
420

Да кле, се ћа ње и пе ва ње до чи та ва ју јед но дру го у ду хов ном и инте
лек ту ал ном све ту Ан ђел ка Ану ши ћа и пред ста вља ју над ре ђе не пој мо ве 
оста лим мо ти ви ма ко је сре ће мо у збир ци. На том пу ту се ћа ња и пе ва ња, 
пе сник от кри ва у ре ми ни сцен ци ја ма сво је прет ход ни ке, са ко ји ма во ди 
жив раз го вор. Ре ми ни сцен ци је на ства ра о це и њи хо ва де ла нe пред ста
вља ју са мо на чин да се ле ги ти ми шу соп стве не по ет ске ми сли не го је у 
пи та њу по тре ба да се оства ри ди ја ло шки про цес у ко јем же ли да уче ству
је овај пе сник, по ста ју ћи та ко, је ди но та ко, ак тив ни уче сник у жи во ту 
не са мо свог на ро да не го и ве ћин ски вла сник соп стве ног жи во та. 
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Има го ло ги ја је јед на од ди сци пли на књи жев но и сто риј ске ком па
ра ти сти ке у ко јој се из ра зи то ин тер ди сци пли нар но про жи ма ју на у ка о 
књи жев но сти са дру гим дру штве ним на у ка ма, као што су исто ри ја, 
по ли ти ко ло ги ја, пси хо ло ги ја или кул тур на ан тро по ло ги ја. Упра во ову 
област је за сво је по ла зи ште ода бра ла Зден ка Ва лент Бе лић у књи зи Слика 
Ср ба у сло вач кој књи жев но сти. Ка ко већ сам на слов на го ве шта ва, па жњу 
усме ра ва на има го ло шку ана ли зу сли ке Ср ба и дру гих срп ских мо ти ва 
у сло вач кој књи жев но сти и то у вре мен ском ди ја па зо ну од 16. ве ка до 
да нас. У овом кон тек сту ау тор ка пра ти ко је осо би не су да тим сли ка ма 
пре пи си ва не и ко ју функ ци ју вр ше. Пра ти уче ста лост њи хо ве по ја ве у 
по је ди ним раз до бљи ма и на сто ји да са гле да ка ко су се ме ња ле и шта су 
ове про ме не у при ка зи ва њу сиг на ли зо ва ле. Па ра лел но иден ти фи ку је 
ем блем ске мо ти ве срп ске про ве ни јен ци је (срп ске не род не ми то ве) ко ји 
су се уза стоп но ја вља ли код сло вач ких ау то ра. При ка зу је ка ко ау то ри 
сло вач ке књи жев но сти мен тал но при сту па ју стра ном (у овом слу ча ју, 
пред став ни ци стра ног су Ср би и срп ски мо ти ви) и ка ко је ин тер пре ти ра ју.

Зден ка Ва лент Бе лић не по ку ша ва са мо да опи ше по је ди не ти по ве 
ре ле вант них сли ка, већ на сто ји и да их об ја сни. С об зи ром на то да је циљ 
ра да био да се до ка же уче ста ли је при су ство сли ке Ср ба у ра зним пе рио
ди ма у сло вач кој књи жев но сти и ти по ло шка бли скост ових мо ти ва, а 
као до каз ду гог тра ја ња сим бо лич ког ми шље ња у од ре ђе ном кул тур ном 
и књи жев ном кон тек сту, мо же се ре ћи да су ове ана ли зе не дво сми сле но 
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по твр ди ле ре ла тив но ве ли ко при су ство срп ских сли ка и мо ти ва у сло вач
кој књи жев но сти, за тим кон ти ну и тет њи хо ве упо тре бе и ујед но су за
бе ле жи ле фа зе уста љи ва ња сте ре о тип них са др жа ја, њи хо ву при ро ду и 
кључ не аспек те (на при мер, да ле ко се жну под ре ђе ност иде о ло ги ји епо хе 
ак ту ел ној у вре ме на стан ка де ла). Ау тор ка се тру ди ла да дâ не са мо тео
риј скоме то до ло шки ино ва ци о ни до при нос до са да шњим са зна њи ма 
(упо тре бља ва ју ћи срп ске и дру ге из во ре ко ји у ње ном ра ду пред ста вља ју 
до дат ну вред ност) већ та ко ђе да пру жи но во чи та ње ода бра них тек сто
ва сло вач ке књи жев но сти, а пре све га, њи хо ву но ву ин тер пре та тив ну 
уза јам ни од нос. 

Про бле ма ти ку отва ра ју два по гла вља: пр во ме то до ло шко о има го
ло ги ји као на уч ној ди сци пли ни, дру го исто ри о граф ско, ко ја са гле да ва 
до са да шњу си ту а ци ју срп скосло вач ких књи жев них и кул тур них ве за 
(са став ни део је и де фи ни са ње ме то до ло ги је има го ло шког ис тра жи ва ња 
ко је је ау тор ка при ме ни ла у окви ру по сма тра не те ме на ма те ри јал сло
вач ке књи жев но сти). У ана ли зи је узи ма ла у об зир фак то ре као пе ри од 
на стан ка де ла, ва же ћи оби ча ји тог вре ме на, до ми нант но фи ло зоф ско 
раз ми шља ње, дру штве ни кон текст и свр ху де ла, жан ров ске кон вен ци је, 
ста тус, зна че ње и функ ци ју сли ке, a та ко ђе, праг ма тич нофунк ци о на
ли стич ку пер спек ти ву, по тен ци јал них чи та ла ца тек ста. На осно ву ових 
еле ме на та од ре ђу је као сво ју основ ну ис тра жи вач ку пер спек ти ву те о
ри ју кул тур них и на ци о нал них сте ре о ти па. 

Је згро овог ра да чи ни шест ин тер пре та тив них по гла вља ко је мапи
ра ју вр сте сли ке Ср ба и срп ских мо ти ва у сло вач кој књи жев но сти из 
ода бра них књи жев них и по е тич ких пе ри о да, чи ји на зи ви су у по гле ду 
исто ри је књи жев но сти бла го не у јед на че ни: ста ри ја сло вач ка књи жев ност, 
пе ри од на стан ка иде је сло вач ке уза јам но сти (од но сно пе ри од кла си ци
зма и пред ро ман ти зма, „Шту ров пе ри од” (то јест књи жев ни ро ман ти зам, 
укљу чу ју ћи ро ман ти чар ски ме си ја ни зам), дру га по ло ви на 19. ве ка (без 
по е то ло шке ка рак те ри сти ке, али је реч о по стро ман ти зму и ре а ли зму), 
књи жев ност 20. ве ка (све по е ти ке и прав ци) и на кра ју са вре ме на књи жев
ност (кон крет на де ла из да та у го ди на ма 2005–2018). Вре мен ски ди ја па зон 
и гра ђа су вр ло ши ро ки, ма да је ау тор ка ода бра ла са мо ре пре зен та тив ни 
узо рак тек сто ва сло вач ке књи жев но сти из од ре ђе ног раз до бља. Об у хват 
је та ко ши рок због то га што јер је ау тор ки на ам би ци ја би ла да до ку мен
ту је про у ча ва не сли ке си сте ма тич ни је у ду жем вре мен ском пе ри о ду у 
ци љу са гле да ва ња кон ти ну и те та. С јед не стра не, овај при ступ за и ста 
омо гу ћа ва да се да та по ја ва са гле да у ди ја хро ни ји, но с дру ге стра не, то 
до во ди по по јед но ста вљи ва ња у ту ма че њу по е ти ка по је ди них ау то ра. 
Ве ли ки вре мен ски ди ја па зон на про сто не омо гу ћа ва по дроб но про у ча
ва ње сва ке по је ди нач не те ме, та ко да је Зден ка Ва лент Бе лић ви ше пу та 
мо ра ла да се осло ни на ау то ри тет књи жев них исто ри ча ра или књи жев них 
кри ти ча ра, чи је је фор му ла ци је пре у зе ла. Са овим је по ве за но сла би је 
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ме сто ра да, ка да у кон тек сту књи жев но и сто риј ских ка рак те ри сти ка ви ше 
ци ти ра из ста ри јих ра до ва, ко ји су већ пре ва зи ђе ни (на при мер, Ан дреја 
Мра за), a не узи ма у об зир ак ту ел не сту ди је ко је би за ње но ту ма че ње 
би ле ко ри сне (кон крет но, на при мер, сту ди је о сло вач ком ро ман ти зму 
или ре зул та ти ис тра жи ва ња књи жев ног исто ри ча ра Ро бер та Ки шаСе
ма на о Ја ну Ко ла ру). Ти ме до ла зи до од ре ђе не аси ме три је, по што на ни воу 
ме то до ло ги је ба ра та са ак ту ел ном на уч ном ли те ра ту ром, а ка да је реч о 
књи жев но и сто риј ским ка рак те ри сти ка ма ко ри сти ста ри је из во ре. Ин тер
пре та тив на по гла вља, до ду ше, је су по ре ђа на хро но ло шки, али по вре
ме но вре мен ски ре до след (а ти ме и хро но ло ги ја ин тер пре та ци је) ни је 
са чу ва на. На при мер, де ла Ре хо ра Ура ма Под та тран ског Зден ка Ва лент 
Бе лић на во ди ис пред де ла Јо на ша За бор ског и Јо зе фа Под град ског.

Сма трам да је ино ва тив но и ин те ре сант но по сма тра ње два на чи на 
при ка зи ва ња Ср ба у вре ме ро ман ти зма и ти ме ства ра ња два мо де ла сли
ке (сло вач ки на род, са мо стал ни на род – ау то сли ка, хе те ро сли ка), та ко ђе, 
ре ин тер пре та ци ја Слад ко ви че ве по е ме Ми ли ца, увр шта ње ин тер пре та
ци је тек сто ва Јо си па Под град ског Ле по са ва и ње но гу би ли ште или Ново
град ске ко ме ди је из 1869. го ди не и Све тле ста зе вла да о ца из ди на сти је 
Обре но ви ћа из 1898. го ди не, ко мад с пе ва њем Ал би не Под град ске Сиро
та Ми ле ва из Бо сне у на шој ци ви ли за ци ји го ди не 1878, упо тре ба кон цеп
та Пје ра За ни ни ја o ам би ва лент но сти гра ни ца на ин тер пре та ци ју дра ме 
ВХВ Ми ли ца Ни ко лић (ово сма трам нај ин спи ра тив ни јим де лом пу бли ка
ци је). Сли чан аде ква тан ин тер пре та тив ни кључ на шла је Зден ка Ва лент 
Бе лић и ка да је реч о ро ма ну Ду ша на Шим ка Гу био (сим бо лич ка ге о
гра фи ја – сим бо лич ка по де ла све та – сим бо лич ко вред но ва ње бал кан ске 
„дру го сти”). Ви ше ин спи ра тив них уви да са др же и чи та ња дра ма Вла
ди сла ве Фе ке те или ко ма да Пе те ра Па вла ца Ајн штај но ва же на. 

Ге не рал но, оце њу јем књи гу Зден ке Ва лент Бе лић као ква ли те тан 
и ин те ре сан тан до при нос про бле ма ти ци сли ке Ср ба у сло вач кој књи жев
но сти са има го ло шке пер спек ти ве. Ау тор ка је по ка за ла спо соб ност да 
про на ђе и при ме ни по сто је ће те о риј ске кон цеп те, ин тер пре та тив не спо
соб но сти, као и ве шти ну да фор му ли ше соп стве не ори ги нал не уви де. 
Из бо ром и при сту пом те ми по ка зу је то да је ова област при влач на и за 
да ља књи жев но на уч на и књи жев но е стет ска про у ча ва ња.

Да на ХУЧ КО ВА

Пре ве ла са сло вач ког
Зден ка Ва лент Бе лић




