак тич ки не ги ра тра ди ци о нал ну по дје лу из ме ђу про у ча ва ња је зи ка и 
про у ча ва ња књи жев но сти и ути ре пут ин те грал ном при сту пу књи жев
ном дје лу ко ји об је ди њу је оба аспек та. Тре ћи на уч ник ко ји је отво рио 
пут ин те грал ној сти ли сти ци, као са да си гур но нај а трак тив ни јој је зич кој 
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ди сци пли ни, без сум ње је сло вач ки сти ли сти чар Јо зеф Ми стрик, ко ји 
је, по мо де лу ба ји јев ског струк ту ра ли стич ког при сту па у из два ја њу 
афек тив них је ди ни ца или је ди ни ца по ја ча не из ра жај но сти, од ре дио 
ми ни мал ну је ди ни цу лин гво сти ли стич ке ана ли зе, на звав ши је сти ле
мом. Сти ле ма пред ста вља је ди ни цу ко ја је струк тур но оне о би ча је на, 
друк чи ја од оп ште у по треб не, па је у ње ној под ло зи или фор мал но или 
се ман тич ко од сту па ње од не у трал ног из ра за. Ка да се то ме про це су дода 
и Ја коб со но во из два ја ње по ет ске функ ци је је зи ка као оне ње го ве ре а
ли за ци је ко ја је усмје ре на на по ру ку са му, на на чи не ње ног об ли ко ва ња, 
он да је фак тич ки већ ја сно да је би ло не из бје жно ин те ги са ње де скрип
тив не лин гви стич ке сти ли сти ке – као си сте ма мо гућ но сти по ја ча не 
из ра жај но сти – и ге не тич ке – као сти ли стич ке функ ци је или функ ци о
нал не ври јед но сти је ди ни ца по ја ча не из ра жај но сти у кон крет ном је зич
ком из ра зу. Та два пла на под ра зу ми је ва ју и два ди је ла стил ис тич ких 
је ди ни ца – сти ле ма тич ност и сти ло ге ност. Сти ле ма тич ност као од сту
па ње од уоп ште не, не у трал не фор ме – Ко ва че вић на во ди при мјер сти
ле ма тич не лек се ме на ма стир у од но су на не ме та ти зи ра ни не у трал ни 
ма на стир –, а лин гво сти ли сти ка се ба ви је зич ким ме ха ни зми ма то га 
од сту па ња, на чи ном њи хо вог оформ ље ња. С дру ге стра не, књи жев на 
сти ли сти ка про у ча ва дру ги аспект сти ли стич ке је ди ни це, а то је ње на 
сти ло ге ност или функ ци о нал на ври јед ност – да ли и ка кву ври јед ност 
у кон тек сту има оне о би ча је ни из раз на ма стир. За то је за озбиљ ни ју и 
об у хват ни ју ана ли зу би ло ко га књи жев ног тек ста нео п ход но би ло об је
ди ња ва ње та два аспек та сти ле ме – сти ле ма тич но сти и сти ло ге но сти и 
ује ди ње ња лин гви стич ке са књи жев ном сти ли сти ком у ин те грал ној. 
Ин те грал ни при ступ екс пре сив ним је зич ким је ди ни ца ма и кон струк
ци ја ма омо гу ћу је да се из дво је је ди ни це ко је су са мо сти ле ма тич не, 
али не ма ју умјет нич ку ври јед ност – ни су, да кле, и сти ло ге не, по том 
је ди ни це ко је су сти ло ге не иа ко ни су сти ле ма тич не, а то су оп ште у по
треб не је зич ке је ди ни це ко је у умјет нич ки об ли ко ва ном по ступ ку има
ју умјет нич ку ври јед ност – што ре пре зен ту је цје ли ном сво јом стил Ива 
Ан дри ћа. Уз ова два ти па, из два ја ју се и оне ко је су сти ле ме у сва ком 
сми слу, а то су оне ко је су и сти ле ма тич не фор мом и сти ло ге не по умјет
нич кој ври јед но сти и на рав но, оне ко је не ма ју ни јед ну од тих функ
ци ја, од но сно оп ште у по треб не, не сти ле ма тич не и не сти ло ге не је зич ке 
је ди ни це. 

На кон тог пре глед ноте о риј ског ди је ла, ау тор на при мје ри ма по
ка зу је као се ин те грал ним при сту пом ана ли зи је зич ких је ди ни ца, њихо
вом об ли ко ва њу и зна че њи ма из два ја ју и основ не и укр ште не ка те го рије 
у окви ру екс пре сив них лек сич ких ка те го ри ја. Та ко се твор бе не ка те го
ри је чи сте де ми ну тив но сти (ма ло + мо тив на ри јеч, нпр. лоп ти ца) и ауг
мен та тив но сти (ве ли ко + мо тив на ри јеч, нпр. ша мар чи на) ком би ну ју са 
чи стим сти ли стич ким – хи по ко ри стич но шћу (ми ло + мо тив на ри јеч, 
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нпр. ми ли он че) и пе јо ра тив но шћу (не ми ло + мо тив на ри јеч, нпр. се ља чи на) 
и до би ја ју се мје шо ви ти ти по ви као што су де ми ну тив ни и ауг мен та тив
ни хи по ко ри сти ци (нпр. син чић, љу ди на) или ауг мен та тив ни и де ми ну
тив ни пе јо ра ти ви (нпр. крч ме ти на, про фе сор чић). Осим то га, за ег зем пли
фи ка ци ју те о риј ских аспе ка та Ко ва че вић на во ди и ана ли зи ра мно штво 
ти по ва и под ти по ва ту ђег го во ра из Ан дри ће ве Про кле те авли је. Та ко 
овај текст и те о риј ским аспек ти ма и при мје ри ма ана ли зе на мно го на чи
на по ка зу је шта је ди фе рен ци ја спе ци фи ка стил ски мар ки ра ног у од но су 
на не у трал ни из раз, по ка зу је да стил ска до ми нан та је сте из ни за стил
ских ка рак те ри сти ка од ре ђе ног пи сца или ње го вог кон крет ног тек ста 
из дво је на она ко ја је нај фре квент ни ја и нај у чин ко ви ти ја у по сти за њу 
из ра жај но сти и умјет нич ке ври јед но сти.

Овај рад је, у ства ри, ме то до ло шкоди дак тич ки при мјер лин гви
стич ке те о ри је и ње не при мје не у прак си, не са мо у те мат ском по љу сти
ли сти ке као на у ке не го и у под руч ју про грам ских са др жа ја обра зо ва ња 
основ не и сред ње шко ле. У ње му је, на и ме, об ја шње но шта је сте и ка ко 
се раз ви ја ла ин те грал на сти ли сти ка, шта су ње не је ди ни це и ка ко се по
мо ћу њих – опри мје ре но и кри те ри јал но – мо ра са свим ре ви ди ра ти од нос 
из ме ђу не ких тра ди ци о нал но схва ће них ка те го ри ја од основ не шко ле 
па на да ље. Ау тор то по ка зу је на од но си ма де ми ну тив но сти и ауг мен та
тив но сти, као твор бе них, и хи по ко ри стич но сти и пе јо ра тив но сти, као сти
ли стич ких ка те го ри ја, те на нео п ход но сти из два ја ња, кла си фи ко ва ња и 
функ ци ја ти по ва ту ђег го во ра – што је нео п ход но за ио ле озбиљ ни ју 
ин тер пре та ци ју књи жев ног тек ста и за на ра то ло ги ју уоп ште. За то је са 
оп ште те о риј ског аспек та тај рад ја ко би тан и еду ка ти ван, по себ но за оне 
ко ји ула зе у на у ку, ско ро на на чин на ко ји је то би ла по зна та Ко ва че ви
ће ва књи га Сти ли сти ка и гра ма ти ка стил ских фи гу ра, у не ко ли ко сво јих 
из да ња, а са ко јом и овај рад ко ре спон ди ра у ње го вом на уч ном при сту
пу сти ли сти ци, ко ја, да би би ла на уч на, мо ра би ти ин те грал на. Шта је 
ин те грал на сти ли сти ка и шта су ње не је ди ни це, од но сно ка ко се при мје
њу је у ана ли зи тек ста – су ми ра но је, да кле, у ра ду „Умје сто по го во ра: 
ин те грал на сти ли сти ка”, а ње ни ме то до ло шки по ступ ци по твр ђе ни су 
у кри тич кој ана ли зи у сва ком од ра до ва у овој књи зи.

Срп ска је зич кости ли стич ка ана ли за књи жев ног тек ста пре шла је 
пут од про скрип тив нонор ма тив не сти ли сти ке (ко ју су на кон То ма Ма
ре тић за сту па ли у сво јим ра до ви ма и Алек сан дар Бе лић, Ј. Ву ко вић, Ми
ли вој Па вло вић – све до дру ге по ло ви не XX ви је ка) до на уч но уте ме ље
не мо дер не лин гво сти ли сти ке, за сно ва не на уче њу Шар ла Ба ји ја, ко ји у 
оп ште је зич кој ка те го ри ји афек тив но сти про на ла зи осно ве за стил ски 
мар ки ран из раз. На ту осно ву – ба ји јев ску де скрип тив ну сти ли сти ку 
оп штег из ра за – лин гво сти ли сти ка код Ср ба до гра ди ла је и екс пре сив
ност ин ди ви ду ал ног из ра за јед ног пи сца, по ми рив ши де скрип тив ну 
сти ли сти ку оп штег је зи ка са ге не тич ком сти ли сти ком или сти ли сти ком 
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по је дин ца. У ра ду ко јим се књи га отва ра – „Бог дан По по вић – осни вач 
на уч не сти ли сти ке код Ср ба” (11–32) – ау тор пред ста вља на уч но дје ло 
Бог да на По по ви ћа са ци љем да по ка же шта је све у сти ли сти ци по те кло 
од ње го вих иде ја, ра су тих не си сте ма тич но по ра зним ра до ви ма, али не
оправ да но не при ка за них и не по зна тих ши рој на уч ној јав но сти. Рад је 
ау то ров при лог ис пра вља њу те не прав де, од но сно – ка ко сам ка же – „по
ку шај вра ћа ња Бог да на По по ви ћа на мје сто ко је му по за слу зи при па да 
– мје сто за чет ни ка на уч не сти ли сти ке код Ср ба” (30). Ау тор је уло жио 
мно го тру да да из де сет нај зна чај ни јих за сти ли сти ку ра до ва Бог да на 
По по ви ћа из ву че оне ин ва ри јан те ко је пред ста вља ју ње гов те о риј ски и 
ме то до ло шки при ступ књи жев ном тек сту, а ко ји по ка зу ју не по сред ну 
ве зу из ме ђу По по ви ће вих и ана ли за мо дер не (лин гво)сти ли сти ке. Овај 
рад по ка зу је да је Бог дан По по вић 

тво рац или ан ти ци па тор мно гих по став ки (лин гво)сти ли стич ке ана ли зе, 
ко је ће она, за о би ла зе ћи По по ви ћа, уста но ви ти мно го ка сни је. За то се, без 
има ло огра да, По по вић мо же и мо ра сма тра ти осни ва чем на уч не сти ли
сти ке код Ср ба, и то лин гво сти ли сти ке као пр ве на уч не сти ли сти ке уоп ште 
(29–30). 

Тај за кљу чак Ко ва че вић из во ди уз је дан услов ко ји је нео п ход но 
при ми је ни ти да би се то по ка за ло, тј. по треб но је под ве сти По по ви ће ве 
„не де фи ни са не (или дру га чи је де фи ни са не) ка те го ри је” под са вре ме ну 
лин гво сти ли стич ку тер ми но ло ги ју, што Ко ва че вић стал но и чи ни. Ус по
ста вља њем тих па ра ле ла Ко ва че вић ја сно пре до ча ва све до ме те лин гво
сти ли сти ке Бог да на По по ви ћа, у ври је ме ка да је она у свјет ској лин гви
сти ци фак тич ки би ла у са мом за чет ку. У ври је ме ка да је Ба ји осно вао 
де скрип тив ну сти ли сти ку ко лек тив ног је зи ка, Бог дан По по вић је у сво
јим ана ли за ма књи жев них тек сто ва ан ти ци пи рао сти ли сти ку ин ди ви
ду ал ног је зи ка. Он је ан ти ци пи рао и има нент ну на уч ну кри ти ку, ко ја 
је до ми ни ра ла у свим књи жев но те о риј ским шко ла ма XX ви је ка; пред ло
жио је и раз ра дио те о ри ју ре дапо  ред, у ко јој се, у ду ху струк ту ра ли зма, 
слу жи по ступ ком оп зи ци ја ко је по ка зу ју слич но сти и раз ли ке из ме ђу 
по ре ђе них чла но ва; вла дао је – под не а де кват ним тер ми ни ма – те о ри јом 
о ак ту ел ном раш чла њи ва њу ре че ни це не ко ли ко де це ни ја при је ње ног 
твор ца Ви ље ма Ма те зи ју са, као и те о ри јом ис ка за; ис ти цао је зна чај 
кон тек ста за сти ли стич ку ана ли зу; ме ђу пр ви ма је на гла ша вао стил ску 
ври јед ност ре че нич не пар це ла ци је; из дво јио је ве ли ки број сти ле ма на 
раз ли чи тим ни во и ма лин гви стич ке ана ли зе; нај ви ше умјет нич ке ефек
те ве зао је са по ступ ци ма нео че ки ва не по је ди но сти или из не вје ре ног 
оче ки ва ња у стил ском из бо ру пи сца. А то су, у су шти ни, све оп ште при
хва ће не сти ли стич ке ка те го ри је, уста ље не у сти ли сти ци тек де це ни ја ма 
на кон што је о њи ма пи сао Бог дан По по вић.
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У ра ду „Бе ли ће ви по гле ди на сти ли сти ку” (33–56) ау тор по ка зу је 
да је у сво јим ана ли за ма Бе лић сти ли стич ку ана ли зу под ре ђи вао гра
ма тич кој, од но сно да је сма трао да се стил мо же оства ри ва ти са мо у 
окри љу стан дард ног (књи жев ног) је зи ка. Сва ко од сту па ње од књи жев ног 
је зи ка за Бе ли ћа је не са мо гра ма тич ка не го и сти ли стич ка гре шка. Бе лић, 
да кле, сти ли сти ку сма тра ин те грал ним ди је лом књи жев ног (стан дард ног) 
је зи ка. Иа ко се де кла ра тив но из ја шња вао про тив по и сто ве ће ња гра ма
тич ке и сти ли стич ке нор ме, кор пу сни тек сто ви ко је ана ли зи ра Ко ва че
вић по ка зу ју да Бе лић сти ли стич ку нор му под во ди под гра ма тич ку, што 
во ди ка за кључ ку да су Бе ли ће ве ана ли зе књи жев них тек сто ва „при је нор
ма тив но гра ма тич ке не го ли пра ве сти ли стич ке ана ли зе” (54). Бе ли ће ве 
ана ли зе под ре ђе не су ње го вом схва та њу да су књи жев ни ци нај зна чај
ни ји ства ра о ци књи жев но га је зи ка и због то га мо ра ју би ти ње го ви вр сни 
по зна ва о ци и чу ва ри ње го ве чи сто те и ље по те. Но, раз вој лин гво сти ли
сти ке још у Бе ли ће во до ба, а по себ но у дру гој по ло ви на XX ви је ка ни је био 
ве зан за нор му књи жев ног је зи ка, не го усмје рен ка по ступ ци ма и раз ло
зи ма од сту па ња од је зич ке нор ме. Та кве су, у Бе ли ће во ври је ме, сти ли
стич ке иде је ру ског фор ма ли зма, као и фран цу ске струк ту ра леј шко ле 
у дру гој по ло ви ни XX ви је ка. Бе ли ћу је тај при ступ био по знат и он га 
је пред ста вио у срп ској лин гви сти ци. За то ау тор скре ће па жњу на то да 
су раз во ју срп ске лин гво сти ли ке пут тра си ра ли не Бе ли ће ве ана ли зе 
књи жев них теј сто ва, не го ње го ви пре глед ни ра до ви, у ко ји ма је он 

био пот пу но у то ку та да шњих нај мо дер ни јих и нај ак ту ел ни јих европ ских 
сти ли стич ких уче ња. Упра во пре ко Бе ли ћа, срп ска је сти ли сти ка за њих 
и са зна ла и мо гла се сло бод но ко ри сти ти њи хо вим кри те ри ју ми ма и ре
зул та ти ма (55). 

Ко ва че вић сма тра да су Бе ли ће ви пре глед ни сти ли стич ки ра до ви 

за јед но с те о риј ским и ис тра жи вач ким сти ли стич ким ра до ви ма нај ве ћег 
срп ског сти ли сти ча ра Бог да на По по ви ћа, ко ји се, с пра вом, мо же на зва ти 
и уте ме љи те љем срп ске на уч не сти ли сти ке – тра си ра ли су пер спек ти ван 
раз вој ни пут срп ској сти ли сти ци. Што на том пу ту код Ср ба ду го вре ме
на ни је би ло ни ко га, по нај ма ње је кри ви ца Бе ли ће ва и По по ви ће ва (55).

Про блем од но са гра ма тич ких и сти ли стич ких ка те го ри ја ду го ће 
му чи ти срп ску лин гво сти ли сти ку, па је не сум њив до при нос ње ном раз
во ју дао Јо ван Ву ко вић („Сти ли стич ке ана ли зе Јо ва на Ву ко ви ћа”, 57–86) 
ра до ви ма из свог „дру гог и тре ћег сти ли стич ког пе ри о да”, у ко ји ма је дао 
ја сне кри те ри ју ме за ди фе рен ци ја ци ју чи сто гра ма тич ких, гра ма тич ко
сти ли стич ких и чи сто сти ли стич ких ка те го ри ја. Ти га ра до ви, сма тра 
Ко ва че вић, „за си гур но свр ста ва ју ме ђу нај зна чај ни је срп ске сти ли сти
ча ре” (80).



478

У ра ду „Сти ли стич ки до при но си Ми ло ра да Ћор ца” (11–134) Ко ва
че вић скре ће па жњу на ма ле ко ра ке ко ји ма је те као раз вој ни пут сти ли
сти ке. Ћо рац је лин гво сти ли ста на тра гу ба ји јев ске сти ли сти ке ко ји је

сти ли сти ку сма трао на у ком о афек тив ним је зич ким ка те го ри ја ма и је ди
ни ца ма, с тим да у сти ли сти ку ни је укљу чи вао са мо афек тив не је ди ни це 
ко је су ре зул тат ко лек тив но при хва ће не де ви ја ци је ин ди ви ду ал ног го во ра, 
не го је у њу укљу чи вао и сти ли сти ку по је дин ца ре пре зен то ва ну, при је 
све га, је зи ком књи жев но сти (131). 

Зна чај Ћор че вих ана ли за је сте у вр ло обим ном кор пу су, јер је све 
сти ли стич ке ка те го ри је ко је је из дво јио пот кри је пио ве ли ким бро јем 
при мје ра из је зи ка срп ских про зних пи са ца. Ни ко при је Ћор ца у срп ској 
лин гво сти ли сти ци ни је из дво јио то ли ки број сти ли стич ких ка те го ри ја 
срп ског је зи ка, али је у ње го вом при сту пу про блем што ни су ја сно, од
но сно кри те ри јал но раз гра ни че не гра ма тич ке и сти ли стич ке је ди ни це. 
Ћо рац иде пу тем обр ну тим до сљед ним на уч ним ис тра жи ва њи ма – на 
осно ву већ оп се жно из цр ше них ем пи риј ских ис тра жи ва ња по ку ша ва 
ус по ста ви ти те о риј ске кри те ри ју ме, па је не до ста так кон зи стент не тео
риј ске ба зе усло вио да се 

ње гов сти ли стич ки раз вој за то мо же ока рак те ри са ти као до пу ња ва ње 
под ти по ва је зич ких је ди ни ца ко је пот па да ју под од ре ђе не сти ли стич ке 
ка те го ри је (131), 

од но сно сво ди се на до при нос 

про ши ре њу струк тур них ти по ва сти ли стич ких је ди ни ца, и оскуд на по бољ
ша ња њи хо ве те о риј ске под ло ге, ко ја је, по пра ви лу, освје тља ва на шту рим 
при ка зом исто ри ја та лин гво сти ли стич ке иде је (132).

У на уч ном сми слу – све до Но ви це Пет ко ви ћа – јед но од нај зна чај
ни јих мје ста у срп ској сти ли сти ци при па да Ду ша ну Јо ви ћу, о че му Кова
че вић пи ше у ра ду „Је зик и књи жев ност у лин гво сти ли стич ком при сту
пу Ду ша на Јо ви ћа” (135–151). „Из ме ђу свих сти ли сти ча ра” – сма тра он –

и оних књи жев них (ге не тич ких) и оних лин гви стич ких, ка ко оних ср би
стич ких та ко и оних сер бо кро а ти стич ких Ду шан Јо вић на осно ву те о риј
ски из дво је них и ем пи риј ски при мје њи ва них кри те ри ју ма лин гви стил
чи сти ке ана ли зе за у зи ма по себ но мје сто. Нај при је по то ме што он је ди ним 
пред ме том лин гво сти ли сти ке сма тра ис кљу чи во књи жев ни текст, од но
сно по ет ски је зик. За то Д. Јо вић у сво јим ра до ви ма те мељ ним пи та њем 
лин гво сти ли сти ке сма тра од ре ђе ње ста ту са је зи ка књи жев но сти у од но су 
на ко му ни ка тив ни је зик, од но сно: из два ја ње ди фе рен ци јал них осо би на 
је зи ка књи жев но сти као пред ме та сти ли сти ке и књи жев ног или стан дард
ног је зи ка као пред ме та лин гви сти ке (148–149). 
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При ро ду раз ли ке из ме ђу сва ко днев ног ко му ни ка тив ног и по ет ског 
је зи ка Јо вић уо ча ва у при ро ди је зич ког зна ка у тим ти по ви ма је зи ка. 
Је зич ки знак у ко му ни ка тив ном је зи ку је не мо ти ви сан и де но та ти ван, 
док је у по ет ском ну жно мо ти ви сан и ко но та ти ван. У ко му ни ка тив ном, 
де но та тив ном је зи ку ис ка зи у сво јим основ ним зна че њи ма углав ном слу
же за спо ра зу ми је ва ње, док у по ет ском или ко но та тив ном је зи ку ис ка зи 
по пра ви лу упу ћу ју на до дат ни, пре не се ни и ду бљи сми сао. За Јо ви ћа 
је књи жев ни је зик ин ди ви ду ал на тво ре ви на ко ја по чи ва на коно та тив
ном је зи ку, при че му се не по ви ну је нор ми ко му ни ка тив ног је зи ка, ма
да ни је осло бо ђен сва ке нор ме. Нор ма књи жев ног тек ста је сте „по ет ска 
нор ма” и она је од ре ђе на бит но друк чи јим кри те ри ју ми ма, па

оно што ни је при хва тљи во из раз ли чи тих гра ма тич ких или се ман тич ких 
раз ло га у је зи ку де но та ци је, мо же би ти или је сте пот пу но при хва тљи во 
у је зи ку ко но та ци је (149). 

Зна ча јан кри те ри јум Јо ви ће ве те о ри је од но си се на по ет ску ин фор
ма ци ју књи жев ног тек ста, од но сно на ње но мје ре ње. Јо вић сма тра да 
све по ет ске ин фор ма ци је не ма ју јед на ку ври јед ност, од но сно да не ма ју 
исти сте пен сти ло ге но сти. Та ко Ду шан Јо вић у лин гво сти ли стич ку ана
ли зу уво ди и кри те ри ју мом мје ре ња ин фор ма ци је по ет ског тек ста. У 
том по ступ ку он се осла ња на кри те ри ју ме те о ри је ин фор ма ци ја, та ко 
што при мје њу је основ но пра ви ло те о ри је ин фор ма ци ја пре ма ко ме је 
ко ли чи на по ет ске ин фор ма ци је сра змјер на (не)пред ви дљи вост не ког 
еле мен та. Та ко се из во ди пра ви ло да ве ћи број мо гућ но сти из бо ра обез
бје ђу је и ве ћу ко ли чи ну ин фор ма ци је. На осно ву то га се за кљу чу је да је 
ин фор ма ци ја ми ни мал на уко ли ко је пред ви дљи вост ве ли ка. У за кључ ку 
Ко ва че вић на во ди: 

Мо ти ви са ност је зич ког зна ка, ко но та тив ни је зик и при мје на кри те
ри ју ма те о ри је ин фор ма ци ја у мје ре њу по ет ске ин фор ма ци је – три су упо
ри шна кри те ри ју ма лин гво сти ли стич ког ме то да Д. Јо ви ћа. Ни код јед ног 
ни ге не тич ког ни лин гви стич ког ср би стич ког или сер бо кро а ти стич ког 
сти ли сти ча ра у лин гво сти ли стич кој ана ли зи ни су при мје њи ва ни да ти 
кри те ри ју ми. Сва ки од њих за др жао је ври јед ност и до да нас, али ни јед
ним од њих, па чак ни њи хо вим је дин ством не до пи ре се до су шти не свих 
ти по ва књи жев них дје ла. Ти су кри те ри ју ми, без сум ње, дје ло твор ни ји 
у ана ли зи пје снич ких не го про зних књи жев них оства ре ња (150). 

У пр ве сти ли сти ча ре код Ср ба ко ји су у сво јим ана ли за ма књи жев
них тек сто ва про во ди ли то тал ну сти ли стич ку ана ли зу, Ко ва че вић убра ја 
Дра ги шу Жив ко ви ћа, о ко ме пи ше у ра ду „Дра ги ша Жив ко вић као лин
гво сти ли сти чар” (153–179), гдје као мо дел та кве не пре ва зи ђе не ин те грал
но сти ли стич ке ана ли зе јед ног књи жев ног тек ста на во ди Жив ко ви ће ву 
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зна ме ни ту ана ли зу Шан ти ће ве пје сме „Ве че на шко љу”. Ко ва че ви ћев 
рад по ка зу је да се Жив ко вић у дру гој по ло ви ни XX ви је ка вр ло ак тив но 
и у те о риј ском и у ем пи риј ском сми слу ба вио стил си стич ким ис тра жи
ва њи ма, при мје њу ју ћи ак ту ел не ме то до ло шке по ступ ке у окви ру сво јих 
ши ро ких ин те ре со ва ња и за књи жев ну и за лин гви стич ку сти ли сти ку. 
Та ко је у сво јим те о риј ским ра до ви ма обра зло жио сво је сти ли стич ке 
по гле де по ду да ра не углав ном „са та да вла да ју ћим по гле ди ма књи жев не 
сти ли сти ке или сти ли стич ке кри ти ке шпи це ров ског ти па” (176), док је 
у сво јим број ним ана ли за ма по ка зао и сва сти ли стич ка рје ше ња и моћ 
кри ти ке ин те грал не сти ли сти ке ко ја ује ди њу је кри те ри ју ме ба ји јев ске 
и шпи це ров ске сти ли сти ке, од но сно кри те ри ју ме сти ле ма тич но сти и 
сти ло ге но сти је зич ких је ди ни ца. „За то, ако ни је ина у гу ра тор” – сма тра 
Ко ва че вић –

Жив ко вић је без сум ње ан ти ци па тор ин те грал не сти ли сти ке. Дра ги ша 
Жив ко вић је пр ви срп ски сти ли сти чар ко ји је у сти ли стич кој ана ли зи узи
мао у об зир сва три мо гу ћа ти па стил ски мар ки ра них је ди ни ца: а) са мо 
сти ле ма тич не (је ди ни ца је фор мал но оне о би ча је на, али та фор мал на оне
 о би ча је ност не про из во ди сти ло ге ност као умјет нич ки ефе кат), б) са мо 
сти ло ге не (у пи та њу је оп ште у по треб на је зич ка је ди ни ца, је ди ни ца уо би
ча је не је зич ке струк ту ре, али умјет нич ки функ ци о нал на, од но сно сти ло
ге на, тј. са из ра зи том умјет нич ком ври јед но шћу), и в) и сти ле ма тич не и 
сти ло ге не (је зич ка је ди ни ца има и оне о би ча је ну, сти ле ма тич ну фор му, и 
сти ло ге ност као умјет нич ку ври јед ност) (176). 

Ти ме што је по ка зао да и не сти ле ма тич не је ди ни це мо гу би ти сти
ло ге не баш као и оне сти ле ма тич не, и то вр ло че сто и са ви со ком умјет
нич ком ври јед но шћу, Жив ко вић је пре ва зи шао огра ни че ња ба ји јев ско
шпи це ров ске књи жев не сти ли сти ке, чи ји су пред мет ис тра жи ва ња 
го то во ис кљу чи во сти ле ме као је ди ни це фор мал ног оне о би ча је ња. Осим 
то га, Жив ко ви ће ве сти ли стич ке ана ли зе за хва та ју све ти по ве је зич ких 
(не)сти ле ма тич них је ди ни ца – од фо не ме до тек ста, што та ко ђе упу ћу је 
на ње гов све у ку пан ин те грал но сти ли стич ки при ступ ана ли зи књи жев ног 
тек ста.

Рад о Но ви ци Пет ко ви ћу – „Сти ли стич ки по гле ди и ана ли зе Но
ви це Пет ко ви ћа” (243–281) – ни је без раз ло га по сљед њи у ни зу ра до ва 
о срп ским сти ли сти ча ри ма. Ако је Бог дан По по вић (чи је дје ло је због 
то га и пред ста вљен на са мом по чет ку Ко ва че ви ће ве књи ге) за чет ник 
на уч не сти ли сти ке код Ср ба – Но ви ца Пет ко вић је „нај ве ћи књи жев ни 
сти ли сти чар ко га су Ср би има ли” (244), па су за то та два ра да оквир у 
ко ме се очи ту ју сва дру га сти ли стич ка тра га ња и на пре до ва ња у срп ској 
лин гво сти ли сти ци. Као ни Бог дан По по вић, Но ви ца Пет ко вић, та ко ђе, 
ни је на гла ша вао сти ли стич ки аспект сво јих ра до ва, та ко да се код ње га 
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са свим раз ли ку ју де кла ра тив ни и су штин ски ста тус сти ли сти ке. Су штин
ски, у ана ли за ма, он је при мје њи вао (лин гво)сти ли стич ке по ступ ке, ко је 
нај че шће под во ди под лин гви стич ке или гра ма тич ке. С дру ге стра не, 
по ступ ке чи сто књи жев но сти ли стич ке ана ли зе про гла ша ва го то во уви
јек књи жев но кри тич ким. На тај на чин код ње га је под тер ми ном лин гви
сти ка суп су ми ран тер мин (лин гво)сти ли сти ка, а под тер ми ном књи
жев на кри ти ка тер мин књи жев на сти ли сти ка. За раз ли ку од Бог да на 
По по ви ћа, ко ји се ни је ба вио оп шти јим те о риј ским пи та њи ма сти ли стич
ких ка те го ри ја, Но ви ца Пет ко вић је об ја вио рад Че му слу жи сти ли сти ка, 
у ко ме се очи ту ју ње го ви ста во ви о сти ли сти ци као на у ци. Он сма тра да 
се пред мет сти ли сти ке мо же од ре ди ти тек у од но су на пред мет лин гви
сти ке, те да је у под ло зи и лин гви сти ке и сти ли сти ке је зич ки знак ко ји 
у лин гви сти ци функ ци о ни ше у де но та тив ном, а у сти ли сти ци у ко но
та тив ном зна че њу. И упра во та два ста ва је су, ка ко Ко ва че вић сма тра, 
„нај су шта стве ни ји дио ове Пет ко ви ће ве сту ди је” (247). За Пет ко ви ћа су 
основ ни пред мет сти ли сти ке је зич ка сти ло ге на сред ства, из че га про
ис ти че да је основ ни за да так сти ли сти ке про у ча ва ње сти ло ге но сти као 
стил ске ври јед но сти. Он сма тра да сти ли сти ка као ау то ном на ди сци
пли на мо ра ис тра жи ва ти је зич ка сред ства ко ја су из вор сти ло ге но сти, 
те да је сти ло ге ност је зич ких је ди ни ца њен са мо сво јан пред мет ис тра
жи ва ња. Друк чи је ре че но, Но ви ца Пет ко вић – и ка да су ње го ве ана ли зе 
ду бо ко уро ње не у ме то до ло ги ју лин гво сти ли стич ких ис тра жи ва ња, 
ка да уо ча ва да су нпр. ре дун дант на оби љеж ја у ре а ли за ци ји гла са, ко ја 
су ва ри јант на, не ин те ре сант на за лин гви сти ку, а за ни мљи ва као из вор 
стил ске ври јед но сти, ка да уо ча ва да је из вор стил ског у ре дун дант ном 
и на лек сич косе ман тич ком пла ну, у ко но та ци ја ма, у ре че нич ноин то
на ци о ним обр ти ма – и та да пред ме том сти ли сти ке сма тра са мо сти ло
ге ност или стил ску ври јед ност не ке је ди ни це у књи жев но у мјет нич ком 
тек сту. За раз ли ку од ње га, Ко ва че ви ћев при ступ сти ли сти ци упу ћу је 
на то да сти ло ге ност не по сто ји без сти ле ма тич но сти, од но сно без оне
о би ча је ња уо би ча је не је зич ке фор ме. Сти ле ма тич ност и сти ло ге ност су 
два пла на си ле ме као је ди ни це стил ске ана ли зе. Спе ци фич ност сти ли
сти ке Но ви це Пет ко ви ћа огле да се у про же то сти ње го вог по е то ло шког 
књи жев но кри тич ког при сту па ана ли зи књи жев ног тек ста не са мо еле
мен ти ма књи жев не исто ри је и тра ди ци је не го и се ми о ло ги је и лин гви
сти ке. Шко ло ва ни на те о ри ја ма струк ту ра ли зма и у лин гви сти ци и у 
сти ли сти ци, и Но ви ца Пет ко вић и Ми лош Ко ва че вић књи жев ност, у 
су шти ни, по сма тра ју као дру го сте пе ни мо ду ла тив ни си стем, ко ји се од 
не у трал ног из ра за при род ног је зи ка раз ли ку је – пре ма Но ви ци Пет ко
ви ћу – по сти ло ге но сти или екс пре сив ној стил ској ври јед но сти, а пре ма 
Ми ло шу Ко ва че ви ћу – при мар но по сти ле ма тич но оне о би ча је ној фор ми 
из ра за ко ји у да том кон тек сту функ ци о ни ше као сти ло ген. 
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У ра до ви ма ко је ова књи га об је ди њу је у вр ло функ ци о нал ну цје
ли ну при ка зан је, у кри тич кој, кри те ри јал ној ана ли зи ње ног ау то ра, и 
исто риј ски и те о риј ски раз вој ни пут срп ске лин гво сти ли сти ке у ра спо
ну од јед ног ви је ка, па књи га об у хва та нај зна чај ни је срп ске сти ли сти
ча ре и њи хо ва дје ла од пр ве де це ни је XX па све до пр вих де це ни ја XXI 
ви је ка. Ау тор је му ни ци о зно ана ли зи рао огро ман кор пус њи хо вих ра
до ва, из дво јио су штон ске ин ва ри јан те ко је су во ди ле ка раз во ју сти ли
стич ке ми сли код Ср ба, упо ре ђу ју ћи их стал но са нај ре ле вант ни јим 
ау то ри ма и те о ри ја ма свјет ске лин гво сти ли сти ке. По та квим на уч ним 
ре зул та ти ма, по за о кру же но сти пре гле да нај бит ни јих те о риј скоме то
до ло шких аспе ка та сти ли сти ке, књи га Срп ски сти ли сти ча ри Ми ло ша 
Ко ва че ви ћа спа да у из у зет но ври јед не до при но се на у ци уоп ште, спа да 
у вр ло по треб но и на да све ко ри сно лин гво сти ли стич ко шти во у срп ској 
фи ло ло ги ји. 

Проф. др Ми лан ка БА БИЋ
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву

Фи ло зоф ски фа кул тет
Са вре ме ни срп ски је зик и лин гви сти ка

mi lan ka.ba bic @ffu is.ed u.ba 

НА СВЕ ЧЕ ТИ РИ СТРА НЕ СУ МА ТРЕ

Еди ци ја „Це ла ле па” – Ди ми три је По по вић, Лом; Ка та ри на Пан то вић, 
Ри ту ал пред спа ва ње; Ан ђе ла Пен дић, Ка ко је те ло те шко пред пре о бра жај; 
Дра ган Бо шко вић, Сан ди ни ста, Су ма тра из да ва штво, Ша бац 2022

Су ма тра је из да вач ка ку ћа, ко ју је осно вао Иван Ле ко вић (рођ. 1986) 
2018. го ди не. Об ја вљи ва њем де ла срп ских и свет ских кла си ка из да вач 
је сте као по ве ре ње и углед. Од 2022. го ди не по кре ну та је еди ци ја „Це ла 
ле па”, уну тар ко је су об ја вље не че ти ри пе снич ке књи ге до ма ћих ау то ра, 
од ко јих тро је при па да ге не ра ци ји пе сни ка ко ји има ју ма ње од три де сет 
го ди на, уз књи гу већ по твр ђе ног, пре во ђе ног и на гра ђи ва ног пе сни ка и 
про фе со ра са вре ме не срп ске књи жев но сти на ФИ ЛУМу у Кра гу јев цу, 
Дра га на Бо шко ви ћа. Иа ко је сва ки глас по е тич ки су ве рен, по сто је и 
ти ха су ма тра и стич ка са гла сја ме ђу књи га ма, ко ја на нај леп ши на чин 
по твр ђу ју „Ка ко је све у ве зи, на све ту”. Сто га је и пред ста вља ње књи
га кон ци пи ра но та ко да се те ве зе осве тле, уз осврт на не ке основ не 
цр те сва ке ин ди ви ду ал не по е ти ке и опис њи хо вих спе ци фич но сти. 
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ЧА ШЕ ЛО МИМ

Ди ми три је По по вић, Лом, Су ма тра из да ва штво, Ша бац 2022

Лир ски су бјект пе снич ке књи ге Лом мо же се име но ва ти из ра зи то 
сен зи бил ним, чак и ка да аван гард но и бој но от по чи ње књи гу ци клу сом 
„Крш и лом”, ру ше ћи све то ве и по сто је ћи по ре дак. Пр ви ци клус пе са ма 
у зна ку је ди ја ло га са „Обла ком у пан та ло на ма” Ма ја ков ског, с тим да 
се то про ши ру је на це лу књи гу, ако се има ју у ви ду не рет ка апо стро фи
ра ња име на Ма ри ја или иро ни чан од нос пре ма ре ли го зно сти. Стил и 
по е ти ка пе снич ке књи ге су мно го ли ки. Ди ми три је По по вић (рођ. 2000) 
уме да бу де гном ски и су фи стич ки је згро вит и ефек тан, али и по е ми чан 
и рас пли нут ка да је реч о ор га ни за ци ји пе са ма и ду жи ни сти ха. Пе сма 
„Бог и пе сник” на пи са на је у фор ми ди сти ха: „Бог су зом чи сти пе сни ка. 
/ Пе сник су зом чи сти свет”, као и цр но ху мор на „Је ди на по у ка са фо не
ти ке”: „Ште ди глас, / Ми из ди ше мо док го во ри мо”. Из ра зи то ус пе ле су 
и пе сме ор га ни зо ва не као до сет ке, по пут „Је се ни”: „С је се ни по чех се 
ди ви ти смр ти. / Ако ли шће мре ве ли чан стве но, / мо жда ће и чо век на у
чи ти.” Или „Му дро сти: „жив је ка мен / док му је чо век жив”. По е ма „Лом”, 
ор га ни зо ва на у че ти ри пе сме, знат но је сло же ни је струк ту ре и не јед на
ких сти хо ва, што је у са гла сју са ње ном са др жи ном и вр ло пам тљи вим 
сти хом: „Опет ста ра схи зма, пе ти та лас фе ми ни зма / Зар баш ни ко же ну 
не уме да во ли!?”, док је „Ка кви то си но ви те ра ју мај ке на плач” на пи
са на као про за и да. По је ди не пе сме пра те фу сно те, ко је или ре фе ри шу 
на ко га алу ди ра пе сник или ре пре зен ту ју крат ка ау то би граф ска по ја
шње ња, ко мен та ре и ду хо ви те опа ске. 

На по чет ку књи ге су пе сме у зна ку ру ше ња, мил то нов ског „из гу
бље ног ра ја” и миљ ко ви ћев ских ва ри ја ци ја на те му па да, ме ђу тим, на 
кон цу збир ке, чи ни се да кроз ци клус „Ја” до во ди у пи та ње „сти ца ње 
но вог ра ја” или ис пи ту је ко ли ко „Ја” мо же би ти рај ско. Из ме ђу пр вог и 
по след њег ци клу са је ход кроз исто ри ју, илу стро ван ин ди ка тив ним на
сло ви ма: „Ста ри век”, „Сред њи век”, „Но ви век” и „Са вре ме но до ба”. 

Ра де Дра и нац и Ми лош Цр њан ски чи ни се да су нај ин тим ни ји 
пе снич ки при ја те љи Ди ми три ја По по ви ћа, што се ме та фо рич ки мо же 
за о кру жи ти мо ти вом крв. У не на ме тљи вом и ефект ном ди ја ло гу је и са 
Шан ти ће вом „Ве че ри на шко љу”, а по себ но је из ра жен зву ков ни аспект 
По по ви ће ве по е зи је, ко ја не пре за од то га да до но си пр ко сне сти хо ве 
ко ји се ри му ју, али ко ји су упе ча тљи ви; баш она кви ка квим их на зи ва 
Цр њан ски – по пут ми сир ске пле са чи це. Те шко је пи са ти на ова кав на чин 
и не скли зну ти у ба нал ност или ма нир. Па жљи ва ор га ни за ци ја књи ге, 
те мат ска и мо тив ска ра зно вр сност, али и спон та ност и жон гли ра ње у пе
ва њу чи не књи гу Лом из ра зи то и нео че ки ва но ус пе лом. Су бјект ни је ни 
за ста ро ни за но во, ни за ка фа ви јев ске вар ва ре, већ „Ван да ле” („Пу сти те 
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их ипак. / На ши смо”) и за то мо жда, до жи вља ва ју ћи свет и љу де као ве
ли ку смут њу, по ку ша ва да га сло ми по пут ка фан ске ча ше и да поч не да 
жи ви и осе ћа („не зла да се де се; / но жи вот да се де си”) као „Ја”, ле че ћи 
си ло ва ну ду шу и кр пе ћи по де ра но Сун це. 

УЗ ГЛА СНЕ УЗ ДА ХЕ ТЕ НИ СЕ РА

Ка та ри на Пан то вић, Ри ту ал пред спа ва ње, Су ма тра из да ва штво, Ша бац 
2022

Из ме ђу пе снич ких књи га Лом Ди ми три ја По по ви ћа и Ри ту ал пред 
спа ва ње Ка та ри не Пан то вић (рођ. 1994) по сто ји ли ни ја до ди ра, прем да 
се пе сни ци по е тич ки раз ли ку ју. С јед не стра не, упе ча тљив је мо тив су за 
у обе књи ге, иа ко до ми нант ни је за сту пљен код По по ви ћа, али дра ма
тич ни је код Ка та ри не Пан то вић у пе сми „Из гу бље ни пло до ви”, у ко јој 
је ус по ста вље на ефект на ана ло ги ја из ме ђу мо ти ва де те та или пло да са 
су за ма и мле ком: „плод се из ме не бес по врат но и моћ но раз ли вао / као 
ис пла ка не су зе / или про ли ве но мле ко [...] али ка жу сви / да за про ли ве
ним мле ком / не вре ди пла ка ти”. С дру ге стра не, за па жа се сли чан од нос 
пре ма ме та фо ри за ци ји исто риј ског вре ме на. По по вић је исто ри ју све та 
дао кроз име но ва ње сре ди шљих ци клу са, а Ка та ри на Пан то вић у кон
крет ном, барн сов ски име но ва ном дру гом ци клу су „Исто ри ја све та у 
се дам сли ка”, илу стру ју ћи од нос из ме ђу лир ског су бјек та и во ље ног 
хо дом кроз епо хе. Оту да, већ у пр вој пе сми од зва ња ју сти хо ви: „У те би 
не ма ни тра га оне / ве ли чан стве не кул ту ре и ци ви ли за ци је / Али сви ђа 
ми се кад по но сно го во риш у име на ро да”. 

Ри ту ал пред спа ва ње је књи га ко ја от по чи ње про ло шком пе смом 
„Крај пу то ва ња”, на ко ју се на ста вља пет сми сле но рас по ре ђе них ци клу
са: „Са ма у ста ну”, „Исто ри ја све та у се дам сли ка”, „Ехо од ла ска”, „Из
гу бље ни пло до ви” и „Ју тро без на ме ре”. Иа ко сти хо ви ста ло же но те ку 
и очи гле дан су ре зул тат ду го трај ног бру ше ња, осе ћа се дра ма лир ског 
су бјек та или „уну тра шње не вре ме” пе сни ки њи не прет ход не збир ке по
е зи је. Кроз ту ан ти те зу при вид не сми ре но сти и су штин ских не ми ра, 
пе сни ки ња да је има ги на циј ски ус пе ле и пам тљи ве пе снич ке сли ке, гра
де ћи ве ћи ну пе са ма на кон че ти стич ким осно ва ма. У том сми слу мо гле 
би се из дво ји ти го то во ан то ло гиј ске пе сме ко је су име но ва не Бе ле шка
ма, али и че твр та пе сма дру гог ци клу са: „Ка да се над но сио сво јим те лом 
над мо јим / За ба ци вао је лан чић с кр стом на ле ђа // Окре нуо је бо гу 
ле ђа / Бог је те рет на ле ђи ма / А по бо гу је / И до био име”.

Сре ћан је ода бир на сло ва Ри ту ал пред спа ва ње и он се са мо де ли
мич но мо же на слу ти ти у пе сми „Те ле ви зи ја”, у ко јој се на кра ју по ен тира 
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да „Што је свет на те ле ви зи ји уз не ми ре ни ји / То сам спо кој ни ја”, а оно 
што тај свет ну ди су бјек ту ко ји то не у сан је сте жа мор, у ко ји ста ју 
„раз го во ри фо рен зи ча ра у ла бо ра то ри ји” или „гла сни уз да си те ни се ра 
то ком ме ча”. Мо жда је на том тра гу сво на сто ја ње и по ку шај да се су
бјект дис тан ци ра од све та, да га на ра зно ли ке на чи не оспо љи, из ба ци 
из се бе и пре тво ри у сли ке, не би ли са ма пе снич ка књи га, са мо на из глед 
па ра док сал но, функ ци о ни са ла као ве ли ки ТВ екран, ко ји је ди ни мо же 
по ну ди ти мо гућ ност да се за спи. То би об ја сни ло и сми ре ност пе снич ког 
гла са ко ји опе ва свет из РЕМ фа зе. 

Та ко ђе, у пе сми „Сли ка на зи ду” ри ту ал се уве жба ва над Ве ла ске
зо вом сли ком, у ко јој су бјект пре по зна је се бе у ин фант ки њи, а во ље ног 
у мај сто ру ко ји је „лу ка во по сма тра”. За раз ли ку од ли тван ског пе сни ка 
То ма са Вен цло ве, чи ја је пе сма „Las Me ni nas” у ди ја ло гу са Фу ко о вим 
есе јем о Ве ла ске зу и гра ди це ре брал не пе снич ке сли ке са дис тан ци ра не 
по зи ци је, су бјект Ка та ри не Пан то вић усу ђу је се да по ста не део сли ке, 
чи ји ка ко на сли ка ни мај стор, та ко и онај ко ји сли ка, упра во на то и по
зи ва ју. Ње но пе ва ње оту да на ди ла зи ми са о ност, уче ност и ста па се са 
ин тен зив ним до жи вља ји ма, ме та фи зич ким ис ку ством и бу ја њем ма ште 
ко ја по ме ра гра ни це пер цеп ци је.

Пе снич ка књи га Ка та ри не Пан то вић у зна ку је и ми ри са, би ло да 
се ра ди о ми ри су вру ћег хле ба из пе са ма или све же окре че них про сто ра. 
Лајт мо тив ски је пре мре же на ме та фо ра ма из ре ги стра ме ди ци не, ко је се 
мо гу до ве сти у ве зу са спа ва њем или ле жа њем (ане сте зи ја, об дук ци ја, 
ле ко ви ко ји ма је ис те као рок, хе ми ча ри и фар ма це у ти, пси хи ја тар). Про
ми шље но и зре ло, пе сни ки ња по твр ђу је су ве ре ност лир ског гла са и 
дру гом књи гом по е зи је, ко ја се мно го стра но рас цве та ва, по пут би ља из 
жен ског те ла ни клог из сак си је на ко ри ца ма из да ња. 

„НАЈ НЕ ЖНИ ЈИ ПР СТИ ПРЕТ ЊЕ”

Ан ђе ла Пен дић, Ка ко је те ло те шко пред пре о бра жај, Су ма тра из да ва
штво, Ша бац 2022

За гле да ност су бјек та у сун це по ве зу је по е зи ју Ан ђе ле Пен дић (рођ. 
1993) са Ди ми три јем По по ви ћем, али и раз ви је на се ман ти за ци ја мо ти ва 
су за, што се ди рект но оспо ља ва у пе сми „Гли на”: „Све на ме ни ста ри 
још од пр вог су сре та / са све том. / Сем су за – оне пам те све. / Ра на чи ни 
де те веч ним, / и ру ке де те та”. Ова пе сма мо же се име но ва ти и ме стом 
су сре та Ан ђе ле Пен дић, Ка та ри не Пан то вић и Ди ми три ја По по ви ћа, бу
ду ћи да при зи ва плод из Пан то вић ки не пе сме, али се у на ве де ним сти
хо ви ма огле да и Пен дић кин спе ци фич ни од нос пре ма све ту. Он, на и ме, 
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ни је дат кроз исто риј ско по и ма ње вре ме на већ ци клу се у при ро ди, па је 
та ко чи та ва књи га ор га ни зо ва на пре ма устрој ству го ди шњих до ба, го
ди на и ме се ци, а ста ња лир ског су бјек та пра те пре о бра жа ји пеј за жа. 
Ко ги то књи ге, ко ји је ујед но и њен блурб, пред ста вља елип тич на пе сма 
„Март”: „До ла зи но во про ле ће / ти си, сре ћом, остао за ро бљен у ста ром, 
/ а оно, / на жа лост, / у ме ни”. На том тра гу је и епи ло шка пе смабли зна
ки ња „По че так (март)”, ко ја до вр ху њу је пе сни ки њи ну есте ти за ци ју про
ле ћа: „за ми шљам тре шње у Ја па ну / њи хо ве гра не ов де крај мо је ре ке / 
по ста ју нај не жни ји пр сти прет ње // ка ко је ра ста нак јед но ста ван / као 
пр ви дан про ле ћа”.

Из ра зи то лич на, сен зу ал на по е зи ја Ан ђе ле Пен дић на во ди на пи
та ње због че га је те ло те шко пред пре о бра жај? Кроз пет ци клу са пе са ма 
(„Де ца”, „Те ло го ди не”, „Гра ни це”, „Ожи љак као чу ло” и „До дир”) 
су ге ри ше се да је то мо жда због чи ње ни це да пре о бра жа ји не бри шу 
се ћа ња већ, та ло же ћи се на ду ши, чи не те ло сим бо лич ки те жим. Она 
ра сту и ши ре се као го до ви на ста блу, па оту да ефект но и бра ву ро зно 
из ве де на (су ма тра и стич ка) ана ло ги ја из ме ђу су бјек та и ста бла у ци клу су 
„Гра ни це”.

Су бјект чу ва про шлост у се би, па ће због то га во ље ни за у век жи
ве ти у њој. Иа ко то га не мо ра би ти све стан и ова кав об лик пре о бра же
не ег зи стен ци је је сте ње гов жи вот. Та ко је сти хо ве „Ко жа се огла ша ва 
/ дав ним угри зом” мо гућ но схва ти ти у кон тек сту ана ло ги је из ме ђу жен
ског те ла и др ве та, ко је се до дат но усло жња ва пе смом „У лут кар ском 
по зо ри шту”, с об зи ром на под ра зу ме ва ни пре о бра жај др ве та у лут ку, а 
осе ћа ња у умет ност. 

По е зи ју Ан ђе ле Пен дић ка рак те ри ше дво смер ност опе ва них пер
спек ти ва, чи ме се по тен ци јал но ус по ста вља по тре ба да се свет раз у ме 
и об у хва ти мо жда баш на на чин на ко ји би се ру ка ма за гр ли ло ста бло. 
У том сми слу, мо гу се на ве сти ме та фи зич ки про дор ни и ви ше знач ни 
сти хо ви ко ји ма се окон ча ва пе сма „Сеп тем бар”: „а но ве сли ке су при сут
не / као де те ко је још ни је до шло на свет / али је у ње га већ уне ло про
ме не”. Ако се ме та фо ра де те та схва ти бу квал но, по ре ђе ње ја сно го во ри 
о ну жним про ме на ма ка ко на те лу мај ке, та ко и свим ме та мор фо за ма 
ко је пра те ње но нај бли же окру же ње. Мо тив де те та се, ме ђу тим, од но си 
на но ве сли ке, осва ја ње но вог да на у жи во ту сва ког чо ве ка. За то је њего
во при су ство пре суд но и до дат но осве тља ва раз лог за те жи ну те ла пред 
пре о бра жај, бу ду ћи да је ства ра ње но вих го до ва на лик на не пре ста но 
ни за ње по ро ђа ја, ко ли ко бол них то ли ко и ле пих. Ис ку ство спо зна је жи
во та и вре ме на је пак по сре до ва но ка рак те ри стич ним мо ти ви ма ру ку, 
дла но ва, ја го ди ца ма пр сти ју, па та ко так тил ни до жи вља ји по ста ју јед на 
од упе ча тљи вих ком по нен ти ре цент не књи ге Ан ђе ле Пен дић. 
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„GOD SA VE КЊИ ЖЕВ НОСТ СРП СКУ”

Дра ган Бо шко вић, Сан ди ни ста, Су ма тра из да ва штво, Ша бац 2022

Ве о ма бр зе, зе ни ти стич ке и фу ту ри стич ке три по е ме Дра га на Бо
шко ви ћа (рођ. 1970) („Сло ве ни ја”, „Да ље” и „Le ban di e re ne re”), уце ло
вље не ре во лу ци о нар ним на сло вом Сан ди ни ста, ис пи са не су цр ве ним 
сло ви ма, на лик на по је ди на из да ња аван гар ди ста. Бо ја сло ва је не сум
њи во ва жан мар кер, ко јим пе сник ус по ста вља ди ја лог са „Хим ном” 
Цр њан ског, не са мо због то га што су део ње го ве пр ве по е ме сти хо ви: 
„ни шта не ма мо, не, не ма мо, / Бо га, Го спо да, го спо да ра”. Бу ду ћи да пе сник 
от по чи ње књи гу екс кла ма тив ним сти хо ви ма о уми ра њу књи жев но сти 
и ње ном уми ра њу у су бјек ту, очи глед но је да је би ло нео п ход но да се она 
спа си тран сфу зи јом. Да ју ћи соп стве ну крв, пе сник штам па књи гу црве
ним сло ви ма, чи ме се исто вре ме но на гла ша ва ва жност оно га о че му се 
пе ва и ди же уз бу на над оном ко ја уми ре, прем да се иро нич но на во ди: 
„ка да уми ре књи жев ност / то уоп ште ни је спек та ку лар но”. Раз у ме се, 
цр ве на је и бо ја ре во лу ци је, што је ре фе рент но ако се има у ви ду под текст 
Сан ди ни стич ке ре во лу ци је у по е ма ма.

Бо шко ви ће ва књи га у ни зу ово го ди шњих из да ња по е зи је, об ја вље не 
у еди ци ји „Це ла ле па” Су ма тра из да ва штва, нај по ре ди ви ја је са По по
ви ће вом. Шта ви ше, апо стро фи ра ју се „ру ме не ја го ди це Ма ри је По ма гај” 
и спе ци фи чан од нос пре ма Бо гу, а ин тер тек сту ал не ре ла ци је са по е зи јом 
Ми ло ша Цр њан ског учвр шћу ју се у „Ла мен ту над Бе о гра дом” и ни хи
ли стич кој по е зи ји Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. 

Је зич ки ма ка ро ни зам, при ме ра ра ди, естет ски је бес пре кор но спро
ве ден кроз све по е ме, а ка ко на во ди Алек сан дра Се ку лић у по го во ру, 
вре дан је ту ма че ња „пр во ра зред ни до при нос Бо шко ви ће вог је зи ка мело
диј ском ис ку ству срп ског сти ха”, што се мо же при ме ти ти у сти хо ви ма: 
„и не ре кох ли већ да Ni etzsche зна чи – ич, / Za to nam daj da nes naš vsak
da nji nič!, / и да смрт је пут, да кле, ни шта, / уми ре и она, смрт, / и все је, 
али все / ено ве ли ко нич”. 

По е ме су дис крет но про же те алу зи ја ма на Ки ша и Де сни цу, прем
да не тре ба пре ви де ти ви зу ел ни и гра фо сти ле мат ски план тек ста, ко ји 
на ма хо ве под се ћа на сци јен ти стич ку по е зи ју, као што су раз ре ше ња Х 
и Y хро мо зо ма, али и озна ка за не по зна то у окви ри ма ма те ма тич ких 
ра чу ни ца. По је ди ни сти хо ви да ти су у об ли ку па рен те за, а функ ци о ни
шу као ду хо ви та се ћа ња, ко мен та ри или сво је вр сне ди да ска ли је, ко ји ма 
пе сник нај ди рект ни је ко му ни ци ра са чи та о ци ма. Аку стич ни слој књи
ге углав ном је озна чен ре чи ма у кур зи ву, а од но си се на ре фе рен це из 
сфе ре му зи ке и по пу лар не кул ту ре, а ин тер пре та тив на па жња мо же 
би ти по све ће на и број ним оно ма то пе ја ма или та ко зва ним фо нет ским 
сти хо ви ма, ко ји по дра жа ва ју зву ко ве. 
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Стра ни це у књи зи ни су па ги ни ра не већ су на ме сти ма на ко ји ма 
обич но сто ји број на цр та ни цр ве ни ави он чи ћи у ле ту. Об ја шње ње за 
ова кав по сту пак мо же се на зре ти у сти хо ви ма: „То сам ја, на углу, још 
ма ло, / не ки хе ру вим, шта ли, по след њи га леб, Иван, / са цр ве ним кри
лом, ле тим без не ба”. По е ме сто га мо жда тре ба чи та ти као по ле мич ке у 
од но су на Ра ич ко ви ће ву „Ка ме ну успа ван ку”, јер се сти че ути сак да Сан
ди ни ста пред ста вља ону про бу ђе ну „по след њу пти цу” ко ја се у по след
њем сти ху успа ван ке ска ме ни ла. И сви ко ји су по кли чем те пе сме би ли 
успа ва ни, са да би тре ба ло да бу ду про бу ђе ни кр вљу Бо шко ви ће ве по е
зи је и са мим пе сни ком, ко ји се зе ни ти стич ки си мул та но рас цве та ва у 
трој ство: „Зо вем се Дра ган, и Ма ри ја, и зо вем се Га ле”.

Доц. 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  
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И З  С В Е  Т А

АВ ГУСТ, МЕ СЕЦ Х. Л. БОР ХЕ СА

До ла ском ав гу ста, ме се ца Бор хе со вог ро ђе ња 1899, у Ар ген
ти ни се, по оби ча ју, об ја вљу ју но ва из да ња ње го вих књи га, збир
ке кри тич ких есе ја о ње го вом де лу и би о гра фи је ко је на вод но 
от кри ва ју ма ло по зна те аспек те из ње го вог жи во та. По ред то га, у 
окви ру бор хе си јан ског ка лен да ра, при ре ђу ју се јав ни и вир ту ел ни 
фе сти ва ли са пре но сом пре ко Ју тју ба, на ко ји ма ове го ди не уче
ству ју пре сти жни кри ти ча ри и пи сци, као што су Ма ри ја Ко да ма, 
Ал бер то Ман гел, Ла у ра Ро са то, Хер ман Ал ва рез и дру ги. „Још 
јед ном же ли мо да ис так не мо циљ на ко јем ра ди мо од пр вог фе сти
ва ла, а то је да но ве чи та о це при ву че мо Бор хе со вом де лу”, ка же 
је дан од ор га ни за то ра. А то се по сти же, на да ју се, ски да њем оре о ла 
озбиљ но сти и ушто гље но сти, не по сред ним раз го во ри ма са по зна
ва о ци ма пи шче вог жи во та и де ла, та ко да се пу бли ци при бли жи 
са зна ње да је Бор хес пи сац ко ји ис тра жу је те ме, жан ро ве и књи жев
не ре сур се са ху мо ром и ве ли ком ма штом, упу ћу ју ћи нас дру гим 
ау то ри ма са на ме ром да се на ше чи та лач ке ста зе у вр ту књи жев
но сти ра чва ју и умно жа ва ју кроз дру ге књи ге. „Бор хес је као лу па 
ко ја нас те ра да ви ди мо шта је ис под, отва ра ју ћи нам дру га чи је 
ствар но сти”, ис ти че дру ги ор га ни за тор. Сто га ће се, осим о књи
жев но сти, ове го ди не раз го ва ра ти и о до ди ри ма Бор хе со вог ства
ра ла штва са му зи ком, фил мом, пси хо а на ли зом и фи зи ком. 

Кул тур ни цен тар Бор хес ор га ни зу је кон фе рен ци ју „Кон фа бу
ла ци је – пи са ња у мно жи ни и ко лек тив на чи та ња”, ко ју ће во ди ти 
Ма ри ја Ко да ма. „Бор хе со во пи са ње, јед но од нај је дин стве ни јих у 
исто ри ји књи жев но сти, исто вре ме но је и пи са ње у мно жи ни”, 
об ја шња ва она. Не са мо због по ли се ми је ко јом су об да ре ни ње го
ви тек сто ви већ и за то што је оно че сто би ло ре зул тат ди ја ло га, 
са рад ња и спо ро ва. Бор хе со ви вр шња ци, љу бав ни це, при ја те љи, па 
чак и не при ја те љи део су маг ме из ко је про из и ла зи ње го во де ло. 
Де ло у ко јем се че сто те ма ти зу ју ко лек тив на чи та ња, сек те, тај на 
дру штва и раз не ча ро ли ја ко ји ма же ле да по но во про чи та ју или 
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пре пи шу свет. На тај на чин, пра ти о ци ма ове кон фе рен ци је ће се 
при бли жи ти раз ли чи ти на чи ни чи та ња Бор хе со вих де ла.

Од го сти ју из ино стран ства, Ха ви јер Сер кас ће го во ри ти о 
сво јим чи та њи ма Бор хе са и ути ца ју ко ји је имао на ње го во ства
ра ла штво, шпан ски пе сник Лу ис Гар си ја Мон те ро усред сре ди ће 
се на по ет ске ка рак те ри сти ке Бор хе со вог де ла, про фе сор ка Уни
вер зи те та у Ри му Кла у ди ја Фер нан дез Шпа јер го во ри ће о ње го вом 
од но су пре ма Бо жан стве ној ко ме ди ји, док ће ита ли јан ски ком
по зи тор Фе де ри ко Фа ва ли по ву ћи па ра ле ле из ме ђу бор хе си јан ских 
тек сто ва и му зич ких де ла XIX и XX ве ка.

ПОСТ ПАН ДЕ МИЈ СКИ БУМ КЊИ ЖА РА  
У БУ Е НОС АЈ РЕ СУ

Не дав но је у Њу јорк тај мсу об ја вљен чла нак до пи сни ка из 
Бу е нос Ај ре са, у ко јем се твр ди да упр кос ре це си ји и пан де ми ји, 
по сао са књи га ма успе ва у ар ген тин ској пре сто ни ци за хва љу ју ћи 
про цва ту ма лих не за ви сних књи жа ра. Ти ме је Бу е нос Ај рес од бра
нио свој ме ђу на род ни ре корд као град са нај ве ћим бро јем књи жа ра 
у од но су на број ста нов ни ка. У тек сту се на во де из ја ве вла сни ка 
ко ји твр де да су због огра ни че ња на мет ну тих пан де ми јом књижа
ре у град ским че твр ти ма сте кле ком па ра тив ну пред ност у од но су 
на ве ли ке лан це ка да им је би ло до зво ље но да про да ју пу тем ин тер
не та и дру штве них мре жа. Но ве књи жа ре не пре ста ју да се отва
ра ју, ма да се, та ко ђе, мно ге од њих и за тва ра ју. Но, у не ко ли ко књи
жа ра је, пре ма ан ке ти ар ген тин ског ли ста Ла на си он, по твр ђе но 
да су се кра јем 2021. вра ти ле на ни во про да је из 2019. (уз по ја шње
ње да то ни је би ла „до бра го ди на”). То ком пан де ми је, вла да је 
не ко ли ко ме се ци из да ва чи ма и књи жа ра ма пру жа ла по моћ у окви
ру Про гра ма по мо ћи ра ду и про из вод њи (Pro gra ma de Asi sten cia 
al Tra ba jo y la Producción) и пре фе рен ци јал них кре ди та.

Из да ва чи и књи жа ри ис ти чу да ло кал не, ком шиј ске књи жа
ре ну де „про ми шље не пре по ру ке”, оне су не ка вр ста ку сто са са 
име ни ма не за ви сних из да ва ча, по ма жу ћи та ко у одр жа ва њу из да
вач ког по сла. „Тач но је да на ин тер не ту мо же те про на ћи ап со лут но 
све, али са мо ако зна те шта тра жи те”, сла жу се мно ги. „Има мо исте 
књи ге као и сви дру ги, али глав на ствар је да не из ла же мо исте 
књи ге”, ка же ка же вла сни ца јед не књи жа ре. И до да је да ако не ко 
за тра жи „нај но ви ји бест се лер, мо же га до би ти, али то ни је не што 
што во лим да из ла жем”. 
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УКРА ЈИ НА ИЗ БА ЦУ ЈЕ ПО ЛО ВИ НУ  
КЊИ ГА ИЗ БИ БЛИ О ТЕ КА

На жа лост, при ча о из ба ци ва њу књи га из укра јин ских би бли
о те ка до би ја на ста вак. По сле огла ша ва ња Ми ни стар ства кул ту ре 
те зе мље, не дав но је аген ци ји Ин тер факс да ла ин тер вју и ди рек
тор ка Укра јин ског ин сти ту та за књи гу Олек сан дра Ко ваљ. Пре ма 
ње ној про це ни, из јав них би бли о те ка Укра ји не тре ба ло би из у зе ти 
ви ше од сто ми ли о на при ме ра ка „про па ганд них књи га”, под ко
ји ма се сма тра ју и мно ги ру ски кла си ци, што је от при ли ке по ло
ви на би бли о теч ког фон да. Ова ин сти ту ци ја – ко ја би тре ба ло да 
бри не о књи зи као оп штем кул тур ном до бру, у свим вре ме ни ма и 
свим по ли тич ким ре жи ми ма – на пра ви ла је ме то до ло шки план за 
спро во ђе ње од лу ке без пре се да на још од ло ма ча књи га у ма ју 1933. 
у Не мач кој. 

У пр вој фа зи чист ке, ко ја ће тра ја ти до кра ја ове го ди не, укла
ња ће се „иде о ло шки штет на ли те ра ту ра из со вјет ског вре ме на, 
као и кла сич на ру ска књи жев ност са ан ти у кра јин ским са др жа јем”. 
Из јав них би бли о те ка пр вен стве но ће се по вла чи ти књи ге „ко је 
по ја ча ва ју цар ске на ра ти ве и про мо ви шу на си ље, про ру ску и шо
ви ни стич ку по ли ти ку”. Пре ма ре чи ма ди рек тор ке, пи сци и пе сни ци 
по пут Алек сан дра Пу шки на и Фјо до ра До сто јев ског по ста ви ли 
су те ме ље „ру ског го вор ног све та” и „ру ског ме си ја ни зма”. „То је 
за и ста вр ло штет на ли те ра ту ра”, за кљу чу је О. Ко ваљ, „ко ја мо же 
ути ца ти на ста во ве љу ди. Ве ро ват но ће оста ти са мо при мер ци у 
уни вер зи тет ским и на уч ним би бли о те ка ма, на увид на уч ни ци ма 
ко ји се ба ве ко ре ни ма зла и то та ли та ри зма”.

При ча о на ци о нал ној и иде о ло шкој чи сто ти се ту не за вр ша ва, 
та ко да је пред ви ђе на и дру га фа за књи го мо ра, са кон фи ска ци јом 
књи га об ја вље них у Ру си ји по сле 1991.

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

МИ ЛАН КА БА БИЋ, ро ђе на 1962. у Ка ли но ви ку, БиХ. Фи ло лог, 
ре дов ни је про фе сор за Са вре ме ни срп ски је зик и лин гви сти ку Уни вер
зи те та у Ис точ ном Са ра је ву. У окви ру ср би сти ке ба ви се обла сти ма син
так се, сти ли сти ке и со ци о лин гви сти ке. Од 2012. го ди не члан је На уч ног 
ви је ћа Ин сти ту та за срп ски је зик и књи жев ност, а од 2013. члан Од бо ра 
за срп ски је зик Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске. Об ја
вље не књи ге: Огле ди из праг ма тич ке син так се, 2010; Син так сич ки и 
сти ли стич ки огле ди, 2015; Бо сан ски про бле ми срп ско га је зи ка, 2016; 
Ка те го ри ја екс кла ма тив но сти у срп ском је зи ку, 2019. 

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ, ро ђен 1973. у Су бо ти ци. Пи ше про зу, 
сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2013. до 2016. го ди не је био глав
ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са. Об ја вље не књи ге: Де гу ста ци ја стра
сти, 1998; На про ма ји, 2007; Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји, 
2007; Ко је убио мр тву дра гу? – исто ри ја мо ти ва мр тве дра ге у срп ском 
пе сни штву, 2009; For ward – кри ми ко ме ди ја, ро ман, 2009; Цр њан ски, 
Ме га ло по лис, 2011; Ми, из бри са ни – ви деоигра, ро ман, 2013; Ко шар ка 
то је Пар ти зан – мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, 2016; Књи жев
ност и ко мен та ри – упут ство за ору жа ну по бу ну, 2017; Ве ли ки ју риш, 
ро ман, 2018; Ор феј и за пу шач, есе ји, 2018; Ома ма. Бер лин ска тај на Ми
ло ша Цр њан ског, ро ман, 2021. 

СЛА ВИ ЦА ГА РО ЊА, ро ђе на 1957. у Зе му ну. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је, књи жев ну кри ти ку и књи жев но те о риј ске сту ди је, ба ви се срп ском 
на род ном књи жев но шћу са под руч ја Сла во ни је, по себ но За пад не, и исто
ри јом срп ске жен ске књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Под ме се че вим 
лу ком, ро ман, 1992; Де ве та ку ћа, при по вет ке, 1994; Ис по ве да ње ти ши
не, пе сме, 1996; 160 го ди на Тр го вач ке шко ле у Бе о гра ду (1843–2003), спо
ме ни ца, 2003; Из сен ке – кри ти ке, огле ди и ма ли есе ји, 2003; Мој пре дак 
је др во, пе сме, 2007; Изи ди на коп ча и дру ге при че, 2013; Же не го во ре – 
раз го во ри са књи жев ним са вре ме ни ца ма јед ног сто ле ћа, ин тер вјуи, 2013; 
По вра так у Ар ка ди ју, ро ман, 2014; Па ру си ја, гла со ви ис под па пра ти, 
ро ман, 2018; Из сна у сан – днев ник Лен ке Дун ђер ски, при по вест, 2020. 
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Мо но гра фи је, сту ди је, огле ди и ан то ло ги је о на род ној и жен ској књи
жев но сти: На род не пе сме Сла вон ске гра ни це, 1987; Ан то ло ги ја срп ске 
на род не лир скоеп ске по е зи је Вој не Кра ји не, 2000; Срп ско усме но по ет
ско на сле ђе Вој не Кра ји не, 2008; Же на у срп ској књи жев но сти, 2010; Од 
Ца ри гра да до Бу ди ма – аспек ти срп ског усме ног пе сни штва, 2014; Срп ска 
књи жев на Кра ји на – од ба шти не до ег зо ду са, 2015; Врт тај ни: ан то логи
ја срп ске жен ске при по вет ке до 1950, 2016; Врт на де: ан то ло ги ја срп ске 
жен ске при по вет ке од 1950. до да нас, 2017; Же на и иде о ло ги ја у срп ској 
књи жев но сти, 2017; Ан то ло ги ја срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не, 
2020; Ша па ти Ма ле Вла шке, 2022.

ОЛЕГ ИГО РЕ ВИЧ ДИ ВОВ, ро ђен 1968. у Мо скви. Пи сац фан таст, 
члан Са ве за пи са ца Ру си је, Са ве за књи жев ни ка Ру си је, до бит ник на гра де 
„Ае ли та” (Све ру ски фе сти вал фан та сти ке Ае ли та) и још три де се так књи
жев них на гра да. Је дан од нај на гра ђи ва ни јих ау то ра ру ске фан та сти ке, 
је дан од нај ха ри зма тич ни јих ру ских пи са ца фан та ста. Жа нр – со ци јал на 
фан та сти ка, ан ти у то пи ја. Ро ма ни: Шкарт, 2007; Ап со лут ни ми ро твор
ци, 2017; Отаџ би на сло но ва, 2017; Ту ђа зе мља, 2018; Тех нич ка по др шка, 
2019; Тех нич ка по др шка. Мр тва зо на, 2020. и др. Књи ге при ча: Паљ ба 
по та њи ри ма, 2009; Аме ри кан ци на Ме се цу, 2020. У збир ци при ча Ру си 
гру пе ау то ра 2012. об ја вље на је ње го ва при ча Паљ ба по та њи ри ма, из 
исто и ме не збир ке. (М. М.)

ВЛА ДИ МИР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1969. у Чач ку, где је за вр
шио основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми рао је, ма ги стри рао и док то
ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ау тор је 
ни за књи га и збор ни ка раз ли чи те те ма ти ке: од ду хов не, пра во слав нобо
го слов ске и цр кве ноисто риј ске, до књи жев не, обра зов не, кул ту ро ло шке 
и сек то ло шке. Ра дио је као но ви нар на ра ди ју и те ле ви зи ји, био уред ник 
ча со пи са. Из ме ђу оста лог, об ја вио је и сле де ће књи ге: Ви со ко је за пи са
но: од ко би до Хри ста у де лу Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2004; Оса ма на 
тр гу: огле ди из на ше књи жев но сти, 2009;  Све тац срп ског је зи ка: ра на 
чи та ња Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2011; Књи ге од утро бе: за пи си про па
лог пе сни ка, 2014; Тр жи ште или храм: ста но ви ште Вла ди ми ра Ву ји ћа, 
2016; Из епа у филм: Књи жев ни кри ти чар Вла ди мир Ву јић, 2019; Ју го
сло вен ски ме си ја ни зам и срп ско ста но ви ште: оглед из исто ри је иден
ти те та, 2022.

МИ ЛИ ЦА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ ЛИ ЛИЋ, ро ђе на 1953. у Лов цу код 
Ко сов ске Ми тро ви це. Пи ше по е зи ју, про зу, при че за де цу, есе је и књи
жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Мрак, из ба вље ње, 1995; Хи бер на ци ја, 
1998; Пу то пис ко же, 2003; Ча ра ње, 2007; Од ви ја ње свит ка – са бра не и 
но ве пе сме, 2009; Ми сте ри ја љу ба ви (из бор), 2011; Жу бор ума / Il gor go glio 
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del la men te (дво је зич но, на срп ском и ита ли јан ском), 2012; Те то ва жа ума, 
2012; Мо за и кот на со зда те лот (на ма ке дон ском), 2012; Das myste ri um der 
li e be (из бор на не мач ком), 2012; По ме ри ми та, 2014; Пар те нон зве зда ма 
зи дан, 2015; Şehre zatʹin yeni dan si – seçilmiş şiir ler (на тур ском), 2016; По
сла ни це Оди се ју, 2017; О Ко со ву опет : (и но ве пе сме), 2019; Ко ди ра но 
зна ње, 2021; Мо је нај љу бав ни је (сто пе са ма о љу ба ви), 2022. Књи ге при
по ве да ка: Си же слу ча ја, 2002; Очи у очи са суд би ном, 2015; Не пред ви ђен 
су срет, 2016; Скри ве но у сја ју очи ју, 2019. Књи ге кри ти ка, есе ја, огле да и 
при ка за: По е ти ка слут ње, 2004; Епи сте мо ло шка осве тља ва ња, 2007; 
Ег закт ност тај не – по ни ра ња у по е зи ју, 2011; По ни ра ња (у про зни текст), 
2015; Ло го сно пре о би ље све та, 2021. При ре ди ла ви ше књи га.

ЛЕ ШЕК КО ЛА КОВ СКИ (LES ZEK KOŁA KOW SKI, 1927–2009). 
Пољ ски фи ло зоф ко ји се ба вио књи жев но шћу, пи шу ћи по е зи ју, дра ме у 
сти ху, есе је, исто ри јом фи ло зо фи је, исто ри јом иде ја, фи ло зо фи јом ре
ли ги је, сту ди рао је фи ло зо фи ју, кла сич ну фи ло ло ги ју и ин диј ску књи
жев ност и фи ло зо фи ју у Ло ђу, код чу ве них пољ ских фи ло зо фа и про фе
со ра. У мла до сти био је члан ко му ни стич ке пар ти је, марк си ста, али и 
ре ви зи о ни ста. Пре да вао фи ло зо фи ју у Вар ша ви, а по сле на пу шта ња 
Пољ ске 1969. го ди не на ни зу аме рич ких уни вер зи те та, ши ром Евро пе и 
ши ром све та. До пен зи је био је про фе сор Окс форд ског уни вер зи те та, члан 
Пољ ске ака де ми је на у ка, Удру же ња пољ ских пи са ца, пр ви до бит ник 
Клу ге о ве на гра де, пан дан Но бе ло вој за дру штве не на у ке, ко ју до де љу
је аме рич ка Кон гре сна би бли о те ка и низ свет ских зна чај них на гра да. 
Умро је у Окс фор ду, са хра њен на вар шав ском гро бљу По вон ски. Прево
ђен на пе де се так је зи ка. Свој ар хив и огром ну и ве о ма зна чај ну би бли
о те ку пред крај жи во та по кло нио је На род ној би бли о те ци у Вар ша ви. 
Го ди не 2016. уста но вље на је По ча сна сти пен ди ја Ле шек Ко ла ков ски, 
ко ја слу жи про мо ци ји пољ ске фи ло зоф ске ми сли у све ту. Ва жни ја де ла 
пре ве де на код нас: Фи ло зоф ски есе ји, 1964; Фи ло зо фи ја по зи ти ви зма, 
1972; Глав ни то ко ви марк си зма I–I II, 1980; Кључ не бе ски / Раз го вор са 
ђа во лом, 1990; Ре ли ги ја, 1992; Ужас ме та фи зи ке, 1992; Ми ни пре да ва ња 
о мак си ства ри ма, 1997; Бог нам ни шта ни је ду жан, 1998. (Б. Р.)

МО НИ КА КОМ ПА ЊИ КО ВА, ро ђе на 1979. у По ва шкој Би стри ци 
код Жи ли не, Сло вач ка. За вр ши ла је сту ди је сли кар ства на Ви со кој шко
ли ли ков них умет но сти у Бра ти сла ви. Ње на пр ва об ја вље на књи га је 
збир ка крат ких про зних тек сто ва под на зи вом Ме сто за са мо ћу (Mi e sto 
pre sa mo tu) за ко ју је до би ла на гра ду Ива на Кра ска. Ње на но ве ла Bi e le 
mi e sta (2006) пре ве де на је и на срп ски је зик и иза шла је под на зи вом 
Бе ла ме ста (2010). Го ди не 2010. је иза шао и њен ро ман Пе ти брод (Pi a ta 
loď) ко ји је до био на гра ду Ana soft li te ra и био про гла шен нај бо љом књи
гом го ди не. (Е. П. К.)
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ИВАН ЛА ЛО ВИЋ, ро ђен 1975. у Бе о гра ду, по ре клом из Ми ло ча на, 
Гор ње По ље код Ник ши ћа. Об ја вио је 15 књи га по е зи је. Пе сма ма за сту
пљен у ви ше ан то ло ги ја срп ске по е зи је. До бит ник ви ше зна чај них на
гра да. Сти хо ве об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди ци. 

НЕ БОЈ ША ЛАП ЧЕ ВИЋ, ро ђен 1966. у Кру шев цу. Пи ше по е зи ју, 
при по вет ке, ро ма не, ли бре та, драм ске тек сто ве, за тим пе сме, при че и 
дра ме за де цу. Об ја вио је збир ке пе са ма: Се ме на ве тру, 1999; Стро фе 
у пра сли ка ма, 2003; До ла зак Хри ста на Мен хетн, 2010; Још увек у игри 
– Звон ко Ми ло је вић, 2017; Бе ра чи по ле на, 2019; про зни трип тих Ова пло
ћа ва ње, 2000; збир ку по е зи је и про зе Пе сник и ње го ви мо де ли, 2001; 
дра му Рим ска при ча; пу бли ци стич ку књи гу из спорт ске кул ту ре Ср це 
на те рен, 2005; крат ке при че Улаз на ју жна вра та, 2007; Ру ко пис у те
ра ко ти, 2020; при че за де цу Ко је др пио Чар ли ја?, 2009; ли бре то Крст 
све то га ца ра Кон стан ти на, 2013; ро ма не Је зе ро у ће ли ја ма, 2013; Сце
на рио за Ву ди ја Але на, 2014. Об ја вио је и са бор ник о При је зди и Мо ра ви 
За вет вој во де При је зде, 2019. Жи ви и ра ди у Кру шев цу. 

БО ШКО ЛО МО ВИЋ, ро ђен 1944. у Бре зни код Гор њег Ми ла нов ца. 
Но ви нар, пи ше по е зи ју и про зу за де цу и од ра сле, ра дио дра ме, књи жев
ну и ли ков ну кри ти ку. По ди пло ми је про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка 
и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да. Књи ге за од ра сле – пе сме: Сен
ке вре ме на, 1967; Пред нир ва ном, 1993; Tom be la ne i ge, 1997; Пе сме и 
пје сме, 2010; Пе сме са те ра се, 2021; Иза бра не п(ј)есме, 2022; при че: 
Ча ри Па у ле Пре чи сте, 1980; Цр ни ска кач на ц6, 1983; Ми ли о нер, 1989; 
Је ле на, мај ка ко је не ма, 2012; Под ме се че вом лам пом, 2014; При че о не
обич ном, 2020; књи жев на и ли ков на кри ти ка: Чи тах, гле дах, за пи сах, 
2006; пу бли ци стич ке књи ге: Хај дук Бо јо вић (ко а у тор М. По по вић), 1970; 
Цр ве на нит ко ри до ра, 1999; Књи га о Ди ја ни Бу ди са вље вић, 2013; Еле ги је, 
2015. Књи ге за де цу – пе сме и при че: За љу бље ни би цикл, 1984; Ра ђа ње 
пје сме, 1985; На сло во, на сло во Љ, 1987; Не што ва жно, 1990; На та ша 
из тре ће клу пе, 1994; Мир ја на не ма пој ма, 1995; Мој отац про да је шу му, 
1997; Шта ћу ја у Шан га ју, 1997; Пи тај мо га бра та, 2004; Бу квар деч јих 
ду жно сти, 2014; ро ма ни: 15 да на фе ри ја, 2010; Де чак са кљу чем о вра ту, 
2011; Ви до ви та Ана или за што смо укра ли ма гар ца, 2012; Чу де сна лут
ка Та и јо коса н , 2014; Уз бу на на пла не ти Оку ко, 2016; Кра ђа мо бил ног у 
VII2 (де тек тив ска при ча у 18 сли ка), 2018; Де сет да на, а сто ти ну чу да, 
2019; Де чак са кљу чем о вра ту, 2021. Го ди не 2020. су му иза шла Са бра
на де ла у осам књи га. Жи ви у Гор њем Ми ла нов цу.

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 
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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.

РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ, ро ђен 1950. у Гор њем Дра го вљу код Ни ша. 
Пи ше сту ди је есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Про ље ћа 
Ива на Га ле ба Вла да на Де сни це, 1985; По сту пак кар не ва ли за ци је – увод 
у по е ти ку Ран ка Ма рин ко ви ћа, 1988; Пе сма и мит о све ту, 1989; Је зик 
по е зи је, 1990; Пе сма – текст и кон текст, 1996; Опис при че – огле ди о 
умет но сти при по ве да ња, 1998; Пе снич ки по сту пак, 2000; Ор фе јев двој ник 
– о по е зи ји и по е ти ци Бран ка Миљ ко ви ћа, 2002, 2020; При ча и зна че ње 
– огле ди о умет но сти при по ве да ња, 2005; Пе снич ка по сла, 2008; Пе сник 
там них ства ри – o по е зи ји Но ви це Та ди ћа, 2010; При ча и мит о све ту 
– огле ди о про зи Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, 2013; Пе сма и зна че ње, 2013; 
Из не из реч ја у реч, 2016; Текст иза тек ста, 2020; Ро ман про тив ро ма на, 
2020. При ре дио ви ше ан то ло ги ја, збор ни ка и књи га.

АЛЕК САН ДАР МИ ЛА НО ВИЋ, ро ђен 1968. у Бе о гра ду. Ди пло
ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра
ду. Ба ви се исто риј ском гра ма ти ком и исто ри јом срп ског књи жев ног 
је зи ка, као и са вре ме ним срп ским је зи ком. Об ја вље не књи ге: Крат ка 
исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка, 2004; Је зик срп ских пе сни ка, 2010; 
Је зик ве сма по ле зан, 2013; Је зик Јо ва на Су бо ти ћа, 2014; Реч под окри љем 
по е ти ке, 2016; Реч ник сла ве но срп ског је зи ка: оглед на све ска (ко а у тор), 
2017; Ву ков век, 2019. При ре дио ви ше књи га и збор ни ка.

СЛА ЂА НА МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђе на 1973. у Срем ској Ми тро ви ци. 
Пи ше по е зи ју, на уч не сту ди је, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја
вље не збир ке пе са ма: Ју тро за спа ле ср не, 1994; Го ни чи сно ва, 1995; 
Пот пис сна, 1997; Дру гим ре чи ма, 2014; Го ни чи сно ва / Ho unds Of Dre ams, 
2016; Sep tem ber city, из бор по е зи је на пољ ском, 2019. На уч не мо но гра
фи је и уџ бе ни ци: Ау то ре фе рен ци јал ност у по е зи ји Бран ка Миљ ко ви ћа, 
2004; Ме то ди ка раз во ја го во ра, 2006, 2021; Ме диј ска кул ту ра, 2007; 
Де те и књи га, 2007; Ме ди ји и обра зо ва ње, 2008; Го вор но ства ра ла штво 
де це, 2009; Пе снич ким ста за ма Ди ми три ја Ми три но ви ћа, 2009; Ме то
ди ка раз во ја вер бал не ко му ни ка ци је и го вор ног ства ра ла штва, 2010; 
Бај ко вит свет де тињ ства, 2010; Рад на раз во ју го во ра са де цом са по
себ ним по тре ба ма, 2011; Кре а тив но пи са ње, 2011; Ме ди ји и де ца, 2012; 
По ла ве ка, 2013; По е ти ка ве дре ме ла но хо ли је, 2018. Об ја ви ла је и ин тер вјуе 
са по зна тим лич но сти ма Жи ва реч, 2013. Глав ни и од го вор ни уред ник 
је ча со пи са за на у ку, кул ту ру и умет ност Сун ча ни сат од 2004. го ди не 
до да нас. Уре ђу је ју тјуб ка нал „Жи ва реч еми си ја”.
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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и 
ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни
шта, 2018.

МИ ЛЕ НА МИ ЋУ НО ВИЋ, ро ђе на 1962. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду на гру па ма Ју го
сло вен ска књи жев ност и ру ски је зик и Ју го сло вен ска књи жев ност и 
срп ско хр ват ски је зик. Ра ди ла као про фе сор срп ског је зи ка и као лек тор. 
Два де сет пет го ди на жи ве ла и ра ди ла у Мо скви. Пре во ди лац с ру ског. 
Пре во ди ла је са вре ме не ру ске пи сце – Сер ге ја Шар гу но ва, Ди ну Ру би ну, 
Ма ри ну Мо скви ну, Ма ри ју Ме тлиц ку и са вре ме ног ру ског пси хо те ра
пе у та Ан дре ја Кур па то ва.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био 
је глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, а од апри ла 
2012. је пред сед ник Ма ти це срп ске. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. 
Же лу дац, 1983; Зе мљо пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; 
Хоп, 1993; Ве зни ци, 1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 
2010; Ка ме на чте ни ја, 2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016; 
Из ло жба обла ка (из бор и но ве), 2017; Огле да ла Ока Не дре ма на, 2019. 
Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; 
Ис тра га је у то ку, зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је 
и есе ји: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја – 
по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009; 
Ис тра га пре да ка – ис ку ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног оп стан ка, 
2018; Ње го шев ски по крет от по ра, 2020. Пред сед ник је Уре ђи вач ког 
од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том I, књ. 1–2, 2010–2011, том II, 2013; том 
III, књ. 1–2, 2018, 2022.

ДИ О НИ СИ ЈЕ ДЕ ЈАН НИ КО ЛИЋ, ро ђен 1964. у Вр ба су. Пе сник, 
фи ло зоф, те о лог, дра ма тург, сце на ри ста, пре во ди лац, мен тор, но ви нар, 
уред ник, са вет ник, осни вач и пот пред сед ник Ин сти ту та за на ци о нал ну 
стра те ги ју. Об ја вио је књи ге пе са ма: Упут ства за вас пи та ње мла дих 
прин че ва, 1994; Ар хај ски Ден ди, 1998; Блон до ге нет, 2004; рас пра ве: Кре
а ци о ек сни хи ло бор ци и кре а ци о ек сни хи ло по што ва о ци. Два ра та и два 
ми ра, 2004; Лав Ше стов и тре ћа ди мен зи ја ми шље ња (са Ми ла ном 
Ив ко вић), 2005; Че ти ри огле да о хри шћан ском ли бе ра ли зму: Ма ги ја Жан
Пол Сар тра, Ма ги ја Кар ла Шми та, Ха ма но ве Ле стви це Ме та кри ти ке 
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и Пор трет Пе сни ка као Хе ру ви ма, 2022. Го ди не 2016. je пре вео с не мач
ког на срп ски Re cen sion der Cri tik der re i nen Ver nunft (1781) и Me ta kri tik 
über den Pu ri smus der Ver nunft (1784) Јо ха на Ге ор га Ха ма на. Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о срп ској књи жев но сти. Об ја
вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма са вре ме них 
срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу – огле ди о 
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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.
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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

(...) 
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Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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