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ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ДРА ГО КЕ КА НО ВИЋ

ДЕШАВАСЕ

Ста ри дру гар, пај даш из дје тињ ства и мла до сти, ко ме ов дје 
за и ста при ста је на ди мак Леп тир, до шао је тог ју тра на на ше уоби
ча је но за ви чај но уми ро вље нич ко оку пља ли ште (чи тај: квар тов ску 
пив ни цу с по сљед њим би љар ским сто лом у гра ду) са свим по му
ћен, схр ван и без ка пи кр ви у обра зи ма, та ко да ни шта дру го ни смо 
мо гли по ми сли ти не го да се при бли жа ва крај ње го вом ду го го ди
шњем опи ра њу те шкој и не из ље чи вој бо ле сти. Глат ко из бри јан, 
уред но за ли вен ора хо вим уљем и Пи но Сил ве стром (от ку да му 
са мо то ли ке за ли хе ора хо вог уља), без по здра ва је за сјео за шанк; 
под мет нуо је, да, као и обич но сво ју ка ри ра ну де ки цу од ка шми
ра под стра жњи цу, на ру чио ду пли еспрес со с то плим мли је ком и 
мал чи це, ви ше не го обич но, спу стио обод ше ши ра. А не и спа ва ни 
и раз вод ње ни је по глед хи тро са крио не ку да у стра ну, као што га 
већ скла ња ју они по ми ре ни са суд би ном. Ње го ве су нас ри је чи, 
ме ђу тим, на кон што се ушмрк нуо у на ми ри са ну ма ра ми цу и от пио 
гу тљај, на про сто са бла зну ле.

„Љу ди мо ји, за љу био сам се!”
За ни је ми ли смо; при зна јем, у име оста ле тро ји це. 
„Де ша ва се то”, не ко је, ипак (ипак!), успио про мр си ти, не ка ко 

рав ном и не у трал ном, ви ше не хај ном не го за фр катнском ин то на
ци јом ко ја би упу ћи ва ла на иро нич не ко но та ци је ка ко, ето, Бо га 
има, и ка ко има ње го ве спо ре али до сти жне прав де, и ка ко се онај 
ко ји нам то ли ке го ди не, од во де ћи град ске ље по ти це у свој кре вет, 
по сред но по ру чи вао да љу ба ви из ме ђу му шкар ца и же не, па ни 
из ме ђу два му шкар ца и дви је же не уоп ће не ма, ни ти мо же би ти. 
Да, ни је нам у том ча су би ло до то га да се подсмјех не мо не во љи у 
ко ју је наш ста ри при ја тељ, шме кер (и на ша дра га ву ци ба ти на), уви
јек успје шни ји од нас, уви јек у бли зи ни др жав не ка се и тај но ви тих 
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пре ко мор ских по сло ва и пу то ва ња, не, ства ри су од јед ном, тим 
ње го вим при зна њем, по ста ле пу но озбиљ ни је, твр ђе, не са мо по 
ње га не го и по нас. Ко ји смо, хтје ли – не хтје ли, по ста ли и ње го ви 
скрб ни ци; ру жне ли ри је чи за наш пре шу тан за вјет да до стој но 
ис пра ти мо на шег чо вје ка на по сљед ње пу то ва ње. Јер он, рат но 
си ро че без оца и мај ке, без ико га од род би не, та ко ђе, (за ко јом је 
уза луд тра гао), го је нац ђач ких до мо ва, ман гуп и ху ли ган, па ка
сни је за вод ник, пи цо љу бац и шва лер, што би се у за ви ча ју ре кло, 
шар мер, у сва ком слу ча ју, ни ка ко ни је мо гао ра чу на ти да ће га 
не тко ње гов до хра ни ти, јер смо са мо ми би ли ње го ви, и би ли смо 
слич ни ње му, јер смо у ра ним го ди на ма због же ље на ших ро ди те ља 
да не по но ви мо њи хо ве суд би не, би ли иш чу па ни из сво јих за ви
чај них ко ри је на и ба че ни у тај, то бо же, ла год ни ји и бо љи сви јет.

При чам све ово (мо жда и пре ши ро ко) ка ко бих вас при пре мио 
за епи лог ове но ве ле те ка кав ни ми ни смо оче ки ва ли.

Што се за пра во до го ди ло са да с (пр ви пут!) за љу бље ним Леп
ти ром?

Тај но вит је и уви ђа ва јан он уви јек био, ни ка да нас ни је оп те
ре ћи вао ни сво јим по слов ним ус пје си ма, а ни љу бав нич ким осва
ја њи ма, не, ни ка да нас ни је ти ме оп те ре ћи вао, ни ти се хва стао, 
са чу вај бо же. Па и са да, ка да је до пао та кве не во ље, и не сре ће, ако 
ће мо пра во, да се за љу би у не ка кву ано рек сич но вре те на сту, бубу
љи ча ву и на шу ше ре ну ма ту рант ки њу Ма те ма тич ке гим на зи је, ту, 
у на шем квар ту, на Јор да нов цу, пре шу ћи вао је сво је ја де, а ми смо 
са мо по бље ди лу ње го вих обра за, ду бо ких под оч ња ка и про ма ша
ји ма зи це ра на би љар ском сто лу мо гли на га ђа ти ко ли ко му је те шко, 
и ко ли ко га ра за пи њу и ки да ју сви ти хи ро ви пр ве љу ба ви. Не, он 
нас уоп ће не же ли оп те ре ћи ва ти, по го то во не ова ко успо ре не и 
кли ма ве у хо ду, ста ре, да се не ла же мо, али у си гур ном за кло ну 
по ро ди ца, си но ва и кће ри, уну ка и уну чи ца ко ји нас раз га љу ју сво
јим те шким пи та њи ма и раз у зда ним сми је хом. 

Он да се и то до го ди ло.
У пив ни ци, на рав но.
Леп тир је до шао са свим сло мљен; по сли је смо схва ти ли (као 

што се то обич но са мо по сли је ра зу ми је ва) да је бро јао по сљед ње 
да не. Исти не ра ди, још уви јек нас је по бје ђи вао у би ља ру, ни смо 
му би ли ни ко ље на, али нас је ус пут за си пао та квим де та љи ма 
сво је не сре ће у (знао је и он) у по сљед њој ње го вој љу бав ној ве зи, 
да смо се са мо по гле да ва ли, мо ле ћи Бо га, или не ког већ та мо го ре, 
да нам не при у шти та кве пат ње. „Од у стао бих ја од ње, али ми по
врат ка не ма, за љу бљен сам до уши ју, и кад ме од гур не, ја јој се вра
ћам, не мо гу без ње, пр ви пут не мо гу без ми ри са ње не ко же и же ље 
да ми уста увла же ње не усни це, а то ли ке сам, ко је су ме же ље ле да 
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бу дем њи хов од гур нуо од се бе, а са да ће ми та гим на зи јал ка до ћи 
гла ве, на дао вам бог да вам се та ко што де си”, од ла гао је би љар
ски штап и на пу штао пив ни цу с на дом да ће у сјен ка ма кро ша ња 
ис пред Ма те ма тич ке гим на зи је до че ка ти сво ју Ло ли ту (опро сти 
На бо ков), Леп ти ри цу. 

Не, ни смо оче ки ва ли да ће се на ње го вом по гре бу ука за ти та 
ње го ва Леп ти ри ца, Ло ли та, ко год би ла, ни ти не ка од то ли ких град
ских ље по ти ца (са да углед них да ма) ко је су се об ре ле у кре ве ту 
на шег при ја те ља, али се ни смо ни на да ли да ће нам се при дру жи
ти (та ни ко га ви ше ни је би ло) ни та ста си та ста ри ца, кост и ко жа, 
на ко ју је на ба чен кр зен ка пут од нер ца, у ду бо кој цр ни ни, да ка ко. 
Је смо, не ки су од нас, док нам је при ла за ла, пре по зна ли у ста ри ци 
не ка да слав ну, али, авај, за бо ра вље ну глу ми цу, ка ко то већ би ва. 
Хва та ју ћи нас под ру ку, при дру жи ла нам се као ста рим знан ци ма, 
без по здра ва и ика квог уво да. На ус пи ња њу пре ма ста ја ли шти ма 
ау то бу са ис пред Кре ма то ри ју ма, не оба зи ру ћи се на шу збу ње ност, 
сме те ност, ка ко год хо ће те, из го во ри ла је сво ју мо но ло шку ди о ни цу:

„Ох, ка ко су ме по го ди ле Ма хле ро ве Пје сме мр твој дје ци ко је 
сте ода бра ли за опро штај. Као да сте ме не пи та ли с чим би се опро
сти ла од на шег дра гог при ја те ља. Дав но, ка да сам му ја би ла пр ва 
љу бав, а он та ко ђе она ко ус пла хи рен и не вин, тај ми је Ма хлер ишао 
на жив це. А са да сам тек схва ти ла да се нас дво је ни смо са мо тако, 
слу чај но, сре ли. Не, не, и не. Јер не по сто ји по но вље на слу чај ност. 
А ако и по сто ји, он да је ри јеч о не кој ви шој си ли у чи јој смо вла
сти. Та ко сам ја не ка ко и ра зу мје ла наш по нов ни су срет, као но ву 
шан су да ис пра ви мо ста ре за блу де на ше мла до сти. Је сам, ја сам 
би ла по сљед ња, али и пр ва љу бав ва шег при ја те ља, Леп ти ра, (зар 
не?!), ка ко сте га ви, ње го ви вр шња ци, по гре шно и за у ви јек окр
сти ли. И ја сам то пре ка сно схва ти ла. Да сам, он да, дав но, од би ла 
пр ву љу бав, ка кву ни ка да по сли је не ћу до жи вје ти. Али, ето, жи вот 
по не кад зна би ти ми ло стив, па смо нас дво је по но во сре ли се дам
де сет го ди на ка сни је, на ула зу/из ла зу оп ти чар ске рад ње у Мак си
мир ској ули ци. На рав но да сам при хва ти ла ње гов по зив на ка ву. 
По сли је ми је тек, ка да сам се са бра ла од нео че ки ва ног су сре та, 
до шло до сви је ти да ми се он ци је ло ври је ме ни је обра ћао као мени, 
по зна тој глу ми ци тој и тој, с то ли ко не у спје лих бра ко ва и мно штвом 
уну ка, већ да ми је чи та во ве че про си пао већ за бо ра вље не гим назиј
ске фо ло ве и фо ре ко ји ма су се осва ја ле на ив не гу ске у то ври је ме. 
И то ме је по ну ка ло да се по но во на ђе мо на ка ви и пе лин ков цу. И 
на шли смо се. А би ло је по но во исто. Он се ме ни обра ћао као бле
са вој ши па ри ции гим на зи јал ки ко ју је на у мио осво ји ти сво јим 
ша пу та вим бе да сто ћа ма. И он да је сва ки пут би ло исто. Ма ко ли
ко га ја од би ја ла, увје ра ва ла и од ми ца ла, он је на на ше са стан ке 
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до ла зио с уви јек истим тек стом сред њо школ ских фо ра и не бу ло за. 
Он да сам пре ки ну ла, сад ни сам. Увр тје ла сам се би у гла ву да свог 
пр вог удва ра ча и љу бав ни ка вра тим у ствар ност. Тру ди ла сам се, 
упо три је би ла сам све сво је глу мач ко уми је ће, али ни сам, из гле да, 
успје ла.”

Не, ни сте, ни ко се од ни је успио про збо ри ти. А још ма ње је 
био спре ман да при зна ка ко је наш Леп тир из дах нуо с ње ним име
ном на усна ма. Јер се не што, не са мо у пре на гла ше ној и фалш ин то
на ци ји на ше пра ти ље ни је по кла па ло већ и у на шем спо зна њу да 
нам наш Леп тир, ма ко ли ко си шао с ума, а да ми то не при мје ти
мо, и ма ко ли ко се сра мио да нам при зна да се за љу био у ста ри цу, 
па из ми слио (по нос је гр да ри јеч), мла ду љу бав ни цу, не би дао до 
зна ња да нас, обич не ци ви ле, гра ђа не, као обич но, об ма њу је, за
сје њу је и ла же, јер нам го во ри оно што ми же ли мо чу ти, па он да 
ки ти, до гра ђу је, јер нас све во ли и гр ли. О, да. Не што се ту, по на
вљам, ни је по кла па ло, има ли смо пред очи ма обје вер зи је истог 
ста ња, и не са мо да се ни су по кла па ле не го су се и су про ста вља
ле јед на дру гој. ОК. По јед ној вер зи ји: наш се при ја тељ по но во 
за љу био у сво ју пр ву љу бав, али је на ле тио на же сто ко и мор бид
но од би ја ње ствар но сти не ке же не ко ја још уви јек у жи ви у сво јој 
мла до сти, у ше зде се тим го ди на ма про шлог ви је ка и ко ја га при
си ља ва да се вра ти у те го ди не. А он да има мо сад со ли ло квиј 
ста ре го спо ђе, за бо ра вље не глу ми це, ко ја твр ди са свим су прот но, 
да Леп тир је са свим по дје ти њио и слич но.

На од го вор, ме ђу тим, ни смо ду го че ка ли.
Ка да је из ма гле из ро нио пла ви ЗЕТов ау то бус, на ша се пра

ти ља, ску пља ју ћи кра је ве бун де од нер ца, бр зим хо дом устре мила 
пре ма ње му и је два до че ка ла да во зач отво ри вра та и да с по ско ком 
ши па ри це уско чи у ње га.

Одах ну ли смо.

СТРАСТЈЕЈАЧА

Пре ма члан ку 237. Ка зне ног за ко на Ре пу бли ке Хр ват ске о 
игра ма на сре ћу за бра ње но је (осим, на рав но, у кон тро ли ра ним 
усло ви ма) кла ђе ње, коц ка ње и кар та ње, па ме ни је чу ди ло што се 
не ко ли ци на ста ра ца сва ког пет ка под ве че по тај но оку пља ла у 
ста ну мог ком ши је на спра ту, ког ћу за ову при ли ку на зва ти Су сед, 
јер смо се та ко и осло вља ва ли: „Бок дај, Мла ди ћу (на пра гу ше зде
се тих!?)” и „Как сте кај, Су сед?”. Не, ни ка ква бу ка и га ла ма, ако 
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сте на то по ми сли ли, ни је до пи ра ла до ме не; са мо би ми се, с вре
ме на на ври је ме, учи ни ло да чу јем од јек од ба че них ка ра та на сто; 
све се ту, ка жем, од ви ја ло у ти ши ни, кар та ши су пет ком под ве че 
ула зи ли у наш не бо дер и од ла зи ли у су бот ња, по не кад, бог ме, и 
не дјељ на сви та ња. У оста ле да не, кад би се већ сре ли, обич но пред 
лиф том, раз ми је ни ли би по не ку ри јеч о бу да ла шти на ма сва ко дне
ви це, ри јеч – дви је, по на вљам, до вољ не да стар ца увје ре да у ме ни 
има пре шут ног и по у зда ног са ве зни ка, што је он на гра ђи вао за
вје ре нич ким сми је шком, а што је пак не ко ме ко га од дје тињ ства 
пра ти глас мла ко ње и мли тав ца про ми ца ло у за штит ни ка и чу ва ра 
тај не, по кро ви те ља јед не за ко ном за бра ње не стра сти. На сву сре
ћу, на из ла ску из лиф та бр зо смо се ра ста ја ли. Ру ка ру ци, бок, бок. 

Он да сам, не ка ко с на ле ти ма све хлад ни јег вје тра са Сље ме на, 
при мје тио да се, у за ви сно сти, ваљ да, од ве ли чи не уло га, све уче
ста ли је, од но се ства ри из су сјед ног ста на. Су сед је, по све му су
де ћи, гу био пар ти ју за пар ти јом; по сли је се це сиј ских на сло ња ча 
и огле да ла, на ред су до шли те шки пер зиј ски те пи си и рас ко шни 
лу сте ри, сто је ће лам пе и ску по ци је не ва зе. По ми рио сам се већ с 
тим да му је сре ћа окре ну ла, а да он не мо же об у зда ти ту ови сност, 
страст, или што то већ је сте, а ка да су шпе ди те ри из ни је ли огром
не фор ма те уља на плат ну, на рам ке (и на рам ке!), све жње ве (и све
жње ве!) до бро очу ва них лек си ко на и ен ци кло пе диј ских из да ња 
ко ји ма је мје сто у ан ти квар ни ца ма, па на кра ју и ма сив ни сто од 
хра сто ви не пре кри вен чо јом, ду бо ко сам одах нуо као да сам зба
цио с пле ћа ве ли ки те рет. За и ста, и за и ста, по ми слио сам, што бих 
од го во рио по ли ци ји да ми је по ку ца ла на вра та с пи та њем знам 
ли што се до га ђа у мом су сјед ству? Да ли бих на шао пра ви од го
вор? Сад, ако ће мо пра во, ни сам ни ја баш од ју че, ако ни шта 
дру го уми јем се пре тва ра ти, и че сто сам се пред дру ги ма успје шно 
пре тва рао, (уви јек на сво ју ште ту, да ка ко), али, при зна јем, ни сам 
баш био си гу ран да би то мо је уми је ће и ма ло лу кав ство над ја ча
ло мој ку ка вич лук. 

Ох, одах нуо сам, по на вљам. 
На мо је за пре шта ње, ме ђу тим, кар та ши су на ста ва ли са се

ан са ма у пу стом ста ну. Да. Пр вог (зим ског већ) су бот њег ју тра 
угле дао ка ко наш улаз на пу шта не ко ли ци на му шкар ца, сва ки са 
сво јом рас клоп ном сто ли цом обје ше ном о ра ме и уда ља ва ју се, 
за су ти сни је гом, пре ма нај бли жој трам ван ској ста ни ци. И та ко се 
то на ста ви ло: без об зи ра на сту ден и по ле ди це: кар та ши су, све, 
на из глед, по ро дич ни љу ди и до бро си ту и ра ни гра ђа ни, да ле ко од 
сва ке сум ње да кр ше за кон, не из о став но пет ком до ла зи ли са сво јим 
рас клоп ним сто ли ца ма, и су тра дан, пре ко су тра, све јед но, на пу шта
ли згра ду с тим сто ли ца ма на ра ме ну, у кон спи ра тив ној ти ши ни, 
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и као да се уоп ће не по зна ју, па не ма ни по тре бе да се гла сно осло
вља ва ју и по здра вља ју. Да ли је Су се ду сре ћа на по кон окре ну ла 
сво је при је твор но ли це, и да ли му је кар та (ипак!) кре ну ла, што 
се ка же, ни сам знао, али је све ука зи ва ло да ба рем свој гу би так 
др жи у ка квојта квој рав но те жи с до би ци ма. До бра дватри мје сеца, 
ако сам до бро бро јао. 

Тог про љет ног ју тра смо Су сед и ја у исти час иза шли из сво
јих ста но ва; ла жем, че као сам да чу јем ка ко он отва ра вра та, а он да 
бр зо ис ко ра чио, до вољ но бр зо да са гле дам ве ли ку днев ну со бу ого
ље них по до ва и зи до ва са же ље зним вој нич ким кре ве том уз про
зор. Пу стош, ни чег дру гог ви ше ту ни је би ло, осим го лих зи до ва. 
Су сед, ме ђу тим, ни је мо гао са кри ти бла ги под сми јех ко јим је по
пра тио мо ју не при стој ност, у нај ма њу ру ку, али је у рас кли ма ном 
лиф ту стр пљи во че као да се пр ви огла сим. И ја сам се, мо гли сте 
се кла ди ти, огла сио у не под но шљи во не у год ној ти ши ни пе де сет 
и пет ма тар ске ру пе у ко ју смо по ни ра ли. Не сје ћам се ви ше што 
сам про му цао, али сам на тук нуо не што ка ко сам си гу ран (па зи 
сад!) да је но ћа шна пар ти ја би ла те шка и ду га, су де ћи по то ме ка ко 
су кар те до ју тра жу стро пљу шта ле по сто лу. И при то ме сам се, 
сад се мо же те кла ди ти на си гур но, пре гла сно и глу па во за сми јао. 
„Ни смо вам, не дај Бо же, мла ди чо вје че, оме ли сан?!” за бри нуо се 
Су сед. „Ма не, ни ка ко, на про тив!”, још сам бр же од вра тио да мене 
баш до бро успа вљу је шум па да ња ка ра та на сто. Су сед је ви дљи
во одах нуо, али му ни је про ма кло да збу ње ност ни је на пу шта ла 
мо је ли це. „Али вас и да ље не што му чи, Мла ди ћу?” по вјер љи во је 
упи тао. Ни сам имао куд, мо рао сам се ода зва ти: „Да, исти на је”, 
про му цао сам. „А што вас то му чи, Мла ди ћу?” упи тао је он то ном 
уми ро вље ног пе да го га или про фе со ра пси хо ло ги је, фи ло зо фи је, 
све јед но. Као да ни сам чуо пи та ње, пре шу тио сам од го вор. На 
осмом или сед мом ка ту, Су сед је по но во за пи тао: „Што вас му чи, 
су се ду?” Збу ни ло ме је то што ме пр ви пут на звао су сје дом, а не 
мла ди ћем¸ али сам ипак упи тао: „Му чи ме ваш ве ли ки хра сто ви 
сто ко га ви ше не ма те, ви дио сам да га од во зе, а ја чу јем ка ко карте 
па да ју баш на ње га!”

Са да је он шу тио у не под но шљи вој шкри пи по ни ра ња триче
ти ри спра та, не убла жа ва ју ћи за вје ре нич ки за рез у углу уса на. 

„Ох, Мла ди ћу, не ка вас то ви ше не бри не”, ре као је на из ла ску 
из лиф та и пру жио ми ру ку. „Ви ше вас не ће мо уз не ми ра ва ти! Про
дао сам стан и се лим, зна те. А не скр би те ни за ва шу не до у ми цу. 
Ни је она обич на ха лу ци на ци ја и при вид. Јер, што да вам ка жем, 
ни шта лак ше од то га да че тво ри ца за ми сле до бар хра стов сто пре
кри вен чо јом. И да пе ти чу је ка ко кар те па да ју на тај сто”, ре као 
је и од мах нуо као да се ра ди о не ва жној сит ни ци. 
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БАЛКОНМОЈЕДРАГЕ

Чим сам при сти гао у тај град, рас пи тао сам се за бив шу дра
гу. Мр тва је, умр ла је, зар ми ни ко ни је ја вио, из не на да је пре ми
ну ла при је триче ти ри го ди не, че ти ри, до бро де, не ка ко ова ко у 
је сен, од го во ри ли су ми, не без чу ђе ња што до ме не ни је до шла 
ви јест о ње ној смр ти. За ни је мио сам, ка ко и не бих, мо ји су ђач ки 
дру го ви би ли за те че ни, та ко ђе, био је то ма ли град, је дан од оних 
у ко ме су се ду го још по сли је на пу шта ња школ ских клу па упор но 
ње го ва ла ста ра по знан ства, по го то во с они ма из ве ли ког сви је та, 
(у то смо ври је ме вје ро ва ли да та ко не што по сто ји) и за и ста је би
ло пра во чу до да ни ка да ни ко (а оста ли смо у ве зи, што се ка же, 
је смо) пре да мном ни је спо ме нуо смрт мо је дра ге. Све је то би ло 
тим чуд ни је, на са мој иви ци не вје ро јат ног, што су баш они би ли 
свје до ци на ше очај нич ке дјеч је љу ба ви, па су ма што ви тим сми
ца ли ца ма и ла жи ма, по ма га ли ка ко би се нас дво је су сре та ли и 
љу би ли (на свој на чин, ипак, ипак) упр кос стро гој за бра ни на ших 
ро ди те ља, али пра вог од го во ра за мо ју нео ба вје ште ност и њи хо во 
подсвје сно скри ва ње су ро ве исти не, ни смо на шли ни по сли је вре лог 
фишпа при ка ша, ни на кон ис пи је них ча ша (и ча ша) сорт них ви на. 

Јер, би ла је то, да, она пр ва мла де нач ка љу бав на мах ни тост, 
љу бав но лу ди ло из уџ бе ни ка за па то ло шко по на ша ње за љу бље них 
адо ле сце на та, ко ји ни су зна ли са кри ти сво ју сре ћу пред дру ги ма. 
О на ма је, је сте, при чао ци је ли град, из и шли смо на глас, про зва ни 
смо пр вим љу бав ни ци ма ци је лог на шег на ра шта ја. Упр кос ша пу
та вим, ље пљи во до бро на мје рим са вје ти ма, опре зним на го во ри ма 
род би не и при ја те ља да се не ка ко са кри је мо (ни ко ни је знао гдје?) 
и при ми ри мо, сти ша мо (ни ко ни је знао – ка ко?!) нас дво је смо 
на ста ви ли по ста ром: сва ко га би да на по сли је шко ле пре шли пре
ко кор за за гр ље ни и при љу бље ни, у не ком свом фил му, као да око 
нас не ма још не ко ли ко сто ти на, ти су ћу, мо жда, ше та ча ко ји нам 
мо гу са мо за ви дје ти на по љуп ци ма и сре ћи. На оне ко ји су нам 
пред ви ђа ли зао удес, не из бје жно са мо у би ство и пре се ље ње у град
ску ле ген ду о не срет ној љу ба ви, ни смо уоп ће обра ћа ли па жњу. 

А они су би ли у пра ву. Мо ји су се ро ди те љи пре ко но ћи одлу
чи ли за од ла зак у ино стран ство. Нас дво је ни смо сти гли ни да се 
опро сти мо и за гр ли мо на ра стан ку, са мо смо пре ко гла сни ка, (како 
дру га чи је?), обе ћа ли јед но дру гом тај по сљед њи за гр љај, би ло ка да 
(за сто го ди на, на ма је све јед но) и би ло гдје; у овом гра ду, или на 
Мар су, Ве не ри, та ко ђе, све јед но. Та ко се, ето, окон чао наш слу чај, 
та ко се за вр ши ла на ша афе ра, а цир ку су и скан да лу је до шао крај. 
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Не ко ми је си ноћ, ме ђу тим, не сје ћам се ви ше ко је то био, по
сма тра ју ћи ме она ко уне звје ре ног и бли је дог, и с на мје ром да ме 
утје ши, по вјер љи во до шап нуо да је на ше ста ро љу бав но гни је здо, 
за хва љу ју ћи све оп ћој не бри зи град ских вла сти, ко је из го ди не у 
го ди ну од ла жу са на ци ју објек та под за шти том ре ги о нал ног цен тра 
за за шти ту спо ме ни ка, још уви јек на свом мје сту, уву че но и са кри
ве но, та мо, на истом мје сту, на оба ли ри је ке, у дну град ског пар ка. 

Је два сам до че као да се ко нач но ра зи ђе мо, и да се по но во за
пу тим у град ски парк и за ста нем у сјен ка ма сто љет ног ста бла, 
(то по ле, вр бе, пла та на, не знам ни да нас), баш пре ко ку ће, ко ја се из 
ни за оста лих, из два ја ла окру глим се це сиј ским бал ко ном, са свим 
оним ви ти ча стим и не по треб ним ме тал ним укра си ма на огра ди, 
ви ше окре нут ра до зна лим по гле ди ма ше та ча, не го по тре би и удоб
но сти ста на ра. Упр кос шки ља вој јав ној ра сви је ти, из да ле ка се 
ви дје ло да о тој ку ћи одав но ни ко не бри не, као што већ из гле да
ју оне ку ће су осу ђе не на уру ша ва ње и про па да ње, и да је са мо 
пи та ње вре ме на (ка кво ре но ви ра ње?!, ка ква са на ци ја?!) ка да ће 
би ти срав ње на са зе мљом и по рав на та у не кој но вој ар хи тек тон ској 
ви зу ри на до град њи и ин тре по ла ци ја. Бал кон се, све јед но, још уви
јек до бро др жао. Ис ту рен пре ма пар ку, пре ма ста за ма ко је се ис под 
ње га ра чва ју, с на ву че ним там ним пли ша ним за вје са ма, (та ко те
шким да их је она је два раз ми ца ла!) из гле дао је не ка ко мла ђе од 
зда ња на ко јем сто ји. Ме ни ви ше ни шта ни је тре ба ло. Био је то 
наш бал кон. Мо је дра ге и мој. Он да, дав но, у по чет ку, ка да су нас 
ро ди те љи већ пре се ли ли у раз ли чи те шко ле, и ка да су нам за бра
ни ли да се уоп ће ви ђа мо, а ка мо ли по раз го ва ра мо и до так не мо, 
нас дво је смо се на ста ви ли љу би ти кроз су мрач ну из ма гли цу сви
та ња, кроз га реж бу ђе ња ин ду стриј ског гра да, ње го вих ље ва о ни
ца, мли но ва, ла на ра, ци гла на, ше ће ра на, све јед но, бес тје ле сно, на 
да љи ну. Да, баш смо то ра ди ли, у та дав на сви та ња. Мо ја дра га је 
по ла ко рас тва ра ла за вје се на ба ло ко ну и ода тле ми сла ла сне не и 
ме ке по љуп це, а ја сам јој свом вре ли ном да ха уз вра ћао из сјен ки, 
па смо, за тим, гр ли ли са ми се бе, по ла ко ускла ђу ју ћи на ше крет ње 
и уз да хе, чвр сте за гр ља је око ра ме на, кли за ње дла но ва низ бо ко
ве, на сла ња ње и при пи ја ње ко же уз ко жу, да ха уз дах, као што то 
мах ни ти чи не у же љи да за гр ле и об уј ме оног дру гог, не до хват ног, 
а та ко бли ског. Пре ко да на, кад би нам се ука за ла при ли ка да се 
са мо по гле да мо у про ла зу, обо је смо се сми ја ли и да ва ли оном 
дру гом на зна ње да то што чи ни мо ни је баш нор мал но, и да ће мо 
кадтад мо ра ти пре ста ти и с том игром, или што је то већ би ло, 
али би већ су тра дан чи ни ли исто: у сви та ње би се те шка за вје са 
за њи ха ла и по ла га но раз ми ца ла, и ме не су оба си па ли вре ли по
љуп ци, без пре стан ка, без пре стан ка... 
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Ма гла се ди за ла са во де, град се бу дио, до шло је ври је ме да се 
од мак нем и по ђем. У јед ном ми се ча ску учи ни ло да се иза мо јих 
ле ђа за њи ха ла и рас тво ри ла те шка за вје са, али ни сам имао сна ге 
да се окре нем.
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РАДОМИР УЉАРЕВИЋ

ШАКАЗЕМЉЕ

ЈУТАРЊИ ДНЕВНИК

ово је јутарњи дневник 
који доносим из снова 
који прејудицира сваку јаву

који су овлаштени за убијање 
ноћас су одрадили добар посао
костур са којим пијем кафу 

послужену на тасни направљеној 
од књиге Силвије Плат 
доноси смртоносну помоћ 

смртоносни мелем 
упакован у мале кутије
made in zapad
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ШАКА ЗЕМЉЕ

радост ме није напустила
Господ је захватио ову шаку земље 

на улазу на планету Земљу пише:
ниједна ствар не сме да ти види лице

ноћу се кријем од себе
кријем се од кревета 

од јастука од јоргана од прозора 
од лампи од лустера од књига

дању од оловака од телевизора 
од тв тањира од радијатора 

од закуцаних ексера у зидове 
који као да су некад нечем служили 

од празних рамова за слике 
које ћу можда једном попунити 

каквим год садржајем
каквим год 

кријем се од свега 
што би можда могло постојати
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ФАНТОМСКИ БОЛ ГЛАВЕ

Песме су дело безпосленог духа 
Овидије 

ко зна да ли се икада будим
или само прелазим из сна у сан 
преносим туђе успомене 
трећим лицима 

свет приноси жртву 
свом незаситом нацизму
и ми смо додали суварак
нека изгори било ко 

добро одавно није добро 
нека опет невини буде распет 
након пресађивања ума
да останемо што смо

свет је удвостручен
онај што умире испред огледала
убија онога који га је убио
(самоубице убијају друге)

тумачећи тај сан
све је на свом месту 
убица дознаје за своју невиност
жртва затиче нож у својој руци

посматрачи нека поскидају скалпове
нека микроскопе усмере према звездама
оне су минијатурне
оне су луче микрокозма

ко је рекао да смо ми 
животно дело Творца
јер нас умножава 
у толико и толико примерака

пропустили смо 
реалне шансе да нестанемо
али тек кад мине
фантомски бол главе
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ПОВЛАШЋЕНИ ПАЦИЈЕНТ

на неуропсихијатријској клиници 
редовно срећем Господа 
који долази на часове код Бога Оца 

ја сам повлашћени пацијент 
пратим на екрану 
своју љубичасту памет 

и видим све пролапсе 
и пропадања у небеса 
има ли лудака који може спасити грам памети 

има ли памети 
која мора спасити лудака 
који прелази из тела у дух 

Господе Исусе Христе сине Божији 
помилуј ме грешнаго 
и одведи ме на друго одељење 

да се родим после ове 
баналне смрти
да ли сам се ја оно 

непрекидно ругао себи 
са оне узвишице 
са равне гомиле 
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ОПИС ЈЕДНОГ СНА

витлам узетом руком 
која не може да држи мач

ходам на нози која је узета 
скакавац чека на локвању 
и подучава новој стратегији 
новим облицима постојања 

имам у њега неограничено поверење 
он скаче двадесет седам метара 
колико и онај 
Кјеркегоров верник

који за разлику од овог скакавца 
нема снаге да поверује
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ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ

ЈУДАЈЕФАЦА

Се ни Но ви це Та ди ћа

По је ван ђе љи ма, ка нон ским спи си ма хри шћан ства, нео пи си
ви Ју да из Ка ри о та „ка но ни зо ван” је као ар хи и здај ник, гре шник 
без ис ку пље ња под чи ји ску тoм мо же убе ћи сва ки из дај ник, а да 
му ни нок та не ви ри. Дан те гa je свој ски збри нуо у Де ве ти круг 
па кла; да кле, као ме то ни ми ју из дај ства о ком се ни шта при клад
ни је не мо же ре ћи од са мог из го во ра ње го вог име на под ље ног на 
сло го ве – ЈУДА. .... 

А то по че му је Ју да из ни ман ни је ма ло ако зна мо да је сам 
Христ на Tајној ве че ри, на кон што је об ја вио да ће га је дан од њих 
из да ти, за све том тр пе зом ре као сво јим пра ти о ци ма (уче ни ци ма): 
„Син чо веч ји, да кле, иде као што је пи са но за ње га; али те шко 
оно ме чо вје ку ко ји из да си на чо ве чи је га; бо ље би му би ло да се 
ни је ро дио онај чо вјек” 

Христ ов де збо ри као онај ко ји уна пред ја сно уви ђа где ће и 
ка ко ће за вр ши ти свој пр ви до ла зак, а сво јој ви зи ји при кљу чу је и 
то шта ће се зби ти са оним чо ве ком ко ји ће у све у куп ном сле ду 
до га ђа ја од и гра ти уло гу из дај ни ка. (Из дај ство, да кле, не мо же 
би ти ни ко ме опро ште но, па ни он да кад је оно не из бе жно. А то 
уи сти ну зна чи да је из дај ник јед но са сво јим чи ном.) Тај чо век је 
це ло вом су вим под му клим из дао Спа си те ља ро да људ ског све
ште нич ким гла ва ри ма, огре злим у сра му ла ко мо сти, за ци гло 
три де сет сре бр ни ка. Е па!...

Из дао га је по љуп цем, зна ме њем нај ду бље при вр же но сти! И 
тај гест је не ду го по том из дај ник особ но пла тио гла вом, це ном 
ко јом се пла ћа нај цр њи грех људ ски. Као да је све до тан чи на до
го во ре но! И као што је то ма њеви ше сви ма по зна то, ис ку пи тељ 
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на след ног (Ада мо вог) гре ха, што па де на људ ски род и угне зди се 
та мо, рас пет је на крст и ча вли ма цр ним, гво зде ним, при ко ван на 
пре го ле ми хра сто ви крст, ко ји је под би че ви ма сво јих ве ле му чите
ља до нео на по ви је ним ле ђи ма, на ко ји ма бе ше упи са на истин ска 
ма па Ју де је у бо ја ма и ни јан са ма бо ја ко ју је Ње го во те ло из ло жи
ло док је, за си па но свим и сва чим што је мо гло до спе ти до ру ку 
про го ни те љи ма, жа ло сно по ср та ло и уги ба ло се од бо ло ва стра вич
них, пра ће но псов ка ма бе стид ним и оп ту жба ма без ум ним, разу
ла ре ног пу ка хе бреј ског ко ји је (ка ко то зла пу чи на уме и мо же) 
на озве рен по зив сво јих са мо жи вих, гну сних, пла хих и ла ко мих 
гла ва ра гу ба во га ср ца, вер ских и мир ских, за бри ну тих мно го стру
ко за свој вла сто но сни по ло жај) ки ди сао да уз не до ре че но ста но
ви ште Пон ти ја Пи ла та, про бле ма тич ног на ме сни ка и за ступ ни ка 
ин те ре са моћ ног Ри ма у твр до оку пи ра ној Ју де ји, ис ка ли свој јед 
и гнев на Мла ден ца ко ји је не јед ном ја сно и гла сно из ја вио да 
ње го во цар ство ни је од ово га све та у ком зло рас ко мо ће но и за
зор љи во ца ру је. А о сло бо ди дру го оп ту же ног, пе ри фер ца Ва ра ве, 
у ка кви ма људ ски свет по чев од суд бо но сног Из го на из Вр та еден
ског не оску де ва, а то се про те же от ка да се људ ски род оти снуо у 
не чит ку исто риј ску пу сто ло ви ну, ко ја не по се ду је уну тра шњи 
сми сао и циљ већ се на вратна нос, отудод о вуд, ко ви тла и при
кла ња ра зно ра зним про јек ти ма и рас про јек ти ма, у за ви сно сти од 
од но са сна га на гло бал ној сце ни... 

Она, Во ља Го спод ња, би ла би из вр ше на да ка ко, мо ра ла би бити, 
и да се Ју да ни је се на шао у Спа си те ље вом нај бли жем окру же њу, 
али је сте на ме сту где је тре ба ло да при ми па ри це и при мио их је! 
Учи нио је зло де ло мо жда за то што му је по ну ђе но да пред ња чи, као 
стру ње ник ко ји је при па даоЗи ло ти ма,по бу ње нич кој сек ти ко ја је 
тра жи ла во ђу за ко нач но осло бо ђе ње од рим ске ме га оку па ци је, а 
у скло пу је вреј ског сна о иза бра ном на ро ду и по нов ном ус по ставља
њу раз ва ље ног и па лог Да ви до вог цар ства, што, ка ко је већ на го ве
ште но, ни је би ла Хри сто ва по ру ка, бу ду ћи да је ње го ва ми си ја има
ла из осно ва друк чи ји циљ: за ме ну ма ча по љуп цем као фун да мен том 
за „ус по ста вља ње мо гу ће ци ви ли за ци је љу ба ви у ха о су људ ске 
исто ри је”. Да кле, из дао га је Ју ду шка из Кари о та, а мо гао је и не ко 
пе ти или де ве ти! Из да ја је, прин ци пи јел но, мо гла би ти ова пло ће на 
и у ли ку Пе тра, Ја ко ва,То ме, Јо ва на За ве де је ва; би ло ког од апо сто
ла, да о обич ним љу ди ма и не збо ри мо, јер je у скло пу по ср ну лог 
људ ског ро да, ко ји је Го спод на у мио да спа се, на на чин ка ко је то 
кон цеп ту ал но об ја вље но, сва ко, са свим оче ки ва но, мо гао фи гу ри
ра ти као ве ле и здај ник, те је са мим тим Ису су, бож јем Мла ден цу, 
из дај ство би ло га ран то ва но. Љу ди то зна ју и не зна ју, не та ру мо зак 
о то већ га ко ри сте за опи пљи ви је ства ри, ко је и не мо гу да на бро је, 
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са мо осе ћа ју да оне по сто је, али Спа си тељ је то имао под кљу чем 
и де ло вао је сход но сво јој Ми си ји, убе ђен да је чо век пре пре ден 
та ко и то ли ко да му је сло бо да, до кле год му је дра га, а то зна чи док 
год је мо же ис ку ша ва ти ка ко му се хо ће а да за то не сно си сра мот
не и по сти ђу ју ће пре ко ре, у крај њој ли ни ји дра жа у там ној и ме
мљи вој пе ћи ни од роп ства у бли ста вој па ла ти. А Исти на и Прав да 
од ла жи и крив де. Те да ће све то Ње го вим до ла ском и при ма њем 
Ње го вог ис ку пи тељ ског за ве та свим љу ди ма. би ти за стра шу ју ће 
убе дљи во, нај пре ње го вим пра ти о ци ма, на реч спрем ним да га сле
де су сто пи це, ма да су са ми стрк кну ли из Вр та и раз бе жа ли се куд 
ко ји под окри љем мр кле но ћи кад је сти гла по те ра! (И по ка за ће се 
као кре ди бил но за што су то учи ни ли. Јер да ни су, би ли би упам
ће ни као они ко ји ни су ус пе ли. А шта би он да би ло са Цр квом 
бож јом у по во ју, да ли би и ко ли би је по ди гао!?)

Ства ри сто је бит но друк чи је што се са мог Ју де Иска ри о та 
ти че ако је баш он пред о дре ђен да од и гра уло гу из да ји це у хри
шћан ској ви зи ји спа се ња. Он да се он ту мо рао на ћи као ан ти под 
са мог Ису са Хри ста, да за јед но обра зу ју бе о чуг ис ку пље ња и обе
ћа не над зе маљ ске уте хе. Ју да је, раз у ме се, у та квом ви ђе њу ства
ри ро ђен да бу де ка пи тал на „жр тва без ис ку пље ња”, јер га ча ша 
ко ја му је на ме ње на ни ка ко ни је мо гла ми мо и ћи, као год ни Хри
ста ње го ва. (Христ је мо рао би ти из дан да би се ви де ло ко је.) Он 
уи сти ну и ко ли ко је ду хов но за пу штен род људ ски, због ко јег је 
и по слат да га нај зад ус пра ви по во љи сво га не бе ског Оца и ко нач
но вра ти на за бо ра вље ни пут – пут из ба вље ња. Ада мо ви по том ци 
ко ји згре ши ше у свом пра о цу тре ба ло је, ако сле ди мо Ари сто те
ло во ко ри шће ње чо веч јег ума, да по ау то ма ти зму, без по себ ног 
тру да њи хо ва, бу ду ис ку пље ни у Хри сту, али зна мо да се то ни је 
зби ло. Уме сто то га, мо ра ли су про ћи кр оз Ју ди но ис ку ше ње, да кле, 
кроз опе ра ци ју из да је, да би уз по моћ бож је ми ло сти и Хри сто вог 
на у ка ко ји га је од вео на крст, „про бу ђе ни”, нај зад пре по зна ли 
пра ви и је ди ни пут и обез о ру жа ни, крот ки и сми ре ни у ср цу кре
ну ли за њим, ис ку пи те љем сво јим, ко ји на зло од го ва ра ше до бро
том, јер је до шао да узме да би мо гао да да де, да спа се за спа се ње 
спрем не, да по у чи а не да би му пље ска ли, ни ти да се осве те ла ти 
да би га се бо ја ли. То се на ме ће као за ко но мер ни па ра докс спа се
ња, јер би ти спа сен без ве ли ког тру да сво га, или из го лог стра ха, 
не при ма се као ра зум но ни ти пе да го шки ис прав но и он то ло шки 
за сно ва но. Сле ђе ње је дин стве ног Ису со вог на у ка под ра зу ме ва огро
ман и је дин ствен труд, ко ји се при хва та од луч но, са крот ко шћу и 
сми ре но шћу у ср цу, са ода но шћу ко ју ни шта не мо же да оме те. У 
про тив ном, све ту у ком се са из да јом не би мо гло ра чу на ти, уз сва 
оста ла зла и под зла ко ја се с њом укр шта ју, не би би ло ну жно ни 
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по ка зи ва ти пут спа се ња љу ди ма, јер би то зна чи ло да по јам о спа
се њу да свест о по врат ку ни је утр ну ла; да су, да кле, нео п ход ни 
усло ви ту, са мо тре ба да се освр ну за со бом и уви де да су по ср нули 
и шта им тек пред сто ји да би се ис ку пи ли.

На ук Св. Јо ва на, Хри сто вог прет ход ни ка, био би без дво у ми
це до вољ на по моћ. Нај зад, спа се ње укљу чу је сло бо ду во ље, оно и 
по чи ва на сло бо ди во ље, јер је спа се ње иза бра ни дар; уко ли ко се 
не ко до бро вољ но при кла ња по ср ну ћу, о ње го вом спа се њу не мо же 
би ти го во ра. (Ма да је у сфе ри исто ри је би ло спа си ла ца по за по
ве сти, за ко зна чи ји ра чун, и спа се них на си лу ко ји то хте до ше 
из бе ћи. И то ма сов но!... Не фа ли та квих ни да нас.) Ни чег што је 
име но ва но као спа се ње ни да нас не фа ли у то ли кој ме ри да би се 
до ве ла у пи та ње са ма чи ње ни ца да је би ло. („Тра го ви су мно ги до 
пе ћи не.”) Исти на је да је спа се ње кат кад ко шта ло мно го, али ни је 
не у ме сно твр ди ти да се це на ко шта ња по ди за ла, за ви сно од то га 
кад се на ђе на днев ном ре ду. Ка кво ћа људ ске ду ше ма ње зло под 
при ти ском ве ћег зла пре о бра жа ва у на су шно до бро... То је ње зи но 
ре зер вно свој ство... А шта ако је Ју да био пред о дре ђен да све то 
ја сно пој ми, са бе ре и оду зме, по де ли и по мно жи? Да би по том он 
сам, Ју да Иска ри от особ но, уз Хри сто ву пре ћут ну са гла сност, обе
руч ке при мио те шку суд би ну, по ко јој би му уно сни је би ло да се 
ни је ро дио, и пре у зео је на се бе да сам сво је вољ но оба ви оно што 
је би ло за да то да бу де оба вље но. Он је у том слу ча ју са мо ћу дљи
ви вој ник на све том за дат ку ком је би ло су ђе но да се про бу ди, 
при диг не и огр не се сво јим скром ним огр та чем тре ну так пре од
лу чу ју ћег зву ка тру бе. И за тај тре нут је, ка ко се не чуј но по ка за
ло, и бли жи и да љи Хри сту од оста лих. Да кле, да да то за о кру жи
мо: Они ко ји згре ши ше по си ли за ко на у пра о цу Ада му, од лу чи ше 
из да ти Оног ко ји је по слат да скон ча на кр сту за веч ни жи вот, 
ка ко би смо ми пој ми ли ко су и ка кви су, и ти ме сте кли нео п хо дан 
услов за спа се ње, уз да ље не у мор но бде ње над са ми ма со бом. 

(И као што по сао сва ки тре ба ба та ли ти ако он са мом по сле
ни ку те шко па да, мо жда слич но ства ри сто је и са по слом спа се ња. 
Ме ни ни је да то да чин спа се ња раз у мем као сте шње ни ко лек тив
ни по ход, ма да спа се ње си ло ви то пле ни мо ју па жњу као пред лог 
Уго во ра о том чи ну. При клад ни је је по је ди нач но спа се ње, у то сам 
без тру да убе ђен. Хри ста ви дим као бо го чо ве ка ко ји се не обра ћа 
ма си као це ли ни, не ус та но вље ној уста но ви већ по је ди цу по на о соб 
у ма си. То уна пред сва ки по је ди нац тре ба да зна, на рав но, ако се 
од и стин ски при кло нио спа се њу.)

(Што се ме не ти че, све че шће по ми шљам на ве ли ку гу жву 
на до мак вра та ра ја... Не мо гу да на при сто јан на чин одо лим тој 
ала вој по ми сли.)
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2.

Сто пу та би за ре дом пред о дре ђе ни Ју да из дао сво га учи те ља 
за 30 сре бр ни ка и исто то ли ко пу та би се по ка јао и обе сио, бу ду ћи 
да не ма из бо ра, ма да се др жи од луч но и при бра но као да га уве лико 
има, јер он, Ју ду шка, не зна ни ти мо же зна ти је ли или ни је пред
о дре ђен; то уна пред мо же зна ти са мо Христ ко ме су отво ре на вре
ме на, али се он о то ме не из ја шња ва. Ју да је, да кле, ве ро вао, мо гао 
је ве ро ва ти, да не де лу је у скла ду са сво јом во љом кад се на го дио 
с про го ни те љи ма о це ни из да је Спа си те ља и кад ли је при мио 30 
сре бр ни ка, све док се ни је гор ко по ка јао због то га. Ни по ка ја њем 
то ни је ау то мат ски оспо рио, са мо је, мо гло би се то ли ко ре ћи, увео 
у оп ти цај прет по став ку да свој гну сни чин не би ни кад по но вио, 
ни под ка квим усло ви ма

Ако је баш он, сам Ју да, пред о дре ђен да бу де онај чо век ко ји ће 
за ни штав не па ре од и гра ти стра хо ви ту уло гу из да ји це у над на рав
ној ви зи ји спа се ња, он да се на ли цу ме ста из да је мо рао на ћи и онај 
ко ји је из дан, сам Спа си тељ, да за јед но за тво ре пр стен над зе маљ ске 
уте хе на кон Па да и Из го на из Еден ског вр та због пра ро ди тељ ског 
гре ха, ко ји је укљу чи вао спа се ње и веч ни жи вот као ко нач ну по беду 
над смр ћу. Да кле, у та квом ви ђе њу ства ри Ју да је ро ђен за то да бу де 
ка пи тал на „жр тва без ис ку пље ња”, јер га ча ша ко ја му је па ла у део 
ни је мо гла ми мо и ћи, као год ни Хри ста ње го ва. (Христ је мо рао бити 
из дан да би се ви де ло ко је Он уи сти ну и ко ли ко је ду хов но за пу штен 
род људ ски, по ра ди ког је и по слат да га ус пра ви по во љи сво га не
бе ског Оца и вра ти на за бо ра вље ни пут – пут из ба вље ња. Ада мо ви 
по том ци ко ји су згре ши ли у свом пра о цу тре ба ло је, ако сле ди мо 
Ари сто те ло ву ло ги ку, да по ау то ма ти зму, без особ ног тру да њи хо ва, 
бу ду ис ку пље ни у Хри сту, али зна мо да ни је би ло та ко. Уме сто 
то га, мо ра ли су про ћи кроз Ју ди но ис ку ше ње, тран спу ти цом из даје 
Хри ста, да би уз по моћ Бож је ми ло сти и Хри сто вог на у ка ко ји га 
је од вео пра во на крст, „про бу ђе ни” пре по зна ли пра ви пут, Хри
стов пут, и обез о ру жа ни, крот ки и са стреп њом у ср цу ома кли за 
њим, Спа си те љем сво јим, ко ји на зло од го ва ра до брим, јер је до
шао да да де, а не да узме, да спа се за спа се ње још не спрем не, да 
по у чи, а не да би му пље ска ли ни ти да се све ти да би га се стра
ши ли. То се на ме ће као за ко но мер но, јер би ти спа сен без ве ли ка 
тру да сво је га, или из го лог стра ха, не при ма се као пу но ва жно.)

3.

Од Ју ди ног скон ча ња вре ме, у про мен љи вом рит му, ра ди за 
ње га – Иска ри о та! Чу ва ри Ју ди ног култ ног по љуп ца и усу ка ни 
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на ста вља чи де ла ње го ва, ма ло по ма ло, ту и та мо, да нассу тра, за 
раз ли ку од са мог Ју де, под ве за ше ду ше и до ка за ше да је ла ко из
да ти Хри ста.И ви ше одто га, али о том – по том...

*

У европ ској за јед ни ци на ро да ко ју је упри ли чи ло хри шћан
ство, ју до ли ки су из да ва ли сво је бли жње при нуд но и до бро вољ но 
као што то и да нас чи не. Бли жњи је ту до бро да шао да по слу жи 
као сред ство. Са мо као сред ство... 

Исто риј ска из дај ства, по при ро ди ства ри не ма ју, да кле, ни ти су 
мо гла има ти, над на рав ну гла зу ру ко ју има Иска ри о то во из дај ство, 
јер су се од и гра ва ла на ни жем пла ну. Али то нас не ли ша ва оба ве
зе да раз ли ку је мо бру тал на из дај ста ва, из вр ше на под не ком, ко зна 
ка квом при си лом, по из ри чи тој за по ве сти, од из дај ста ва из са свим 
лич не зло бе, мр жње, за ви сти, љу бо мо ре, па ко сти жу те, отров ног 
пе да го шког ко ри сто љу бља и ко зна ка квих све па сја лу ка за ко је 
је над ле жна „ло ги ка жу чи или де бе лог цре ва”. Уз то, не би смо 
сме ли гу би ти из ви да ни раз ли ке у сте пе ну при си ле у пр вој гру пи, 
па ни сам мо тив из да је и њен ма те ри јал ни екви ва лент у дру гој.

Раз ли ка у сте пе ну мо гућ но сти из бо ра ме ђу они ма ко ји су на 
овај или онај на чин при си ља ва ни на из дај ство мо гла је би ти, и 
би ва ла је, за пре па шћу ју ће ве ли ка, као год и раз ли ка у нео до љи
во сти са мих мо ти ва ко ји су из дај нич ке ма љу ге ин спи ри са ли на 
из да ју. Има ју ћи на уму дра сти чан пад мо ра ла у да на шњем све ту, 
уве ре ни смо и у то да је с ци ви ли за циј ским по ма ком у ро бу сној 
ме то до ло ги ји на во ђе ња на из да ју соч на шар га ре па по си ли инер
ци је од не ла убе дљи ву пре ва гу над шта пом, и да је пла хо ра стао 
број љу до ли ких ко ји су ко мот но при ста ја ли на из да ју, али (за уте ху 
сви ма они ма ко ји же ле да са чу ва ју ве ру у до бре љу де) мо гло се 
сре сти и та квих ди вот ни ка ко ји су се у из да ју про сто ома кли, кли
зну ли по не ви де ли ци као у без дан там ни и вла жни; ко ји су пре
сту пи ли, тек под те шким уце на ма или же ле зним му ка ма, са тр тог 
те ла, бло ки ра них чу ла, у ста њу аго ни је, том до бра но за ма гље ном 
гра нич ном по ја су из ме ђу по лу све сти и не све сти. (Увид у тех ни ку 
му че ња од пам ти ве ка оби лу је у том по гле ду при ме ри ма пред ко
ји ма при стој на ме ра па ме ти на гло успо ра ва ко рак, под ле жу ћи 
при ми сли да је зло ма што ви ти је од до бра.) 

4.

Он да кад је из да ја у ра зним ви до ви ма, про пра ће на лаж ју, 
пре ва ром и под ва лом, по ста ла на да све рас ко шна кра ва му за ра 
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бр зо мет ног сти ца ња до ба ра и усва ја ња на чи на оп хо ђе ња, ко ји су 
ма лопо ма ло ула зи ли у мо ду као сло бо до у ман и не дог мат ски вид 
ко му ни ка ци је, да би се на јед ном све про мет ну ло у не што оча ра
ва ју ће и у при ват ном и у јав ном жи во ту, јер се ра сто ја ње из ме ђу 
на ме ре и ци ља крај ње ефи ка сно сма њи ло уво ђе њем у прак су тзв. 
пре чи це. Стра те ги ја успе ха у вре ме ко је рас ко мо ће но на шим зо
ве мо, од лу чу ју ће ра чу на на из да ју, на ра зним ни во и ма и у ра зним 
ва ри јан та ма, као на пре чи цу за оба вља ње мут них и ис пла ти вих 
по сло ва, из тај них фон до ва ко ји се оби ла то и без има ло за зо ра 
ко ри сте. До бро одав но ни је ви ше оно што је ча сно већ оно што је, 
пре све га, убо ји то. (Мо же би ти и кр вљу по шкро пље но, са мо не ка 
ши ри но здр ве ми ри сом ши ћа ра и од лу чу ју ће ути ре пут ка ши ћа ру.) 
Мо рал ту до ђе као сред ство за ис пи ра ње уста, за то да по слу жи 
као фор ма за кло на, шми ра, као па ра да да се за ма жу очи на ив ним 
и ла ко вер ним, ина че пу сти те љу ди кра ју ту одав но на тру лу и пле
сни ву ста ру ди ју... Но ве окол но сти бит но су про ме ни ле и по на ша
ње на ру чи ла ца из да је пре ма ње зи ним по чи ни о ци ма. На ру чи лац 
по сла шти ти свог пу ле на све док му овај ко ри сти, док му пра ви 
за ви дан по сао; др жи га на од сто ја њу до ду ше, али без уз ма ка рачу
на с њим и да нас и су тра и уне до глед; не ка га ту, при ру ци. Аги лан 
и ве што ко сти ми ран из дај ник је по ја ва до ста рет ка и вр ло дра го
це на, ин сти ту ци ја та ко ре ћи, у скло пу раз град ње ми ле ни јум ски 
кру тих об зи ра. То је, без има ло сум ње, то ли ко ве ли ки по мак да је 
са мо из дај ство у за пре па шћу ју ћим ви до ви ма уз ди гао до оп се њу
ју ћег чи на ко ји на дра жу је ма шту пре га ла ца жељ них ла ког и брзо
твор ног успе ха што све прав це чи ни мо гу ћим. С вре ме ном, да кле, 
иде, до ла зи и од ла зи све... Чо век је ства рао свој људ ски свет, уче
ћи при том на гре шка ма, али с му ком, јер му се пред мет ства ра ња 
ус пут ма њеви ше оти мао, на ви ка ва ју ћи га на по ра зе, на сва ко вр
сне на док на де за ја де, те на све рђа во што из то га про ис ти че, па 
чак и на из да ју у ра зним фор ма ма и под раз ли чи тим зна ме њи ма. 
А сва ка из да ја је сим бо лич но узев ши из да ја Хри ста, спа си те ља; 
из да ја је дин стве ног гор њег пу та, док је сва ко обез бо же но на ви ка
ва ње на из да ју – на ви ка ва ње на Ју ду.  

Али до ћи ће и ва кат кад се ви ше не ће има ти шта из да ти! To 
ће би ти про блемгро ма да под ко ји ми не мо же мо по ту ра ти сво ја 
сла ба шна пле ћа. Уме сто то га, из не ће мо не што као ме ди ка мент за 
при би ра ње не при бра них. За сва ка кав не сој лук!
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ЗОРАН ХР. РАДИСАВЉЕВИЋ

КРЕТАЊЕ

КАДИФИЦЕ

Милошу Ковачевићу

Драге моје кадифице
Које зовем
Жуте љубичице
Не залих вас синоћ
Заливах себе

Пробудих се у поноћ
Прво што урадих
Залих своје кадифице

Ујутру
Оне све процветале
Љубав ми узвратиле
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БЕТОНИРАЊЕ ЖИВОТА

Михаилу Шћепановићу

Ујутру
Уз кафу
Пијем ракију

После доручка
Пиво
Мамурлук отклањам

То је
Бетонирање живота

Одем на реку
Река тугу ми враћа

Пред ручак
Ракија
После ручка
Вино

Кад мало дремнем
Пиво

Одем на реку
Река тугу ми враћа

Пред вечеру
Ракија

Пред спавање
Пиво
Уместо седатива

То је
Бетонирање живота

Ноћу се преврћем
Не могу да спавам
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Чекам да сване
Да уз кафу
Попијем ракију

И одем на реку
Која тугу ми враћа

КРЕТАЊЕ

Устанем
Попијем кафу и ракију
Доручкујем сланину

Купим Политику
Савети лекара
Не једите масно
Не једите слатко
Престаните да пушите
Оставите алкохол
Избегавајте сукобе у породици
Више се крећите

Крећем се
Од телевизора
До фрижидера
Да узмем све оно
Што ми је забрањено
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КРЕЧЕЊЕ

Кречим стан
С пријатељима
Пијемо пиво
Дружимо се
Траје дуго
Жена се нервира

Каже
Да смо платили мајсторе
Све би било готово
За три дана

Кажем жени
Нигде не журим
Сваким новим кораком
Смрти сам ближи

КОФЕР ПУН УСПОМЕНА

Спремам се на пут
У коферу
Успомене само 

Морам да отпутујем
Не могу
С намрштеним лицима
Са злобницима
С онима
Који само на паре мисле
Којима је рачун у банци
Од породице важнији 
Од живота

Нема насмејаних лица
Веселих мушкараца и жена
Који бесплатно расипају срећу



538

Смисао живота посташе
Сплавови
Бесна кола
Скупи телефони
Дрога
Сплаваруше

Нико ништа не чита
Познато ТВ лице каже
Мој омиљени писац
Ана Карењина

Куда иде овај свет
Улазимо у црну рупу свемира
Бог нам се не јавља
У њега не верујемо

Одлазим
Са својим кофером
Пуним успомена
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РАДОВАН ЖДРАЛЕ

ЦРВЕНЕРЕКЕ*

у детињству сам слушао од баке 
да дунав извире из раја испод богове куће
у ту библијску причу
веровали сус ви гавранови и друге птице
стари људи су из радозналости желели
да виде то место и у рају 
и ишли би уз његов ток
све до извора
и одиста би се уверили да извире испод богове куће
причали би да бог захвата воду из извора 
точирима бундевиног цвета
да се напије
или да спреми ручак себи и анђелима 

када божја река напусти границе раја
посветио би је архангел гаврило говорећи
света реко ти сада напушташ господова станишта
где ни трун није пао у твоје воде
служила си да напајаш биље и животиње у рају
да им дајеш живот 
што је смисао свих река
и оних које извиру на земљи 
и тебе која извиреш у рају 
не дај да те тамо доле отрују и загаде којечиме
буди животодавна и плава као небеса
без чисте воде у овој светој реци 

* Одломак из истоименог романа
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живот би био отрован и опогањен
доле живе бића без савести
земаљске реке су већ загадила

ниједна више не може да се пије
када анђели сиђу на земљу
немају где да умију своја лица
већ чекају кише

и виле се жале да немају где да се окупају
осим у речним рукавцима где је заостала она прва вода 
где још живе оне прве рибе и птице
које сваке вечери удружене певају побожне песме
ту се окупе и рибе
шарани сомови црвенперке буцови јесетре моруне
дође и господар свих риба велики сом дабомар
па птице водомари роде чапље 
гавке галебови небеске птице ждралови и лабудови
када су тихе вечери у ритовима се чује божанско појање
какво људи својим хоровима не могу да досегну
те песме могу зачарати онога ко им се сувише приближи
тој опасности су изложене младе девојке
које пожеле да се окупају у том рибоптицо појању

има једно место на левој обали
зове се плави рит
где су некада давно 
младе лепотице зашле у само коло рибоптицо гласова
и ту засвагда претворене у трску
ту трска расте 
у виду кола
стабљике су беле као лабудови и тихо шуме
када девојка пожели да се уда
треба само да се умије водом 
која ту борави и одмах нађе суђеника

о том месту латински писац лукреције кар у делу OMNIA LIBRIS 
DE DANUBIUS 

пише да у тој реци има демона
који су пола људи пола ђаволи
који однесу на дно реке
неопрезног купача или купачицу
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лукреције кар пише да су баш на том месту
римски војници побили и побацали у реку тамошње племе сармата
и старих сорба
лукреције пророкује да ће се сличан догађај десити у двадесетом веку

на месту где ће се остварити лукрецијево пророчанство
становници града купали су се лети

на ускршње вече младе грађанке би
долазиле овде са китама цвећа 
да реци честитају васкрснуће бога 

када налете оштре и дуге зиме са севера
река се заледи
њоме се котрљају велике ледене санте
од којих бродови не могу да плове
морнари тада очајавају
онда им у помоћ притекне бог дунава
велики сом дабомар
који разагна ледене брегове и бродовима отвори пут

тако је било вековима
до дана када су на обалу рајске реке
која то није више нити ће бити
дотерани живи и мртви људи
жене и деца на место 
где су се прошлога лета купали
на том месту десиће се страшни злочини хуна

освајачи града на реци
и у прошлости су побили многе народе у азији
у макиди у јеглону подавили су све становништво 
тако што су их нагнали у море
по коме и данас пливају усољени 
као трупла која не могу ни да потону ни да отруну
њихов краљ атила тада се заклео 
да ће његов народ освојити римско царство и њиме владати
освојио је рим али је већ трећега дана умро

јединице које су одређене да изврше покољ
доведене су два дана раније
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и размештене по кућама домаћих хуна
и у војне објекте
у току ноћи двадесетог јануара оружане снаге блокирале су град
град је освануо у прстену митраљеских цеви

високи жандармеријски официр лајош гал
наредио је да се нађе подесно место
где ће бити вршена убијања
одабрана је градска плажа штранд

град је нападнут у рано јутро
улицама су кренуле војне и полицијске патроле
убијају по кућама и двориштима
истерују их на улицу и убијају
гомиле убијених у центру града
леже у снегу на колосецима и тротоарима
уз зидове испред улаза и капија
на јужној страни града уз реку
пробуђено небо
зачуђено гледа 
разгрће ледену маглу која застире планину
на десној обали реке

командант града хунски племић новак елемер
и витезови миклош бела долноки јожеф
и витез мајор јене

држе смртни дан граду раца и жидова
убијају свештенике лекаре трговце учитеље професоре сељаке
обућаре пинтере слуге надничаре чиновнике повртаре просјаке

песнике домаћице децу девојке
младиће рибаре старце старице учитеље судије

скелеџије пекаре месаре опанчаре ћурчије болесне
убијају речи мисли идеје 

убијају језик раца и жидова 
њихове књиге песме библиотеке историју

радост љубав прошлост будућност
слободу срећу 
дане године 
снове мисли 
осећања веру

језик
стричеве очеве тетке ујаке

називе села и градова 
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забранише рацки и жидовски говор
историју културу обичаје 

забранише свете списе
породична имена 

народне мелодије и одећу

комшија кишгеци уби петра попова
полак ендре уби комшију ивана бема

око осам часова пред пекарску радњу лазе љубојева стао је војни 
камион 

и из њега изашао официр
у пратњи чиновника електричне централе
улазе у радњу да узму хлеб за војску
иза себе оставише на поду мртвог љубојева

у улици светозара милетића убише ученика нешу бема
у стрељачкој улици и лију костића и дете од девет година

варга јанош улази у кућу јована пејина са месарским ножем
у предсобљу у собама у кухињи 
крви по поду четворо закланих

фабрички радник манда шандор каже жени гостионичара 
у чијој кафани је пијанчио
немој тражити мужа отпловио је дунавом

индустријалац секе упита сусетку јудиту
шта ви сте живи
мени су рекли да сте јуче убијени
присебна девојка узврати
не старајте се господине секе бићу сутра
домарка у пашићевој улици припаљује цигарету госпођи кристини
задиже јој сукњу и каже 
те ће гаћице бити моје

девет чланова радничке породице пајевић извели су из дворишта
свукли са њих одела и везане оставили да се укоче на мразу

у улици краља александра првога дана убили су триста двоје
одвезли су их камионима на штранд

нигде не шуме крила
нигде човечјег гласа
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предели пусти као мртве очи
сунце и звезде утекле у друго небо
из реке у којој су усмрћени векови
чујем смртне гласове
рањени пас дозива
кога дозива тај пас

казивање девојчице александре коларов
разбили су врата и ушли у кућу
са пушкама наготовс
и под шлемовима
наредише нам даспустимо ролетне и упалимо светло
отац је стао испред нас
мајка нас је закрилила и повукла у угао собе 
малог ненада је држала у наручју
никада нисам осетила њене тако згрчене руке око наших тела
упрли су пушке у оца
партизан
отац је одмахивао главом
пао је мртав на сто
померили су сто да би пришли нама
отац је кркљао 
из уста му је истицала крв
очи су му колутале
мајка је вриснула и пала на под са ненадом
погођена је у чело
ненада је убио онај други
пуцали су редом
у милана јована александра смиљку зорицу
чекала сам да погоде и мене
александар је покушавао да се подигне са пода хватајући се за мене
придржавала сам га али он се све слабије држао за моју хаљину
док није пао и издахнуо
зорица је кркљала на другој страни
поред мајке која више није била жива
ненада је испустила из руку
заспао је тренутак пре смрти 
смиљкино лице нисам видела јер је пала иза саксије са цвећем
јован и александар су пали један преко другога
испод њих се стварала локва крви
дотакла ми је прсте леве руке
онај старији ми рече на мом језику
мала свињо српска
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препознала сам нашег месара чика јожефа
код кога смо куповали и држали се као пријатељи
он рече оном млађем војнику
изнеси их на улицу 
брзо брзо идемо даље
била сам укочена од страха
хоћеш ли и тебе да убијемо рекао је
око мене сусви били мртви
чика јожеф ми нареди
вуци их на улицу
вукла сам једно по једно браћу и сестре
и слагала их једно до другог на тротоару
док сам то радила 
видех да су из куће кузминих наших кумова изнели
њих петоро
погледала сам низ улицу
мало даље видела сам још неколико поубијаних
пала сам по браћи
као да ће их мој загрљај оживети
на обе стране од наше кућеулица је била застрта лешевима

брегови леда плове реком попут неких белих митских бића
само уска трака средином је река која тече
обале се не распознају од снега
на штранду где су се прошлога лета купали
залеђеној реци просекли су леђа секирама и отворили велику рупу

на камионима и шпедитерима довозе мртве
бацају их у рупу у леду
прве су бачене породице
абрахам и кордаш
из железничке улице
тројица хуна учинише то са задовољством на лицу
приведоше их по дасци до рупе
један од тројице хуна пуца жртви у потиљак
падоше шесторо абрахамових
последњу приведоше до рупе девојчицу кордашевих
хун потеже ороз али револвер не опали
потегне други пут
девојчица га је гледала и осмехивала се 
није знала шта се дешава
мисли да се војник шали
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када је потегао трећи пут 
девојчица паде у рупу

у кући јелене јовандић убише петорицу њених синова
милорада саву живка јована и марка
пре него су провалили у кућу
деца су гледала кроз прозор покољ на улици
и мали сава рече
мама они убијају комшије 
када уђоше и у њихово двориште
мајка изађе пред њих 
одгурнуше је и уђоше у собу где су деца
најмлађи јован заплака
мама не дај да нас убију
децу истераше у двориште а њој забранише да изађе
деци наредише да стану уза зид у дворишту
одјекну пет пуцњева
чувши пуцњеве мајка развали врата
која су била закључана
и јурну у двориште
виде петоро мртве деце
јелена паде по њима држећи у руци живкову оловку
убрзо су дошле таљиге 
на којима градски сметлар купи смеће

улицама се крећу војни камиони
купе лешеве и односе их на градско купалиште
неки су живи запомажу јече
кипују их на улазу 
и одвлаче до рупе у леду
има их без одела и полуголих
запомажу и призивају у помоћ

на једним таљигама које су се кретале према штранду
препознао сам катихету стевана иванчића и жену
побегли су из чуруга мислећи да су се спасили
у гомили лешева препознао сам 
младог доктора поповића и његову жену

у улици цара душана
ушли су у кућу мике лазаревића
на њих је прстом показала комшиница илона
крампом су убили породицу гостионичара и пекара мојзеша
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ЧЕДОМИР ВУКИЋЕВИЋ

ЦРНОРУНО

ТРЕШЊА

Јесам ли испод коријена трешње
Или коријена камена?

Миришу воћке.
Мирише цвијет и трешње
И камена цвијет мирише.

Чије ће прије
У непојав
Њихова вјечност
Или моја нада?

Мирише трешња
И камен мирише
На љубав коју једино
У смрти 
Животом волим.

А падају латице црнобијеле.

Студен је и вече.

Хоћу ли се јутром
О камен
Или трешњу. 
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АХ, СВЕ ЈЕ ПЈЕНА

Шта ћу од тебе
Кад си кап
Шта од себе
Кад сам сјена
Ах, све је пјена
Зоре свлак
У којој вене
Повит зебе
Усана твојих 
Црвен мак
У зрну ока
Кад застење
Слика док бијах
Ко вихор лак
Ко пламен јак.

ЦРНО РУНО

Као од црног плиша, 
Од тамне свиле – црне,
Просу ту кишу, тај лијек
Што обасја оно и чега нема
Када склопе се небеса
У твојим и мојим зјенама.

Пропишта
Као да љубу своју 
У туђем наручју 
Узидану видје
И каза:

Господе, 
Вучје ми зубе поломи,
И срце моје
Од три јелике и три храста
Громом освједочи
И срочи јаук
Да вучја ми кост
Призове укрштену ватру,
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Којом ћу научити говор,
Да знам запјевати
Нијем, слијепим друмовима.

Од црне свиле
И црног плиша
Дане, који се само у сну јављаш,
Црно руно јагњета мога спаси. 

ФАНТАЗМАГОРИЈА

Мој пријатељ, пјесник
Мој заиста добар пријатељ
Већ више од пола вијека не спава,
Пије најцрња вина, 
Друмује дан и ноћ,
С набијеним револвером
Испод јастука, лијеже. 

На свакој страници његове књиге
По један је вјечито живи гроб, 
Ту увијек неко гине. 

Замислите само како је страшно
Гледати док у смрт воде Лорку!
А послије, ипак, вољети Еспању, 
(Као мој пријатељ).

На једној страници
Дува злокобни вјетар.
Луди убица Мартинов
Док још увијек нишани у Љермонтова.

Као метафору мој пријатељ
Не смије употријебити дрво.
Миљковићеве очи би прекриле сву шуму
Која би намах себе саму опорекла. 

Мој пријатељ стварно не може да спава,
И мора да пије најцрња вина,
И лијеже с набијеним револвером.
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Од пракса Владимировог чела
Не чује ни звоно у стану
Док пријатељ му пјесник звони
Можда већ спреман да у некој новој књизи
Заузме страницу – своју посмртницу. 

Мом пријатељу, пјеснику,
Мом страшно добром пријатељу,
Заиста, јако је тешко.

ХРАСТ

Чујем како се стољетни храст
Жилама за твоје руке
Разлистава,
Како се громом оглашава,
Па не знам да л’ ти си
Ил’ храста вјечност,
Ил’ душа твоја то свијећу пали
Крошњи стољетној,
И камену твоме
Што се жилама својим
За облак хвата.

То ти се из маховине 
И Млијечног пута јављаш
Док ја ничице, међ’
Горко биље пао
Од подземних хладних вода
Слушам причу живота. 

Ево ми соко
На десну руку слетио,
Крвав до рамена,
С љубавним стихом у кљуну
И сузом камена и храста
Стољетног.

А ја,
Без камена и без храста,
Како да отплачем
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Твоју и моју пјесму,
Соколе, до рамена крвав,
Мој облак како
Да придржим.

Сијевнуће, 
И бићу прах
Да ни голуб, ни ластавица
Мрав, ни јагње невино
Дах мој неће препознати.

А жилама се моја душа 
За храст и камен
И крило соколово хвата.
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БРАНИСЛАВ ЗУБОВИЋ

ВЕСТИ

БАЛАДА О БРЉИ

И није да је нису 
„Што ће рећи” – по мери –
Тек ужеглом мирису
Смандрљали шофери

Од ветрине што дува
Сувог дневног оброка
Потковице што чува
Од урокљивог ока

И друмске путарине
Која свакога чека
За небеске дажбине
И кап птичијег млека

A кад студен удари
Нагрну ледни часи
Потегнуће путари
За фићок да их спаси

У славу свете брље
И насушнога хлеба
Да сперу вражје мрље
И пропну се до неба
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ВЕСТИ

Слушао сам синоћ на радију вести
Кажу: да смо од превелике прелести
И нарави наше свакодневне свињске
Тек опет криви за наћве сиротињске.

А можда је грешка, па је главни кривац
Ипак, невидљиви периферни живац
Што нам криви главе и дуге вратове
И враћа нас у изгубљене ратове

Из којих душа понекад дезертира
Под стресом судбе и крвавога пира
Па крене друмом да ратује са собом
Да премости патње небеском сеобом.

А када напусти беживотно тело
Остане само прах – твоје славно дело.

КОЈЕКУДЕ

Изгледи су сувише мали –
Као кад се рачуни своде
Да ће нас опет бар у шали
Превести жедне преко воде

Прозукла су лагана вина
Убуђао сир из мјешине
Заказала је маховина
Од даха суве дреновине

Тек не чују се чак ни свраке
У старом митском завичају
Сад је на обали Итаке
Као у нашем старом крају

Лумпују луде и сатири –
А од светаца скоро нико
Тек метиљава харфа свири 
Којекуде чиниш ’волико
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ПРЕВОЈ

Да не буде да ти нисам казо:
Да ти друштво прави хајдухмесец,
Да не идеш сам том епском стазом
Када се на Чемерно узнесеш.

Од њега тражи онога лека
Јер из Гацка кренула је хајка,
Да те спасе на капији века
Она милост што у смрчи сјајка.

Од напорног пута и успона
Понекад и од данка у крви –
До превоја планинскога трона
Пусти нека месец стигне први

Да оседла коње вранце 
Док снег пада непрестанце.

ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА

Понекад се слави – често и гине
Од дестилата кљука из комине

Од сто гради кад потекне првенац 
Гледај до сутра како држи венац.

Кад препеченица крене из луле
Мало ће ти бити чак и две штуле

Боље се држи за мутну патоку –
То само шири зеницу у оку.

Ако не пијеш нектар из табарке
Како ћеш кушати ужегле чварке 

Фићок је мера – он је лек за душу
За подневну жегу и кобну сушу.
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Не причај ником зна буре дудово
Како сам уз златне капи лудово

Да и мене ракијица спасе
Де попиј и ти једну – ваља се.



556

ЗУЗАНА КУГЛЕРОВА

МОЈАНОВАИДАДРЕСА

МОЈА НОВА ИД АДРЕСА

На небу наводно има вајфај мрежа,
тако да ће једном доћи и моје време,
слаће ми тамо поруке,
да ли је мрак на Земљи и даље мекан,
да ли се у њему још увек слатко спава,
да ли Главна станица у Братислави још увек припада бескућницима
и да ли човечанство и даље прави од новца Бога Божића,
Да ли љубав још увек тако јако боли колико је мене болела
и да ли сиромаштво и даје има лик босоногог циганског детета. 

Направићу на небу Инстаграм,
послаћу вам све облике своје душе
и један дугачак списак успомена,
обавезно ми се јавите,
а ако случајно не знате на коју ИД адресу,
Онда је то 
000 Небо 000 Небо 000.
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ЧЕКАМ АУТОБУС

Овде је мртва.
Црног перја,
натечених крила
очерупана
и још увек нежна,
чак и у мачјим зубима. 

Нико је неће подићи
и нико је неће сахранити.
Само би се трава помолила.
али нема уста,
тако само влатима стеже
ситни птичји врат. 

Стојим на станици
и гледам у супротном правцу.
Лежи овде, у видокругу
као да умирања 
нема ионако свугде превише. 

Али ко зна,
можда је ова црна птица
искљуцала смрт на симсу болнице
и намерно се стропоштала 
у траву поред станице,
како би празнина имала посла са њом 
и ниог од људи не би положила на мар.
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ТЕК ОНАКО, У ГРАДУ

Видим то мало дете, 
које хода држећи за руку свог оца улицом, 
фасаде зграда сребрнасто сијају данас, 
зидови се хвале новим малтером, 
златножуто лишће хита око ногу детета
чак до посластичарнице, 
ружичаста купа и ментол бомбоне, 
град је необично нежан... 

... све док дете не порасте
и не види нешто ново: 

оронуле фасаде, 
окруњени малтер, 
на свим зградама исписани графити, 
посластичарнице више нема, 
ни вијетнамске пијаце, 
затворени потходници, 
ђубре, помешано са лишћем,
уместо тржног центра градилиште, 
и књижара је одатле побегла...
Весели човечуљак у дугом сакоу, 
који је поздрављао оца
подизањем шешира,
претворио се споменик Шона Нација.
Луда Берта,
што је тумарају а по зимском снегу 
само у изгаженим папучама,
више не седи на клупи сама.
Поред ње је гомила бескућника,
пева са њима, пије, и плаче 

Сећам се
и мала дете у мени пита:
Је ли био овде рат?
Или још увек јесте?

Превела са словачког
Зденка Валент Белић
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Е С Е Ј И

МА Р КО НЕ ДИЋ

КЊИЖЕВНИИДЕНТИТЕТ
ДРАГАКЕКАНОВИЋА

Ка да да нас из бе о град ске књи жев не пер спек ти ве раз ми шља мо 
о Дра гу Ке ка но ви ћу, на ме ће нам се ути сак да је он у овом вре ме ну 
је дан од нај у са мље ни јих, мо жда и нај у са мље ни ји по зна ти срп ски 
пи сац ко ји не жи ви у ма тич ном про сто ру срп ске кул ту ре, а већ 
ду же од три де це ни је до ми нант но при па да тој кул ту ри и ње ној 
књи жев но сти. У За гре бу, у ко јем ства ра још од за вр ше них сту ди ја 
књи жев но сти, и у ко јем је остао и по сле рат них де ве де се тих, одав
но је на при мет ној дис тан ци од ак тив ни јег уче шћа у књи жев ном 
жи во ту, иа ко је на по чет ку сво га књи жев ног ра да био бли зак гру пи 
ве о ма пре по зна тљи вих мла дих хр ват ских „бор хе со ва ца”, а не што 
доц ни је се на ла зио ме ђу ау то ри ма ко ји су сво јим књи жев ним де
ло ва њем те жи ли што ве ћем по ве зи ва њу и про жи ма њу срп ске и 
хр ват ске књи жев но сти. 

По себ ност ње го вог по ло жа ја огле да се у чи ње ни ци да у За гре
бу већ не ко ли ко де це ни ја ви ше не ма дру гих срп ских пи са ца њего
вог ран га, јер у том гра ду, као ни у це лој Хр ват ској, од де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка па до да нас, ни ина че не ма мно го зна чај ни
јих срп ских књи жев них име на. Та кав је, на при мер, Ђор ђе Не шић 
ме ђу пе сни ци ма, али он жи ви у Би је лом Бр ду код Оси је ка, та кав 
је по го то во био Во јин Је лић, ко ји је као и Ке ка но вић жи вео у За
гре бу, та ко ђе, и ро ман си јер Алек сан дар Ми о драг, ко ји је и по сле 
деве де се тих остао у За дру, евен ту ал но је то и Ђор ђе Ма тић, да нас 
ак тив ни ји мла ђи есе ји ста и пе сник, али он је при мет ни је укљу чен 
у хр ват ски књи жев ни про стор иа ко нај ду же бо ра ви у ино стран
ству. Нај ве ћи број срп ских пи са ца по ре клом из Хр ват ске не жи ви 
и не ства ра ви ше та мо. Ве ћи на је са да у Ср би ји, у Ре пу бли ци Срп
ској или у не кој од европ ских зе ма ља. Мно ги по тен ци јал но до бри 
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при по ве да чи, пе сни ци, ро ман си је ри, ко ји су пре де ве де се тих и 
то ком њих за по чи ња ли пи са ње, ни су се због на ста ле рат не и доц
ни је на ста вље не ан та го ни стич ке по ли тич ке си ту а ци је из ме ђу срп
ског и хр ват ског на ро да ни раз ви ли оп ти мал но као ства ра о ци. 
По не ки но ви ау тор са мо по вре ме но се ја вљао при ло зи ма у све 
ма ло број ни јим ча со пи си ма у Ср би ји, или у Хр ват ској, евен ту ал но 
по не ком књи гом, по не ким драм ским по ку ша јем, али и та квих је 
ма ло. Ке ка но ви ће ва књи жев на и ег зи стен ци јал на уса мље ност 
знат но је по ја ча на и по сле по ро дич не не сре ће у ко јој се на шао пре 
не ко ли ко го ди на, због ко је се још ви ше уда љио од ак тив ни јег при
су ства у књи жев но сти и у ме ди ји ма по све ће ним кул ту ри. Про
стор на из дво је ност од не по сред ног књи жев ног жи во та у Ср би ји 
умно го ме је уве ћа ла ње гов спе ци фи чан ства ра лач ки по ло жај. Он 
је, да кле, ме ђу рет ким зна чај ним срп ским пи сци ма ко ји и да ље 
ства ра ју ван основ ног кул тур ног и на ци о нал ног про сто ра у ко јем 
се раз ви ја, мо ти ви ше, по е тич ки ме ња и обо га ћу је са вре ме на срп
ска књи жев ност. (Сто га је је дан раз го вор са њим, пре не ко ли ко 
го ди на об ја вљен у но во сад ском Днев ни ку, с до ста раз ло га до био 
на слов „Уса мље ност је дру го име за ди ја спо ру”.) Али и по ред тога, 
он и из ре ал не про стор не, не то ли ко и ин фор ма циј ске уда ље но сти 
у ко јој се на ла зи у од но су на кључ не до га ђа је у са вре ме ној срп ској 
књи жев но сти и на ње не не по сред не раз вој не то ко ве, и да ље по
твр ђу је сво је из у зет но ва жно ме сто у њој. 

Иа ко је у ра ни јем вре ме ну оп шта ре цеп ци ја ње го вог књи жев
ног де ла би ла ма ња, али ипак по сто ја на, Дра го Ке ка но вић је не
спор ним при пад ни ком срп ске књи жев но сти сма тран пре ко три 
де це ни је, а по го то во је та ко от ка ко је у на шој књи жев ној сре ди ни 
за две сво је про зне књи ге, за ро ман Ве про во ср це, об ја вљен 2012. 
у ре дов ном Ко лу Срп ске књи жев не за дру ге, и за збир ку при ча 
Усво је ње, об ја вље ну 2013. у „Ка и ро су” у Срем ским Кар лов ци ма, 
до био не ко ли ко, тач ни је осам ва жних књи жев них на гра да ко је се 
у Ср би ји да ју за про зне књи ге – „Ан дри ће ву на гра ду” за при по
вет ку, на гра де „Бо ри сав Стан ко вић”, „Све то зар Ћо ро вић”, „Бран ко 
Ћо пић”, „Дан ко По по вић”, „Гри го ри је Бо жо вић”, „Ду шан Ва си љев” 
и „Ви та ло ву на гра ду”. Те две књи ге, као и ра ни ја при по ве дач ка 
збир ка На не бу и дру ге при че („Ка и рос”, 2002) и Иза бра не при че 
(„Ка и рос”, 2016, у из бо ру и с по го во ром Алек сан дра Јо ва но ви ћа), 
с ве ли ким раз ло гом су по твр ди ле ње го ву ре пу та ци ју ау то ра из у
зет но до брих при по ве дач ких и ро ма неск них оства ре ња. У ме ђу
вре ме ну, пре две го ди не, у Срп ском кул тур ном дру штву „Про свје
та” у За гре бу, об ја вио је но во, ре ди го ва но из да ње књи ге Па нон ски 
дип тих, пр ви пут об ја вље не 1989. у „Ау гу сту Це сар цу” у За гре бу, 
ко ју је као до бит ник на гра де „Бо ри сав Стан ко вић”, још пре не ко лико 
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го ди на же лео да по но ви у еди ци ји „Ста ри да ни” Књи жев не за јед
ни це „Бо ри сав Стан ко вић” у Вра њу, што се, ме ђу тим, ни је оства
ри ло због из ве сних те шко ћа ад ми ни стра тив не и дру ге при ро де у 
ко ји ма се сво је вре ме но на шла та За јед ни ца. 

Про шле го ди не Дра го Ке ка но вић је, та ко ђе, у за гре бач кој 
„Про свје ти”, об ја вио но ви ро ман с те мом из сред њо ве ков не срп ске 
исто ри је – При вр же ност, на ко јем је ра дио, бар у за ми сли ма и у 
при ку пља њу гра ђе, ду же од две де це ни је. Те чи ње ни це са ме за 
се бе го во ре о то ме да он као пи сац и да ље ак тив но де лу је у окви
ри ма ши ре схва ће не срп ске књи жев но сти и кул ту ре, чак и у кон
тек сту оног ма лог бро ја, ка ко сам ка же, „пре о ста лих на ших ду ша” 
ко је су сре ће на за гре бач ким ули ца ма. Из тих раз ло га и из уве рено
сти књи жев не кри ти ке да је реч о зна чај ном ау то ру на ше са време
не књи жев но сти, по след њих го ди на се и ов де ши ри и про ду бљу
је чи та лач ка и кри тич ка ре цеп ци ја ње го вог књи жев ног де ла. Она 
је знат но по ја ча на по чет ком ове го ди не чи ње ни цом да је за ро ман 
При вр же ност до био но во у ста но вље ну на гра ду „Бе о град ски по бед
ник”. Као пр ви до бит ник те на гра де, ко ја је има ла при ме тан ме
диј ски од јек у јав но сти, Ке ка но вић ће и убу ду ће би ти до жи вља ван 
као ва жан уче сник кул тур ног ам би јен та и ин тен зив ног књи жев ног 
жи во та у чи јим окви ри ма се ства ра са вре ме на срп ска књи жев ност, 
а не са мо као је дан од ау то ра ко ји жи ви и пи ше из ван ње ног цен
трал ног књи жев ног про сто ра. 

Ов де, у ма тич ној књи жев ној сре ди ни, ме ђу тим, он као до бар 
и мо де ран про зни пи сац ни ка ко ни је био ни пре нај но ви јег при зна
ња не по знат, ка ко сма тра ју по је ди ни ко мен та то ри ње го вог књи жев
ног иден ти те та, јер су га и од ра ни је, по ред пра вих по све ће ни ка у 
са вре ме ну књи жев ност и ну жно је дин ство и ши ри ну срп ске књи
жев но сти и кул ту ре, зна ли и мно ги чи та о ци ње го вих књи га об ја
вље них код на ших из да ва ча. Иа ко је је дан од ау то ра ко ји су пи са ли 
за јед нич ким срп ско хр ват ским је зи ком и у до број ме ри при па да ли 
и јед ној и дру гој кул ту ри и књи жев но сти, у ње го вом слу ча ју у 
по чет ку ипак ви ше хр ват ској, са да је и то про ме ње но, па га и у 
срп ској и у хр ват ској књи жев ној сре ди ни сма тра ју ау то ром двој не 
књи жев не при пад но сти, по след њих де це ни ја све до ми нант ни је 
не спор ним срп ским пи сцем. У да на шњој срп ској књи жев но сти и 
кул тур ној јав но сти ње гов по ло жај нај слич ни ји је сво је вре ме ном 
и ак ту ел ном по ло жа ју Вла да на Де сни це, јер и ње га по след њих 
де це ни ја, као и Де сни цу, мно го ви ше при хва та ју и ту ма че у срп ској 
не го у хр ват ској књи жев но сти и кул ту ри и књи жев ној кри ти ци, 
за шта има до ста не по сред них раз ло га. 

Већ одав но, од 1985. го ди не, од ро ма на Ивањ ска ноћ, у из да њу 
бе о град ског БИГЗа, Ке ка но вић је сво је но ве књи ге, осим јед не, 
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ис кљу чи во об ја вљи вао код срп ских из да ва ча. Уз то је ду го го ди
на, од по чет ка де ве де се тих, по ред рад не оба ве зе дра ма тур га у 
за гре бач кој те ле ви зи ји, био и уред ник за књи жев ност у Срп ском 
кул тур ном дру штву „Про свје та” у За гре бу. Та ко ђе су се од де ве
де се тих го ди на на о ва мо ње го ви но ви про зни тек сто ви го то во ис
кљу чи во по ја вљи ва ли у срп ској књи жев ној пе ри о ди ци, од Ле то
пи са Ма ти це срп ске и Ље то пи са Срп ског кул тур ног дру штва 
„Про свје та”, пре ко Но ве Зо ре, До ме та, Ко ра ка, Баг да ле, Тра га, 
до По ве ље, Гра ди не, Књи жев ног ма га зи на, Срп ског књи жев ног 
ли ста, Злат не гре де и го ди шња ка Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, 
па је и пре ма том ме ри лу књи жев ног жи во та и књи жев ног иден
ти те та он одав но до жи вља ван као при пад ник срп ске књи жев но сти 
и кул ту ре, при че му му ни је од у зи ма на ра ни ја при пад ност са вре
ме ној хр ват ској књи жев но сти. По ред то га је у по след ње две де це
ни је у срп ским књи жев ним гла си ли ма об ја вљен ве ћи број кри
тич ких при ка за ње го вих но вих књи га или син те тич ких огле да о 
ње го вом це ло куп ном књи жев ном де лу, по себ но у мо но гра фи ји 
Ду ша на Ива ни ћа Књи жев ност Срп ске Кра ји не (1998), у Ље то пису 
Срп ског кул тур ног дру штва у тек сту Ду ша на Ма рин ко ви ћа (2003), 
у збор ни ку Са вре ме на срп ска про за у тек сто ви ма ви ше ау то ра 
(2015) и у кри тич ком пре гле ду Срп ска књи жев ност да нас у при
ло зи ма ви ше књи жев них кри ти ча ра (2018), док су ње го ве при че 
увр ште не у не ко ли ко ан то ло ги ја срп ске про зе (Ми хај ла Пан ти ћа, 
2002; Ду ша на Ива ни ћа, 2004; Ду ша на Стој ко ви ћа, 2011; Бран ка 
Ми ка ши но ви ћа, 2014, у пре во ду на ен гле ски је зик; Сла во љу ба 
Мар ко ви ћа, 2017; Ва се Пав ко ви ћа, 2022). 

С дру ге стра не, не са мо пре ма спо ља шњим зна ци ма при пад
но сти јед ној књи жев но сти, пре ма књи жев ној и на ци о нал ној сре
ди ни у ко јој је по след њих де це ни ја об ја вљи вао сво је ро ма не и 
при по вет ке и кри тич кој ре цеп ци ји ко ја их је пра ти ла већ и пре ма 
по е тич ким ни во и ма ње го ве про зе, у пр вом ре ду ње ној са др жи ни, 
у ко јој је отво ре ни је те ма ти зо ван жи вот и ег зи стен ци јал ни и дру
штве ни по ло жај срп ског на ро да у Хр ват ској, на ро чи то у Сла во нији 
и За гре бу, у два основ на кул тур на и дру штве на про сто ра ње го ве 
би о гра фи је и два кључ на на ра тив на то по са ње го вих књи га, он је 
не сум њи во и ин тен ци о нал но же лео да по твр ди свој на ци о нал ни 
и књи жев ни иден ти тет пи сца ко ји не дво сми сле но при па да срп ском 
књи жев ном кор пу су, раз вој ним то ко ви ма и стил ској па ра диг ми 
са вре ме не срп ске књи жев но сти. Не дав но је, у раз го во ру но ви нар
ке Ма ри не Ву ли ће вић са њим, об ја вље ном у тро бро ју По ли ти ке 
од 23–25. апри ла 2022, сво ју књи жев ну при пад ност Ке ка но вић фор
му ли сао сле де ћим ре чи ма: „Ја сам срп ски пи сац ро ђен у Хр ват ској. 
Жи вим у За гре бу.” 
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Ње го во при пад ни штво срп ској књи жев но сти, та ко ђе се мо же 
пре по зна ти и из по е тич ке пер спек ти ве, и то на два ни воа. Нај пре 
на по ме ну том те мат скоса др жин ском, а за тим на стил сколин гви
стич ком. На те мат ском пла ну оно је мно го уоч љи ви је, иа ко у естет
ском сми слу ни је од лу чу ју ће, али је ва жно за то што от кри ва ауто
ро во емо тив но опре де ље ње за од ре ђе не књи жев не те ме као знак 
ње го вог на ци о нал ног, а ти ме и књи жев ног иден ти те та. Ег зи стен
ци јал на и дру штве на си ту а ци ја у ко јој су се у дру гој по ло ви ни про
шлог ве ка, а на ро чи то то ком рат них де ве де се тих, на шли он и цео 
срп ски на род у Хр ват ској на од ре ђе ни на чин је усло ви ла и ње го ву 
те мат ску ори јен та ци ју у но вим, а до не кле и у ра ни јим при по вет
ка ма и ро ма ни ма. На по чет ку ства ра лач ке ак тив но сти ње го ва про за, 
као и про за ве ћи не та да шњих мла дих пи са ца, би ла је мо ти ви са на 
ак ту ел ним ево лу тив ним мо мен том и ну жним по е тич ким про ме
на ма у та да шњој срп ској и хр ват ској књи жев но сти, о че му нај о чи
глед ни је све до чи ње го ва по е тич ка бли скост на по чет ку књи жев не 
ка ри је ре с пи сци ма ко ји су има ли из ра зи ту по тре бу за мо дер низа
ци јом књи жев ног ру ко пи са. Вре ме ном се, ме ђу тим, ње го ва про за 
нео сет но ме ња ла, све ви ше се укљу чу ју ћи у на ци о нал ну књи жев
ну тра ди ци ју, при том не на пу шта ју ћи по тре бу за ино ва ци ја ма фор
мал не при ро де, и исто вре ме но све ви ше би ва ју ћи окре ну та жи во
ту на ро да у ње го вој род ној Сла во ни ји, тач ни је у По же шкој ко тли
ни, у ко јој су жи ве ли из ме ша ни при пад ни ци раз ли чи тих на ро да 
и кул ту ра, углав ном, у том вре ме ну мно го ма ње оп те ре ће ни сво
јом евен ту ал ном раз ли чи то шћу не го што се то де ша ва ло доц ни је. 

Сто га се у ње го вим при по вет ка ма и ро ма ни ма, осим по поје
ди ним сим бо лич ним зна ци ма, на при мер, по име ни ма књи жев них 
ли ко ва или на зи ви ма лир ских на род них пе са ма, по на род ним оби
ча ји ма или ре ђе по ми ња ним пра во слав ним ре ли гиј ским сим болима, 
у пр ви мах ни је мо гло ни на слу ти ти из ко је на ци о нал не сре ди не 
по ти чу ње го ви књи жев ни ју на ци. Вре ме ном су те ме о жи во ту срп
ског на ро да и ње го вом оси па њу и не ста ја њу у Сла во ни ји и За гре бу, 
по ста ле не са мо под тек сту ал на, као што се по вре ме но на слу ћива
ло у по је ди ним ра ним при ча ма не го и ини ци јал на са др жин ска и 
зна чењ ска осно ва ње го ве про зе. Та кве те ме су кул ми ни ра ле у Аме
рич ком сла до ле ду, у „Књи зи срп ских ку ћа у гра ду За гре бу 1780–1945”, 
јед ном од кључ них мо ти ва у том ро ма ну, а на дра ма ти чан на чин, 
та ко ђе, и у Ве про вом ср цу и по је ди ним при ча ма књи га На не бу и 
Усво је ње. Ке ка но вић је у Ве про вом ср цу из бо ром књи жев них ли
ко ва, нај ве ћим де лом при пад ни ка срп ског на ро да, и те ма ти за ци јом 
њи хо вог не ми нов ног тра гич ног ис ку ства то ком рат них зби ва ња и 
на кон њих, оства рио дир љи ву, ме лан хо лич ну и сим бо лич ну ро ма
неск ну еле ги ју о не стан ку оних жи вот них вред но сти при пад ни ка 
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на шег на ро да ко је су да ва ле сми сао њи хо вом не ка да шњем за јед нич
ком жи во ту са оста лим ста нов ни ци ма По же шке ко тли не. У тај 
ро ман, као и у по је ди не при че („Не до дир љи вост”, „Ку мић”, „Сву да 
да ље сам био ја”, „Слам ка спа са – по здрав из За гре ба”, „На не бу” 
и дру ге), и не дво сми сле но је, с ве ли ком до зом емо тив но сти, али 
без па те ти ке, ко ја се мо же по ја ви ти уз та ко осе тљи ве жи вот не 
те ме, укљу че на и те ма из гу бље ног за ви ча ја, у мно гим слу ча је ви
ма усло вље на не са мо рат ним зби ва њи ма, у но ви јим оства ре њи ма 
мно го отво ре ни је не го и ну жним дру штве ним про ме на ма, ко је су 
у дру гој по ло ви ни про шлог сто ле ћа за хва ти ле не ка да шњи за јед
нич ки ју го сло вен ски про стор, као и про ла зно шћу мла да лач ких 
сно ва о осми шље ном и са др жај ном жи во ту, на ро чи то на гла ше ним 
у ра ни јим ро ма ни ма и при ча ма.

Уз те чи ње ни це тре ба се под се ти ти да је во ка ци ја Дра га Ке
ка но ви ћа на по чет ку ње го вог књи жев ног ра да оства ри ва на у ком
би на ци ји лир ског и фан та стич ког то на, по вре ме но до пу ња ва ног 
на гла ше ним драм ским на бо јем и фик циј ским из не на ђе њи ма. То 
је би ло ја сно и у ње го вој пр вој про зној књи зи, Ме ха ни ци но ћи, и 
прет ход но у књи зи мла да лач ких пе са ма Свје тлост шу ме. Тај лир
ски тон, уз по вре ме ну фан та стич ку ин спи ра ци ју бор хе сов ског, 
та ко ђе, и бру но шул цов ског ти па, што је ве о ма зна чај но за ње гов 
про зни дис курс, обе ле жио је ње го во ра но ства ра ла штво, и ни је 
не ста јао ни из доц ни јих књи га, из Ивањ ске но ћи и Па нон ског дип
ти ха по го то во. У ње го ве доц ни је књи ге рав но прав но је ко ри шћен 
ино ви ра ни ре а ли стич ки по сту пак и сло бод на мо дер ни стич ка на
ра ци ја, с на гла ше ним еле мен ти ма лир ске ви зи је и лир ског до жи
вља ја све та, с по вре ме ним упли ви ма фан та сти ке и пост мо дер ни
стич ких на зна ка у мор фо ло ги ји тек ста и с при мет ним драм ским 
на бо јем про и за шлим из ан та го ни зо ва не су бјек тив не мо ти ва ци је 
ње го вих књи жев них ли ко ва у до жи вља ју не из ве сне дру штве не и 
ег зи стен ци јал не ствар но сти и до не кле мо ти ви са ним ње го вим 
драм ским и сце на ри стич ким ра дом. На по је ди не стра ни це ве ћи не 
тих књи га Ке ка но вић је укљу чи вао у на шу та да шњу књи жев ност 
већ уве де не еле мен те по е тич ке и ау то по е тич ке при ро де, ко ји ма 
је у из ве сном сми слу при гу ши ва на те ма за о штре них дру штве них, 
чак и по ли тич ких од но са у ко ји ма су се у не ким књи га ма, у Па нон
ском дип ти ху, Аме рич ком сла до ле ду и Ве про вом ср цу из ра зи ти је, 
на ла зи ли по је ди ни ли ко ви. На тај на чин је у сво јој про зи оства
ри вао дво стру ке се ман тич ке ефек те. С јед не стра не је дру штве ну 
си ту а ци ју узи мао као ва жан под текст сво јих при ча и ро ма на, да
ју ћи им дра ма тич но ег зи стен ци јал но зна че ње, а с дру ге је укљу
чи ва њем ино ва тив не мор фо ло ги је у при по ве да ње по ка зи вао да 
књи жев ни текст и у но вој фор ми мо же исто та ко као и у стан дард ној 
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да об у хва ти и ис ка же дра ма ти ку те ме и ње ну ду бо ку усло вље ност 
дру штве ним вре ме ном, с јед не стра не, и дра ма ти ку са мог тек ста 
и ње го ву усло вље ност књи жев ним вре ме ном и ње го вим ево лу тив
ним оче ки ва њи ма, с дру ге. 

На стил сколин гви стич ком пла ну, по мо ћу лек си ке и син так
се ње го ве про зе, ко ја је од по чет ка би ла кон та ми ни ра на од ре ђе ним 
кон стан та ма хр ват ског је зич ког стан дар да, што је би ло са свим ра
зу мљи во с об зи ром на дру штве ну и кул тур ну сре ди ну у ко јој се 
Ке ка но вић фор ми рао као пи сац и у кон тек сту зва нич не из да вач ке 
по ли ти ке и уо би ча је не лек тор ске прак се хр ват ских из да ва ча, че га, 
из ме ђу оста лих, ни су би ли по ште ђе ни ни Ан дрић и Де сни ца, на 
при мер, је зик ње го вих при по ве да ка и ро ма на вре ме ном је све више 
по ста јао бли зак књи жев ном стан дар ду са вре ме не срп ске књи жевно
сти. Из ра зи ти је је та ква по ста ја ла и ње го ва син так са. То не двосми
сле но по твр ђу ју и две ње го ве нај но ви је об ја вље не књи ге, по но вље
но из да ње Па нон ског дип ти ха и ро ман При вр же ност, а у из ве сном 
сми слу, и ње го ва ра ни ја оства ре ња об ја вљи ва на код срп ских из
да ва ча, у ко ји ма је на гла ше ни ја стил скоје зич ка спе ци фич ност 
ње го вог ру ко пи са у од но су на из да ња об ја вљи ва на у хр ват ским 
из да вач ким ку ћа ма. О то ме, та ко ђе, све до чи нај но ви ји Ке ка но ви
ћев ро ман, јер се и он нај пре, у ћи ри лич ком из да њу 2021, по ја вио 
код срп ског из да ва ча у За гре бу, а у но вом, ла ти нич ном 2022, у 
Ла гу ни у Бе о гра ду.

У но вом, ре ди го ва ном Про свје ти ном из да њу Па нон ског дип
ти ха основ ни текст је, у од но су на из да ње „Ау гу ста Це сар ца” из 
1989. го ди не, пре тр пео из ве сне из ме не и до пу не, и оне су га учи
ни ле до ступ ни јим да на шњим срп ским чи та о ци ма. Из ме не су врше
не на лек сич ком, а из ве сне до пу не на са др жин ском, од но сно на син
так сич ком пла ну. Лек сич ке из ме не, ма да су у не ким оче ки ва ним 
слу ча је ви ма из о ста вље не, нај ви ше су се од но си ле на за ме не стан
дард них хр ват ских об ли ка по је ди них ре чи оним њи хо вим об лици
ма ко ји су уо би ча је ни ји у срп ској лек сич кој ва ри јан ти. Та ко су, на 
при мер, име ни це „сје на” и „ухо” по ста ја ле „сјен ка” и „уво”, глаго ли 
„ку ха ти” и „ким ну ти” у но вом из да њу су „ку ва ти” и „клим ну ти”, 
име нич ке за ме ни це „тко”, „ни тко” и „не тко” до би ја ле су об ли ке 
„ко”, „ни ко” и „не ко”, при дев „глух” са да је „глув”, при лог „уве чер” 
по стао је „уве че”, а реч ца „та ко ђер” у но вом из да њу је „та ко ђе”. 
Те из ме не у пр вом ре ду су се од но си ле на на ра тор ски текст, а јед
ним де лом и на го вор књи жев них ли ко ва. 

На са др жин ском пла ну до пу не су вр ше не у оним слу ча је ви ма 
у ко ји ма је тре ба ло да ти кон крет ни је по дат ке о окол но сти ма ко је 
су има ле ва жно зна че ње у са др жи ни тек ста и суд би ни књи жев них 
ли ко ва. Та ко се у пр вом де лу Па нон ског дип ти ха, у Ни је мој ка пе ли, 
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за раз ли ку од дру гог де ла, од Но жа за пу пољ ке, у ко јем бит ни јих 
до пу на не ма, на ме сти ма у ко ји ма је у пр вом из да њу са мо на го ве
ште но где је не ко ли ко го ди на као осу ђе ник бо ра вио „до шљак” у 
ко тли ну, је дан од зна чај ни јих ли ко ва те це ли не, у но вом из да њу на 
два ме ста се ка же да је то би ло на Го лом ото ку. Ти ме је у на ра тив
ни текст нај не по сред ни је, уме сто по сред но, ка ко је би ло у пр вом 
из да њу, уве де на те ма Ин фор мби роа и Го лог ото ка, ко ја ни је би ла 
по себ но фре квент на у хр ват ској књи жев но сти, и ти ме је чи тав 
пр ви део Па нон ског дип ти ха мно го из ра зи ти је не го ра ни је обе ле жен 
том те мом. Та ко ђе се у но вом из да њу кон крет ни је не го у пр вом 
по ми њу не ке исто риј ске лич но сти и до га ђа ји, као што су цар Фра
њо Јо сиф и краљ Алек сан дар, за тим Хи тлер и „уза лу дан про бој 
ло го ра ша из на ци стич ког ло го ра” и дру ге, ко је су ја сни је на го ве
шта ва ле исто риј ски кон текст и вре ме у ко јем су се фор ми ра ли 
по је ди ни ли ко ви, као што се, та ко ђе, на по је ди ним ме сти ма у тек
сту као но ви то по ни ми по ми њу Бе о град и Сом бор као гра до ви на 
чи јим су ра диоста ни ца ма, по ред За гре ба и Оси је ка, мла ди ћи из 
ме ста у ко јем се од ви ја са др жи на тог књи жев ног оства ре ња слуша
ли но ву му зи ку. Та ко ђе је до дат и део у ко јем се ка же да мла ди ћи 
ко ји су за јед но сви ра ли по ме сти ма ко тли не ни су сво ју му зич ку 
гру пу на зи ва ли „ор ке стром” већ „ка пе лом”, што је зна чи ло да су 
има ли тач ну пред ста ву о ре ал но ма њем зна ча ју сво је му зич ке гру пе. 
По ред оста лих до пу на, те ни јан се у са др жи ни тек ста до при не ле 
су да се у ње му не што кон крет ни је су ге ри ше ши ри исто риј ски и 
кул тур ни про стор у ко ји је сме ште на ње го ва ве о ма осе тљи ва са
др жи на и да ти ме и ње гов чи та лач ки до жи вљај бу де пот пу ни ји.

А са др жи на Ни је ме ка пе ле има по себ но књи жев но зна че ње 
у овом дип ти ху. Она је оства ри ва на на прин ци пу кон тра ста и па
ра ле ли зма, а на прин ци пу кон тра ста и па ра ле ли зма ком по но ван 
је и цео Па нон ски дип тих. У Ни је мој ка пе ли на јед ној стра ни су 
ли ко ви ко ји жи ве на ма ју ру, од но сно са ла шу, у ко тли ни у бли зи ни 
ма њег гра да, ко ји се као не и ме но ва ни то по ним по ми ње и у ве ћи
ни Ке ка но ви ће вих књи га, а на дру гој је суд би на „до шља ка” на 
ма јур у ко тли ни, за пра во, тра гич на суд би на ау тен тич ног ста нов
ни ка ко тли не и чла на не ка да шњег се о ског ор ке стра, чи ји су по је
ди ни чла но ви, из ме ђу оста лог, има ли рат но пар ти зан ско ис ку ство, 
што је би ла зна чај на од ред ни ца њи хо ве би о гра фи је и доц ни јег 
то ка њи хо вог жи во та. Ста нов ни ци ма ју ра, ме ђу ко ји ма су де чак 
на ра тор, ње гов мла ди ујак, де ча ко ва мај ка, де да и оста ли чла но ви 
се о ске за јед ни це, жи ве у пр вој це ли ни Па нон ског дип ти ха го то во 
иди лич ним жи во том љу ди ко ји су ве за ни за ма јур и ње гов про стор, 
за свој крај и при ро ду, у ко ји ма про на ла зе раз ло ге за пун и осми шљен 
жи вот, у ко јем се, ме ђу тим, на ро чи то с ли ком пра де де и ње го вом 
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же нид бом, по вре ме но по ја вљу ју и ни јан се бур ле ске, чи ме се и тај 
ко лек тив ни жи вот чи ни мно го сло же ни јим. На дру гој стра ни су 
до шљак и ње го ва же на оп те ре ће ни ис ку ством ње го вог ду го го ди шњег 
бо рав ка на ро би ји, на ко ју је осу ђен за то што је на сво јој ви о ли ни 
из во дио у по сле рат ном вре ме ну по зна ту ру ску пе сму ко ја ни је сме
ла би ти сви ра на јер је по ве зи ва на с та да шњом за о штре ном по ли
тич ком си ту а ци јом у на шој зе мљи на кон Ин фор мби роа. Ка да је 
по по врат ку са ду го го ди шње ро би је схва тио да се та пе сма са свим 
сло бод но и без ика квих по сле ди ца из во ди на се о ском сла вљу, до
ско ра шњи го ло о точ ки за тво ре ник се би је од у зео жи вот, чи ме је, 
та ко ђе, по ја ча на се ман тич ка осно ва тог де ла на ра тив ног дип ти ха. 

За са др жи ну ове при по ве сти, од но сно по ве сти, ве о ма је ва жно 
по сто ја ње ње них број них си жеј них то ко ва, ко ји од ње ства ра ју вео
ма сло жен на ра тив ни мо за ик. Са др жи на Ни је ме ка пе ле, с неко ли ко 
ва жних са др жин ских ли ни ја, од ви ја се у ат мос фе ри ко лек тив ног 
жи во та на ма ју ру, у ко јем ак тив но уче ству ју де чак на ра тор и ње гов 
ујак. Је дан ток ове по ве сти, по ред при че о до шља ко вом по врат ку 
с ро би је и бо рав ку са же ном у ве ли кој ка ци у дво ри шту ма ју ра, 
од но си се на оп кла ду мла дог уја ка и ње го вог не ћа ка о то ме да ли 
се у до шља ко вом ко фе ру на ла зи ви о ли на и да ли ће је он у јед ном 
тре нут ку ипак из ва ди ти и за сви ра ти на њој. Дру ги се од но си на 
по тра гу де ча ко вог уја ка за раз ло зи ма до шља ко вог хап ше ња, тре
ћи на по тра гу за чла но ви ма не ка да шњег се о ског ор ке стра, да би, 
са ку пље ни у дво ри шту ма ју ра, свир ком на те ра ли до шља ка да им 
се с ви о ли ном при дру жи, је дан на де ча ка на ра то ра, на ње го во од
ра ста ње и на са ку пља ње, чу ва ње и љу бав пре ма пти ца ма, је дан 
на лик ње го вог де де и ње го ву кри ти ку ко му ни зма, а је дан на де
ча ко вог уја ка и ње го во емо тив но при бли жа ва ње се о ској па сти ри
ци и на њи хо ву љу бав. У под тек сту ових то ко ва на ла зе се и две 
ве ли ке те ме књи жев но сти два де се тог ве ка – иде о ло шка ре пре си
ја над по је дин ци ма, обе ло да ње на по врат ком за тво ре ни ка са Го лог 
ото ка на ма јур и ко тли ну, и те ма од но са умет но сти и ствар но сти, 
про и за шла из глав ног то ка по ве сти о се о ском ор ке стру. Ау тор, 
ме ђу тим, ове те ме не из два ја као за себ не, ка ко то чи ни Де сни ца 
у Про ље ћи ма Ива на Га ле ба, да би му слу жи ле као основ ни са др
жин ски из вор тек ста већ их укљу чу је у сва ко днев ну ствар ност 
жи во та на ма ју ру, чи ме их пре тва ра у се ман тич ки осло нац свог
ру ко пи са. Са оп шта ва не ин ди рект но, из та ко зва не off пер спек ти ве, 
ви ше под ра зу ме ва не не го ис ти ца не у пр ви са др жин ски план, као 
што се и не ке дру ге се ман тич ке су ге сти је слич не вр сте на ла зе у 
под тек сту оста лих књи га овог ау то ра као њи хов ва жан по е тич ки 
пред знак, оне су по ста ле не за о би ла зно по е тич ко сре ди ште ове 
при по ве сти. 
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Са та квим спле том си жеј них то ко ва, раз гра на тих мо ти ва и 
се ман тич ких су ге сти ја Ни је ма ка пе ла је са свим сло бод но мо гла 
да оства ри фор му крат ког ро ма на, а не са мо ду же при по ве сти. Ту 
фор му она, за пра во, и са да по се ду је, јер се у њој на ла зе не ке од 
кључ них од ли ка ро ма на – раз ли чи ти, ме ђу соб но су прот ста вље ни 
ли ко ви и драм ски за плет ме ђу њи ма, про ме на ме ста од ви ја ња са
др жи не, про ме на вре ме на до га ђа ња у ре тро спек тив ним из ле ти ма 
у на ра ци ји, доц ни ја вре мен ска пер спек ти ва из ко је се са оп шта ва 
са др жи на од но са ме ђу про та го ни сти ма тек ста, про жи ма ње су бјек
тив не на ра тор ске пер спек ти ве и ко лек тив не ат мос фе ре на ма ју ру, 
а на кра ју, по ред сло же ног књи жев ног зна че ња ко је има овај део 
дип ти ха, и ду жи на са мог тек ста, ко ја му омо гу ћа ва да бу де до жи
вљен и као крат ки ро ман. Из тих раз ло га је Ни је ма ка пе ла 2015. 
го ди не, у за гре бач ком Ме ди ар ту, и мо гла би ти об ја вље на као за
себ на књи га. 

То исто се, до не кле, мо же од но си ти и на дру гу при по вест овог 
дип ти ха, на Нож за пу пољ ке, ко ји по мно гим еле мен ти ма на ра тив
ног по ступ ка, иза бра не те ме и ње ног зна че ња пред ста вља на го ве
ште ну су прот ност Ни је мој ка пе ли. Раз ли ка ме ђу њи ма пре оста лог 
је у то ме што дру га при по вест не ма та ко раз гра на те си жеј не то
ко ве као пр ва, али и по ред то га у њу су, као њен ва жан те мат ски 
оквир, као и у мно ге дру ге Ке ка но ви ће ве при по вет ке и ро ма не, 
укљу че ни и мо ти ви за ви ча ја и не мо гућ ност по врат ка у ње га. Та
ко ђе се до ди ру ју и мо ти ви и дра ма по ро дич ног жи во та, кри ти ка 
ко му ни стич ког си сте ма и не мо гућ ност да се сли чан си стем вред
но сти оства ри у ко му ни мла дих љу ди, ко јој је јед но вре ме при па дао 
и глав ни му шки лик при по ве сти. И за Нож за пу пољ ке се, у жан
ров ском од ре ђе њу, мо же ре ћи, као што је за цео Па нон ски дип тих 
на го ве стио Ду шан Ма рин ко вић, про фе сор срп ске књи жев но сти 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, да је то „сво је вр сни ми ми
кри ра ни ро ман” („Ке ка но ви ће ви кон ти ну и те ти”, Но во сти, За греб, 
11. 10. 2021, елек трон ско из да ње). Та при по вест је, ме ђу тим, кон
цен три са на на ду бо ки емо тив ни до жи вљај све та и не по сред не 
ствар но сти ње на два кључ на ли ка – де вој ке Те не, ко ја је на ра тор 
и њен ак ти ван лик, и мла ди ћа Де а на, ко ји као и она ду бо ко пре
жи вља ва по ро дич ни рас кол и рас кид с ко му ном, и на њи хо ву про
јек ци ју љу ба ви и не мо гућ ност да се оства ри ап со лут на емо тив на 
ве за ме ђу њи ма. Са да, по но во об ја вљен, Нож за пу пољ ке из гле да 
као не ка дав на шња по вест, као ин тим на дра ма из не ког дру гог, 
за бо ра вље ног вре ме на, у ко јем је лич ни из бор био ва жни ји од 
про јек ци је за јед нич ког жи во та, а ду бо ко, спон та но осе ћа ње лич
но сти ва жни је од ствар но сти, али у ко јем је ствар ност ипак мо ра
ла по ста ти по бед ник. Ти ме је и гу би так по ста јао мно го ве ћи не го 
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што би био у вре ме ну у ко јем би био на гла ше ни ји ве ћи ме ђу соб ни 
склад из ме ђу осе ћа ња и ствар но сти. По но во об ја вљен, Па нон ски 
дип тих по твр ђу је кри тич ку оп сер ва ци ју да је ду би на мла да лач ке 
емо тив но сти, као и емо тив но сти уоп ште и бли ско сти и раз у ме ва ња 
ме ђу љу ди ма, јед на од зна чај ни јих те ма про зе Дра га Ке ка но ви ћа 
у ра ни јем, а су де ћи по те ми ро ма на При вр же ност, и у да на шњем 
вре ме ну. 

Иа ко су оства ре не раз ли чи тим на ра тив ним по ступ ци ма, јед
на из фин ги ра не на ив не пер спек ти ве сен зи бил ног де ча ка у од ра
ста њу, са мо по вре ме но сен че на на ра тор ским уви ди ма из доц ни јег 
вре ме на, и дру га из мак си мал но су бјек тив ног до жи вља ја глав ног 
ли ка, та ко ђе, са оп шта ва ног из доц ни је вре мен ске пер спек ти ве, две 
по ве сти Па нон ског дип ти ха има ју и знат них слич но сти, због че га 
су се с ве ли ким раз ло зи ма и на шле у јед ној књи зи. Слич но сти се 
нај пре по ја вљу ју на те мат ском и мор фо ло шком пла ну. У обе ма, 
нај пре, по сто је па ра ле ли зми са др жин ске и мо тив ске при ро де. У 
Ни је мој ка пе ли то је од нос из ме ђу умет но сти и ствар но сти, из ме
ђу по тре бе мла дих љу ди за умет но шћу, за фил мом и му зи ком и 
ко лек тив ним по твр ђи ва њем у му зи ци и фил му, на при мер, на јед
ној стра ни, и не по сред ног жи во та и иде о ло шке ре пре си је над њим, 
на дру гој. У Но жу за пу пољ ке то је пси хо ло шко удва ја ње у са мом 
ли ку, при че му глав на ју на ки ња по ве сти пре жи вља ва уну тра шњу 
дра му због ди ле ме ка ко да по сту пи у од лу чу ју ћем мо мен ту за 
да љи жи вот – да оста не на по ро дич ном има њу и до кра ја при хва ти 
љу бав мла ди ћа за ко га је емо тив но ве за на или да се вра ти у град 
у ко јем жи ви и ти ме пре ки не већ ус по ста вље ну ду бо ку емо тив ну 
ве зу, а у из ве сном сми слу и ду бљу ве зу са за ви ча јем. Слич но сти 
ме ђу овим две ма по ве сти ма ау тор је по ве ћа вао и на мо тив ском 
пла ну, па је „нож за пу пољ ке” као сим бо лич ни мо тив жи во та на 
по ро дич ном има њу и у при ро ди по ме нут у пр вој при по ве сти, док 
је „ка ца” у дво ри шту ма ју ра у Ни је мој ка пе ли, очи глед но као ауто
ро ва оп се си ја из де тињ ства и мла до сти, ко ја је има ла зна че ње за
тво ре ног про сто ра у ко јем је до шљак као за тво ре ник био на Го лом 
ото ку и од ко јег ни је мо гао да се осло бо ди ни по врат ком на сло бо ду, 
у Нож за пу пољ ке укљу че на ра ди мо тив ског па ра ле ли зма ме ђу 
две ма при по ве сти ма за то што им се са др жи на од ви ја у слич ном 
за ви чај ном про сто ру и што им се до не кле до ди ру ју и су ге ри са на 
зна че ња. 

Слич но сти ме ђу њи ма ипак су нај про дук тив ни је на мор фо ло
шком пла ну. Очи глед но је да је Ке ка но вић као мо де ран пи сац имао 
знат ног раз у ме ва ња за но ве на ра тив не по е ти ке, а ме ђу њи ма и за 
пост мо дер ни стич ку. Сто га се у ње го вом Па нон ском дип ти ху, нај
пре у Ни је мој ка пе ли, на не ко ли ко ме ста у при по ве да ње укљу чује 
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и свест на ра то ра о при чи. То је свест фор ми ра на не у та ко зва ном 
при по вед ном вре ме ну, по што је на ра тор де чак, већ у доц ни јем 
вре ме ну, у вре ме ну при по ве да ња. Не што слич но, али не та ко тран
спа рент но, до га ђа се и у Но жу за пу пољ ке. Ти ме је ау тор омо гу ћио 
да сво је при по ве сти са оп шта ва не са мо ли не ар ним при по ве да њем 
већ да их обо га ћу је про ме на ма вре мен ских пер спек ти ва и про ме
на ма про сто ра у ко јем се од ви ја ју опи си ва ни до га ђа ји и ре ак ци је 
уче сни ка у њи ма. Та ко ђе је омо гу ћио да се ефект но пре пли ће на
ра тор ска пер спек ти ва с пер спек ти вом ли ко ва, што се по вре ме но 
до га ђа ло у Ни је мој ка пе ли, на гла ше ни је у ње ном дру гом де лу, или 
да се, у Но жу за пу пољ ке, на од лу чу ју ћем ме сту у при по ве сти у 
ко јем се удва ја лик де вој ке Те не удва ја и на ра тор ски глас. То удва
ја ње и гра фич ки је на гла ше но са два ступ ца на истим стра ни ца ма 
тек ста, јед ним у пр вом ју на ки њи ном ли цу, дру гим у тре ћем.

Из ме ђу ове две при по ве сти ве о ма је из ра зи та и слич ност на 
стил ском пла ну. Обе су ис пи са не гу стим по ет ским је зи ком, у ко
јем се тре ну ци из ра зи тих емо тив них пре жи вља ва ња књи жев них 
про та го ни ста функ ци о нал но про јек ту ју у од го ва ра ју ћи про зни 
текст с ја ким по ет ским на бо јем. Обе при по ве сти оства ре не су из 
су бјек тив не пер спек ти ве, али с раз ли чи тим сте пе ном су бјек ти вих 
про јек ци ја. У Ни је мој ка пе ли де чак на ра тор че шће је са оп шта вао 
до га ђа је у ко ји ма су уче ство ва ли и оста ли ли ко ви, па се по ет ски 
де ло ви тек ста по ја вљу ју нај че шће у ње го вим су сре ти ма с при ро дом 
или са ужи вља ва њем у му зи ку. Та кав је, на при мер, и сле де ћи 
од ло мак:

Та да смо, као и обич но за сви ра ли још за се бе, оба сја ни рас цвје
та лим зви је зда ма, у ти ши ни, за сви ра ли смо Цви је ће ми по ље пре
кри ло, у са гла сју на ко јем би нам и отац че сти тао, не за то што је то 
ње го ва пје сма већ за то што смо ко нач но за сви ра ли као да је и он 
ме ђу на ма, ујак је по но во по вео, сјен ка ста рог ора ха па да ла је по 
на шим пле ћи ма, осје ћао сам ње зи ну те жи ну, над ко тли ном су тре
пе ри ле зви је зде, шу ме су те шко ди са ле, чу ли смо их ка ко ди шу, и 
бо ја ли смо се ти ши не ко ја ће све пре кри ти кад од ло жи мо ин стру
мен те (52). 

Та ко ђе, и овај: 

Си ла зио је као не кад, чвр стим ко ра ком, пје смом је до зи вао 
сво је дав не дру го ве. Мр тве и жи ве. Не оба зи ру ћи се на раз ли ку. Јер 
ње ни је би ло. Пре жи вје ли су од се ли ли, раз и шли се. Оста ле су само 
успо ме не на њих, не ко др во за са ђе но у дје тињ ству. Ни шта ви ше. Али 
пје вач се на то ни је освр тао. Бу дио их је из сна оми ље ним пје сма ма, 
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као не кад, за ла зе ћи у по ру ше не за сел ке, пје ва ју ћи под про зо ри ма 
ко јих ви ше не ма, јер ни ку ћа ви ше ни је би ло; ста ја ле су још са мо 
у ње го вом сје ћа њу, на мјесе чи ни. Ни смо га мо гли ви дје ти, за кла
ња ле су га кро шње, да љи не и сјен ке, из ма гли ца, али смо по ја чи ни 
гла са, и по пје сма ма, та ко ђе, пра ти ли ње гов си ла зак низ воћ ња ке 
и ли ва де, пре ко по ља и стр ни шта, кроз га је ве и удо ли не (87). 

Чи та ва пр ва при по вест Па нон ског дип ти ха о од ра ста њу јед ног 
ра до зна лог де ча ка и о ње го вим су сре ти ма са иза зо ви ма, при влач
но сти ма и дра ма ма не по сред ног жи во та по ет ски је мо ти ви са на, 
и у том кљу чу из ве де на, па чак и он да ка да су у њој ин ди рект но 
на го ве шта ва не чи ње ни це о тра у ма ма го ло о точ ког ис ку ства. Ме
ло ди ја и ри там та квих ре че ни ца, али још ин тен зив ни је и ду бље, 
и без пре ки да, од пр ве до по след ње стра ни це те при по ве сти, испу
ња ва ју и Нож за пу пољ ке. Та ко се тај део дип ти ха, иа ко је као кон
траст ко лек ти ви стич ком на чи ну по сто ја ња у пр вом ње го вом де лу, 
за сно ван на нај ду бљој ин ди ви ду ал ној, ин тим ној и емо тив ној дра
ми књи жев них ли ко ва, мо ти ви сан њи хо вим ду бо ким емо тив ним 
и ег зи стен ци јал ним раз ло зи ма, ис под ко јих се на зи ре и дра ма 
ко лек ти ва, вре ме на и кул ту ре, по ка зу је као пра ва и из вор на по ет
ска про за, јед на од нај ек спре сив ни јих ко је има мо. Та кве су и при
че и ро ма ни ко је је Ке ка но вић пи сао сво јих пр вих и са да шњих 
ства ра лач ких де це ни ја. Та кав је и ње гов нај но ви ји ро ман. 

Та кво осе ћа ње и књи жев но зна че ње на ла зи се у под тек сту и 
у тек сту нај но ви јег ње го вог ро ма на, ро ма на При вр же ност, ко ји 
већ сво јим на сло вом на го ве шта ва спе ци фич ну емо тив ну ве зу из
ме ђу ли ко ва у ње му и по ет ски ру ко пис ко ји је при пре ма, али исто 
та ко се сво јом те мом о ра ни јем исто риј ском вре ме ну уда ља ва од 
Ке ка но ви ће ве до ми нант не те мат ске усме ре но сти на са вре ме ни 
жи вот из прет ход них књи га. При вр же ност је ро ман с те мом из 
срп ске на ци о нал не исто ри је, из вре ме на де спо та Ђу ра ђа Бран ко
ви ћа и ње го ве кћер ке Кан та ку зи не Ка та ри не Бран ко вић, ма ње 
по зна те лич но сти срп ског фе у дал ног до ба, уда те за цељ ског гро фа 
Ул ри ха Дру гог – срп ски об лик ње го вог име на у ро ма ну је Ол рик 
– ко ји је био зна чај на и моћ на лич ност та да шњег вре ме на. Кан та
ку зи на је сво јим де ло ва њем и по сто ја њем има ла не са мо сим бо
ли чан зна чај за срп ски на род у ње го вим за пад ним кра је ви ма не го 
и за ње го во доц ни је та мо шње број ни је по сто ја ње. Зна чај ње не 
лич но сти по твр ђу је и ве ков но одр жа ва ње тра ди ци је ње ног име на 
у на ро ду и срп ској пра во слав ној цр кви, из ме ђу оста лог, за хва љу
ју ћи и Ва ра ждин ском апо сто лу, нај ста ри јој ћи ри лич ној ли тур гиј
ској књи зи са тог про сто ра ко ју је она на ру чи ла и ста ра ла се да бу де 
за вр ше на. Та ко и да на шња Срп ска пра во слав на гим на зи ја у За гребу, 
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у ко јем је она по вре ме но бо ра ви ла, с ве ли ким раз ло гом но си ње но 
име. Дра го Ке ка но вић је, уз њен сло же ни књи жев ни лик, у ро ман 
увео низ дру гих исто риј ских ифик тив них ли ко ва, са раз гра на тим 
ме ђу соб ним ве за ма, ра за стр тим на по зна том та да шњем исто риј ском 
про сто ру, од сред њо ве ков не Ср би је, Жи че, Бе о гра да и Сме де ре ва, 
пре ко Ду бров ни ка, до Це ља, Ва ра жди на и За гре ба и дру гих за
пад них кра је ва, ко је су у том вре ме ну др жа ли Угри, у ко је је пред 
на је здом Ту ра ка по чео да до ла зи све ве ћи број срп ског на ро да. У 
ро ма ну је по себ но и под тек сту ал но на гла ше на иде ја ме ђу соб не 
усло вље но сти и жи во та раз ли чи тих кул тур них и ре ли гиј ских 
за јед ни ца, ко је су с под ра зу ме ва ном иде јом то ле ран ци је пре ћут но 
жи ве ле у та да шњем за јед нич ком ју жно сло вен ском про сто ру. На
гла ше на на ра тор ска по зи ци ја пр вог ли ца, са слич ном функ ци јом 
ко ју је има ла у ро ма ни ма Ке ка но ви ће ве „сла вон ске три ло ги је” 
(По то мак сје на, Ивањ ска ноћ, Ри бља ста за), омо гу ћи ла је ау то ру 
да иза бра ну ствар ност ви ди из спе ци фич не су бјек тив не пер спек
ти ве про јек то ва ног књи жев ног ју на ка, али да у њу са бе ре што 
ве ћи број ли ко ва ко ји ће тек сту ро ма на обез бе ди ти ве ћу са др жин
ску и зна чењ ску пу но ћу. Ро ман пре ма ода бра ном пред ме ту припа
да жан ру исто риј ског ро ма на, али исто риј ски је ње гов кон текст с 
не ко ли ко ствар них исто риј ских лич но сти, Кан та ку зи ном, де спо
том Ђу ра ђем Бран ко ви ћем, Је ри ном, Сул та ни јом Ма ром, гро фом 
Ул ри хом Дру гим Цељ ским и ма њим бро јем дру гих исто риј ских 
лич но сти, док је глав ни лик ро ма на, ујед но и ње гов на ра тор, фик
тив ни лик, ко ји исто риј ски кон текст, пре тва ра ју ћи га у књи жев ни, 
ре ме ти сво јом уло гом у са др жи ни ро ма на. Сто га се При вр же ност, 
ка ко је за бе ле жио ње гов „ре дак тор”, фик тив ни ду бро вач ки ар хи
вар, ко ји је са чу вао ру ко пис ис по ве сти глав ног ли ка, мо же ви де ти 
и као „љу бав ни ро ман”, али с нео ства ре ним си ту а ци ја ма стан
дард ног ро ма на те вр сте, а у јед ном то ку и као жан ров ски ро ман 
са еле мен ти ма „што пу сто лов не, што по уч не при по ви је сти”, до
не кле и мо гућ ног от кло на од њих, по себ но и ве о ма уте ме ље но и 
као ро ман из вор ног по ет ског зна че ња. 

Ау тор је већ на по чет ку ус по ста вио ја сну на ра тив ну пер спек
ти ву, ко ја је знат но олак ша ла при по ве да ње и ње го ву мо ти ва ци ју. 
Он је уло гу на ра то ра, ко ји пред ста вља пр ву и кључ ну ин стан цу 
ро ма на, пре пу стио глав ном ли ку, хи лан дар ском мо на ху Ге ра си му, 
не ка да шњем со ко ла ру де спо та Ђу ра ђа Бран ко ви ћа, Да мја ну Васи
љу, Сто ња ни ну, ко ји је де тињ ство про вео у Ду бров ни ку, а у доцни
јем вре ме ну, на кон бо рав ка у Сме де ре ву, Це љу и За гре бу, у јед ном 
пе ри о ду, имао ве о ма сло жен и бу ран жи вот. Не ми инок Ди ми три је, 
ко ји за пи су је Ге ра си мо ву ис по вест, по кри ва дру гу на ра тив ну ин стан
цу, што чи та лац на слу ћу је из Ге ра си мо вих ре чи, али де фи ни тивно 
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от кри ва при кра ју ро ма на из Ди ми три је вог за пи са. Тре ћа на ра тив
на ин стан ца, та ко ђе, ја сно огла ше на на са мом кра ју, али и у јед ном 
по гла вљу на сре ди ни ру ко пи са, при па да не ка да шњем Да мја но вом 
ду бро вач ком школ ском дру гу Хи ја цин ту Хин ку Гу че ти ћу, ар хи
ва ру, ко ји је ру ко пис Ге ра си мо ве од но сно Да мја но ве ис по ве сти 
1492. го ди не, го ди не от кри ћа Но вог све та, до био од не мог ино ка Ди
ми три ја, по хра нио га у књи жни цу и та ко га са чу вао од гу бље ња 
и за бо ра ва. За од ви ја ње ро ма неск не при че ак тив не су ис кљу чи во 
ре чи и ис по вест не ка да шњег де спо то вог со ко ла ра, до не кле и ду бро
вач ког ар хи ва ра, ре дак то ра ње го вих „успо ме на”, ко ји је крат ким 
ин тер вен ци ја ма до при нео да до не кле бу де раз ја шње на на ра то ро
ва по зи ци ја у тек сту, док је не ми инок Ди ми три је за др жао уло гу 
ме ди ју ма ко ји је омо гу ћио за пи си ва ње и до ста вља ње „успо ме на” 
Да мја но вом дру гу из де тињ ства. 

Исто риј ски до га ђа ји, ко ји ма је ожи вље но об у хва ће но вре ме, 
ат мос фе ра, лич но сти, про стор, пред ста вље ни су кроз на ра тор ску 
ви зу ру и ду бо ку при вр же ност со ко ла ра Да мја на Кан та ку зи ни Бран
ко вић, по мо ћу ко јих се на зи ре ау то ро ва на ме ра да При вр же ност, 
из ме ђу оста лог, пред ста ви и као ро ма неск ну су ге сти ју о ре ал ној 
и ду бо кој, иа ко пла тон ској љу ба ви из ме ђу Да мја на и Кан та ку зи не, 
и да та ква љу бав, ка ко би ре као чу ве ни Кан та ку зи нин пре дак, де
спот Сте фан Ла за ре вић, „све пре ва зи ла зи”, због че га је и за служи ла 
да до би је ро ма неск ни об лик. То је исто вре ме но и Ке ка но ви ће ва 
ва жна те о риј скопо е тич ка по ру ка, ко ја се сво ди на то да је књи жев
ног об ли ка вред но оно што је са мо по се би зна чај но и што је као 
та кво по твр ђе но и у по је ди нач ном до жи вља ју ње го вих уче сни ка, 
што је, тач ни је ре че но, оправ да но естет ском оства ре но шћу књи
жев ног ру ко пи са. А ду бо ка емо тив на при вр же ност со ко ла ра Дамја
на би ла је упра во та ква, иа ко пред Кан та ку зи ном не ис ка зи ва на, 
а та ква је су штин ски би ла и ње на при вр же ност Да мја ну, ко ја је као 
и ње го ва, до јед ног мо мен та са мо на слу ћи ва на. Ро ман с та квом жан
ров ском осно вом зах те вао је склад но по ве зи ва ње оних умет нич ких 
ква ли те та ко ји би омо гу ћи ли не сме та но функ ци о ни са ње кључ них 
по ља књи жев ног тек ста, са др жин ских, стил ских и се ман тич ких, 
ко је је Ке ка но вић ус пео склад но да по ве же и ме ђу соб но усло ви. 

Већ на пр вим стра ни ца ма ро ма на осле пе ли све то гор ски мо
нах Ге ра сим, као Иса ко ви ћев ју нак у Тре ну 1–3 ћу тљи вом Че пер ку, 
обра ћа се не мом ино ку Ди ми три ју, ко ји за пи су је ње го ву ис по вест, 
и ка же да је Кан та ку зи ну „во лио без гра нич ном љу ба вљу”. И та ко 
је оста ло све до ње не смр ти у ма на сти ру Кон ча у Ма ке до ни ји, ка да 
у је ди ном пра вом за гр ља ју са њом уми ре и њен ду хов ник Ге ра сим, 
не ка да шњи со ко лар Да мјан. Ти ме што Ге ра сим до да је да Кан та
ку зи ну ни је „ра зу мио”, уна пред је упо зо рио чи та о це на при ро ду 
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њи хо ве емо тив не ве зе и на ини ци јал ну мо ти ва ци ју ро ма на, без 
ко је се он не би ла ко осло бо дио жан ров ске на ра ци је. Ни је је разу
мео не због ве ли ке дру штве не раз ли ке ме ђу њи ма већ због ње ног 
ка рак те ра, у де тињ ству ра до зна ле, сво је гла ве де вој чи це, „обич не 
ди вља ку ше”, ка ко ју је оце нио њен отац, де спот Ђу рађ, доц ни је 
до сто јан стве не, за го нет не и спо соб не цељ ске гро фи це. За хва љу јући 
та ко за ми шље ном ње ном ка рак те ру омо гу ће на је ве о ма сло же на 
и ин три гант на са др жи на ро ма на. 

Ро ма неск на при ча При вр же но сти за по чи ње од тре нут ка у 
ко јем је по сле од бра не Бе о гра да од Ту ра ка 1456. го ди не уби јен гроф 
цељ ски Ул рих Дру ги. Ре тро спек тив ном на ра ци јом, осле пе ли нара
тор вра ћа се у про шлост, у вре ме свог пр вог су сре та с Кан та ку зи
ном, ка да је као Да мјан Ва сиљ са оцем, не ка да шњим шти то но шом 
де спо та Ђу ра ђа, 1429. го ди не до шао из Ду бров ни ка у Жи чу са два 
со ко ла на ме ње на де спо ту. Тај су срет је из ве ден пра вим лир ским 
про зним сред стви ма, и у пот пу но сти је био пра ћен при род ним, 
бе за зле ним, увер љи вим и емо тив ним раз го во ром из ме ђу мла дог 
Да мја на и још мла ђе Кан та ку зи не. Сви њи хо ви бу ду ћи раз го во ри, 
во ђе ни убр зо у Сме де ре ву, а по сле два де сет и ви ше го ди на у Це љу, 
Ва ра жди ну, За гре бу и Бе о гра ду, од ви ја ли су се са слич ном при
род но шћу и увер љи во шћу, оди шу ћи скри ве ном емо тив ном тензи
јом из пр вог су сре та, али без вер бал них из ра за тог осе ћа ња, осим 
у тре нут ку дра ма тич ног ра стан ка при кра ју Ге ра си мо ве ис по ве сти, 
у ко јем је и Кан та ку зи на отво ре но по твр ди ла сво ју при вр же ност 
Да мја ну. „И да ти при знам да сам те, ни кад за гр ље ног и уз љу бље
ног, во ле ла на свој на чин. У сно ви ма и на ја ви” (200), ре кла је она 
у том раз го во ру на ра стан ку и ти ме от кри ла ини ци јал ни мо тив 
ро ма на. 

За то је на са мом кра ју сво је ис по ве сти мо нах Ге ра сим од го
во рио на дав но по ста вље но Кан та ку зи ни но пи та ње, ко је је исто
вре ме но би ло и кључ но пи та ње зна чењ ске осно ве ро ма на – да ли 
по сто ји веч на љу бав из ме ђу му шкар ца и же не или је веч на љу бав 
упу ће на са мо Бо гу!? Са мо ме се би, ино ку Ди ми три ју и чи та о ци ма 
он од го ва ра да та ква љу бав из ме ђу му шкар ца и же не по сто ји, и да 
је ње го ва љу бав би ла та ква. Пред смрт ни за гр љај с Кан та ку зи ном 
от крио је да је и ње на љу бав би ла во ђе на истим осе ћа њем, што је 
за зву ча ло са свим при род но, увер љи во и функ ци о нал но упра во 
на том, за вр шном ме сту ро ма на. Јер љу бав пре ма Бо гу у ње го вом 
пи та њу и од го во ру за пра во је би ла љу бав пре ма оној вр сти по сто
ја ња у ко јој су по вред но сти и на ме ри из јед на че ни не по сред ни и 
ду хов ни жи вот по је дин ца. Ти ме је Ке ка но вић, као не ка да Па вле 
Угри нов на слич ну те му, до не кле до пу нио за кљу чак о по сто ја њу 
ап со лут не љу ба ви, ко ја је са мо на го ве шта ва на, али ни је оства ре на, 
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у дру гој при по ве сти ње го вог Па нон ског дип ти ха, у Но жу за пупољ
ке, у ко јем је ал тер на ти ва веч ној љу ба ви, у скла ду са сен зи би лите
том ге не ра ци је се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, би ла сло бо да 
из бо ра са ме лич но сти, ко ји је и те ка ко био усло вљен не по сред ном 
ствар но шћу ко ја га је спу та ва ла. 

На тој осно ви је При вр же ност од исто риј ског ро ма на упуће
на пре ма ро ма ну о веч ној љу ба ви упр кос свим пре пре ка ма те мат ске 
и жан ров ске при ро де ко је су ста ја ле пред њом. Ро ман је, ме ђу тим, 
у исто риј ском сло ју исто вре ме но за сно ван на по у зда ној ком би на
ци ји фик ци о нал не и до ку мен тар не гра ђе, ко јом је на увер љив лите
ра ран на чин ре кон стру и са на ат мос фе ра жи во та у вре ме де спо та 
Ђу ра ђа Бран ко ви ћа, у ко јем су би ле ви дљи ве, на го ве шта јем ака
де ми је, на при мер, и на зна ке кул тур ног по ле та слич ног оно ме на 
за па ду Евро пе и у Ита ли ји, чи ме је знат но уве ћан ре цеп тив ни по
тен ци јал тек ста. Ке ка но вић је, ме ђу тим, че стим, скри ве ним, ду хо
ви тим и не пре тен ци о зним алу зи ја ма на књи жев ност, на књи жев
на де ла, из ме ђу оста лих, отво ре ни је на по пу лар ни ро ман хр ват ске 
књи жев но сти у де ло ви ма ко ји се од но се на Кан та ку зи нин и Да мја
нов бо ра вак у За гре бу, у жан ров ској алу зи ји у ко јој ни је из о ста ло 
ни плот ско ис ку ство са же ном, за тим на по зна те ау то ре, на уло гу 
при по ве да ча и ак ти ви ра ње бу ду ћих чи та ла ца и дру ге мо мен те, 
та ко ђе, алу ди рао на ак ту ел ну књи жев ну си ту а ци ју, ко јом је знат
но уве ћа ва на по тен ци јал на ак тив ни ја ре цеп ци ја ро ма на. То је на 
по сре дан на чин би ло у са гла сју с ро ма неск ним ли ком ра до зна лог 
со ко ла ра, доц ни је обра зо ва ног Кан та ку зи ни ног ду хов ни ка, ко ји 
је био „упу ћен у ла тин ске и грч ке књи ге и го тич ка пи сме на” и ко ји 
је чи тао та да до ступ не тек сто ве срп ске је зич ке и књи жев не ре дак
ци је, ме ђу ко ји ма Ро ман о Тро ји и Алек сан дри ду, за тим Књи гу о Је
сти ри или Пр ву по сла ни цу Ко рин ћа ни ма и Је ван ђе ље по Јо ва ну из 
Све тог пи сма и дру ге слич не тек сто ве. Ке ка но вић је на тај на чин, 
у не кој вр сти про жи ма ња тра ди ци о нал не књи жев не те ме, иза бра
ног књи жев ног ли ка и об у хва ће ног на ци о нал ног про сто ра, с јед
не стра не, и ак ту ел них про зних по сту па ка с не ко ли ко на ра тив них 
ин стан ци и мор фо ло шких но ви на, с дру ге, из ме ђу оста лог, обезбе
дио нео п ход ну по е тич ку ино ва тив ност сво ме ру ко пи су, чи ме се 
не по сред ни је укљу чио у по сто ја не ево лу тив не то ко ве са вре ме не 
срп ске књи жев но сти и у ње не вред но сне ко ор ди на те.

По себ но је, ме ђу тим, ви дљи ва, иа ко ни је че ста ни ти ди рект
на, мо тив ска алу зив ност на ње го ва прет ход на књи жев на де ла. Она 
се у пр вом ре ду од но си ла на исто риј ску си ту а ци ју срп ског на ро да 
у Хр ват ској на по чет ку ње го вог ин тен зив ни јег до ла ска у за пад не 
кра је ве, ка да га је ре ал но би ло ма ње не го доц ни је, и на ње го во на гло 
оси па ње у ве ћи ни ра ни јих Ке ка но ви ће вих ро ма на и при по ве да ка 
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у ко ји ма је об у хва ће но са вре ме но до ба. Се ман тич ка ак ту е ли за ци
ја тек ста про ши ре на је и дру гим мо ти ви ма овог ро ма на, на при мер, 
мо ти вом пти ца ко је је Да мјан из љу ба ви пре ма њи ма, и не са мо 
као со ко лар, чу вао у Ду бров ни ку, и ко је су доц ни је, кад га ви ше 
ни је би ло у том гра ду, пу ште не у сло бо ду, као што се са слич ним 
мо ти вом де си ло и на кра ју Ни је ме ка пе ле у Па нон ском дип ти ху. 
По себ но зна че ње у ро ма ну за то има мо тив со кол ског па ра Ни ка и 
Ни ке, ко ји као мо тив на гра ни ци по ет ске фан та сти ке на сим бо лич
ном ни воу илу стру је ау то ров став о ве чи тој љу ба ви из ме ђу му
шкар ца и же не. Ак ту е ли за ци ја је, ме ђу тим, зна чај на у мо мен ти ма 
у ко ји ма се у ро ма ну, без од сту па ња од кључ них естет ских зах те ва 
про зног тек ста, по ми њу мо рал на огре ше ња ко ја се ди рект но мо гу 
од но си ти на да на шње вре ме, ме ђу ко ји ма кри ти ка „при је твор но
сти” За па да у од но су на Ис ток или мо тив пре ла ска пра во слав ног 
ста нов ни штва Сто на у ка то ли ке, ко јем ипак ни је под ле гла Да мја
но ва по ро ди ца, има нај не по сред ни је ак ту ел но зна че ње. Та квим 
особи на ма књи жев ног тек ста Дра го Ке ка но вић је још јед ном потвр
дио сво ју из вор ну при вр же ност са вре ме ној срп ској књи жев но сти. 
Ту чи ње ни цу, уз оне ко је го во ре о дру гим књи жев ним ква ли тети
ма ње го вих про зних оства ре ња, тре ба увек има ти у ви ду ка да се 
ње го ва про за по сма тра из пер спек ти ве књи жев ног жи во та и ње ног 
ста ту са у са вре ме ној срп ској књи жев но сти и кул ту ри. 

Слич не вред но сне ефек те има и је зич ки ни во ро ма на, чи ја се 
стил ска па ра диг ма осла ња на нај бо ља ре ше ња прет ход них књи га 
Дра га Ке ка но ви ћа, чи ме се он на при ро дан и спон тан на чин при
кљу чу је по зна тим про зним ау то ри ма срп ске књи жев но сти на пре
ла зу два де се тог у два де сет пр ви век. Та ко је те ма При вр же но сти, 
као де це ниј ска ства ра лач ка оп се си ја Дра га Ке ка но ви ћа, у свом 
окри љу за др жа ла мно ге еле мен те стан дард но и мо дер но оства ри
ва ног ро ма неск ног тек ста, у ко јем су го то во под јед на ку при влач ност 
и зна чењ ску пу но ћу има ле са др жи на ро ма на и ње го ва стил ска 
ар ти ку ла ци ја, за хва љу ју ћи ко ји ма су у са вре ме ној срп ској књи жев
но сти на пи са на не ка од ње них нај зна чај ни јих про зних оства ре ња. 



577

ДУ ШКО БА БИЋ

„КОСОВСКОЗМИЈАЊЕ”ПЕТРАКОЧИЋА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду де ло Пе тра Ко чи ћа ана ли зи ра но је 
у све тлу сте ре о тип не пред ста ве о ње му као за ви чај ном пи сцу, на
ста вља чу се о ске при по вет ке срп ских ре а ли ста. До ка зу је се те за да 
је ова ква пред ста ва о Ко чи ћу, ма да де ли мич но тач на, су ви ше „уска” 
и „плит ка”, јер не до пи ре до нај ва жни јих те ма и зна че ња ње го вог 
де ла, уте ме ље них на еп ској за вет ној све сти и „ко сов ском опре деље
њу”, као иден ти тет ском је згру срп ске исто ри је и срп ске на ци о нал
не иде је. Са гле дан из ове пер спек ти ве, Ко чић ни је пи сац ло кал них 
и за ви чај них те ма, не го за ступ ник и ту мач срп ске исто риј ске и на
ци о нал не све сти у ње ној ин те грал ној ди мен зи ји. Иду ћи тим тра гом, 
ау тор овог ра да ана ли зи ра нај ва жни ја пи та ња Ко чи ће ве по е ти ке: 
до жи вљај за ви ча ја, је зик, ли ко ве, са ти рич ни по сту пак, као и њего во 
ме сто у срп ској књи жев но сти и кул ту ри. На те ме љу та квих уви да, 
за о кру жу је се сли ка о Ко чи ћу као по себ ној по ја ви у на шој кул тур
ној исто ри ји, ини ци ра на ра до ви ма Ми ла на Бу ди ми ра и Иси до ре 
Се ку лић, где се ме ша ју пре ро га ти ви пи сца, про ро ка и на ци о нал ног 
три бу на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе тар Ко чић, за ви чај, је зик, са ти ра, еп ска тра
ди ци ја, за вет на свест, ко сов ско на сле ђе, ва тес, три бун, Ње гош

У обим ној и сло је ви тој кри ти ци о де лу Пе тра Ко чи ћа, по на вља 
се ми шље ње да је реч о на ста вља чу се о ске при по вет ке на ших ре
али ста. Нај ва жни је од ли ке ње го ве по е ти ке, као и књи жев на сла ва 
ко ју је сте као у срп ском на ро ду, ско ро по пра ви лу, об ја шња ва ни су 
ло кал ним цр та ма ге о граф ског аре а ла ко ји је увео у срп ску књи жев
ност – Зми ја ња и Бо сан ске Кра ји не. Сна жни ка рак те ри и бор бе ни 
дух ње го вих пла ни на ца, на род ски ху мор, осе тљи вост за со ци јал
на пи та ња, бли скост при ро ди и ње ним сти хи ја ма, бо гат и со чан 
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ло кал ни го вор, до та да не по знат срп ској књи жев но сти – је су нај
че шће ис ти ца не осо би не Ко чи ће вог де ла. 

Ова кво ви ђе ње Ко чи ће вог ства ра ла штва, та ко че сто по на вља
но у ра зним ва ри ја ци ја ма, ни је по гре шно, али је су ви ше „уско” и 
не до ба цу је до нај ва жни јих зна че ња ње го вог де ла. Ве зи ва ње за 
Зми ја ње и Бо сан ску Кра ји ну до не ло је Ко чи ће вом при по ве да њу 
ко ло рит ност, жи вот ну увер љи вост, свеж и бо гат је зик, сли ку јед
ног „еп ског” под не бља пр ви пут из бли за ви ђе ног у срп ској књи
жев но сти, али и на гла ше но „си ро ма штво те ма и ва ри јан ти”, као 
и јед но лич ност то но ва у об ра ди тих те ма. Због то га Иво Ан дрић, с 
пра вом, ка же за Ко чи ћа да је пи сац „уске плат фор ме” и да се у це
лом ње го вом де лу осе ћа „гу слар ска мо но корд ност” (Ан дрић 1981: 
164). Све у све му, мо ра се има ти у ви ду, да за ви чај ност, по сма тра
на са ма за се бе, ни је би ла са мо вр ли на не го и хен ди кеп Ко чи ће вих 
при по ве да ка. У сва ком слу ча ју, она му ни је мо гла обез бе ди ти ста
тус ве ли ког пи сца, ко ји је до био још за жи во та1, а ко ји ни је до ве ден 
у пи та ње ни да нас, сто го ди на по сле ње го ве смр ти.

1.

Ако хо ће мо да до пре мо до по е тич ког и ду хов ног је згра Кочи
ће вог де ла, мо ра мо га по тра жи ти у не че му ду бљем и оп шти јем не го 
што је за ви чај на, фол клор ноет но ло шка упе ча тљи вост. Сто га 
основ на те за ко ју ће мо сле ди ти у овом ра ду гла си: Ко чић ни је за
ви чај ни при по ве дач, или је то са мо спо ља и на по вр ши ни. Ис под 
по вр ши не, у су шти ни и ду би ни, зна че ња Ко чи ће вог де ла пре вази
ла зе ло кал не окви ре – у вре ме ну и про сто ру, у ду ху и сло ву. 

Вре ме пред ста вље но у ње го вим при по вет ка ма – пе ри од ау стро
у гар ске оку па ци је Бо сне, упу ћу је нас ка „све тој про шло сти” сачу
ва ној у за вет ном пам ће њу на ро да. Ње го ва сли ка Зми ја ња и Краји не 
пра вље на је са по гле дом на срп ски на род као це ли ну. Оно што не
по сред но ви ди мо и чу је мо свој пу ни сми сао до би ја тек он да кад га 
до ве де мо у ве зу са оним што је при кри ве но или де ли мич но от кри
ве но, ка да спо ља шње са гле да мо као по јав ни лик уну тра шњег. 

Не мо же се ре ћи да Ко чић ни је ту ма чен из ове хер ме не у тич
ке по зи ци је – на про тив, по сто ји чи тав низ зна чај них ау то ра ко ји су 
га са гле да ли на тај на чин. Ме ђу њи ма, сре ди шње ме сто за у зи ма 
Иси до ра Се ку лић, а ка ње ним ста во ви ма гра ви ти ра ју ра до ви: Јова на 

1 Ко ор ди на те ова кве ре цеп ци је Ко чи ће вог де ла на зна чио је Скер лић у 
сво јим оце на ма (по хва ла ма) ко је су усле ди ле чим се по ја ви ла пр ва књи га С пла
ни не и ис под пла ни не (1902). На исти на чин, он је пред ста вио и сле де ће две Ко чи
ће ве збир ке са истим на сло вом (1904. и 1905), да би у сво јој Исто ри ји но ве срп ске 
књи жев но сти Ко чи ћа ета бли рао као јед ног од „нај о ри ги нал ни јих су вре ме них 
пи са ца срп ских” (Скер лић 1967: 462).
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Ду чи ћа, Ми ла на Бу ди ми ра, Иве Ан дри ћа, Ми о дра га М. Ву ли на, 
као и не ких мла ђих ис тра жи ва ча, на ших са вре ме ни ка: Да во ра Ми
ли ће вића, Ран ка По по ви ћа, Ду шка Пе ву ље и др.2. Чи та ње Ко чи ћа 
ко је же ли мо да пред ста ви мо у овом ра ду, бли ско је овим ту ма че
њи ма, али ау тор ве ру је да ов де до но си, ако не но ве уви де, оно, 
сва ка ко, дру га чи је по ста вље на пи та ња и но ве угло ве са гле да ва ња 
Ко чи ће вих те ма, по сту па ка, ли ко ва, је зи ка, па и ње го вог ме ста у 
срп ској књи жев но сти и кул ту ри. 

2.

Овај по е тич ки мо дел нај ја сни је се ви ди у Ко чи ће вом до жи
вља ју и раз у ме ва њу ње го вог ужег за ви ча ја – Зми ја ња, за ко ји су 
ве за не све ње го ве те ме и ода кле по ти чу ско ро сви ње го ви ју на ци3. 
У Ко чи ће вом до жи вља ју за ви ча ја као да ви ди мо два Зми ја ња – 
„ста ро” и „но во”, или: „спо ља шње” и „уну тра шње”. Та ква пред
ста ва угра ђе на је у ње го во де ло у це ли ни, а ди рект но је ис ка за на 
у ет но граф ској за бе ле шци са еле мен ти ма при по вет ке – „Зми ја ње”. 
У њој ста рац Ми лић Ву ји но вић сво јим са пут ни ци ма – при по ве да
чу и ко чи ја шу, пре но си пре да ње о гра ни ца ма „ста рог”, „прет ко
сов ског” Зми ја ња: 

Зми ја ње, ве лиш!... Е ди је те, ве ли ко је не кад Зми ја ње би ло. 
Зми јањ ска је ме ђа – Тур ци ве ле удут – ишла од ри је ке Са не, па из над 
се ла Сла ти не, па на Ка ту ни ште, па на Мли ни шта... па ода тле на 
Ско ко ве Де лиРа до ји це... Ето, то вам је би ло ста ро Зми ја ње при је 
Ко со ва („Зми ја ње”4, 285). 

Са да шње Зми ја ње је не што дру го: ни су се про ме ни ле са мо 
ње го ве фи зич ке гра ни це – сма њи ла се ње го ва сна га, зе мља за ћу
та ла и ого ли ла: 

2 Иси до ра Се ку лић, „Пе тар Ко чић”, у: Огле ди и за пи си, при ре дио Жи во рад 
Стојковић, Бе о град  – Но ви Сад, 1971; Иво Ан дрић, „Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра 
Ко чи ћа”, у: Умет ник и ње го во де ло, Са бра на де ла, књ. 13, Бе о град, 1981; Ми лан 
Бу ди мир, „Ко чи ћев ме си ја ни зам”, у: Са бал кан ских ис точ ни ка, Бе о град, 1969; 
Јо ван Ду чић, „Пе тар Ко чић”, у: Мо ји са пут ни ци, Са бра на де ла, књ. 4, при ре дио 
Но ви ца Пет ко вић, Бе о град, 2008; Ми о драг М. Ву лин, Пе тар Ко чић: жи вот и 
де ло, Са ра је во, 1990; Ран ко По по вић, „Ко чи ће ва књи га ста ро став на”, у : Књи га о 
Пе тру Ко чи ћу, при ре дио Ду шко Пе ву ља, Ис точ но Са ра је во, 2021; Да вор Ми ли
ће вић, „Ко то та мо при ча”, у: Књи га о Пе тру Ко чи ћу, при ре дио Ду шко Пе ву ља, 
Ис точ но Са ра је во, 2021; Ду шко Пе ву ља, „Мо тив сло бо де у књи жев ном дје лу Пе
тра Ко чи ћа”, пред го вор за књи гу: Књи га Пе тра Ко чи ћа, Ис точ но Са ра је во, 2019. 

3 Ме ђу свим Ко чи ће вим при по вет ка ма на ла зи мо са мо две у ко ји ма глав
ни ју нак ни је са Зми ја ња: „Ју ре Па ли грап” и „Тај на не во ља Сма је Су ба ше”.

4 Сви на во ди из Ко чи ће вих при по ве да ка да ти су пре ма: Пе тар Ко чић, 
Књи га Пе тра Ко чи ћа, при ре дио Ду шко Пе ву ља, Ис точ но Са ра је во, 2019.
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Ово је не кад би ла све сте ћа пла ни на, па су је Тур ци иш је кли. 
Уви јек је она би ла пу на гор ски је ај ду ка, сад са мо па ње ви. И да нас 
се ста ри Тур ци бо је ову да про ћи: од сва ког па ња ми сле да је ај дук 
(Исто, 283). 

Пред ста ва о „два Зми ја ња” из ове при че из гра ђе на је кон траст
ним по ступ ком, асо ци ја тив ним по ве зи ва њем не ко ли ко ди хо то мич
них па ро ва: ма ло – ве ли ко, са да шње – прет ко сов ско (ко сов ско), 
буј но – ого ље но, гор ски хај ду ци – го ли па ње ви, про стор бун та и 
сло бо де – зе мља под оку па ци јом („уко па ци јом”). „Но во”, „спо ља
шње” Зми ја ње схва ће но је као ге о граф ски про стор, са гле дан у 
од ре ђе ном исто риј ском вре ме ну (кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка) 
а дру го – уну тра шње, ду хов но, као за вет ни про стор, у ко јем се 
чу ва „ко сов ска ми сао” и „ко сов ско опре де ље ње”. „Спо ља шње Зми
ја ње” то је Ко чи ћев ужи за ви чај – пла ни на и ис под пла ни не, од 
ње го вог се ла, Стри чи ћа, до ма на сти ра Го ми о ни ца5, а „уну тра шње” 
се на ла зи у мит ском пам ће њу. 

„Ста ро”, „(прет)ко сов ско Зми ја ње” не по сто ји ви ше у ре ал ном 
про сто ру и вре ме ну, али га у ср цу и по гле ду но си ста ри Ми лић, 
као и сви Ко чи ће ви ју на ци. То је, у су шти ни, Ко чи ће ва пред ста ва 
о за ви ча ју, у ко јој за сту па еп ска на че ла по сто ја ња у не хе рој ском, 
ли хвар ском вре ме ну. Бра не ћи „ко сов ско Зми ја ње”, Ко чић бра ни 
за вет ну иде ју на ро да као ду хов не за јед ни це утвр ђе не на не про ла
зним вред но сти ма, иде ју ко сов ског, сло бо дар ског опре де ље ња, 
ути сну ту, по пут во де ног жи га, у на ше ко лек тив но би ће. А кроз 
за вет ну свест о на ро ду и ње го вом тра ја њу, бра ни се уз ви ше на, 
жр тве на, у би ти хри шћан ска, иде ја чо ве ка и чо веч но сти. 

За Ко чи ћа је Зми ја ње ме та фо ра по сто ја ња це лог срп ског 
на ро да у за вет ном, ко сов ском се ћа њу. При то ме, ва ља на гла си ти 
да ме та фо ри за ци ја ов де ни је ни ка ква умет нич ка стра те ги ја и по
сту пак не го чи ста ема на ци ја пи шче вог би ћа и не по сред ног жи вот
ног окру же ња. Па ра фра зи ра ју ћи јед ну ми сао из чу ве ног Ан дри
ће вог есе ја Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли, мо гли би смо 
ре ћи: све што се ра ђа ло и ра сло на Ко чи ће вом Зми ја њу, но си ло је 
ре флекс ко сов ске кр ви у по гле ду. Ко чи ће ви ју на ци при зи ва ју Ко
со во, не све сни да то чи не, оно је уни вер зал ни ре пер и не про ла зна 
ме ра, исти на ко ја под у пи ре све дру ге исти не – ка ко оне круп не, 
на ци о нал не, та ко и оне из сва ко днев них раз го во ра. 

5 „Пла ни на му је род но се ло и су сјед но Рат ко во, а Ис под пла ни не је околи
на ма на сти ра Го ми о ни це. Пр во је до и ста пла нин ски крај са про сеч ном над мор
ском ви си ном 800 ме та ра, а Ко чи ће ва гла ви ца чак и 999 ме та ра. Ту је оштра и 
опо ра пла нин ска кли ма. Пот пла ни на су се ла око Ма на сти ра, а то је већ пи томи
на и жу па. Ти кра је ви озна че ни са Пла ни на и Пот пла ни на, са став ни су ди је ло ви 
обла сти Зми ја ње и уда ље ни су око 20 км” (Ка ра но вић 1936: 467).
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Мо гли би смо за то на ћи мно го при ме ра, а ов де из два ја мо само 
не ко ли ко ка рак те ри стич них. Опи су ју ћи је дан од сво јих „меј да на”, 
Си ме ун Ђак ка же: 

Отво ри се ју риш на све стра не. Сра зи ше се дви је вој ске сил но 
и би је сно ко бир зе ма ни ле на бра ни ко сов ској, кад ми Ср би, аој ту го, 
из гу би смо си лу и го спод ство („Ра ки јо, мај ко”, 181). 

Ов де не све сно и не по сред но, „из уста на род них”, про го ва ра 
„ко сов ска ту га”, или ка ко је зо ве Цви јић „еп ска ту га”. Она је те мељ, 
ду хов на суп стан ца, за кон по ко јем ми сли и жи ви наш еп ски, ди нар
ски чо век. Из исте, ко сов ске ту ге, про го ва ра и Да вид Штр бац, пред 
„швап ским су дом”, бра не ћи пра во на ро да да чу ва сво је име, ве ру, 
иден ти тет: „Тра же од Зе мља не вла де да нам из во ли да се ви ше не 
зо ве мо са мо Ср бо ви ко од Ко со ва...” („Ја за вац прeд су дом”, 151). 

Ко со во не при зи ва ју са мо Си ме ун и Да вид, ко је на то на во ди 
и те мат ски кон текст де ла у ко ји ма се ја вља ју не го и дру ги ли ко ви, 
у си ту а ци ја ма и кон тек сти ма ко ји не ма ју ви дљи ве ве зе са Ко со вом. 
Та ко оси ро те ли те жак Ми јо, са на дим ком Слат ка Ду ша, ми ри сво
је за ва ђе не се ља не, мо ле ћи их да не иду за сва шта на суд: „Не мој те, 
мо ја ро ђе на дје цо! На сул те се во ђе, пред љу ди ма, па се по љуб ’те 
ко бра ћа... ко пра ви Ср бо ви. Не ма у овој зе мљи пра ве. На ша је пра
ва на Ко со ву за ко па на...” („Гроб Слат ке Ду ше”, 87). 

Без Ко со ва не мо же ни сит ни се о ски ло пов, Ћи ри ло Тру ба јић, 
док се у ин сце ни ра ној су да ни ји бра ни због кра ђе ка чи це си ра: „Пи
там ја бо га и овог слав ног су да, је ли нас Ср бо ве баш до тле до ве ло 
Ко со во не срет но да нам и Ци га ни по чи њу су ди ти? [...] О грд не ли 
жа ло сти на ше! О цр но Ко со во, ни ђе те не би ло...” („Су да ни ја”, 330).

Свест о Ко со ву као гра нич ном, од ре ђу ју ћем тре нут ку срп ске 
исто ри је и ко сов ској за вет ној све сти као есен ци ји на род ног би ћа, 
чу ва на је у на род ном пам ће њу из ко јег је го во рио Пе тар Ко чић. У 
Ко чи ће во вре ме, у на ро ду је још увек би ло жи во пре да ње о Зми
ја њу као не по кор ној срп ској зе мљи ко ја је ду го одо ле ва ла тур ској 
си ли и чу ва ла не ку вр сту са мо у пра ве. То пре да ње чи ни нај ве ћи 
део по ме ну те при по вет ке „Зми ја ње”, а зна се да га је Ко чић ет но
граф ски ис тра жи вао и о ње му се оба ве шта вао у ра зним на уч ним 
из во ри ма6.

6 О по себ но сти Зми ја ња у исто ри ји Бо сне Ко чић го во ри у по зна тој бе се ди 
о аграр ном пи та њу пред Бо сан ским са бо ром, 22. мар та 1911: „Пре ма ан тро по гео
граф ским и ет но граф ским ис пи ти ва њи ма, по ме то ди од лич ног на шег на у че ња ка 
Цви ји ћа, кон ста то вао сам, да је сав крај из ме ђу Вр ба са и Са не, на југ до пла нине 
Цр не Го ре, на сје вер до пла ни не Ко за ре, био јед но ври је ме сло бо дан, ав то но
ман... Да је ово исти на, ка зу је нам по ред оста лог и из ве штај пут ни ка с по чет ка 
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Све то је на шло сна жног од је ка и у ње го вом де лу као це ли ни: 
про шлост Зми ја ња и „Кра ји не љу те” у Ко чи ће вим при по вет ка ма 
ни је не ко да ле ко, „мр тво” вре ме („не кад би ло сад се спо ми ња ло”) 
не го жи вот ко ји тра је и ко ји у за вет ном за јед ни штву чу ва ју живи 
и мр тви. Ко чић се огла ша ва из тог за јед ни штва као ње гов про рок 
и про по вед ник и за то је код ње га та ко сна жно при сут на ди мен зија 
про шло сти. O то ме Јо ван Ду чић ка же:

Са мо име Ко чић ба ца да нас и ба ца ће још ду го, чи тав млаз све
тло сти на јед но ве ли ко раз до бље срп ског бо ла и по но са. Ње го во 
са мо звон ко име из гле да (као) пр ва реч не ке ју нач ке за кле тве и не ког 
по бо жног за ве та. Умро је млад, али је, ипак, и бо ље не го ико, ус пео 
да от кри је јед ну зе мљу са но вом срп ском ду шом – не за до вољ ном, 
огор че ном, пре ки пе лом и освет нич ком, ко ја је то ли ко ве за на за 
ко сов ски иде ал и оби лић ку прав ду... Ко чић је за то, и пре сви ју нас, 
ви део ко ли ко је срп ска су за Бо гу до ту жи ла... (Ду чић 2008: 152). 

У сво јим при по вет ка ма Ко чић се огла сио из тог „пре ки пе лог 
огор че ња”, из „ко сов ског пла ча” ко ји има ви ше сло је ва: се ћа ње на 
из гу бље но прет ко сов ско цар ство и за вет но ве зи ва ње за прет ке, 
бун тов ни штво при та је но у ра је тин ском тр пље њу, са кра ли зо ва ње 
осве тет ни штва, хи ли ја стич ко ве ро ва ње у до ла зак Ме си је ко ји ће 
по вра ти ти из гу бље но до сто јан ство... 

3.

За Пе тра Ко чи ћа Зми ја ње је па ра диг ма жи вог при су ства ко
сов ске ми сли у све сти на шег чо ве ка – део на шег на ци о нал ног про
сто ра у ко јем се ви ди це ли на срп ске исто ри је, пам ће ња, суд би не. 
Ње го во Зми ја ње но си у се би се ћа ње на Ко со во ко је је веч но прису
ство, усме ра ва ју ћа енер ги ја до га ђа ја, љу ди, исто риј ских зби ва ња, 
кул ту ре, тра ди ци је, умет но сти, по ли ти ке, пра ва – би ћа и по стоја
ња срп ског на ро да. О то ме нај леп шу и нај тач ни ју реч има Иси до ра 
Се ку лић у већ по ми ња ном есе ју о Ко чи ћу: 

Ко со во, ни ти је пре ста ло ни ти је не ста ло, ни ти ће ика да док је 
нас.... Ко со во жи ви и жи ве ће и су тра и пре ко су тра, иа ко као не што 

XVI ви је ка (1530. год.) Сло вен ца Бе не дик та Ку ри пе ши ћа, ко ји спо ми ње да је у 
Бо сни би ло до ста кра је ва ко ји су се љу то бо ри ли про тив осва ја ча и ни је су им 
се хтје ли пре да ти, док им Тур ци ни је су при зна ли не ка пра ва. У Ку ри пе ши ћа 
има јед на дра го цје на на по ме на ко ја се не по сред но од но си на ову област...” („Го вор 
г. Пе тра Ко чи ћа у бо сан ском са бо ру, 22. мар та 1911”, у: Пе тар Ко чић, Це ло куп на 
де ла, књи га дру га, На род на про све та, Бе о град, без го ди не из да ња, стр. 186–187).
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дру го и тре ће, по ли тич ко, кул тур но, умет нич ко, на уч но. Ко со во, 
ко је је све ве ћа и ве ћа су ма исти на с ко ји ма се ми дру жи мо и у не
чем бит ном не ме ња мо... Ми но си мо на сле ђе ко сов ско кроз раз не 
са вре ме не до га ђа је, али увек са ве за но шћу за не што што је древ но 
ко сов ски еле ме нат у на шим при ро да ма и опре де ље њу... Ето, да кле, 
то је Ко со во не про ла зно, у јед ном ду гом лан цу ко ји се не ки да, са мо 
што с вре ме ном увек у не што дру го ву че (Се ку лић 1971: 68)7. 

Све ово по треб но је има ти у ви ду да би се пре по зна ла основ
на те ма и са гле да ла ду хов на осно ва Ко чи ће вог де ла. Он је без остат
ка из да нак еп ског на сле ђа ди нар ског чо ве ка и све што је пи сао и 
ра дио но си у се би ко сов ску ми сао. Ко чић се огла ша ва из ду би не 
све та ко ји у Ко со ву ви ди пра до мо ви ну – исто риј ску, ду хов ну и 
суд бин ску; се ћа ње на Ко со во ту је од у век би ло из вор сна ге и ве ре, 
не у кро ти ве бун тов но сти и сло бо дар ске ми сли. Го во ре ћи о „са да
шњем”, „ма лом” Зми ја њу, он увек ви ди оно „ве ли ко” „ко сов ско”: 
„ма ло” по сто ји за ње га оно ли ко ко ли ко се се ћа „ве ли ког” и ко ли ко 
жи ви по ње го вим ме ра ма и за ко ни ма. Зми ја ње је ме та фо ра за вет
ног раз у ме ва ња срп ског на ро да и ње го вих иден ти тет ских те ме ља 
– срп ска исто ри ја и суд би на у ма лом. У за ви чај ним при ча ма из 
са да шњо сти, увек се де ша ва про шлост – са крал на, мит ска, не про
ла зна, а са да шњост је ње на по зор ни ца и ствар но сна кон кре ти
заци ја. При че о Ко чи ће вим Кра ји шни ци ма у се би увек са др же 
при чу о це лом срп ском на ро ду. Са да шње и ло кал но, у сво јој бит
но сти, не по сто је одво је но од пам ти тељ ског и на ци о нал ног.

Отуд, из за вет не про шло сти, сва ко Ко чи ће во че ља де као да 
по сма тра не ко „не дре ме но око” – и де ча ка Лу ју, и игу ма на го мје
нич ког, „све тог оца Пар те ни ју”, и сит ног се о ског ло по ва, Ћи ру Тру
ба ји ћа... Из хе рој ске про шло сти, до ла зи не ка та јан стве на сна га, 
„ста па ју ћи сав тај свет у јед но, у не што чвр сто и не про бој но”, ка ко 
сто ји у при по ве ци „Ву ков гај” (278).

Кад све ово има мо у ви ду, ја сно је шта смо ми сли ли кад смо 
твр ди ли да Ко чић ни је пи сац за ви чај них не го на ци о нал них те ма, 

7 На сли чан на чин, из пер спек ти ве ет но ло га, о ко сов ској тра ди ци ји го
во ри Јо ван Цви јић у по зна тој књи зи Пси хич ке осо би не Ју жних Сло ве на: „Осим 
ср дач не и увек жи ве ве зе са сво јим по ро дич ним пре ци ма, чо век ди нар ског 
ти па се осе ћа ду бо ко ве зан за сво је на ци о нал не прет ке: сма тра да има још јед ну 
ста ри ју и слав ни ју ло зу, ону сво јих кра ље ва и ца ре ва, сво јих слав них ју на ка из 
до ба Не ма њи ћа и Ко со ва... Сва ки ди нар ски се љак сма тра на ци о нал не ју на ке 
као сво је прет ке: са ду бо ком на ци о нал ном и људ ском осе ћај но шћу, он ми сли ма 
уче ству је у њи хо вим ве ли ким де ли ма и у не из мер ним пат ња ма, ма хом хај дуч
ким пат ња ма, они ма о ко ји ма пе сма ка зу је. Он зна не са мо име на ко сов ских 
ју на ка већ исто та ко и ка кав је ко био и ко је су му ма не и вр ли не” (Цви јић 2006: 
36–37).
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да сна га ње го вих при ча ни је у ло кал ним од ли ка ма не го у за вет ној 
све сти срп ског на ро да, по ка за ној у под не бљу где се очу ва ла у из
вор ном об ли ку до Ко чи ће вог вре ме на. 

4.

Сло бод ни је ре че но, Ко чи ће ве при по вет ке мо гу се чи та ти као 
„про ду же так” еп ске пе сме и апо те о за ње них на че ла и пред ста ва 
о чо ве ку, у су да ру са мр твим прав ним ре дом и мо рал ним бес по
рет ком ау стриј ске „уко па ци је”. У тој „су да ни ји” Ко чи ћев „зми
јањ ски епос” бра ни ко сов ску „пра ву” и за вет ну ми сао о сло бо ди, 
а пре ко њих и уни вер зал не зах те ве ус прав ног жи во та и лик све
чо ве ка. 

Од Ко сов ског бо ја на о ва мо, срп ска књи жев ност ба шти ни сло
бо дар ску тра ди ци ју, да ју ћи јој ви ши, за вет ни и са крал ни сми сао. 
У том по гле ду, Пе тар Ко чић је са мо је дан од мно гих ко ји су ту 
тра ди ци ју гра ди ли и чу ва ли. Али страст и искре ност са ко ји ма 
је он то чи нио, ду би на и сна га уве ре ња из ко јег се огла сио, одва ја ју 
га од дру гих пи са ца, из у зи ма ју ћи, опет, Ње го ша, што је „при ча за 
се бе”, ко ја зах те ва по се бан осврт. О то ме све до чи чи та во ње го во 
књи жев но де ло, лич на пре пи ска, по сла нич ки го во ри и све до че ња 
оних ко ји су га по зна ва ли. 

Ме ђу та квим ме сти ма из два ја се чу ве ни мо то „Ја зав ца пред 
су дом”: „Ко искре но и стра сно љу би Исти ну, Сло бо ду и Отаџ би ну, 
сло бо дан је и не у стра шив као Бог, а пре зрен је и гла дан као пас”. 
Ова ми сао о сло бо ди уве за ла је у се би лич ни тем пе ра мент и став 
не са ви тљи вог на род ног три бу на са еп ском сло бо дар ском ме та фи
зи ком, ва тру јед не пла ме не ду ше са ва тра ма до гла сни ца ма ко је су 
у веч но сти за па ли ли стра дал ни ци за „ве ру и ота ча ство”. Та ко је 
на ста ла и у на ро ду се са чу ва ла па ра док сал на и је зи ва, али на ша 
и не бро је но пу та по твр ђе на ми сао о чо ве ку и чо ве штву, ко ја има 
пан дан са мо у оном сти ху из Гор ског ви јен ца, за ко ји Ан дрић ка же 
да „ниг де у по е зи ји све та ни у суд би ни на ро да” ни је на шао „стра
шни је ло зин ке” (Ан дрић 1981: 16), а ко ји гла си: „Не ка бу де што 
би ти не мо же, не ка бу де бор ба не пре ста на...” Ове две „ло зин ке” 
– Ње го ше ва и Ко чи ће ва – дру га чи јим ре чи ма и у раз ли чи тим исто
риј ским кон тек сти ма, пре но се су шти ну на ше исто ри је и ко лек тив
не ме мо ри је, ко ја је, ло гич ки са гле да на, „са мо у би лач ки ап сурд”, 
али у сво јој ви шој исти ни, не до ступ ној ло гич ким пре ме ра ва њи ма 
и ра чу ни ма, она је би ра ње Исти не, Прав де и Сло бо де, по це ну 
гла до ва ња и ска па ва ња, јер „без тог упор ног не ги ра ња ствар но сти 
и очи глед но сти не би ла мо гу ћа ни ак ци ја, ни са ма ми сао о ак ци ји 
про тив зла” (Исто). 
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5.

Aко се Ко чи ће во де ло у це ли ни са гле да из ове пер спек ти ве, 
он да ви ди мо ко ли ко је тач но оно за па жа ње Иси до ре Се ку лић да 
Ко чић „за пра во ни је са ти ри чар” и да у ње го вим при ча ма о Зми
ја њу и Кра ји ни ни је про го во рио ше рет и са ти ри чар не го „чо век с 
кул том бо ла и ети ком и есте ти ком бо ла” (Се ку лић 1971: 74). Су штин
ски, са ти ра се увек од но си на са да шње вре ме, на љу де и по ја ве са 
ко ји ма жи ви мо. Мр тви ма се не ру га мо и са њи ма се не об ра чу на
ва мо, без об зи ра ко су и ка кви су. Основ но вре ме у са ти ри је увек 
са да шњост, па и он да кад се „ма те ри јал” по зајм љу је из про шло сти. 
У Ко чи ће вој „есте ти ци бо ла” основ но вре ме је про шлост, при че му 
тај по јам не ма хро но ло шко и исто риј ско не го мит ско и за вет но 
зна че ње. У за вет ном вре ме ну на род не за јед ни це сва ки по је ди нац 
ко ји јој истин ски при па да, сје ди њен је са сво јим пре ци ма, бра не ћи 
са њи ма са крал не вред но сти, без ко јих би на род био не де фи ни са но 
мно штво је дин ки. 

Као што ло кал но/за ви чај но пред ста вља „те ло” ко је у се би носи 
на ци о нал но, та ко са ти рич но пред ста вља спо ља шњи оквир за „ети
ку и есте ти ку бо ла” сло бо дар ске за вет не ми сли. При че Си ме у на 
Ђа ка би ле би обич на пи јан ска на кла па ња, а Да ви до ве бе се де пред 
швап ским су дом груб ла кр ди ја шки ху мор, да кроз њих, у сва кој 
ре чи, и кад се чу је и кад се не чу је, не про го ва ра во ља и исти на 
це ла на ро да. Ко чић ни је по стао то што је сте за то што је ове
ко ве чио ло кал не цр те јед ног под не бља и у ру хо са ти ре за о де нуо 
те жак по ло жај сво јих пла ни на ца, не го за то што је у тој сли ци 
осве тлио ду хов ну вер ти ка лу ко ја се же до Ко со ва, што је кроз 
на род ски ху мор до спео до на род ног бо ла. 

У Ко чи ће вој са ти ри на гла сак ни је на оно ме што ина че де фи
ни ше са ти ру као жа нр – на исме ја ва њу и кри тич ком раз об ли ча
ва њу са вре ме них дру штве них по ја ва. То је пр во што угле да мо и 
осе ти мо у ње го вим де ли ма ја сно про фи ли са ним као са ти ре: у 
„Ја зав цу пред су дом”, „Су да ни ји” и ци клу су о Си ме у ну Ђа ку. 
Ко чи ће ва са ти ра је у би ти вид бор бе про тив оку па то ра, по бу на, 
„рат у ре чи ма”. Има у њи ма не што „вр лет но”, хај дуч ко, не при ла
го ђе но жан ру. Те са ти ре су оруж је у ру ка ма на род ног три бу на, 
за ме на за пу шку и то пу зи ну. Да ви до ве отров не до сет ке, Си ме уно ве 
„еп ске ла га ри је” и пуч ке тра ве сти је ау стриј ског суд ства у Суда ни ји, 
до ла зе из на род ске до ми шља то сти, али њи хо во пр вот но из во ри ште 
је сте „ко сов ска ту га”. Ра бле ов ска енер ги ја ко ја све при зе мљу је и 
пре тва ра у сме шне фор ме, удру же на је са еп ском ети ком, ко ја је 
у су шти ни по зив на жр тве ни под виг. Ко чи ће ва са ти ра је амал гам 
на род ног обе ше ња штва и ко сов ског бо ла и то је раз лог што се та ко 
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сна жно усе кла у на род но пам ће ње и би ће, што је по ста ла ва жно, 
ре пер но ме сто срп ске књи жев но сти. 

6.

Ова пер спек ти ва мо гла би би ти про дук тив на и у ана ли зи 
Ко чи ће вог је зи ка, ко ји је ре дов но ис ти цан као ње го ва нај ва жни ја 
по е тич ка од ли ка. Ско ро да не ма ту ма ча Ко чи ће вог де ла ко ји о 
то ме ни је ре као сво ју реч – од Скер ли ћа8 до да нас. При то ме се, 
ско ро као оп ште ме сто, ис ти че екс пре сив на сна га је зи ка „из уста 
на род них”, све жа и „не дир ну та” лек си ка, рет ко ви ђе на у срп ској 
књи жев но сти. Али и ов де тре ба би ти оба зрив, јер се умет нич ка 
вред ност Ко чи ће вог је зи ка не мо же об ја сни ти са мо ње го вом при
род но шћу и из вор но шћу. Пи та ње је мно го сло же ни је не го што се 
чи ни на пр ви по глед: у том је зи ку на ћи ће мо не ко ли ко зна чењ ских 
сло је ва и по е тич ких стра те ги ја. 

У пр вом сло ју, ло кал на лек си ка, са ма по се би, от кри ва ра спон 
на род ног жи во та, мен та ли тет, од но се чо ве ка и при ро де, ка рак те
ро ло шке ти по ве „са пла ни не и ис под пла ни не”... За хва ћен у при
род ном ста њу, по ши ри ни и ду би ни на род ног жи во та, Ко чи ћев 
је зик пру жа ра зно вр сне мо гућ но сти со ци о лин гви стич ких и ет но
ло шких ана ли за, у ко ји ма ће се жи вот ње го вих гор шта ка по ка за
ти у та на ним ни јан са ма. При ме ра ра ди, сле де ћи та кав при ступ, 
Ран ко По по вић9 из два ја чи тав је дан реч ник лек се ма ко је се од но
се на го вор и го во ре ње, по ка зу ју ћи сна жну уко ре ње ност „еп ске 
па ра диг ме” у све ту из ко јег се огла ша ва Си ме ун Ђак: при ча и 
при ча ње ту су од у век би ли не што ви ше од пу ког сред ства ко му
ни ци ра ња – про стор до ви ја ња, бор бе, на до ме шта ња оног че га у 
ствар ном жи во ту ни је би ло. Овај „је зич ки мај дан” пра ти из о штрен 
осе ћај пи сца за „функ ци о нал но упо шља ва ње ста рих, до бро по
зна тих го вор них обра за ца усме не књи жев но сти”, где се „ње го во 
је зич ко пам ће ње [...] у пот пу но сти са о бра жа ва с ан тро по ге о граф
ким кон тек стом иза бра ног по кра јин ског го во ра, до во де ћи нај пре
чим пу тем у при сну ве зу зе мљу, љу де и је зик” (По по вић 2021: 287). 

Ура ња ју ћи у „еп ску ме та фи зи ку” при че и при ча ња, Ко чић се 
и у је зи ку као та квом су сре ће са од бра ном сло бо дар ског за ве та и 
ко сов ског опре де ље ња: је зик по ста је сред ство бор бе, оруж је про

8 „Од оста лих срп ских пи са ца Ко чић се од ли ку је чи сто том, теч но шћу и 
не у си ље но шћу сво га је зика. Он да нас пи ше је зи ком Ње го ша и Љу би ше, све жим, 
не ис црп ним, гор штач ким је зи ком, пу ним сна ге, по ле та и сли ко ви то сти, и у том 
по гле ду сто ји над свим су вре ме ним при по ве да чи ма срп ским” (Скер лић 1967: 462).

9 Ран ко По по вић, „Ко чи ће ва књи га ста ро став на”, у: Књи га о Пе тру Ко чићу, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2021.
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тив не при ја те ља, хај дуч ко скло ни ште и ја так. То се нај бо ље ви ди 
у оном лек сич ком сло ју где се ре чи упо тре бља ва ју у ис кри вље ном 
об ли ку: уко па ци ја (оку па ци ја), ши ку ци ја (ег зе ку ци ја), окру гли 
(окру жни) суд, гла ва ти (глав ни) го спо дин, пре ко слав ни (пра во слав
ни), ве ле вла жни (ве ле ва жни), об је сни штво (од вјет ни штво), па ли грап 
(па ра граф), фи нан си је (ви лан ци ја), про то кур (про то кол), овин цир 
(офи цир), ма на вра (ма не вар)... Ов де ни је мо гу ће од ре ди ти ко ли ко 
је ис кри вљи ва ње об ли ка ре чи по ка за тељ не у ко сти и нео бра зо ва
но сти Ко чи ће вих ју на ка, а ко ли ко је на мер но из вр та ње и пре пре
де ња штво. Не где се на ме ра из вр та ња ви ди ла ко: кад се ка же „уко
па ци ја” уме сто „оку па ци ја”, ја сно је да се ис ка зу је не га ти ван став 
пре ма ау стро у гар ској вла сти у Бо сни, да се су ге ри ше ка ко оби чан 
на род до ла зак Ау стри је не до жи вља ва као сре ђи ва ње при ли ка и 
ци ви ли зо ва ње – као што је био про кла мо ва ни циљ – не го као сво
ју про паст и сра мо ту. Кад „окру жни суд” пре и ме ну ју у „окру гли”, 
алу ди ра се на то да је ау стриј ска прав да „окру гло па на ћо ше” – 
пра зно сло вље и де ху ма ни зо ва ни фор ма ли зам, а у об ли ку „ши ку
ци ја” све то се за о штра ва јер „на пра вље на” реч и зна чењ ски и зву
ков но про из во ди ефе кат осу де угла ђе ног угње та ва ња и „ши ба ња” 
бо сан ске си ро ти ње. У сва ком од сту па њу од пра вил ног об ли ка 
ре чи су ге ри ше се не што не га тив но о пред ме ту име но ва ња, ко ји 
је увек по ве зан са од но сом на ро да пре ма оку па то ру. Та „енер ги ја 
бун та” не кад је ја сно чи тљи ва у се ман тич ком про сто ру ис кри вље не 
ре чи, а не кад је са мо у про сто ру звуч не екс пре си је, где се све сно 
гра ди на ка рад на, срп ском је зи ку ту ђа реч. Драж и функ ци о нал
ност овог умет нич ког по ступ ка је сте у то ме да обе рав ни (не у кост 
и на мер но, обе ше њач ко из вр та ње) има ју под јед на ку убе дљи вост 
и да се чи та лац не пре ста но др жи у не из ве сно сти шта је ов де „пра во 
зна че ње” – оно ко је реч има у стан дард ном об ли ку или оно ко је 
до би ја „пре кра ја њем”, не све сним или на мер ним. То про ши ру је 
зна чењ ски про стор ка зи ва ња, обо га ћу је екс пре сив ну стра ну изго
во ре ног, ни јан си ра сли ку ствар но сти у де лу. Чи та о цу се су ге ри ше 
да је у све ту Ко чи ће вих пла ни на ца, ко ји на по мен Ко со ва – гла сно 
или му кло – увек до да ју оно Си ме у но во „аој, ту го”, је зик ве ко ви
ма био по ље су да ра ња са про тив ни ком и не при ја те љем, а да онај 
ко ме су ре чи упу ће не ни је био „оби чан са го вор ник” ко ме тре ба 
не што ре ћи не го не ко ко ме се тре ба на ру га ти, ко га тре ба уда ри ти 
и по бе ди ти. У ре чи ма, док не до ђе тре ну так ко ји про роч ки при
зи ва Си ме у но ва књи га ста ро став на, чи ја су сло ва „кр вљу спи са на 
и за пе че ће на”. 

Ци ља но на ру ша ва ње об ли ка ре чи у Ко чи ће вим де ли ма до
би ја но ву сми са о ну ди мен зи ју ако се по ве же се со ци јал ним сло јем 
ко јим се при пи су је. То су увек обич ни љу ди из на ро да, не пи сме на 
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се о ска си ро ти ња. Ни је слу чај но да је њи ма по ве ре на уло га чу ва ра 
све жи не и сна ге срп ског је зи ка. У сво јој не у ко сти и про сто ти они 
чу ва ју и срп ски је зик, и ве ру „пре ко слав ну”, и на че ла ко сов ског 
опре де ље ња. Они бра не на род од „ри мље ња”, од Ту ра ка и Шва ба, 
али и од до ма ћих „га зда” ко ји чу ва ју сво је ма га зе и тр бу хе, а не 
ха ју за „на род ну све ти њу”. Ко сов ско Зми ја ње и ко сов ску ми сао, 
у Ко чи ће вом за ви ча ју, као и у це лом срп ском на ро ду, са чу ва ла је 
ве ра не у ких и ни штих, ко ји су ве ко ви ма тр пе ли и че ка ли „тре ну
так исти не”. Ко је ра дио дру га чи је, ко је при ви ле ги је пла ћао по слу
шно шћу оку па то ру, у њи хо вим очи ма до сто јан је пре зи ра и ре чи: 
„Сти дио се он ли шца сво га!” 

Ту ма че ње Ко чи ће вог је зи ка и је зич ких по сту па ка, увек ће нас, 
на овај или на онај на чин, во ди ти ка ње го вој основ ној те ми – еп ској, 
сло бо дар ској ети ци и ко сов ском опре де ље њу. У је зи ку се ве ко ви
ма аку му ли ра ла она „пја ност” сло бо дар ским под ви гом ко ја „љу де 
у не сви јест ба ца”, ка ко сто ји на јед ном ме сту у Гор ском ви јен цу. 
Чист, кла си чан при мер тог за но са и те пја но сти је сте Си ме ун Ђак, 
оте ло тво ре ње „еп ског бо ла” и ме си јан ске ве ре у до ла зак оног ко ће 
до не ти „пре вр та ни ју” и вра ти ти на ро ду „пра ву”, на „Ко со ву зако
па ну”. Кад га ис пу ни за нос рат ни ка и по не се нат при род на сна га 
еп ског освет ни ка Ко со ва, он из ла зи иза гра ни ца ло ги ке, ра зу ма, 
људ ских мо ћи, као да се на ње га спу стио Све ти Дух. Си ме ун та да 
по ста је „апо стол сло бо де”, бож ји по ма за ник, но си лац и гла сник 
бо жан ских мо ћи. 

У Ко чи ће вим де ли ма на не ко ли ко ме ста на ла зи мо фи но утка
не алу зи је на би блиј ске ју на ке и иде је: ње гов Да вид Штр бац пред 
ау стриј ским су ди јом во ди нас ка ста ро за вет ној при чи о Да ви ду и 
Го ли ја ту, а Ре ља Кне же вић из при по вет ке „Кроз ме ћа ву”, на ко јег 
се из не на да на ва ле смр ти и не сре ће, асо ци ја тив но при зи ва стра дал
ног Јо ва. Не што слич но на ла зи мо и у при по ве ци „Зу лум Си ме у на 
Ђа ка”, ка да у освет нич ком за но су Си ме ун „про го во ри” на ра зним 
је зи ци ма: 

Ан бан га ба та ли јун ги та ра јор да Ба ња Лу ка, Ка ди на Во да, 
Брон за ни Мај дан се ма пир ден!... Кр па тим ја грч ки, на но сим ма ло 
на арап ски, за бр кља чим ко ју ка ур ску, а по не ка ми се и ка ра вла шка 
омак не (97). 

Ов де је суп тил но, ско ро не при мет но, су ге ри са на па ра ле ла са 
оним ме стом из Де ла апо стол ских, ка да се на Хри сто ве апо сто ле 
спу сти Дух Све ти: „И ис пу ни ше се сви Ду ха Све то га и ста до ше 
го во ри ти дру гим је зи ци ма, као што им дух да ва ше да ка зу ју” 
(Де ла апо стол ска, 2, 4). На Си ме у на је, као на апо сто ле, си шао 
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Дух Исти не, а до шао је из за ве та „осве те пре све те”. Као и мно го 
пу та у на шој про шло сти, ка да су мо на си, игу ма ни, вла ди ке и ма
на стир ски ђа ци узи ма ли мач и пу шку, и Си ме ун Ђак све тост жи
во та и Хри сто ве ве ре бра ни на бој ном по љу, а не у ти хо ва њу и 
мо ли тви. Сло бо дар ски за вет по ста је је ван ђе ље, а Све ти Дух Сло
бо де учи ни да „пре зрен и гла дан роб” по ста не „сло бо дан и не у стра
шив као Бог”. 

7.

Ко чић је пи сац на ци о нал не исто ри је и суд би не, или ка ко рече 
Иси до ра Се ку лић, „пи сац на ци о нал ног ми стич ког на стро је ња”. 
Зми ја ње је са мо по зор ни ца, оте ло вље ни об лик за вет ног до жи вља
ја на ро да и ње го ве исто ри је. По сма тра ју ћи сва ко днев ни цу сво јих 
гор шта ка, Ко чић увек гле да оно иза – оно за вет но и па мјат но, 
осве шта но ду гим тра ја њем у ду ши и суд би ни на ро да. О че му год 
да го во ри – о не ре ше ном аграр ном пи та њу, ау стриј ској пер фид ној 
упра ви, бор би са при род ним сти хи ја ма, ква ре њу је зи ка, су да ни
ја ма, пре ким на ра ви ма, пре тва ра њи ма, пи јан ским фан та зи ја ма 
сво јих пла ни на ца – Ко чи ће ва глав на те ма је „сјај хе рој ског до ба, 
на ше уте ме ље ње у де се те рач ком епо су и ви дов дан ском ето су” 
(Ми ли че вић 2021: 227).

Из мит ске дав ни не, из „бир зе ма на”, у Ко чи ће вим при по вет
ка ма по ма ља се вре ме ве ли ких де ла и ју на ка, ко је оба сја ва и осми
шља ва ту жну, роп ску са да шњост. Oвако се мо же опи са ти стај на 
тач ка са ко је Ко чић по сма тра свет – исто ри ју, за ви чај, зе мљу, на род, 
чо ве ка... Као што сто ји у пе сми у про зи „Мо ли тва”: „Знам ја то и 
осје ћам, али ми не да ју пје ва ти о срећ ним да ни ма ми ну ла вре ме
на” (252). Се ћа ње на то вре ме ње го вим ју на ци ма (а нај ви ше ње му 
са мом) до ђе као лек за не ве се лу са да шњост, као из вор сна ге за от пор 
и по бу ну. То се ћа ње чи ни од љу ди истог је зи ка и суд би не ду хов ну 
за јед ни цу, ко ја има исте од го во ре на нај ве ће мо рал не и људ ске 
иза зо ве. Све тла про шлост у њи хо вој све сти нео дво ји ва је од ве ре 
да ће час на род не прав де и васкрс сна ге не ми нов но до ћи. Пам ћење 
је нео дво ји во од иш че ки ва ња и ме си јан ске ве ре у Из ба ви те ља. То 
је ду хов на под ло га не са мо Си ме у но ве „Књи ге ста ро став не” не го 
Ко чи ће вог де ла у це ли ни.

Ако све ово има мо у ви ду, он да има осно ва тврд ња Ми ла на Бу
ди ми ра да на Ко чи ћа не мо же мо гле да ти као „на обич ног пи сца”, јер 
је он ви ше од то га – va tes, пе сникпро рок пред о дре ђен да об ја ви 
и утвр ди кљу че ве за раз у ме ва ње нај ду бљих исти на о на ро ду (Буди
мир 1969: 227), да ка же оне „круп не и го ле ме ри је чи ко је ду шмани 
не ра зу ми ју, а на род ра зу ми је” (Мо ли тва, 252).
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Ме ђу иден ти тет ским цр та ма срп ске књи жев но сти че сто је 
ис ти ца но ње но ко лек тив но на че ло – из ра зи та ет но цен трич ност 
и упу ће ност на исто ри ју и суд би ну на ро да, кре та ње у окви ру ње
го вих се ћа ња, по тре ба и ко лек тив не во ље10. Ако по сто ји наш пи
сац ко ји ову осо би ну ре пре зен ту је у пу ном и „чи стом” об ли ку, онда 
је то Пе тар Ко чић. У том по гле ду, упо ре див је је ди но са Пе тром II 
Пе тро ви ћем Ње го шем.

Због то га смо, у овом ра ду, во ђе ни не ком уну тра шњом ну
жно шћу, „зе мљу, љу де и је зик” Пе тра Ко чи ћа че сто об ја шњава ли 
ми сли ма и ци та ти ма из Гор ског ви јен ца. То је био нај кра ћи, а на ма 
се чи ни, че сто и је ди ни на чин, да се ви ди о че му го во ри Пе тар Ко
чић. У срп ској књи жев но сти, не ра чу на ју ћи на род ну еп ску пе сму, 
он не ма ни ког бли жег од Ње го ша. Као што ни вла ди ка це тињ ски 
– „тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли”, у це лој срп ској књи жев но сти 
не ма вер ни јег на ста вља ча од зми јањ ског три бу на, муче ни ка, пи
сцапро по вед ни ка, Пе тра Ко чи ћа. Ту ду хов ну по ве за ност, то уве
зи ва ње два гла са из ду би не на шег ко лек тив ног би ћа и се ћа ња, тек 
тре ба са гле да ти у свим рав ни ма и ни јан са ма. 

На чи ном на ко ји је ту ма чио Ко чи ће во де ло у овом ра ду, ау тор 
се, пре ћут но, оба ве зао на та кав по ду хват. 
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АНА М. ЗЕ ЧЕ ВИЋ

ЗВУКОВНАПЕСМА

(Зво но Ла зе Ко сти ћа у му зич ком ру ху)

СА ЖЕ ТАК: Пе сма Ла зе Ко сти ћа „Зво но”, пред ста вља, услов но 
ре че но, по ет ску ми ни ја ту ру, у ко јој пре о вла да ва лир ски ка рак тер 
те ма и под те ма. У њој је, та ко ђе, из ра же на и драм ска тен зи ја. Звоња
ва зво на у да љи ни са мо је по чет ни им пулс ко ји по кре ће пе сни ка да 
ис тра жи и от кри је сво ја скри ве на осе ћа ња, а ком по зи то ре да ому
зи ка ле по себ ну ви ше слој ну и ви ше знач ну ат мос фе ру ко ју пру жа 
тон зво на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: зво но, об ред, аку стич ни ин стру мент, пе сма, 
зву ков на пе сма, му зи ка, ком по зи ци ја

Мно го број ни на ра тив ни и скрип тив ни из во ри ука зу ју на то 
да уло га зво на као об ли ка људ ске ко му ни ка ци је да ти ра још од нај
ста ри јих вре ме на. Та ко, на при мер, по сто је пи са ни из во ри из кул
ту ре Ста рог Егип та и Ме со по та ми је да су зво на ко ри шће на у по
зна те свр хе, у је вреј ским за јед ни ца ма 1500 го ди на пре но ве ере, 
као и у ан тич кој Грч кој и у Ри му. У нај ста ри јим ми то ло шким 
пре да њи ма људ ску за јед ни цу пред ста вља круг, јер је круг па ган
ски сим бол за од бра ну од зла. У тим вре ме ни ма, се о ски ста ро ста 
је сва ко ве че, оби ла зе ћи се ло, сво јим шта пом по зе мљи цр тао круг, 
као апо тро пеј ско сред ство, тј. због за шти те од зла и злих ду хо ва. 
С дру ге стра не, по сто је ра зни пред ме ти и раз ли чи те њи хо ве упо
тре бе – да се ни зом пре не се них об ре да спре чи деј ство хто нич них 
си ла (под зем не, ад ске, па кле не). 

Ме ђу тим, тра же ћи до ме те нај ста ри јих ми то ло шких пре да ња, 
са си гур но шћу се мо же твр ди ти да по сто ји мно го ве ћи број функ
ци ја ко је оба вља зво но – као аку стич ни ин стру мент: за по зи ва ње 
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на об ред, за сиг на ли за ци ју при род них опа сно сти и за дру ге ра зно
вр сне упо тре бе. Зво но има кон крет но, сим бо лич ко и апо тро пеј ско 
зна че ње, с јед не, или скрип тив ну и аку стич ну уло гу с дру ге стра не.

На ве шће мо као при мер то да зво но слу жи као сред ство да 
спре ча ва при род не не по го де, про це се и по ша сти (зво ном се код 
нас на се лу рас те ру ју гро мо ви). У сло вен ској ми то ло ги ји, још у па
ган ским вре ме ни ма (у Пољ ској и Укра ји ни), по сто ја ло је ве ро ва ње 
да зво но сво јим бла го твор ним зву ком уве ли ко по спе шу је раст 
биљ ног све та (осо би то на раст хељ де).1 У па ган ско вре ме жи те љи 
гра да, се ла оку пља ли су се ис под нај ве ћег др ве та. У сред њем веку, 
уче ње Бо гу мил ског по кре та, ко ји се раз вио по це лој Евро пи, ин
си сти ра ло је на то ме да се љу ди де ле на учи те ље и уче ни ке. Зво но 
је оку пља ло уче ни ке око учи те ља (као што да нас оку пља вер ни ке 
око све ште ни ка). У хри шћан ској цр кви се на Ве ли ки пе так, нај ту
жни ји хри шћан ски пра зник, уме сто зво на чу је кле па ло. С дру ге 
стра не, зво ник је у хри шћан ству и сред њем ве ку про ши рио мо гућ
ност деј ства зво на. Зво ник је нај ви дљи ви ји и нај и стак ну ти ји део 
цр кве, утвр ђе ња, ка ра у ле... Исто вре ме но, бо га ти да ро да ва о ци – 
кти тор гра де цр кве са ком плет ном опре мом, а они ни жег ран га и 
ста ту са по кла ња ју цр кви ико не и зво на. Та на о ко бе за зле на де о ба 
до ве ла је до уса вр ша ва ња зво на као ар те фак та, та ко да је осим 
ма сив но сти и мо ну мен тал ног зву ка по себ на па жња по кло ње на 
ле по ти об ли ка, гра ви ра ма и ску по це ном ме та лу од ко га су зво на 
на пра вље на. Да би се умно жи ло ње го во деј ство, он од ма кро про
јек та пре ла зи у ми кро про је кат – зво но у ку ћи, као и зво но у цр кви. 

Хри шћан ски спи си са др же по дат ке о то ме да се зво на по ја вљу
ју тек у V ве ку, а у на шем на ро ду се ве ру је да су се ко ри сти ла од 
пред не ма њић ког пе ри о да. Пра те ћи суд би ну овог ин стру мен та, 
уста но ви ли смо да се вре ме ном по ве ћа ва оп сег и вр сте ње го вог де
ло ва ња. На пр вој стра ни, са по ја вом но вих сек ти, зво но гу би сво
ју при мар ну функ ци ју. С дру ге стра не по сма тра но, у раз ли чи тим, 
при ме ње ним и ли ков ним умет но сти ма, као и срод ним де лат ности
ма (ар хи тек ту ри, на при мер), зво но по ста је пред мет ин те ре со ва ња, 
а по не где и не за о би ла зан ин стру мент у кре и ра њу сим фо ниј ске 
му зи ке.

У свакоднeвници зво но је аку стич ни пред мет ко јим се па ства 
по зи ва, до зи ва и оба ве шта ва о до га ђа ју или на го ве шта ва тај дога
ђај. У цр ква ма се зво ном по зи ва ју вер ни ци да при су ству ју цр кве
ним об ре ди ма, све ча но сти ма. Упра во за то пи сци у сво јим де ли ма 
зво ном сим бо ли шу са крал ни мо ме нат, нај че шће мо ли тву ви шим 

1 О ово ме ви де ти на сај ту www.pro zo ri vra ta.com  – Iz tra di ci je, ZVO NO – gla
snik kroz ve ko ve, ау тор ке Иси до ре Гор дић.
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си ла ма и бо жан ској си ли да би обез бе ди ли за шти ту. У сли кар ству 
и ар хи тек ту ри по себ но ме сто за у зи ма ју зво ни ци цр ка ва, док су 
зво на не за о би ла зна у кре и ра њу мо ну мен тал них ста во ва сим фо
ниј ске му зи ке. 

Зво но има ко ди ра но зна че ње. У књи зи Lek si kon sa vre me ne 
kul tu re (Te me i te o ri je, ob li ci i in sti tu ci je od 1945. do da nas) Ми ха ел 
Ер ноф је об ра дио од ред ни цу „Зву ков на пе сма” и o том пој му, из
ме ђу оста лог, пи ше:

Овај жа нр аку стич ке умет но сти сме штен је у ин тер ме ди јал
но гра нич но под руч је по е зи је и му зи ке. Раз ви ја се по себ но на кон 
1945, као фор ма ко ја ан га жу је све ор га не и ала те укљу че не у про цес 
ар ти ку ла ци је, па и сâм апа рат за ди са ње, те та ко по е зи ја на ста је 
ко ри шће њем свих чо ве ко вих по тен ци ја ла за про из вод њу зву ко ва.2

Та ко ђе, на во ди три основ на об ли ка зву ков не пе сме: 1. ко ма ди 
ко ји се из во де у ре ал ном вре ме ну, 2. li ve per for man si у ком би наци
ји са ко ри шће њем пред фа бри ко ва ног тон ског или сли ков ног ма
те ри ја ла или уре ђа ја за аку стич ку или оп тич ку ре про дук ци ју и 3. 
ко ма ди ко ји на ста ју у сту ди ју. Уз ви зи ју зво ни ка и при су ство све
ште ни ка ко ји уво де вер ни ке у цр кву, зво но би се мо гло свр ста ти 
у део 2. тип зву ков не пе сме, од но сно об ре да.3

Сим бо ли ка зво на у срп ској по е зи ји би ла је ин спи ра ци ја мно
гим пе сни ци ма. Ма сив ност зво на и сна жан мо ну мен та лан звук и 
од јек има ју сна жну енер ги ју ини ци ја ци је и мо ти ва ци је. Зво ном 
мо же да се под ву че мо ли тва, да се на ја ви све ча ни мо ме нат, али и 
тра ги чан ис ход. По ме ни мо не ко ли ко ли те рар них при ме ра са тема
ти ком зво на. Ко сти ће ва пе сма „Зво но” (1862) лир ског је ка рак те ра, 
ко ја се при кљу чу је ци клу су љу бав не те ма ти ке, по ко јој је, ина че, 
ка рак те ри сти чан Ко сти ћев ро ман ти чар ски по сту пак. Сва ње го ва 
екс пре сив ност чи ни тзв. „лич ни ак цент пе сни ка” (Ви на вер). С 
дру ге стра не, у пе сми Алек се Шан ти ћа (1868–1924) – „Ве чер ња 
зво на” знат но су дра ма ти зо ва не по ет ске иде је. Ту зву ком зво на 
на из глед по чи ње и за вр ша ва сва ки дан. Из ме ђу њи хо вог огла ша
ва ња те че уо би ча јен жи вот по ро ди ца ко је ра де, бо ре се сва ко днев
но за ег зи стен ци ју и по ку ша ва ју да до сто јан стве но жи ве. Но, ка да 

2 М. Е. /Mi hael Er hof/, „Zvu kov na pe sma”, Lek si kon sa vre me ne kul tu re (Te me 
i te o ri je, ob li ci i in sti tu ci je od 1945. do da nas), стр. 770–771 (дво сту бач но). При
ре дио Ралф Шнел, „Пла то”, Бе о град 2008.

3 Све му ово ме мо же мо да до да мо још је дан об лик зву ков не пе сме – по сту
пак из ра де зво на. Том те мом се де таљ но ба вио Фри дрих Ши лер, ко ји је сва сво ја 
са зна ња уткао у „Пе сму о зво ну” (1799). Ду го се ин те ре со вао за за нат ли ве ња зво
на, про у чио је де таљ но рад не про це се и тех нич ке тер ми не, а нат пис зво на Ка те
дра ле у Шаф ха у зе ну, из ли ве ног у Ба зе лу 1486. го ди не, иза брао је за свој мо то.
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зво на утих ну, као пси хо ло шки од јек, пе сник чу је, осе ћа и пре жи
вља ва оно што пред о се ћа и о че му под све сно раз ми шља – му ку 
рад ни ка, бу ку че ки ћа, ја ук бра та, кле тву ми ли о на глад них љу ди. 
Сна жан драм ски мо ме нат у ко јем је зво но но си лац нај ду бљих осећа
ња про на ла зи мо, та ко ђе, у Шан ти ће вој пе сми со ци јал не те ма ти ке 
„Ве че на шко љу”. Ова пе сма има две вр сте сли ка.4 На по чет ку 
пе сме (ко ја има укуп но че ти ри стро фе), у 1. стро фи пе сник да је 
ста тич ну, ви зу ел ну сли ку хлад не но ћи у ко јој „тр не зад њи ру ме ни 
зрак”. Већ у на ред ној стро фи он да је ди на мич ку сли ку – аку стич ну 
сли ку, јер зво но је ца, уз ди ше, ту жи:

И је ца зво но,
Бо но,

По кр шу др шће звук;
С уз да хом ту ге

Ду ге
Убо ги мо ли пук.5

У „Пе сми о пе сми” (1881), ау тор Вук Сте фа но вић Ка ра џић на
дах нут је при ро дом око се бе и жи вот ним си ту а ци ја ма, те сво ја 
ин тим на осе ћа ња и до жи вља је из ра жа ва, из ме ђу оста лих, овим 
сти хо ви ма:

Над мр тва цем пе сма пла че:
„Свја ти Бо же”

А из гро ба на ди ни чу,
Па се мно же.

Та и гроб је тек ко лев ка
Бо љег да ња.

– И зво на су са мо пе сме
По уз да ња.6 

4 Ви де ти књи гу Pe snič ka sli ka, при ре дио Ми ло слав Шу тић, „Но лит”, 
Бе о град 1978. У њој се на ла зе при ло зи о: сли ци и сен за ци ји, ре чи и сли ци, ту 
је об ра ђе на тзв. је зич ка сли ка, по том ме та фо ра и сли ка, сим бол као сли ка, кла
сич на и са вре ме на пе снич ка сли ка и дру ге.

5 Ци тат де ла пе сме „Ве че на шко љу” пре у зет је из књи ге: А. Шан тић, 
Пје сме, „Про све та”, Бе о град 1950, стр. 74. 

На овом ме сту би смо на по ме ну ли и то да је ком по зи тор Де јан Де спић 
ком по но вао „Шан ти ћев трип тих”, оп. 169, за че тво ро гла сни ме шо ви ти хор 
(2004). Пр ва пе сма ко ју је обу као у му зич ко ру хо упра во је „Ве че на шко љу”, 
дру га је „Не ве сињ ска ту га”, а тре ћа – „Ми зна мо суд бу” (чи не је 1. стро фа пе сме 
„Ми зна мо суд бу” и 2. стро фа пе сме „Сло бо да”). О овом Де спи ће вом опу су 
пи са ли смо де таљ но у огле ду „Šan ti ćev trip tih De ja na De spi ća” у књи зи Sklad 
re či i to na (Kom pa ra ti stič ke stu di je i ogle di), „Ту ли”, Вр шац 2016, стр. 23–36. 

6 У пи та њу је осма, од де вет на ест стро фа ци ти ра не пе сме. Це ла пе сма на
ла зи се у књи зи: Јо ван Јо ва но вић Змај – Иза бра не пе сме, (Бе о град, 2016, стр. 80).
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Пе сма је вер ни пра ти лац чо ве ка и у до бру и у злу; она бо дри, 
пе ва се на мо ли тви у цр кви, она на ја вљу је сла вље, њо ме се ту гу је... 
Пе сма да је „по уз да ње” да на кон смр ти до ла зи но ви жи вот – „бо љи 
дан”.

По ме ни мо и пе сму „Зво на” пе сни ка Ра до ми ра Про да но ви ћа 
(1915–1944) – у пи та њу је ода ди вљој, нео сво ји вој, дра ма тич ној 
при ро ди... У на ред ном ци та ту, од лом ку „ро ма на у сти хо ви ма” Ђор
ђа Сла до ја (1954), уо ча ва се си нер ги ја па ган ског и хри шћан ског, 
ма те ри јал ног и ду хов ног, при род ног и не до ку чи вог:

И на ша ма ла цр ква
Где о Ве ли кој Го спи
Не ка ква етногру пи ца
У за кр па ма до дол ским
У рит му иро ке шком – 
Уме сто све тле ро су ље
Ве тро ва крот ких
И го спо ји не ма не – 
При зи ва на род
Иш че зо у ма гла ма
У од је ци ма зво на
Ко ја у бла ге да не
По те же не чи ја
Ру ка не ви дљи ва
Док треп ти
Све тлост Све ми ло сна
И утва за бо ра ва
У злат ној пе ни пли ва.7

На ве де ној пе сми Ђор ђа Сла до ја ко ја чи ни за вр шни акорд чи
та вог ро ма на (це ли на бр. 22), прет хо ди ле су још не ке пе сме чији 
се де ло ви мо гу при пи са ти зву ков ној пе сми, та ко да се по ка зу је 
ка ко зво но пред ста вља лајтмо тив пе сни ков ко ји по на вља то но ве 
исто вет не по ет ске иде је. Та ко, на при мер, у пе сми бр. 10 на страни
ца ма 43–44 у за вр шни ци су сти хо ви:

И дру ге те шке по сле ди це
Још ће мо ду го осе ћа ти
Кад утих ну ше зву на,

као и у зве зди цом одво је ној пе сми на стра ни 45:

7 Ђор ђо Сла до је, Мо дре жи ли це (ро ман у сти хо ви ма), Цен тар за срп ске сту
ди је, Бе о град 2021, стр. 152.
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Сад крај ње про ђе мо
Ску ње но по ре бар ке
У стра ху да јој се зво на
И са ма не огла се – 
Не би ни Све ти Пе тар
Смео да се за ку не
Ка ко ће да на спа се
Кад се мје ши на над ме
И тро струк пла мен су не
На оног ко власт пањ ка
И мр си му ра чу не.

Очи глед но је да су ње го ве пе сме ово га по ре кла на ста ле под 
из у зет но ја ким ути ца јем ње го вог зе мља ка Алек се Шан ти ћа, о 
че му по себ но све до чи 13. пе сма на стра ни 51, у сти ху: 

По кр шу у ср цу је ца ду го бо но

Ко сти ће ва пе сма „Зво но” са ста вље на је од три ка тре на, писа на 
у ше стер ци ма. Сва ка стро фа је ка трен са чи њен од сти хо ва ше сте
ра ца. На во ди мо је in ex ten so:

Зво но, зво но ма ло,
што те, зво но, бо ли,
те се та ко ту жно
раз ле жеш по до ли?

И мо је је ср це
за зво ни ло ја ко,
по мо ји’ се гру ди’
раз ле же јед на ко.

Ср це мо је зво ни
од те шко га клат на,
то је клат но те шко
ње на сли ка злат на.8

8 Пе сму смо ци ти ра ли из збир ке – Ла за Ко стић: Пе сме, при ре дио Вла ди
мир Ото вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1989. стр. 132, а ко ја је об ја вље на у окви
ру Са бра них де ла Ла зе Ко сти ћа, у ре дак ци ји Мла де на Ле сков ца. У овом из да њу, 
ис под пе сме пи ше да је пе сма из 1861. го ди не. Но, у збир ци Пе сме из 1909. го
ди не (Ма ти ца срп ска, бр. 27, 28, 29, Но ви Сад), на ла зи мо шму сти клу (на стр. 8), 
на ко јој пи ше да су у том де лу књи ге сме ште не пе сме из пе ри о да: 1862–1864. 
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Ла за Ко стић је ову прег нант но оства ре ну лир ску тво ре ви ну, 
про же ту на мер но тра же ним на и ви змом, на пи сао на по чет ку по
ет ског ства ра ња. Пе сму је кон ци пи рао та ко да њен крај њи ефе кат 
бу де сме штен у за вр шном по ет ском ка тре ну. А по зна то је из те о
ри је књи жев но сти да за вр шни сти хо ви мо ра ју оба ве зно са др жа ти 
ја ку звуч ност и мо ра ју оства ри ти по се бан ефе кат ко ји се огле да у 
пам ће њу тог сег мен та пе сме, с дру ге стра не по сма тра но.9 Ко стић 
је 1860. го ди не, у тек по кре ну том ча со пи су Да ни ца Ђор ђа По пови
ћа, у Но вом Са ду, об ја вио ви ше пе са ма. Та ко ђе, са ра ђу је са Ле то
пи сом Ма ти це срп ске, у ко ме об ја вљу је при по вет ку „Ми не ха ха”. 
На ред не го ди не, у Бу дим пе шти, срп ски ђа ци су осно ва ли дру жи ну 
„Пре од ни ца” и у њој Ко ста Ру ва рац и Ла за Ко стић пред ста вља ју 
нај и стак ну ти је чла но ве. Они на ред них го ди на ре дов но об ја вљу ју 
сво је тек сто ве у ал ма на ху Дру штва. Исто вре ме но, Ко стић сво је 
пе сме ре дов но об ја вљу је у Да ни ци, Зма је вом Ја во ру и Срб ском 
ле то пи су.

Ко сти ће во „Зво но”, иа ко пред ста вља, услов но ре че но, по ет ску 
ми ни ја ту ру, иа ко у њој пре о вла да ва лир ски ка рак тер те ма и под
те ма, ипак има из ра же ну драм ску тен зи ју. Зво ња ва зво на у да љи ни 
са мо је по чет ни им пулс ко ји по кре ће пе сни ка да ис тра жи и от кри
је сво ја скри ве на осе ћа ња. У пр вој стро фи он пи та зво но – за што 
ту жно зво ни, шта га то бо ли? Пе сник не по ла зи од то га да зво но 
мо жда зво ни због не ког срећ ног до га ђа ја... Не, пе сник уна пред 
за кљу чу је да по сто ји не ка од ре ђе на бол због ко је се зво но огла си ло. 
Он од мах кон ста ту је да се и у ње го вом ср цу раз ле жу бол и ту га. 
Сна жан емо тив ни до жи вљај про жи ма стих у ко јем се бол: „по мо ји’ 
се гру ди’ / раз ле же јед на ко”. Тек у тре ћој стро фи пе сник от кри ва 
да та бол ко ја тут њи и уда ра као клат но, за пра во, пред ста вља бол 
због ње го ве дра ге – то те шко „клат но” је „ње на сли ка злат на”. Пе
сни ка бо ли удар клат на, али га се и не од ри че.

У му зи ци зво но, та ко ђе, има ви ше на мен ски зна чај. Као део 
сек ци је уда раљ ки је не за мен љив ин стру мент сли ка ња ат мос фе ре 
у сим фо ниј ском ор ке стру и са чи њен је од ни за це ви раз ли чи тих 
ду жи на ко је су ока че не о спе ци јал ни рам. Тон зво на се до би ја удар
цем др ве ног че ки ћа са фил ца ном гла вом у од го ва ра ју ћу цев. Звона 
и тим па ни од у век има ју по себ ну дра ма тур шку уло гу у кре и ра њу 
ат мос фе ре му зич ког то ка (мо же мо ука за ти на по не ку кап у оке а ну, 
као што је кан та та „Cаrmina Bu ra na” Кар ла Ор фа, ора то ри јум „Ства
ра ње све та” Јо зе фа Хајд на, као и мно го број не сим фо ни је). Рет ко 

9 Мно штво за ни мљи вих ин фор ма ци ја о књи жев ним и по зо ри шним вр ста
ма мо же се про чи та ти у Reč ni ku knji žev nih ro do va i vr sta; с пољ ског пре ве ла Ивана 
Ђо кић Са ун дер сон, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град 2015. 
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се зво но по ја вљу је у со лопе сми, жан ру ко ји је нај че шће про пра ћен 
прат њом кла ви ра, гу дач ког квар те та или ма њег ка мер ног са ста ва. 
Упра во је зво но ва жан дра ма тур шкому зич ки ин стру мент ком по
зи то ра Све то за ра Са ше Ко ва че ви ћа.

Са вре ме ни ком по зи тор, ор гу љаш и кан тор Све то зар Са ша 
Ко ва че вић (1950) ком по но вао је Ко сти ће ву пе сму „Зво но”, пре ма 
ње го вим ре чи ма – „у сти лу Иси до ра Ба ји ћа, по тра ди ци ји вој во
ђан ске ста ро град ске пе сме”.10 Но те ове ком по зи ци је об ја вље не су 
у ау тор ској збир ци 12 so lope sa ma у из да њу „Про ме те ја” из Но вог 
Са да, 2017. го ди не. На за јед нич ком ком пактди ску ви ше ау то ра, а 
под на сло вом „Ме ђу ја вом и мед сном” Ко ва че ви ће ву пе сму су 
сни ми ли ба ри тон Алек сан дар Ра ки ће вић и ау тор, за кла ви ром.11 

10 Ком по зи тор, ор гу љаш и кан тор Све то зар Са ша Ко ва че вић (Жа баљ, 1950), 
ре дов ни је про фе сор Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду. На кон за вр ше не ниже 
и сред ње му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић” у Но вом Са ду (Во кал ноин стру мен
тал ни од сек – Хар мо ни ка и Те о рет ски од сек) на ста вља сту ди је ком по зи ци је у 
кла са ма: проф. др Вик то ра Ша фра не ка, проф. Ни ко ле Пе ти на, акад. Ру дол фа 
Бру чи ја, акад. Ва си ли ја Мо крањ ца. Ди пло ми рао је у кла си проф. Ду ша на Ра дића 
на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. На сту пао је на про сто ри ма бив ше СФРЈ 
као пи ја ни ста, ор гу љаш – као со ли ста и у ка мер ним са ста ви ма. По ха ђао је број не 
се ми на ре за град њу и шти мо ва ње ор гу ља (Хр ват ска, Бел ги ја), као и се ми на ре из 
ка мер не му зи ке (Хо лан ди ја). Пре да вао је хар мо ни ку у ни жој му зич кој шко ли 
„Да во рин Јен ко” у Бе о гра ду, био ко ре пе ти тор опе ре и ба ле та Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду и у Де парт ма ну драм ске умет но сти Ака де ми је уметно
сти у Но вом Са ду за пред мет: Тех ни ка гла са. У но во сад ској сред њој му зич кој 
шко ли „Иси дор Ба јић” пре да вао је пред ме те Ко ре пе ти ци ја и Чи та ње с ли ста на 
кла вир ском од се ку. Од 1990. до 2010. го ди не био је ор гу љаш и кан тор Ре фор
мат скохри шћан ске цр кве у Но вом Са ду и Сом бо ру. На кон то га, све до од ла ска 
у пен зи ју, као ре дов ни про фе сор пре да вао је пред мет Сви ра ње и чи та ње ор ке
стар ских пар ти ту ра, на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, у Де парт ма ну му
зич ке умет но сти. Ње гов опус об у хва та пре ко 300 ком по зи ци ја ду хов не му зи ке, 
сим фо ниј ске и ка мер не му зи ке, ин стру мен тал не и сцен ске му зи ке, као и со ло
пе сме, за ко је је до био мно го број на при зна ња у на шој зе мљи и из ино стран ства. 
Из два ја мо: Тре ћу на гра ду на фе сти ва лу но вих ком по зи ци ја за ор ке стар хар мо
ни ка (1973), на гра ду за сцен ску му зи ку у пред ста ви „Пат ки ца Жут ки ца” на 28. 
фе сти ва лу лут кар ских по зо ри шта у Но вом Са ду (1995), при зна ње Ин тер на ци
о нал ног би о граф ског цен тра из Кем брид жа ко ји га је 2000. го ди не увр стио у 
пу бли ка ци ју 2000 Out stan ding in tel lec tu als od the 21st Cen tury, док му је IBC 
до де лио ди пло му и сре бр ну ме да љу за де ло Mis sa Oe cu me ni ca. Члан је Са ве за 
ком по зи то ра Ср би је, Са ве за ком по зи то ра Вој во ди не, осни вач је и члан Вој во
ђан ског удру же ња за ра ну му зи ку, а та ко ђе је осни вач и пред сед ник Управ ног 
од бо ра фон да ци је „Оrganum Pan no ni cum”. 

11 Ком пактдиск „Ме ђу ја вом и мед сном” об ја ви ли су Кул тур ни цен тар 
„Ла за Ко стић” из Сом бо ра и Асо ци ја ци ја ги та ри ста Вој во ди не. Ком по зи ци је 
су сни мље не у сту ди ју Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду но вем бра 2010. го
ди не. У ре а ли за ци ји овог про гра ма уче ство ва ли су: ди рек тор про јек та Ми хај ло 
Не сто ро вић, ко ор ди на тор Ра шко Ра до вић, за сни ма ње и мик со ва ње зву ка био 
је за ду жен Бра ни слав Ми цић, омот и штам па де ло је фир ме „Ци це ро Принт”, 
док је на слов ну стра ну осми слио ака дем ски сли кар Дра ган Стој ков. Ре а ли за
ци ју про јек та по мо гли су: Кул тур ни цен тар „Ла за Ко стић” из Сом бо ра, Из вр шно 
ве ће АП Вој во ди не – Се кре та ри јат за кул ту ру, као и Асо ци ја ци ја ги та ри ста 
Вој во ди не. Про је кат је ре ги стро ван и под озна ком: ЦИП – Ка та ло ги за ци ја у 
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Ну ме ра по чи ње крат ком си му ла ци јом зво на у да љи ни (укуп но 
два так та), огла ше на су на то ну е2. По том исто вре ме но на сту па ју 
глас и кла вир. По ет ски ка трен об ли ко ван је у му зич ку ре че ни цу 
од се дам сти хо ва. Текст је у це лој ком по зи ци ји тре ти ран си ла бич
но. Део А (1. стро фа Ко сти ће ве пе сме) је у амо лу, док су део B (2. 
и 3. стро фа) и Co da у фисмо лу. Део B озна чен и са Piu mos so при 
че му је текст 2. стро фе об ли ко ван у ре че ни цу од осам так то ва. На 
по чет ку ну ме ре, кла вир ими ти ра зво на на из ме нич ном сме ном два 
са зву ка, као и акор ди ма ко ји „зво не”, а по ет ски текст пе вач из во
ди ни јан си ра ном ди на ми ком. У дру гом де лу пе сме кла вир по ста
је по кре тљи ви ји, у ле вој ру ци су у осмин ском по кре ту раз ло же ни 
акор ди, док се у де сној ру ци из во де си мул та но. На кон тек ста 2. 
Ко сти ће ве стро фе, ком по зи тор је уба цио уз вик „Ој” у тра ја њу од 
4 так та, чи ме је до дат но под ву као драм ски мо тив пат ње пе сни ка, 
и та ко дра ма ти зо вао по ет скому зич ки ток. На кон на ред ног ин стру
мен тал ног од се ка слêди тре ћа, по след ња стро фа. Чи ни је исти мо
тив ски ма те ри јал као и у 2. стро фи пе сме, с тим што се, у функ цији 
ко де, по след њи по ет ски ди стих по на вља, са успо ра ва њем, и ње му 
се по но во до да је уз вик „Ој!”, у тра ја њу од два так та, у де кре шен ду, 
на сâмом кра ју ком по зи ци је.

Осим опи са ног Ко ва че ви ће вог умет нич ког оства ре ња Ко сти
ће ве по ет ске ви зи је, про на шли смо и из во ђе ње исте пе сме у ру ху 
на род не му зи ке. Из во ди је там бу ра шки ор ке стар „Кра гу ји” из Кра
гу јев ца.12 Со ли ста пе вач пе ва у ду ху ста ро град ске пе сме све три 
стро фе. Сни мак на „You tu be” по ста вљен је 30. ок то бра 2020. го
ди не, от пре мио га је на пор тал Де јан Ву ко вић. Из во ђе ње тра је два 
ми ну та и пет се кун ди. Сва ка стро фа је да та у об ли ку пра вил не 
му зич ке ре че ни це у ко јој се по на вља ју 3. и 4. стих стро фе, као 

пу бли ка ци ји, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад, озна ке: ISBN 9788687823
075 и CO BISS.SP ID  258697735. Осим по ме ну те со лопе сме С. С. Ко ва че ви ћа, 
на ком пактди ску се на ла зе и сле де ћи ау то ри и ком по зи ци је: Љу бо мир Ни ко лић 
„Ме ђу ја вом и мед сном”, Ве дран Фе ри зо вић „Об је сен”, Ра шко Ра до вић „Ве че”, 
До ро теа Веј но вић „У – ју – ју – ју – ју”, Ја сми на Ми тру шић – „Sal ve Eter num”, 
Звон ко Мар ко ви но вић Ми ми „Сно ве сни вам”, Ми лан Јо ва но вић Јоф ке „Зо ра и 
де вој ка”, Ми ро љуб Аран ђе ло вић Ра син ски – „Об је сен” и „Мо ја дан гу ба”. Ком
по зи ци је су штам па не у пу бли ка ци ји: Са вре ме не ком по зи ци је вој во ђан ских 
ком по зи то ра на сти хо ве Ла зе Ко сти ћа /Штам па на му зи ка ли ја/, при ре дио 
Љу бо мир Ни ко лић, Кул тур ни цен тар „Ла за Ко сти ћа” – Асо ци ја ци ја ги та ри ста 
Вој во ди не, Сом бор 2011. На стра ни 3 на ла зи се при лог Ми о дра га Ра до ви ћа 
„Ла за(р) Ко стић – ме ло по е та”. Ком по зи ци ју „Zvo no”, на пи са ну 4. но вем бра 2010. 
го ди не, Ко ва че вић је по себ но штам пао у сво јој збир ци „12 so lope sa ma” у из да њу 
„Про ме те ја” из Но вог Са да.

12 Там бу ра шки ор ке стар „Кра гу ји” осно ван је 1981. го ди не у Кра гу јев цу. 
У по чет ку на сту па по ре сто ра ни ма ши ром Ср би је, а за тим на ра зним фе сти ва
ли ма на род не му зи ке у зе мљи. Ор ке стар је сни мио ком пактди ско ве – „Ко у ста рој 
пе сми” (без го ди не) и „Ан то ло ги ја нај леп ших ста ро град ских пе са ма” (2018).
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сво је вр сни при пев. Ме ло ди ја је кре и ра на на дур ској осно ви, тем
по из во ђе ња је уме рен. По ет ски текст је тре ти ран си ла бич но са 
ме сти мич ним ме ли зми ма. Из ме ђу по ет ских стро фа дат је ин стру
мен тал ни део у из во ђе њу там бу ра шког са ста ва. Ни је при мет но 
ди на мич ко ни јан си ра ње, а на кра ју пе сме је ri te nu tom (за др жа ва
ју ћи му зич ки ток) ис так нут за вр ше так по ет скому зич ке це ли не.13 
Тре ба на по ме ну ти да се на „You tu be” ка на лу на ла зи не ко ли ко сни
ма ка ко ји ком би ну ју из во ђе ња ви ше раз ли чи тих пе са ма, а сним ци 
се зо ву: Сплет срп ских на род них пе са ма, MIX/лек за ду шу, и дру ги.

13 У на у ци о књи жев но сти ко ри сти се тер мин: „ре тар да ци ја” (lat. re tar da tio 
– за др жа ва ње, ка шње ње) – успо ра ва ње при че. У му зич ким пар ти ту ра ма и ли
те ра ту ри не рет ко се по ја вљу је тер мин „ri tar dan do” ка да се по сте пе но успо ра ва 
му зич ки ток.
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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

БЕСЈЕДАОПЈЕСНИКУГОЈКУЂОГУ

По што ва ни Го спо ди не пред сјед ни че АНУРС,
По што ва ни чла но ви Ака де ми је и ње ни го сти,
Да ме и го спо до,

Хва ла вам на ука за ној ча сти да ве че рас, на овом, за ме не нај
ви шем мје сту у Ре пу бли ци Срп ској, го во рим о пје сни ку Гој ку 
Ђо гу, по мно го че му уни кат ној пје снич кој по ја ви не са мо у срп
ском пје сни штву већ и у европ ским раз мје ра ма. 

Ма ло је пје сни ка ко ји су кра јем XX сто ље ћа там но ва ли за 
сво ју по е зи ју; ма ло их је ко ји су сво ју по е зи ју по твр ди ли сво јим 
жи во том и сво јом жр твом; ма ло их је ко ји су ис пје ва ли књи ге 
там нич ке по е зи је; ма ло их је ко ји су по е зи ју схва та ли то ли ко 
озбиљ но, суд бин ски, за се бе и свој на род; ко ји су је др жа ли за 
ври јед ност због ко је се има сми сла жр тво ва ти, за ло жи ти ци је лог 
се бе, па чак и све сво је. 

Гој ко Ђо го је пла тио ску пу ци је ну свом схва та њу по е зи је и 
свом осје ћа њу пје снич ке ча сти, и ту ци је ну пла ћа и да нас. 

Ни је би ло хра бри јег пје сни ка ни ве ћег ју на ка пје снич ке ри
је чи од Гој ка Ђо га, и по то ме је је дин ствен не са мо у срп ском 
пје сни штву.

Гој ко Ђо го је ис пје вао и ре као оно што ни ко од нас, ни ко од 
пре ко два де сет ми ли о на бив ших Ју го сло ве на, ни је смио, ни ти 
умио, на на чин је дин ствен, вр хун ски, раз ве зу ју ћи нам ду шу, ум 
и је зик, осло ба ђа ју ћи нам ми сао и има ги на ци ју, чи не ћи нас сло
бод ним љу ди ма у ву не ним вре ме ни ма, вре ме ни ма стра ха. 

Гој ко Ђо го је био, је сте и оста ће жи ви пре кор сви ма ко ји на 
књи жев ну ри јеч гле да ју про ра чу на то и књи го вод стве но, при ла го
ђа ва ју ћи је ти ра ни ну, пар ти ји, ви со ком пред став ни ку и ни ском 
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кри те ри ју му, не ка квој има ги нар ној, то бо же је дин стве ној, ум ној и 
естет ски осје тљи вој Евро пи, или би ло ко ме и би ло че му, осим уну
тар њој жи вој ва три те књи жев не ри је чи и од Бо га да тој сло бо ди. 

За то вам не ћу до ци ра ти ни ти др жа ти пре да ва ње или на уч ни 
ре фе рат већ ћу вам го во ри ти Ђо го ве сти хо ве и о Ђо го вим сти хо
ви ма; сти хо ве ко ји су ме по тре са ли и по тре са ју, на сто је ћи да вас 
по не чим ли је пим из не на дим.

Ли је пим?
За ви си шта ви осје ћа те и до жи вља ва те као ли је по. По тре сним, 

сва ка ко. 
За то ћу вам пр во го во ри ти о оно ме че га у Ђо го вој по е зи ји, по 

Ђо го вом ми шље њу, не ма, јер је он су ви ше озби љан Хер це го вац да 
би пје вао о љу ба ви. А ја не знам ни шта ни озбиљ ни је, ни ви ше од 
љу ба ви: она нас ис пу ња ва, уз ди же, ства ра, ра ђа, по ни жа ва, ра за
ра и са ти ре. Ђо го не са мо да пје ва о љу ба ви већ има пје сму ка кве 
не ма у ли ри ци сви је та. Не што та ко ни кад ни ко ни је ис пје вао, ни 
на пи сао, ни ти ће на пи са ти. Ова ква пје сма се пи ше са мо јед ном. 
Да је сви јет – сви јет, та би пје сма има ла по ча сно мје сто у сва кој 
ан то ло ги ји свјет ске љу бав не ли ри ке. Али сви јет је пун га да, кр ште
ног и не кр ште ног, ре че је дан не зго дан и не за бо ра ван књи жев ни 
ју нак, јед ног не за бо рав ног срп ског пи сца. 

Ево те пје сме, у цје ло сти:

ПО СЕ ТА

Из ме ђу нас две ре шет ке,
два пло та од гво жђа са ли ве на
и чу вар за ко на
што на ше ре чи осо ље не су за ма
у ва зду ху за у ста вља
и про пи ре у сво јим де бе лим уши ма.

Уза луд го лим ру ка ма
чу паш тр ње из не да ра
и на дла но ви ма ло жиш ва три цу
да ме огре је,
пла мен до ме не не до пи ре.

У овој јед но чин ки
бр зо до го ре ва ју мр ви це ре чи.
Про мр зли шти глић тво га је зи ка
мо ра да шмуг не иза зу ба
за пет на ест ми ну та.
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Још има мо вре ме на за јед ну ци га ру
и за јед ну љу бав ну игру
ко ју пре нас ни ко играо ни је:
– Пљу ни ме, шап ну ла си гла сно,
да не ми пра ти лац чу је. 
И па ху ље тво је пљу вач ке
по ле те ле су пре ма ме ни.

Уз вра тио сам као што до ли ку је
оном што је чи тав жи вот
про зу кло пи ће пио
а уста опрао ни је.

Хва та ли смо бе ле угру шке,
са дла но ва их ли за ли
и раз ма зи ва ли по усна ма
– љу бе ћи се та ко.

Тре ба ло је ви де ти ту жеђ,
и стра ши ло од стра жа ра!
Та кав су срет још ни је за бе ле жен
у днев ни ку ка за ма та.

Ов де се ро ман са за вр ша ва.
У ар хи ви је оста ла за бе ле шка:
Због не до лич ног по на ша ња,
за бра њу је се по се та ме сец да на.

Шта је ово? То ти љу бав на пје сма, и још ан то ло гиј ска? То ме
ђу соб но скан да ло зно пљу ва ње дво је бес при зор них, то бо же зре лих 
љу ди? Си гу ран сам да би, по себ но 1981, ве ћи на Ју го сло ве на подр
жа ла од лу ку за твор ских вла сти о за бра ни по сје та. 

А ја, кад по ми слим на са вре ме ну љу бав ну по е зи ју, пр во ви дим 
ову је зи ву љу бав ну сце ну. То ни је са мо љу бав на пје сма већ до и ста 
„јед но чин ка”, дра ма. Или го тов сце на рио за кра так до ку мен тар ни 
љу бав ни филм из за твор ског жи во та. Све је ту нео бич но и дру га
чи је не го у би ло ко јој љу бав ној пје сми или при чи. 

Мје сто љу бав ног су сре та ња је Цен трал ни за твор у Бе о гра ду, 
ЦЕЗЕ ће ли ја 2/II, са ми ца, не што пот пу но опреч но мје сту за љу
бав не са стан ке из по зна те љу бав не ли ри ке. Љу бав ни пар су муж, 
пје сник за тво ре ник, и ње го ва же на с ње дри ма пу ним тр ња, ко је 
јој за ба да ју ку си и ре па ти из ме ђу дви је по сје те. Шта ли је све мо
ра ла пре тр пје ти же на утам ни че ног пје сни ка, оп ту же ног за ру жење 
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и ку ђе ње нај ве ћег по ли тич ког и вој ног ау то ри те та, го то во бо жан
ства? Љу бав ни са ста нак је по сје та узни ку; са стан ка не ма ни ти га 
мо же би ти. Из ме ђу му жа и же не су два ре да че лич них ре шет ки 
– „два пло та од гво жђа са ли ве на”. Пре пре ка је дво стру ка и не са
вла ди ва. 

Љу бав ни ци ни је су са ми већ је ри јеч о по сје ти под при смо
тром „чу ва ра за ко на”, стра жа ра, ко ме су у пје сми ис так ну те де бе
ле уши. Ње гов за да так је да слу ша, хва та и „про пи ра” из го во ре не 
ри је чи брач ног па ра „осо ље не су за ма”. Ин ти ма је ра зо ре на при
су ством тре ћег, слу жбе ног ли ца. 

Же на би да од сво јих бо дљи из ње да ра на ло жи на дла но ви ма 
ва три цу и њо ме огри је утам ни че ног му жа, али ни ка ква то пли на 
до ње га не до пи ре. До су ђе них пет на ест ми ну та на мра зу бр зо цу ри. 
Очај на и бес по моћ на же на до ла зи нај зад на иде ју да пљу ва њем 
са вла да че лич не пре пре ке и ус по ста ви бли жи кон такт. Пљу ва ње, 
ко је је ина че знак пре зи ра и по ни же ња, по ста је за мје на за по љуп це 
и из раз же ље за при сно шћу и бли ско шћу. Љу бав на жеђ се раз гори
је ва на ужас и за пре па шће ње стра жа ра, ко ји је по стао стра ши ло. 

За вр шна, осма, стро фа је епи лог: „Ов де се ро ман са за вр ша ва”, 
ве ли гор ко иро нич но пје сник. Љу бав ни са ста нак под при смо тром 
и са дво стру ким гво зде ним ре шет ка ма као пре пре ка ма је па ро ди ја 
сце не љу бав ног са стан ка и љу ба ви; пје сма гор ког си жеа па ро ди ја 
је ве се ле лир скоеп ске вр сте – ро ман се. Нај зад, ту жни епи лог овог 
ин ци дент ног из ли ва љу ба ви и ње жно сти је јед но мје сеч на за бра на 
по сје те. 

Оста је пје сма за не за бо рав, као што је за не за бо рав и по сје та 
ка ква ни је за би ље же на „у днев ни ку ка за ма та”. 

Утам ни че ни пје сник сва ко днев но пи ше пи сма же ни, све док 
ни је до био нај не о бич ни ји од го вор. Ево и пје сме:

ОД ГО ВОР НА ПИ СМО ИЛИ ДВА ПЛА ВА ГО ЛУ БА

Шта год је би ло
а ни шта ни је би ло
на пи са но у тим пи сми ма
ко ја сам из за тво ра у Ске ли
сва ки дан слао сво јој же ни,
а ни на јед но ни сам до био од го вор.

Осим на по след ње.

У том пи сму сам је пи тао:
Да ли се и овог про ле ћа
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на те ра си на шег обла ко де ра
љу бе два пла ва го лу ба?
Ако је жив онај раз бој ник,
с пр сте ном на но зи,
што се, слеп од љу ба ви,
оп чи ња ва ју ћи сво ју го лу би цу,
у ко ви тла цу ба цао у по нор
– По ша љи ми га.
И ни шта ви ше.

Су тра дан,
уме сто кри ла тог по што но ше,
до ле те ше два вра на га вра на
и на мој про зор
за ко ва ше но ву ре шет ку.

Ви ше ни ком ни сам пи сао. 

Пје сма је са ста вље на од три стро фе и три из дво је на сти ха, по 
је дан по сли је сва ке стро фе. Ти сти хо ви су сво је вр сна рит мич ко 
ин то на ци о ни ре зо ви.

Из за тво ра се пи шу пи сма без од го во ра, ма кар би ла и љу бав
на. Је ди ни од го вор је био – уки ва ње но вих ре ше та ка на про зор, 
јер је пи смо о љу бав ној игри го лу бо ва за твор ска власт про чи та ла 
као опа сну ши фро ва ну по ру ку, чи ју ре а ли за ци ју ва ља спри је чи ти 
но вим гво зде ним ре шет ка ма на уз ни ко вом про зо ру. 

И та ко се мо же чи та ти и ту ма чи ти ин тим на по шта пје сни ка 
на ро би ји; по шта ко ју за твор ска власт ина че „не чи та”. 

Та ко је, да кле, цвје та ла Ђо го ва љу бав, а са њом и љу бав на по
е зи ја, и пре пи ска, у Па дин ској Ске ли 1983. го ди не. 

Ко ли ко нам је по зна то, ни је дан срп ски пје сник, ни ка да, ни је 
пред су дом бра нио та ко успје шно и ефект но сво ју по е зи ју, ка ко је 
то бри љант но чи нио Гој ко Ђо го. Ђо го ва од бра на по е зи је пред су дом 
је свјет ски ра ри тет и си гур но при па да нај бо љим од бра на ма те вр сте 
ко је су ика да на пи са не и из го во ре не на би ло ко јем је зи ку. Та од бра
на слу жи на част Гој ку Ђо гу и као пје сни ку, и као мо рал ној и инте
лек ту ал ној лич но сти нај ви шег ре да и ин те гри те та. 

Нај ва жни јој ин тим ној од бра ни сво је по е зи је при па да Ђо го ва 
ан то ло гиј ска за твор ска пје сма „Мој су ди ја”. Пје сни ков су ди ја, 
је ди ни и пра ви, је сте онај у пје сни ко вим гру ди ма – пје сни ко во 
ср це. Тај су ди ја не тр пи ла жи и не у мо љи во ка жња ва за сва ко ли це
мјер је, без у слов но зах ти је ва ју ћи од пје сни ка да бу де до сље дан се би 
и сво јој по е зи ји; да бу де у пу ној са гла сно сти са со бом и са сво јим 
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ср цем. Та пје сма је до стој на да бу де из го во ре на и пред Бо гом, у 
цр кви, и ов дје, у хра му на у ке и умјет но сти. Ова пје сма – и ми са
о но, и мо рал но, и естет ски – слу жи на част Гој ку Ђо гу и срп ској 
по е зи ји:

Су ди ја је сле пи слу га суд би не,
а суд би на има ве чер ње и ју тар ње но ви не.
Ср це је мо је ме ни суд ни ца,
мој све док и са у че сник
и онај што мо јим де ли ма су ди.

То је је ди ни храм
у ко ме ве ро на ук учим
и без сти да и стра ха
пе рем ли це у ње го вој све тој по су ди.

Ни је ка ме но ни гво зде но,
али се ни чим не да под ми ти ти.
Ко ли ко сам пу та хтео
у за ве три ну да скло ним гла ву,
а ср це ми је за по ве да ло
да с гла вом играм ћу шка пе. 

Ни шта не мо гу том ма лом нам ћо ру.
Кад му ка жем гр ку реч
или за ба сам не куд про тив ње го ве во ље,
оно ва ди но же из по та је...
А ме ни се од ср ца не уми ре. 

Ду ша је ње го ва ба шти на,
ни ко је при сво јит не мо же
и ду ши је до бро док је ср це гре је. 

Та ко је у мо јим не дри ма,
на да на шњи дне, 2. ју ла осам де сет пр ве:
мир на ра зи на и ве тар у је дри ма,
мој су ди ја је за до во љан мо јим де ли ма. 

Све три на ве де не пје сме су из ме ни нај дра же Ђо го ве књи ге 
Цр но ру но – књи ге там нич ке по е зи је, по ко јој сам на звао Гој ка 
Ђо га Цр ним Ар го на у том срп ског пје сни штва. За раз ли ку од грч
ких Ар го на у та, ко ји су тра га ли за злат ним ру ном, Ђо го се огр нуо 
цр ним, тра гич ним ру ном сво га на ро да и ње го ве исто ри је; сво га 
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два де се тог ви је ка, ко јем је ис пје вао за ду шни цу. Тај про шли, XX 
ви јек, Ђо го ви ди као раз о ран, у зна ку ло го ра и там ни ца, о че му 
пје ва у пје сми „Лек од за бо ра ва”:

Ако ишта про сла ви овај век,
про сла ви ће га ло го ри и там ни це.
То су на ше све те за ду жби не.
Са мо у јед ној кла ни ци
пет на ест хи ља да ов чи ца кла но је за дан.
А го зба је тра ја ла го ди на ма.

До ду ше, наш је век чо ве ко љу бив,
ги љо ти ну је по слао у му зеј,
спра ве за му че ње су ху ма ни је,
има ју хи ља ду точ ки ћа
и не за у ста вља их ни ти на ви ја кљу чић
ко јим звец ка ју стра жар и су ди ја.

Но ве се бра ве отва ра ју и за тва ра ју ши фром,
на миг не ви дљи ва ока или ка жи пр ста,
ни ко не ви ди ру ку ко ја га за гр ло сте же
ни ти зна ко ли ко га ко ра ка де ли од без да на. 

Два де се ти ви јек је уна пре дио тех но ло ги ју му че ња и уби ја ња 
љу ди, и ци је лих на ро да. Ло го ри су по ста ли фа бри ке смр ти ко је 
ци нич но по ка зу ју сво ју сар ка стич ну „чо вје ко љу би вост” ефи ка сно
шћу ма сов ног уби ја ња и укла ња њем при ми тив них осам на е сто вје
ков них ги љо ти на и џе ла та. За тво ри су по ста ли за мје на за ље чили
шта, ба ње и бол ни це. 

Пје сма „За ду шни ца ми ну лом ве ку” на ста ла је по сли је Цр ног 
ру на, али но си исто, тра гич но осје ћа ње сви је та и исто ри је. Ис пје
ва на је у че ти ри осме рач ка ка тре на, чи ме се при ми че фол клор ној 
тра ди ци ји. „За ду шни ца” је по ста ла сво је вр сна на ри цаљ ка, ту
жба ли ца за „на шим да ни ма”, што би ре као Дис, и за на шим сто
ље ћем. Пје сма има по вла шће но, за вр шно мје сто у књи зи Ку ку тин 
врт. 

Пр ва стро фа је у зна ку по смрт не ти ши не и по то ну ћа у бла то, 
ба ру и муљ. За му кле су и зло гла сне ноћ не пти це, је ји на и ћук, ина
че, гла сни ци смр ти. Тра гич на суд би на јед но га на ро да се од и гра ла, 
а ужа сно сто ље ће је пре ми ну ло. Ри ма је му шка; јед но сло жне за
вр шне ри је чи у сти хо ви ма су но си о ци не га тив ног осје ћа ња (мук, 
гуњ, ћук, муљ). Је ди на бо ја је цр на, бо ја мр ко га гу ња у ко ји је омо
та на зе мља као у ка кав цр ни по кров:
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Око ме не ду бо ки мук,
зе мљу мр ку за вио гуњ,
му чи је ја и ћу ти ћук,
све то не у ба ру и муљ.

Пје сник ко ји је цио жи вот по тро шио раз го не ћи мрак, при ну
ђен је да при зна ап со лут ну по бје ду мра ка и соп стве ни по раз. Не 
слу ти се ни ка кав из вор свје тло сти, ни при род ни, ни вје штач ки, 
људ ски, у оп штем мра ку чи ја се власт на ја вљу је на ред них сто ти ну 
го ди на. Сви јет је пре тво рен у без из ла зну мрач ну там ни цу:

Ниг де зве зде, ниг де све ће,
ни из ла за из зин да на,
мра ку ни ко умаћ не ће
сто ти ну но вих го ди на. 

Тре ћа стро фа из ра жа ва умор, по раз и пре пу ште ност суд би ни, 
од но сно сво ђе ње не га тив них ра чу на исто ри је ко је, очи то, ис по ста
вља ју дру ги, стран ци. „Вуч јем ро ду” – Ђо го вом на ро ду – пре о ста
ло је да се оглед не у „кр ва вом огле да лу” зви јерви је ка:

Шта ће би ти не ка бу де,
ра чу ни су сви на сто лу,
оглед ни се, вуч ји ро де,
у кр ва вом огле да лу. 

У за вр шној стро фи Ђо го при зи ва Ман дељ шта мо ву ме та фо ру 
ве ка зве ри, зло гу ко гле да ју ћи на до ла зе ће сто ље ће и исто риј ску 
пер спек ти ву сво га на ро да. Ви јек зви јер је ми нуо, али још кр во
лоч но вам пир ски шкр гу ће зу би ма с оно га сви је та. Ње го во мла до 
ште не, на сту па ју ћи два де сет пр ви ви јек, спре ма се да на ста ви с 
раз ди ра њем ко же вуч је га ро да:

Ве ку зве ру у по но ру,
не шкр гу ћи с оног све та,
ко жу ће да нам раз ди ру
зу би ћи тво га ште не та. 

Подсје ти мо се крат ко Ђо го вих пје снич ких књи га. За Ту гу пин
гви на (1967) Рај ко Пе тров Но го ве ли да је то „дру го име за пе сни ка, 
а мо жда и за по е зи ју уоп ште”:

Пре ру шен у пин гви на
Ше пам из ме ђу че ти ри зи да
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Да њу пло вим но ћу ле тим
Но ге су ве сла ру ке па трљ ци кри ла. 

Мар ко Па о ви ца Ђо гов на слов ра зу ми је као ди ја лог са Бо дле
ро вом пје смом „Ал ба трос”. Ђо гов пин гвнин се мо же ра зу мје ти 
као па ро ди ја Бо дле ро вог „Ал ба тро са”, па и па ро ди ја ро ман тич ног 
ви ђе ња пје сни ка. Ал ба трос је усмје рен пре ма го ре – пре ма не бу и 
ви си ни – а пин гвин је усмје рен пре ма до ље – пре ма во ди и сви је ту 
мр твих – па он мо же „про бу ди ти уза луд не жр тве”. Ту га пин гви на 
пр о же та је ме лан хо ли јом и иро ни јом; по сту пак пи са ња пје сме је 
по сту пак за го не та ња, „за ве зи ва ња”, „ши фро ва ња” је зи ка, та ко да 
је пје сма схва ће на као за го нет ни тај но пис, на тра гу сим бо ли стич
ке и пост сим бо ли стич ке по е ти ке. 

Ме та фи зич ка зеб ња и при гу ше на ме лан хо ли ја свој стве не су 
– пре ма Но гу – Ђо го вој збир ци Мо дри ца (1974), оби ље же ној за ви
чај ним хер це го вач ким пеј за жем, над ко јим „ви хо ри увек вла жна, 
опре зна ву чи ја њу шка”. Мо дро и пла во су бо је хер це го вач ког ва
зду ха, та ко да је у Хум ни ни мо гу ће „ва здух упо тре би ти као пла
ви ло / и пла ви ти плат но”. Мо дро је по вла шће но у ци та ту Ва ле ри
је ве пје сме „Пал ма”, гдје на ла зи мо по на вља ња слич на они ма у 
Ђо го вој Мо дри ци:

Стр пље ња, стр пље ња,
стр пље ња у мо дром!
Сва ки атом бде ња
уро ди ће зре лим пло дом.

И пје снич ки је зик се отва ра пре ма ло кал ној лек си ци и то по
ни ми ји, пре ма за ви чај ним стећ ци ма и кул тур ној исто ри ји, али и 
пре ма фа сци на ци ја ма из дје тињ ства. 

Ку ку та (1977) је ком по но ва на пре ма ис ку ству и мо де лу Мо
дри це, али се у њој на ла зе дви је опреч не по е тич ке тен ден ци је: јед
на хер ме тич на, пре ма по е зи ји као тај но пи су, а дру га са свим отворе
на, ан га жо ва на, чак и са ти рич на. Пр ви пут је на го ви је ште на Ђо гова 
по е ти ка „раз ве за ног је зи ка” и са ти рич не але го ри је и алу зив но сти, 
па су пје сме „Оно мо он” и „У ње го вој ру ци” већ сна жан на го вје штај 
Ву не них вре ме на. Ку ку та је ме ђа у Ђо го вом пје ва њу – крај „за веза
ног” и по че так „раз ве за ног” је зи ка. Уо ста лом, на слов је већ алу зија 
на отров и на Ђо гу дра гог Со кра та. Тај на слов по твр ђу је на ра стају ћу 
Ђо го ву вје ру у по е зи ју као исти ну о сви је ту и по тре бу да се ка жу 
гор ке и отров не ри је чи о соп стве ном вре ме ну и сви је ту.

Оно мо он је фол клор на озна ка за де мон ско и опа сно што се не 
сми је име но ва ти ка ко се не би при зи ва ло; за Не по ме ни ка, „не чист” 
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и отров из Ку ку ти ног вр та. У исто и ме ној Ђо го вој пје сми је све моћ
ни ти ра нин, „наш гост и до ма ћин”, кру ни са на гла ва на вр ху пира
ми де мо ћи, оли че ње ти ра ни на са мо др шца ко га сла ве „Ази ја ти и 
све те књи ге”; „он нам ме си ре бра / ми му пе ре мо ли це / у не бе ским 
суд ни ца ма”, па се ау тент нич ни де мон по ја вљу је као чист и бли став. 
Пи са на као пје сма о Не ча сти вом, ђа во лу, Не по ме ни ку, она је уве ла 
у Ђо го ву по е зи ју бу ду ћег ју на ка Ву не них вре ме на и тех ни ку але
го риј ске алу зив но сти, што је још из ра зи ти је у пје сми „У ње го вој 
ру ци”, ко јом је су ге ри са на ат мос фе ра стра ха, чи ји је из вор у Њего
вој гла ви: Он „оло во ва ди из сво је гла ве / и за ли ва нам уста и уши”, 
ка ко ни шта не по жељ но не мо же мо ни чу ти не ре ћи, док на по љу 
од стра ха и је зе „зу би цво ко ћу”. „У ње го вој је ру ци ва га и тег”, па 
су ди и вла да до жи вот но и не кон тро ли са но, не др же ћи се за ко на:

Ако не ко пи та
По ком за ко ну вла да,
Из ме ри ће му је зик на те ра зи ја ма. 

За кон и мје ра му је соп стве на гво зде на чи зма:

Што му под гво зде ну чи зму
Не мо же да ста не
– Од се ца.

Ово са ти рич ноале го риј ско усмје ре ње има ју и пје сме „Псе то 
ка жи прст”, гдје је ка жи прст по ка зи вач и пот ка зи вач, ухо да и шпи
јун оста ле бра ће:

Ње го во је да па зи
Шта ра де оста ли пр сти,

и „Ве ли ки и ма ли”, у ко јој пал чић тре ба да под ре ди ма ло га ка ко 
би сру шио и по ни зио ве ли ко га:

За ку цај у зе мљу ма лог бра та,
Поп ни му се на врх гла ве.
Са мо се ве ли ком по мо кри за врат
Да и он јед ном осе ти
Ка ква је ма ла ну жда.

Ву не на вре ме на (1981) је култ на Ђо го ва књи га; књи га са суд
би ном, ко ја је по ста ла и суд бин ска пје сни ко ва књи га. „Раз ве зи ва ње” 
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је зи ка њен је пје снич ки про грам. „Ма лом јар цу”, ко ји је ме та фо ра 
пје сни ка, ње гов ра чва сти је зик је „ве зан у цр не ве зи це”:

Одре ши га, ма ли јар че, и пу сти
да бр сти на ули ци. 

Ра чваст је зик је отров ни, змиј ски, по ско ков је зик, ко ји тре ба 
из ву ћи из сту пи це, ка ко би се, осло бо ђен, по за ба вио на шом не сре
ћом, те ма ти зо вао жи ви жи вот и ње го ва бол на, за бра ње на мје ста, 
осло ба ђа ју ћи нас од стра ха, чи ја је ме та фо ра ву на:

На твом је зи ку по скок ска че
и об ли зу је те из ну тра. 

Страх и ву на су сву да, у чо вје ку и око чо вје ка. Страх је човје
ка пре тво рио у гро теск но би ће са клуп ком у тр бу ху и пер сиј ским 
раз бо јем на ре бри ма. Ву на је „звер / дла ка ва и глу ва”, ко ја се из 
се бе об на вља и не пре ста но ра сте, као тра ва, пре кри ва ју ћи зе мљу, 
не бо и чо вје ко ву ду шу. Раз ве за ним је зи ком се по бје ђу је страх, а 
пре стра вље ни љу ди – шу ти ћи и ћу ти ћи – што „под ка мен је зик 
ме ћу / а ву ну но се у тр бу ху”, по ста ју на ро гу ше ни по бу ње ни ци. 

Ак ти ви ра ју ћи ста ру сло вен ску ми то ло ги ју, Ђо го во ди сво ју 
пје сму „на дви је во де”, да ју ћи јој уни вер зал не ди мен зи је, као у 
ци клу су „Ку ћа оца Црн бо га”. Црн бог је ста ро сло вен ско бо жан ство 
до њег сви је та, ми то ло шки пре те ча ђа во ла, ве ли ког са ти рич ног, 
алу зив ног по тен ци ја ла. 

Ђо го је из вео цио звје ри њак на ули цу и увео у по е зи ју, ак ти
ви ра ју ћи са ти рич не и алу зив не по тен ци ја ле ба сне и жи во тињ ског 
сви је та. У „Ша па ту у че ки” са шап та ва се са сред њо вје ков ним 
вла сте ли ном Ву ком Вла ће ви ћем из за ви чај них Вла хо ви ћа „о ви
со ком ло ву и сви ња ма”. Пје сма је ан ти ци па ци ја „бу ца ња зе мље на 
ко ма де”, ко је је про јек то ва но се дам де се тих, а ре а ли зо ва но де ве
де се тих го ди на XX ви је ка, и срод но је сред њо вје ков ном исто риј
ском ис ку ству:

Бр ка ти зу ба ти, грок ћу ро ве,
бу ца ју зе мљу на ко ма де
а сви ло чу из јед не гла ве.
Од смра да се њи хо ва
у Хум ни ни не мо же жи ве ти. 

Тро дјел на пје сма „Звер над зве ро ви ма” има мо то из ста рог 
Фи зи о ло га и ус по ста вља ин тер тек сту ал ну ве зу с тра ди ци јом старе 
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срп ске књи жев но сти, је сте па ра бо ла о смр ти нај моћ ни јег ме ђу моћ
ни ци ма, са мо зван ца ца ра зви је ри. У пр вом ди је лу пје сме пред ста
вља се моћ над мо ћи ма звјер ске вла да ви не зви је ри над звје ро ви ма. 
У дру гом је сли ка мр твог ве ли ког ме двје да и пр вих ре ак ци ја без
ум них жи во ти ња, са па ро диј ским ци та том сти ха из еп ске пје сме 
„Ма ли Ра до ји ца”:

А сад мр тав ле жи
и ша пе му ли жу без ум не жи во ти ње,
њу шци сво јој сто ка не ве ру је:
ни је умро, већ се ућу тао?

Тре ћи дио те ма ти зу је страх и од ве ли ког ме двје да, и од њего
ве смр ти, али и од ње го вог вас кр се ња:

Ни ко не сме да му из ме ри реп
и огле да ло под нос при не се,
мо же звер да вас кр сне
и сед не на Сто ли цу.

Ву не на вре ме на су књи га по трес, сло же на и ви ше знач на, су
ви ше јед но стра но про чи та на у за га ђе ном кон тек сту, под при ти ском 
суд ског про це са и ла ви ном по ли тич ких дис ква ли фи ка ци ја; пр ва 
и сто жер на књи га Ђо го ве три ло ги је. 

Дру га књи га ву не не три ло ги је је књи га там нич ке по е зи је Црно 
ру но (2002), ме ни нај дра жа; књи га опје ва ног там нич ког ис ку ства, 
гор ко од бо ло ва ног и про жи вље ног; књи га ко јом се Ђо го вра тио у 
срп ску по е зи ју и у књи жев ни жи вот. То је књи гажи ти је „ис пи са
но на ко жи / са уну тар ње стра не”, чи ја сло ва ни „пр ља ва ру ка, ни 
смрт из бри са ти не мо же”. У њој је са же то гор ко пје снич ко ис ку ство 
и суд би на. Пје сник мо ра да се игра ри је чи ма – гу ја ма при сој ки ња
ма – да по ку ша ва да ус по ста ви по ки да ну по шту с не бе си ма. Пје сник 
је „сле пац у ле ген да ма” ко га „суд би на пе ва ча го ни да из го ва ра / оно 
што му дри из во ри пре ћут ку ју / и ноћ упре да у сво је мр ке пре ђе”. 
Пје сник је про грам ски па ли ку ћа; лу да ко ја у мра ку пје ва да растје
ра и по би је ди страх:

Бу ди бук ти ња, бу ди му ња,
са спи за врат бо кал уља
и гур ни жи шку под ко шу љу,
осве тли бар сво ју мр ча ву
кад не мо жеш ва се ље ну. 
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Бо љи је тај ви шак сле пи ла
и за па ље на вла сти та ку ћа
не го кле пе ту ша без је зи ка
и све ћа за ду шна
се би и свом ве ку.
[...]
До бро је ипак 
кад се на ђе ка ква лу да
да у мра ку за пе ва
и рас те ра страх.

Ђо го ву ву не ну три ло ги ју за вр ша ва пје снич ка књи га Клуп ко 
(2018), те мат ски усмје ре на на уну тар њу му ку ко ја на ра ста као 
клуп ко и ко је се ва ља осло бо ди ти. Та је му ка раз ли чи те при ро де 
и по ри је кла, о че му пје ва ју те мат ски раз ли чи ти, али ком пле ментар
ни ци клу си. Ђо го ва по е зи ја је и раз го вор са по е зи јом и о по е зи ји.

Ђо го ва ву не на три ло ги ја – Ву не на вре ме на (1981), Цр но ру но 
(2002) и Клуп ко (2018) – јед но је од нај зна чај ни јих и нај а у тен тич
ни јих књи жев них, по себ но пје снич ких, оства ре ња у по сљед њој 
пе ти ни два де се то га и пр вој два де сет и пр во га ви је ка, не са мо у 
срп ској по е зи ји. Она је по твр ђе на и пје сни ко вим жи во том. И по 
тој по твр ди је Ђо го во дје ло је дин стве но – оно при па да нај бо љој 
срп ској, сло вен ској и европ ској тра ди ци ји по бу ње них и про го ње
них пје сни ка и по е зи је.

Ба ња Лу ка, 21. де цем бра 2021. 

Др Јо ван М. Де лић 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са 
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
jo van de lic.de lic @gmail.co m
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МИ ЛИ ЦА МУ СТУР

Б.М.МИХИЗПРЕМИЈЕРНОУ
ИНТЕГРАЛНОМОСВЕТЉЕЊУ

СА ЖЕ ТАК: У тек сту је ана ли зи ра на мо но гра фи ја Вла да на 
Бај че те Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: кри ти чар и пи сац као пр ва 
ин те грал на сту ди ја о це ло куп ном ства ра лач ком ра ду овог књи жев
ни ка, с по себ ним освр том на ње на ка пи тал на по гла вља по све ће на 
књи жев ној кри ти ци, дра ми и ау то фик ци ји као глав ним обла сти ма 
Ми хи зо вог књи же вог ра да. Са гле да ва се зна чај мо но гра фи је у пољу 
исто ри је срп ске књи жев но сти и књи жев не кри ти ке, као и, кон крет
ни је, њен ка рак тер пре вред но ва ња и по твр де, ко ди фи ка ци је и кано
ни за ци је де ла Бо ри сла ва Ми хај ло вић Ми хи за. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, мо но гра фи ја, 
књи жев на кри ти ка, им пре си о ни стич ка кри ти ка, дра ма, ау то фик ци ја, 
пред вред но ва ње, ка но ни за ци ја

Мо но граф ски пр ве нац Вла да на Бај че те, Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз: кри ти чар и пи сац (Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2021) по пу
ња ва јед ну ве ли ку пра зни ну у исто ри ји срп ске књи жев но сти и 
књи жев не кри ти ке. Он пру жа у тим обла сти ма ис тра жи ва ња до 
са да не по сто је ћу, а – вид но је на кон чи та ња Бај че ти не сту ди је – 
пре ко по треб ну ин те грал ну сли ку о ства ра ла штву и лич но сти Бо
ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за. Ин те грал ност при ка за ко јој ау тор 
те жи и ко ју у нај ве ћој ме ри и по сти же ни је тек је дан ме то до ло шки 
из бор про и за шао из за ко ни то сти ор га ни за ци је тек ста док тор ске 
ди сер та ци је као тек стапре те че ове мо но гра фи је. Ства ра ње це ло
ви те сли ке о Ми хи зу уну тра шња је по тре ба, мо жда чак и ну жност, 
пре по зна та од стра не ау то ра као по сле ди ца ње го вог те мељ ног 
упо зна ва ња са Ми хи зо вим де лом и при сног саживљaвања са ње
го вим ви со ким књи жев ним вред но сти ма. 
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У про ло шком де лу књи ге Бај че та оцр та ва Ми хи зов ства ра
лач ки и ин те лек ту ал ни пор трет уз ре ка пи ту ла ци ју и крат ке ко мен
та ре већ по зна тих за па жа ња о ње го вој апарт ној лич но сти и уло зи 
у књи жев ном, кул тур ном и дру штве ном жи во ту епо хе: Ми хиз као 
не при ко сно ве ни кри ти чар ски ау то ри тет, пр ви чи та лац и „пре вен
тив ни кри ти чар” свих ва жни јих де ла свог вре ме на, те а тро лог, 
пи сац, кре а тор јав ног мње ња, све стра ни кул тур ни по сле ник, реч
ју, јед на од до ми нант них фи гу ра по сле рат не срп ске и ју го сло вен
ске друш твeне сце не. Ау тор се при то ме освр ће на реч књи жев не 
исто ри је о Бо ри сла ву Ми хај ло ви ћу (Јо ван Де ре тић, Пре драг Пала
ве стра), су ми ра ју ћи и нај ва жни је уви де кри ти ке као и све до чан ства 
Ми хи зо вих са вре ме ни ка и ујед но књи жев них „ду жни ка” (ме ђу 
ко ји ма су До бри ца Ћо сић, Жи во рад Стој ко вић, Ду шан Ко ва че вић, 
Бо ри слав Пе кић, Ра до слав Пет ко вић, Алек сан дар Ти шма и Ми
ло ван Ђи лас). С тим у ве зи тре ба ис та ћи јед ну на чел ну вред ност 
Бај че ти не сту ди је, до дат но осна же ну од лич но из вр ше ним ана ли
тич коин тер пре та тив ним ра дом. Ако, на и ме, по сто ји прин ци пи
јел на опа сност да умет нич ко де ло јед не ути цај не и екс по ни ра не 
јав не лич но сти ка ква је био Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, оста не 
за се ње но и за кло ње но упра во ве ли чи ном и зра че њем ње ног јав ног 
де ло ва ња, он да сту ди ја ове вр сте де лу је пре вен тив но, књи жев но
и сто риј ски од го вор но и на кра ју по са му књи жев ност спа со но сно. 
Бај че ти на књи га не са мо да ми ни ма ли зу је ри зик пер цеп ци је Ми
хи зо вог де ла у спек тру про из вољ них и по вр шних ква ли фи ка ци ја 
не го и спре ча ва да се то де ло пот пу но рас тво ри у асо ци ја циј ским 
ре ми ни сцен ци ја ма на жи вот и лич ност ау то ра и та ко бу де де вал
ви ра но на ни во анег до те, об ли ка у ко ме се по пра ви лу кон ден зу је 
се ћа ње на ис так ну те фи гу ре јав не сфе ре. 

У до број тра ди ци ји ис пи си ва ња кла сич не мо но граф ске пу бли
ка ци је ко ја са мо ме сти ми це уме да за ли чи на ису ви ше до след но 
из во ђе ње до ка зног по ступ ка, што на ма хо ве са бо ти ра пот пу но пре
пу шта ње то ку при че о Ми хи зу, Бај че та про во ди чи та о ца кроз све 
обла сти Ми хај ло ви ће вог мно го стра ног и раз у ђе ног де ла, из два ја
ју ћи кри ти ку, дра му и ау то фик циј ску про зу као магистралнa, а 
по е зи ју и пу бли ци сти ку као ње го ва рубнa под руч ја и по све ћу ју ћи 
им у за себ ним по гла вљи ма сра змер но ви ше или ма ње ана ли тич
ке па жње. Бај че тин из бор ра зно род них ме то до ло шких при сту па 
дик ти ран је при то ме, по ре чи ма са мог ау то ра, хе те ро ге ном при
ро дом Ми хи зо вог опу са. Ме ђу тим, при свој ра зно вр сно сти Ми
хи зо вог спи са тељ ског де ло ва ња и „из ну ђе ној” по ли ме то до ло шкој 
пер спек ти ви, Бај че та ја сно при ка зу је ка ко се основ ни ко хе зив ни 
фак тор све ко ли ких Ми хи зо вих ства ра лач ких стре мље ња ма ни фе
сту је у ме ђу за ви сно сти, на по ред но сти и пре пле те но сти кри ти чар
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ских и књи жев них еле ме на та, чи ме је до дат но осми шље но ис ти
ца ње две Ми хи зо ве основ не во ка ци је у на сло ву мо но гра фи је. 

Ка пи тал ни део Бај че ти не сту ди је за у зи ма по гла вље о Ми хи
зо вом кри ти чар ском ра ду – што је и оче ки ва но, бу ду ћи да је кри
ти ка „по ље пи шче ве нај сна жни је ра ди ја ци је у окви ру на ци о нал не 
књи жев но сти”1. То је ујед но и део књи ге нај ви шег по ле мич ког 
на по на и ау то ро ве нај бри жљи ви је ана ли тич ке ак тив но сти. У њему 
Бај че та пре тен ду је, а у нај ве ћој ме ри и успе ва, да ре ви ди ра и ис пра
ви не а де кват ну, де ли мич но ис кри вље ну и сто га у це ли ни гле да но 
по гре шну сли ку о ка рак те ру и ти пу Ми хи зо ве кри тич ке де лат но
сти. „Не во ље са им пре си о ни змом” мо гао би да гла си ал тер на тив ни 
на слов по гла вља у ко ме се отва ра об у хват на, ме то дич на и жи во
пи сна рас пра ва о Ми хи зо вом кри ти чар ском опу су, а уну тар ње га 
на ро чи то о уде лу и зна ча ју им пре си о ни стич ког еле мен та, по Бај
че ти пре суд ног за (ре)де фи ни са ње пи шче вог ста ту са у исто риј ском 
хо ри зон ту срп ске књи жев не кри ти ке. Сва је не во ља у то ме што је 
им пре си о ни зам као Ми хи зов из ра зи ти кри ти чар ски ло го тип био 
у ис тој ме ри из вор по хва ла и по ку да, оп штег при зна ња и че стих 
оспо ра ва ња, што је пер ци пи ран као нај сна жни ји ства ра лач ки адут 
и ујед но нај ра њи ви је ме сто ње го вог кри ти чар ског ру ко пи са. Ми
хи зов ви со ко ин ди ви ду а ли зо ван из раз са спон та ном им пре си јом 
о пред ме ту рас пра ве као ства ра лач ким ну кле у сом до био је нај ви шу 
ве ри фи ка ци ју кри ти ке са сво је „ре то рич ке брит ко сти”2, за во дљи
во сти на ра ци је и јед не са свим рет ке не по сред но сти у оства ри ва њу 
ко му ни ка циј ског од но са са чи та о цем, али је исто вре ме но од ре дио 
не га тив но ети ке ти ра ње ње го ве кри ти ке као кри ти ке „крат ког да ха” 
и „по вр шних ути са ка, без ду бље ана ли зе и без ам би ци ја ка те о риј
ским уоп шта ва њи ма”3. И док им пре си о ни стич ку тек сту ру Ми хи
зо ве кри ти ке при хва та као са став ни део ње не са свим ау тен тич не 
фи зи о но ми је, Бај че та сву сна гу соп стве ног ана ли тич ког та лен та 
ула же у на пор да оспо ри уко ре ње но ста но ви ште о ње ним оскуд ним 
ин те р пре та циј ским, и уоп ште, ми са о ним до ме ти ма и по ка же да је, 
су прот но до ми нант ном схва та њу, Ми хи зо ва кри ти ка „и ана ли тич
на и објек тив на и че сто знат но ду бљег за хва та не го што то на пр ви 
по глед из гле да”4. 

У осно ви Бај че ти них скру пу ло зних раз ма тра ња као да сто ји 
ин ту и тив ни пред о се ћај: да кри ти чар ко ји по пут Ми хи за ни је имао 
ве ћих ин тер пре та тив них огре ше ња не мо же би ти ли шен ана ли

1 Вла дан Бај че та, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: кри ти чар и пи сац, Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 2021, стр. 6.

2 Исто, стр. 42.
3 Исто.
4 Исто, стр. 43.
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тич ког им пул са и да ра, да кри ти ка чи ји је вред но сни суд о нај ва
жни јим ства ра о ци ма дру ге по ло ви не ХХ ве ка до био не дво сми
сле ну ве ри фи ка ци ју ин тер пре та тив не за јед ни це по ло ги ци ства ри 
не мо же би ти ефе ме ран суд, из не дрен по вр шним ути ском и огра
ни чен тре нут ком свог на стан ка. Бај че та не са мо да по твр ђу је исти
ни тост тe (од ау тор ке ових ре до ва импутиранe) интуицијскe прет
по став ке већ успе шно до ка зу је ка ко Ми хи зо ва кри ти ка по ред 
осве до че не вир ту о зно сти и ли те рар не су ге стив но сти по се ду је 
не у по ре ди во ду бљу суп стан цу од оне па у шал но при пи си ва не ње
го вим тек сто ви ма. 

При ра за би ра њу у ве зи са уде лом спе ци фич но им пре си о ни
стич ког еле мен та у Ми хи зо вој кри ти ци Бај че та под ра зу ме ва пејо
ра тив ни при звук фор ми ран у прак си срп ске књи жев не ми сли, али 
– no ta be ne – не и те о риј ски раз ви јен уну тар истог књи жев ног по ља. 
Им пре си о ни зам је све у куп но, по Бај че ти ној ис прав ној (им пли
цит ној) про це ни, на вред но сној ска ли срп ске кри ти ке и књи жев не 
исто ри је ран ги ран ни ско, ако не и са свим ком про ми то ван. На 
осно ву то га ау тор про су ђу је да упра во им пре си о ни зам као не га
тив ни бренд не пра вед но де вал ви ра Ми хи зо ву вр сну кри ти чар ску 
де лат ност, али, ни је на од мет још јед ном по но ви ти, не услед сво је 
ре ал не већ услед сво је упо треб не вред но сти у срп ској књи жев но сти. 
Оту да се и Бај че ти на глав на ар гу мен та циј ска ли ни ја кре ће пу тем 
до ка зи ва ња да је Ми хиз као кри ти чар ви ше од им пре си о ни сте, а 
не обр ну то, ка ко би бар у не ким од про бле ма ти зо ва них аспе ка та 
би ло при клад ни је, да је им пре си о ни зам, а уну тар ње га Ми хи зов 
ау тен тич ни ва ри је тет, ви ше од оно га што се под том озна ком по 
пра ви лу, а у од су ству те о рет ског по кри ћа, под ра зу ме ва. 

Под ути ца јем не га тив не пер цеп ци је им пре си о ни зма и ње ног 
дис кре ди ту ју ћег ефек та на Ми хи зо ву кри ти чар ску ре пу та ци ју, 
Бај че та иден ти фи ку је че ти ри аспек та Ми хи зо вог ра да ко ји га уве
ли ко еман ци пу ју од сво ђе ња на им пре си о ни стич ки ме тод: ана ли
тич ност ње го вих тек сто ва и ду бља ми са о ност при кри ве на иза 
екс пре сив но сти из ра за; кри ти ча ре ва књи жев но и сто риј ска свест; 
по зи ти ви зам у ви ду би о граф скосо ци о ло шке кри тич ке оп ти ке и 
кри тич коме то до ло шки плу ра ли зам. Ове прет по став ке Ми хи зо ве 
кри ти чар ске прак се Бај че та не из ла же мо но лит но већ их раз ви ја 
кре ћу ћи се хро но ло шки кроз Ми хи зо ве пу бли ка ци је из обла сти 
кри ти ке и есе ји сти ке, по чев од ра них Огле да, пре ко збир ке но вин
ских кри ти ка Од истог чи та о ца из кри ти ча ре ве нај про дук тив ни
је ства ра лач ке фа зе и ан то ло ги је Срп ски пе сни ци из ме ђу два ра та, 
па до Књи жев них раз го во ра и Пор тре та као ком пи ла ци ја прет
ход но об ја вљи ва них тек сто ва обо га ће них но вим, ма хом есе ји стич
ким при ло зи ма. 
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Без сва ке сум ње Бај че та успе ва у јед ној од основ них на ме ра 
сво је сту ди је: да по ка же усме ре ност Ми хи зо вог кри тич ког го во ра 
ка су штин ским уви ди ма о књи жев ном де лу, на ро чи то на по љу 
есе ји сти ке ко ја је тој вр сти ре флек си је и пи са ња, по тач ним уви
ди ма ау то ра, знат но на кло ње ни ја, али чак и у окви ри ма но вин ске 
днев не кри ти ке као Ми хи зо вог при мар ног кри ти чар ског по зи ва, 
ко ја је услед те сног ма не вар ског про сто ра по при ро ди не по де сна 
за ана ли тич ке аван ту ре и ши ре ин тер пре та тив не за хва те. 

У све у куп но бра ву ро зно из ве де ној ре ви зи ји ре ал них до ме та 
Ми хи зо ве кри тич ке де лат но сти, упит ни би мо гли би ти је ди но 
Бај че тин из бор по је ди них тер ми но ло шких ква ли фи ка ци ја Ми хи
зо вог по ступ ка и ау то ров на чел ни став пре ма им пре си о ни стич кој 
кри ти ци, па са ти ме у ве зи и ње го во од ре ђе ње ми хи зов ске „под ва
ри јан те”. По мет њу по нај ви ше ства ра пре на гла ше но ин си сти ра ње 
на раз два ја њу им пре си о ни зма као спо ља шње фор ме Ми хи зо вог 
ру ко пи са и ње го ве са др жин ске ду би не као сло ја ко ји на из ве стан 
на чин оби та ва не за ви сно од сво је вер бал не ар ти ку ла ци је. Им пре
си о ни зам као „де ко ра тив на екс по зи ци ја ана ли зе”5, ути сци ко ји су 
„са мо под ло га до ла зе ћој ана ли зи”6 и слич не фор му ла ци је мо гу да 
за ма гле уме сто да раз би стре пра ву сли ку о ти пу и вред но сти Ми
хи зо ве кри ти ке. На и ме, ако је Бај че та из у зет но пре ци зно ре ги стро
вао глав ну бољ ку до са да шње кри ти ке да Ми хи зо во де ло са гле да
ва као им пре си о ни зам без ду би не, он, у же љи да што те мељ ни је 
ко ри гу је тај про ма шај, у из ве сном сми слу ства ра сли ку ду би не без 
им пре си о ни зма. На гла си мо још јед ном: са мо у из ве сном сми слу, 
у оном у ко ме се Ми хи зов по сту пак раз два ја на им пре си о ни стич ку 
по вр ши ну и њо ме за кло ње ну ин тер пре та тив ну ду би ну. 

Пи та ње је да ли код Ми хи за за и ста мо же би ти го во ра о ана
ли зи, па чак и о „кон ден зо ва ној”, тј. „кон цен три са ној”7, ка ко ау тор 
на јед ном ме сту пи ше? Ана ли за је, као што се зна, по сту пак „рас
тва ра ња”, тј. раш чла њи ва ња пред ме та, ми сли или би ло ко је дру ге 
по став ке на са став не де ло ве, по сту пак ко ји под ра зу ме ва пру жа ње 
уви да у ду жу екс по зи ци ју, уз те жњу ка што ве ћој објек тив но сти 
при сту па. Не ма код Ми хи за те и та кве ана ли тич ке де лат но сти. 
Уз гред, по сто ји ли за и ста не што што се на зи ва „кон ден зо ва на ана
ли за”8? Кон ден за ци ја као про цес згру шња ва ња и са би ја ња даје 
нам у син таг мат ском је дин ству са ана ли зом про тив реч ну (што је 
ма њи про блем), али, пре све га, те о риј ски кли ма ву пред ста ву „са
би је ног раш чла њи ва ња”. Осе ћа мо ве о ма до бро шта је Бај че та имао 

5 Исто, стр. 94.
6 Исто, стр. 49.
7 Исто, стр. 135.
8 Исто.
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на уму, на и ме, да Ми хи зо ве кри ти ке по се ду ју ана ли тич ки по тен
ци јал или ана ли тич ко је згро, што би би ло још при бли жни је ме та
фо ри кон ден зо ва не ана ли зе. И ту се ау тор ап со лут но на ла зи на 
пра вом пу ту, али на о ру жан не а де кват ном тер ми но ло ги јом. Мо жда 
се са мо тре ба од ма ћи од пред ста ве о ана ли зи и ана ли тич но сти 
као тер ми ни ма про бле ма тич ним услед њи хо ве се ман тич ке усме
ре но сти на на уч ну објек тив ност и ми ну ци о зно раз ла га ње. 

Уме сто о ана ли тич кој де лат но сти, у Ми хи зо вом слу ча ју ис
прав ни је би би ло го во ри ти о кри ти чар ским уви ди ма. Ма ње по де
сан за књи жев ну те о ре ти за ци ју од ана ли зе, увид ипак ни је про
из во љан тер мин без ика квог те о риј ског по тен ци ја ла, а са свим 
си гур но не без са знај ног ква ли те та. Схва ћен у сва ко днев ном или 
пси хо ло шком зна че њу ре чи, увид от кри ва ре зул тат ум но из вр
ше не ана ли зе и син те зе о јед ном пред ме ту. Као та кав, увид је код 
Ми хи за нео дво јив од пр во бит ног ути ска, шта ви ше, сам увид но си 
вер бал ни пе чат ути ска у ви ду Ми хи зо ве бе ле три стич ке екс пре сив
но сти, па је не по треб но и у крај њој ли ни ји не ис прав но одва ја ти 
га од по чет ног им пул са им пре си је. Дру гим ре чи ма, код Ми хи за 
ни је ана ли за ми ми криј ски скри ве на ис под им пре си о ни стич ке 
ре то ри ке већ се је дан по чет ни ути сак објек ти ви зу је у кри тич ки 
увид и то у окви ри ма и по пра ви ли ма са ме те ре то ри ке, упра во 
она ко ка ко Зо ран Га ври ло вић ис ти че да је „ра ци о нал ни за кљу чак 
[...] не ми нов но [...] ве зан за пр во бит ни до жи вљај”9. Сто га код Ми
хи за и ни су на де лу им пре си јом за кло ње не објек тив не ана ли зе већ 
им пре си јом про же ти кри ти чар ски уви ди. 

Ни је, да кле, по треб но осла ња ти се на пој мов ни ин стру мен
та ри јум Ми хи зо вих им пли цит них опо не на та из ре до ва књи жев
но на уч них екс пе ра та и ри гид них те о риј ских фор ма ли ста, са мом 
кри ти ча ру за жи во та та ко мр ских. Ми хи зо ва је кри ти ка ми са о на 
и ка да ни је ана ли тич на, а ње ни су бјек тив ним ути сци ма ин спи ри
са ни уви ди под ло жни су објек тив ној про ве ри, ка ко ау тор и сам 
утвр ђу је осла ња ју ћи се на јед но за па жа ње Сре те на Ма ри ћа. Украт ко, 
не мо ра мо Ми хи за еман ци по ва ти од им пре си је да би се по ка зао сав 
зна чај ње го вих тач них и да ле ко се жних уви да. Ти су уви ди не рас
ки ди во по ве за ни са ви со ким „ква ли те том ути ска” као за ло гом 
ме ро дав но сти Ми хи зо вих кри ти ка. 

А ква ли тет ути ска је исто вре ме но шла гворт ко јим би се мо
гло пре ћи на пи та ње чи ме се уоп ште мо же оправ да ти да ва ње пред
но сти про ши ри ва њу пој ма им пре си о ни зма над ње го вим су жа ва
њем. Дру гим ре чи ма, чи ме се мо же прав да ти те за да Ми хи зо вом 
им пре си о ни стич ком ме то ду ни је ну жно по треб на тер ми но ло шка 

9 Исто, стр. 56.
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мо ди фи ка ци ја у прав цу ства ра лач ке кри ти ке или кри ти ке „тран
спо но ва не су бјек тив но сти”10, ка ко пред ла же Бај че та у осла ња њу 
на Зо ра на Га ври ло ви ћа, јер је тај ме тод већ сам по се би у ста њу да 
ап сор бу је им пул се ко ји пре ма шу ју ра ван нео ба ве зног су бјек тив ног 
ути ска? Та кву те зу осна жу је упра во из о ста нак те о ри је кри тич ког 
им пре си о ни зма. На и ме, ако се у од су ству сва ке те о ри је осло ни мо 
на Скер ли ће ву опа ску ко ју Бај че та и на во ди, о им пре си о ни зму као 
ме то ду чи је је „је ди но на че ло не при зна ва ти ни ка ква на че ла”11, 
мо гли би смо ре ћи да је овим фор му ли са на на чел на (!) отво ре ност 
им пре си о ни стич ке кри ти ке за сва ки ис ко рак из ван ле по ре ке по вр
шно сти у пре но ше њу ути са ка у прав цу про ду бљи ва ња ин тер пре
та тив ног по ступ ка ко ји мо же об у хва ти ти и по е то ло шка раз ма тра ња, 
ин тер пре та ци ју де ла или ње го во књи жев но и сто риј ско по зи ци о ни
ра ње. Дру гим ре чи ма, ако им пре си о ни стич ка кри ти ка не ма фик
си ра них на че ла, а као ис хо ди шни сти му ланс има ути сак, ни је ли 
он да ква ли тет ути ска о ко јем го во ри Ми хиз од лу чу ју ћи фак тор 
мо гућ но сти и до ме та сва ког по је ди нач ног кри ти чар ског опу са 
фор ми ра ног у тра ди ци ји им пре си о ни стич ког пи сма?

Тре ба на гла си ти да Бај че та до сво јих ко нач них за кљу ча ка о 
Ми хи зо вим кри тич ким до стиг ну ћи ма до ла зи са жи ма ју ћи и ко ри
гу ју ћи по сто је ћа све до чан ства и до да ју ћи им број не но ве еле мен
те у ви ду нај ра зли чи ти јих оп сер ва ци ја и (ре)ин тер пре та ци ја. Он 
по зи ци о ни ра Ми хи за у књи жев но кри тич кој ди ја хро ни ји и син
хро ни ји, од ре ђу ју ћи му ме сто у кри тич кој тра ди ци ји оцр та ва њем 
кру га ње го вих срод ни ка по из бо ру у обла сти им пре си о ни змом 
ин спи ри са ног пи сма (Иси до ра Се ку лић, Ста ни слав Ви на вер и 
дру ги) и стро же за сно ва ног по зи ти ви зма (Јо ван Скер лић), и са ме
ра ва ју ћи ње гов рад са ра дом са вре ме ни ка слич не (Пе тар Џа џић) 
или опо зит не (Зо ран Ми шић) кри ти чар ске ори јен та ци је. У кон тек
сту кри ти ча ре ве са вре ме но сти Бај че та на ро чи то ис ти че Ми хи зо
ву опре де ље ност да оста не нео пре де љен, да у иде о ло ги зо ва ној 
кли ми оста не ве ран прин ци пу естет ске вред но сти као ис кљу чи вог 
кри те ри ју ма ва ло ри за ци је књи жев ног де ла, да у ат мос фе ри по е тич
ких окр ша ја мо дер ни ста и ре а ли ста оста не из ван срп ских ис кљу чи
во сти. Бај че та отва ра по глед и ка Ми хи зо вим соп стве ним оп сер
ва ци ја ма о кри ти ци, као и ка број ним ка рак те ри стич ним по је ди
но сти ма ње го вог кри тич ког про се деа, по пут од но са по зи тив не и 
не га тив не кри ти ке, про це са ого ља ва ња кри тич ког по ступ ка у ко јем 
се кри ти чар чи та о цу при ка зу је „на рад ном за дат ку”12, као још 

10 Исто, стр. 56. 
11 Исто, стр. 48. 
12 Исто, стр. 101.
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јед ног ви да Ми хи зо вог ан га жма на у оно ме што је за ње га био глав
ни сми сао днев не кри ти ке: до пи ра ње до (ср ца) чи та о ца. По ред то га, 
ни жу се ма ни фест ни и на слу ћи ва ни раз ло зи за не а де кват ну ре
цеп ци ју Ми хи зо ве кри ти ке: ње но сво ђе ње на днев но кри ти чар ску 
де лат ност, или, што је мо жда још пре те жни је, ле њост ду ха јед ног 
де ла до са да шње кри ти ке и исто ри о гра фи је, не вољ не да за гре бе 
ис под пр вог сло ја соп стве них по вр шних ути са ка о Ми хи зу. 

Окол ност да Бај че та Ми хи зо вом драм ском ства ра ла штву по
све ћу је је дан од три цен трал на сег мен та књи ге, им по зант не ду
жи не од око осам де сет стра ни ца, мо гла би да до ве де до по гре шних 
апри ор них за кљу ча ка по во дом ау то ро вог вред но ва ња ре ал них 
до ме та овог аспек та Ми хи зо вог ра да. Бај че та оста је, до ду ше, до сле
дан свом ста ву да је дра ма је дан од три пи шче ва цен трал на прав
ца де ло ва ња, али је обим по гла вља усло вљен, пре све га, ау то ро вом 
на ме ром да Ми хи зов драм ски опус ка те го ри зу је у скла ду са ње
го вим вред но сним до ма ша ји ма. Та узор но спро ве де на ини ци јал на 
за ми сао омо гу ћи ла је Бај че ти да на чи ни ди стинк ци ју из ме ђу Ба
но вић Стра хи ње као дра ме вр хун ске ли те рар не вред но сти и оста ла 
три де ла Ми хи зо вог драм ског опу са об је ди ње ног збир ним на сло
вом Из да ји це из 1986. го ди не, ко је, по ред већ по ме ну те, чи не дра ме 
Ко ман дант Сај лер, Кра ље вић Мар ко и Оп ту же ни Пе ра То до ро вић. 
Бај че та ко мен та ри ше и обра зла же Ми хи зо ве ам би ци је на по љу 
драм ске умет но сти, ме ђу ко ји ма до ми ни ра же ља за књи жев ном 
ре ви та ли за ци јом на ци о нал не про шло сти, ка ко оне из сред њо ве ков
ног (Ба но вић Стра хи ња, Кра ље вић Мар ко) та ко и оне из бли жег 
(Оп ту же ни Пе ра То до ро вић) и не по сред но прет хо де ћег рат ног пе
ри о да (Ко ман дант Сај лер), али и по тре ба да се деј ству је у кон тра
сме ру пре ма уо че ном за о ста ја њу срп ске књи жев но сти на по љу дра
ме, за о ста ја њу ко је је за Ми хи за би ла ениг мат ска по ја ва, с об зи ром 
на фун да мен тал ну уко ре ње ност срп ске књи жев но сти у усме ном 
пре да њу. Бајчетинo је ста но ви ште, увер љи во до ка за но бри жљи вом 
ана ли зом и са ме ра ва њем естет ских ква ли те та раз ли чи тих де ло ва 
Ми хи зо вог драм ског опу са, да су по ме ну те пи шче ве ам би ци је 
уве ли ко ре а ли зо ва не у пр вом ре ду дра мом Ба но вић Стра хи ња, 
чи ји ви сок ранг не са мо у Ми хи зо вом де лу већ и у кор пу су на цио
нал не књи жев но сти ау тор по твр ђу је соп стве ном ин тер пре та тив ном 
до пу ном по сто је ћих кри ти чар ских уви да. Ак це нат Бај че ти не ана
ли зе је при том на пси хо ло шкој мо ти ва ци ји ли ко ва као јед ном од 
ди стинк тив них ква ли те та Ми хи зо вог драм ског ру ко пи са. По гле
дом ко ји про ди ре ду бље од ра ни је из вр ше них уви да, Бај че та са гле
да ва сву пси хо ло шку ком плек сност про та го ни ста и по сле дич ну 
мо ти ва циј ску сло же ност њи хо вих по сту па ка, чи ме оства ру је је дан 
од ин тер пре та тив них вр ху на ца ове сту ди је. Ми хи зо ва тран спо
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зи ци ја по зна тог еп ског на ра ти ва у ау то ро вој ви зу ри ре зул ти ра осо
би тим мо дер ним де лом, ко је на до ве зи ва њем на етич ке мо мен те 
еп ске пе сме и њи хо вим про ду бљи ва њем кре и ра по тре сну љу бав ну 
при чу Ба но вић Стра хи ње и Же не; при че ко ја суп тил но шћу људ ских 
пси хо ло шких ре ак ци ја и уз ви ше но шћу мо рал них опре де ље ња пре
ва зи ла зи хо ри зонт при хва тљи вог у об зор ју па три јар хал них оби чај
них и со ци јал них нор ми. Ми хи зо ва дра ма је, ре ци мо и то, мо дер на 
тран спо зи ци ја епи ке у нај бо љем сми слу, јер за др жа ва нај бо ље од 
вред но сних ме ри ла и јед ног и дру гог до ба, сред њо ве ков ног па три
јар хал ног мо ра ла и вред но ва ња диг ни те та ин ди ви дуе као ти пич но 
но во ве ков ном етич ком прин ци пу. Дру гим ре чи ма, Ба но вић Стра
хи ња и ње го ва Же на по ста ју из дај ни ци па три јар хал ног мо ра ла у 
име нај бо љег што је тај мо рал по ну дио и у име од сту па ња од ње
го вих мрач ни јих стра на. 

Ме ђу пре о ста лим Ми хи зо вим драм ским де ли ма Бај че та као 
умет нич ки зна чај ну из два ја још са мо Ко ман дан та Сај ле ра, чи ји 
основ ни ква ли тет су ге стив но пре до ча ва као успе лу естет ску транс
фор ма ци ју пси хич ких фе но ме на от кри ве них у окви ри ма фрој дов
ске пси хо а на ли зе и адле ров ске ин ди ви ду ал не пси хо ло ги је. Ов де 
је на гла сак упра во на успе ло сти Ми хи зо вог по ду хва та, јер ау тор 
до след но пра ти и про це њу је од нос из ме ђу ини ци јал не за ми сли 
драм ског кон цеп та и ње го ве ре а ли за ци је. При том је из ван ре дан 
осе ћај за при ро ду и уну тра шње за ко но мер но сти драм ског жан ра 
омо гу ћио Бај че ти да пру жи ис тан ча ни ју ти по ло ги за ци ју Ми хи зо вих 
драм ских тек сто ва и ран ги ра их на ска ли умет нич ке оства ре но сти. 
Ба но вић Стра хи ња се у том ти по ло шком раз вр ста ва њу и вред но
сном про це њи ва њу при ка зу је као „дра ма у ужем сми слу”13, ко ју 
ау тор сма тра Ми хи зо вим „нај ври јед ни јим до при но сом срп ској 
драм ској књи жев но сти”14, што је ква ли фи ка ци ја чи ју ве ро до стој
ност уве ли ко осна жу је соп стве ним ин тер пре та циј ским по ду хва
том; Кра ље вић Мар ко је озна чен као „исто риј ска дра ма”15 ко ја је 
у вред но сном по гле ду „при је [...] за ни мљив по ку шај не го со лид но 
драм ско оства ре ње”16; Ко ман дант Сај лер као „истин ски успје ла”17 
„драм ска пси хо ло шка сту ди ја о фе но ме ну фа на ти зма”18, док је 
„до ку мен тар на дра ма”19 Оп ту же ни Пе ра То до ро вић оце ње на као 
Ми хи зов ства ра лач ки про ма шај на стао услед пи шче вог ису ви ше 

13 Исто, стр. 184.
14 Исто, стр. 247.
15 Исто, стр. 210.
16 Исто, стр. 225.
17 Исто, стр. 237.
18 Исто, стр. 226.
19 Исто, стр. 241.
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до след ног при а ња ња уз до ку мен тар ну гра ђу и по сле дич ног за не
ма ри ва ња ком по зи ци је, драм ског за пле та и из град ње ли ко ва. 

Ве ли ко фи на ле пре фи на ла Бај че ти не мо но гра фи је пред ста
вља по гла вље по све ће но Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма као „за вје
штај ној [...] књи зи Ми хај ло ви ће вог про фе си о нал ног и жи вот ног 
ис ку ства”20. Пр ви део тог сег мен та сту ди је у зна ку је де фи ни са ња 
жан ров ског иден ти те та Ау то би о гра фи је, ве ро ват но нај пот пу ни јег 
и те о риј ски нај ам би ци о зни јег у до са да шњим по ку ша ји ма те вр сте. 
Ка ко ово Ми хи зо во де ло, пре ма Бај че ти, но си у јед на кој ме ри атри
бу те ау то би о граф ског и ме мо ар ског пи сма, то јест све до чан ства 
о лич ној исто ри ји ко ли ко и о исто ри ји епо хе, те би опре де љи ва ње 
за „јед но ли це си јам ског ау то би о граф скоме мо ар ског књи жев ног 
об ли ка”21 зна чи ло нео сно ва ну ре ла ти ви за ци ју ње го ве ствар не при
ро де, ау тор тра га за оп шти јим те о риј ским пој мом ко ји би об у хва
тао оба на ре че на ви да ка зи ва ња. Про на ла зи га у тер ми ну ау то
фик ци ја из вор но фор му ли са ног код Сер жа Ду бров ског као озна ка 
за хи брид не жан ро ве на укр шта ју ау то би о гра фи је и ро ма на. Амал
гам ско про жи ма ње фак то граф ског и фик ци о нал ног су ге ри са но у 
пој му ау то фик ци је из ла зи у су срет из ра же ној ли те ра ри за ци ји 
опи са них до га ђа ја у Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма као јед ној од 
ње них нај и стак ну ти јих фор малнх ка рак те ри сти ка. По ред дру гих 
осо бе но сти ау то фик циј ске про зе ускла ђе них са су штин ским од
ли ка ма Ми хи зо ве књи ге, као што су стил ско по дра жа ва ње усме
но сти или „му зич ко пи са ње”22, игри из ме ђу чи ње ни це и фик ци је 
као нај ин три гант ни јем пи та њу кон сти ту и са ња овог хи брид ног 
жан ра по све ће но је ма ло ви ше те о риј ског про сто ра не го ње го вим 
оста лим аспек ти ма. Та ко ау тор на зна ча ва уло гу ау то би о граф ског 
пак та (тер мин Фи ли па Ле же на) скло пље ног из ме ђу пи сца ау то
би о гра фи је и чи та о ца у ко ме се пи сац оба ве зу је на ве ро до стој ност 
соп стве ног ка зи ва ња, чи ја је га ран ци ја сиг на ли зо ва на са мим на
сло вом или под на сло вом де ла озна че ног као „Ме мо а ри”, „Се ћа ња” 
или „ау то би о гра фи ја”, „при ча”. Бај че та се на овом ме сту не упу
шта у прин ци пи јел но за ни мљи во пи та ње у ко јој ме ри је ова ко 
де фи ни сан ау то би о граф ски спо ра зум сли чан од но су чи та о ца пре ма 
де лу чи сте фик ци је и ко ли ко је тај од нос па ра док сал но исто вре
ме но ла бав и чврст. Да ли ће би ти јед но или дру го, за ви си, као и 
у од но су пре ма (услов но ре че но) чи сто фик ци о нал ној књи жев но
сти, од сте пе на чи та о че вог пре пу шта ња де лу у по гле ду ве ро до
стој но сти ис при по ве да них са др жа ја. Као што ће ау тор на дру гом 

20 Исто, стр. 249.
21 Исто, стр. 256.
22 Исто, стр. 257.
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ме сту ком пле мен тар но об ја сни ти, по зи ва ју ћи се на Нор тро па Фра ја, 
сам из бор фак то граф ских са др жа ја у ау то би о гра фи ји су прот ста
вљен је иде ји о ап со лут ној исти ни то сти при че. Се лек ци ја до га ђаја 
је par ex cel len ce ро ма неск ни по сту пак ко ји прет по ста вља окр ње
ност фак то граф ске це ли не, а ти ме и гу би так ап со лут не ве ро до стој
но сти. На дру гом ме сту, Бај че та, до ду ше, на во ди ди стинк ци ју 
из међу фик ци о нал но сти ау то би о граф скоме мо ар ских и књи жев
но умет нич ких тек сто ва, са њиховим по себ ним за ко ни то сти ма. Као 
што књи жев но у мет нич ки тек сто ви не под ле жу про ве ри исти ни
то сти, та ко и ау то би о граф скоме мо ар ски не мо гу би ти про це њи
ва ни по ли ни ји фик ци о нал но/исти ни то као двој но сти ти пич не за 
умет нич ке тек сто ве. Бај че ти на вр сна ела бо ра ци ја пој ма ау то фик
ци ја на при ме ру Ау то би о гра фи је – о дру ги ма у сва ком слу ча ју да је 
из у зе тан под сти цај да љем про ми шља њу ре ла ци је фик ци о нал ног 
и фак то граф ског и у дру гим жан ров ским обла сти ма. У том по гле ду, 
тре нут на те о риј ска ин ту и ци ја нас во ди из ве сним су прот ста вље
ним уви ди ма, што би ва ља ло схва ти ти као про ми шља ње ко је тек 
тре ба оп шир ни је те о ре ти зо ва ти, због че га и ов де из не се не прет
по став ке о ре цеп циј ском хо ри зон ту фик ци је и ау то фик ци је ва ља 
схва ти ти тек услов но.23

У Ми хи зо вом слу ча ју, ка ко Бај че та на во ди, чак је екс пли цит но 
у окви ру са мог ау то би о граф ског спо ра зу ма („скло пље ног” пу тем 
Ми хи зо вог обра ћа ња чи та о цу у пред го во ру Ау то би о гра фи је – о 
дру ги ма) на зна че но да ће се фак то гра фи ја не са мо се лек то ва ти већ 
пре о бли ко ва ти „са ци љем по сти за ња из вје сне атрак тив но сти”24. 
Са пи шче ве стра не то под ра зу ме ва де кла ра тив но пра во на из не ве
ра ва ње чи ње ни ца у ци љу по ди за ња за бав ног ка рак те ра на пи са ног, 
а са стра не чи та о ца да он скла па њем ау то би о граф ског пак та са 
пи сцем ау то фик ци је ко ли ко и чи сте фик ци је a pri o ri не оче ку је 
исти ни тост као та кву, исти ни тост фак то гра фи је већ, са свим ари
сто те лов ски, исти ни тост при по ве да ња. Прин цип је, по све му су
де ћи, исти, ми при ста је мо да нас пи сац ла же за на ше до бро. То је 

23 Мо же би ти да ау то фик ци ја по пи та њу фик ци о нал но сти ипак на ла зи 
свој је дин ствен и ау то но ман жан ров ски ста тус из ме ђу фик ци је и ау то би о гра
фи је, иа ко се пре ла зи чи не прин ци пи јел но флу ид ним. Та ко тер мин ау то фик
ци ја у се би но си не си гур ност у по гле ду пи та ња ка кав се ре цеп циј ски хо ри зонт 
њиме отва ра, за раз ли ку од пој ма ау то би о гра фи је ко ји ипак ко но ти ра пре вас
ход но фак то граф ско чи та ње, јер ни је ис кљу чи во књи жев ни жа нр већ мо же 
би ти и ад ми ни стра тив ни и сл. Из јед на ча ва ње ау то фик ци је са фик ци јом, бар у 
сми слу пот пу ног жан ров ског пре кла па ња (а по сле дич но и по пи та њу уде ла 
фик ци о нал ног), мо жда би мо гло би ти ри зич но, јер у ау то фик ци ји (као у ау то
би о гра фи ји, али не ну жно у фик ци ји) оста је ја сан траг фак то граф ског, са мо што 
је дат сиг нал да је то, као и у сва ком чи ну пи са ња, ам би ва лен тан или мо жда 
ла жни траг. 

24 Исто, стр. 264.
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она „лаж без ра чу на, лаж из чи ста ср ца”25 за ко ју Ми хиз ка же да ју 
је усво јио од До сто јев ског. А ма ло је оних ко ји та ко див но ла жу 
као што је то чи нио Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз. Да је то та ко, 
Бај че та илу стру је у дру гом де лу по гла вља при ка зу ју ћи нај ра зли
чи ти је ви до ве и под вр сте ли те ра ри за ци је Ми хи зо ве ау то би о граф
скоме мо ар ске про зе, тј. ана ли зи ра ју ћи ње го ву вир ту о зну при ме ну 
ко мич ких по сту па ка у спек тру од за у зи ма ња по зе пи кар ског ју нака, 
до осла ња ња на жан ров ске и стил ске мо гућ но сти са ти ре, па сти ша, 
ху мо ра, па ро ди је, ка ри ка ту ре и бур ле ске. 

Тре ба ипак ре ћи да у чи та о че вом при ста ја њу на „лаж” као ис
при по ве да ну исти ну по сто ји је дан етич ки, мо жда и ви со ко мо ра
лан мо ме нат: то је мо ме нат по ве ре ња. Као што Бај че та на јед ном 
ме сту ис ти че по зи ва ју ћи се на ре фе рент ну ли те ра ту ру, чи та о цу 
ау то фик циј ске про зе „пре о ста је са мо да ве ру је ау то ру и [...] пре ћут
ном ау то би о граф ском пак ту, ко ји им пли ци ра исти ни то при ка зи
ва ње ствар но сти”26. Из ве стан тон ре зиг на ци је у овом ис ка зу ко ји 
сиг на ли зу је да је чи та лац осу ђен на сле по ве ро ва ње у пи шче ву 
до бро на мер ност, са свим је не по тре бан уто ли ко што скла па ње 
ау то би о граф ског пак та не мо ра мо схва ти ти као не ми нов ност при
хва та ња пи шче вих на ме ра од стра не чи та о ца услед из о стан ка 
дру гог из бо ра већ као отво ре ну мо гућ ност ус по ста вља ња ре ла ци је 
су штин ског по ве ре ња, чи ји је за лог им пли цит но по ве ре ње у био
граф ског ау то ра да ће нам пру жи ти нај вред ни ју вер зи ју при че у 
ко јој се ста па ју ње го во би о граф ско (до жи вљај но) и при по ве дач ко 
ја. Ми не гра ди мо по ве ре ње у пи сца или на ра то ра, јер про це њу
је мо да је ње го во пи са ње исти ни то, већ са свим су прот но: при хва
та мо ка зи ва ње јед ног чо ве ка као исти ни то (при хва тљи во или сми
сле но) јер има мо по ве ре ња у са мог чо ве ка, у лич ност. (Под усло вом, 
на рав но, да је ње го во би о граф ско ја по у зда но.) А Ми хиз је, што 
уве ли ко по твр ђу је и све до чан ство Вла да на Бај че те, и као кри ти чар 
и као пи сац, пре све га, лич ност са ко јом чи та лац ра до и са пу ним 
по ве ре њем пак ти ра.27 

25 Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Ау то би о гра фи ја – о дру ги ма I, ов де ци
ти ра но пре ма: Вла дан Бај че та, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: кри ти чар и пи сац, 
стр. 263. 

26 Исто, стр. 271.
27 Од ве ло би нас за ову при ли ку су ви ше да ле ко ако би смо се ду же не го 

уз гред но за др жа ли на иде ји Хри ста Ја на ра са да се на ис ку ству јед ног ско ро исто
вет ног лич ног од но са и на исто вет ном по ве ре њу у при чу као по ве ре њу у чо ве ка 
ко ји при чу пре но си фор ми ра ау тен тич но ис ку ство ве ре, нај пре је вреј ске, а 
по том и хри шћан ске. Авра мо во по зна ње Бо га je „ис ку ство од но са и као сва ки 
истин ски од нос за сни ва се са мо на ве ри – по ве ре њу ко је се ра ђа из ме ђу оних 
ко ји су у од но су” (Хри сто Ја на рас, Азбуч ник ве ре, Но ви Сад: Бе се да 2008, стр. 19). 
Сме ште но на бла го твор ној сре ди ни из ме ђу крај но сти скеп се и на ив ног („сле пог”) 
ве ро ва ња, по ве ре ње у дру го ли це са од но са ра ђа и по ве ре ње у ве ро до стој ност 
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Уз гред, ако се Бај че ти на те о риј ска раз ра да кон цен три ше знат
но ви ше на ау то би о граф ски не го на ме о мо ар ски тип пи са ња, то 
се у нај ма њу ру ку мо же оправ да ти са мом флу ид но шћу, а кат кад 
и нео д ре дљи во шћу гра ни це из ме ђу два ви да из ве шта ва ња у Ми
хи зо вој Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма, то јест чи ње ни цом да се у 
де ли ма слич ног ти па без ма ло под ра зу ме ва при по ве да ње о „чо ве ку 
и вре ме ну”, „чо ве ку у вре ме ну” или „вре ме ну у чо ве ку”, о по ве
за но сти лич ног и дру штве ног, исто риј ског, по ли тич ког. Ма ло се 
ко ји ау то би о граф ски на ра тив за до во ља ва из но ше њем ис кљу чи во 
би о граф ских де та ља и сво ђе њем на не ку вр сту са свим ин тер и ори
зо ва не лич не исто ри је без до ди ра са ко лек тив ном; ма ло ко ји, да
кле, не по ка зу је аспи ра ци је да при чу о се би не укло пи у при чу о 
дру ги ма. Ме ђу тим, ка да Бај че та на јед ном ме сту пра вил но ус твр
ђу је да би на слов на син таг ма Ау то би о гра фи је – о дру ги ма, уко лико 
не би би ла те о риј ски не до стат на, по слу жи ла као нај а де кват ни је 
од ре ђе ње Ми хи зо ве књи ге, он ти ме, као и све у куп но шћу сво јих 
раз ма тра ња, ис ти че је дан њен ква ли тет ко ји би мо жда за слу жи вао 
из дво је ну па жњу не ке да ље ана ли зе. На и ме, ре ла ци ја „ја–дру ги” 
дво сме ран је од нос у сва ком пи са њу. Уко ли ко по ђе мо од „пре вред
но ва но би о граф ског на чи на чи та ња [...] у ко јем је сва ки текст фраг
мен тар но све до чан ство о соп стве ном по гле ду на свет”28, ни је ли 
(ма кар у Ми хи зо вом слу ча ју) овом уви ду по треб на до пу на да је 
нај бо ље или нај вред ни је упра во оно што о се би ка зу је мо го во ре
ћи о дру ги ма, док го во ре ћи екс пли цит но о се би ла ко упа да мо у 
зам ку нар ци со ид ноау ти стич ког од су ства бла го тво ре не дис тан це? 
За Ми хи за, а мо жда не са мо за ње га, дру ги ни је са мо под ра зу ме
ва ни фон већ ме ра вред но сти соп стве не (ау то)би о гра фи је. Чо век 
се мо же по у зда но огле да ти са мо у дру го ме. 

Огле да ју се је дан у дру го ме и Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз 
и Вла дан Бај че та. Чак и нај о снов ни јом дис кур зив ном ана ли зом 
ла ко је уоч љи ва срод ност кри ти чар ског сен зи би ли те та дво ји це ауто
ра – она се ис по ља ва у при зна ва њу есте тич ких ме ри ла као ис кљу
чи вог кри те ри ју ма кри тич ког су да и ње го ве по сле дич не де и де о ло
ги за ци је (ка ко год у овом тре нут ку раз у ме ли шта се под тим пој мом 
мо же раз у ме ти). Ту је и срод ност тем пе ра мен та, очи глед на за оне 
ко је за Бај че ту ве же ви ше од са мог тек сту ал ног по знан ства. Дво јица 

ре чи чо ве ка ко ји пре но си исти ну/при чу, би ла то при ча о Бо гу или о се би и дру
ги ма. Та ко би смо, под усло вом да ни је ису ви ше блас фе мич но, ре ла ци о ни ра ност 
вер ни ка и бо жан ске ин стан це у сло бод ној ана ло ги ји са по зи ци јом чи та о ца пре ма 
пи сцу ау то фик ци је мо гли озна чи ти као ау то е пи фа ниј ски пакт, а Све то Пи смо 
као бо жан ску Ау то е пи фа ни ју – о љу ди ма.

28 Игор Пе ри шић, „Иро ни ја и ау то и ро ни ја у књи жев но кри тич ким списи
ма Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”, Књи жев на исто ри ја, бр. 164 (2018), стр. 159. 
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ау то ра де ле не сва ки да шњу да ро ви тост усме ног ка зи ва ња, глу мач ки 
та ле нат (у Бај че ти ном слу ча ју и ре а ли зо ван ско ра шњим по ја вљи
ва њем у епи зод ној, али за па же ној уло зи се ри је до ма ће про дук ци је), 
екс тра вер ти ра ност при ро де, со фи сти ци ран сми сао за ху мор као 
и дар да се на ре чи дру го га ре а гу је бр зо по те зно, лу цид но и ду хо
ви то. Раз ли ку је их, ме ђу тим, на чин ис по ља ва ња лич них осо би на 
и та ле на та у пи са ном ви ду – ка рак тер на са мо свест усме ри ла је 
Ми хи за ка ско ро вер ном тран спо но ва њу сво јих ин ди ви ду ал них 
ве шти на и вр ли на у ства ра лач ки рад, а Бај че ту ка су бли ма ци ји од
већ афек тив них стра на соп стве ног тем пе ра мен та. Јед на за ни мљи
ва по је ди ност као при мер тог опре де ље ња је Бајчетинa од лу ка да 
свог иза бра ног кри ти ча ра и пи сца не име ну је у кри ти ци оп ште 
при хва ће ним и звуч ним на дим ком већ, у из бе га ва њу од већ ве ли
ке ин ти ми за ци је, до след но као „Ми хај ло ви ћа”. С дру ге стра не, 
Ми хиз је ве ро ват но при јат но за чу ђен са да ка да зна да се упра во 
о ње му мо же пи са ти сти лом ко ји је спој жи ве кри тич ке ре чи и 
амор ти зу ју ћег ефек та на уч не дис кур зив но сти. 

Као ау тор из о штре ног кри тич ког чу ла, из у зет но до бро упу
ћен у кре та ња срп ске књи жев но сти и кри ти ке дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, Бај че та се на шао у по зи ци ји без ма ло пред о дре ђе ној за ис тра
жи ва ња ове вр сте, усме ре не ка те мељ ном но вом чи та њу и пре и спи
ти ва њу по сто је ћих пер спек ти ва. На том пу ту, он кон ти ну и ра но 
ис тра ја ва у ви ше слој ној и ви ше смер ној ана ли тич кој де лат но сти, 
са о бра же ној хе те ро ге ној при ро ди Ми хи зо вих тек сто ва, про ди ру ћи 
до нај сит ни јих де та ља ми кро пла на тек сту ал ног тки ва и уда љу ју ћи 
се по том на раз да љи ну са ко је се мо же са гле да ти це ли на и до не ти 
по у здан син те тич ки суд. Иа ко Бај че ти но раз ма тра ње Ми хи зо вог 
де ла на свим ни во и ма ана ли зе успе шно укр шта ва ли да ци ју, ре ви
зи ју и упот пу ња ва ње по сто је ћих пер спек ти ва, мо же се ре ћи да 
три цен трал на по гла вља књи ге има ју из ве сно те жи ште у по гле ду 
ана ли тич коин те р пре та тив ног учин ка. Ако је у пр вом на гла сак 
на ко рек ци ји сли ке о Ми хи зо вој кри ти чар ској де лат но сти, по гла
вље о дра ми са др жи, пре све га, кре а тив ну ин тер пре та циј ску над
град њу јед ног де ла Ми хи зо вог драм ског опу са, док је у по гла вљу 
по све ће ном Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма реч о те о риј ској ино ва
ци ји оства ре ној про бле ма ти за ци јом и пла си ра њем тер ми на ау то
фик ци ја као жан ров ске озна ке за ово Ми хи зо во де ло. 

Са би ра ју ћи ути ске, мо же мо ре ћи да је Бај че та сво јом сту ди
јом по твр дио не ке од по сто је ћих ква ли фи ка ци ја Ми хи зо ве кри
ти ке, про на шао и по пу нио на пр сли не на до ми нант ној ре цеп циј ској 
сли ци о не до стат но сти кри тич ких до ме та Ми хи зо вог им пре си о
ни зма, пр ви пут си сте ма тич но од ре дио зна чај пи шче вог драм ског 
опу са у исто ри ји срп ске књи жев но сти и дао те о риј ски фун да мент 
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и по е то ло шку ана ли зу Ау то би о гра фи је – о дру ги ма. Ње го ва мо
но гра фи ја сто га има ка рак тер пре вред но ва ња и по твр де, ко ди фи
ка ци је и ка но ни за ци је де ла Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти и књи жев не кри ти ке.

Ако би се у су ми ра њу из ло же ног са мо јед ном реч ју мо ра ли 
опи са ти хер ме не у тич ки про дор и зна чај књи ге о Ми хи зу Вла да на 
Бај че те, ако би се кон ци зност ме та кри тич ке екс пер ти зе и ле по та 
ау то ро вог књи жев ног из ра за мо ра ле сли ти у је дан је ди ни сна жан 
ути сак и пре то чи ти у јед ну је ди ну при клад ну реч, та јед на реч би 
за си гур но би ла – им пре сив но. 

Др Ми ли ца Му стур
на уч ни са рад ник
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
Бе о град
mi ma_p@gmx.at
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РА З Г О В ОР

АМИН МА ЛУФ

УКУЛТУРНОЈСФЕРИСЕНАЛАЗЕ
НАЈОЗБИЉНИЈИПРОБЛЕМИ

ДАНАШЊЕГСВЕТА

Раз го вор во дио и са фран цу ског пре вео Ве ли мир Мла де но вић

Амин Ма луф фран цу ски је пи сац ли бан ског по ре кла. Ро ђен 
је 25. фе бру а ра 1949. го ди не у Беј ру ту у по ро ди ци ин те лек ту а ла ца 
ко ја је при па да ла мел кит скогр ко ка то лич кој кон фе си ји. Ма луф 
шко ло ва ње за по чи ње у фран цу ској је зу ит ској шко ли у Беј ру ту. Сту
ди рао је со ци о ло ги ју на Уни вер зи те ту Св. Јо зеф у Беј ру ту. Ка да је 
1975. го ди не из био гра ђан ски рат Ма луф од лу чу је да се на ста ни у 
Фран цу ској где про на ла зи за по сле ње у но вин ској ре дак ци ји ча со
пи са „Мла да Афри ка” чи ји ће глав ни уред ник убр зо по ста ти. 

Сво је пр во де ло Кр та шки ратови ви ђени очи ма Ара па об јављу
је 1983. го ди не, а већ две го ди не ка сни је на пу шта но ви нар ство ка ко 
би се по све тио са мо пи са њу. Не ки од ње го вих по зна тих ро ма на и 
есе ја об ја вље ни су и на срп ском је зи ку (сви у из да њу Ла гу не): Са
мар канд, Бал да са ро во пу те ше стви је, Ле вант ски ђер дан, Ле он 
Афри ка нац – ро ман ко ји је овен чан на гра дом Фран цу ске ака де ми
је, за тим, Кр ста шки ра то ви ви ђе ни очи ма Ара па, Та ни со ва сте на 
– ро ман у ком ау тор ме ша фик ци ју и исто ри ју, вра ћа се у де тињ ство 
и у про шлост Ли ба на за вре ме Осман ског цар ства. Овај ро ман је 
1993. го ди не до био На гра ду Гон кур. На нашем је зику иза шли су и 
следе ћи ро ма ни: Дез о ри јен ти са ни, Уби лач ки иден ти те ти, Фо те ља 
на Се ни, Бро до лом ци ви ли за ци ја и Нео че ки ва на бра ћа, ро ман о коме 
ће бити ре чи у овом, ау то ро вом ин тер вју. 

У пе ри о ду од 2007–2008. го ди не Ма луф је пред се да вао гру пи 
за мул ти кул ту ра ли зам при Европ ској ко ми си ји. Но си лац је сле де
ћих фран цу ских од ли ко ва ња: Ле ги је ча сти у ран гу ви те за, Ве ли ког 
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ор де на за за слу ге, Ор де на за умет ност и књи жев ност у ран гу ко ман
ди ра. Но си лац је и дру гих од ли ко ва ња сво је род не зе мље Ли ба на, 
Ма ро ка...

По ча сни је док тор на у ка ви ше свет ских уни вер зи те та.
Го ди не 2011. иза бран је за чла на Фран цу ске ака де ми је на сле

ђу ју ћи Клод Ле ви Штро са. 

У свом нај но ви јем, дис то пиј ском ро ма ну Нео че ки ва на бра ћа, 
Ма луф ис пи ту је по ло жај по је дин ца и це лог чо ве чан ства на кон 
по тен ци јал не екс пло зи је атом ске бом бе, по ста ља су штин ска пи
та ња ве за на за пре жи вља ва ње и со ли дар ност у са вре ме ном све ту, 
пре и спи ту је уло гу моћ ни ка и мо гу ће по ми ре ње из ме ђу веч но су
прот ста вље ног ис то ка и за па да.

Ве ли мир Мла де но вић: Мо же мо ре ћи да су рат и ими гра ци ја 
обе ле жи ли Ваш књи жев ни рад. Мо же те ли нам ре ћи ко је књи ге 
и ау то ри Вас ин спи ри шу и за што?

Амин Ма луф: Мој род ни крај, Ле вант, ка рак те ри шу раз ли чи
ти фак то ри ко ји су, сва ка ко, ути ца ли на мој жи вот и чи та ње. На 
при мер, све при сут ност исто ри је. На рав но, ни је дан ре ги он све та не 
мо же да иг но ри ше сво ју про шлост, али за не ке су до га ђа ји из сада
шњо сти не схва тљи ви без те мељ ног по зна ва ња оно га што се ра није 
до го ди ло. Мо гло би се чак ре ћи да је у та квом ре ги о ну по зна ва ње 
исто ри је не за ме њи во „сред ство за на ви га ци ју”, то ком це лог жи во
та... Као ре зул тат то га, чи тао сам мно го, од де тињ ства, књи га под 
ве ли ким ути ца јем исто ри је. Би о гра фи је, по пут оних Сте фа на Цвај
га, по себ но ње го вог Фу шеа1; оби ље ро ма на, по пут Си ну хе Егип ћа
нин Ми ке Вал та ри ја или Про кле ти кра ље ви Мо ри са Дри на, не 
за бо ра вља ју ћи Тол сто јев Рат и мир; исто риј ске „фан та зи је” по пут 
Прин ца и про сја ка, Мар ка Тве на; по ро дич не са ге, по пут Бу ден бро
ко вих То ма са Ма на итд. Дру ги фак тор је ве ли ка вер ска, ет нич ка, 
кул тур на и је зич ка ра зно ли кост. Укљу чу ју ћи и мо ју по ро ди цу. 
Арап скому сли ман ски свет, Евро па и Сје ди ње не Др жа ве би ли су 
све при сут ни у по ро дич ној би бли о те ци, као и у раз го во ри ма. Та мо 
сам пр ви пут от крио пе сни ка ко ји ме је од мах за ди вио, а ко ме сам 
ка сни је по све тио је дан ро ман: Пер си јан ца Ома ра Ха ја ма...

Ви ди мо да Вас је на ше са вре ме но до ба ин спи ри са ло за ро ман 
Не оче ки ва на бра ћа. Ко је сте књи ге истог жан ра, дис то пиј ске рома
не и на уч но фан та стич не ро ма не, кон сул то ва ли за овај ро ман?

1 Сте фан Цвајг, Жо зеф Фу ше, лик јед ног по ли ти ча ра (прим. аут).
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Пре не го што на пи шем ро ман, че сто се, у за ви сно сти од ода
бра не те ме, уду бим у де ла из со ци о ло ги је, ге о гра фи је, би о ло ги је, 
исто ри је, чак и еко но ми је или вој не тех ни ке, али не и бе ле три сти ке. 
Ви ше во лим да чи там ро ма не ка да при пре мам есеј, а есе је ка да 
при пре мам ро ман. Али као што зна те, сва ки пи сац има сво је нави
ке и сво је осо би не... Имам при ја те ље у књи жев ном све ту ко ји могу 
истог да на да про чи та ју тек об ја вљен ро ман и да на пи шу стра ни це 
свог ро ма на. Са сво је стра не, ја то ни сам мо гао. Ако бих и ја по
ку шао да ура дим исто, чи ни ми се да би ма шта дру гих мо гла да 
се уме ша у мо ју соп стве ну ма шту.

По сто ји не ко ли ко ту ма че ња овог ро ма на. Мо же мо ли га квали
фи ко ва ти као „ан ти ци па тор ски ро ман” и као ро ман про тив ра та?

Овај ро ман за ме не пред ста вља на чин про те ста про тив „јед
ног скре та ња” ко је до жи вља ва свет у ко ме жи ви мо. Ре чи Но ва ли са, 
ко је ци ти рам као епи граф, а пре ма ко ји ма се „ро ма ни ра ђа ју из не
до ста та ка Исто ри је”, са свим тач но од го ва ра ју осе ћа њу ко је до жи
вља вам. Уве рен сам да се све том ло ше упра вља, да ни је у ста њу 
да се но си са про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва, а по себ но са про
бле ми ма ко ји про из и ла зе из тех нич ког на прет ка и гло ба ли за ци је. 
По ку шао сам то да ка жем, по след њих го ди на, кроз есе је и ро ма не 
са екс пли цит ним на сло ви ма, по пут Бро до ло ма ци ви ли за ци ја, По
ремећeности све та или Дез о ри јен ти са них. Иа ко сам фа сци ни ран 
но вим тех но ло ги ја ма, уве рен сам да тре нут ни раз вој зах те ва ин
те ли гент но, му дро и ве ли ко ду шно упра вља ње људ ским дру штви ма, 
што на жа лост ни је слу чај. Од но си из ме ђу раз ли чи тих ком по нен ти 
чо ве чан ства се опа сно по гор ша ва ју, од но си из ме ђу си ла су во ђе ни 
за ко ном џун гле, а ми се по ка зу је мо пот пу но не спо соб ним да се 
су о чи мо са озбиљ ним иза зо ви ма са ко ји ма се су о ча ва мо, би ло да 
су кли мат ски, иден ти тет ски, де мо граф ски или тех но ло шки. Све 
ове бри ге су ми по мо гле да се ин спи ри шем за овај ро ман о древ ној 
по пу ла ци ји ко ја би зна ла, бо ље од нас, да ре ши ове про бле ме.

Лик у Ва шем ро ма ну се зо ве Ева. Да ли сте слу чај но ода бра ли 
ово име или (осим Би бли је) по сто је и дру ге књи жев не ре фе рен це 
на ко је се мо же мо по зва ти?

Слаб сам, при зна јем, у да ва њу „искон ских” име на, по себ но 
оних ко ја нам до ла зе из Би бли је. Глав ни лик мог прет ход ног ро ма
на, Дез о ри јен ти са ни, звао се Адам... Што се ти че ро ма на Нео че ки
ва на бра ћа, то је, на не ки на чин, има ги нар ни „по нов ни те мељ” људ
ске аван ту ре. Ли ко ви у ро ма ну, же на и му шка рац ко ји жи ве са ми 
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на остр ву на кра ју све та, ви де чо ве чан ство на иви ци уни ште ња и 
на ђу се, а да ни су хте ли, у уло зи „пре о сни ва ча”. Име Ева ми је до
шло ве о ма при род но...

Мо же мо ли он да ро ман Нео че ки ва на бра ћа сма тра ти ро ма
ном ко ји се ба ви по ми ре њем две стра не све та ко је су увек су прот
ста вље не?

Те ма по ми ре ња је за и ста при сут на у све му што пи шем, чак 
и ако о то ме не го во рим увек екс пли цит но. Мо је уве ре ње је да раз
ли чи те ком по нен те чо ве чан ства ни су осу ђе не да се су прот ста вља ју 
јед ни дру ги ма у не до глед. У ствар но сти се су ко бља ва ју, али то је 
за то што се све том ло ше упра вља. Уме сто да ре ша ва мо про бле ме 
„уз вод но”, че ка мо да они еска ли ра ју и де ге не ри шу пре не го што 
пи та мо ка ко их тре ба ре ши ти. Као Ли ба нац, са вр ше но до бро знам 
да је су жи вот из ме ђу раз ли чи тих вер ских или ет нич ких гру па ком
пли ко ван и де ли ка тан. Али до бар вла дар тре ба и мо же да одр жа ва 
гра ђан ски мир и хар мо ни ју. Та ко је и на Ле ван ту, та ко је и у Евро
пи, и у це лом све ту. Ово ва жи за за јед ни це као и за моћ, ве ли ке 
или ма ле. Вла да ти, пре све га, зна чи ор га ни зо ва ти су жи вот, ме ђу
соб но раз у ме ва ње и по ми ре ње. И љут сам ка да ви дим да се овај 
те мељ ни за да так на ших ли де ра не ис пу ња ва ка ко тре ба. И ка да 
до пу сти мо да свет уто не у смр то но сне су ко бе ко је смо мо гли да 
из бег не мо.

Ка да до ђе до про па да ња ци ви ли за ци је, све сни смо да па ти и 
кул ту ра. Ка ко Ви то ви ди те?

У кул тур ној сфе ри се на ла зе нај о збиљ ни ји про бле ми да на
шњег све та и упра во у кул тур ној сфе ри се мо ра ју на ћи ре ше ња. 
По не кад чу јем да се ка же, на при мер, ка да се го во ри о на ро ди ма 
Ме ди те ра на, да их њи хо ве кул ту ре спа ја ју, али да су њи хо ви инте
ре си раз ли чи ти. Кад бо ље раз ми сли те, то уоп ште ни је тач но. Чак 
би се мо гло ре ћи да је то су прот но од исти не. Ин те ре си ових на
ро да се че сто спа ја ју, кул тур ни фак то ри су ти ко ји их уда ља ва ју 
јед не од дру гих и до во де их у ста ње да се ме ђу соб но мр зе. Због 
то га је ва жно гра ди ти мо сто ве из ме ђу кул ту ра. Не на из ве шта чен 
и по вр шан на чин, пре тва ра ју ћи се да се сви сла же мо и да су на ши 
су ко би иза зва ни не спо ра зу ми ма. Али по ку ша ва ју ћи да у ду би ни 
об зна ни кул ту ру дру гог, ње го ву исто ри ју, ње го ве стра хо ве, ње го
ве на де. А, та ко ђе, и ње го ву ли те ра ту ру. Та ко мо же мо ру ши ти пред
ра су де и по ста ви ти те ме ље за скла дан су жи вот.
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Шта мо ра мо да ура ди мо ка ко би смо спа си ли на шу ци ви ли
за ци ју?

Мо ра мо да пре и спи та мо свет, да би смо мо гли да га ре кон
стру и ше мо на но вим осно ва ма. Ово што го во рим ни је го вор јед ног 
са њар ског и иде а ли стич ког пи сца. Наш свет је за и ста у про це су 
уни ште ња, до каз за то има мо сва ки дан. И ово уни ште ње мо ра мо 
из бе ћи по сва ку це ну. То је пи та ње оп стан ка. По сто ји хит на по
тре ба да се из гра ди свет ски по ре дак за сно ван на за ко ну, а не на 
рав но те жи сна га. Мо ра мо да из гра ди мо здра ви је од но се из ме ђу 
раз ли чи тих на ро да и раз ли чи тих за јед ни ца. Мо ра мо бо ље да 
„укро ти мо” но ве тех но ло ги је, по себ но све што је ве за но за ве штач ку 
ин те ли ген ци ју, да их учи ни мо фак то ри ма на прет ка, а не фак то
ри ма по ро бља ва ња или уни ште ња. 

Украт ко, чо ве чан ство мо ра ко нач но да уђе у зре ло до ба. 
То сам по ку шао да ка жем и у овом ро ма ну.
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К РИ Т И К А

УМЕТИПИСАТИОУМЕЋУПИСАЊА

Збор ник Ми лан Не на дић пе сник. Уре дио Дра ган Ха мо вић. На род на би бли
о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2021

При год ни збор ник о де лу на гра ђе ног ау то ра про стор је ко ји има 
ви ше стру ку на ме ну. Као пр во и нај ва жни је, из раз је по што ва ња пре ма 
де лу и ли ку ла у ре а та. За тим, тре ба ло би да по ста не по ла зна осно ва дру
гим ис тра жи ва чи ма де ла пе сни ко вог, као и про стор за су срет ста ри јих 
и мла ђих ге не ра ци ја струч них чи та ла ца. Збор ник је, у по то њем слу ча ју, 
ме сто где се сре ћу раз ли чи ти по гле ди и на осно ву ко јих је мо гу ће пра
ти ти раз вој, од но сно, раз ли ке у чи та њу оних ко ји су, углав ном, са пи сцем 
о ко јем је реч, ста са ва ли, и оних ко ји су на по чет ку пи са ња о књи жев но
сти. На по слет ку, збор ни ци о де лу не ка да мо гу да бу ду за ка сне ла ре цеп
ци ја де ла оних име на ко ја су па жњу за вре ђи ва ли и ра ни је, али из раз
ли чи тих раз ло га до то га ни је до шло. У збор ни ку Ми лан Не на дић пе сник, 
сва ка ко, не ра ди се о за ка сне лој ре цеп ци ји, по што се ра ди о јед ном од 
нај ве ћих срп ских ли ри ча ра, и пе сни ку ко ји је из бе гао суд би ну не схва ће
но сти и на кнад ног раз у ме ва ња од стра не кри ти ке и чи та лач ке пу бли ке.

Збор ник ко ји је об ја вљен про шле, 2021. го ди не, још је је дан у ни зу 
по све ћен до бит ни ци ма Жич ке хри со ву ље, а ко ји из ла зи у из да њу Народ
не би бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни” из Кра ље ва. По вод је би ла чи ње
ни ца да је 2020. го ди не и Ми лан Не на дић стао у низ ве ли ких пе сни ка 
чи је је де ло би ло овен ча но овом на гра дом, а чи јим је де лом овен ча на 
срп ска књи жев ност. Уред ник Дра ган Ха мо вић је збор ник по де лио у три 
це ли не, где пр ву чи не го вор ла у ре а та и две при год не бе се де, дру гу радо
ви по све ће ни из у ча ва њу Не на ди ће ве по е ти ке, а тре ћу иза бра на би блио
гра фи ја пе сни ко ва, те чла на ка о ње го вом де лу.

Пр ви текст, бе се да пе сни ка по ре клом из Бо сан ског Гра хо ва про
чи та на при ли ком све ча не до де ле, ода је ути сак мај сто ра ко ји је под ву као 
цр ту, чи је је де ло за о кру же но. Ми лан Не на дић се освр нуо на на по ре и 
ра до сти ства ра ња, са зре ло шћу умет ни ка све сног од го вор но сти ко ја је 
реч, умет ни ка ко ји је по зна вао ва жност тач ке. 
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С дру ге стра не, а, та ко ђе, у пр вом де лу збор ни ка, ову су ва жност 
при ме ти ли и ис ку сни де лат ни ци на књи жев ном по љу, уред ник збор ни
ка Дра ган Ха мо вић, и кри ти чар Же ли драг Ник че вић. У тек сту на сло
вље ном „Бар ба ро ге ниј ски крик Ми ла на Не на ди ћа”, Ха мо вић пру жа 
сво је вр сну син те зу Не на ди ће вог ства ра ла штва ко је је тра ја ло по ла ве ка. 
Пре ци зни је, Ха мо ви ћев је текст у оној ме ри син те зиј ски у ко јој са гледа
ва по зи ци ју Не на ди ће ву у кон тек сту не са мо ге не ра ци је ко јој при па да 
већ и кул ту ре, тра ди ци је и оно га што би се да ло на зва ти ко лек тив ним 
иден ти те том. Слич но Ха мо ви ћу, Же ли драг Ник че вић се у тек сту „Тај ће 
да ко си. Јер тај ко си” освр ће на чи ње ни цу да је о Не на ди ћу већ мно го 
ре че но, и мно го на пи са но, те осим што под се ћа на ре че но о Не на ди ћу, 
ну ди и за ни мљи ве ути ске о јед ном кор пу су Не на ди ће вих сти хо ва, уоб ли
че не у по ре ђе ње са Гри го ри јем Ме ле хо вим, глав ним ју на ком Шо ло хо
вље вог Ти хог До на. 

Дру ги део збор ни ка отва ра текст ака де ми ка Јо ва на Де ли ћа, на сло
вљен „Уме ти пи са ти: Фраг мен ти уз по е ти ку пје сни ка Ми ла на Не на ди ћа”. 
Дру га чи ји је, и дра го цен овај при ступ, јер Де лић осве тља ва зна чај Нена
ди ће вих ау то по е тич ких ис ка за у пред го во ру књи зи Су ви пе чат, пи са них 
у рат но до ба де ве де се тих. Текст ну ди кон тек сту а ли зо ва ње Не на ди ће ве 
по е зи је у окви ри ма пе сни ко вих не ште дро об ја вљи ва них ми сли о пи са њу, 
ис ка за о ства ра њу, упу ћу ју ћи бу ду ће ис тра жи ва че на ва жност из у ча ва ња 
Не на ди ће вих бе се да о пи са њу (до пу сти мо ов де се би јед ну не скром ност, 
и до дај мо да сма тра мо да је пе сник у сло ви ма по во дом при хва та ња пе
снич ких од лич ја пру жао сјај не мо гућ но сти уви да у ње го ве ста во ве по
во дом ства ра ла штва).

Је ле на С. Мла де но вић, ко ја го во ри о „Твор цу у по е зи ји Ми ла на Не
на ди ћа”, пре пре ла ска на сре ди ште ства ри, скре ће па жњу на јед ну дво
ја кост ко ја пра ти Не на ди ће во ства ра ла штво – о ње го вој се по е зи ји, испо
ста вља се, је сте пи са ло, али као да из о ста је ути сак ва ља не ре цеп ци је. 
На кон ово га, ау тор ка пру жа пре глед до са да шњег кон тек сту а ли зо ва ња 
Не на ди ћа у окви ри ма са вре ме ног срп ског пе сни штва, не за тва ра ју ћи 
мо гућ ност да се пе сни ка Вен ца за Га ври ла по сма тра и из угла ре ли ги о
зног пе сни штва, око че га да ље гра ди сво је ис тра жи ва ње. Ау тор ка сма тра 
да је Не на дић пе сник ко ји гле да „на обе (Тво рач ке) стра не”, на ства ра лач
ку и ра за рач ку, те да упр кос ни хи ли зму на го ве шта ва мо гућ ност на де и 
спа са.

Го во ре ћи о ре чи ма ужас, ва тра и ни шта, а по сма тра ју ћи „Цр ни ло 
Ми ла на Не на ди ћа”, Ми ли ца Ћу ко вић по ла зи од тврд ње Бран ка Миљко
ви ћа да је сва ки пе сник „пе сник ва тре”. О то ме на ко ји се на чин Не на дић, 
и у ко јој ме ри, укла па у Миљ ко ви ће ву пред ста ву, ау тор ка го во ри анали
зи ра ју ћи на чи не ис по ља ва ња мо ти ва ва тре, а по том и цр ни ла у Не на диће
вом пе сни штву. У тек сту се ви ди над не тост над це ло куп но ства ра ла штво 
Не на ди ће во, те ме љи тост и ин вен тив ност у ана ли зи све та ко ји уо кви ру је 
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– цр ни лом и ва тром – је дан про стор за ис по ља ва ње ужа са. За ни мљи во 
је да ау тор ка, на кра ју, оста је за пи та на о мо гућ но сти ма „ко нач ног ишчи
та ва ња” Не на ди ће вог пе сни штва, ко је из ко јег год угла чи та но – отва ра 
но ве угло ве чи та ња. 

Сте ван Јо ви ће вић, у ра ду „Де мон ско ли це све та у по е зи ји Ми ла на 
Не на ди ћа”, у до ста оп шир ном уво ду – ко ји ни је без об у хват не и аде кват
не ли те рар не под ло ге – по ста вља те мељ за чи та ње Не на ди ће ве по е зи је 
у окви ри ма раз во ја европ ског пе сни штва од ре не сан се до са вре ме ног 
до ба. На тре нут ке пак не мо же се из бе ћи ути ску да је пе сни штво ау то ра 
По ла ка пи ро се пре по сма тра но као сред ство ко јим се до ка зу је те жња мо
дер не ли ри ке да ис ка же сум њу у Твор ца – што је основ на по ла зи шна те за 
ко ју Јо ви ће вић да ље раз ви ја – пре не го да се по е зи ја по ста ви као циљ. 

O „Ау то по е тич ким еле мен ти ма у по е зи ји Ми ла на Не на ди ћа” пи ше 
Ана Д. Ко зић, до ла зе ћи до вред них за кљу ча ка о Не на ди ће вој пер цеп ци ји 
све та, ути ска смо да би рад имао да пру жи да ле ко ви ше и да ле ко значај
ни је уви де да је ау тор ка про ши ри ла при ступ на це ло куп но Не на ди ће во 
де ло. Сма тра мо да би на тај на чин отво ри ла пут за да ља ис тра жи ва ња 
ау то по е тич ких ста во ва као те ме ља за са гле да ва ње Не на ди ће вог де ла, 
те, мо гу ће, скре ну ла па жњу на по тен ци јал не су прот но сти и раз ли ке у 
раз ли чи тим фа за ма пи са ња Не на ди ће вог, на шта је па жњу ра ни је скре
ну ла Ми ли ца Ћу ко вић.

Жар ко Ми лен ко вић, у „Не го ва њу ужа са: ски ци за по е ти ку Ми ла
на Не на ди ћа”, до но си оно што на слов обе ћа ва, не пре тен ду ју ћи ни на 
ко нач ност чи та ња, ни ти на уско од ре ђе ну те му ана ли зе. Пре све га, Ми
лен ко вић де мон стри ра спо соб ност уо ча ва ња кључ них ме ста, пе са ма и 
те мат ски срод них на сло ва за из град њу јед ног при ла за Не на ди ће вом 
пе сни штву, оном ко је под ра зу ме ва ру ка вац ко ји во ди ка те ма ти зо ва њу 
зла, из град њи осе ћа ја ни хи ли зма, мрач ној ау ри ко ја се над ви ла или ко јом 
над ви ја пе сни штво Ми ла на Не на ди ћа. Не без лир ски по не тих ре че ни ца, 
Ми лен ко вић успе шно за о кру жу је сво је ис тра жи ва ње јед не ста зе од мно
го број них у Не на ди ће вом пе сни штву.

Ана ли зи ра ју ћи „Мо тив двој ни ка у пе снич кој збир ци Освет на ма
ска”, Је ле на И. Ма рин ков хро но ло шки, по ци клу си ма, ту ма чи раз вој 
мо ти ва двој ни ка у на ве де ној Не на ди ће вој књи зи. Са гле да ва ју ћи сна ла
же ње лир ског су бјек та у град ској сре ди ни, у иза зо ви ма ко је до но си оно 
што је те ко ви на ци ви ли за ци је – по ли ти ка и иде о ло ги ја, са сво јим на опа
ким ма ни фе сто ва њем у ви ду ра та, што до во ди до оп ште де ка ден ци је 
– Је ле на Ма рин ков за кљу чу је да пе сник, иа ко „не за ин те ре со ван за ефе
мер ност сва ко днев ног жи во та, ипак кон ста ту је ка ко ма ска и су бје кат чине 
це ли ну”. Као и у ра ду Ане Ко зић, те шко је не ре ћи да би смо во ле ли да 
је ово ис тра жи ва ње про ши ре но на ве ћи део Не на ди ће вог опу са.

Не над Ми ло са вље вић, у ра ду „На ци о нал на ин тро спек ци ја у по е ми 
’Стра шни суд’ Ми ла на Не на ди ћа”, у сре ди ште ин те ре со ва ња по ста вља 
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јед ну од нај ве ћих и нај у спе ли јих по е ма на пи са них на срп ском је зи ку – 
за кљу чак чи јег се из но ше ња, али у окви ри ма Не на ди ће ве ге не ра ци је, 
не ли би ни ау тор тек ста – об ја вље ну сре ди ном де ве де се тих го ди на про
шлог ве ка. Те мељ но чи та ју ћи по е му, и ре зул та те свог чи та ња пре до ча
ва ју ћи ра зло жно и не ра зу ђе но, Ми ло са вље вић по сма тра на ко ји се на чин 
спа ја ин ди ви дуа са на ци јом, ко је пе снич ке ме ха ни зме Не на дић ко ри сти 
да би оства рио де ло ви со ке естет ске вред но сти.

На кра ју дру гог де ла збор ни ка, на ла зи се рад Вла ди ми ра Ди ми
три је ви ћа, ко ји го во ри о истом пе ри о ду Не на ди ће вог ства ра ла штва, о 
осмо пе ву „Уто чи ште”, са же љом да уоб ли чи из не то у го вор о „Срп ској 
апо ка лип си по Не на ди ћу”. Не без осе ћа ња пе снич ке тра ди ци је и уцр та
них пу те ва срп ског пе сни штва од Ње го ша до да нас, Ди ми три је вић жи
вим сти лом во ди кроз чи та ње „Уто чи шта”, а ко је се од ви ја у окви ри ма 
вред ног зна ња из те о ло ги је, фи ло со фи је и исто ри је. Ме ђу тим, Ди ми
три је вић се не осло ба ђа лич них ко мен та ра о ствар но сти о ко јој Не на дић 
пи ше – што да је на из ве сној ди на мич но сти тек сту, али исто та ко де лу
је да из ла зи ван окви ра кон цеп та збор ни ка – оста вља ју ћи нас са ути ском 
да је Не на ди ће во пе сни штво, још јед ном у окви ри ма збор ни ка, пре по
слу жи ло као сред ство, не го као циљ. Упр кос та квом ути ску, за ни мљи ва 
је те за ко ју Ди ми три је вић из но си на кра ју, ка да го во ри да је „Уто чи ште”, 
„као и ’Ср би ја’ Пе тра Па ји ћа, тра га ње за из во ри ма и сми слом срп ског 
ни хи ли зма”.

У тре ћем де лу збор ни ка, на ла зи се се лек тив на би бли о гра фи ја Ми
ла на Не на ди ћа – ње го во де ло, и о ње го вом де лу – са пре ко че ти ри стоти
не би бли о граф ских је ди ни ца, ау тор ки Ти ја не Ка ча ре вић и Дан ке Спа со
је вић. По след њи део, иа ко углав ном слу жи то ме да бу ду ћи ис тра жи ва чи 
има ју на шта да се по зо ву ка да кре ну пу тем но вих чи та ња јед ног од нај
ве ћих на ших ли ри ча ра, по кре ће и из ве сна пи та ња. Пре све га, у ра до вима 
ко ји су об ја вље ни у збор ни ку, ау то ри су се углав ном по зи ва ли на исти 
низ ра ни јих књи жев них де лат ни ка ко ји су о Не на ди ћу го во ри ли и пи
са ли. Чи ње ни ца да се ра ди углав ном о кра ћим тек сто ви ма – при год ним, 
пред го вор нопо го вор ним и де ло ви ма ве ћих сту ди ја – упо зо ра ва нас на то 
да је из о ста ло си сте мат ско про у ча ва ње и пи са ње о Не на ди ће вој по е зи ји. 

Ра до ви у овом збор ни ку – што је и би ла јед на од функ ци ја ова кве 
пу бли ка ци је, ка ко смо на ве ли и на по чет ку – по ка зу ју да је од нос стари
јих (и сред њих), и мла ђих ге не ра ци ја спрам пе сни штва Ми ла на Не на
ди ћа раз ли чит (што ни је не при род но, ни нео че ки ва но). Ис ку сни ју ге не
ра ци ју је за ни ма ло да са гле да Не на ди ћа као пе сни ка суд би не на ци о на, 
док је мла ђе ин те ре со вао пе сник као ства ра лац јед ног спе ци фич ног 
по ет ског све та. Јед ни су ис тра жи ва ли шта је из ма те ри јал не ствар но сти 
– а ми сли мо, пре све га, на исто риј ске окол но сти и њи хо ва ис по ља ва ња 
– об ли ко ва ло пе сни ка и ње гов свет, а дру ги ка ко је пе сник ко ри стио ма
те ри јал да свет пе сме об ли ку је. Де лу је да су мла ђе ге не ра ци је скло ни је 
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да у пе сни штву ис тра жу ју тек сту ал но, не узи ма ју ћи, у на сле ђе оста вље
но, тра га ње за оним што је жи вот но, што го во ри о ду ху, и дух об ли ку је. 
При ступ ста ри јих као да је у до слу ху са ста вом да је пе снич ки ге ни је 
нео бја шњив, док при ступ мла ђих на во ди на бо ја зан да се из пе снич ког 
по ку ша ва од у зе ти оно што из ми че сва ком по зна том ме то ло до ло шком 
при сту пу.

*

Ка да се бу ду пи са ле исто ри је књи жев но сти на шег до ба, Ми лан 
Не на дић ће оста ти не за о би ла зно име, је дан од ко ри фе ја на ше мо дер не 
ли ри ке, у дру штву име на ко ја су (пре)об ли ко ва ла наш пе снич ки из раз. 
Го во ри мо ли о пе сни ку Вен ца за Га ври ла, го во ри мо о ства ра о цу ко ји је 
увек ис ти цао ко ли ко је пе снич ки по зив му ко тр пан, ко ли ко иза зо ван, 
ко ли ко на гра ђу ју ћи. Да ово ни су оста ле пра зне ре чи, све до чи ње го во 
пе сни штво, од Сте фа но са до на ших да на, и у том сми слу, мо ра мо увек 
да под се ћа мо кри ти ча ре, исто ри ча ре и, уоп ште но, струч не чи та о це, да 
ка да го во ре о ве ли ком пе сни штву пре у зи ма ју на се бе оба ве зу да пи са њу 
о на пи са ном при сту пе са све шћу о све сти са ко јом је ства ра њу при сту
пио пе сник. 

Са овим у ви ду, мо ра мо да при ме ти мо да је на ша, са вре ме на књи
жев на кри ти ка, на ше – за то шко ло ва но – струч но чи та ла штво, још увек 
пред иза зо вом са вла да ва ња и кро ће ња на уч них им пе ра ти ва – ко ли ко 
на у ка о књи жев но сти мо же би ти ем пи риј ска, ко нач на и до не ти де фи ни
тив не и нео бо ри ве ре зул та те – ка ко би по ка за ла да пе сни штво ни је са мо 
мр тво сло во на па пи ру, ство ре но за ди сек ци ју раз ли чи тим ме то до ло
шким апа ра ту ра ма, у оним тре ну ци ма ка да се за то по ја ви при ли ка. 

Уко ли ко ове иза зо ве не са вла да, уко ли ко се тру ди да пре тен ду је на 
су ву на уч ност, овај по сао пре ти да, та ко ђе, по ста не на ша цр на пи ста за 
уз лет на Ни шта.

Раст ко ЛОН ЧАР
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ПОЕТИКАПРЕВОЂЕЊАИКУЛТУРНИ
КОНСТРУКТДЕТИЊСТВА

Ти ја на Тро пин, По е ти ка пре во ђе ња за де цу. О не ким осо би на ма пре во да 
књи жев но сти за де цу у пе ри о ду дру ге Ју го сла ви је, Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Бе о град 2022

Мо но гра фи ја Ти ја не Тро пин По е ти ка пре во ђе ња за де цу по све ће на 
је из у зет но ва жном, а код нас не до вољ но из у ча ва ном фе но ме ну, и то са 
ста но ви шта ко је от кри ва кул ту ро ло шки, књи жев ноестет ски, иде о ло
шки и раз вој ни аспект пре во ђе ња за де цу, али и пре во ђе ња уоп ште. Два, 
вр ло ефект на мо та на по чет ку ру ко пи са (Г. Клин берг и Ј. Шпи ри) оцрта
ва ју сло же ност ис тра жи вач ког под руч ја ау тор ке, у ко ме се по е ти ка пре
во ђе ња укр шта са нај оп шти јим кул тур ним кон струк том де тињ ства и у 
за јед ни ца ма ко је пре во де, и у они ма чи ја се де ла пре во де. 

Гра ђа на ко јој се за сни ва ис тра жи ва ње Ти ја не Тро пин ве о ма до бро 
је иза бра на и отва ра мо гућ ност озбиљ ног ком па ра тив ног ис тра жи ва ња. 
Њу чи не пре во ди деч је књи жев но сти об ја вљи ва ни на срп ском је зи ку у 
пе ри о ду ко ји је обе ле жен ва жним исто риј ским пре ло ми ма и иде о ло шким 
за о кре ти ма од 1945. до 1990, с тим што се ови пре во ди ис тра жу ју у ши рем 
кул тур но и сто риј ском кон тек сту ра ни јих пре во да и пре во да из дру гих 
ре пу бли ка: Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре (ка да је то би ло 
по треб но узи ма ни су у об зир и пре во ди об ја вљи ва ни на сло ве нач ком, 
ма ке дон ском и је зи ци ма на ци о нал них ма њи на). Ис пи ти ва на су, та ко ђе, 
и раз ли чи та из да ња по је ди них де ла (до да нас се сре ће мо са зна чај ним 
про ме на ма у раз ли чи тим из да њи ма, и то че сто без ука зи ва ња да су из
вр ше не и ко их је из вр шио). 

Кри те ри ју ми при ме ње ни у из бо ру гра ђе до бро су иза бра ни и ре
ле вант ни, па су обез бе ди ли ње ну не сум њи ву ре пре зен та тив ност са ста
но ви шта ис тра жи ва ња им пли цит не по е ти ке пре во ђе ња књи жев но сти 
за де цу. С об зи ром на бит ни исто риј ски пре лом ко ји је усле дио по сле 
Дру гог свет ског ра та, оправ да на је и па жња по све ће на иде о ло шки мо ти
ви са ној цен зу ри ори ги нал них де ла. У се лек ци ји ис пи ти ва не гра ђе „пред
ност је пру же на де ли ма ко ја су пре во ђе на ви ше пу та, у ве ћим вре мен ским 
раз ма ци ма, ка ко би се на истом ма те ри ја лу мо гле пра ти ти про ме не у 
пре во ди лач ком при сту пу”. Ово је во ди ло до бро до шлом на ру ша ва њу 
ус по ста вље них вре мен ских гра ни ца (1945–1990). Ка да је то до при но си ло 
кон ти ну и ра ном са гле да ва њу раз во ја пре во ди ла штва, у об зир су узи ма
ни и ра ни ји и по зни ји пре во ди ис тра жи ва них де ла, као и пре во ди оних 
де ла ко ја на срп ском је зи ку ни су оства ри ла ре цеп ци ју ка кву су има ла у 
ма тич ним кул ту ра ма. Као јед но од бит них пи та ња у ис тра жи ва њу Тија
не Тро пин по ста вља се оно да ли се и ко ли ко се по е ти ка деч је књи жев
но сти „од ра жа ва ла и у пре во ди лач кој прак си” ју го сло вен ског про сто ра 
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у раз ма тра ном пе ри о ду. Сем то га, тра же ни су пре во ди ко ји знат но од
сту па ју од ори ги на ла (да кле и адап та ци је и пре ра де ори ги нал них де ла); 
као и пре во ди ко ји су мо ра ли раз ре ша ва ти осо бе не зах те ве пре во ђе ног 
тек ста (игру ре чи ма, упо тре бу ди ја ле ка та, нео ло ги з ме). Пред ност је, 
оправ да но, да та кла си ци ма књи жев но сти за де цу, ка ко у ори ги на лу та ко 
и у пре во ду, да кле, оним пре ве де ним де ли ма ко ја су, ре ци мо, по ста ла 
део школ ске лек ти ре и до жи ве ла ши ро ку ре цеп ци ју, по пут Ср ца Ед мон
да де Ами чи са [Edmondo De Ami cis], Али се у зе мљи чу да и Али се у зе мљи 
иза огле да ла Лу и са Ке ро ла [Le wis Car roll], Из и стин ских при ча и Књи ге 
о џун гли Ра дјар да Ки плин га [Jo seph Rudyard Ki pling], Хај ди Јо ха не Шпи ри 
[Jo han na Lo u i se Spyri] и Срећ ног прин ца и Се бич ног ди ва Оска ра Вајл да 
[O scar Wil de]. 

Ком па ра тив на ана ли за, те мељ но по зна ва ње са вре ме них те о ри ја 
пре во ђе ња (С. Ба снетМе гва јер [Su san Bas snettMcgu i re], А. Бел [Ant hea 
Bell] и др.) и, на ро чи то, ра до ва по све ће них пре во ђе њу књи жев но сти за 
де цу (З. Ша вит [Zo har Sha vit], Е. О’Са ли вен [E mer O’Sul li van], Р. Ој ти нен 
[Ri ta Oit ti nen], Џ. Леј ти [Gil lian Lat hey]) по ве за ни с ну жним за хва та њем 
у са вре ме не сту ди је кул ту ре, омо гу ћи ли су ау тор ки да сло је ви то и те
мељ но, у ре ле вант ном со ци о и сто риј ском кон тек сту, осве тли пре во ђе ње 
и ре цеп ци ју де ла на ме ње них де ци, ка ко с књи жев но те о риј ског та ко и с 
иде о ло шког ста но ви шта. За хва љу ју ћи ова квом при сту пу, ис тра жи ва ње 
Ти ја не Тро пин от кри ва ду бља зна че ња и сми сао пре во ди лач ке прак се 
уоп ште. 

Ука зу ју ћи на „’чи та ње пре ћу та ног’ у раз ли чи тим кул тур ним прак
са ма” и да ју ћи де та љан и си сте мат ски пре глед шта је из ори ги нал них 
де ла у пре во ди ма из о ста вље но, Ти ја на Тро пин успе ва да ефект но ре кон
стру и ше те мељ на ста но ви шта со ци ја ли стич ке иде о ло ги је о сми слу и 
функ ци ји књи жев но сти за де цу. Уло га пре во ди о ца у ње ном ис тра жи ва њу 
от кри ва се као по сред нич ка, бу ду ћи да је он био за ду жен да „ус по ста ви 
пра ви лан кон такт де те та са стра ном кул ту ром и да му олак ша упо зна
ва ње с њом”. Ау тор ка по ка зу је да је у овом по сре до ва њу пе да го шки, па 
и иде о ло шки аспект че сто по ти ски вао естет ску ди мен зи ју пре во да, што, 
у од ре ђе ној ме ри, ис тра ја ва до на шег вре ме на, па „пе да го шки им пулс и 
са вре ме но ви ђе ње де те та (пре све га, де те та као чи та о ца) оста вља ју тра
га и на са вре ме ним пре во ди ма”.

Као те о риј ски основ свог ис тра жи ва ња Ти ја на Тро пин пред ста вља 
са вре ме не те о ри је пре во ђе ња и при сту пе пре во ђе њу за де цу, по ла зе ћи 
од не сум њи во тач не прет по став ке да „пре во ђе ње књи жев но сти за де цу 
спа ја ви ше раз ли чи тих књи жев них и ванк њи жев них аспе ка та”, па та ко 
пре во ди лач ки по ступ ци че сто ви ше за ви се од ва же ћих пе да го шких на
че ла у кул ту ри за ко ју се пре во ди не го од ак ту ел них те о ри ја пре во ђе ња. 
Као бит не ути ца је на пре вод, она ис ти че и те жњу за уз ра сном при ме ре
но шћу пре во да и иде о ло шку „кли му” кул ту ре за ко ју се пре во ди, од ко је 
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је у ве ли кој ме ри за ви си ло евен ту ал но при гу ши ва ње, па и пре ћут ки ва
ње и из о ста вља ње, иде о ло ги је при сут не у ори ги нал ном де лу или ње но 
ме ња ње. 

Не сум њи ви ква ли тет мо но гра фи је По е ти ка пре во ђе ња за де цу пред
ста вља то што она ни је огра ни че на на „кла сич ну кри ти ку вер но сти пре
во да и ње го ве тех нич ке успе ло сти, од но сно успе ха у на ла же њу екви ва лент
ног зна че ња на циљ ном је зи ку” већ за хва та и от кри ва из у зет но зна чај не 
со ци о кул тур не фе но ме не ис тра жи ва ног пе ри о да у ци ља ној кул ту ри. 
Књи га Ти ја не Тро пин, та ко ђе, пред ста вља дра го цен до при нос ис тра жи
ва њу пре во ђе ња за де цу, ко је је у срп ској на у ци нео прав да но за по ста вље
но, и ука зу је на не за слу же но ни зак ста тус пре во ђе ња и пре во ди ла ца за 
де цу код нас, без об зи ра на то што 

пре во ђе ње књи жев них де ла на ме ње них де ци по ста вља пред пре во ди о ца 
низ те шко ћа свој стве них са мо пре во ђе њу де ла овог ро да, пре све га због 
дру га чи јих оче ки ва ња ко ја књи ге за де цу тре ба да за до во ље у раз ли чи тим 
на ци о нал ним књи жев но сти ма, али че сто и због зах тев но сти је зич ког 
ма те ри ја ла. 

По себ ну па жњу Ти ја на Тро пин по све ћу је си сте ма ти зо ва њу про ме на 
ко је су на раз ли чи те на чи не (из бо ром де ла – ње го вим иде о ло шки мо ти
ви са ним на ме та њем или од ба ци ва њем – цен зу ром, уред нич ким ин тер
вен ци ја ма и др.) уно ше не у пре во де. Она та ко из два ја ло ка ли за ци ју/
по  ср бља ва ње; је зич ко и садр жин ско по јед но ста вљи ва ње; и не мо гућ ност 
до слов ног пре но ше ња сми сла ори ги на ла. Исто вре ме но, ау тор ка по казу
је ка ко су ове про ме не бит но усло вље не до ми нант ним кул тур ним кон
струк том де те та и де тињ ства: од ма лог труд бе ни ка „бу ду ћег рад ни ка и 
чо ве ка, ко ји од ма ле на тре ба да се учи од го вор но сти и да раз ви ја свест 
о све ту од ра слих” до „но вог де те та”, „не за ви сног би ћа ко је тре ба на ма
ми ти на књи жев ност и ла ска ти му”. 

Из у зет но су под сти цај на про ми шља ња Ти ја не Тро пин о од но су ка
но на и цен зу ре у књи жев но сти за де цу. Упра во цен зу ри са ње она из два ја 
као те мељ ну ка рак те ри сти ку пре во да об ја вљи ва них у со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду, док су „дру ги ви до ви ин тер вен ци ја на тек сту по ста ли мно го 
све де ни ји”. Од нос цен зу ре и ка но на она са гле да ва као ве о ма сло жен фе
но мен. Цен зу ра та ко „од ре ђу је гра ни це, ис кљу чу је тек сто ве из окви ра 
ка но на, да кле функ ци о ни ше као ме ђа и на лич је фор ми ра ног ка но на”. При
том, ка нон кла си ка деч је књи жев но сти, ис ти че ау тор ка, сво јом ста тич
но шћу и инерт но шћу уне ко ли ко по ри че по јам ка но на „као кор пу са де ла 
ко ја се ак тив но ства ра ју пре ма од ре ђе ним естет ским и етич ким или 
по ли тич ким на че ли ма”. Кла сич на де ла по ста ју пред мет „де ли мич не 
цен зу ре”, ко ја из о ста вља по је ди на де ла или ме ња и из о ста вља „иде о ло
шки не по де сне” сег мен те пре во ђе них де ла. Та ко су „уз ма ње или ве ће 
из ме не, би ли су при хва тљи ви чак и сра змер но не по доб ни пи сци по пут 
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ре ли ги о зних (Шпи ри, Вајлд) или им пе ри ја ли стич ки на стр о је них (Ки
плинг)”. 

По себ но при вла чан и под сти ца јан део мо но гра фи је Ти ја не Тро пин 
пред ста вља ју де таљ не ана ли зе кон крет них пре во да ко је сле де. На при
ме ру Сту ди је слу ча ја она, де таљ ним, у та бе ли да тим по ре ђе њем ори ги
на ла и пре во да, по ка зу је ка ко ано ним ни пре во ди лац А. Пла то но ва „вул
га ри зу је по ен ту” пре во ђе не при по вет ке, из о ста вља ју ћи умет нич ки 
вред не сег мен те и до да ју ћи вла сти те, „де ци при ме ре не” сег мен те тек ста.

Основ на тен ден ци ја овог пре во да је сте да се укло ни сва ка не ја сно ћа, 
да се што отво ре ни је ис так не по у ка о не по сто ја њу нат при род них би ћа – за 
раз ли ку од ори ги на ла, чи ја свр ха ни је на ра во у че ни је већ умет нич ки при
каз деч јег ви ђе ња све та. 

На при ме ру ро ма на Ср це Ед мон да де Ами чи са, ау тор ка да ље отва
ра дра го цен увид „у пре во ди лач ке по е ти ке де вет на е стог ве ка и про ме не 
ко је су пре тр пе ле у два де се том ве ку” („Ср це: ре пре зен та тив не про ме не 
пре во ди лач ке по е ти ке”). Ово по гла вље, као и она ко ја сле де („Али са у 
зе мљи пре во да”; „Хај ди као по се бан слу чај: жда но ви зам у деч јој књи жев
но сти”; „Ра дјард Ки плинг: пре во ди из ме ђу им пе ри ја ли зма и обе то ва не 
по е зи је”; „Оскар Вајлд: Бај ке”) има ју све на уч не ква ли те те дра го це них 
мо но граф ских сту ди ја, ко ја пре ва зи ла зе гра ни це до бро за сно ва ног на
уч ног ис тра жи ва ња по е ти ке пре во ђе ња за де цу и оства ру ју дра го це не 
књи жев но и сто риј ске, те о риј ске, со ци о кул тур не и есте тич ке уви де. Им
пре сив на де таљ ност ана ли зе пре во да, за хва ће них у це ли ни (и ка да то 
бит но пре ла зи „за да те” вре мен ске гра ни це), до ку мен то ва на је та бе ла ма, 
у ко ји ма се по ре де пре во ди лач ке ре ше ња с тек стом ори ги на ла, и из у
зет но успе лим ана ли за ма нај бит ни јих аспе ка та пре во да, а све то је укло
пље но у исто риј ски, со ци јал ни и кул тур ни кон текст вре ме на. 

„Ре пре зен та тив не про ме не пре во ди лач ке по е ти ке”, али и иде о ло шке 
и исто риј ске про ме не ци ља не кул ту ре, та ко се ефект но по ка зу ју кроз 
суд би ну Де Ами чи со вог де ла, од пре во да ко ји су то ли ко ло ка ли зо ва ни 
да се при ми чу адап та ци ји, пре ко раз ли чи то мо ти ви са ног кра ће ња ори
ги нал ног де ла, до нај но ви јих це ло ви тих пре во да. Ау тор ка де таљ ним 
ана ли за ма про ме на у пре во ди ма от кри ва да су 

ин тер вен ци је, пре све га, у ду ху са мог ро ма на, про же тог пе да го шком ин
тен ци јом: раз ли ку ју се са мо ти по ви и усме ре ња ди дак тич ног им пул са 
пи сца и пре во ди ла ца, а сва ка ге не ра ци ја ин тер пре та то ра Де Ами чи со вог 
де ла дру га чи је рас по ре ђу је адап та тор ске, од но сно пре во ди лач ке ак цен те. 

Овим мо но гра фи ја Ти ја не Тро пин по ста је дра го це но све до чан ство 
со ци јал них, исто риј ских и иде о ло шких ме на и по твр да оних те о ри ја ко је 
са гле да ва ју пој мо ве де те и де тињ ство као про мен љи ве кул тур не кон структе.
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Део књи ге по све ћен Ке ро ло вим ро ма ни ма о Али си, пред ста вља, 
ве ру је мо, јед ну од нај дра го це ни јих сту ди ја по све ће них овом де лу код 
нас, и то не са мо по из у зет ној ана ли зи пре во ди лач ких по сту па ка већ и 
по кул ту ро ло шком и естет ском са гле да ва њу овог фе но ме на. То по себ но 
ва жи за ау тор кин при ступ Али си у зе мљи чу да (1865), ко ју она с пр вом 
сма тра „су ве ре ним кла си ком књи жев но сти за де цу, ро до на чел ни ком све 
са вре ме не и фан та стич не деч је књи жев но сти и нај ва жни јим и нај у ти
цај ни јим ро ма ном за де цу де вет на е стог ве ка”. Зна чај де ла на гла ша ва и 
зна чај пре во да, а ин тер вен ци је и при ла го ђа ва ња ори ги нал ног тек ста 
по ста ју дра го це но огле да ло по е тич ких, естет ских, иде о ло шких од ли ка 
сре ди не за ко ју се пре во ди. Ти ја на Тро пин об у хва та пре во де Али се не 
са мо код нас, осла ња ју ћи се на зна чај ну тран сла то ло шку и ком па ра тив ну 
ли те ра ту ру о овом про бле му. Де таљ но раз ма тра ње Ви на ве ро вог пре во да 
Али са у ча роб ној зе мљи (1923), пре ра ста у дра го це ну рас пра ву о Ви наве
ро вим пре во ди ма де ла за де цу, у ко јој ау тор ка ус по ста вља по жељ ну рав
но те жу из ме ђу кри тич ког од но са пре ма Ви на ве ро вом пре во ду Али се 
(„че сто је за не ма ри вао не ке аспек те ори ги на ла, ме њао са др жај, па чак 
пре о бли ко вао ли ко ве и еле мен те рад ње, до зво ља ва ју ћи се би крај њу пе
снич ку сло бо ду”, „про ме не ко је је унео у текст Али се у зе мљи чу да то
ли ке су да се мо же го во ри ти са мо о скра ће ној адап та ци ји”), са све шћу 
о ква ли те ти ма ње го вог пре во да, ко ји је, на гла ша ва Ти ја на Тро пин, на 
књи зи Али са у ча роб ној зе мљи „по ште но озна чен” као пре при чва ње. 
Скру пу ло зно и де таљ но по ре де ћи Ви на ве ров при ступ де лу с ка сни јим 
пре во ди ма Лу ке Се ме но ви ћа, Ја смин ке Ри бар, Пе тра Пен де (ау тор ка у 
раз ма тра ње укљу чу је и пре во де Ми ре Јур кић Шу њић, за за гре бач ку 
би бли о те ку Ве ве ри ца и оне на сло ва нач ки и ма ке дон ски), Ти ја на Тро пин 
по ка зу је ка ко чи ње нич ки вер ни ји пр во ди ни су пе снич ки на дах ну ти и 
ду хо ви ти по пут Ви на ве ро ве не вер не адап та ци је (ре ци мо па ро диј ски 
ка рак тер Ке ро ло вих пе са ма у Али си до след но чу ва је ди но Ви на ве ров 
пре вод). Упра во на при ме ру Али се у зе мљи чу да, она по ка зу је и „сте пен 
не бри ге пре ма пре во ди лач ким пра ви ма и пре ма ин те гри те ту тек ста”:

Пре во ди Ми ре Јур кић Шу њић и Лу ке Се ме но ви ћа об ја вљи ва ни су 
у ви ше вер зи ја, адап ти ра ни за по тре бе раз ли чи тих из да вач ких ку ћа: пре вод 
Ми ре Јур кић Шу њић је ека ви зо ван (и у ве ли ком сте пе ну је зич ки ме њан), 
а Се ме но ви ћев ије ка ви зо ван, и то у раз ли чи тим ва ри јан та ма за бо сан ско
хер це го вач ког и за цр но гор ског из да ва ча.

Да ље, на при ме ру ре ђе об ја вљи ва них пре во да књи ге Thro ugh the 
Lo o kingglass (Лу ке Се ме но ви ћа Али са у зе мљи иза огле да ла; Ива не Ми
лан ков Али са у све ту с оне стра не огле да ла и Све то за ра Ко ље ви ћа Али са 
у све ту огле да ла) – Ти ја на Тро пин упо ре ђу је пре во ди лач ке по е ти ке, упо
ред но раз ма тра ју ћи ве о ма до бро ода бра не при ме ре „за пре нос ре а ли ја, 
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игре ре чи ма и нео ло ги зме”. Ово пред ста вља је дан од нај у пе ча тљи ви јих 
и нај дра го це ни јих сег ме на та ње ног из у зет но вред ног ис тра жи ва ња. Та
ко се у та бе ли по ре де Ке ро лов ори ги нал, део пе сме Jab ber wocky и ње ни 
пре во ди на срп ски (Ива на В. Ла ли ћа, Лу ке Се ме но ви ћа, Ива не Ми лан
ков и Све то за ра Ко ље ви ћа). Ана ли за пре во да по ка зу је ис тан чан та ле нат 
за ин тер пре та ци ју тек ста и ја сно кри тич ко ста но ви ште ау тор ке. Јед на
ко је успе шно и ње но по ре ђе ње пре во да ре а ли ја ко је спа да ју у кул тур не 
осо бе но сти ен гле ског на чи на жи во та (ин сек ти ко је Али са ви ди пу ту ју
ћи во зом) и нео ло ги за ма ко је Ке рол ко ри сти.

„На пр ви по глед, са свим не про бле ма ти чан ро ман и ау тен тич ни 
кла сик књи жев но сти за де цу” – Хај ди Јо ха не Шпи ри, ау тор ка ефект но 
ко ри сти ка ко би ис пи та ла иде о ло шки мо ти ви са не ин тер вен ци је у де лу 
(„По се бан слу чај: жда но ви зам у деч јој књи жев но сти”). Ре ла тив но ка сно 
об ја вљи ва ње ро ма на (у до ба оку па ци је, 1942. од но сно 1943) она ту ма чи 
ти ме што је Хај ди 

код нас пер ци пи ра на пре све га као део обим ног кор пу са Bac kfischli te ra tur 
(књи жев ност за ши па ри це), чи ји су пред став ни ци сма тра ни ма ње вред ним 
и сла бо пре во ђе ни; пред ност је да ва на де ли ма оп штег ка рак те ра или пу
сто лов ним де ли ма ко ја су пр вен стве но чи та ли де ча ци. 

По сле Дру гог свет ског ра та Хај ди би ва пре во ђе на, али, све до осам
де се тих го ди на и из да ња Кр шћан ске са да шњо сти, и ме ња на и кра ће на. 
Ау тор ка ука зу је и на про тив реч не ре ак ци је ко је је иза зва ло ово иде о ло
шки усло вље но цен зу ри са ње ро ма на: Влат ко Па вле тић, иа ко при зна је 
Шпи ри је вој ста тус кла си ка, по ла зи од прет по став ке да, иде о ло шки гле
да но, Хај ди, у ин те грал ном ви ду, не од го ва ра по тре ба ма со ци ја ли стич
ког де те та, а бу ду ћи да је нео про сти во ме ња ње и „фал си фи ко ва ње” 
умет нич ког де ла („Па вле тић из јед на ча ва умет нич ки ста тус тек ста за 
де цу и тек ста за од ра сле”) – то зна чи да је не тре ба уоп ште пре во ди ти. 
На су прот ње му, Ми лан Црн ко вић, по сма тра књи жев ност за де цу „као 
’ни жу’, ути ли тар ну, ин си сти ра ју ћи на флек си бил но сти и флу ид но сти 
тек ста ко ји се не са мо мо же већ и мо ра при ла го ди ти са вре ме ној деч јој 
чи та лач кој пу бли ци”.

Ти ја на Тро пин, де таљ ним по ре ђе њем ори ги на ла и пре во да (Живо
ји на Ву ка ди но ви ћа, Мир ка Јур ки ћа и Ол ге Пре лог, Те о до ре Ре бе, Љер ке 
Ше фе ров Ли нић и На де Хор ват) по ка зу је ка ко се у пре во ди ма на ме ње
ним „со ци ја ли стич ком де те ту” из о ста вља њем и ме ња њем тек ста цензу
ри ше ду бо ка ре ли ги о зност Јо ха не Шпи ри (та ко се све ште ник за ме њу је 
учи те љем, а ми ре ње с Бо гом, ми ре њем са су се ди ма) и ка ко се ре ци мо, 
у пред го во ру Ма ри је Кр стић као по себ на вред ност де ла ис ти че кри тич
ки при каз бо га та шког до ма ћин ства. Упо ре до са иде о ло шком цен зу ром 
и у овом по гла вљу по ка зу је се по вр шни, че сто не бри жљи ви од нос пре
ма из да ва штву за де цу.
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По гла вље на сло вље но „Ра дјард Ки плинг: пре во ди из ме ђу им пе
ри ја ли зма и обе то ва не по е зи је” са др жи де та љан пре глед и ана ли зу Из
и стин ских при ча (као и Ти ја ни Тро пин, овај Ви на ве ров на слов чи ни ми 
се бо љим и знат но при ме ре ни јим од по то њих: Исти ни те при че и При че 
за де цу) и Књи ге о џун гли. Ана ли зи ра ју ћи пра те ће тек сто ве, те с об зи ром 
на из о ста вља ње по је ди них при ча и (ре ла тив но рет ке) са др жин ске ин тер
вен ци је, ау тор ка осве тља ва спе ци фич ну ре цеп ци ју Ки плин го вог де ла у 
срп ској (па и ју го сло вен ској) кул ту ри. Рас пе то из ме ђу ди вље ња „обе то
ва ној по е зи ји” овог пи сца и све сти о ко ло ни јал ном ду ху ње го вих де ла 
и де сни чар ском ан га жма ну са еле мен ти ма ра си зма – Ки плин го во ства
ра ла штво је, ка ко ис ти че Ти ја на Тро пин, вр ло се лек тив но пре зен то ва но 
срп ској чи та лач кој пу бли ци: 

Ки плин го ве при по вет ке и ро ма ни на ме ње ни од ра сли ма, као и по
е зи ја, пре во ђе ни су и об ја вљи ва ни знат но ре ђе, док су пре ве де на де ла за 
де цу и омла ди ну че сто штам па на у из бо ру или скра ће ним и адап ти ра ним 
вер зи ја ма.

При ро да тих кра ће ња и адап та ци ја и њи хо ве про ме не у раз ли чи тим 
пре во ди ма – пред мет су де таљ не ана ли зе ау тор ке, ко ја об у хва та и де
таљ но и скру пу ло зно пред ста вља ње прет ход них ис тра жи ва ња овог фе
но ме на. Ти ја на Тро пин по ка зу је да су ин тер вен ци је ве о ма рет ко вр ше не 
уну тар тек ста по је ди них при ча већ су се, углав ном, за сни ва ле на се лек
ци ји тек сто ва. По ре ђе њем се ука зу је и на раз ли чит при ступ из да ва ча 
де ли ма за де цу: од из да ња ко ја су опре мље на вред ним по го во ри ма и 
пра те ћим апа ра том до по вр шних и оскуд них бе ле жа ка о пи сцу и прево
ди о цу, или ко ри шће ња ту ђих пре во да „без на зна ке о иден ти те ту дру гог 
пре во ди о ца”. Ау тор ка за кљу чу је да су ин тер вен ци је на тек сту, пре во
ди лач ке и уред нич ке, као и не пре во ђе ње Ки плин го вих тек сто ва за од
ра сле, усло ви ли „трај но јед но стра ну ре цеп ци је овог пи сца на срп ском 
го вор ном под руч ју”. 

Бај ке Оска ра Вајл да Ти ја на Тро пин у сво је ис тра жи ва ње уно си 
по ре ђе њем пре во да по је ди них, из ра зи то ре ли ги о зних при по ве да ка. Ово 
је сво је вр сна „из ну ди ца”, бу ду ћи да су 

бај ке Оска ра Вајл да [...] на на шем го вор ном под руч ју то ли ко пу та пре во
ђе не и пре штам па ва не, са не пот пу ним или про тив реч ним (или не тач ним) 
по да ци ма о ау то ру пре во да, да је вр ло те шко ус по ста ви ти пот пу ни пре глед 
свих вер зи ја.

По ре де ћи нај че шће ме ња не де ло ве бај ки Срећ ни принц и Се бич ни 
див, ау тор ка по ка зу је раз ли чи ту ме ру иде о ло шке цен зу ре: од за хва та ња 
и у текст ори ги на ла у де во је зич ном из да њу до об ја вљи ва ња ин те грал них 
вер зи ја пре во да. Цен зу ри са ње кра ја Срећ ног прин ца, по ка зу је ау тор ка, 
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углав ном је вр ше но из о ста вља њем ди ја ло га Бо га и ан ђе ла, та ко да се 
бај ка за вр ша ва ла ба ца њем пре пу клог олов ног ср ца на сме тли ште на 
ко ме се већ на ла зи ло те ло мр твог ла став ца, без обе ћа ња на гра де и рај ског 
бла жен ства. Ин тер вен ци је у Се бич ном ди ву та ко ђе су би ле усме ре не на 
бри са ње ре ли гиј ског аспек та при че, без об зи ра на то што је ово зна чи ло 
бит ну про ме ну сми сла, по што ову при по вет ку ни је мо гу ће разу ме ти ако 
чи та лац не схва ти да је де чак хи по ста за Хри ста спа си о ца, па ди во ва смрт 
до би ја ка рак тер на гра де, Христ га од во ди у рај ску ба шту.

По ка зу је се да 

на ме на не ког из да ња, од но сно ње го ва циљ на гру па, ди рект но ути чу на 
сте пен вер но сти пре во да [...] У школ ским из да њи ма Вајл до вих бај ки, као 
и еди ци ја ма за мла ђи уз раст (по пут са ра јев ске Ла ста ви це), ипак су у ве ћем 
бро ју бри са не и пре и на ча ва не про бле ма тич не ре че ни це.

Ау тор ка исто вре ме но по ка зу је да се ин тер вен ци је оправ да ва не 
при ро дом ре ци пи јен та не за сни ва ју на ја сно утвр ђе ним и до след ним 
кри те ри ју ми ма већ пре по чи ва ју на не кој вр сти до ста ма гло ви те пред ста
ве шта је при ме ре но де те ту чи та о цу, шта оно мо же при хва ти ти и раз у
ме ти. Као вр ло упе ча тљив при мер та квих „уз ра сних” ин тер вен ци ја, 
Ти ја на Тро пин на во ди и „флук ту и ра ње ро да у пре во ди ма”, и то не са мо 
кад је реч о ро ду ла сте ко ја во ли срећ ног прин ца (код Вајл да је то ла ста
вац, муж јак) већ и ка да је, ре ци мо, реч о пре во ђе њу Гре је мо вог [Ken neth 
Gra ha me] Ве тра у вр ба ку, где се крт до след но за ме њу је кр ти цом (чи ме се 
не ти пич не осо би не му шког ли ка до во де у склад с па три јар хал ним пред
ста ва ма о по жељ ним од ли ка ма же не), или Мил но вог [A lan Ale xan der 
Mil ne] Ви нија Пуа.

Вред ну до пу ну ис тра жи ва њу Ти ја не Тро пин пред ста вља ју и по
гла вља у ко ји ма се она ба ви ути ца јем пре во да на бу ду ћу до бру или ло шу 
ре цеп ци ју де ла. Та ко на при ме ру От фри да Прој сле ра [Ot fried Preußler] 
и ње го вог ро ма на Раз бој ник Хо цен плоц (код нас пре ве де ног као Ве ли ка 
по те ра) она по ка зу је ка ко „пре вод не успе ва због ван тек сту ал них окол
но сти, од но сно гу бит ка кон тек ста”. Пре во де ћи и адап ти ра ју ћи име на, 
ау тор ка пре во да је по ти сну ла њи хов кул тур ни кон текст (и ина че не по знат 
срп ским чи та о ци ма): лут кар ско по зо ри ште и ње го ве ти пи зи ра не ли ко ве 
ко ји во де по ре кло из ко ме ди је дел ар те. Прој слер је за то у пре во ду остао 
„кла сик без ре цеп ци је”, а суд би на ње го вог ро ма на ја сно је по ка за ла да

при хва та ње деч јих кла си ка у дру гом кул тур ном кру гу за ви си од ви ше 
фак то ра, ме ђу ко ји ма је, из гле да, глав на спрет ност пре во ди о ца да у пре
во ду ис так не од ли ке ко је се мо гу укло пи ти у вред но сни и естет ски си стем 
ње го вих чи та ла ца, али и да пру жи де лу кон текст у ко јем ће оно мо ћи да 
до ђе до из ра жа ја.
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Ти ја на Тро пин је је дан од нај у ти цај ни јих и нај бо љих по зна ва ла ца 
фан та стич не књи жев но сти за де цу и мла де код нас (мо жда и нај бо љи). 
То по твр ђу је и ње на ана ли за пре во ђе ња сим бо лич ких име на у фан та
стич ној књи жев но сти за де цу, ко јом, исто вре ме но, ње но ис тра жи ва ње 
пре ла зи за да ти вре мен ски оквир и до се же до на шег вре ме на. Пре во ђе ње 
име на у фан та сти ци за де цу, би ло ло ка ли за ци јом, би ло чу ва њем ау тен
тич ног зна че ња, као је дан од нај сло же ни јих за да та ка ко ји се по ста вља ју 
пред пре во ди о це, по ста је, исто вре ме но, по ље на ко ме се са свим са же то, 
али ве о ма упе ча тљи во су о ча ва ју до бре и ма ње до бре пре во ди лач ке прак се. 
Као при мер пре во ди лач ке ин вен тив но сти и успе шног ла ви ра ња из ме ђу 
ло ка ли за ци је и чу ва ња ау тен тич ног сми сла де ла, ау тор ка ана ли зи ра 
ка ко је Спо мен ка Крај че вић пре ве ла име на у ро ма ну Ху го, де те у нај бо
љим го ди на ма Кри сти не Не стлин гер [Chri sti ne Nöstlinger]: 

Сви ли ко ви има ју име на са ка рак те ри стич ним не мач ким су фик си ма, 
та ко да их и сра змер но не у пу ће ни чи та лац мо же пре по зна ти као не мач ка/
ау стриј ска. Пре но ше ње зна че ња име на ре ше но је не бу квал ним пре во дом 
већ би ра њем и ин те гри са њем мор фе ма ко је ће чи та о ца нај лак ше упу ти ти 
на од ре ђе ну ко но та ци ју не мач ког екви ва лен та.

Иа ко се прак са ло ка ли за ци је име на све ви ше из бе га ва, као при мер 
до бре пре во ди лач ке прак се, ка да је реч о пре во ди ма за мла ђи уз раст, 
ау тор ка на во ди пре вод Да ло вог [Ro ald Dahl] Фан та стич ног го спо ди на 
Ли сца Је ле не Ка тић Жи ва но вић, ис тчу ћи да су име на у пре во ду по сми
слу по ду дар на с ори ги на лом, ду хо ви та и се ман тич ки сло је ви та. 

На при ме ру пре во да ро ма на Да ја не Вин Џо унс [Di a na Wynne Jo nes] 
Ха у лов по крет ни за мак (преве ла Ми ли ца Цвет ко вић), Ти ја на Тро пин по
ка зу је да је ком би на ци ја ло ка ли зо ва них и ори ги нал них име на уне ко ли
ко на мет ну та при ро дом се кун дар ног фан та стич ног све та у ко ји је ро ман 
сме штен. Сли чан по сту пак при ме ни ли су Ве сна и Дра шко Ро га но вић у 
пре во ду се ри ја ла о Ха ри ју По те ру Џо а не Ро у линг [Jo an ne K. Row ling], али 
ов де ау тор ка, ве ру је мо с пра вом, ис ти че би тан ути цај из да ва ча и еко ном
ски на мет ну тих крат ких ро ко ва за пре во ђе ње, ко ји су до при не ли 

ства ра њу спе ци фич не тран зи ци о не и пост тран зи ци о не по е ти ке пре во ђе ња 
за де цу кад су у пи та њу фан та зиј ски се ри ја ли: пре во ди се бр зо, уз мно го 
ви дљи ви је осла ња ње на син так су ори ги на ла, је зич ки че сто знат но све де
ни је и без до вољ но кре а тив но сти. 

За кљу чак мо но гра фи је Ти ја не Тро пин са др жи на црт си сте ма ти за
ци је и пе ри о ди за ци је по е ти ке пре во ђе ња за де цу. Исто риј ски раз вој пре
во ђе ња за де цу де ли се на три це ли не. Пр ви пе ри од, „од нај ра ни јих поче
та ка срп ске књи жев но сти за де цу (тзв. пред зма јев ског пе ри о да с кра ја 
18. ве ка) па до ра ног 20. ве ка, и кра ја Зма је вог до ба”, углав ном је обе ле жен 



649

све сним од сту па њем од ори ги на ла, „адап та ци ја ма, по ср ба ма и сло бод
ним пре пе ви ма”. Дру ги, од Пр вог свет ског ра та до кра ја Дру гог, обе ле
жа ва исто вре ме но по сто ја ње „адап та ци ја с ви со ким сте пе ном ло ка ли
за ци је” и ква ли тет них пре во да. Тре ћи пе ри од је онај ко јем је у нај ве ћој 
ме ри по све ће на мо но гра фи ја Ти ја не Тро пин. Иа ко се „на гло и де фи ни
тив но од у ста ло од ло ка ли за ци је бли ске по ср бљи ва њу (са из у зет ком сли
ков ни ца)” у овом пе ри о ду (до кра ја ше зде се тих) ис тра ја ва цен зу ри са ње 
иде о ло шки не при хва тљи вих са др жа ја, би ло из о ста вља њем, би ло ин тер
вен ци ја ма у тек сту. „Иде о ло шки мо ти ви са на цен зу ра” углав ном пот пу но 
не ста је осам де се тих го ди на 20. ве ка, а све уоч љи ви је по ста је и „до дат но 
ра сло ја ва ње пре во ди лач ких на че ла пре ма уз ра сту чи та о ца”, па пре во ди 
за нај мла ђе и да ље би ва ју адап ти ра ни, кра ће ни и још дра стич ни је ме ња
ни, у скла ду с пе да го шким ин тен ци ја ма и пред ста ва ма о де те ту и њего
вим по тре ба ма.

Дра го це на мо но гра фи ја Ти ја не Тро пин оцр та ва по е ти ку пре во ђе ња 
за де цу и њен исто риј ски раз вој, али, исто вре ме но, ука зу је и на бит но 
ме ња ње кон струк та де тињ ства у срп ској кул ту ри и на не за слу же но зане
ма ре не, а из у зет но зна чај не сег мен те раз во ја књи жев но сти за де цу. По 
из бо ру и об у хва ту гра ђе, ис тра жи вач ком по ступ ку и за кључ ци ма ова 
књи га пред ста вља зна ча јан до при нос и на у ци о књи жев но сти и тран сла
то ло ги ји.

Проф. др Љи ља на ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност

jo lji lja@g mail.co m
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ЛУЧЕУТАМИЦРНЕГОРЕ–КЊИГАПОЕТСКОГ
ИЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНОГИСКУСТВА

Ми лу тин Ми ћо вић, Лу че у та ми Цр не Го ре, СКЗ, Епар хи ја бу ди мљан ско
ник шић ка – Књи жев на за дру га срп ског на род ног ви је ћа, Бе о град –Под го ри ца, 
2021

Књи га Лу че у та ми Цр не Го ре Ми лу ти на Ми ћо ви ћа књи жев ни је 
и кул тур ни до га ђај по ет ског и ег зи стен ци јал ног ис ку ства. Са ста вље на 
од ве ли ког бро ја по је ди нач них тек сто ва, си ту и ра них и гру пи са них у 
те мат ски иза бра ним по гла вљи ма, ова књи га, сво јом ши ри ном, по ста вља 
и раз от кри ва ци ви ли за циј ску пу та њу жи во та у Цр ној Го ри, као и пу та
њу отво ре не књи ге ко ја се ба ви фе но ме но ло ги јом и по е ти ком ег зи стен
ци јал ног, књи жев ног и исто риј ског ис ку ства. За гле дан у бо жан ске и 
људ ске про сто ре би ћа и сви је та, у тра ди ци ју и са вре ме ност Цр не Го ре, 
у дје ло Пе тра Дру гог Пе тро ви ћа Ње го ша, у те ме про ла зно сти, ни шта
ви ла и вјеч ног жи во та, Ми лу тин Ми ћо вић пи сао је ову књи гу ду го, 
из га рао и са го ри је вао над те ма ма по сто ја ња, над суд би ном и про бле ми ма 
ста ре и са вре ме не Цр не Го ре.

Ем пи риј ски гле да но, Ми ћо вић у сво јим тек сто ви ма по сма тра и 
ту ма чи чо вје ка и би ће Цр не Го ре, њи хов од нос и етич ку па ра диг му у 
оном што је би ло и што се, у по ли тич кој ствар но сти да на шње Цр не Горе, 
гу би у вре ме ну. Ау тор го во ри о из вје сно сти про мје на, о од но су до бра и 
зла, о уз ви ше ном и ни ском, о под ви гу и по ни же њу, о до сто јан ству и 
са мо по ри ца њу соп стве ног иден ти те та и иско ни. Ми ћо вић ула зи у сна гу 
и ље по ту тра ди ци је, у те му па три јар хал но сти и бо гат ство жи вот ног ис
ку ства ко је ста је у текст и зна че ње умјет нич ког до ку мен та ко је свје до чи 
исти ну по сто ја ња. Ми ћо вић ди ја ло ги зу је пи та ња ства ра ња и жр тво ва ња, 
не ста ја ња и вас кр се ња, по том те мат ски ва ри ра по е тич ка и књи жев на 
пи та ња по е зи је и про зе, с на мје ром да је зи ком и тек стом са гра ди огледа
ло пу ног и ин тен зив ног про ми шља ња о људ ским мо гућ но сти ма и дјели
ма. Ми ћо вић у књи зи ево ци ра, по кре ће и от кри ва ми са о не, по ет ске и 
ли те рар не ври јед но сти Ње го ше вог дје ла, ан тич ку, би блиј ску, кла си ци
стич ку, ро ман тич ну ди мен зи ју ње го вог по гле да на сви јет, чу де сну моћ 
и сна гу ње го ве по е зи је. Јед ном ри јеч ју, Ми ћо вић Ње го ша отва ра пре ма 
са вре ме ном до бу. 

Из ши ро ког спек тра за пи та но сти над ста њем би ћа и сви је та, за гле
дан у не из ре ци ву енер ги ју Твор ца и ства ра ња, Ми лу тин Ми ћо вић сво јим 
тек сто ви ма кон кре ти зу је и оспо ља ва жи вот у Цр ној Го ри, и то у ду ху 
по е те и про зног пи сца ко ји се осла ња на исто риј ска са зна ња и текст који 
ће их учи ни ти ви дљи вим. Ми ћо вић се ис ка зу је кри тич ким ра до ви ма, 
есе ји ма, оду хо вље ним по ле ми ка ма, рас пра ва ма, као и ко лум на ма. Док 
пи ше о Ње го шу, он пре вас ход но го во ри о Ње го ше вом дје лу, али и о по
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ли тич ком ста њу у Цр ној Го ри, ње ној ет нич кој, етич кој, кул тур ној и 
књи жев ној тра ди ци ји, о иден ти тет ским, на ци о нал ним, вјер ским и дру
гим те ма ма „но вог чо вје ка” и „но ве” Цр не Го ре. Про це се ми је ња ња срп
ског по ри је кла, име на и је зи ка Ми ћо вић са гле да ва кроз ме ха ни зме пре
и ме но ва ња, по ти ски ва ња, бри са ња и не ста ја ња све га што има пред знак 
срп ске на ци о нал не тра ди ци је. Ми ћо вић се исти ни том ри јеч ју су прот ста
вља др жав ном на си љу и пи ше о тра ди ци о нал но схва ће ном иден ти те ту 
Цр но го ра ца, о Цр ној Го ри као про сто ру ко ји са др жи исти ну о кон ти ну
и те ту срп ског је зи ка, срп ске пра во слав не цр кве и обра зо ва ња у вла сти
том ду ху и тра ди ци ји. 

Ми лу тин Ми ћо вић сво јом књи гом из но си на ви дје ло ду бо ку дра му 
на шег вре ме на. У бор би за исти ну, осло њен на ре ал ност „не ви дљи ве 
књи ге”, ко ја „про ја вљу је оно што се не ви ди”, а што је нај ду бља ве за с 
уни вер зал ном су шти ном по сто ја ња, Ње го ше вим Гор ским ви јен цем и 
Лу чом ми кро ко зма, Ми ћо вић спа ја по ет ски до жи вљај ег зи стен ци је и 
Цр ну Го ру исто ри је и по е зи је, сва ко днев не ствар но сти и ви шег сми сла 
по сто ја ња.

Књи га Лу че у та ми Цр не Го ре, пре ма сво јој струк ту ри, са др жи „не
ко ли ко про ло шких тек сто ва” на по чет ку, а по том, у дру гом ди је лу, у три 
одјељ ка, иза бра не тек сто ве о Ње го шу, ње го вој по е ти ци, иде ја ма, симбо
ли ма, по ет ским и ме та фи зич ким ду би на ма. Од нос зе маљ ског и не бе ског 
пре лио се код Ми ћо ви ћа у ра зу ми је ва ње уни вер зал них ди мен зи ја Њего
ше вог дје ла. Ми ћо вић от кри ва Ње го ша на на чин што њим от кри ва нас, 
људ ске сла бо сти и уз ле те, зе маљ ску про ла зност и вјеч ни жи вот. У тре ћем 
ди је лу књи ге Ми ћо вић се ба ви пи сци ма, пје сни ци ма и ду хов ни ци ма, 
од но сно ства ра о ци ма и њи хо вим дје ли ма, од ми тро по ли та Ам фи ло хи ја 
до пи са ца и пје сни ка из Цр не Го ре и ши ре. Ми лу тин Ми ћо вић у сво ју 
књи гу уно си тек сто ве ко ји су на ста ја ли по во дом по ја ве зна чај них књи га, 
по во дом име на, ети мо ло ги је и зна че ња број них то по ни ма и од ре ди шта 
људ ских суд би на, по во дом ег зи стен ци јал них фе но ме на не ка да шњег 
ду ха вре ме на и жи во та у тран зи ци ји, јед ном ри јеч ју, од пре ег зи стен ције 
до по след њих вре ме на и њи хо вих ле ви ја тан ских и ми но та ур ских симбо
ла зла. 

Ау тор књи ге Лу че у та ми Цр не Го ре пи ше о ог њу и пла ме ну жи
во та и ства ра ла штва, о пат њи и бе смрт но сти, о жр тви и ка тар зи па да и 
уз ле та. Књи га Ми лу ти на Ми ћо ви ћа јед на је вр ста ду хов ног под ви га над 
те мом стра да ња и жр тво ва ња за жи вот из ван мр жње и омра зе, из ван 
са мо у ни ште ња и по ри ца ња, из ван ка и но а ве љев ског зла и са ти ра ња. У 
Ми ћо ви ће вој књи зи тре ба ви дје ти ту ди мен зи ју и са гле да ти бол ко ји код 
ау то ра про из во ди оштру ри јеч и кад је нај ду бље по так нут ту гом и опо
ме ном на зло ко је ра за ра је дин ство цр но гор ског чо вје ка. Ми ћо вић иде 
у срж про бле ма, у те му из не вје ра ва ња соп стве не тра ди ци је и ду хов но
сти, го во ре ћи о зло у по тре ба ма и на си љу над исто ри јом срп ског на ро да, 
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срп ског је зи ка, Срп ске пра во слав не цр кве, срп ске књи жев но сти у Цр ној 
Го ри. Ми ћо вић, та ко, сво јом књи гом, го во ри о ап сур ду не га ци је срп ског 
иден ти те та у Цр ној Го ри, о тра гич ним то ко ви ма по ли тич ких при ли ка 
и угро же но сти исти не у Цр ној Го ри. Ау тор књи ге на Цр ну Го ру не гле
да као на уса мље но остр во већ зе мљу пре да ка и по то ма ка, осло ње ну на 
ње го шев ску Цр ну Го ру, зе мљу ве ли ких пре га ла ца, уз ви ше них ви со ва и 
вр хо ва ко је је да на шња Цр на Го ра за рав ни ла иде о ло ги јом но ве Цр не Го ре.

Ста рој Цр ној Го ри је сим бо лич ки ва жан Ви дов дан, Ко со во, Све ти 
Са ва, све ти кнез Вла ди мир и сл., као што су пи сцу Ми лу ти ну Ми ћо ви ћу 
они ва жни у вер ти ка ли исто риј ске тра ди ци је о ко јој пи ше, а ко ју, на жа
лост, са вре ме на Цр на Го ра пред ста вља и при ка зу је у дру га чи јем кон
тек сту, бли ском по ли тич ком ин жи ње рин гу и про го ну. Ми лу тин Ми ћо
вић се у јед ном тек сту пи та: „Има ли Цр не Го ре” или – има ли иче га што 
је оста ло у исто риј ској исти ни о Цр ној Го ри. Од го вор на ова пи та ња 
ну ди Ми ћо ви ће ва књи га, ко ја и сво јим на сло вом го во ри о раз об ли ча ва
њу зла ко је раз гра ђу је би ће тра ди ци о нал не Цр не Го ре и Цр но го ра ца. 
Књи га Лу че у та ми Цр не Го ре го во ри о тра ги ци иден ти тет ских ди о ба, 
уто ли ко те жих што се у раз до ри ма пр во бит не ду хов но сти и је дин ства 
от кри ва ју по но ри исто риј ског ис ку ства. Ми ћо вић пи ше ар гу мен то ва но, 
с иро ниј ским ин век ти ва ма, с гро мо гла сном и пре кор ном ри јеч ју, прово
ка тив но, опо ми њу ће, с иде јом очу ва ња соп стве ног на сле ђа. 

Књи га од се дам сто стра на жан ров ски се мо же од ре ди ти као књи га 
есе ја, али и као ми са о ни па лимп сест јед ног ду хов ног тра га ња за суд би
ном вјеч не бор бе у тај ни по сто ја ња. Ми ћо вић ви ди Цр но гор ца као оног 
„ко ји има ту уну тра шњу по тре бу за ва тром и свје тло шћу, а не онај ко ји је 
ро дом из Цр не Го ре” (Ми ћо вић 2021: 17). За ње га, „у по след ње ври је ме” 
до га ђа се про цес уда ља ва ња „од ова квог ра зу ми је ва ња жи во та”. Ми ћо
вић ме та фо рич но са гле да ва про бле ме у Цр ној Го ри, мит ски их си ту и ра 
би блиј ским и по ет ским окви ри ма зла и од бра не од ње га. На ме та тек сту
ал ном пла ну, књи га је од го вор на те му ег зи стен ци је, на „људ ски жи вот 
као сно ви ђе ње стра шно”. Књи га је мор фо ло ги ја те ме зла с ко јим се и 
Ње гош бо рио у свом дје лу и те ме до бра ко ја из ра ста у ства ра њу и са зна
њу „бор бе не пре ста не”. Ми ћо вић и пи ше о злу да би га раз об ли чио и 
раз био. Ри је чи Све тог Пе тра Це тињ ског: „Цр но гор ци, ви сте са ми се би 
нај ве ћи не при ја те љи. Чи ни те што зна те, а не зна те што чи ни те”, ко је 
Ми ћо вић на во ди, осло ње не су и на кул тур но и ко лек тив но пам ће ње 
„зем них вре ме на” и „суд би не људ ске”. 

Син таг му „наш са вре ме ник” Ја на Ко та, ве за ну за Шек спи ра, Ми лу
тин Ми ћо вић ве зу је за Ње го ша, јер је Ње гош, као и Шек спир, ван вре ме на 
ври јед ност по ет ске ми сли. Ми ћо ви ћев став да је „чи тав сплет исто риј ских, 
кул тур них, на ци о нал них, ре ли гиј ских, ци ви ли за циј ских про бле ма” утка
но у „Ње го ше ву кон крет ну пје снич ку ег зи стен ци ју и ме та фи зич ку ми сао” 
ре зул ти ра за кључ ком да Ње го ше во дје ло има од го вор на „ду хов на и 
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кул тур на по мра че ња у Цр ној Го ри”. Сто га је Ње гош „наш са вре ме ник”, 
ства ра лац ко ји је и у на ше ври је ме, ка ко ка же Ми лу тин Ми ћо вић, „нај
ин тен зив ни је об но вио фун да мен тал ну по ле ми ку свих си ла ко је чо вјек 
и ври је ме но се у се би”. Сто га, Ми ћо ви ће ва књи га има по ле мич ки ка рак
тер у од но су на осо би не и свој ства но вог до ба у Цр ној Го ри, али и ши ре 
од то га, на „дра му по стан ка но вог сви је та, но вог људ ског уни вер зу ма”. 
Ње го ше ва књи га освје тља ва људ ске и бо жан ске исти не, „по ка зу ју ћи”, 
ка ко ка же Ми ћо вић, „тим ми стич ним по слом да је по е зи ја нај ду бља ствар
ност, а ствар ност сли је пи ток вре ме на ко ји не ма кад да ста не и да је ра зу
ми је” (Ми ћо вић 2021: 47). Ми ћо ви ће ва књи га по ка зу је ка ко „нај ду бља 
ствар ност” Цр не Го ре ула зи у ли те рар ни, пу бли ци стич ки и кри тич ки 
ди ја па зон по гле да на сви јет.

Сим бо ли ка Ње го ше ве „искре та мом об у зе те” на ра сла је до лу че у 
та ми Цр не Го ре, до књи ге као исти не о дра ми вре ме на, о „тор же ству 
ужа са” и „пре у жа сној бор би” са со бом и сво ји ма. Ми ћо ви ће ва књи га 
но си бор бу за до сто јан ство и од бра ну срп ског име на и пам ће ња, ње го вог 
оп стан ка и сло бо де. С тим у ве зи, ау тор го во ри ка ко „не ки ми сле да би 
лак ше да нас пи са ли и ми сли ли и жи вје ли да ни је Ње го ша” (Ми ћо вић 
2021: 50), ме ђу тим, ка ко ка же ау тор, „Ње гош и да нас су ве ре но вла да, 
оста ју ћи још уви јек нај љеп ши и нај ве ћи вла ди ка, и у жи во ту и у по е зији 
свог на ро да” (Ми ћо вић 2021: 50). Ми ћо вић на гла ша ва зна чај Ње го ше вог 
по ет ског на сле ђа. За то и ка же да „ни ко ко је од ра стао на срп ском је зи ку, 
по себ но са ових про сто ра, не мо же да за ми сли се бе ни сво ју кул ту ру, ни 
Цр ну Го ру, без ње го вог пје снич ког дје ла. Ње го ви сти хо ви су основ на 
кон сти ту ци о на струк ту ра Цр но го ра ца, ко сов ских Ср ба” (Ми ћо вић 2021: 
72), „култ них и кул тур них осло на ца Цр не Го ре”. За Ми лу ти на Ми ћо ви ћа 
ра за ра ње „лов ћен ског ол та ра” знак је „ад ског на сле ди ја” (Ми ћо вић 2021: 
74) и знак ду бо ког ја за из ме ђу Ње го ше ве ми сли и „но ве” Цр не Го ре која 
кроз по ја ву „ме ха ни зма дру штве ног жи во та [...] гу та ње ну истин ску суп
стан цу, истин ску про шлост, име, је зик, лик”. Ми ћо вић сма тра да „по
сто ји ор га ни зо ва на на мје ра, угра ђе на у иде о ло ги ју „но вог цр но гор ског 
иден ти те та” да се „[...] на пу не уста зе мљом сви ма” ко ји го во ре о ста рој, 
ње го шев ској Цр ној Го ри („Из те на мје ре до ла зе и ком про ми та ци је на
ро да и кул ту ре ко ја др жи ту му ку, да је „ре тро град на”, „ме га ло ман ска”, 
„ми то ман ска”, „мрач на”, „сред њо вје ков на”, „ви зан тиј ска”, Ми ћо вић 2021: 
82). Ми ћо вић по ка зу је да ни је, да је ри јеч о бо га том ис ку ству тра ди цио
нал но схва ће не Цр не Го ре. 

Књи га Лу че у та ми Цр не Го ре чи та се с па жњом јер она сво јим тек
сто ви ма от кри ва ду би ну искон ске Цр не Го ре у ту ма че њи ма и до жи вља
ји ма Ње го ша, Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Ни ко ле Пе тро ви ћа, по том, 
пи са ца и пје сни ка два де се тог ви је ка – Ива Ан дри ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, 
ми тро по ли та Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, Ран ка Јо вови
ћа, Жар ка Ко ма ни на, Ко сте Ра до ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Пе тра Са ри ћа, 
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Ра до ми ра Уља ре ви ћа. Ми ћо вић сво јим тек сто ви ма ожи вља ва сна гу књи
жев ног уни вер зу ма, сна гу ства ра ња у дје ли ма Вас ка По пе, Бран ка Миљ
ко ви ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа. Тек сто ви о овим ства ра о ци ма на ста
ја ли су ра зним по во ди ма, али сви они го во ре о Ми ћо ви ће вој ве за но сти 
за њих и њи хо во дје ло. Не за бо ра вља Рај ка Но га, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
Ми о дра га Трип ко ви ћа, Ко сту Нин ко ви ћа, Ви та Ни ко ли ћа, Или ју Ла ку
ши ћа, Бе ћи ра Ву ко ви ћа, Бу ди ми ра Ду ба ка, Ан дри ју Ра ду ло ви ћа, Иго ра 
Рем са. Ми ћо вић пи ше о Ка ме ном гра ду Рат ка Ву ла но ви ћа, о исто ри ча ру 
Че до ми ру Лу чи ћу, пи ше о Мо ми ру Вој во ди ћу, Влај ку Ћу ла фи ћу, пи ше 
о Ру си ји и Ру си ма, јед ном ри јеч ју, о ши ре схва ће ној мно го знач но сти 
сло вен ске, срп ске и цр но гор ске тра ди ци је. 

На кра ју, књи га Ми лу ти на Ми ћо ви ћа има сна гу исти не и ми са оно
сти, лу цид но сти и ви зи о нар ства ко ји су и у ње го вој по е зи ји, и у про зи, 
са гла сни с пер спек ти вом Лу че у та ми Цр не Го ре ко ја, раз об ли ча ва ју ћи 
зло, осва ја до бро. Књи га по се би је до бро и бла го дат ко ја окре пљу је и 
учвр шћу је исти ну о на ма у на шем вре ме ну. И не са мо то, о чо вје ку и на
ро ду у свим вре ме ни ма ис ку ше ња и људ ских сла бо сти, у по је ди нач ном 
и оп штем чо вје ко вог сми сла по сто ја ња. 

Књи жев ну ври јед ност и зна чај књи ге Лу че у та ми Цр не Го ре по твр
ди ло је пре сти жно књи жев но при зна ње Ми ро сла вље во је ван ђе ље, ко је 
је књи жев ник Ми лу тин Ми ћо вић до био за ову књи гу. 

Проф. др Ли ди ја ТО МИЋ
Уни вер зи тет Цр не Го ре

Фи ло ло шки фа кул тет
li di ja.to micpg@gmail.co m
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ИНДИЈАУСРПСКОЈКЊИЖЕВНОСТИИКУЛТУРИ

Ин ди ја и срп ска књи жев ност, збор ник ра до ва, уред ник Не ма ња Ра ду ло
вић, За ду жби на „До си теј Об ра до вић”, Бе о град 2021

Сед ми по ре ду збор ник на уч них ра до ва ко ји је об ја ви ла За ду жби на 
„До си теј Об ра до вић” ни је књи га ве ли ка по свом оби му ни ти по ти ра жу, 
али је сте ве ли ка по сми са о ном за ма ху сво га на сло ва: Ин ди ја и срп ска 
књи жев ност. Чи та лач ку па жњу при су сре ту са овом пу бли ка ци јом 
нај пре по бу ђу је чи ње ни ца да се у ње ном на зи ву зна чењ ски до ди ру је 
не што по зна то и при сно, као срп ска књи жев ност, са оним што је у на шем 
до жи вља ју ве ли ко, да ле ко, не по зна то и чу де сно, као што је Ин ди ја – та 
зе мља ко ју је још Вук, ко ри сте ћи се не ко ли ким сти хо ви ма усме не тради
ци је, у реч ни ку опи сао не као ге о граф ски по јам и ствар ни про стор, већ 
као бај ко ви то ме сто и из ма штан свет: „ђе штир ко њу ра сте до ко ље на / 
ђе те ли на тра ва до ра ме на, / От кле ни кад не за ла зи сун це”. При влач на 
моћ на сло ва но вог збор ни ка До си те је ве за ду жби не оту да по ти че из нај
ма ње два из во ра: пр ви је сво је вр сна се ман тич ка на пе тост што на ста је 
до ти ца јем две ју су прот но сти, од но сно спо јем по зна тог и не по зна тог, 
бли ског и да ле ког, до ма ћег и стра ног, а дру ги би се мо гао пре по зна ти у 
им пли цит но са др жа ном обе ћа њу да ће се тај чуд но ва ти срп скоин диј ски 
кон такт са гле да ти не по сред ни је, по сто је ће кул ту ро ло шке не по зна ни це 
у од ре ђе ној ме ри раз ре ши ти, а чи та њу би ти да та ау ра јед ног, пре све га, 
от кри ва лач ког ис ку ства. По слу жив ши се ме та фо ром ко јом је уред ник 
збор ни ка, Не ма ња Ра ду ло вић, за по чео сво ју „Реч уна пред”, мо гли би смо 
ис та ћи да је, с јед не стра не, об ја вљи ва њем ове књи ге тек за по чет оп се
жан и мо жда не до вр шив по ду хват на уч ног ра све тља ва ња ра зно вр сних 
на чи на на ко је се на об зор ју на шег је зи ка, фол кло ра и књи жев но сти 
про ја вљу је лик Ин ди је, али да је, са дру ге, стра ни ца ма ове пу бли ка ци
је за си гур но по пу ње но не ко ли ко пра зних ме ста на по ли ца ма исто ри је 
срп ске кул ту ре. По што су сли ке Ин ди је у наш ду хов ни хо ри зонт, по ред 
свих дру гих на чи на, при сти за ле и по сред ством пу то пи са, ва ља ло би 
ука за ти на ле пу сим бо ли ку што про ис хо ди из чи ње ни це да се збор ник 
ко ји се ба ви ин диј ским те ма ма об ја вљу је упра во под окри љем на шег, уз 
Све тог Са ву, у кул ту ро ло шком сми слу нај зна чај ни јег пут ни ка – До си
те ја Об ра до ви ћа.

Мо ти ви са на ши ро ким зна чењ ским за хва том на сло ва, у чи та лач кој 
све сти се ра ђа ју пи та ња о то ме ка ко из гле да тај про стор на ко ме се срп
ски и ин диј ски свет су сре ћу, на ко јим то тач ка ма ове две тра ди ци је 
до ла зе у од нос, и ка кви су прав ци тих ра зно вр сних кул тур них кре та ња? 
Ка ко нам при ло зи збор ни ка по ка зу ју, срп ски умет ни ци и на уч ни ци, књи
жев ни ци и исто ри ча ри, ис по ља ва ли су ин те лек ту ал ни ин те рес пре ма 
Ин ди ји ко ји је че сто био обе ле жен и из ве сним сте пе ном фа сци ни ра но сти, 
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због че га је њи хо ва же ља за упо зна ва њем ових да ле ких и кул тур но раско
шних про сто ра из ну тра не рет ко би ла гре ја на и ра до шћу чу ђе ња. Ме ђу
тим, нео п ход но је ис та ћи и то да је, бу ду ћи пре пу ште но на уч ном ен ту
зи ја зму по је ди на ца, ис тра жи ва ње ин диј скосрп ских од но са у до ма ћој 
ака дем ској сре ди ни би ло ли ше но би ло ка кве си сте ма тич но сти, ако се 
из у зме по сто ја ње ин до ло шке ка те дре у За гре бу, на ста ле тек у окви ри ма 
дру ге Ју го сла ви је, на чи јем се окру глом сто лу Ју го сла ве ни и Ин ди ја, 
одр жа ном 1965. го ди не, мо гла чу ти и по не ка реч о срп ској кул ту ри.

Го во ре ћи у на че лу, и ри зи ку ју ћи пад у не при ме ре но упро шћа ва ње 
ства ри, мо гло би се ка за ти да чи та ње ра до ва овог збор ни ка, из ме ђу оста
лог, от кри ва да су пу та ње срп ских те жњи ка по зна њу ин диј ског све та 
би ле у нај ма њу ру ку дво ја ке. Пр ва се оства ри ва ла пу то ва њи ма, да кле, 
рас про сти ра ла хо ри зон тал но, а по том уоб ли ча ва ла по сред ством пу то
пи сне про зе, у ко јој увек има и не чег огле дал ског, јер у оно ме што пу
то пи сац у ту ђи ни ви ди, од но сно у оно ме што су на ши пут ни ци и пи сци 
уо ча ва ли у не по сред ном до ти ца ју са Ин ди јом и ње ним ка ко ма те ри јал
ним та ко и ду хов ним бо гат стви ма, у се би са др жи, по ло ги ци по врат ног 
деј ства, и еле мен те на шег пор тре та, сли ку нас са мих. Дру га пу та ња овог 
до ди ра је вер ти кал на, због то га што се про сти ре по ду би ни и се же у ко рен 
ис тра жи ва них по ја ва, а ти че се пре вас ход но на сто ја ња да се у осно ва ма 
на ше усме не и књи жев не ста ри не пре по зна ју тра го ви ин диј ских из во ра, 
то јест да се из на ђу по у зда не па ра ле ле и про на ђу, или ба рем на слу те, 
кон крет ни са др жа ји и глав на свој ства за јед нич ког је згра срп ске и ин диј
ске усме не тра ди ци је. У осно ви ова квих ис тра жи вач ких ам би ци ја ни је 
те шко пре по зна ти те жњу да се од го во ри на пи та ње ко ли ко је за пра во 
Ин ди је по хра ње но у на ма, од но сно чу ва ли наш по глед на све ту у се би и 
јед ну ста ру и пра ста ру, за пре те ну, али ипак уоч љи ву, ин диј ску ди мен зију?

Прем да се на пр ви по глед чи ни да се дам тек сто ва, ко ли ко их збор
ник бро ји, ни је до вољ но чак ни да се нач не на сло вом књи ге на ја вље на 
те ма, чи та лац вр ло бр зо уви ђа да са бра ним ра до ви ма ни су са мо те мати
зо ва ни по је ди нач ни до ти ца ји срп ске и ин диј ске ду хов не ба шти не већ је 
њи хо вом ис тра жи вач ком и са др жин ском ра зно ли ко шћу вр ло упе ча тљи во 
пре до че но се дам чи та вих аспе ка та срп скоин диј ских кул тур них од но са. 
При ло га је, да кле, по бр о ју ре ла тив но ма ло, али је за уз врат њи хо вим уну
тра шњим по гле дом об у хва ће но из ра зи то мно го: од еп ских тра ди ци ја до 
ме ђу рат них ин те лек ту ал них стру ја ња, од фол клор не има ги на ци је до ре
не сан сних књи жев них сти ли за ци ја, од иде ја о по ре клу Сло ве на до им пре
си о ни стич ким по ступ ци ма са зда них пу то пи сних сли ка.

Чи та ју ћи збор ник Ин ди ја и срп ска књи жев ност, то јест сту ди ју 
Алек сан дра Ло ме, мо же мо са зна ти, ре ци мо, ко ли ко ду бо ко се же се ман
тич ки ко рен за кле тве: „та ко ми ово га ко ла не бе сно га”, у ка квом зна чењ
ском са од но су сто је ре чи „вре ме” и „вр те ти се”, или у ко јој тач ки сми сла 
се до ди ру ју Кар на из Ма хаб ха ра те, Па тро кло из Или ја де и Ми лош Оби лић 
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из ко сов ског епо са. На сли чан на чин нам и при лог Ли ди је Де лић от кри ва 
да је спек тар пред ста ва о Ин ди ји у на шем усме ном фол кло ру из ра зи то 
раз у ђен, пр вен стве но због то га што су се прет по став ке о овој да ле кој ис
точ ној зе мљи, као ме сту хе те ро то пи је, у ко лек тив ној има ги на ци ји ла ко 
при ла го ђа ва ле раз ли чи тим те мат ским кру го ви ма на род них пе са ма. Оту
да не чу ди што је Ин ди јом не кад на зи ван про кле ти про стор „Бо жјег 
не за ко ња”, озна ча ва но ста ни ште смр ти или обе ле жа ва на сре ди шња, 
ли ми нал на зо на, ана лог на хтон ском про сто ру го ре (ко ја се у пе сма ма с 
те мом „же нид бе с пре пре ка ма” про сти ре из ме ђу две без бед не крај ње 
тач ке: не ве сти ног и мла до же њи ног до ма), а не кад упу ћи ва но на бај кови
ту, иде ал ну зе мљу, од но сно свет плод но сти, оби ља и бла го ста ња. 

Су срет се ова квим са зна њи ма ис тан ча ва свест о на шој тра ди ци ји и 
ши ри хо ри зонт ра у ме ва ња срп ске кул ту ре, јер чи та лац слу ти по ме ра ња 
у еле мен тар ној рав ни ства ри, осе ћа да се не ким од основ них кул тур них 
пој мо ва от кри ва ју но ва те жи шта, да се пред њим, у из ве сном сми слу, 
ра све тља ва не са мо ко рен већ и ко рен ко ре на. Фи гу ра тив но ре че но, чи
та њем ра до ва са бра них збор ни ком Ин ди ја и срп ска књи жев ност до жи
вљај на ше усме не тра ди ци је као да на мах за до би ја не ко ли ко но вих под
зем них спра то ва.

Ка да је пак реч о до ма ћој пу то пи сној књи жев но сти, чи јим су се те
мат ски ре ле вант ним при ме ри ма ба ви ли Го ран Мак си мо вић и На ђа Ђу рић, 
ва жно је на гла си ти да се у оку пу то пи са ца, ко ји у јед ном ме то ни миј ском 
и сим бо лич ком сми слу пред ста вља ју со чи ва срп ске кул ту ре, при су сре ту 
са овом зе мљом, пре све га, ра ђа ла ду бо ка фа сци ни ра ност оним што је 
ве ли ко и дру га чи је, а што, у по је ди но сти ма, про ис ти че из вер ске ра зно
ли ко сти, кул тур не рас ко ши, дру штве не ра сло је но сти и при род них бо гат
ста ва Ин ди је. Ме ђу тим, иа ко је у до жи вља ју на ших пут ни ка по ступ но 
ра сло осе ћа ње дру го сти, оно се у ко нач ни ци ни је пре о бра ћа ло у не га тив
ност за тва ра ња пред но вим и не по зна тим, ко је би он да вр ху ни ло ис ку
ством стра но сти већ на про тив, ин тен зи ван ути сак о дру го сти на подло
зи срп ске кул тур не отво ре но сти ре зул ти рао је енер ги јом при влач но сти, 
же љом за до ди ром и са зна ва њем, па чак и те жњом за не ком вр стом са
жи вља ва ња и сје ди ње ња – о че му ре чи то све до чи чи ње ни ца да се ау тор 
књи ге Та мо амо по Ис то ку ис под по је ди них тек сто ва пот пи си вао не 
као Ми лан Јо ва но вић Мор ски већ као Ми лан Јо ва но вић Бом бај ски. Пу
то пи сци у та квим тре ну ци ма над ра ста ју сво ју основ ну уло гу, јер ви ше 
не пред ста вља ју са мо пут ни ке са на гла ше ним ли те рар ним ам би ци ја ма, 
ко ји иза се бе оста вља ју тек јед но књи жев но до ку мен тар но де ло или, у 
бо љем слу ча ју, књи жев но у мет нич ко све до чан ство о не кој да ле кој зе мљи, 
већ по ста ју ви нов ни ци сво је вр сне кул тур не ми си је, од но сно ли те рар не 
фи гу ре чи ја глав на вред ност ни је у сме ло сти пу ког оти ски ва ња у бе ли 
свет не го у то ме што су лич ним тру дом и по све до че ном са знај ном и 
ху ма ни стич ком отво ре но шћу спре за ли ствар не ве зе из ме ђу уда ље них 
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тра ди ци ја, због че га Го ран Мак си мо вић Јо ва но ви ће во де ло с пра вом 
на зи ва пу то пи сном сту ди јом кул ту ре.

Ра дом Слав ка Пе та ко ви ћа ин тер пре та тив ној ана ли зи под врг нут је 
мо но лог јед ног од Др жи ће вих ори ги нал них драм ских ли ко ва, то јест 
го вор ко јим је не са мо ево ци ра на по вест о пу то ва њу у Ин ди је: Ма лу, 
Ве ли ку, Но ву и Ста ру већ и от кри ве на тај на о по сто ја њу два све та и ра
зли ци из ме ђу љу ди „на хвао” и љу ди „на збиљ”. На и ме, у про ло гу ко меди
је Дун до Ма ро је, ко ји је пред пу бли ком у гра ду Све тог Вла ха из го во рио 
не гро мант Ду ги Нос од Ве ли ци јех Ин ди ја, као да је до шло до умет нич ке 
син те зе раз ли чи тих ли те рар них и фол клор них пред ста ва о Ин ди ји, те 
је пу то пи сна при ча о овим „зе мља ма” пре до че на као низ из ра зи то сло
же них и але го риј ски за сно ва них до жи вља ја, ко ји ма се на по сре дан на чин 
раз ре ша ва ју мно ге за го нет ке људ ске при ро де, а па жљи вом слу ша о цу 
омо гу ћа ва сво је вр сни са знај ни скок.

Не ма ња Ра ду ло вић, уред ник збор ни ка и ау тор за вр шног тек ста, 
ис тра жи вач ку па жњу по све тио је чи ње ни ци да се у пр вој по ло ви ни два
де се тог ве ка, уну тар ши рег кон тек ста ин диј скосрп ских кул тур них 
кон та ка та и ду хов них ве за, ве о ма зна чај ним ука зи вао на чин на ко ји су 
у срп ској кул тур ној јав но сти и раз ли чи тим ин те лек ту ал ним кру го ви ма 
пер ци пи ра не лич ност и иде је Ма хат ме Ган ди ја. До ма ћи ин те лек ту ал ци 
ма хом су у Ин ди ји сим бо лич ки пре по зна ва ли па ра диг му чи та вог Исто
ка, а за тим, по ис тој ло ги ци, у фи гу ри и ми си ји Ма хат ме Ган ди ја ви де
ли сво је вр сни до каз ду хов не ви тал но сти чи та вог ин диј ског под не бља. 
Због то га ту ма че ње и вред но ва ње Ган ди је ве по ли тич кофи ло зоф ске 
док три не ни је зна чи ло са мо ус по ста вља ње ин те лек ту ал ноана ли тич ког 
од но са на спрам јед ног са вре ме ног свет ског фе но ме на већ је у од ре ђе ној 
ме ри има ло и сми сао вред но сног опре де ље ња. 

Иа ко су из ме ђу, ре ци мо, зе ни ти ста и вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро
ви ћа по сто ја ле не ма ле раз ли ке у по гле ду на свет, и са јед ног и са дру гог 
ста но ви шта Ма хат ма Ган ди пре по зна ван је као ау тен тич ни глас Ин ди
је, а ње го вим ре чи ма ни је са мо при зна ван ду хов ни ау то ри тет већ им је 
при пи си ван и сво је вр сни ме си јан ски оре ол. У иде а ли зо ва ној Ган ди је вој 
сли ци зе ни ти сти су ви де ли об но ви тељ ску сна гу ко ја ру шној Евро пи 
мо же до не ти пре по род, а вла ди ка Ни ко лај је на Ган ди ја ука зи вао као на 
при мер да хри шћан ске ме то де, по пут по ста, мо ли тве и ћу та ња, у до ме
ну по ли тич ких бор би има ју де лат но деј ство, прем да их у овом слу ча ју 
спро во ди је дан не хри шћа нин. Да кле, и јед но и дру го гле ди ште у Ган
ди је вој по ја ви уо ча ва ова пло ће ње упра во оних сна га и вр ли на ко је не до
ста ју Евро пи то га вре ме на. Ле во ори јен ти са ни ин те лек ту ал ци, као и они 
код ко јих је ан гло фил ска цр та би ла из ра же ни ја, има ли су, раз у ме се, дру
га чи ји до јам о по ли тич ком про фи лу ин диј ског ду хов ног во ђе. Ме ђу тим, 
не не ги ра ју ћи да је већ ха ри зма тич на лич ност Ма хат ме Ган ди ја би ла до
вољ на да иза зо ве па жњу срп ске ин те ли ген ци је, Не ма ња Ра ду ло вић ис тиче 
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и то да су на пред ста ву ко ја је о ин диј ском во ђи фор ми ра на у на шој јав
но сти при лич но ути ца ле и сил ни це ши рег, ме ђу рат ног, дру штве ноисто
риј ског кон тек ста, ка да је Евро пи, од но сно све ту у кри зи и опа да њу, 
не рет ко су прот ста вљан Ис ток као не ка вр ста ви та ли стич ке ан ти те зе. 

Ка ко ви ди мо, збор ни ком се скла па је дан са др жин ски бо гат и ко
ло ри тан мо за ик ду бо ких срп скоин диј ских ду хов них ве за, кул тур них 
до ди ра, али и пло до твор них ин те лек ту ал них и по ли тич коиде о ло шких 
ути ца ја. У том сми слу, ова књи га се по но ви ни ука зу је као јед но ле по и 
зна чај но от кри ће, а по сво јој уну тра шњој фи зи о но ми ји и на уч ноис тра
жи вач ким до ме ти ма пред ста вља не са мо зна ча јан при лог из град њи ин
до ло ги је у срп ској ака дем ској сре ди ни, већ и по у здан осло нац бу ду ћим 
књи га ма ко је ће се на ову, на да мо се, на ста ви ти. 

Мср Не ма ња КА РО ВИЋ
Учи тељ ски фа кул тет 

Уни вер зи те та у Бе о гра ду
ne ma nja.ka ro vic @uf.bg .ac .rs 
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ЛИКОВАЊЕНАДСТРВИНАМАВЕЛИКИХЛЕПОТА:
ОХАОТИЧНОЈЕВОКАТИВНОСТИРОМАНА

ПОГОВОРДАВИДААЛБАХАРИЈА

Да вид Ал ба ха ри, По го вор, Ча роб на књи га, Бе о град 2021

По чи та њу књи ге та ко гу сте да је сте шње на ко ри ца ма као окло пом, 
чо ве ку при ву че ном ње ним не мо гу ћим бу ја њем у спо ља шњост, у свет 
ко ји сви си лом при ли ка де ли мо, до ђе, раз у ме се, да је без па у зе, да не 
ка же мо чим пре, из но ва про чи та. Углав ном је то раз ло жан и ис пра ван 
под сти цај у ње му. Пре сну ствар ност нај лак ше је про ва ри ти са ја ким 
за чи ни ма сно ви ђе ња. Ау тор овог тек ста је по сле чи та ња По го во ра Да
ви да Ал ба ха ри ја, јер овај ро ман је сте та и та ква књи га из пр ве ре че ни це, 
ипак од у стао од нео д ло жног дру гог чи та ња – ма кар од оног ком плет ног. 
По го вор је, баш као што су то краљ, др жа ве и су сре ти о ко ји ма го во ри, 
ма ла ле по та, а ма ле ле по те су хи ро ви ти је од ве ли ких, ко је и пој ми мо 
као та кве јер су упа дљи во склад ни је. У ха о тич но сти ле по те ма лих ства ри 
те шко је ужи ва ти по дру ги пут.

Но, Краљ (ина че, име но ван ма лим по чет ним сло вом) ко ји је, услов
но ре че но, глав ни ју нак Ал ба ха ри је вог ро ма на, ако то ни је африч ки 
кон ти нент, фи зич ки и ду хов ни, на ком је ње го ва ми ни ја тур на и не у хва
тљи ва кра ље ви на, уми ре већ у пр вој ре че ни ци. Ме ђу тим, по што ари
сто кра ту ка квим те шко мо же да се за ми сли ије дан мо нарх, на и ме ари
сто кра ту без не по треб них ску по це но сти, за ког је, као вр сном ка зи ва чу, 
ве ро ват но при ча нај ску по це ни ја, ари сто кра ту ко ји је осло бо ђен свих 
ви шко ва, чи та лац се би те шко мо же пред ста ви ти, па га још та квог, не
пред ста вље ног, ви де ти где уми ре од мах, Ал ба ри јев при по ве дач ће, без 
од ла га ња, ру лет оне о би ча ва ња за вр те ти још ја че. Он не ће би ти за у ста
вљен до по след ње стра ни це По го во ра и та кав ће чи та о цу пру жи ти ин тен
зив но, а услед бр зих сме на фо ка ли за то ра, не рет ко за му ће но про ми ца ње 
вре ме на, те ма, мо ти ва и њи ма им пли ци ра них за го нет ки. Ко у при по
вед ну јед на чи ну ро ма на бар с вре ме на на вре ме не увр шћу је слу чај, 
произвољ ност или сти хи ју, осе ти ће чи та ју ћи По го вор не при ја тан на пор 
и не ће у сле де ћем ис ка зу от кри ти и ти хо оду ше вље ње не пред ви ђе ним: 
„Про ла зи ли смо кроз жи вот као ка мен чи ћи не на мер но уда ре ни коњ ским 
ко пи том, вој нич ком чи змом или ба лет ском па ти ком”1.

Сно шај дво је ано ни му са, јед ног Афри кан ца и јед не Евро пљан ке, 
уда ра фил тер свим сли ка ма, сце на ма и си ту а ци ја ма ко је ће се ни за ти. 
Блас фе ми ја огла ше ног цр кве ног зво на у тре нут ку окон ча ва ња „ерот ског 
ма ра то на” сво ди се – да кле не си ро ма ши не го по при ма од го ва ра ју ћу 
ме ру, ме ру до стат но сти – на бол ну иро ни ју, јер зво ном ни шта са крал но 

1 Al ba ha ri, Da vid. Po go vor. Be o grad: Ča rob na knji ga, 2021, str. 29–30.
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ни је на ја вље но. Ис по ста ви ће се да, та ко ђе, иро нич но ко мен та ри сан као 
„ве ли чан стве ни”, су срет Афри кан ца Су леј ма на и Евро пљан ке Ха ни 
за вр ша ва са мо на ван ред ном те ле сном ужит ку ко ји је, ма ко ли ко ван ре
дан био, пре све га, пра жње ње. Па ипак, љу ди на ули ци ри да ју и ур ла ју, 
а Ха ни, као не ко ко је до ма ло час, по сле вр хун ца са об да ре ним љу бав
ни ком ин фан тил но уз ви ки вао сво је име, жа ли за пре ми ну лим Кра љем 
– она га је, по соп стве ном при зна њу, је ди на во ле ла. Не што се у ли ко ви ма 
де ша ва. У ства ри, не што се бит но де ша ва. Шта ка же оста так ро ма на, да 
ли је оно пра жње ње, и ко лек тив но пра жње ње на ули ци, као про чи шће ње 
не га тив них ефе ка та кроз ста ри, на мер но скра ће ни уз вик le roi est mort!, 
ме то ни ми ја за исто риј ски, уни вер зал ни од нос из ме ђу два кон ти нен та?

Суд би на Евро пе би ће ри ко ше ти ра на суд би на Афри ке. Зло ста вљан 
и из ра бљи ван, Цр ни кон ти нент под нео је стру је ха о са ко је ће тек об у зе ти 
Евро пу и, ка ко се мо же оче ки ва ти по сле чи та ња По го во ра, об у зе ће је са
свим. Слу ти се, ме ђу тим, да Евро па по сле то га не ће до би ти но ву шан су, 
као што ју Афри ка, та пра ва чо ве ко ва по стој би на, стал но до би ја. Ак о 
не што мо же мо ре ћи о Кра љу, том фан том ском надли ку у овом ро ма ну, 
том цр ном Аха све ру, то је да је он не на ме тљи ви ве сник овог ис ку ства 
кон стант ног ме ња ња, све до не по бит не смр ти. За ње га, она ни је муч на: 
смрт је од ле пљи ва ње у све тлост, ма да се с пр вим ко ра ком на ње ном тлу 
по кој ник мо ра за те ћи у та ми.

Као надлик, Краљ је у пр вом ре ду сим бол, а као та кав он је све док 
ра за пи ња ња Хри ста, Тор ке ма ди них про го на, осва ја ња и пљач ка ња 
Афри ке, африч ких ре во лу ци ја, али и ни ца ња кон цло го ра по европ ског 
тлу. Хро но топ ко ји му је свој ствен – а што се мо же ре ћи и по во дом дру
гих на ра тив них то ко ва у Ал ба ха ри је вом ро ма ну – увек је ниг ди на, ниг
ди на или пра зни на што оста је по сле се ље ња из епо хе у епо ху, с кон ти
нен та на кон ти нент. Име ко нач ној ниг ди ни је хо тел ска со ба у Ци ри ху. 
Та ко сте рил но, та ко си гур но и ком фор но, ско ро стра шни је од де ла Све те 
Ин кви зи ци је.

Вре ме и про стор се сво јом про из вољ но шћу об ру ша ва ју и на дру ге 
ли ко ве: на сек су ал но али и ми са о но по тент ног Со мал ца Су леј ма на, џан
гри за ву и, по пут Не мач ке из ко је до ла зи, рас по лу ће ну Ха ни Гретл, до бро
ду шног Бон гу, за гле да ног у ису со ли ко хо да ње по во ди Бо ба Мар ли ја, 
или пак жи во пи сног Дра га на, срп ског/ју го сло вен ског зма ја ко ји је увек 
при пра ван за под виг, а уме и да кон ци зно при по ве да о оп шир ној исти ни 
Кра ље вог жи во та, те на фила те ли сту и про фе со ра Ба бо ви ћа са сво јим 
да ле ко се жним пре да ва њи ма на ко ји ма сту ден ти пред не згод ним те ма ма 
мо ра ју да бе же под ка те дру, где је их је по сле те шко на ћи.

У вр тло гу Исто ри је, вр тло же се и ње ни нај ма ње кр ва ви тра го ви – 
опиљ ци кул тур не исто ри је. Ци та ти Сту бли ће вог Фил ма из нај бо љег, но
во та ла сног пе ри о да („са мо ре кла ме и – ди ле ме!”), Елек трич ног ор га зма 
о че тири ма ја ха чи ма Апо ка лип сеу но вом све тлу – сек су, дро ги, на си љу и 
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стра ху – за тим ми ми кри ра ни на слов пе сме но во сад ске гру пе Boyе (до ста! 
до ста! до ста!), осврт на нај о ми ље ни ју сев да лин ку Цу не та Гој ко ви ћа, 
али и на за СФРЈ про бле ма тич не и хи по те тич ке чет нич ке пе сме ко је је 
пе вао у Чи ка гу, као и дру га ре фе рен ци ра на оства ре ња ко ја чи не ову глав
но стру ја шкоал тер на тив ну ме ша ви ну, та ко ђе ће чи та о це на ви кле на 
поп кул тур ни ми ље, на ко ји је – за што да не? – на вик нут и Ал ба ха ри јев 
при по ве дач, до ве сти до бар тов ског ужит ка. Уоп ште, По го вор се до жи
вља ва као бо га та збир ка си ћу шних чи та лач ких ужи та ка.

Та ко сти же мо до идеј ног век то ра овог ро ма на ко ји ви ди мо као са
бир ни ка да је реч о ма њим, вр лу да вим иде ја ма ко јих у ње му не мањ ка. 
Он је ла пи дар но (а ка ко би дру га чи је) ар ти ку ли сан у на зи ву удру же ња 
на из глед ја сних те жњи, пост мо дер ни стич ки ин то ни ра них, про гре сив них 
и, сва ка ко, a la По крет не свр ста них еман ци па тор ских: Ма ло је ле по.

За хва љу ју ћи овој, гра фи ту слич ној есте тич кој и етич кој мак си ми, 
ко ја пред ста вља мно го ви ше од од је ка кон цеп та не свр ста но сти на ко ји 
се Ал ба ха ри за бав но освр ће у По го во ру, африч ки Краљ ни че га и све га 
кон сти ту и ше се као гла сно го вор ник пи то мог од но са пре ма жи во ту и 
ствар но сти, а ко ји би је ди ни, не са мо у по ли тич ким и дру штве ноисто
риј ским раз ме ра ма, мо гао да бу де за лог за ства ра ње дру га чи јег и бо љег 
све та, за лог про ме не ко ја је на ја вље на, па ис пу ште на као мо гућ ност баш 
у ше стој де ка ди про шлог ве ка, на чи јем се по чет ку ор га ни зу ју Не свр ста
ни, усред ко је Афри ка до сти же вр ху нац сво је ан ти ко ло ни јал не бор бе, у 
ко јој Мар ли узи ма ги та ру као ме га фон да би по звао да се уста не и сто ји, 
а у Ју го сла ви ји Дра га на/Dra go na и про фе со ра Ба бо ви ћа, ра ме уз ра ме 
са Па ри зом, Пра гом, а о се вер но а ме рич ким сту дент ским кам пу си ма да 
не го во ри мо, ста са ва ге не ра ци ја ше зде се то сма ша, ко ја ће кроз не ко ли ко 
де це ни ја убр за но опа да ти, та ко да ће се мно ги ње ни при пад ни ци на кра
ју тог су но вра та на ћи на вр ху нео им пе ри јал не ле стви це, исте оне ко ју 
су као ду го ко си и бра да ти мла ди ћи и ду го ко се и ис под па зу ха нео бри
ја не де вој ке у фла нел ко шу ља ма осу ђи ва ли. Краљ, пре ма то ме, оди ста 
је сте бу да ласт са сво јим Кра ље ви ћем и про сја ком као шти вом из мла да
лач ких да на, оди ста је сте на ив ко, ка квим га при по ве дач још с по чет ка 
ви ди. Ма ло је ле по, али Исто ри ја је круг, вир, а по нај ви ше – обруч. 

На зив тај ног удру же ња у По го во ру на не ко ли ко рав ни функ ци о ни ше 
као (по е тич ка) де ви за. У ма ло пре по ме ну том обру чу, сва ко дне ви ца се са 
Исто ри јом укр шта и ко ти у не што но во. Иза Ал ба ха ри је вог Кра ља, иза 
свих кључ них по сту па ка у По го во ру, иза ове књи ге као та ну шног пред
ме та, иза ње не кон ти ну ал но сти (чу ве ни Ал ба ха ри је ви ком пакт ни па сус
ро ман), нај зад иза де ви зе Ма ло је ле по, као да се мо же чу ти чу ве но ми
шље ње Ли о та ра, оног ко ји је на из ма ку сед ме де це ни је про шлог ве ка дао 
ди јаг но зу пост мо дер ног ста ња у до ме ну од но са пре ма ве ли ким на ра ти
ви ма, на ра ти ви ма глав но стру ја шких иде о ло ги ја, прет по ста вља ју ћи им 
ма ле, још по тент не и углав ном не ис тра же не, пи шу ћи да је „ве ли ка при ча 
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[чија је функ ци ја позакоњење] на из ма ку”2, али да „то ни је пре пре ка да 
ми ли јар де при ча, оних ма њих и оних ве ћих, пре ста не тка ти тки во сва
ко днев ног жи во та”3.

Не сто ји ли та ко ствар и ка да је реч о ле по та ма? У Ал ба ха ри је вом 
ро ма ну да, не сум њи во. Фраг мен тар ност не са мо пре до че них до га ђа ја 
не го и ра су тост ли ко ва, ка рак те ра и ак те ра, по сле дич но и ра су тост при
по ве да ња, иза зи вач ки за во де чи та о ца, та ко да он не мо же јед на чи ти свет 
По го во ра ни са при по вед ним пер ме а бил но сти ма у де ли ма То ма са Берн
хар да или То ма са Пин чо на, ни са фар сич но шћу Ба са ри не про зе и ис то
рио граф ских ми сти фи ка ци ја у њој – упр кос то ме што са сви ма њи ма, 
кат кад нео че ки ва но, мо гу да се по вла че па ра ле ле.

Но, ре флек си је о Афри ци, (бе)сми сао кул ту ро ло шких су сти ца ња и 
уз ми ца ња ме ђу ли ко ви ма чи је су сил ни це жи во та рас про стр те по сву да, 
те уза сву иро ни ју про грам ски на зна че на ми си ја по мно го че му, а најма
ње по ње ном на зи ву, не до ре че не ор га ни за ци је Ма ло је ле по, удах њу ју 
Ал ба ха ри је вом ро ма ну ква ли тет ко ји на ди ла зи ху мор не, иро нич не, спо
ра дич но и ци нич не тен ден ци је ко је ће у ње му не ки ту ма чи ис ти ца ти у 
пр ви план. Јер по сле свих лу цид них за па жа ња Кра ља и су лу дих епи зо да 
кроз ко је је про шао са Су леј ма ном, Ха ни и дру ги ма, па и са не по у зда ним 
при по ве да чем ко ји се по вре ме но от кри ва као све док и уче сник до га ђа ја, 
ис каз ма ло је ле по зву чи као од бра на есте ти ке и ети ке ко ја је прог на на 
из су ро во сти или ин ди фе рент но сти пост мо дер ног све та, као – а то је још 
јед на асо ци ја ци ја ми мо оне на Ли о та ра – под на слов еко ном ске сту ди је 
Ма ло је ле по Ерн ста Фри дри ха Шу ма хе ра, а ко ји гла си: еко но ми ја по 
ме ри чо ве ка, то јест у ори ги на лу: as if pe o ple mat te red. Ни је ли то нај ту
жни ји под на слов ика да сро чен?

Са гла сно ово ме, чи та лац осе ћа да се иза Кра ље вог тај ног по кре та 
кри је пре ми кро фи ли ја не го ми кро ма ни ја. Да кле, на овај или онај на чин, 
оп ста је по ве ре ње у ма лог чо ве ка, као у пи то мог по том ка оног ети оп ског 
ау стра ло пи те ку са ком су Евро пља ни мо ра ли на де ну ти сво је име (Лу си). 
У твр дом мра ку ко ји пле те Исто ри ја, та ду пла не га ци ја, „ора ње по пра
зни ни ко ју нам ни шта ви ло оста вља”4, оп ста је ве дри на иза јед не „ал ба ха
ри јев ске за вр зла ме”, ка ко ју је у крат ком но вин ском ко мен та ру По го во ра 
од ре дио Ву ле Жу рић5, до да ју ћи да би На бо ков и Бор хес, ко ји су, та ко ђе, 
за лу та ли на ње го ве стра ни це, стре фио фрас у шу пи кад би слу ша ли 
Цу не та ко ји би за пе вао Ал ба ха ри ја. С том ве дри ном би тре ба ло чи та ти 
пр ви „дик ти ра ни ро ман” у срп ској књи жев но сти, исто доб но се су о ча
ва ју ћи са соп стве ним ру жним и пр ља вим ли цем, ли цем при пад ни ка 

2 JeanFran co is Lyotard. Šta je post mo der na. Kse ni ja Jan čin (prev.). Be o grad: 
Art Press, 1995, str. 27.

3 Исто.
4 Al ba ha ri, Da vid. Po go vor. Be o grad: Ča rob na knji ga, 2021, str. 53.
5 По ли ти ка, су бо та 2. јул 2022, го ди на LXVI, број 12.
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ци ви ли за ци је ко ја је, от ка да је на свом кул тур ном, по ли тич ком и еко
ном ском об зо ру от кри ла Афри ку, тај пр ви ме ђу свим кон ти нен ти ма, 
до след но одр жа ла из ра бљи вач ки од нос пре ма њој.

Мср Ми лан ВУР ДЕ ЉА
аси стент

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за срп ску књи жев ност 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма

mi lan.vur de lja93@gmail.com
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И З  С ВЕ ТА

НАГРАДАХОСЕДОНОСО

Ар ген тин ска спи са те љи ца Са ман та Шве блин ово го ди шњи 
је до бит ник На гра де Хо се До но со за књи жев ност, ко ју сва ке го
ди не до де љу ју чи ле ан ски Уни вер зи тет у Тал ку и бан ка Сан тан дер. 
Ме ђу на род ни жи ри у обра зло же њу јед но гла сно до не те од лу ке 
ис ти че „де ста би ли зу ју ћи на ра тив, ег закт ност про зе и ре ви та ли
за ци ју ла ти но а ме рич ке при по вет ке у де лу Са ман те Шве блин”. 
Пред сед ни ца жи ри ја Ду ни ја Грас при ме ћу је да Шве бли но ва „не 
са мо што ар хи тек тон ски пре ци зно кон стру и ше при по вест не го и 
ожи вља ва ве ли ку тра ди ци ју при по ве да ња са Рио Пла те, на до ве
зу ју ћи се на ве ли ке прет ход ни ке као што су Ки ро га, Бор хес, Кор
та сар и Бјој Ка са рес”.

На гра да се са сто ји од ме да ље, ди пло ме и пе де сет хи ља да 
до ла ра. Ибе ро а ме рич ку На гра ду Хо се До но со за књи жев ност уста
но вио је Ин сти тут за ху ма ни стич ке сту ди је Ху ан Иг на сио Мо ли
на Уни вер зи те та у Тал ку 2001. Осим про мо ци је нај зна чај ни јих 
ла ти но а ме рич ких ин те лек ту а ла ца, она је за ми шље на и као омаж 
чи ле ан ском пи сцу Хо сеу До но су, по ре клом из ре ги о на Ма у ле у 
Чи леу.

НАГРАДАФОРМЕНТОР–
ПОДВИГЧИТАЊА

Ру ској књи жев ни ци Људ ми ли Улиц кој до де ље на је На гра да 
Фор мен тор 2022. у пе так, 23. сеп тем бра, то ком отва ра ња тра ди
ци о нал них књи жев них раз го во ра ко ји се сва ке го ди не одр жа ва ју 
на шпан ском остр ву Ма јор ка. До бит ни ца је том при ли ком про чи
та ла бе се ду под на сло вом „Под виг чи та ња”, у ко јој је го во ри ла о 
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сво јим „опа сним чи та њи ма”, о оно ме што не во ли да чи та и претња
ма лич ним сло бо да ма у Ру си ји. Под се ти ла је да се ње но де тињ ство 
и мла дост по кла па ју са вре ме ном ка да је у ње ној зе мљи би ла за бра
ње на „ва жна књи жев на фон да ци ја”, а уре ђи ва ње и из да ва ње До
сто јев ског мо гло је из гле да ти ве о ма сум њи во. „Про шло је мно го 
го ди на пре не го што сам ус пе ла да схва тим ту гра ни цу из ме ђу 
до зво ље ног и за бра ње ног”, ре кла је. „Про шло је шест де це ни ја 
отка ко сам за по че ла сво ја опа сна чи та ња и са си гур но шћу твр дим 
да је од 1960. струк ту ри ра на чи та ва ин ду стри ја тај них чи та ња 
ко ја су у прин ци пу по сто ја ла из три раз ли чи та из во ра”, до да ла је, 
ми сле ћи на књи ге ко је ни су зва нич но об ја вље не, књи ге уни ште не 
по сле об ја вљи ва ња и оне уне те из ино стран ства. Улиц ка се, та ко
ђе, при се ти ла ка ко су од ре ђе на за бра ње на де ла мо гла да до ве ду до 
из ба ци ва ња са уни вер зи те та, гу бит ка по сла или чак до за тво ра, а 
ипак су их чи та о ци тра жи ли. На ве ла је и свој при мер ка да је про
да ла ди ја мант ски пр стен на сле ђен од ба ке да би ку пи ла при ме рак 
На бо ко вље вог ро ма на Дар. „Мо рам при зна ти, ни ка да ни сам по
жа ли ла што сам из гу би ла пр стен. Књи га се по ка за ла као пра ви 
ди ја мант; чи та ли смо је мно го пу та ја и сви мо ји при ја те љи”, при
зна ла је. Та ко ђе је ис при ча ла ка ко су се 1990, ка да је у Ру си ји усво
јен за кон ко јим се уки да цен зу ра, у ро ку од две го ди не у књи жара
ма по ја ви ле све књи ге ко је су сма тра не „опа сним”. „Исти на је да 
да нас ни ко га не при во де због књи ге. Ни ко га ви ше не ин те ре су је 
под виг чи та ња. По став ши са став ни еле мент жи во та, да нас се оно 
пре тво ри ло у нео ба ве зно за до вољ ство”.

На гра да Фор мен тор до де љу је се од 2011. и пред ста вља об но
ву исто и ме ног ме ђу на род ног књи жев ног при зна ња ко је се де ли ло 
од 1961. до 1967. Би ла је за ми шље на као пан дан Но бе ло вој на гра ди 
за књи жев ност, са иде јом да се ода при зна ње аван гард ним ау тори
ма, не до вољ но при зна тим из ван сво јих на ци о нал них гра ни ца, а 
са мим тим ука же на ви тал ност естет ске тра ди ци је, ње ну сме лост 
и лу цид ност и кул ти ви ше до бар укус. „Ди вље ње све му што је 
бо ље, све му што се ис ти че. По част кул тур ној еле ган ци ји. По част 
кре а тив ној енер ги ји књи жев не има ги на ци је”, ста ја ло је у про гла су 
на гра де. Жи ри су чи ни ли из да ва чи из Шпа ни је, Фран цу ске, Ита
ли је, Ве ли ке Бри та ни је и За пад не Не мач ке, ко ји су се на да ли да 
ће осво ји ти мо но пол на за пад но е вроп ском тр жи шту ква ли тет не 
ли те ра ту ре, али је због ме ђу соб них не су гла си ца на гра да уга ше на. 
Име је до би ла по ме сту на шпан ском остр ву Ма јор ци где су се из
да ва чи са ста ја ли од 1959. и ор га ни зо ва ли књи жев не ко ло кви ју ме. 
По сле не ко ли ко го ди на, са стан ци су мо ра ли да бу ду из ме ште ни 
из Шпа ни је јер је дик та тор Фран ко у њи ма на њу шио „ин те лек ту
ал но ди си дент ство”.
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INMEMORIAM:ХАВИЈЕРМАРИЈАС
(1951–2022)

Шпан ски ро ман си јер, пре во ђен ши ром све та и ко лум ни ста 
Ел па и са, го ди на ма је сло вио за кан ди да та за Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност. Но, пут до свет ске сла ве во дио је пре ко чу ве не еми
си је на не мач кој те ле ви зи ји „Књи жев ни квар тет” Мар се ла РајхРа
ниц ког по чет ком де ве де се тих го ди на. Пре вод ње го вог сед мог ро мана 
Ср це та ко бе ло (Corazón tan blan co) иза шао је у Не мач кој по сле 
до ста пе ри пе ти ја и од би ја ња пет из да ва ча. „Јед ног да на су ми уз
бу ђе но ја ви ли да ће се о ме ни го во ри ти у еми си ји РајхРа ниц ког, 
што ме је из не на ди ло, ми слио сам да је то ти пич на еми си ја о књи
га ма ка кве се еми ту ју уве че”, ис при чао је Ма ри јас по во дом два
де сет и пе те го ди шњи це об ја вљи ва ња ро ма на. Али у Не мач кој је 
ова „еми си ја о књи га ма” би ла јед на од нај по пу лар ни јих на те ле
ви зи ји, а њен во ди тељ – исто вре ме но и је дан од нај е ми нент ни јих 
не мач ких кри ти ча ра ХХ ве ка – Ма ри ја сов ро ман ди зао је у не бе
са и из ри чи то зах те вао: „Ова књи га би тре ба ло да бу де пр ва на 
не мач ким ли ста ма бест се ле ра”. И у то ме је ус пео.

Ма ри јас је био је дан од нај плод ни јих са вре ме них шпан ских 
књи жев ни ка, об ја вио је ше сна ест ро ма на ко ји су пре ве де ни на 
че тр де сет и шест је зи ка (на срп ском су иза шли Ср це та ко бе ло, 
Све ду ше, Су тра у бо ју ми сли на ме не, Сен ти мен тал ни чо век, 
Цр на ле ђа вре ме на, Опа ка на рав и За не се ност). Ро дио се у по ро
ди ци ин те лек ту а ла ца, отац Ху ли јан је био про фе сор фи ло зо фи је, 
а мај ка До ло рес Фран ко Ма не ра пре во ди лац. Део де тињ ства је 
про вео у САД, где је отац пре да вао фи ло зо фи ју на Уни вер зи те ту 
у Јеј лу. Ди пло ми рао је фи ло зо фи ју и књи жев ност, а док то ри рао 
ен гле ску фи ло ло ги ју. Пре во дио је зна чај не ен гле ске и аме рич ке 
пи сце на шпан ски, по пут Ло рен са Стер на, Р. Л. Сти вен со на, Кон
ра да, Фок не ра, На бо ко ва, Во ла са Сти вен са и дру гих. Иа ко је остао 
без нај ве ћих књи жев них при зна ња, по пут Но бе ла и На гра де Сер
ван тес, овен чан је ва жним на гра да ма, као што су Фор мен тор, Хо се 
До но со, Ау стриј ска др жав на на гра да за књи жев ност и Ро му ло Га
ље гос, по ред оста лих. Пре ми нуо је 11. сеп тем бра.

Ма ри ја со ву стил ску осо би ну ко ја је би ла вред на књи жев них 
на гра да са вр ше но опи су је Ал бер то Ол мос: „Про за Ха ви је ра Ма
ри ја са јед на је од нај моћ ни јих на шпан ском је зи ку, и јед на од нај
у ти цај ни јих. Го то во не по ре ци во пред ста вља кон цепт књи жев но сти 
као ин те лек ту ал ног ар те фак та или скулпту ре зна че ња. Ка да про
чи та те Ма ри ја со ву стра ни цу, осе ћа те над моћ је зи ка. Ду га фра за 
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– го то во ана те ми са на у са вре ме ној про зи – на кра ју иде још да ље, 
из ван оно га што го во ри, из ван оно га што ми сли те да ка же; она се 
до ти че сло же но сти све та, ва ше пред ста ве о том све ту.”

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА
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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ДУ ШКО БА БИЋ, ро ђен 1959. у Ску ца ни ма код Гла мо ча, БиХ. Гим
на зи ју за вр шио у Гла мо чу, а 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. Пи ше по е зи ју, књи жев ну кри ти ку, 
есе је, сту ди је, уџ бе ни ке и при руч ни ке. Тре нут но је управ ник Срп ске 
књи жев не за дру ге. Књи ге пе са ма: Те ско бе, 1997; Пје сме срп ског сол да та, 
1998; Тр пи ја, 2001; Уми ти се, су за ма (из бор и но ве), 2015; Ако љу бав 
ни смо, 2017; По вра так / The Ho me co ming (дво је зич но, прев. на ен гле ски 
Ла зар Ма цу ра), 2017; Стан и хра на, 2021. Сту ди је, мо но гра фи је, есе ји и 
уџ бе ни ци: По зо ри ште ира ци о нал ног – сту ди је о дра ми Алек сан дра Попо
ви ћа, 1988; Књи жев ност 1–4, 2003–2005; Ми сти ка срп ског ро ман ти зма, 
2004; Школ ски реч ник књи жев них тер ми на, 2006; На род на ме ђи, 2011; 
Школ ски реч ник књи жев них тер ми на, 2012; Ње го шев на цио на ли зам, 2020.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За врши
ла сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду, а док то ри ра ла на Ка те дри есте ти ке Уни вер зи те та Ко мен
ски у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку и пре
во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Глав на је и од го вор на уред ни ца часо
пи са за књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot и стал ни суд ски ту мач за сло
вач ки је зик. Об ја вље не књи ге: Ими гран ти у Ва ви лон ској ку ли, књи га 
раз го во ра (Imi gran ti v Babylon skej ve ži, на сло вач ком је зи ку 2018), 2017; 
Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: mi mo kon TEX Tu, дво је зич на 
збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny Per lenschli po vej, књи га за де цу, 2019; 
Zvuk eu ri di kiných  kro kov, збир ка есе ја и кри ти ка, 2019; Апо кри фи по Ли лит 
и дру га про клет ства / Apo kryfy podĺa Li lit a iné za tra te nia, дво је зич на збир
ка пе са ма, 2020. При ре ди ла ви ше књи га и збор ни ка. Жи ви у Но вом Са ду.

ЧЕ ДО МИР ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1952. у Под го ри ци, Црна Гора. 
Ин же њер елек тро тех ни ке, пи ше пе сме, есе је и књи жев ну кри ти ку. Био 
је ди рек тор и уред ник из да вач ке ку ће Обод ско сло во. Два ман да та био је 
пред сед ник Удру же ња књи жев ни ка Цр не Го ре, као и осни вач и глав ни и 
од го вор ни уред ник књи жев ног ли ста За пис. Осни вач је и ди рек тор сај ма 
књи га у Хер цег Но вом „Отво ре на књи га”. Књи ге пе са ма: Тре ба ли ме доба, 
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1980; Ноћ ви ша ња, 1980; Ноћ мла дог жи та, 1987; Зла то и сум ња, 1988; 
Зе нит, 1994; Го лу ба цр но кри ло, 1997; Пје сме и дру ге гор чи не, 2007. При
ре дио и об ја вио: Ноћ ску пља ви је ка – ан то ло ги ја љу бав ног пје сни штва 
Цр не Го ре, 1992; Ан то ло ги ја по е зи је (ко а у тор М. Трип ко вић), 1996. Живи 
у Под го ри ци.

МИ ЛАН ВУР ДЕ ЉА, ро ђен 1993. у Срем ској Ми тро ви ци. Док то ранд 
је на Ка те дри за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти
ма на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на ко јој ра ди као аси стент. 
Пи ше про зу, књи жев но на уч не и књи жев но кри тич ке члан ке. Об ја вио 
књи гу крат ке про зе Со ба за бе шти је, 2018. и ро ман Чи ји то траг ви дим 
у кро шња ма?, 2020.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Ре дов ни је про фе сор на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, до пи сни члан Срп ске ака де ми је на
у ка и умет но сти и од 2020. го ди не пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја
вље не књи ге: Кри ти ча ре ви па ра док си, 1980; Срп ски над ре а ли зам и ро ман, 
1980; Пје сник „Па те ти ке ума” (о пје сни штву Па вла По по ви ћа), 1983; 
Тра ди ци ја и Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 1990; Ха зар ска при зма – ту ма
че ње про зе Ми ло ра да Па ви ћа, 1991; Књи жев ни по гле ди Да ни ла Ки ша, 
1995; Кроз про зу Да ни ла Ки ша, 1997; О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер
не, 2008; Иво Ан дрић – мост и жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка 
ли ри ка – јед но ин тер тек сту ал но ис тра жи ва ње, 2011; Ми лу тин Бо јић 
пје сник мо дер не и вје сник аван гар де – о по е зи ји и по е ти ци Ми лу ти на 
Бо ји ћа, 2020. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

РА ДО ВАН ЖДРА ЛЕ, ро ђен 1929. у Баљ ци ма код Би ле ће, БиХ. Књи
жев ник и ва јар, пи ше про зу, по е зи ју, дра ме, есе је и књи жев ну кри ти ку. 
Књи ге при по ве да ка: Не мир ни, 1962; Кри ла ти бик, 1976. У ку ћи крат ког 
вре ме на, 2009. Ро ма ни: Ис точ на рас пу кли на, 1967; Ме се че ва бер ба, 1975; 
Гли не не ко чи је, 1979; Ру ко во де ћи мо зак, 1983; Зе мља сре ских га ле бо ва, 
1988; Вуч ја сен, 1990; А он да је до шао рат, 1991; Го спо дар му ња – ро ман 
о Ни ко ли Те сли, 1994; Мит о Те сли, 1996; Де чак Те сла, 2001; Хер це го вач ка 
рап со ди ја, 1–2, 2003–2004; Во дич за по кор не, 2006; Три ло ги ја Те сли ја нум 
(Го спо дар му ња, Де тињ ство го спо да ра му ња, Мит о го спо да ру му ња), 
2006; Цр ни но тес – днев ник мла дог Адол фа Хи тле ра, 2007; Прин цип, 
2008; Не уби јај те гла сни ка, 2010; Хри сто ва књи га ко сов ска, 2013; Дру га 
од бра на Со кра то ва и крај сра шног све та, 2015; Цр ве не ре ке, 2021. По
е зи ја: Ха ло, Да вос, 2018; Пе сме бе смрт них си ро ма ха, 2020. Об ја вио је и 
при руч ник: Здрав сто го ди на – књи га о здра вљу и хра ни, 2001. и књи гу 
до ку мен тар не ли те ра ту ре Се ћаш ли се бу дућ но сти?, 2020.
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АНА М. ЗЕ ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1972. у Бе о гра ду. Ма ги стри ра ла је 2009. 
на Ка те дри за те о ри ју му зи ке на Фа кул те ту му зич ке умет но сти Уни
вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, а док то ри ра ла 2018. из те а тро ло шких 
на у ка на Ака де ми ји умјет но сти Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци. При ре ђе не 
књи ге: По е зи ја и му зи ка: Ми лен ко ве пе сме као ин спи ра ци ја му зич ким 
ства ра о ци ма, 1998; Ал’ што пе вах не ће про па ну ти: му зич ка тран спо
зи ци ја по е зи је Бран ка Ра ди че ви ћа, 1999; Ми хо вил Ло гар, Па штров ски 
ви тез (му зи ка ли је) – му зич ка игра у три чи на, 2000. Мо но гра фи је, сту
ди је и огле ди: Про жи ма ња умет но сти – по е то ло шке сту ди је и огле ди, 
2003; Склад ре чи и тонa, 2016; Све по ста је ри јеч, у ри је чи да жи ви – при
ло зи о кул тур ној исто ри ји Па штро ви ћа и Бу две, 2019; Драм ско и му зич ко 
у де лу Ла зе Ко сти ћа, 2019.

БРА НИ СЛАВ ЗУ БО ВИЋ, ро ђен 1976. у Ту зли, БиХ. Ди пло ми рао је 
на Ка те дри за срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. За по слен је у На род ној би бли о те ци „Да ни ло Киш” у Врба
су. Од 2008. је се кре тар Фе сти ва ла по е зи је мла дих, а од 2017. је глав ни 
и од го вор ни уред ник ча со пи са Траг. Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. 
Књи ге пе са ма: Ру ком од ве тра ти шом, 2000; Ве ли ки бол, 2004; Оп ште 
при ли ке, 2011; Но стал ги ја бу дућ но сти, 2013; Тре мор, 2020. Жи ви у Но вом 
Са ду.

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

НЕ МА ЊА КА РО ВИЋ, ро ђен 1989. у Бе о гра ду. За по слен као аси
стент на Учи тељ ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ба ви се срп
ском књи жев но шћу ХХ ве ка, по себ но по е зи јом, пи ше на уч но и стра жи
вач ке ра до ве и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ДРА ГО КЕ КА НО ВИЋ, ро ђен 1947. у ме сту Бра ту љев ци код Сла
вон ске По же ге, Хр ват ска. Пи ше по е зи ју, про зу и дра ме. Књи га пе са ма: 
Свје тлост шу ма, 1965. Књи га спи са: Ме ха ни ка но ћи, 1971. Књи ге при
по ве да ка: Ве че ра на ве ран ди, 1975; Ле де на шу ма и дру ге крат ке при че, 
1975; Zagłada (на пољ ском), 1985; На не бу и дру ге при че, 2002; Усво је ње, 
2013; Иза бра не при че, 2015. Ро ма ни: По то мак сје на, 1978; Ивањ ска ноћ, 
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1985; Па нон ски дип тих, 1989; Ри бља ста за, 1997; Аме рич ки сла до лед, 
1998; Ве про во ср це – ло вач ки ро ман, 2012; При вр же ност, 2021.

ЗУ ЗА НА КУ ГЛЕ РО ВА (ZU ZA NA KUGLEROVÁ), ро ђе на 1955. у Бра
ти сла ви, Сло вач ка. Пе сни ки ња, про зна спи са те љи ца и но ви нар ка. Осно
ва ла је и во ди ла ча со пис за де цу Dúha. Су о сни вач Удру же ња ин тер нет
ских ау то ра Pars Ar tem и из да вач ин тер нет ема га зи на о књи жев но сти. 
Об ја ви ла је пет збир ки по е зи је и два де се так про зних књи га. Пи ше и исто
риј ске ро ма не, при че, бај ке за де цу. Жи ви и ра ди у Бра ти сла ви. (З. В. Б.)

РАСТ КО ЛОН ЧАР, ро ђен 1993. у Кни ну, Хр ват ска. За вр шио је основ
не и ма стер сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, ба ви се књи жев ном 
исто ри јом. Књи ге пе са ма: Нер ви од вол фра ма, 2017; Су мо врат, 2020.

АМИН МА ЛУФ (AMIN MA A LO UF), ро ђен 1949. у Беј ру ту, Ли бан. 
Фран цу ски пи сац ли бан ског по ре кла, сту ди рао је со ци о ло ги ју на Уни
вер зи те ту Св. Јо зеф у Беј ру ту. Ка да је 1975. из био гра ђан ски рат од ла зи 
у Фран цу ску у Па риз, где ра ди као но ви нар. Сво је пр во де ло об ја вљу је 
1983, а већ две го ди не ка сни је на пу шта но ви нар ство ка ко би се по све тио 
са мо пи са њу. Ви ше ње го вих ро ма на и есе ја су об ја вље ни и на срп ском 
је зи ку: Са мар канд, Бал да са ро во пу те ше стви је, Ле вант ски ђер дан, Ле он, 
Кр ста шки ра то ви ви ђе ни очи ма Ара па, Та ни со ва сте на, Дез о ри јен ти
са ни, Уби лач ки иден ти те ти, Фо те ља на Се ни, Бро до лом ци ви ли за ци ја 
и Нео че ки ва на бра ћа. По ча сни је док тор на у ка ви ше свет ских уни вер
зи те та, а 2011. је иза бран за чла на Фран цу ске ака де ми је. (В. М.)

ВЕ ЛИ МИР МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1989. у Сме де ре ву. За вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је фран цу ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Oбласти ин те ре со ва ња су му фран цу ска 
књи жев ност ХIХ и ХХ ве ка, рат у књи жев но сти, са вре ме на фран цу ска 
књи жев ност. Об ја вио је драм ски текст Дру ги по ред ме не, 2014. и био 
уред ник збир ке при ча по све ће не сто го ди шњи ци Ве ли ког ра та При че 
бо ла и по но са, 2014.

МИ ЛИ ЦА МУ СТУР, ро ђе на 1980. у Бе о гра ду. Осмо го ди шњу кла
сич ну гим на зи ју за вр ши ла у Бе чу на не мач ком на став ном је зи ку. На Фа
кул те ту ду хов них и кул тур них на у ка Беч ког уни вер зи те та сту ди ра ла 
ру си сти ку, из ме ђу оста лог код про фе со ра Сер ге ја Аве рин це ва, и ком па
ра ти сти ку на ка те дри под ру ко вод ством про фе со ра Нор бер та Ба хлајт не ра, 
код ко јег пи ше, и бра ни, ди плом ски рад о ро ма ну Мо сква –Пе ту шки Ве
не дик та Је ро фе је ва. По окон ча њу ре дов них сту ди ја, вра ћа се у Бе о град 
и убр зо за по шља ва на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност и упо ре до 
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на ста вља док тор ске сту ди је на беч ком Фи ло ло шком фа кул те ту, ко је за
вр ша ва од бра ном те зе о кри тич кој ре цеп ци ји књи жев ног де ла Ми ло ра да 
Па ви ћа на не мач ком го вор ном про сто ру. Об ја вљу је књи жев но те о риј ске, 
књи жев но кри тич ке и ме та кри тич ке огле де и тек сто ве на срп ском је зи
ку и на уч но и стра жи вач ке ра до ве на не мач ком. Са Кри сти ја ном Ола хом 
уре ди ла је збор ник на уч них ра до ва Књи жев ност, те о ло ги ја, фи ло со
фи ја (2018) у спо мен проф. др Ми ла ну Ра ду ло ви ћу. Об ја ви ла је књи гу 
По е ти ка са ми ло сти Ве не дик та Је ро фе је ва, 2013. Жи ви у Бе о гра ду.

МАР КО НЕ ДИЋ, ро ђен 1943. у Гај та ну код Ле сков ца. Пи ше про зу, 
огле де, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ку ћа у по љу, 
при по вет ке, 1970; Ма ги ја по ет ске про зе. Сту ди ја о Раст ку Пе тро ви ћу, 
1972; Но ва кри тич ка опре де ље ња, 1973; Пи сци по сле I свет ског ра та као 
кри ти ча ри, 1975; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп ским про за и сти ма, 
1988; Кри ти ка но вог сти ла, 1993; Осно ва и при ча – огле ди о са вре ме ној 
срп ској про зи, 2002; Про за и по е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, 2008; 
Стил ска пре пли та ња – сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви не 
XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не – сту
ди је и огле ди о срп ским пи сци ма дру ге по ло ви не XX ве ка, 2012; По вра так 
при чи – огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Ча ра ње и пле те ње приче 
– огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Трај но и про ла зно – кри ти ке 
и есе ји о срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 2018; Кри тич ки опи си – огле ди 
о срп ској про зи, 2020. При ре дио ви ше књи га.

ЉИ ЉА НА ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ, ро ђе на 1954. у Фе ке ти ћу 
код Вр ба са. Пи ше сту ди је, огле де и ра до ве о на род ној књи жев но сти, исто
ри ји књи жев но сти, дра ми и по зо ри шту. Од 2009. је глав на уред ни ца 
Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: По сло ви и 
да ни срп ске пе снич ке тра ди ци је (ко а у тор З. Ка ра но вић), 1994; Змај Де спот 
Вук – мит, исто ри ја, пе сма, 2002; Ста на ја се ло за па ли – огле ди о усме ној 
књи жев но сти, 2007; Кад је би ла кне же ва ве че ра? – усме на књи жев ност 
и тра ди ци о нал на кул ту ра у срп ској дра ми 20. ве ка, 2009; Усме но у пи са
ном, 2009; Го спо ђи Али си ној де сној но зи – огле ди о књи жев но сти за де цу, 
2012; Без очи ју ка но и с очи ма – на род не пе сме сле пих же на (гру па ауто
ра), 2014; За точ ник пе те си ле – фан та стич на про за Зо ра на Жив ко ви ћа, 
2016; Гла вит ју нак и оста ла го спо да – ана ли зе на род них пе са ма (гру па 
ау то ра), 2017; Пи шем ти при чу – ре флек си усме не књи жев но сти и тра
ди ци о нал не кул ту ре у пи са ној књи жев но сти и са вре ме ној кул ту ри Ср ба, 
2020; Иза Али си ног огле да ла – ти по ло шки огле ди о фан та стич ном рома
ну за де цу, 2021. При ре ди ла ви ше књи га.

ЗО РАН ХР. РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ, ро ђен 1952. у Ра шки. Но ви нар и пу
бли ци ста. За вр шио је сту ди је ју го сло вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват
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ског је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и про
зу. Књи ге пе са ма: Мр тво сло во, 2003; Ве ли ко уво, 2009; Дру ги до ла зак 
Хри ста (жи ве и мр тве пе сме), 2013; Ви но из ко сти ју / Wi ne from bo nes, 
дво је зич но, 2013; Ве ли ко уво / Го ле мо то уво, из бор и но ве, дво је зич но, 
2014; Све та тре шња, 2015; Си то – че ти ри го ди шња до ба (67 пе са ма), 
2019. Ро ман си ра ни ди ја ло шки трак та ти: Из гу бље на са мо ћа В. М., 2003; 
Фи ло зо фи ја жи во та В. М., 2007. Књи ге раз го во ра: Ту по пе ро, 2001; Огле
да ло без по зла те, 2006; Ка вез за кљу чан из ну тра, 2009; Све ви ше ћу тим 
и слу шам, 2011; 33 пи та ња (12 раз го во ра), 2012; Ли це ис под ма ске, 2012; 
Пи са но ру ком, 2014. Пу бли ци стич ке књи ге: Во де ни цвет, 2005; Го луб у 
ла вљој ко жи, 2010; Ср це се хла ди у фри жи де ру, 2015; Тра жим реч, 2019. 
При ре дио ви ше књи га.

ЛИ ДИ ЈА ТО МИЋ, ро ђе на 1955. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Ба ви се 
књи жев ном исто ри јом, док то ри ра ла је на про зи Ми о дра га Бу ла то ви ћа, 
пи ше есе је, кри ти ку и струч не ра до ве, пре да је на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Ник ши ћу. Об ја вље не књи ге: Гро теск ни сви јет Ми о дра га Бу ла
то ви ћа, 2005; Пут у сви јет про зе, 2010. При ре ди ла ви ше књи га срп ских 
ау то ра.

РА ДО МИР УЉА РЕ ВИЋ, ро ђен 1954. у Вр би ци код Би ле ће, БиХ. 
Пи ше по е зи ју, жи ви и ра ди у Под го ри ци. Књи ге пе са ма: Ми је на, 1979; 
Бри тва, 1980; При ку пља ње по да та ка, 1981; Пре са, 1985; При мал ни крик, 
1985; Пред го вор, 1989; Зим ски дво рац, 1990; Дво стру ка ко лев ка (из бор), 
1991; Го во ри и члан ци, 1994; Пе сме и пре во ди (из бор), 1994; Pa man tul 
fa ga du i tei (из бор, на ру мун ском), 1997; In to ar ce rea lui Pro me teu (на ру мун
ском), 2000; Опис, 2000; Ни а, 2002; Не ке ства ри и оста ло, 2007; Цр на 
ку ти ја, 2008; Би лећ ко про ро чан ство, 2009; Шко ла од у ча ва ња, 2015; Нови 
ча со ви, 2017; Гра ди во (1978–2018), 2019; Пе пео, 2020; Од све га по дво је, 
2021.

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

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т С Т ВО  З А  П РИ П Р Е М У  Т Е К С ТА  З А  Л Е Т О П ИС

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

НАСЛОВТЕКСТА

(...)

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

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
До ви ђе ња, 2015. Ро ман: Ми рис Ду на ва, 2013. Сту ди је: По ре кло дра
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(el.adre sa @mail.com) 

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