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С Т У Д И Ј Е  И  Ч Л А Н Ц И

UDC 821.163.41-14.09:398

Др Сне жа на Д. Са мар џи ја 

СИМ БО ЛИ КА БО ЈЕ И МИ РИ СА ЦВЕ ЋА 
У СРП СКОЈ УСМЕ НОЈ ПО Е ЗИ ЈИ

Мно ге биљ не вр сте су на ви ше на чи на за сту пље не у тра ди ци о-
нал ној кул ту ри Ср ба, на род ној ме ди ци ни, ве ро ва њи ма и об ред но-
-ма гиј ској прак си. Осо би не др ве ћа, во ћа, цве ћа и тра ва до би ја ју 
по себ не ди мен зи је при сти ли за ци ји усме них об ли ка, док цвет на 
сим бо ли ка ме ђу фи гу ра ма усме не ли ри ке ма хом ис ти че ле по ту 
мла дих. Али, бо је и ми ри си цве ћа по чи ва ју и на ду бљим сло је ви ма 
фол клор ног на сле ђа. Ти сим бо ли уче ству ју у зна че њу пе сме, се ман-
тич ком по тен ци ја лу стил ског сред ства и ис ка зи ва њу осе ћа ња. Ми рис 
цве ћа по при ма и ап стракт не ком по нен те, из јед на ча ва се са ду шом, а 
у за ви сно сти од фор ме (ли ри ка, ба ла да) до би ја и осо бе не функ ци је.1 

Кључ не ре чи: срп ска усме на по е зи ја, ли ри ка, ба ла да, цве ће, 
бо ја, ми рис, сим бол, об ред.

На ва жне уло ге кул та би ља из нај ста ри јих сло је ва срп ске тра ди ци је 
ука зу ју мно ге рад ње ко је пра те све аграр не свет ко ви не и об ре де пре ла за – 
ро ђе ње, свад бу и смрт. Ни је за то слу чај но што се сим бо ли ка цве ћа, во ћа и 
др ве ћа по себ но раз ви ја при сти ли за ци ји на род не ли ри ке, чи ји су мо ти ви 
ве за ни за жи вот је дин ке, па три јар хал не за дру ге и ко лек ти ва. Ани ми стич ке 
пред ста ве и тра го ве то тем ске за шти те по сред но ис по ља ва ју и жен ска лич-
на име на,2 док се из об ред но-ма гиј ске под ло ге за чи њу сло же не сим бо лич ке 
вред но сти цвет них вр ста (Чајкановић 1985; Софрић 1990; карановић 2010; Биљке 
1996; Биље I, 2013. и Биље II, 2014), ми ри са и бо је њи хо вих кру ни ца. 

1 Рад је део про јек та Срп ско усме но ства ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду (Ин сти-
тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке 
РС. По себ ну за хвал ност ау тор ду гу је проф. др Зо ји Ка ра но вић и др Би ља ни Си ки мић, због 
усту пље ног де ла ли те ра ту ре.

2 Име на ди рект но по ве за на са на зи ви ма за вр сте цве ћа (Бо сиљ ка, Ђур ђи ца, Јор го ва-
на, Ко виљ ка, Крин ка, Љи ља на, Љу би ца, Не ве на, Ра да, Ру жа, Сми ља на, Цве та), во ћа (Ви шња, 
Гро зда, Ду ња, Ја го да) и др ве ћа (Бор ка, Ива, Ја вор ка, Јел ка) итд. 



320

1. Бојелатица. Ме ђу уни вер зал ним фор му ла ма, ко је су не за ви сне од 
жан ров ских си сте ма, че ста је зе ле на бо ја – тра ве, лу га, ли ва де, го ре, бо ра, 
је ле. Та ко се до ча ра ва и све жи на про бу ђе не, плод не при ро де, ма да и без зе-
ле ни ла из по за ди не лир ске рад ње зра че бо је цве ћа:

,,Ли ва де су уре ше не
Б’је лим цв’је том и цр ве ним“ (караџић 1975: 92°);

,,Под оном го ром ви со ком
Цр ље но цв’је ће и мо дро“ (караџић 1975: 291°).

Са на бу ја ле ве ге та ци је по глед се бр зо пре ме шта на до ми нант ну сли ку 
об ред не тр пе зе или се усме ра ва ка ри ту ал ном бра њу цве ћа. Зе ле на је и бо ја 
цвет ног вен ца, ве о ма за сту пље ног об ред ног ре кви зи та у аграр ним свет ко-
ви на ма и свад бе ном ри ту а лу. Тек са вен цем је де во јач ка ле по та пот пу на:

,,Још да ми је зе лен ве нац,
Још бих јад на леп ша би ла“ (Стојадиновић 1985: 159). 

Пу штен низ во ду (као вид жр тве), зе лен ве нац сим бо лич но спа ја култ 
мр твих и плод но сти. Тим чи ном и да ром де вој ка под се ћа дра гог на сво ја 
осе ћа ња и оче ки ва ну свад бу (караџић 1975: 330°–332°; јокић 2012: 89). Ма да 
се не мо ра на ве сти од ког је цве ћа ис пле тен, ве нац ис ти че са крал ну по зи-
ци ју де вој ке – би ло да је ак тив на уче сни ца аграр них об ре да или не ве ста 
(караџић 1975: 604°). Та да се бо ја ма при пи су је по себ но свој ство, јер су 
при ро да и оку пље ни чла но ви за јед ни це оба сја ни сја јем ли ца (бе ло) и укра-
са-за шти те (зе ле ни ве нац).

Спо не зе ле не бо је са бе лом и њи хо ве функ ци је бит не су за зна че ња сва-
тов ских пе са ма. Про це си ,,хро мат ске сим бо ли за ци је и се ман ти за ци је“ ис по-
ља ва ју се при об ли ко ва њу то по са пу то ва ња ,,ки ће не“ по вор ке (карановић 
2010: 145). И на ми кро пла ну пор тре та не ве сте, ета пе ини ци ја ци је се озна ча-
ва ју од бе ли не пу ти и зе ле ног вен ца до бе ле авли-ма ра ме (караџић 1975: 123°), 
ко ја је знак но вог би о ло шког и со ци јал ног ста ту са.

Зе ле на и бе ла бо ја по тен ци ра ју при пре ме за свад бу и ка да се чи ни да 
је угро жен склад при ро де:

,,Ко ви ље и ра но бо си ље,
Што си зе ле но
Та ко по ле гло“ (караџић 1975: 14°).

Из глед цве ћа је по сле ди ца кон так та са дру гим жи вим би ћи ма. Опо зи-
ци је (му шка рац/же на ‒ је лен/де вој ке; су тон/ју тро) ме та фо рич но об у хва та ју 
сег мен те свад бе. По истом прин ци пу се гра ди сми сао ди ја ло га кад сва то ви 
ула зе у не ве стин дом:
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,,Бре не дај, не дај, де вој ко,
Је лен ти у двор уше та,
Бо си љак бел ти по па се. – 
Не ка га, дру ге, не ка га;
За ње га сам га се ја ла“ (КА РА ЏИЋ 1975: 17°).

Као део сти ли зо ва них пред брач них за да та ка де вој ка са ди цве ће, га ји свој 
врт (вујновић 2013: 41–55) и при пре ма да ро ве (караџић 1974 I: 3°, 5°, 8°). Сим-
бо ли ка тих рад њи ис по ља ва се и кроз об ред но-ма гиј ску прак су, док се чед ност 
не ве сте фи гу ра тив но по ре ди са не так ну том, про цва лом, плод ном ба штом. 
Сли ка из га же ног и убра ног цве ћа од но си се на гу бље ње не ви но сти (веСелов
Ски 2005: 177; карановић 2004: 68–76). Са крал ни хро но топ, стил ске фи гу ре 
и лир ски ју на ци ис ти чу и емо тив ну тен зи ју, а те жи ште сли ке је на про ме ни 
у жи во ту де ви це. Раз ли чи те бо је има ју исто зна че ње, јер су под ре ђе не ме та-
фо рич ном обе ле жа ва њу до га ђа ја, ко ји је пре су дан за је дин ку и по ро ди цу.

Зе ле но не озна ча ва увек све жи ну, ра дост и плод ност. Су про тан сми сао 
оства ру је се ве зи ва њем епи те та за дру ги по јам и из ме ном те мат ско-мо тив-
ског ком плек са:

,,...Зе лен пе лен да га из ви је мо,
Од пе ле на во да да про ка пље,
Ко што пла че мом че за де вој ке“ (карановић 1996: 95°).

Из не ве ре на оче ки ва ња ис ти че кон траст:

„Ја бо си љак се јем, ме ни пе лен ни че,
Ој, пе лен, пе лен че, мо је гор ко цве ће!
То бом ће се мо ји сва ти на ки ти ти,
Кад ме ста ну ту жну до гро ба но си ти“ (караџић 1975: 609°). 

Иа ко је ри ту ал ни зах тев ис пу њен, се тва не до но си же ље не ре зул та те. 
Пар бо си љак/пе лен уво ди но ву ди мен зи ју у пе снич ку сли ку. Из обла сти 
чул них до жи вља ја пре у зи ма се укус (колоСова 2009: 45–47) и по мо ћу ње га 
мар ки ра сим бо ли ка биљ ке (и бо је). На ду по ни шта ва гор чи на жи вот не ствар-
но сти. Не же љен обрт се и по ја ча ва по мо ћу бо је:

,,...На друм Ра да цве ће са ди.
Бе ло га је по са ди ла,
Ша ре но се рас цве та ло.
Отуд идев три бе ћа ра,
От ки ну ше, ми ри са ше...“ (карановић 1996: 89°).

Ни ца ње пе ле на от кри ва со ци јал ни по ло жај си ро те де вој ке. Њу ће због 
еко ном ских раз ло га уда ти за не дра гог или не ће скло пи ти брак. Али, про стор 
на ко јем Ра да са ди цве ће сиг на ли зи ра и вр сту пре кр ша ја, ко ја пре ма па три-
јар хал ном ко дек су мо ра би ти санк ци о ни са на. Уме сто скри ве не, огра ђе не и 
чу ва не ба ште, озна ча ва се отво рен и сви ма до сту пан пут, чи ји је фи гу ра ти ван 
сми сао да ле ко од де во јач ких вр ли на.
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Уче ста ли ор на мент де во јач ке ба ште и до ма, од но сно ме та фо ра де ви чан-
ства је бе ли бо си љак. Ме ђу лир ским пе сма ма ис по ља ва ју се и дру ге функ-
ци је овог цве та. Лу стра ци ја и апо тро пеј ски чин се све де но укљу чу ју у лир ску 
ми ни ја ту ру: 

,,...Ови дво ри ме те ни!
Де вој ка га по ме ла
сас струк бе ли бо си љак...“ (карановић 1996: 77°).

Бо си љак шти ти ку ћу, по ро ди цу и сфе ре ,,свог“ про сто ра. Са ци љем да 
обез бе ди успех и оси гу ра плод ност чо ве ка и ра сти ња, бо си љак се при дру жу је 
и јед ној сли ци мо бе. На че лу гру пе је млад до ма ћин. Ње гов стас и ле по ту ис-
ти че већ из бор лич ног име на ‒ Ја блан. Он др жи у ру ци цвет, а го то во ри ту а лан 
по крет спа ја ма гиј ско-об ред не и сим бо лич ке ком по нен те бо сиљ ка:

,,У ру ци му струк бе ла бо сиљ ка,
Ру ком ма ше, бо си љак ми ри ше“ (Стојадиновић 1985: 74–75).

Фор му ла ма оп штег ти па при па да син таг ма: бе ло ли це. За мла до же њу 
је не ве сти но ли це по пут бе лог кри на (недић 1977: 142°), при че му су ва жна 
зна че ња ода бра ног цве та. Ме ђу опи си ма не ве сте је нај јед но став ни је по ре ђе-
ње: ,,Бје ло ли це, ка’ цв’јет про ће тан“ (караџић 1975: 72°). Очи то, мо гу ћа су 
и ја сна оба ти па ве за: ли це је као бе ли цвет, тј. цвет је бео по пут мла дог 
ли ца. Бе ли на и чед ност де вој ке ста са ле – про цве та ле за брак сли ва ју се у 
је дин стве ну сли ку, и кад из о ста је вр ста цве ћа.

Ме ђу тим, ка да се бе ли ном од ре ди ру жа, уме сто све тле свад бе не ат мос-
фе ре слу те се су прот на зна че ња сим бо ла. Не ви ност и мла дост ни су по ни ште-
ни при атри бу ци ји лир ског ју на ка. Ипак, бе ли цвет на го ве шта ва тра гич не 
пре о кре те. Па ра ле ли зам ак ти ви ра кон тра сте и сло же ни се ман тич ки ком-
плекс пој мо ва из сти ли зо ва ног об ре да пре ла за:

,,Мо рем пло ви бо кор бе ле ру же,
На бо ко ру ти ца га га ли ца...“ (караџић 1974 I: 140°).

Оно ма то пе ја под ра зу ме ва огла ша ва ње вра не/га вра на,3 а де вој ка је из јед-
на че на са (от ки ну тим) бо ко ром: ,,Мо рем пло ви бо кор бе ле ру же“ ‒ ,,Бре гом 
ше ће мо ма не у да на“. Бо ја пти чи јег пер ја и упо зо ре ње сен че злим зна ме њем 
цео при зор:

,,Брег се ро ни, ра ки та се ло ми,
Ти ћеш мла да уро ни ти лу до.“ 

До след но лир ској тех ни ци, оста је не до ре че на при ро да стра да ња (гу-
би так не ви но сти / крај жи во та). Али, бе ла ру жа у кон тек сту пе сме по при ма 
за стра шу ју ће обри се пре ра не смр ти (Biderman 2004: 335–337).

3 О функ ци ји га вра на у ини ци ја ци ји: карановић 2011: 125–140.
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Баш за то што ни је чест епи тет уз ру жу, бе ла бо ја овог цве та по кре ће 
не ми ре. Емо тив ну тен зи ју по тен ци ра ју па ра ле ли зам и ме та фо ра, док се 
лир ска при ча згу шња ва: 

,,Бе ла ру жо, је си ли цве та ла?
Го лу би це, је си л’ се уда ла?
Је сам, дра ги, за не дра гог по шла 
и с не дра гим че до сам ро ди ла...“ (караџић 1965: 401)4.

Фи гу ра ти ван план спа ја ви ше опреч них осе ћа ња. Из не ке ин тим не 
про шло сти на зи ре се чед на бе ли на де вој ке, ко ја се тек раз ви ла. По ред бе ле 
ру же, сми сао се по ја ча ва и из бо ром пти це, иа ко бо ја ни је на ве де на.5 Но, 
не ка да шњи за нос и не ви ност пре ли ва ју се у бол због нео ства ре не на де. Ра-
зли чи та зна че ња бо је спа ја ју чед ност пр ве љу ба ви и крај љу бав не ве зе. Уо-
ста лом, упра во бе ла бо ја има гра нич не вред но сти, обе ле жа ва по че так и крај 
– од по во ја но во ро ђен че та до мр твач ког по кро ва. 

Док бе ла ру жа из ове ва ри јан те ис ти че раз ли ке из ме ђу срећ не про шло-
сти и сва ко дне ви це, истом бо јом се по ја ча ва ју су прот не емо ци је у опо зи ци-
ји са да шњост : бу дућ ност. Се ман ти ка бо ја и би ља ус по ста вља исти емо тив-
но-пси хо ло шки план, са мо су чла но ви ме та фо рич ног кон тра ста дру га чи ји. 
Бли ста во сја јан пеј заж на го ве шта ва бу ја ње жи во та, склад жи ве и не жи ве 
при ро де:

,,По ви ла/ови ла се бе ла ло за ви но ва
Око гра да, око бе ла Бу ди ма“ (караџић 1975: 554°, 555°).

Ан ти те за и па ра ле ли зам уво де лир ске ју на ке ‒ ,,дво је ми ли и дра ги“. 
Али, ра дост и све тлост се га се, јер се пар раз два ја. Мла дић по ре ди ту гу са 
су ше њем ру же, а дра га пат њу осли ка ва дру гим пој мо ви ма. Из да љи не гор-
ских пре де ла, мер мер, сре бр на ча ша и снег вра ћа ју бе ле то но ве. Бо ја са да 
при зи ва пу стош, сту ден и са мрт но бле ди ло, јер де вој ка коп ни за во ље ним. 
Бе ли на по ста је те жи ште ме та фо ре ра стан ка (Krnjević 1986: 159).

Ова кав сми сао сим бо ла усме ра ва ју мо тив и пе снич ка фор ма. Ка да се 
иста сли ка дру га чи је те мат ски и жан ров ски ,,си ту и ра“, из ши рег се ман тич-
ког по ља пој мо ва (бе ла + ло за) ак ти ви ра ју се су прот на зна че ња. Из ван љу-
бав не ли ри ке исти сти хо ви чак по ја ча ва ју са крал ну ат мос фе ру пра зни ка. У 
све ча ном тре нут ку до че ка но вог го ди шњег ци клу са уку ћа ни су пра ти ли 
по ла жај ни ка пе смом:

4 Дру га чи ја су стил ска ре ше ња и зна че ња у ва ри јан та ма: караџић 1975, 564°; Геземан 
1925: 62°.

5 Епи тет уз го лу би цу је бе ла. Го луб је ,,чи ста, све та, Бо жи ја пти ца (...) ова пло ће ње 
до бра и крот ко сти (...) об лич је го лу ба, на ро чи то бе лих, узи ма ју до бре ду ше“ (Гура 2005: 
458–461).
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,,По ви ла се бе ла ло за ви но ва,
Аман ви но ва,

Око то га бе лог гра да Бу ди ма,
Аман, Бу ди ма,

То не би ла бе ла ло за ви но ва,
Аман ви но ва,

Већ то би ла тан ка ста за та на на...“ (Стојадиновић 1985: 28).

За јед но са оста лим сег мен ти ма об ре да, бе ла ло за из ан ти те зе ове пе сме 
ус по ста вља спо ну из ме ђу жи вих, бо жан ства, ду ша умр лих и ин кар на ци је 
мит ског пре тка, ка кву функ ци ју има о Бо жи ћу по ла жај ник (Чајкановић 
1973: 273; недељковић 1990: 16–19). Жи вот ном енер ги јом бе ла ло за зра чи и 
ка да је ње но са ђе ње пред брач ни за да так (караџић 1975: 299°, 502°).

Слич но оза ре ње по кре ћу лир ски опи си и до га ђа ји у ко ји ма се де вој ка 
по ре ди са ру жом6, чи је су ла ти це по себ не ни јан се:

,,О за Бо га, ру ме на ру жи це!“,
,,Ој де вој ко, пи то ма ру жи це!“,
,,Ој де вој ко, ру ме на ру жи це!“,
,,Ој сна ши це, ру ме на ру жи це!“;
,,Де вој чи це, ру жи чи це,
Ру жо ру ме на“,
,,Ђе вој чи це, љу би чи це, ру жо ру ме на“ (караџић 1975: 327°, 422°, 
423°, 590°, 591°, 594°).

Де вој ци се та ко обра ћа му шка рац – мо мак, за руч ник, же ник или де вер. 
Спој бо је са гра ма тич ким об ли ком де ми ну ти ва по кре ће скуп зна че ња, без 
ши ре ња де скрип ци је и ко мен та ра. Ис ти че се нај пре из у зет на ле по та, чи-
сто та, здра вље и не жност мла де же не. Њен из глед оста вља и осо бит ути сак. 
Јед но став на фор му ла об у хва та и при ро ду тих емо ци ја, не скри ве но уз бу ђе-
ње оно га ко го во ри и од ли ке оне ко јој се ди ви.

Овај по се бан тип пси хо ло шког па ра ле ли зма во ди и ка ар ха ич ним сло-
је ви ма тра ди ци је – по сред ством зна че ња бо је и ру жи ног цве та (Чајкановић 
1985: 207–209; Софрић 1990: 189–194; диздаревић крњевић 1997; карановић 
2010: 266–286). 

Об лик цвет не кру ни це асо ци ра на круг, Сун це, Ме сец7 и ци клич не 
рит мо ве при ро де. Ру жа сим бо ли зу је жи вот и ду шу, ср це и љу бав – склад 
те ле сног и ду хов ног, што се ис по ља ва и ме ђу сим бо ли ма хри шћан ства (Bi

6 И мла до же ња се по ре ди са ру жом, а ме та фо ра укљу чу је не ве сту (ру зма рин) и скла-
дан брач ни и сек су ал ни од нос (за ли ва ње цве ћа, караџић 1975: 55°). При из бо ру му жа ис-
ти че се опо зи ци ја стар (су ви ја вор; пе лен) / млад (,,ру жа на пу пи ла“, караџић 1975: 392°, 
395°). По ре ђе њем мом ка са дру гим цве ћем (сми ље, карановић 1996, 52°; јор го ван, јокић 
2012: 195–196) та ко ђе се алу ди ра на свад бу.

7 У сва тов ским пе сма ма је сим бо ли ка не бе ских те ла и ме та фо ра плод но сти. Не ве ста 
до но си сун це/ме сец у не дри ма, ко си, ру ка ви ма (караџић 1975: 24°, 25°; карановић 2010: 
84–175).
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derman 2004: 335–337; Chevalier ‒ Gheerbrant 1983: 571–572) и кроз иде ал 
ле по те из тра ди ци о нал не кул ту ре Ср ба (кaрановић 2010: 266–286).

Ру жи ча ста – ру ме на ни јан са, ко ја и у срп ском је зи ку при зи ва на зив 
цве та, спа ја цр ве ну и бе лу бо ју (ајдаЧић 2004: 170) – страст и чи сто ту. Ко-
ли ко су уни вер зал ни сим бо ли ам би ва лент ни, по твр ђу ју и зна че ња ру же. 
Пол но ста са ла за брак, де вој ка – ру жа обе ле же на је бе ли ном оно га што 
ме ња ста тус. Де вој чи ца се раз ви ја у де вој ку, а де вој ка уда јом по ста је же на 
и мај ка. Цр ве но, при гу ше но чед ном бе ли ном не ве сте, озна ча ва прин ци пе 
ра ђа ња и плод но сти. Али, бе ла и цр ве на има ју и хтон ске ком по нен те, не 
са мо као бо је де мо на,8 већ и као са мрт но бле ди ло или там на, цр ве но-цр на 
про ли ве на крв (лома 2001: 152–160). За то су ру жа и њен нај че шћи атри бут 
у осо бе ном кон тек сту бли ски пред ста ва ма о смр ти (Krstić 1984: 116). Цвет 
се са ди и ни че на гро бу љу бав ни ка, ко је су раз дво ји ли љу ди или ви ше си ле.

Две бо је сје ди ње не у епи те ту ру же не мо ра ју се не по сред но по ве за ти 
са цве том9. Ипак, и та да се пр вен стве но од но се на из глед ста са ле ле по ти це:

,,У Мил це ду ге тре па ви це,
Пре кри ле јој ру мен’ ја го ди це,
Ја го ди це и би је ло ли це...“ (караџић 1975: 599°).

Цвет ну сим бо ли ку ис ти че и пер со ни фи ка ци ја.10 Фи гу ра ти ван план се 
за чи ње у ети мо ло ги ји име на лир ских ју на ка:

,,Два цви је та у бо ста ну ра сла:
Пла ви зум бул и зе ле на ка да.
Пла ви зум бул оде на До ља не,
Оста ка да у бо ста ну са ма...“

Зум бул је нај че шће пла ве бо је, док се на зив дру гог цве та раз ла же на 
бо ју и име ни цу (зе лен ка да). Пла во-зе ле ни то но ви сиг на ли зи ра ју сна жне 
емо ци је и ма да се раз ло зи ра стан ка не мо гу на слу ти ти, по сле ди це су по-
губ не. Опо зи ци ја пла во – зе ле но с јед не стра не ука зу је на је дин ство не ба и 
зе мље, али и њи хо ву раз дво је ност. На ру шен склад, че жње и стреп ње се 
по ја ча ва ју хлад ним то но вим хро мат ског спек тра. Раз два ја ње дра гих уки да 
сре ћу и жи вот се ута па у гу сту, не про зир ну та му: 

,...Што је мо ре, да је црн му ре ћеп;
Па да пи шем три го ди не да на,

8 Уо би ча је на је фор му ла бе ла ви ла; бе лим по кро вом је огр нут вам пир, чи је ли це је 
цр ве но. раденковић 1996: 293; раденковић 2008: 337–346, о бе лој бо ји у усме ној ли ри ци: 
Станић 2012: 281–295; Станић 2015.

9 На гла шен ар ха ич но-култ ни сми сао има ју: бе ли ца пше ни ца и ру ме но/руј но ви но.
10 Цвет ни па ро ви ал тер ни ра ју: зум бул мом че и ка ран фил де вој че, ка ран фил Јо во и 

де вој ка; ли јер мом че и ру ме на Ру жи ца; зум бул удо ви ца и ру ме на/пи то ма Ру жи ца (караџић 
1975: 356°, 242°; 327°; 436°, 437°).
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Не би мо ји ис пи са ла ја да“ (караџић 1975: 553°).

Де во јач ко оча ја ње ис ка зу је хи пер бо ла бес кра ја. Над не бе ским сво дом, 
мор ским и зе маљ ским про стран ством раз ли ва се јад, упо ре ђен са цр ним 
ма сти лом. Вре ме не сма њу је бол, тим пре што је не из ве сан по нов ни су срет 
во ље них – на овом све ту.

Тра ве ода ју де вој ци тај ну ко јим цве том мо же да са чу ва љу бав дра гог. 
Та кву моћ има пла ви вид (родић–Срдић 2001: 134), ако дра гог за ки ти сва ке 
мла де не де ље11. Пла ве бо је је и пе ру ни ка. Де вој ке је бе ру крај ре ке и бе ле 
сво је ли це (караџић 1975, 669°).12 По ред за штит не функ ци је цве та, на слич-
но сти са ру жом ука зу је и фор му ла:

,,О, де вој ко, пла ва пе ру ни ко“ (караџић 1975: 441°). 
Сти ли зо ва не су, за тим, рад ње из пред брач ног огле да ња мла де на ца (де-

вој ка на па ја ју на ко вог ко ња). Но, из тог окви ра се сми сао при ка за не си ту а-
ци је пре ли ва ка де во јач ким на да ма да ће се уско ро уда ти. Из ме ном епи те та 
(,,ди вља пе ру ни ка“, Чај ка но вић, 1985: 34) де вој ка се мак си мал но иден ти фи-
ку је са не так ну том при ро дом.

Пла ва бо ја се до жи вља ва у пред ста ва ма свих на ро да као да ни је од 
ово га све та. Сим бо лич но је нај чи сти ја и нај ма ње ма те ри јал на. Њом се обе-
ле жа ва пут у бес ко нач ност, сво јим нај све тли јим то но ви ма и нај там ни јим 
ни јан са ма спа ја су прот но сти да на и но ћи. За јед но са бе лом, пла ва оли ча ва 
не бо (в. biderman 2004: 308–309; Chevalier ‒ Gheerbrant 1983: 510–512)13 и 
уз лет осло бо ђе не ду ше пре ма Бо гу. 

Пе ру ни ка ево ци ра успо ме не на вр хов ног бо га сло вен ског пан те о на – 
Пе ру на (иванов–топоров 1974: 106), а нај ста ри ји сло је ви тра ди ци је се 
уо ча ва ју, чак и ка да су их (на из глед) ап сор бо ва ли про це си хри сти ја ни за ци-
је. У цр кви осве шта на пе ру ни ка или бо ги ша, ка ко се још зо ве, но си се ку ћи 
,,да чу ва ку ћу од гро ма и да се бо ле сни ци ле че њо ме“ (тројановић 1983: 
113–117; карановић 2010: 249–250). Пла ве ни јан се цве та, оми ље ног и ме ђу 
ор на мен ти ма ве за, од ра жа ва ју пред ста ве о пу ту ка бес ко нач ном, чи стом и 

11 Цвет и вре мен ски ин тер вал по ве зу ју ве ро ва ња и ма ги ја. У не де љу по сле ме се че ве 
ме не ве ћу моћ има ју ба ја ња, ча ра ња и мо гућ но сти ле че ња. Бо ле сни су се уми ва ли на во ди, 
пре сун ца, а оста вља ли су и осо бе не жр тве не да ро ве, но вац или цве ће (Чајкановић 1985: 
63–64; недељковић 1990: 157–158).

12 Исту ма гиј ску функ ци ју има и уми ва ње ,,ђул сом“ (караџић 1975: 112°; aqua ro sa-
rum, караџић 1986 I: 225). До дир са цвет ним ла ти ца ма обез бе ђу је от ме но ли це и моћ ну 
за шти ту.

13 И на срп ским сред њо ве ков ним фре ска ма, ико на ма и ми ни ја ту ра ма те ма ти ка је 
ускла ђе на са бо ја ма. Ни јан се пла ве ис ти чу Бо жан ску уз ви ше ност, ду хов ност и зна чај ди-
на сти је Не ма њи ћа. Вла дар ска ло за осли ка на је на пла вој по за ди ни то ком пр ве по ло ви не 
14. ве ка у Гра ча ни ци и Де ча ни ма (rаdojčić 1982: 78, 104). 
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бо жан ском. И ка да бо је ал тер ни ра ју, бе ла или жу та пе ру ни ка14 асо ци ра на 
не бе ски свод и сун чев сјај. 

Со лар ни аспект жу те бо је под ра зу ме ва епи тет уз во ће ‒ на ран џу и ду-
њу. Хро мат ска ком по нен та пло да по ста је озна ка род ног ста бла. На пу ту од 
свог до но вог до ма, де вој ка се ди са де ве ром под жу том на ран џом (караџић 
1975: 66°, 67°). Док се де вер рас пи ту је о про шло сти сна хе и при ро ди ње не 
ле по те, она сме ра да ис ку ша пле ме ни тост но ве по ро ди це15 и тра жи/при ма 
са ве те ка ко ће по ста ти ми ла но вом ро ду. По ре ђе ње жу те ду ње са не ве стом 
или жу та ду ња у ње ној ру ци (караџић 1975: 85°, 116°) при зи ва ју плод ност 
и број но по том ство. Жи вот на сна га жу тог пло да до ла зи до из ра жа ја и кроз 
ка та лог (жр тве них) да ро ва ко ји се до но се бо ле сни ку, не би ли оздра вио 
(караџић 1975: 387°). У фор му ли усну ле де вој ке (Бован 1984: 258; ајдаЧић 
2004: 172) бо ја ма се при дру жу је и жу та на ран џа. Ме ђу тим, хтон ска ком по-
нен та бо је ни је из о ста ла из лир ске сти ли за ци је. Веч на ку ћа пре ра но умр лог 
чла на по ро ди це је ,,под жу том на ран џом“ (караџић 1975: 368°; караџић 
1974: 236°; матицки 1985: 95°).

Ам би ва лент на свој ства жу те бо је ак ти ви ра ју се и епи те ти ма уз цве ће. 
Та да сми сао ода бра них сим бо ла за ви си од емо тив ног ста ња, тј. кон тек ста 
ски ци ра ног до га ђа ја. По бо ји и об ли ку је са сун цем не по сред но из јед на чен 
не вен (карановић 1996: 147). Ипак, над зна че њем жу тог не ве на до ми ни ра 
јед но став на ети мо ло ги ја, уз се ман тич ку осци ла ци ју бо је (колоСова 2009: 
23, 58). На зив цве та под ра зу ме ва по сто ја ност (љу ба ви) и веч ну све жи ну 
ве ге та ци је, ожи вље не сун че вим зра ци ма. Али, жу ти не вен асо ци ра и на 
смрт16, јер је од цве та и бо је моћ ни ја ма ги ја ре чи. Па ра ле ли зам из ме ђу цве-
та и дра гог/дра ге по сто јан је осло нац мо ти ва љу бав них вра ча ња. По мо ћу 
њих се при зи ва ин тен зив на жуд ња, чи је по сле ди це мо гу и не мо ра ју би ти 
коб не:

,,Ако ти ник не жут не вен,
Уве ни, ду шо, за мно ме“ (караџић 1975: 644°);
,,Ако ти ник не жут не вен,
не вех ни, дра ги, тво ја сам“ (Грђић б. г.: 60);
,,Дру га ки та жу то га не ве на,
Жу ти ле ти ко сти од бо ле сти“ (родић – Срдић 2001: 123).

14 Пе ру ни ку бе лу бе ру сва то ви (недић 1977, 66°); а де вој ка је и жу та пе ру ни ка (јокић 
–вујновић 2014: 83). 

15 ,,Ако бу ду ро да го спод ско га,
При ми ће ми цви јет за да ро ве“ (караџић 1975, 67°, 66°).
16 Из раз ,,жут по сао“ зна чи не што зло, рђа во (караџић 1987: 1315°). И без цвет не ор-

на мен ти ке, бо је ис ти чу не по жељ не осо би не же не и њи хо ве по сле ди це: ,,Не мој би ти љу та,/ 
Да не бу деш жу та;/ Ве ће бу ди до бра,/ Да не бу деш мо дра (од бо ја“, тј. ба ти на, караџић 1987: 
3498°).
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Као што ру ме на ру жа од ра жа ва здра вље и мла дост, жу ти ло (ли ца и 
ве ге та ци је) је ви дљив знак про ла зно сти. Због љу ба ви се коп ни, ако осе ћа ња 
ни су обо стра на, а не га тив ни аспек ти бо је при зи ва ју сли ку по жу те лог ли ца 
бо ле сни ка и са мрт ни ка. Без ис ти ца ња бо је, цвет по ста је и ме та фо ра про ла-
зно сти:

,,Не вен ве не и у ча шу па да,
Ој, мла до сти, ви ше те ни ка да!“ (родић–Срдић 2001: 137)

Од те ма ти ке за ви си и сми сао жу тог сми ља, че стог де во јач ког цве ћа. 
Опе ва не окол но сти кре ћу се од на го ве шта ја фи зич ког кон так та мла дих, 
пре ко вер бал ног над и гра ва ња, до слут ње смр ти. Об ред на ком по нен та ја че 
или сла би је се на зи ре из ра зних при зо ра. У жу том сми љу де вој ка на ла зи 
усну лог мом ка (матицки 1985: 42°). Ма да је до шло до ин вер зи је опо зи ци је 
му шко/жен ско, са чу ва ни су еле мен ти ини ци ја циј ског сна. Ка да убе ре жут 
не вен, де вој ка у цве ту на ла зи зми ју (БеГовић 1986: 185). Скуп сим бо ла (бо-
ја, цвет, зми ја) и рад ње (бра ње цве ћа) усме рен је ка жи вот ним прин ци пи ма. 
Де вој ка до ми ни ра над при ро дом и мом ком са ко јим се над ме ће. На спрам 
жи вот не енер ги је, иден ти фи ка ци ја са цве том и бо јом на го ве шта ва су про тан 
ис ход суд би не:

,,Аој, ме ни! Сми љу жу ти!
Та ко ћ’ и ја ужу ти ти:
Драг’ ме про си, мај ка не да,
Не дра гом ме обе ћа ла“ (Стојадиновић 1985: 77).

Због та ко за о штре них зна че ња жу те бо је из гле да ју ,,за хвал ни је“ дру ге 
ни јан се. Ти сим бо ли су та ко ђе ам би ва лент ни, са мо што не ма ју упо ри ште у 
ве ге та тив ном све ту. По мо ћу њих је по ја чан сми сао фи гу ре, сли ке и пе сме. 
Стил ским обр ти ма се со лар на енер ги ја жу те при бли жа ва бо ја ма зла та, бе-
лу за ме њу ју сре бро и би сер, а цр ве на је скер лет на. Та ко обо је ни пеј за жи, 
би ћа и пред ме ти за сту пље ни су у свим усме ним вр ста ма, са мо се њи хов 
сми сао ускла ђу је са по е ти ком жан ра. На гла ше на ме та фо ри за ци ја свој стве-
на је об ред ној ли ри ци (аграр них ци клу са и ини ци ја ци ја), де та љи ма по сле-
нич ких и љу бав них пе са ма. Ове бо је има ју дру га чи је уло ге при до ча ра ва њу 
мит ских (па ган ских и хри шћан ских) при зо ра, пре де ла, зда ња и ри ту ал них 
ре кви зи та. Зла том, сре бром и би се ри ма се мар ки ра ју де ло ви др ве ћа, би ло 
да се ко смич ка оса уз ди же сред ра ја или пред мла до же њи ним дво ром (ка
раџић 1975: 108°, 209°).

По је ди не бо је биљ них вр ста су не по сред но укљу че не у њи хо ве на зи ве. 
На ран џа ста спа ја зна че ња жу те и цр ве не, али на ран џи (др ве ту и пло ду) 
при пи су је се са мо жу та ни јан са (ве ро ват но и због рит мич ко-ме ло диј ских 
раз ло га). Су про тан про цес от кри ва име но ва ње јар ко цр ве не, бор до бо је, 
чи ја се ни јан са рас по зна је упра во по пло ду:



,,Ви шња, цре шња, не ве ста
Про ме ни се але во,
Опа ши се зе ле но“ (јокић 2012: 146).

Обра ћа ње не ве сти, де ло ви ње ног те ла/оде ће (карановић 2010: 176–195) 
та ко ђе при па да ју ар ха ич ним пред ста ва ма из кул та плод но сти. Зна че ња се 
пре но се и на про цес са зре ва ња не ве сте. Вре мен ски план пу то ва ња сва то ва 
(са ђе ње – цве та ње – зо ба ње ви шње) под ра зу ме ва и бо је (зе ле но – бе ло – цр-
ве но), а на гла ша ва по че так и крај пу та. Ме та фо ра об у хва та уда ље ност два 
све та – де ви чан ство је на спрам скла па ња бра ка и ра ђа ња по том ства (караџић 
1975: 414°, 415°; јокић – вујновић 2014: 87). И, ка да је при ро да на из глед 
,,нео бо је на“, ви шња ко ја се од ро да са ло ми ла (караџић 1975: 364°, 589°) је 
по за ди на ерот ске игре мла дог па ра.

И цвет љу би чи це укљу чу је бо ју у име но ва ње биљ не вр сте. Спој цр ве-
них и пла вих то но ва сим бо ли зу је је дин ство те ла и ду ше, кр ви и оно га што 
је не ма те ри јал но, про ла зност и веч ност. Љу би ча сте ла ти це ве сни ка про ле-
ћа у име ну цве та асо ци ра ју и на љу бав ни чин. То се ис по ља ва и кроз лир ске 
ми ни ја ту ре о ма гиј ским мо ћи ма цве ћа:

,,Ако ти ник не љу би ца,
Љу би ће мо се до ве че“ (караџић 1975: 644°).

Мла да де ви ца је и ,,сит на љу би чи ца“ (караџић 1975: 526°). Ма да љу-
бав ник окле ва, јер му се чи ни да де вој ка ни је (пол но) ста са ла за ње го ве 
из ја ве и на ме ре, де во јач ка му дрост укла ња све пре пре ке љу ба ви. У лир ској 
по е зи ји је на гла ше но и дру го свој ство цве та:

,,Кад би зна ле дје вој чи це
Што је ми рис од љу би це,
Све би цви је ће по тр га ле,
Љу би цу би по ље ва ле“ (караџић 1975: 320°).

Ле по ту ру же уве ћа ва њен ми рис, што ис ти чу ди вље ња бо жу ра, не ве на, 
го ро цве та (БеГовић 2001: 45; Бован 1984: 108°, 126°, 170°).

2. цветнимириСи. Иа ко се по је дин стве ном ми ри су раз ли ку ју17 и рас-
по зна ју све вр сте цве ћа (колоСова 2009: 47–49), чул ни до жи вљај је не мо гу-
ће опи са ти. С дру ге стра не цвет ни ми ри си у по е зи ји ис ти чу сна гу ути са ка. 
Стил ски по сту пак би се мо гао из дво ји ти и као жан ров ско упо ри ште лир ске 
на род не по е зи је. Чак и ка да је те жи ште на опи си ва њу ле по те, не сли ка се 
са мо пор трет лир ског ју на ка, већ се суп тил но по тен ци ра од нос пре ма ње му 
(пропп 1961: 56–57).

17 Мо ти ву спо ра цве ћа (око ми ри са, цивьян 2008: 221–227) са мо услов но при па да 
над ме та ње ру же и љу би чи це (караџић 1975, 321°). Спор око оно га што је нај вред ни је не 
укљу чу је са мо биљ ке, а по ен та је на мо мач ким спо соб но сти ма (Krstić 1984: 171, G 4, 15).
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При ја тан цвет ни ми рис имао је и прак тич ну при ме ну, јер је мо гао да 
не у тра ли ше за дах те ла (каБакова 1999: 166). На ме ну су по ја ча ва ла ве ро ва-
ња у мо ћи цве ћа, чи ји ми рис шти ти од деј ства де мо на, уро ка, злих очи ју и 
ре чи. Цвет је пр вен стве но атри бут мла дих:

,,Ој ти ру жо ру ме на!
Да је ме ни твој ми рис,
На мло го би до спео:
Ју на ци ма за ка па ма,
Де вој ка ма за ко су,
Не ве ста ма у не дра“ (караџић 1975: 378°). 

Че сто је об ра ђе на те ма опој ног ми ри са цве та као ма гиј ског (и пси хо-
троп ског) сред ства за иза зи ва ње љу бав не жуд ње. Де вој ка са ди ка ран фил 
под про зо ром дра гог:

,,Ка ран фил ће ми ри са ти,
Мој ће дил бер уз ди са ти“ (матицки, 1985: 57°).

Пред сна гом ми ри са, уз да ха и љу ба ви Бог ће се сми ло ва ти и са ста ви ти 
мла ди пар.

Об ред не и љу бав не пе сме по ве зу је фор му ла по себ ног ле жа ја. Мо мак 
га при пре ма од ка ло пе ра, бо си ља и тра то ра, не би ли до ма мио де вој ку:

,,Ка да ле га да ми ри ше,
Кад се ди га да уз ди ше“ (кaрановић 1996: 58°).

Са истом на ме ром и де вој ка ма ми мла ди ћа по мо ћу кре ве та од ка ран-
фи ла и ру жи ног уз гла вља: ,,Нек ми ри ше, нек се че сто бу ди“ (караџић 1975: 
626°). Бе ли пе лен, ми ри си стра то ра и бо сиљ ка тре ба да ома ме дра гог:

,,Ка да лег не да ми ри ше,
Кад уста не да уз ди ше“ (недић 1977: 191°).

Уз исту уло гу цвет них ми ри са по сто ја но се и по сте ља озна ча ва као – 
одар, чи ме се по сред но при бли жа ва ју култ мр твих и ерот ске игре мла дих. 
Ди рект но по ве за на са тлом, зе мљом, по сте ља ме та фо рич но об у хва та и че-
жњу и те ле сно сје ди ња ва ње. Ми ри си и уз да си од ра жа ва ју пу те ност и страст 
(же ље ног/оства ре ног) љу бав ног за гр ља ја или по ја ча ва ју сна гу жуд ње. Фор-
му ла је мо гла пре ћи дуг пут од ма гиј ско-ри ту ал ног чи на до сим бо ли ке 
цвет них ми ри са. Лир ска те ма је мо жда сти ли зо ван ре флекс древ них свет-
ко ви на у функ ци ји при зи ва ња све оп ште плод но сти (Frejzer 1977/2: 300–305). 
Но, и ка да је тај ду бин ски слој сли ке из бле део, ми рис цве ћа је под сти цао 
ерот ске на го не. Но ћу, по ми ри су бо сиљ ка, ру же или на ран џе (Грђић б. г.: 
59) дра ги ће про на ћи де вој ку, ко ја га по зи ва у сво ју ба шту. Ми ри си цве ћа 
от кри ва ју сна гу емо ци ја и же ља:



,,Вје тар пи ри, ро жма рин ми ри ше,
Чи ни ми се да мој дра ги иде.
Да ја зна дем от ку да ће до ћи,
Пу тем бих му бо си љак си ја ла,
Стран пу ти це ру ме не ру жи це,
Нек ми дра ги по ми ри су до ђе,
По ми ри су ви ше нег’ по сун цу“ (недић 1977: 186°).

Раз дво је ност во ље них на ја вљу је и стих: ,,Ве тар ду ва, ал-кат мер ми ри-
ше“. Де вој ка или мла дић сво ју че жњу ис ка зу ју у пи сму. И ако се из гу би 
(не ја сна) пла ме не бо је цве та, ње гов ми рис не ме ња зна че ња и функ ци је:

,,Вје тар пу ше, а кат мер ми ри ше“ (матицки 1985: 128°);
,,Ве тар ди ше, а кат мер ми ри ше“ (радевић–матицки 2007: 92°). 

Не ви дљи ва и не у кро ти ва сна га ми ри са по ста је ме та фо ра са мог жи во та, 
јер се и ми ри са ње осе ћа за хва љу ју ћи ди са њу. Ипак, иа ко се лир ски уз ди са-
ји ве зу ју уз се ман тич ке ва ле ре цве ћа, че шће се по мо ћу цвет них ми ри са 
ис ти чу ду хов не вред но сти, чед ност и мо рал на чи сто та (каБакова 1999: 267). 
Та ква ди мен зи ја сим бо ла по но во ак ти ви ра опреч не чи ни о це чо ве ко вог по-
сто ја ња.

Бо гат те мат ски круг ба ла да по све ћен је тра гич ној суд би ни мла дих, 
чи јој љу ба ви се про ти ви по ро ди ца. Нај че шће мла ди ћа оже не, а он пр ве 
брач не но ћи уми ре од че жње за во ље ном. Као део по греб них ри ту а ла сти-
ли зу је се ку па ње умр лог ,,ђу лом ру ме ни јем“ и по си па ње цве ћем (караџић 
1975, 343°, 344°, 346°), да би се сми сао цвет ног ор на мен та пот пу но оства рио 
тек ка да се уве де лик оста вље не де вој ке. Док спро вод но си умр лог дра гог 
ње го ва сло бод на ду ша хр ли ка не су ђе ној љу ба ви. Са мо она осе ћа то не ви-
дљи во при су ство, ко је исто вре ме но слу ти и ње ну коб:

,,Ђул ми ри ше, ми ла мо ја мај ко, 
Ђул ми ри ше око на шег дво ра,
Чи ни ми се Оме ро ва ду ша.“ 

По на вља ње сти хо ва ус по ста вља гра да ци ју, по ја ча ва емо тив ну тен зи ју, 
не мир и те ско бу. Али, спо зна ја бли ске смр ти до но си спо кој и спас:

,,Ђул ми ри ше, ми ла мо ја мај ко,
Ђул ми ри ше, Оме ро ва ду ша“;

..Ђул ми ри ше, иде мо је дра го,
Ђул ми ри ше, ту је мо је дра го“ (караџић 1975: 343°, 344°).

Све де на рад ња ба ла де се убр за ва и де вој ка уми ре од ја чи не емо ци ја. 
Над ка тар зом леб ди ру жин ми рис, јер се тек у смр ти рас цве та ва љу бав, за-
бра ње на за жи во та (Krnjević 1980: 109-120; карановић 2010: 281). На гро бу 
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љу бав ни ка ни чу зе лен бор и ,,ру ме на ру жи ца“. Из ду би не мо ти ва и пе снич-
ких сли ка на зи ру се ар ха ич ни сло је ви тра ди ци је. Осим ани ми зма и ани ма-
ти зма (зеЧевић 1982: 21), ис так ну та је ме ђу соб на упу ће ност кул та мр твих 
и плод но сти, сим бо ли ка кру жног то ка веч не об но ве. Осу је ће на брач на ини ци-
ја ци ја пре о бра жа ва се у еле мен те срод ног об ре да. Иа ко су ри ту а ли су прот-
ног сме ра (жи вот : смрт), оства рен је пре лаз пре ко гра ни це. Спо на два би ћа 
– и два све та је трај на. Љу бав по ни шта ва јаз из ме ђу про ла зно сти и веч но сти. 
Зна че ња се згу шња ва ју у сим бо ли ци цве та, а по себ ну функ ци ју до би ја ми-
рис ру же, из јед на чен са чи стом ду шом, ко ја ла ко на пу шта зем но те ло.18

Ду ша и те ло, сје ди ње не за чо ве ко вог жи во та, чи не је дин ство опреч них 
си ла – ви дљи вог и не ви дљи вог, смрт ног и веч ног. Одва ја ње ду ше je при-
вре ме но ‒ у сну и де фи ни тив но – у са мрт ном ча су. И, док се под уда ром 
вре ме на те ло ви дљи во ме ња, ду ша је бе смрт на суп стан ца жи во та (толСтая 
1999: 182). Тај на по сто ја ња се, по пут Бо га, не да очи ма са гле да ти, ни опи-
са ти. Ипак, ми рис ода је при су ство не ма те ри јал ног и при ро ду осе ћа ња, ко-
ја се та ко ђе не мо гу ис ка за ти по мо ћу ка те го ри ја об ли ка и бо ја. 

Не при зи ва са мо смрт ве зу цвет них ми ри са са ду шом. Оча ран де во јач-
ком ле по том, мла дић тра га за узро ци ма ње не та јан стве не при влач но сти. 
Лир ски ди ја лог су че ља ва му шки и жен ски прин цип, ерот ски до жи вљај и 
ду хов не сфе ре:

,,Ој де вој ко, ду шо мо ја!
Чим ми ри шу не дра тво ја?
Или ду њом, ил’ не ран чом,
Или сми љем, ил’ бо си љем;
Ој Бо га ми, млад ју на че!
Мо ја не дра не ми ри шу
Ни ти ду њом, ни не ран чом,
Ни ти сми љем, ни бо си љем:
Ве ће ду шом де во јач ком“ (караџић 1975: 562°).

Сва ки по ред бе ни члан сло вен ске ан ти те зе има бо га ту сим бо ли ку, за сту-
пље ну и у сва тов ској ли ри ци. По ре ђе ње на бу ја лих де во јач ких не да ра, за ко-
ји ма мла дић жу ди, асо ци ра на плод ност и је дри ну во ћа. Чул ној љу ба ви при-
дру жу ју се смер ност и чед ност, трај на осе ћа ња (сми ље) и де ви чан ство (бо си љак). 
Али, иа ко де вој ка те ле сну ле по ту под ре ђу је ду хов ним вр ли на ма, је дин ство 
се ус по ста вља. Мо мак не скри ва на ме ре, же ли да се сје ди ни са сво јом ду шом, 
ка ко де вој ку и осло вља ва. Њен од го вор под се ћа на мо рал ни ко декс па три-
јар хал не за дру ге, а вр ли не пре суд не за ста тус де вој ке бит не су и за част ро да 
ко јем при па да и за углед ку ће у ко ју ће до ћи. 

18 На По бу са ни по не де љак, пр ви по ус кр шњим пра зни ци ма (Ру жи ча ло), на кон осве ће ња 
гро бо ва, же не су ту обе до ва ле и оста вља ле хра ну (недељковић 1990: 198). Та да се ус по ста вља-
ло и ду хов но срод ство (дру жи ча ло, караџић 1986 II: 214). Сим бо ли ку ве ге та ци је од ра жа ва и 
свет ко ва ње ше сте не де ље ус кр шњег по ста. На Цве ти су де вој ке ста са ле за уда ју – цве то но сни-
це ра но бра ле шум ско цве ће и са ди ле ба ште (недељковић 1990: 257–258; јокић 2012: 161).
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Чак и ка да се ерот ски план на пр ви по глед при гу ши, чед ност де вој ке 
из јед на че на је са ми ри си ма цве ћа:

,,Чу бри чи це, де вој чи це,
Ти чу бри ку не се је ше,
На чу бри ку ми ри ше ше,
Ти ка ран фиљ не се је ше,
На ка ран фиљ ми ри ше ше,
Ти бо си љак не се је ше,
На бо си љак ми ри ше ше“ (карановић 1996: 74°).

Де ми ну тив мо же да сиг на ли зи ра и мла дост, при пре ме но вих уче сни ца 
об ре да, али ми рис ду ше је и по твр да оства ре них же ља. Ду ша ско ро уда те 
мла де же не је из јед на че на са ми ри си ма цве ћа, уз по ве зи ва ње ње них вр ли на 
(пи то ми бо си љак) са брач ном сре ћом (цр вен тран да фил, јокић 2012: 141–158). 

И мо мак ко ји де вој ка ма на ме њу је ма гиј ске фор му ле – амај ли је, по кре ће 
сна жна де во јач ка осе ћа ња. Ње гов из глед ни је пред ста вљен, а фи зич ке осо-
би не, стас и лик под ре ђе ни су уз да си ма че жње и не до ку чи вим си ла ма:

,,Ах, мој дра ги ам бер ду шом ди ше“ (караџић 1975: 498°).
Зна че ња пој ма ,,ам бер“19 по ве за на су са ве ге та тив ним сим бо ли ма. Ску-

по це ни ћи ли бар се до би ја из смо ле че ти на ра, чи је стал но зе ле не кро шње 
сим бо ли зу ју веч ност. На ми ри сној тр пе зи ан тич ких бо го ва су нек тар и ам-
бро зи ја, а пред ста ве о бе смрт но сти укљу чу ју и обе леж ја ду ше.

Ду ша се че сто по ре ди са ми ри сом бо сиљ ка, ко ји је ве о ма за сту пљен у 
срп ској тра ди ци ји. По пре да њу, овај цвет не жне бе ле ча ши це, ни че на Хри-
сто вом гро бу (Чајкановић 1985: 49), што га по ве зу је са ети о ло шким ле ген-
да ма о по ре клу цр ве не ру же из кр ви рас пе тог Хри ста (Софрић 1990: 190). 
Бо си љак ра сте на гро бу по след њег Не ма њи ћа или на ста је од су за Све тог 
Са ве (Чајкановић 1973: 5). По ре ли гиј ском по и ма њу све та, Све ти Ар хан ђео 
бо сиљ ком ва ди ду ше пра вед ни ка. 

Од ли ке и функ ци је тог бо жи јег цве та ис по ља ва ју се кроз ри ту а ле по све-
ће не мр тви ма и плод но сти, при род ним ме на ма и жи вот ним пре крет ни ца ма 
чо ве ка. Чвр сту спре гу ду ше и ми ри са цве ћа на гла ша ва по ре ђе ње:

„Ој бо си ље, би ље,
Бе ру л’ те де вој ке
Ка ко ме не, ду шо,
Не бра ле де вој ке,
Кад ми ри шем, ду шо,
Ду шом де во јач ком“ (Софрић 1990: 43).

Рав но прав на су оба сме ра по ве зи ва ња: ду ша ми ри ше на бо си љак, бо-
си љак ми ри ше као и чи ста ду ша.

19 Вук нај пре нео д ре ђе но об ја шња ва: ,,не ка кав цви јет (или ко ри јен од тра ве“, караџић 
1975: 585). Ка сни је је са мо на ве ден стих, уз не мач ки и ла тин ски пре вод: Am bra (караџић 
1986 I: 36).
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Ду хов не вред но сти тре ба да кра се све чла но ве ко лек ти ва, не за ви сно 
од го ди на, по ла или со ци јал ног ста ту са. По ча сни ца по тен ци ра раз ло ге ува-
жа ва ња стар ца, чи ји ау то ри тет по ја ча ва ју ње го ви по ступ ци:

,,Ов де на ма ка жу 
ста ро га вла сте ља;
Кад у цр кву иде
Жу бо ри му бра да,
Као жу бо ри ка, 
Кад из цр кве иде
Ми ри ше му ду ша
Као ран’ бо си љак“ (караџић 1975: 173°).

Пе ва на то ком кра љич ких оп хо да (јокић 2012: 99–115) пе сма ис ти че до-
сто јан стве ну по ја ву чо ве ка, ко ји иза зи ва по што ва ње. Кон траст из ме ђу ње го-
ве ста ро сти и ра ног бо сиљ ка по ни шта ва се ду хов ним вред но сти ма. Го ди не, 
ис ку ство и ис ку ше ња ни су угро зи ли че сти тост и до бро ту стар ца20. 

На су прот то ме, стих јед не ру га ли це21 од но си се на по хо тљи вог оста ре-
лог му шкар ца. Ка да на ма ми три де вој ке, јед на од њих се ја да:

,,Смр ди ми, мај ко, ђе до ва ду ша“ (караџић 1975: 403°).
До ко је ме ре се пред ста ве и мо ти ви мо гу под ре ди ти жан ров ским за ко-

ни то сти ма, по твр ђу је и је дан де таљ из бај ке. Глав ни ју нак пре ла зи гра ни це 
све то ва, а еле мен ти ини ци ја ци је об у хва та ју сти ли зо ва не про ве ре и сти ца ње 
оно стра ног по моћ ни ка. Де ло круг че сто при па да мај ци не бе ских те ла, при-
род них си ла и де мо на. Иа ко она скри ва при до шли цу, ње га от кри ва – ми рис. 
Сун це, ме сец, ве тар или сам ђа во та ко осе те уље за: ,,Ов де ми ри ше рај ска 
ду ши ца“ (караџић 1988а: 10°). И ме ђу ру ским бај ка ма ми рис от кри ва ју на-
ко во при су ство у про сто ру ко јем (још) не при па да, јер га ода је за у да ра ње 
,,ру ске ко сти“. По што се ве ру је да је за жи во та чо ве ко ва ду ша у ко сти ма 
(Чајкановић 1973: 480), ана ло ги ја је ја сна, док су ,,u svi jet mr tvih pre ne se ni 
od no si iz svi je ta ži vih s obrat nim pred zna kom. Mi ris ži vih isto je ta ko ne u go dan 
i uža san mr tvi ma kao što je za dah mr tvih uža san i ne u go dan ži vi ma“ (ProP 1990:
105).

Али, ако је за мор фо ло ги ју и зна че ња бај ке ова по је ди ност бит на при 
мар ки ра њу раз ли ка из ме ђу све то ва (Самарџија 2011: 107–153; радуловић 
2009), ми рис има са свим дру га чи је функ ци је у ба ла ди, лир ској по е зи ји и 

20 Ма да из о ста ју вр сте цве ћа, сли чан је сми сао здра ви це: 
,,... Ве се ли се, до ма ћи не, ве се ли ти при ја те љи,

Сви је тли го спо да ру!
Сви је тло ти цви је ће, ке ти сто ји на ру су гла ву,

Стар че го спо да ру!
По ште но ти цви је ће, ке на обра зу но сиш, 

Стар че го спо да ру...“ (БоГишић 1878: 84°)
21 У фол клор ном кор пу су по тен ци ра се те ле сни план (карановић–јокић 2009). 
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епи ци. Док су зву ци и бо је22 ве о ма че сто део еп ске де скрип ци је, ми рис из-
о ста је из ути са ка пе ва ча. Ипак, по сто је из у зе ци. Под сна жним ути ца јем 
сред њо ве ков не ли те ра ту ре опи су је се смрт ро до на чел ни ка срп ске др жа ве 
и ло зе Не ма њи ћа. Чим краљ умре: ,,Из ко сти ју ми рис уда рио“ (караџић 1974 
II, 13°; матицки 1985, 191°). У по све ће ње се уве ра ва ју и на ро ди кроз чи је 
те ри то ри је ода не слу ге пре но се те ло до Све те Го ре (милошевић-ђорђевић 
2011: 25–28). Ту ка та лог но вих чу да по твр ђу је сти ца ње све тач ког оре о ла23.

Пред ста ве о бе смрт ној ду ши (каБакова 1999: 267) и ње ном ми ри су спа-
ја ју раз ли чи те ли ко ве и раз не усме не об ли ке, али је уоч љи ва и жан ров ска 
усло вље ност об ра де мо ти ва. Не ви дљи во и нео пи си во (ду ша) при бли жа ва 
се и ,,до ка зу је“ по мо ћу до жи вља ја у ко је се сва ко мо же уве ри ти (ми ри си цве-
ћа). При род но свој ство би ља, уз бо је и об ли ке кру ни ца, под у пи ре се ман-
тич ки по тен ци јал цве та (Biderman 2004: 54–55), као јед ног од уни вер зал них 
сим бо ла ци ви ли за ци је. Ма да фол клор ни хер ба ри јум за ви си и од под не бља, 
а на зи ви у је зи ци ма ра зних на ро да ва ри ра ју, бо је и ми ри си цвет них вр ста су 
њи хо ва бит на свој ства (цивььн 2008: 223), по ве за на са ми то ло ги јом, ре ли-
ги јом и по е зи јом.

3. СимБолипеСма. Ве зе цве та и бо ја у су шти ни су ра ци о нал но по ста-
вље не (нпр. не пе ва се о пла вој ру жи). Но, ма да те ре ла ци је ни су про из вољ не, 
ве о ма су ди на мич не. Исту вр сту ни јан си ра ви ше бо ја (ру жа – ру ме на, бе ла; 
пе ру ни ка – пла ва, бе ла, жу та), као што исто вет на бо ја по ста је обе леж је раз-
ли чи тих цве то ва (бе ла – бо си љак, ру жа, крин; жу та – не вен, сми ље, на ран џа). 
По је ди не ком би на ци је функ ци о ни шу по прин ци пу опо зи ци ја: бе ла ру жа 
(‒) : бе ли бо си љак (+) или бе ла ру жа (‒) : ру ме на ру жа (+). 

За раз ли ку од ових ал тер на ци ја, ду ша и ми рис фор ми ра ју ста би лан по-
ред бе ни пар, чак и ка да се уме сто од ли ке цве ћа укљу че дру ге ре ла ци је (кост, 
мо шти). За осци ла ци је сми сла сим бо лич ке спре ге бит не су и раз ли ке у 
опа жа њу ми ри са и бо ја. Док се хро мат ски спек тар мо же раз ло жи ти на осно-
ву ви ше по ла зи шта24, ма ко ли ко би ли раз ли чи ти ми ри си се рас по зна ју кроз 
основ ни би нар ни од нос: при јат но (до бро, по зи тив но) / не при јат но (ло ше, 
не га тив но). Но, обе ком по нен те (ми рис + бо ја) еко но мич но се кон ден зу ју у 
сим бо ли ци цве та и зна че њи ма фор ми ра ним око по је ди них цвет них вр ста.

Се ман тич ко по ље сим бо ла (вр ста цве та, бо ја) ши ре је од пе снич ке сли ке 
(С > П), тј. ,,ве зе у ко је сим бол сту па по мо ћу свог из ра за са овом или оном се-
ман тич ком око ли ном не ис цр пљу ју це ло куп ну ње го ву сми са о ну ва лен ци ју“ 

22 О уло зи бо ја у струк ту ри усме не епи ке в: деретић 1978: 9–43; пешикан-љуштановић 
2007: 144–155 ; detelić–ilić 2006.

23 Ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња до ла зи на власт око 1170, а сво је вољ но 1196. пре пу-
шта трон сред њем си ну, Сте фа ну (1217. пр во вен ча ни срп ски краљ). Не ма ња се као мо нах 
Си ме он при дру жио нај мла ђем си ну, Са ви. Све ти Си ме он Ми ро то чи ви пра зну је се 13/16. 
фе бру а ра (недељковић 1990: 296). 

24 Нпр: то пле/хлад не бо је; основ не/из ве де не; ком пле мен тар не/су пле мен тар не итд.
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(лотман 2004: 160–161). Ме ђу тим, и лир ска струк ту ра је сло же на, би ло да 
се опис раз ви ја, кон ден зу је до атри бу та или се рад њом ни јан си ра ју осе ћа ња. 
Сми сао сим бо ла се та ко ђе ак ти ви ра по мо ћу стил ског сред ства (од стал ног 
епи те та, пре ко по ре ђе ња, па ра ле ли зма, ан ти те зе до ме та фо ре). Али, уо би-
ча је не су и суп сти ту ци је сим бо ла у скло пу исте фи гу ре.25 Ни сим бо ли, ни 
стил ска сред ства ни су са ми се би циљ, ни ти је њи хо ва функ ци ја ис кљу чи во 
де ко ра тив на. За пот пун сми сао де та ља, по пут цвет них ор на ме на та, пре суд ни 
су раз ли чи ти ти по ви кон тек ста. По ред окол но сти им про ви за ци је и по е ти ке 
жан ра (ње го ве уло ге у тра ди ци ји) за ре а ли за ци ју сим бо ла бит ни су: мо тив, 
те ма ти ка, ка те го ри ја ју на ка, хро но топ, стил ско-из ра жај на сред ства. Због 
то га се у за ви сно сти од мо тив ско-жан ров ског ком плек са вр ши се лек ци ја 
јед не од ли ке или не ко ли ко осо би на из ску па зна че ња сим бо ла (С< П). Ови про-
це си се ис по ља ва ју у по е зи ји при из бо ру цве та и фор ми ра њу сим бо лич ког 
па ра (бо ја + цвет; цвет + ми рис). 

Ства ра лач ки чин и усме на им про ви за ци ја по чи ва ју на не пре кид ној ин-
тер ак ци ји из ме ђу сло је ва тра ди ци је, мит ско-об ред не ма три це, ет но граф ске 
под ло ге и пе снич ког је зи ка. Ожи вљен у прак тич ним (ле че ње, ма ги ја, ве ро-
ва ња) и естет ским сфе ра ма фол кло ра, цвет као сим бол ма ње-ви ше чу ва соп-
стве ну ,,се ман тич ку гу сти ну“. На по сто ја ност ипак ути че ви ше чи ни ла ца. 
При ме ра ра ди, да нас је да ри ва ње цве ћа ма хом дру штве на кон вен ци ја. Сло-
же на зна че ња сим бо ла и усме но пе сни штво не при па да ју ви ше оп штем зна њу 
ко лек ти ва, већ уском кру гу про у ча ва ла ца (и, евен ту ал но, пе сни ка). Ипак, осо-
бе ну инер ци ју сим бо ла от кри ва за сту пље ност цве ћа о свад би, са хра ни и за-
ду шни ца ма. Из тих окол но сти и да ље се на зи ру бле де сим бо лич ке вред но сти 
цвет них вр ста, ми ри са и бо ја.
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ВР СТЕ ЦВЕ ЋА (И БИ ЉА) КО ЈЕ СЕ СПО МИ ЊУ У ОВОМ ПРИ ЛО ГУ

срп ски на зи в ла тин ски на зив СО ФРИЋ 
1990:

ЧАЈ КА НО ВИЋ 
1985:

бе ла лоза clematis vi tal ba 24–25

бе ли крин, лијер lilium can di dum 146–147 25

бо ги ша, перуника iris ger ma ni ca 182 33–35

божур paeonia fe mi na 14–17 36–37

босиљак ocimum ba si li cum 29–45 41–49, 260

вид anagallis ar ven sis 62 63–64

ви но ва лоза vitis vi ni fe ra 62–68 64–66, 265–266

вишња cerasum apro ni a num 69–70 67–68, 266

гороцвет adonis vernalis

гуња, дуња pirus cydo nia, c. vul ga ris 77–80 83–84, 268–269

зеленкада narcissus pse u do nar cis sus 100

зу мбул hyacint hus 105–106

ивањ ско цвеће galium ve rum 106 104–105

јаблан populus pyra mi da lis 107–108 106, 272

јаб ука pirus ma lus 108–115 107–116, 272–275

јоргован syrin ga vul ga ris 134 125–126

калопер tanacetum bal sa mi ta 134–135 127–128

ка рам фил, ка ра ви ље, 
га ро фан, катмер dianthus caryophyllus 135–136 128–129, 277

ковиље stipa pen na ta 138–139 131, 277

љу би чи ца, љу би ца, виола viola od o ra ta 152–156 169–170, 284

наранџа citrus au ran ti um 167–168 177–178

невен calendura of fi ci na lis 168–169 178–179

пелен arthemsia ab sint hi um 180–182 189–190, 287

рак ита sa lix ca prea 203, 290

ру жа, ђул rosa gal li ca 189–194 207–209, 269–270, 290

ру зма рин, рожмарин rosmarinus 194–196 209–210, 290

смиље helichrysum are na ri um 200–204 218–220

тран до ви ље, трандавиље althaea ro sea/of fi ci na lis 211 311–312

тратор amarantus pe ni cu la tus 211

трешња prunus ce ra sus 211–212 231–232, 293–294

чу бар, чубрика satureia hor ten sis 216–217 248–249, 297
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Sne ža na D. Sa mar dži ja

THE CO LORS AND FRA GRAN CES OF FLO WERS  
IN SER BIAN ORAL PO E TRY

S u m  m a r y

In ser bian tra di ti o nal cul tu re, folk me de ci ne, be li efs, ri tual prac ti ces and ma gic arts 
nu me ro us plant spe ci es are re pre sen ted in many ways. The ir qu a li ti es stand out du ring 
the styli za tion of all oral forms, whi le the flo ral symbo lism is amongst the most com mon 
fi gu res and for mu las of oral po e try. The first im pres sion may be that such pro ces sing 
are as so ci a ted with the be a uty of youth (girls / boys), co lors and fra gran ces of flo wers 
rest on the de e per layers of the fol klo re. The se man tic po ten tial of cer tain co lors of flo-
wers will be analyzed on this oc ca sion. The symbo lism of co lor and flo wer is a part of 
po e ti cal ima ge and sta ting fe e lings using au xi li ary styli stic fi gu res (epit hets, si mi les, 
me tap hors, al le go ri es, me tonymy, etc.). Un li ke co lor, the smell of flo wers, as a sen sory 
ex pe ri en ce, re ce i ves dis tin cti ve ab stract com po nents. Smell (im mor tel le, ba sil, ro ses) 
re gu larly equ a tes with the soul, and de pen ding on the po e tic form (lo ve po e try, bal lads) 
re ce i ves so me dis tin cti ve fe a tu res. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
mar ko soft91@gmail.com
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АСО ЦИ ЈА ТИВ НИ ПОР ТРЕТ ДО БРО ТЕ И ХРА БРО СТИ  
У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ И КУЛ ТУ РИ*

У ра ду се ана ли зи ра се ман тич ко по ље при де ва до бар и хра бар 
у срп ском је зи ку при ме ном асо ци ја тив не ме то де. Циљ ра да је да 
се на осно ву асо ци ја ци ја на по ме ну те при ме ре као ре чи-дра жи 
утвр ди кул ту ро ло шки оквир, ко ји се не мо же из ве сти на осно ву 
реч нич ког члан ка у де скрип тив ним реч ни ци ма, те да се иден ти фи-
ку је дру штве на мо ти ви са ност асо ци ја тив ног по ља. Уз за бе ле же но 
ста ње у Асо ци ја тив ном реч ни ку срп ско га је зи ка, ис тра жи ва ње се 
спр о во ди и на ре зул та ти ма спр о ве де них ан ке та, ка ко би се уста-
но вио сте пен по кла па ња и утвр дио ути цај но ви јих де ша ва ња на 
дру штве ној и по ли тич кој сце ни у Ср би ји на кон цеп ту а ли за ци ју 
ис пи ти ва них осо би на.

Кључ не ре чи: до бар, хра бар, асо ци ја ци ја, на ци о нал на кул ту-
ра, дру штво.

1. По ла зе ћи од по сту ла та да је асо ци ја тив ни пор трет „сат кан од ко лек-
тив них пред ста ва“ (поповић 2008: 98),1 као и од чи ње ни це да се про ме не у 
кул тур ној сфе ри од ра жа ва ју на „мен тал ни свет ње них пред став ни ка“ (дра-
Гићевић 2008: 81), асо ци ја тив ним екс пе ри мен ти ма мо гу се уста но ви ти сег-
мен ти је зич ке сли ке све та јед ног на ро да. У ра ду се по ку ша ва ра све тли ти кон-
цепт до бро те и хра бро сти на лек се ма ма до бар и хра бар, као ре пре зен ти ма 
при мар но2 и спе ци фи ко ва но вред ну ју ћих је зич ких сред ста ва (БартмињСки 
2011: 79–80). Стал на по тре ба за ис пи ти ва њем од но са је зи ка и (да те) кул ту-

* Ис тра жи ва ње је ура ђе но у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, 
се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Тер мин асо ци ја тив ни пор трет пре у зет од Љ. По по вић, ко ја се ба ви естет ским сте-
ре о ти пи ма (поповић 2008). 

2 А. Вје жбиц ка у окви ру сво је те о ри је о се ман тич ким при ми ти ви ма при де ве до бар 
и лош увр шта ва у гру пу ева лу а то ра (Goddard–WierzbiCKa 2007). 



ре, нај ја сни је ис так ну та у Са пи ро вим и Вор фо вим ис тра жи ва њи ма, мо же 
се су бли ми ра ти на сле де ћи на чин:

„Сва ки је зик по сто ји у од ре ђе ној сре ди ни и по сред ник је из ме ђу 
чо ве ка и ре ал но сти, те га је сто га нео п ход но из у ча ва ти у ши ро ком кон-
тек сту кул ту ре, ко ја га је ство ри ла, као што и ре чи тре ба про у ча ва ти у 
ау тен тич ним кон тек сти ма из ко јих про из ла зе, тј. у оном окру же њу у 
ко јем се ре дов но упо тре бља ва ју“ (ветрюк 2010: 215).

Кри тич ким освр том на ли те ра ту ру ко ја се ба ви ве за ма из ме ђу кул ту ре 
и је зи ка, Р. Дра ги ће вић кон ста ту је да „тре ба осми сли ти на уч но за сно ва ну 
ме то до ло ги ју ис пи ти ва ња и за кљу чи ва ња“ (драГићевић 2008: 84) о овој 
вр сти ве за, те су ге ри ше да је нај по де сни ја и нај по у зда ни ја асо ци ја тив на ме-
то да ко ја под ра зу ме ва „ис тра жи вач ки по сту пак ко ји се при ме њу је у ана ли-
зи раз ли чи тих лек си ко ло шких и лин гво кул ту ро ло шких, ког ни ти ви стич ких 
и пси хо лин гви стич ких про бле ма“ (драГићевић 2010: 23). Уз асо ци ја тив ну 
ме то ду, пут ка де ши фро ва њу кул ту ро ло шке по за ди не у ис тра жи ва њи ма 
ма хом опо зит них кон це па та је сте ана ли за лек сич ког зна че ња у фра зе о ло-
ги зми ма и па ре ми ја ма. Ис пи ти ва њем фра зе о ло ги за ма, по сло ви ца и дру гих 
фол клор них жан ро ва мо гу ће је утвр ди ти раз у ме ва ње и вред но ва ње ствар-
но сти пре мо дер ног чо ве ка, те су ове фор ме, сво јом по сто ја но шћу, ка ко по-
ка за тељ јед не на ци о нал не ви зу ре ствар но сти, та ко и из вор за са вре ме не асо-
ци ја ци је, ко је не мо ра ју би ти у ко ре ла ци ји са ствар ним ста њем у са вре ме ној 
кул ту ри (за до брим ко њем пра ши на се ди же; у до бру је ла ко до бар би ти, 
на му ци се по зна ју ју на ци; до бар и луд су бра ћа). 

2. Иза бра ни при де ви до бар и хра бар де но ти ра ју по зи тив не осо би не, 
при че му пр ви ка рак те ри ше ши ро ко знач ност3 и де се ман ти зо ва ност, а дру ги 
је сте спе ци фи ко ван и има усме ре но зна че ње, што зна чи да се због сво је се ман-
ти ке удру жу је са огра ни че ном те мат ском ску пи ном име ни ца мар ки ра них 
обе леж ји ма кон крет но /+/, жи во /+/, те ап стракт но /+/ на ста ло као ре зул тат 
пси хо ло шко-емо тив них про це са (хра бар ју нак : хра бра од лу ка, хра бар по тез 
и сл.). Бу ду ћи да при дев до бар, као оп шти ева лу а тор, не ма ре стрик ци ја у 
по гле ду ен ти те та ко ји се мо гу по зи тив но ква ли фи ко ва ти (до бар чо век, до
бра му зи ка, до бар за ло гај, до бра ствар и сл.), у ра ду се по ље ис тра жи ва ња 
су жа ва на људ ску осо би ну. Сто га се по ла зи од хи по те зе да ће код при де ва 
до бар до ми ни ра ти асо ци ја ци је на па ра диг мат ском пла ну док ће се за при дев 
хра бар ве зи ва ти асо ци ја ци је син таг мат ског ти па.4 У ве зи с тим, ис пи ту је 

3 „Ши ро ко знач ност од ре ђе них при де ва у ко ре ла ци ји је са мо гућ но сти ма њи хо ве фор-
ма ли за ци је, тј. њи хо вом ра зно ли ко шћу. Та ко, на при мер, при де ви ко ји се убра ја ју у се ман-
тич ке при ми ти ве (ева лу а то ре и де скрип то ре) – до бар – лош / ве лик – ма ли, или они ко ји ма 
се де но ти ра ка ква ди мен зи ја мо гу има ти раз ли чи те фор ма ли за ци је. У ве ћи ни слу ча је ва је дан 
од се ман тич ких кри те ри ју ма мо же би ти ани мат нoст / не а ни мат ност“ (дражић 2014: 159).

4 „Асо ци ја ци је се са ста но ви шта ти па ре ак ци је на реч-драж де ле на син таг мат ске 
и па ра диг мат ске. Син таг мат ске асо ци ја ци је су не пре су шни из вор за ис пи ти ва ње син так-
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се (1) ко ре ла ци ја ван је зич ког и пси хо ло шког ис ку ства са је зич ком сфе ром 
и (2) у окви ру је зич ке сфе ре са гле да ва се се ман тич ка струк ту ра да тих при-
де ва и по ре ди се са за бе ле же ним ста њем у де скрип тив ним јед но је зич ним 
реч ни ци ма срп ског је зи ка, ка ко би се утвр ди ло у ко јој се ме ри по ду да ра хи-
је рар хи за ци ја зна че ња са фре квент ним асо ци ја ци ја ма. Ови се при де ви ана-
ли зи ра ју с об зи ром на си ту а ци ју у ко јој се ква ли фи ку је чо век, тј. са гле да ва 
се не у трал ност и обе ле же ност да то сти у ко ји ма се не ко од ре ђу је као до бар 
или хра бар, што ће асо ци ја ци је ја сно по ка за ти. С дру ге стра не, асо ци ја ци је 
ће би ти ин ди ка тор спе ци фич но сти зна че ња, тј. раз ви је но сти ње го ве од ре ђе-
не ком по нен те (уп. нпр. до бар чо век : до бар умет ник : до бра мај ка; хра бар 
ви тез : хра бар ро ди тељ : хра бар но ви нар). Ово су суп кон цеп ти у тер ми но ло-
ги ји Љ. По по вић, ко ја је асо ци ја тив ним те стом вр ши ла упо ред ну ана ли зу 
срп ских и укра јин ских ис пи та ни ка на сти му лу се леп, до бар, ֱ ар ний, до брий 
(поповић 2008: 98–102). По сма тра ју се и пе ри фер не, не фре квент не асо ци ја-
ци је, бу ду ћи да су, иа ко на из глед за не мар љи ве и иди о син кра тич не, по ка за-
тељ и екс по ни ра ња по је ди них дру штве них, пси хо ло шких и сл. кон це па та 
(нпр. до бар па па; до бар – жр тва ф. 1).

Кор пус за ис тра жи ва ње об у хва та асо ци ја ци је за бе ле же не на ре чи-дра жи 
до бар и хра бар за бе ле же не у Асо ци ја тив ном реч ни ку срп ско га је зи ка (2005) 
(да ље АР), као и гра ђу при ку пље ну ан ке ти ра њем сту де на та Фи ло зоф ског 
фа кул тет у Но вом Са ду (да ље АФФ). Ан ке ту је ра ди ло 248 сту де на та фи ло-
ло шких усме ра ња с ци љем да се уста но ви сте пен по кла па ња са ре зул та ти ма 
до би је ним у Асо ци ја тив ном реч ни ку срп ско га је зи ка (2005). Иа ко вре мен ска 
дис тан ца ни је ве ли ка, прет по ста ви ли смо да се но ви ја де ша ва ња на дру штве-
ној и по ли тич кој сце ни у Ср би ји и ши ре мо гу од ра зи ти у од ре ђе ној ме ри на 
кон цеп ту а ли за ци ју ис пи ти ва них осо би на. Ва жно је ис та ћи да ка рак те ри-
сти ке ис пи та ни ка – уз раст, струч но усме ре ње, ге не ра циј ска ин те ре со ва ња 
– до не кле се мо гу од ра зи ти на ре зул та те ан ке те (до бар про фе сор, до бар – 
не пра вил на ком па ра ци ја; до бар про вод, до бра жур ка). 

На ве де ни реч ник вре дан је из вор за ис тра жи ва ње зна чењ ске струк ту-
ре ре чи, се ман тич ких од но са, хи је рар хи за ци је зна че ња у по ли се ман тич кој 
струк ту ри ре чи, као и кул ту ро ло шких ин фор ма ци ја ко је су че сто од раз 
дру штве но-исто риј ског кон тек ста.5

Уз при ку пља ње по да та ка о на ве де ним кул тур но-исто риј ским ком по-
нен та ма јед ног со ци ју ма у да том син хро ниј ском пре се ку асо ци ја тив ном 

сич ких, ди стри бу тив них, фра зе о ло шких мо гућ но сти ре чи-дра жи, док па ра диг мат ске ре-
ак ци је пред ста вља ју за па њу ју ће упот пу ње ну сли ку нај ве ћег бро ја се ман тич ких од но са у 
ко је тај сти му лус сту па“ (пипер–драГићевић–Стефановић 2005: 59). 

5 У ни зу ис тра жи ва ња за сно ва них на гра ђи из ово га реч ни ка у кон тек сту на ше те ме 
из два ја се ис тра жи ва ње Р. Дра ги ће вић При де ви стар, глуп и леп у асо ци ја тив ним реч ни ци ма 
срп ског, ру ског и бу гар ског је зи ка у ко јем ау тор ка за кљу чу је да се ти пич на хра брост у је-
зич кој сли ци све та срп ског на ро да огле да у хра бро сти ко ја се ис по ља ва у ра ту, „ти пич на 
вер ност се ве зу је за си ту а ци ју бра ка, ти пич на лу ка вост се, пре ма на шем по и ма њу, од но си 
на тр го ви ну и по ли ти ку“ (драГићевић 2010: 125).
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ме то дом, зна чај ис тра жи ва ња лек сич ког зна че ња, тј. ње го вог се ман тич ког 
по ља, огле да се и у то ме што се мо гу вр ши ти ком па ра тив не ана ли зе два ју 
је зи ка (тј. кул ту ра) у до ме ну уче ња је зи ка, ка да су њи хо ви лек си ко ни бар 
де ли мич но пре до че ни пу тем од го во ра на да ти сти му лус. О то ме, ка ко ис ти-
че Р. Дра ги ће вић, Бра ги на кон ста ту је: „Ако хо ћеш да вла даш ру ским је зи ком 
као Рус, про у ча вај асо ци ја тив не ве зе ру ских лек се ма” (БраГинаидр., 2008: 
186 у драГићевић 2011: 84). Та ко ау тор ка ра да Лин гво кул ту ро ло шки при ступ 
на ста ви срп ског је зи ка као стра ног пре по ру чу је упо тре бу ру ског и срп ског 
асо ци ја тив ног реч ни ка ка ко би се уви де ле зна чај не ди фе рен ци јал не ни јан се 
у кон цеп ту а ли за ци ји до бро те, ис ти чу ћи да се ова осо би на, осим као вр хун-
ска вр ли на, до жи вља ва код ис пи та ни ка срп ског је зи ка, за раз ли ку од ру ских, 
као вред ност ко ја има ком по нен те на ив но сти и лу до сти и та ко „мо же да ште-
ти оно ме ко је по се ду је, јер је око ли на спрем на да је зло у по тре би” (при дев 
до бар у срп ском је зи ку у асо ци ја тив ној је ве зи са при де ви ма глуп и на и ван 
(чак 11 пу та), док је у ру ском ова асо ци ја ци ја (до бар – глуп) за бе ле же на је дан-
пут) (драГићевић 2011: 84).

3. придевдоБар. Нај пре ће се упо ре ди те фре квен ци ја асо ци ја ци ја у 
спро ве де ним ан ке та ма у АР (2005) и у на шој ан ке ти (АФФ) с ци љем да се 
са гле да ју нај у че ста ли је ре ак ци је на сти му лус до бар (до фре квен ци је 2), а 
по том оне ока зи о нал не, зна чај не као по ка за тељ спо ра дич не, али мо гу ће 
по сто ја не сли ке јед ног вре мен ског од сеч ка, тј. од ра за ак ту ел них со ци о кул-
тур них зби ва ња. 

Ако се за не ма ри оче ки ва на асо ци ја ци ја – ан то ним лош (АР), нај фре квент-
ни ја ре ак ци ја у обе ан ке те је сте име ни ца чо век. Да ље се на син таг мат ском 
пла ну име ни ца чо век спе ци фи ку је пре ма со ци јал ним, уже, род бин ским, и 
про фе си о нал ним уло га ма – АР: друг, при ја тељ, сту дент, деч ко, де чак, де те, 
ма ма, мо мак, осо ба; АФФ: при ја тељ, де те, мај ка, про фе сор, друг, ро ди тељ, 
же на, отац, се стра, де чак, осо ба, пи сац, син, фра јер, ба ка, брат, дру га ри ца, 
ђак, на став ник, ћер ка, го вор ник, деч ко, ком ши ја, мо мак, рад ник, умет ник, 
учи тељ (при ме ри су да ти пре ма фре квен ци ји). На осно ву пре до че них ре зул-
та та мо гу се из ве сти сле де ћи за кључ ци: (1) до бро та се ве зу је нај че шће за 
при ја тељ ство; (2) ви со ка по зи ци о ни ра ност име ни ца ко ји ма се озна ча ва ју 
род бин ски од но си ука зу је на из у зет но зна чај ну уло гу по ро ди це у на шем 
дру штву; (3) у АФФ бе ле жи се зна ча јан број асо ци ја ци ја ве за них за јед ну 
не хо мо ге ну гру пу про фе си ја. За ни мљи во је да се ме ђу име ни ца ма са зна-
че њем род бин ских од но са уо ча ва ди фе рен ци ја ци ја пре ма по лу на тај на чин 
што пре ва гу углав ном има ју оне ко ји ма се де но ти ра ју осо бе жен ско /+/ (из-
у зи ма ју ћи од нос ћер ка : син) – АФФ: мај ка (11) : отац (6); се стра (5) : брат (3); 
ћер ка (3) : син (4); ба ка (3) : /, што је у су прот но сти са сте ре о тип ном пер-
цеп ци јом на шег дру штва као па три јар хал ног. При дев до бар у син таг мат ском 
спо ју с име ни цом де те (АФФ ф. 16, АР ф. 3), ко ја би мо гла при па да ти овој 
те мат ској гру пи, ре фе ри ше на по на ша ње, љу ба зност, при стој ност.



У те мат ској гру пи про фе си је име ни це ква ли фи ко ва не при де вом до бар 
раз гра ни ча ва ју се нај на чел ни је на две ску пи не: (а) про фе си је чи ја ре а ли за-
ци ја оба ве зно под ра зу ме ва ин тер ак ци ју са дру ги ма (про фе сор, на став ник, 
са рад ник, ле кар, док тор, пси хо лог, пре да вач, управ ник, вас пи тач, вас пи та
чи ца, учи тељ) и (б) она за ни ма ња у чи јем је из во ђе њу ин тер ак ци ја у дру гом 
пла ну (пи сац, го вор ник, рад ник, умет ник, глу мац, ма те ма ти чар, му зи чар, 
ку вар, пе сник). У пр вом слу ча ју у син таг мат ском спо ју са при де вом до бар 
про фе си о нал ним ква ли фи ка ци ја ма при дру же не су и ве шти не у из во ђе њу 
тог по сла, као и ка рак тер не осо би не но си о ца за ни ма ња, док је у дру гом у 
фо ку су та ле нат, ве шти на у из во ђе њу ак тив но сти (уп. нпр. до бар про фе сор : 
до бар му зи чар). Иа ко се оства ре ње сва ког за ни ма ња мо же оква ли фи ко ва ти 
као до бро и успе шно и ње гов ре а ли за тор као до бар, асо ци ја ци је осве тља ва ју 
јед ну гру пу про фе си ја ко ја је у све сти го вор ни ка срп ског је зи ка из дво је на 
у пр ви план ве ро ват но због из ра же ног по зи тив ног ефек та и ути ска ко је оста-
вља ју на екс пе ри јен та. 

Ка ко је и оче ки ва но, у ко нач ном зби ру ве ћи број асо ци ја ци ја за бе ле жен 
је на па ра диг мат ском пла ну, што је по сле ди ца ши ро ко знач но сти, тј. де се ман-
ти зо ва но сти при де ва до бар. Нај ве ћи број асо ци ја ци ја по зи тив но је ко но ти ран 
и нај че шће је вр ло ни ске фре квен ци је, што је та ко ђе у ко ре ла ци ји са ис пра-
жње ном се ман ти ком овог при де ва и ин ди ви ду ал ним до жи вља јем до бро те 
(ве ли ко ду шан, да ро вит, до бро ћу дан, кро так, мар љив, ми ло ср дан, ми ло стив, 
мио, му дар, на сме јан, не жан, по зи ти ван, при сто јан, стр пљив, фин, ча стан, 
чист, че стит и др.). Прем да је у ли те ра ту ри с пра вом кон ста то ва но да се 
при дев до бар сво ди на „из ра зи ти плус“ (драГићевић 2001: 203), ре зул та ти 
ан ке те по ка зу ју да се не ма ли број лек се ма са не га тив ном ко но та ци јом ве зу је 
за ње га (бу да ла, за што би био, иди от, исме ва ње, ла жно, лош, лу дост, ма на, 
на и ван, нео д лу чан, не у спех, уза луд ност). Ови при ме ри, чи ни се, од сли ка ва ју 
до жи вљај до бро те у на шем са вре ме ном дру штву, у ко јем су ма те ри јал не вред-
но сти на мет ну ле дру га чи ји од нос пре ма овој ка рак тер ној осо би ни, што не 
зна чи да ова асо ци ја тив на ком по не не та зна че ња до бар ни је би ла при сут на и 
ра ни је, о че му све до че на род не умо тво ри не у ко ји ма је до бар луд, пре до бар 
не до бар, а нпр. сим бол на и во сти је не за шти ће но, уми ља то мла дун че – јаг ње.

По ла зе ћи од прет по став ке да су асо ци ја ци је у ко ре ла ци ји са по зи ци јом 
лек се ма у мен тал ном лек си ко ну, тј. њи хо вом про стор ном бли зи ном или ло-
гич ком ве зом са реч ју-дра жи, њи хо ва ре а ли за ци ја и уче ста лост по ја вљи ва ња 
тре ба ло би да бу де и је дан од ва жних по ка за те ља устрој ства се ман тич ке 
струк ту ре по ла зне лек се ме – сти му лу са. Ка ко смо се у ра ду огра ни чи ли 
са мо на сег мент ква ли фи ка ци је чо ве ка6 при де вом до бар пре до че ну асо ци-

6 При мар но зна че ње при де ва до бар (и низ пр вих под зна че ња) у РМС ве зу је се за ма те-
ри јал не ен ти те те, тј. за ен ти те те с обе леж јем /жи во -/: 1.а. ко ји је ви со ког ква ли те та, ва ља но 
слу жи, ква ли те тан; су пр. лош, рђав: ~ ма те ри јал, ~ хлеб, ~ зе мљи ште, ~ пу шка, ~ друм, ~ 
ва здух; б. (са до пу ном: за не што, за не ко га) 1) ко ји за до во ља ва од ре ђе ну на ме ну, свр ху, по де сан, 
по го дан: во да ~ за пра ње, ба ња ~ за сто мач не бо ле сти, хра на ~ за псе, ма те ри јал ~ за оде ло итд. 

347



348

ја ци ја ма, упо ре ди ће се до би је ни ре зул та ти ана ли зе са за бе ле же ном хи је рар-
хи за ци јом зна че ња ово га при де ва у Реч ни ку срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске 
(2007). Осим то га, по што су асо ци ја ци је ве ро ват но јед ним де лом усло вље-
не фре квент ним по ја вљи ва њем син таг мат ских спо је ва (до бар дан, до бар 
као хлеб, до бар чо век), ва жна ин фор ма ци ја о њи хо вом из во ри шту мо же се 
до би ти на осно ву по да та ка у елек трон ском кор пу су са вре ме ног срп ског је-
зи ка (КССЈ)7. Ово се сва ка ко од но си са мо на је дан тип лек сич ких од но са 
(син таг мат ски), али мо же би ти зна ча јан по ка за тељ устрој ства се ман тич ке 
струк ту ре ко ји би тре ба ло има ти у ви ду при ли ком лек си ко граф ске об ра де. 
Та ко ће се на узор ку од све га сто при ме ра у КССЈ ја сно ви де ти да, ка да је у 
пи та њу при дев до бар, до ми на ци ју има ју спо је ви са име ни ца ма мар ки ра ним 
обе леж јем жи во /+/ (укуп но осам де сет), при че му је нај за сту пље ни ја име ни-
ца чо век (ф. 28). Из во ри ште ви со ке фре квен ци је асо ци ја ци је дан (АР 15 ф., 
АФФ 21 ф.) је сте уста ље ни спој до бар дан ко ји кор пус на овом узор ку бе ле жи 
осам пу та, и нај фре квент ни ји је ме ђу име ни ца ма с обе леж јем жи во /-/. На 
осно ву са мо ова два по да тка пре по зна је се зна чај ве зе из ме ђу јед ног ти па 
асо ци ја ци ја и елек трон ски за бе ле же не гра ђе, те об је ди ње но њи хо ва уло га 
у устрој ству реч нич ке мир ко струк ту ре. Иа ко лек си ко граф ска прак са има 
сво је од ре ђе не прин ци пе ле ма ти за ци је, зна чај но је освр ну ти се на ре до след 
зна че ња има ју ћи у ви ду пре до че не по дат ке до би је не из те сто ва асо ци ја ци ја, 
као и ма ли сег мент у фре квен ци ји у КССЈ. 

У оче ки ва но ве ли ком бро ју зна че ња, сег мен ти ра них на број на под зна-
че ња при де ва до бар (нпр. пр во се зна че ње гра на на де вет се ман тич ких под-
ре а ли за ци ја), се ман тич ка ре а ли за ци ја ко ја би би ла у са од но су са ви со ком 
фре квен ци јом у асо ци ја тив ном по љу со ци јал ни од но си (при ја тељ ство), по-
зи ци о ни ра на је тек као че твр та у зна чењ ској струк ту ри при де ва до бар (4.а. 
с ко јим по сто је те сне, бли ске ве зе, бли зак, при ја тељ ски). Те мат ска гру па 
род бин ски од но си, чи ји се цен трал ни чла но ви (нај бли же срод ство) по уче ста-
ло сти ви со ко ран ги ра ју као асо ци ја ци ја на при дев до бар, у Реч ни ку је да та 
под зна че њем 2.б. (с ре чи ма ко је зна че од ре ђе ни по ро дич ни или лич ни од нос) 
ко ји по жр тво ва но, пре да но и с љу ба вљу ис пу ња ва сво је ду жно сти пре ма 
не ко ме: ~ отац, ~ мај ка, ~ ро ди тељ, ~ син, ~ кћи. У окви ру пак пр вог зна че ња 
(1.ђ.) на во де се име ни це вр ши ла ца ка квог за ни ма ња, ко је су уз при дев до бар 
оква ли фи ко ва не на сле де ћи на чин – ко ји са ве сно и успе шно оба вља свој 
по сао, од но сно из вр ша ва од ре ђе ну рад њу, ду жност, вешт и успе шан у свом 
по слу, ва љан, вр стан. Са мо ово ма ло по ре ђе ње ука зу је на то да би тре ба ло 
узе ти у об зир зна чај не ре зул та те до би је не асо ци ја тив ним те сто ви ма при-
ли ком раз ра де зна че ња лек се ме, бу ду ћи да се по зи ци ја зна че ња очи глед но 
вре ме ном ме ња услед ра зних не је зич ких фак то ра. Зна ча јан број асо ци ја ци ја 

Осла ња ју ћи се на фре квен ци ју у АФФ и АР, као и у КССЈ, опре де ли ли смо се за лек се ме 
мар ки ра не обе леж јем жи во /+/, људ ско /+/. 

7 По тен ци јал ко ји има је дан ова ко до бро устро јен кор пус мо же по слу жи ти као ва љан 
ре сурс за уна пре ђе ње лек си ко граф ских по сло ва јер по сто ји мо гућ ност да реч ни ци не од-
ра жа ва ју у пот пу но сти са вре ме но ста ње у је зи ку и кул ту ри. 
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на при дев до бар с не га тив ном ко но та ци јом, ко ји је, ка ко по ка зу је но ви ја 
ан ке та (АФФ) у по ра сту, ни је сте као ста тус зна че ња. „Овај дво стру ки од нос 
пре ма до бро ти ре флек ту је се и на зна че ње и упо тре бу при де ва до бар, а ни у 
јед ном реч ни ку срп ског је зи ка, осим у асо ци ја тив ном, овај по да так се не бе-
ле жи“ (драГићевић 2011: 85). Уви дом у зна че ња при де ва до бар у РМС от кри-
ва ју се, из пер спек ти ве асо ци ја ци ја, нај до ми нант ни је ре а ли за ци је овог се ман-
тич ки пра зног (ко ло ка тив но пре за си ће ног) при де ва, ка да је у пи та њу ква ли-
фи ка ци ја чо ве ка: бли зак, при ја тељ ски, по жр тво ван, вешт, ва љан, вр стан.

4. придевхраБар. У АР ме ђу нај фре квент ни је асо ци ја ци је на при дев 
хра бар убра ја ју се сле де ће: ју нак (96), јак (67), чо век (45), смео (38), вој ник (26), 
сна жан, ср це (25), ви тез (22), од ва жан (20), луд, не у стра шив (13), ку ка ви ца 
(11), хе рој, Мел Гиб сон, ср чан (10), до бар, лав (8), рат ник, вр ли на (7). На ша 
ан ке та (АФФ), сра змер но ма њем бро ју ис пи та ни ка, по ка зу је слич не ре зул-
та те: ју нак (38), чо век (33), вој ник (28), же на (13), смео (11), бор ба (10), не у стра-
шив, рат ник (9), лав, мај ка, ср це (8), јак, Кра ље вић Мар ко, од лу ка, по тез (6).

Бу ду ћи да је се ман ти ка ово га при де ва да ле ко ужа не го ка да се ра ди о 
при де ву до бар, оче ки ва но је да ће се асо ци ја тив но по ље огра ни чи ти на кон-
крет ни ја, хо мо ге ни ја лек сич ка по ља, тј. си ту а ци је у ван је зич кој ствар но сти. 
У том сми слу, ја сно је да ће се од го во ри ве зи ва ти за син таг мат ску ра ван и 
раз от кри ва ти осо би ну хра бро сти ве за ну за чо ве ка у од ре ђе ној си ту а ци ји. 
Та ко ће се хра бар чо век, тре ћа по ре ду асо ци ја ци ја у АР (ф. 45) и дру га у 
АФФ (ф. 33) спе ци фи ко ва ти нај че шће као хра бар чо век у бор би (ју нак, вој-
ник, ви тез, рат ник), што све до чи о то ме да се хра брост у све сти на шег на ро да 
до жи вља ва пре све га као осо би на ко ја се ис ти че у су ко би ма, бор ба ма, ра-
то ви ма, те оту да и по жељ не осо би не та квог бор ца: смео, сна жан, од ва жан, 
по жр тво ван, али и луд. 

Са вре ме но дру штво пак на ме ће и дру га чи ју ви зу ру ове осо би не. Пр во, 
асо ци ја ци је же на и мај ка упу ћу ју на дру га чи ју уло гу же не у од но су на тра-
ди ци о нал но дру штво с об зи ром на то да ука зу ју на те шку си ту а ци ју ко ја 
се са вла да ва упра во хра бро шћу и ка да је у пи та њу, пре ма тра ди ци о нал ним 
уве ре њи ма, при пад ни ца сла би јег по ла. Дру го, ути цај ме ди ја ис ти че у пр ви 
план ју на ке фил мо ва и фил мо ве (Мел Гиб сон, Хра бро ср це), по ти ску ју ћи про-
то тип на ци о нал ног ју на ка Мар ка Кра ље ви ћа (па и Ми ло ша Оби ли ћа у АР) 
у дру ги план. Та ко је и Хи Мен ис пред Ахи ле ја, Бо шка Бу хе и сл. Тре ће, хра-
брост као ин хе рент на осо би на ју на ка, рат ни ка, вој ни ка, ја сно је ис так ну та у 
нај у че ста ли јим асо ци ја ци ја ма, али оне асо ци ја ци је с ни жом фре квен ци јом, 
као од раз лич ног до жи вља ја да те ка рак те ри сти ке, ко је ни ка ко не тре ба за не-
ма ри ти, ја сно по ка зу ју но ву ди мен зи ју хра бро сти ве за ну за за ни ма ња ко ја, 
прет по ста вља мо, под ра зу ме ва ју ри зич ну си ту а ци ју у са врем ном дру штву. 
До не дав но ве ро ват но нео че ки ва не ре ак ци је на при дев хра бар ка да су про-
фе си је у пи та њу, а да нас ра зу мљи ве и оправ да не, за бе ле же не су у на шој 
ан ке ти: учи тељ, на став ник, про фе сор, ле кар (3); ме ди цин ска се стра/тех ни
чар, хи рург, но ви нар, по ли ти чар (2); на уч ник, уче ник (1). Хра брост као по жељ на 



осо би на код но ви на ра нпр. мо же се раз у ме ти са мо у кон тек сту са вре ме них 
дру штве но-по ли тич ких зби ва ња, ко ја ја сно и отво ре но опи су је јед на де-
скрип тив на асо ци ја ци ја на хра бар: онај ко ји оста је у Ср би ји.

Све на ве де не ни јан се са вре ме ног раз у ме ва ња хра бро сти за бе ле же не у 
Асо ци ја тив ном реч ни ку, не мо гу се ја сно на ћи у дру гим реч ни ци ма јер се 
у њи ма да је опи сна де фи ни ци ја про то ти пич не хра бро сти: ко ји се не пла ши 
опа сно сти, ко ји оста је при бран у опа сно сти, смео, од ва жан, не у стра шив: 
~ бо рац (РМС). Чи ни се да се на ши при ме ри асо ци ја ци ја мо гу нај на чел ни-
је под ве сти под ову де фи ни ци ју, али да се ди фе рен ци ра ју пре ма ти пу и сте-
пе ну опа сно сти, те ње ном узро ку, у ко јој је хра брост по жељ на осо би на (уп. 
нпр. хра бра же на : хра бар ле кар : хра бар но ви нар). 

5. закљуЧак. У ис пи ти ва њу лек сич ког зна че ња не сме се за не ма ри ти 
асо ци ја тив на ком по нен та8 и по ред то га што ни је јед но став но, а мо жда ни 
мо гу ће у пот пу но сти вер но утвр ди ти ње ну вред ност. Асо ци ја тив ни те сто-
ви, ме ђу тим, ме то до ло шки до бро уте ме ље ни, мо гу осве тли ти је дан вре мен-
ски сег мент ван је зич ког кон тек ста и прин ци пом гра да ци је утвр ди ти до ми-
нант ни је и фре квент ни је, с јед не стра не, и ма ње фре квент не фе но ме не ко ји 
ула зе у ову сфе ру зна че ња. 

На осно ву ис пи ти ва ња вер бал них асо ци ја ци ја на при де ве до бар и хра
бар мо же се из ве ти не ко ли ко за кљу ча ка на раз ли чи тим ни во и ма ана ли зе. 
Пр ви ни во је сте је зич ки и на том пла ну уо ча ва ју се ја сне тен ден ци је упа ри-
ва ња лек се ма на син таг мат ском или на па ра диг мат ском пла ну. С јед не стра не, 
ко ло ка ци о на пре за си ће ност при де ва до бар до ве ла је до ње го вог се ман тич-
ког пра жње ња и за то су оче ки ва не ре ак ци је на ову реч-драж лек се ме ма хом 
на па ра диг мат ском пла ну, тач ни је све оне при дев ске лек се ме ко је има ју ком-
по нен ту по зи тив но (у на шем слу ча ју и људ ско) /+/, чи ме се за пра во кон кре-
ти зу је ово ’апсолутно +’. С дру ге стра не, зна че ње при де ва хра бар отва ра ће 
ме сто углав ном син таг мат ским ве за ма, јер је ње го во зна че ње усме ре но у 
по гле ду си ту а ци је. Ова оче ки ва ња по ка за ле су лек се ме ко је су се ве зи ва ле 
за да те при де ве у те сто ви ма асо ци ја ци ја. Дру ги ни во ти че се сте пе на уче-
ста ло сти асо ци ја ци ја чи ме се от кри ва и њи хо ва по ве за ност у мен тал ном 
лек си ко ну али до ми на ци ја у ко лек тив ном до жи вља ју ових осо би на. При дев 
до бар ве зу је се нај че шће за ан то ним лош и име ни цу чо век, док је хра бар по-
ве зан са име ни цом ју нак. До бро та се, да ље, ка ко по ка зу ју асо ци ја ци је, нај-
че шће ве зу је за со ци јал не од но се (при ја тељ ство), док је за хра брост ти пи чан 
сце на рио ’борба’. До ми нант ни је асо ци ја ци је мо гу се сма тра ти све до чан ством 

8 По зи ва ју ћи се на Ли ча (leeCh 1981), Пр ћић из два ја асо ци ја тив но зна че ње у ко је 
увр шта ва стил ско, екс пре сив но и ко но та тив но зна че ње. Као оп ште ка рак те ри сти ке асо ци-
ја тив ног зна че ња на во ди сле де ће: „су бјек тив не је при ро де, по што пре но си из ве сно чу ли ма 
дру гих те шко до ступ но ста ње ства ри и сто га се нај че шће не мо же не по сред но про ве ри ти 
у по гле ду исти ни то сти; гло бал но се мо же од ре ди ти ска лар ним кон тра стом ви ше/ма ње; 
сти ли стич ки је обе ле же но и ре ла тив но ма ње по сто ја но, а ти ме и под ло жно ре ин тер пре та-
ци ја ма и про ме на ма уну тар од ре ђе не је зич ке за јед ни це“ (Prćić 2008: 27). 
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раз у ме ва ња са вре ме ног дру штва, док су оне спо ра дич не, пе ри фер не по ка за-
тељ ин ди ви ду ал ног опа жа ја и у зби ру мо гу та ко ђе би ти ре пре зент пој мов-
не (лек сич ке) сли ке окру же ња. И, ко нач но, фо ку си ра ње те мат ских гру па у 
асо ци ја ци ја ма ука зу ју на пре ва гу од ре ђе них сег ме на та ван је зич ке ствар но-
сти у све сти ис пи та ни ка. Од ре ђе ни род бин ски од но си, по је ди не со ци јал не 
ре ла ци је и она за ни ма ња ко ја се ду бо ко ре флек ту ју на екс пе ри јен та, ва ло-
ри зу ју се као до бра, док се уз хра бар отва ра ју асо ци ја тив на по ља ју на ка (са 
још увек у све сти ак тив ним и ви со ко фре квент ним исто ри зми ма ти па ви тез), 
се лек тив них (ри зич них) про фе си ја. На ро чи то су за ни мљи ве ви со ко фре квент-
не асо ци ја ци је на при дев хра бар ко је ис ти чу же ну и мај ку ко је су очи то 
бор бе ни је и са мо све сни је од оних ко је но си мо у све сти као сте ре о тип. И на 
кра ју, асо ци ја ци је ду ша за до бар (што би ишло пре ма С. Ри стић у сце на риј 
бла гост, ми ро љу би вост, нпр. до бар у ду ши) и ср це за хра бар (што се под во ди 
у оквир ге штал та ’човек карак тер’ до бро, зло, ва тре но и ка ме но, ла вље/хра бро 
и зеч је) (риСтић–радић-дуГоњић1999:187;207) раз от кри ва ју кон цеп ту а ли-
за ци ју про стор ног сме шта ња ових осо би на у све сти на шег чо ве ка. 

Асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка дра го цен је из вор за ис тра жи ва-
ња не са мо ког ни тив них про це са не го и кул тур но-исто риј ске по за ди не и 
про ме на у дру штву ко је се ре флек ту ју на зна че ње, што ни је ре ги стро ва но у 
де скрип тив ним реч ни ци ма. Ка ко су про ме не на дру штве ној сце ни пра ви ло, 
но ви асо ци ја тив ни те сто ви и ко лек ци ја но вих асо ци ја ци ја сва ка ко је за да так 
не са мо лин гви ста, не го и со ци о ло га, пси хо ло га, ан тор по ло га и дру гих чи је 
се по ље ин те ре со ва ња кре ће на ре ла ци ји чо век – кул ту ра.
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UDC 821.163.41-992.09”19”

Др Слав ко В. Пе та ко вић

ДУ БРОВ НИК У ПУ ТО ПИ СИ МА КРА ЈЕМ XIX  
И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА

У ра ду се на те ме љу пу то пи са об ја вље них у Де лу и Бран ко вом 
ко лу из ме ђу 1895. и 1903. го ди не раз ма тра пред ста ва о Ду бров ни ку 
ко ју су пу то пи сци за сно ва ли про жи ма ју ћи не по сред но ис ку ство, 
исто риј ску и књи жев ну тра ди ци ју. По ка зу је се да је кон цеп ци ја пу-
то пи са усло вље на дру штве ним и кул тур ним то ко ви ма у Ср би ји на 
пре ло му ве ко ва. У скла ду са тим се ту ма чи ви ше стру кост из ра жај-
них рав ни у при ка зи ва њу гра да Све то га Вла ха и ње го ве ба шти не.

Кључ не ре чи: пу то пис, Ду бров ник, Де ло, Бран ко во ко ло, исто-
ри ја, цар Ду шан.

Кра јем де вет на е стог и на са мом по чет ку два де се тог ве ка у Де лу и Бран
ко вом ко лу об ја вље но је не ко ли ко при ло га, у ко ји ма су ево ци ра на се ћа ња 
ау то ра са пу то ва ња ја дран ским при о ба љем и за ле ђем. Уно ше њем та квих 
са др жа ја ча со пи си су пра ти ли са вре ме не то ко ве у срп ској ли те ра ту ри јер 
су на ро чи то у овом пе ри о ду на на шим про сто ри ма пу то пи си би ли оми ље но 
шти во (пековић 2001: 15). 

Ау то ри пу то пи са1 су зна ме ни те лич но сти – уни вер зи тет ски про фе-
со ри Ми лен ко Ве снић и Лу јо Ада мо вић, исто ри чар Алек сан дар Сан дић, 
књи жев ник Мар ко Цар; али и они чи ја је по ја ва оста ла у сен ци кул тур не 
исто ри је, као што су Ми ли ца Не дељ ко вић и Хри сти на Ри стић. По себ но 
ме сто у пу то пи си ма за у зи ма ју опи си Ду бров ни ка. Оду ше вље ње бо рав ком 
у ср цу не гда шње ре пу бли ке Све тог Вла ха пу то пи сци су ис по ља ва ли ис ти-
чу ћи је дин стве ност сте че ног ис ку ства. Ег зал ти ра но Ве снић ка зу је2 да су 

1 Иа ко би се због сво јих ти по ло шких ни јан си по је ди ни при ло зи мо гли од ре ди ти и 
као пу то пи сне ре пор та же или фељ то ни с об зи ром на то да су у на став ци ма оба вљи ва ни у 
ча со пи си ма, ми их уоп ште но на зи ва мо пу то пи сма јер ти по ло шким од ли ка ма, ко ли ко год 
би ле спе ци фич не, ула зе у по е тич ки флек си бил не окви ре пу то пи са као жан ра (пековић 
2001: 13).

2 Ве сни ће во се ћа ње на бо ра вак у Ду бров ни ку би ло је под ло га пре да ва њу ко је је одр-
жао „у Гра ђан ској Ка си ни фе бру а ра 1895. год.“. Текст из ла га ња штам пан је убр зо у Де лу, 
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за ње га да ни про ве де ни у Ду бров ни ку „нај сла ђи да ни [...] жи во та“ (веСнић 
1895: 21). И Ми ли ца Не дељ ко вић, про пу то вав ши мно ге крајeве – по соп стве-
ном све до че њу, на ро чи те успо ме не но си из Гра да: „ниг де [се] ни сам та ко 
при јат но и та ко свој ски осе ћа ла као у Ду бров ни ку“ (недељковић 1903: 975).

У свим пу то пи си ма се, го то во као увод на фор му ла, ис ти че тре ну так 
су сре та са Ду бров ни ком, хра мом ду хов но сти у ко ји се хо до ча сти због ван-
ред ног зна ча ја за срп ску исто ри ју и кул ту ру. Пред ста ва о ње го вој из у зет но сти 
учвр шће на је у ко лек тив ној све сти из дав на. Кат кад пут ни ци из ри чи то го-
во ре да су о гра ду Све тог Вла ха са зна ва ли ра ни је: „Од мла до сти сво је слу-
шао сам, учио сам о ста ром Епи да вру, Цав та ту па Ду бров ни ку – тој че лен ци 
на Ју гу све та сло вен ског, тој ца ри ци-пе сма ри ци на шој“ (веСнић 1895: 1047). 
При се ћа ју се мла дих да на и на ста ве из исто ри је књи жев но сти у окви ру ко је 
је ду бро вач ка књи жев ност има ла ва жно ме сто: „при чи ни ми се да чу јем 
[професора] ко ји ми је пре 19 го ди на сво јим пре да ва њи ма [о Дубровнику] 
бу дио у ср цу љу бав за тај ле пи, слав ни део да ле ког срп ског ро да“ (риСтић 
1903: 25). Да је те мељ но зна ње о ду бро вач кој про шло сти сте че но мно го пре 
но што су се пу то пи сци упу ти ли ка Гра ду от кри ва се и по сред но, у па са жи-
ма пу то пи са по све ће них ду бро вач кој ба шти ни. У пу то пис Мар ка Ца ра је, 
на при мер, укљу чен чи тав оде љак у ко ме се умет нич ки ево ци ра про сла ва 
Све тог Вла ха у до ба Ре пу бли ке (цар 1897: 310–311). Тај па саж, као и им пре-
си о ни стич ки опис Ло кру ма са алу зи ја ма на по ве сну под ло гу (Исто: 342–345), 
не сум њи во је на стао по е ти за ци јом исто риј ске гра ђе ко ју је ау тор до бро 
по зна вао.

Пут ни ци ко ји до ла зе у град ис пр ва при спе ва ју у Груж, а опис пу та до 
лу ке за ви си од то га да ли се кре ћу мо рем или коп ном. Са ви ше или ма ње 
про дор но сти у опа жа њу до ча ра ва ју пеј заж, углав ном без ис црп ни јих опи са. 
Ути сак о Гру жу нај у пе ча тљи ви је са жи ма Мар ко Цар. Про шав ши по ред Ла-
сто ва, Мље та, Дак се – уз ре ми ни сцен ци ју на ле ген ду о Ла сто ву као Ка лип-
си ном остр ву и под се ћа ње на ду бро вач ку ку по ви ну Ла сто ва од срп ског кра-
ља Сте фа на Уро ша I – о че му све до чи исто ри ја (цар 1897: 249) – ис ка зу је 
ди вље ње ле по ти гру шке лу ке на гла ша ва ју ћи да пру жа „див ни па но рам, ко ји 
се ори ги нал но шћу сво јом из два ја од све га што смо до сле кроз Дал ма ци ју 
гле да ли“ (цар 1897: 250). Из лу ке се пут Гра да иде на ко ли ма, „до брим пу-
тем – спо ме ном На по ле о но вих вре ме на“, при че му се мо гу ви де ти цр кве Го-
спе од Ми ло ср ђа и Вла ха од Го ри це, као и „див ни го спод ски до мо ви ста ре 
вла сте ле“ (веСнић 1895: 22–23). Пут ни ка оп чи ња ва ју „оне грд не пал ме, ка ко 
се по но си то ди жу над са мим до мо ви ма, оне сил не ало је, на ран џе“, па „не хо-
ти це мо ра, ваљ да, по ми сли ти на рај“ (недељковић 1903: 979).

Ула зак у сам Град кроз вра та од Пи ла пут ни ци до жи вља ва ју као сту-
па ње у све ти ли ште. Опи су ју ћи сво је при спе ће у Ду бров ник на Све тог Или ју 

имао је ши рег од је ка и ути ца ја на ка сни је пу то пи сце ко ји су ње го ве па са же укљу чи ва ли у 
сво је при лог или су се у из ве сној ме ри по зи ва ли на Ве сни ће во ви ђе ње ду бро вач ке исто ри-
је и кул ту ре (Сандић 1896: 1049; цар 1897: 313–314).
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1893. го ди не Алек сан дар Сан дић на гла ша ва да до ла зи „пе ши це“, баш „као 
оно што чи не Ср би ха џи је, ка да стиг ну у све ти ње Го ре Атон ске па ће у Хи-
лен дар“. Ра ду је га спо зна ње да се у Ду бров ни ку, у пра во слав ној цр кви по-
диг ну тој на „ста ром ку ћи шту слав но га Ђо на Пал мо ти ћа, сла во пој ца-сти-
хо слов ца Хри сти ја де“ сла ви Све ти Или ја, баш као „по Бо ци Ко тор ској, по 
Дал ма ци ји и по Хе р це го ви ни“ и у За дру где „срп ска цр ква са бор на сла ви 
храм све тог Или ју“ (Сандић 1896: 1047–1048). Нај де таљ ни је од свих пу то-
пи са ца уну тра шњост Ду бров ни ка при ка зу је Цар. При зор ур ба ног сре ди шта 
бу ди и „осје ћај оправ да ног по но са“ ко ји „ни гдје та ко не ис пу ња ва ду шу, као 
ов дје у Ду бров ни ку, у овој на шој древ ној Ати ни, гдје је гра ђе вин ска умјет-
ност са свим друк чи ји склоп до би ла, но у оста лим гра до ви ма при мор ским“ 
(цар 1897: 281). На гла ша ва ју ћи да се „у скло пу и раз во ју ње го ве ар хи тек-
ту ре ја сно огле да раз ли чан ток ње го ве исто ри је“ (Исто: 282), ево ци ра исто-
риј ске окол но сти ко је су уо кви ри ва ле из град њу по је ди них обје ка та и при зи ва 
се ћа ње на њи хо ве не и ма ре. 

Пред ста ва о про шло сти Гра да и ње го вом зна ча ју за ју жно сло вен ску 
ма ти цу ду бо ко је утка на јер „Ду бров ник је био ви ше ем по ри ум, кул тур ни 
цен тар, нај зна ме ни ти ја ета па у исто ри ји ју жно сло вен ске ци ви ли за ци је“ 
(Сандић 1896: 312). Зна чај ду бро вач ких еру ди та и пе сни ка ис ти че Ве снић. 
На бра ја их ре тор скси се пи та ју ћи „ко од нас не зна“ име на Ма ри на Ге тал-
ди ћа, Ђу ра Ба љи ви ја, Ан сел ма Бан ду ре ви ћа, Фра на Лу ка ре ви ћа, Ма вра 
Ор би на, Са ра Цри је ви ћа, Себастијана Сла де Дол чи ја, Ма вра Ве тра но ви ћа, 
Са ба Бо ба ље ви ћа, Ни ко ле На ље шко ви ћа, Џо ра и Ма ри на Др жи ћа, Ан дри је 
Чу бра но ви ћа, Дин ка Ра њи не, Дин ка Зла та ри ћа, Џи ва Гун ду ли ћа, Џо на Пал-
мо ти ћа, Иг ња та Ђур ђе ви ћа, Рај мун да Ку ни ћа, Бр ње Џа ма њи ћа, Бе не дик та 
Стој ко ви ћа, Џо на Рас ти ћа и Ру ђе ра Бо шко ви ћа. Ду бро вач ке еру ди те на зи ва 
и на уч ним „апо сто ли ма“ ко ји су се „рас ту ри ли по це лом све ту, те сву да сја ли 
нај леп шим и нај ве ћим сја јем“ (веСнић 1895: 29).

Пу то пи сци у за ви сно сти од то га ко ли ко су вре ме на по све ти ли раз гле-
да њу Ду бров ни ка, до ча ра ва ју ма пу Гра да ука зу ју ћи на глав не то по се. Ре ђа ју 
се сли ке Кне же вог дво ра, Спон зе, ма на сти ра, цр ка ва, че са ма, јав них и при-
ват них згра да. Ви ђе но уз бур ка ва емо ци је пут ни ка ко ји при зи ва ју у се ћа њу 
по зна те то по се на сто је ћи да ус по ста ве нај бли жу па ра ле лу и до ча ра ју из у-
зет ност Гра да: „Окс форд и Праг мо гу с њим ис по ре ди ти“ (веСнић 1895: 23); 
„Ов дје ти че сто би ва као да си сту пио у [...] Пи зу, на пр., или у Фе ра ру“ (цар 
1897: 282). Ко ли ко је упе ча тљив при зор Ду бров ни ка по ка зу је то што се се-
ћа ње на ње га пут ни ци ма ја вља и да ле ко од до мо ви не као па ра диг ма ле по те.3

3 У Бран ко вом ко лу је об ја вље на пу то пи сна ре пор та жа Си ма Ма та ву ља, у ко јој он опи-
су је, из ме ђу оста лог, по се ту Ни ци: „По но во ура них, да сам оби ла зим Ни цу [...] и ето ме на 
тр гу Св. До ми ни ка [...] Учи ни ми се да сам у Ду бров ни ку“ (матавуљ 1903: 1205). Осим што 
је о Дубровнику писао у путописима, репортажама и водичима, Милош Црњански се сећао 
Града и током боравка у Италији, што је одјека имало у његовом делу Љубав у Тоскани 
(Бојовић 2010: 91–100).



До дир са Ду бров ни ком обе ле жен је го то во тре нут ним при зи ва њем 
исто риј ског се ћа ња. Нај оп шир ни је ду бро вач ку исто ри ју до ча ра ва Ве снић 
при ка зу ју ћи је у ра спо ну од на стан ка Гра да до са вре ме ног до ба. По не сен 
жа ром ро до љу би во сти у ви зи ји ду бро вач ке про шло сти про жи ма на но се 
исто риј ског, ле ген дар ног и анег дот ског, на ди ла зе ћи гра ни це објек тив ног 
при по ве да ња. И дру ги пут ни ци се ула зе ћи у Град ужи вља ва ју у про шлост 
(„Са ка квим сам пи је те том по сма тра ла тај не ка да та ко слав ни град, са ко јим 
су на ши вла да ри, док бе ја ху још у пу ној сво јој сла ви, то ли ко ве за има ли“.), 
пре но се ћи се у да ле ке ве ко ве и за ми шља ју ћи ка ко „по но сна Ду бро вач ка 
ре пу бли ка до че ку је са нај ве ћом сла вом Ца ра Ду ша на“ (недељковић 1903: 
979). Па но ра ма гра да бу ди асо ци ја ци је чи је се по ре кло на зи ре у пре се ку 
исто риј ске све сти и ак ту ел них до га ђа ја. Опи су ју ћи свој до ла зак у Ду бров-
ник и ус та ла са лост емо ци ја ко је је об у зи ма ју, Хри сти на Ри стић бе ле жи: 
„Ова ко ми је исто би ло и кад сам Ско пље угле да ла. Да ли слич ност осе ћа ја 
или што се Ду бров ник ја вљао исто она ко као на див ној Му ра то вој сли ци 
До ла зак Ду ша нов у Ду бров ник, из ло же ној у са ли на ше Ве ли ке шко ле на по-
ре до са сли ком Па је Јо ва но ви ћа Кру ни са ње Ду ша но во у Ско пљу – тек овог 
ча са, мо ја је ми сао истим по кре том ср ца ве за ла и Ду бров ник и Бе о град и 
Ско пље“ (риСтић 1903: 25). По ве зи ва ње три гра да у сим бо лич ко чво ри ште 
на ста ло је на сло ја ва њем зна ња о по ве сним при ли ка ма и не по сред ног ис ку-
ства. По ха ђа ју ћи пре да ва ња из на ци о нал не исто ри је у Ве ли кој шко ли за си-
гур но је Ри сти ће ва те мељ но учи ла о жи во ту и вла да ви ни Сте фа на Ду ша на. 
Зна ла је за Ду ша но во кру ни са ње у Ско пљу 16. апри ла 1346, на пра зник 
Хри сто вог Вас кр се ња, као и за ње го ве те сне ве зе са Ду бров ни ком у ко ме је 
бо ра вио крат ко од 13. но вем бра 1350. го ди не. Осим ово га, мо ра ла је би ти 
оба ве ште на – бу ду ћи да се ра ди о го то во са вре ме ном до га ђа ју ко ји је од јек-
нуо у срп ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма – да је сли ка ма Мар ка Му ра та 
и Па је Јо ва но ви ћа сво ју кул ту ру пред ста ви ла Кра ље ви на Ср би ја на Свет ској 
из ло жби у Па ри зу (1900) – ци гло три го ди не пре не го што се Ри сти ће ва 
упу ти ла у град Све тог Вла ха и по том са ста ви ла свој пу то пи сни при лог. На 
кон цу, ди рект но је све до чи ла да је сли кар ске ком по зи ци је Му ра та и Јо ва но-
ви ћа ви де ла у Бе о гра ду, „у са ли на ше Ве ли ке шко ле“. Чи тав па саж пред ста-
вља ва жан пре сек сло је ва исто риј ске све сти, у ко јој је то по граф ска тран свер-
за ла за па д–југ, тј. Ду бров ник –Ско пље, ко ју по вла чи Ри сти ће ва зна ко ви та 
јер ни је уса мље на у срп ској књи жев но сти и ли те ра ту ри уоп ште. По ве за ни 
су При мор је, тј. Ду бров ник, и Ко со во спо ном ко ја сим бо лич ки ево ци ра те-
ме ље на ци о нал ног иден ти те та. У скло пу пре да ва ња ин спи ри са ног „хо до-
ча шћем“ у Ду бров ник Ве снић је ис ти цао сле де ће: „Сво јим ју на штвом на Ко-
со ву и сво јом кул ту ром на При мор ју, на ро чи то у Ду бров ни ку, ми смо да ли 
у Сред њем Ве ку до и ста ве ли чан стве не при ме ре“ (веСнић 1895: 23). Ду бров-
ник је, на гла ша ва Цар, од и грао пре ва жну уло гу у до ба ка да је Евро пу са 
ис то ка за пљу снуо та лас не са гле ди ве сна ге пре те ћи да рас то чи осно ве кул-
тур ног иден ти те та ју жно сло вен ских на ро да. Ду бро вач ка књи жев ност оста ла 
је „јед на искра сло вен ске про свје те [...] не у га ше на на под јарм ље ном Бал ка-
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ну, па је ти ња ла у мра ку по ко сов ске но ћи, док се из ње, у на ше да не, ни је 
опет раз бук тао чи тав по жар“ (цар 1897: 315). По ве зни цу из ме ђу Ко со ва и Ду-
бров ни ка ис та као је и Јо ван Ду чић у есе ју о ства ра ла штву Ива Вој но ви ћа. 
Ту ма че ћи опус ду бро вач ког пи сца Ду чић ука зу је да су по раз у Бо ју на Ко со-
ву и пад Ду бро вач ке ре пу бли ке суд бо но сно од јек ну ли у срп ском на ро ду, 
што је са та на ним умет нич ким осе ћа њем су бли ми рао Вој но вић: „Са мо про-
паст Ко со ва и про паст Ду бров ни ка зна че за Ива Вој но ви ћа две под јед на ке 
исто риј ске ка та стро фе ње го вог на ро да. На Ко со ву је про па ло на ше цар ство 
и на ше го спод ство, а у про па сти Ду бров ни ка је не ста ла ко нач но јед на на ша 
до та да шња вер бал на уме шност, ко ја је за цео број сто ле ћа очу ва ла сла ву 
те по след ње срп ске др жа ве...“ (дуЧић 2007:16). 

Док ура ња ју у сплет ду бро вач ких бе де ма пут ни ци ма се отва ра ју вре ла 
исто риј ског пам ће ња ко је све до чи о те сним ве за ма Ду бров ни ка и Ср би је. 
По но сно ис ти чу пу то пи сци да је град Све тог Вла ха ме сто „ку да су срп ски 
кра љи и вла сте ла до хо ди ли и бро ди ли, и цар Ду ша ни, цар ски до че ки ван, 
шко ле по ма гао, књи жни цу ди гао, књи га ма да ри вао; где ца ре вић Урош књи гу 
учио и по из бор вла сте ла срп ска, где го спо ђа Је ла и ви со ки Сте ван на хо ди ли 
при ја тељ ства то пла; ста рац Ђур ђе, на не во љи, те шке ја де са ср ца сва љи в’о; 
от куд до спе у Бе о град и Тро јан Гун ду лић, да до штам па еван ђе ље срп ско; 
где с’ и да нас у цр кви чу ва дра го це ни крст, дар срп ског ца ра Уро ша“ (Сандић 
1896: 1048–1049). По не то су ге ри шу чи та о ци ма сво јих ре пор та жа да се упу-
те у Ду бров ник, где ће им по у здан во дич, на ро чи то ако је Ср бин, „ука за ти 
пр стом на на ше ста ре не раз двој не ве зе, од ве шће вас да ви ди те крст кра ља 
Уро ша у до ми ни кан ском ма на сти ру, где ће те на и ћи и на гроб не пло че бе о-
град ских тро ва ца, умр лих у Ду бров ни ку, па ако вас за во ли, од ве шће вас да 
ви ди те со бе по ко ји ма су хо да ли цар Ду шан и де спот Ђу рађ Бран ко вић, и у 
ко ји ма су се учи ли срп ски, Ду ша но ви пи том ци (веСнић 1895: 34; цар 1897: 341). 

Ве ћи на на ве де них по је ди но сти ко ји ма су по тен ци јал ним пут ни ци ма 
пре по ру че не зна ме ни то сти Ду бров ни ка упо ри ште има у исто риј ској под-
ло зи. Из дав на се зна о до ла сци ма срп ских вла да ра и ве ли ка ша у Ду бров ник, 
на ро чи то де спо та Ђур ђа ко га су Ду бров ча ни осло вља ва ли „је дин стве ним 
при ја те љем и за штит ни ком“. По зна та је и на кло ност де спо та Сте фа на Ла за-
ре ви ћа – „Ви со ког Сте ва на“ ка ко је на зи ван – пре ма Ду бро вач кој ре пу бли ци. 
Ра све тљен је пут ко јим је сре бр ни крст кра ља Ми лу ти на са ко ма ди ћи ма 
др ве та са Хри сто вог кр ста до спео у до ми ни кан ску цр кву, по том у ри зни цу 
ма на сти ра овог ре да у Ду бров ни ку. За бе ле жен је у кул тур ној исто ри ји до-
при нос Тро ја на Гун ду ли ћа да се Че тво ро је ван ђе ље штам па у Бе о гра ду 1552. 
го ди не. Ипак, по не што је у пред ста ви о од но си ма Ср би је и Ду бров ни ка ко ју 
ево ци ра ју пу то пи сци плод ле ген дар не па ти не ко ја је пре кри ла исто риј ске 
чи ње ни це. Ни је „ца ре вић Урош“ или ти ту лар но Сте фан Урош IV, син ца ра 
Ду ша на, вас пи та ван и обра зо ван у Ду бров ни ку – ка ко пу то пи сци, не кри тич-
ки се осла ња ју ћи на ле ген ду, по ми њу. Ова гре шка на ста ла је де фор ми са њем 
исто риј ске по тке, ве ро ват но под ути ца јем фол клор не тра ди ци је. Још су ста ри 
ду бро вач ки ле то пи сци по ми ња ли да је цар Ду шан 1351, на кон про шло го ди-

357



шњег бо рав ка у Ду бров ни ку, по слао иза сла ни ке у град Све тог Вла ха тра-
же ћи да му на двор упу ти два де сет мла ди ћа ста ро сти од де сет до че тр на ест 
го ди на ра ди шко ло ва ња (аноним 1883: 39; рањина 1883: 228). Ра ди ло се о 
сво је вр сној раз ме ни јер је цар на по ме нуо да је ра ни је по слао би ра не мла ди ће 
са сво га дво ра на обра зо ва ње и вас пи та ње у Ду бров ник (макушев 1867: 414). 
Вла сти Ду бро вач ке ре пу бли ке упу ти ле су на ца рев двор са мо тро ји цу сво-
јих по да ни ка, ста ри јих од че тр де сет го ди на, прав да ју ћи се да су их на то на-
ве ле по сле ди це ку ге ко ја је про ре ди ла вла сте лу (аноним 1883: 40; макушев 
1867: 41). Ко ли ко је мо гу ће ре кон стру и са ти след ства ри на осно ву ре че ног – 
уве ре ње о шко ло ва њу Ду ша но вог на след ни ка у Ду бров ни ку на ста ло је ули-
ва њем ле ген дар ног то ка у исто риј ско за ле ђе, нај ве ро ват ни је под деј ством 
фол клор не тра ди ци је, при че му је до шло до за там ње ња чи ње ни ца, те је ме ђу 
Ду ша но ве пи том це увр штен и „ца ре вић Урош“.

Је дан од ло ка ли те та на ко је упу ћу ју пут нич ке бе ле шке на ро чи то при-
вла чи па жњу јер се ра ди о за го нет ној би бли о те ци чи ја суд би на је до да нас 
у ве ли кој ме ри оста ла не про зир на. У не ко ли ко на вра та пу то пи сци по ми њу 
„мје сто гдје је би ла би бли о те ка, ко ју је ’сил ни’ по кло нио Ду бров ни ку“ (ве-
Снић 1895: 34; цар 1897: 341). Кон крет ни је о ло ка ци ји би бли о те ке ка зу је 
Ми ли ца Не дељ ко вић. Ме ђу ме сти ма ко ја је ра до оби ла зи ла (Ло крум,5 Ом бла, 
Ко ло чеп, Жу па, Ла пад) из два ја јед но: „нај ми ли ја ми шет ња бе ше до Св. Ја-
ко ва, ру ше ви не јед ног ста рог на пу ште ног ма на сти ра, где ве ле да је би ла 
би бли о те ка ца ра Ду ша на“ (недељковић 1903: 983). Нај ста ри је са зна ње о 
би бли о те ци по ти че из спи са ду бро вач ких хро ни ча ра. Ни ко ла Ра њи на по-
ми ње би бли о те ку ко ја је 1351. го ди не за ла га њем ца ра Ду ша на до не та у 
Ду бров ник, где је по сто ја ла за ца ре вог жи во та, на кон че га јој се гу би сва ки 
траг: „Eti am pa rec chi vo lu mi de li bri con dus se del li dot to ri; per la qu al co sa, in 
bre ve tem po, a Ra gu sa fe ce una li bre ria mol to mag ni fi ca, che mol to tem po durò 
poi la sua vi ta, ma per ne gli gen tia si per se no as sai li bri“ (рањина 1883: 229). Цар 
Ду шан је, до пу ња ва Ра њи ни ну сли ку Са ро Цри је вић,6 на ло жио да се на ба ве 
за би бли о те ку књи ге на ла тин ском и грч ком из ви ше обла сти: „Qu am plu ri-
mos eti am co di ces la ti nos, gra e cos, om nis li be ra lis ar tis atque di sci pli nae in di que 
con qu i si tos et mag no pre tio com pa ra tos, Ra gu si um mi sit rex Step ha nus ubi bi blio-
tec ham suo no mi ne in stru en dam jus sit“ (милаш 1914: 1047). По ми ња ње „би бли-
о те ке ца ра Ду ша на“ у ду бро вач ким ле то пи си ма и исто ри о гра фи ји ни је иза-
зва ло ве ћу па жњу про у ча ва ла ца кул тур не и оп ште исто ри је. Бе ле шка Са ра 
Цри је ви ћа о би бли о те ци на ве де на је у не ко ли ко на вра та ди рект но (радоји-

4 Ма ку шев на во ди по дат ке из де ла Са ра Цри је ви ћа Sac ra Me tro po lis Ra gu si na (1744).
5 Ве ли ко за до вољ ство при чи ни ла је пут ни ци по се та Ло кру му, чи ји ам би јент („сил но 

цве ће, пал ме, чи та ве огра де ру зма ри на [...] гу ста бо ро ва шу ма, пу но ло во ра“) до но си спо кој: 
„Ми слим да чо век у тој ди во ти не мо же осе ћа ти у ср цу ни па кост, ни мр жњу, ни су је ту“ 
(недељковић 1903: 982).

6 Упот пу ња ва ју ћи са зна ња о би бли о те ци ве ро ват но је Цри је вић ко ри стио не ке пи са-
не из во ре не за ви сно од Ра њи не (јеЧменица 2012: 343).

7 Ми лаш, као и Ма ку шев, на во ди по дат ке Са ра Цри је ви ћа из Sac ra Me tro po lis Ra gu si na.
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Чић 1954: 138) или по сред но (СтокићСимонЧић 2008: 58), али су се са мо по 
из у зет ку ис тра жи ва чи упу шта ли у озбиљ ни је раз ма тра ње (јеЧменица 2012: 
334–335). Због по мањ ка ња ар хив ске гра ђе на ко ју би чвр сто би ло осло ње но 
ра све тља ва ње суд би не „цар ске би бли о те ке“ – уко ли ко она уи сти ну при па да 
исто ри ји а не ле ген ди – ово ме сто ће за ду го, на да мо се не и за у век, оста ти 
ла ку на на ше исто ри о гра фи је. 

На пу то пи сце је кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка по се бан 
ути сак оста ви ло са зна ње о срп ском кул тур ном ути ца ју у Ду бров ни ку. Про-
де ва ју ћи се ули чи ца ма Гра да, уским „да се мо жеш ру ко ва ти кроз про зор“ 
са су се дом, Сан дић је ис пр ва из не на ђен ре зер ви са но шћу Ду бров ча на у јав-
но сти („Свуд нас до че ка ше хлад но и су мор но.“), али и на ме сти ма где је оче-
ки вао ср дач ност („Не про ђо смо бо ље ни у срп ској чи та о ни ци.“). Ову по ја ву 
ту ма чио је по сло вич ном уз др жа но шћу жи те ља Гра да пре ма не знан ци ма. 
Доц ни је се у по себ ној при ли ци уве рио у го сто љу би вост до ма ћи на. Чуо је 
од не куд пе сму са ме ло ди јом зна ном из Ср би је. Раз дра ган због „пра ве срп ске“ 
пе сме, уо чио је да су ре чи пе сме из ме ње не у од но су на сти хо ве ко је је по зна-
вао из за ви ча ја (Сандић 1896: 1048). По том је ра за знао да пе ва „збор де во јач-
ки“ на ме ло ди ју пе сме Ве се ла је Ср ба ди ја и за бе ле жио сти хо ве: „Из обла ка 
ви ла кли че: / Ти си срп ски Ду бров ни че.../ Ду бров ник је срп ска згра да, / То је 
би ло и би ће ва зда.../ Ду бров ник је срп ско ор ли че: / Сла ва те би Ду бров ни че“. 
По ми слио је да су пе ва чи це Хр ва ти це и та ко их је осло вио, али су оне од-
го во ри ле: „Ми ни је смо Хр ва ти це; ми смо Срп ки ње!“ – јер су би ле уче ни це 
шко ле „за шав и рад жен ски“, Срп ки ње „де вој ке из пр вих ку ћа ду бро вач ких“. 
За кљу чио је да су оне ка то ли ки ње – „за ве ру их не тре ба де пи та ти, где ви-
де смо да ра де тај дан на све тац пра во слав ни, ка то лич ки те жат ник обич ни“ 
(иСто: 1049–1050). Спе ци фич ну ма тер њу ме ло ди ју ослу шну ла је и Хри сти на 
Ри стић. У жа мо ру град ске вре ве ис пред Гун ду ли ће вог спо ме ни ка за па зи ла 
је за њу не што нео бич но: „Ле по смо чу ли наш ужич ки го вор па се освр та смо, 
да ви ди мо ка кве су то на ше Ужи чан ке ов де, а кад оно, то го во ра ху ро ђе не 
ду бро вач ке цу ри це, већ уста ле и у по слу“ (риСтић 1903: 26) Она се не по сред-
но осве до чи ла да се у Ду бров ни ку, што је ве ко ви ма уна траг уста ље но у кул-
тур ном ми љеу Гра да, го во ри што кав ским ис точ но хер це го вач ким ди ја лек том 
ије кав ског из го во ра; ди ја лек том ко ји је још Ву ко вом ре фор мом, као при ро дан 
те мељ ушао у осно ву срп ског књи жев ног је зи ка. Ути цај срп ског на род но-
сног осе ћа ња у Ду бров ни ку при ме ти ла је и Ми ли ца Не дељ ко вић бе ле же ћи 
о жи те љи ма Гра да: „То је ван ре дан тип љу ди, по но сит на сво ју про шлост и 
по ре кло, па не мо гу да пре жа ле и за бо ра ве сво ју сло бо ду. У ду ши сво јој су 
они још увек ста ри ре пу бли кан ци, при том су ван ред но оду ше вље ни Ср би 
иа ко су ка то ли ци.“ (недељковић 1903: 980). И она је, по пут Сан ди ћа, би ла 
из не на ђе на му зи ком и пе сма ма ко је је чу ла на глав ној ули ци. За чу ди ло ју је 
„да му зи ка на Стра ду ну сви ра све са ме срп ске пе сме“ без ика квог ус те за ња. 
То је иза зва ло и из ве сну не ла го ду јер се „чи сто по пла ши ла би ла“ по што су 
у „су сед ној ва ро ши у Угар ској, где то ли ки срп ски жи ваљ жи ви, ове [...] пе-
сме ве ћи ном за бра ње не, а и ко је ни су, сла бо се на јав ним ме сти ма сви ра ју“ 
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(иСто: 981). Из бе ле жа ка Не дељ ко ви ће ве се ви ди да је Ду бров ник у освит два-
де се тог ве ка био сре ди на у ко јој се, за раз ли ку од не ких дру гих те ри то ри ја 
– на жа лост, не пре ци зно на зна че них („су сед на ва рош у Угар ској“), осе ћа ње 
при пад но сти срп ском на ци о нал ном кор пу су без за зо ра и са по но сом ис по-
ља ва. Сна га и трај ност тог осе ћа ња, на гла ша ва Не дељ ко ви ће ва, за че те су у 
окри љу па три јар хал не по ро ди це, ко ја свест о срп ском иден ти те ту по све ће но 
не гу је: „Нас Ср бе са стра не је за ди ви ло, у ка ко чи сто срп ском ду ху сво ју 
де цу вас пи та ва ју.“ По хва ли ла је сло гу „ко ја вла да из ме ђу та мо шњих Ср ба 
без раз ли ке ве ре, ста ле жа и бо гат ства“ и уо чи ла „сва ко ја ко јед ну нео бич ну 
по ја ву“ из пер спек ти ве сво га за ви ча ја: „у на шој [дубровачкој] пра во слав ној 
цр кви, ко ја је до ста ле па, ка да је ве ћа слу жба за вре ме пра зни ка, по ји на 
ко ру пе вач ко дру штво, чи ји су чла но ви ве ћи ном Ср би ка то ли ци, по што је 
ма ли број пра во слав них“ (иСто: 981). Ис та кла је зна чај кул тур но про свет них 
ин сти ту ци ја – Срп ске чи та о ни це, дру шта ва Сло га, Му зи ка и ли ста Ду бров
ник, чи ји са ве сни уред ник Ан тун Фа брис све срд но до при но си ује ди ње њу 
срп ске за јед ни це.

На пред ста ву о ре ла тив но хар мо нич ним од но си ма у Ду бров ни ку из-
ве сну сен ку ба ца опа жа ње у пу то пи су Мар ка Ца ра, на ста лом не ко ли ко го-
ди на пре при ло га Не дељ ко ви ће ве. При ли ке у са вре ме ном Ду бров ни ку Цар 
до ча ра ва кон тра сти ра ју ћи слав ној про шло сти Гра да ње го вог при вред но 
про па да ње у са да шњо сти, уз на го ве штај уну тра шњих дру штве них су ко ба 
у бу дућ но сти. Те по ја ве плод су стра те шког де ло ва ња Ау стри је, „ко ја је оку-
па ци јом Бо сне и Хер це го ви не не са мо уни шти ла и по ве ла дру гим прав цем 
на шу тр го ви ну са су сјед ним зе мља ма“, не го на ме ра ва да ја дран ско при о ба ље 
„жр тву је ’ви шим’ ци ље ви ма сво је ис точ не и тро је са ве зне по ли ти ке“. Осим 
еко ном ског ис цр пљи ва ња, ве ли ка си ла при бе га ва под сти ца њу на ци о нал но-
-по ли тич ког раз до ра у Дал ма ци ји и „склад ном Ду бров ни ку“ по мо ћу „вул-
гар них стра нач ких за ђе ви ца“. Жа ло стан због под ле га ња ау стриј ској по ли-
ти ци, чи ме се „жа ло сно про сла ви ше Спљет и Ши бе ник“, Цар ве ру је да град 
Све тог Вла ха не ће по клек ну ти јер ту ђи ну „свје сни ји Ду бров ча ни му дро 
од го ва ра ју упи ру ћи пр стом у сво ју до ма ћу исто ри ју“. Исто риј ска све до чан-
ства по хра ње на су упра во у Ду бров ни ку, чи ји ар хив је ри зни ца пр во ра зред-
не гра ђе, иа ко је де ли мич но оскр на вљен („прем да је мно го то га од не се но у 
Беч“). Сто га се Цар по себ но обра ћа струч но ори јен ти са ним про у ча ва о ци ма 
исто ри је упу ћу ју ћи их да тра га ју на из во ри шту зна ња: „Ако ли сте пак чо-
вјек од на у ке, он да вам ни куд бо ље при ли ке, до ове, да се ода те про у ча ва њу 
сво је ро ђе не исто ри је из ста ри јех ли сти на, ко јих ов дје има у из о би љу“ (цар 
1897: 341–342). 

Пу то пи сну сли ку Ду бров ни ка на пре ло му ве ко ва уце ло вљу ју при ло зи 
у ко ји ма се пред ста вља ју при ли ке у град ском за ле ђу, тј. на под руч ју ко је је 
не ка да ула зи ло у са став Ре пу бли ке Све тог Вла ха. Пу ту ју ћи из Ко на вла на 
Ор јен без за ла же ња у сам Ду бров ник, Лу јо Ада мо вић се кре тао обод ним 
те ри то ри јом не гда шње Ре пу бли ке, са зна ва ју ћи што шта о При двор ју, Ло вор-
ну, Мр ци на ма, Пра прат ни и дру гим ме сти ма. Уз мно штво ет но-ге о граф ских 
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по је ди но сти (да је по дат ке о ре ље фу, ге о граф ском по ло жа ју, број но сти ста-
но вни штва, при вре ди; ту ма чи по ре кло то по ни ма на во де ћи ле ген де, пре да ња 
и анег до те итд.) оштро о ки по сма трач је пред ста вио про стор ко јим кр ста ри. 
За бе ле жио је, из ме ђу оста лог, пре да ња о по стан ку ре ке Љу те и то по ни ма 
Мр ци не. Из нео је за ни мљи во опа жа ње о обла сти из ме ђу Ко на вла и Хер це-
го ви не ко ја је у про шло сти би ла по гра нич на те ри то ри ја Ду бро вач ке ре пу бли-
ке, уне ко ли ко озло гла ше на због стал не на пе то сти на њој. На шав ши се на 
кул ту ро ло шки раз у ђе ном про сто ру, обе ле же ном кон фе си о нал ним не је дин-
ством, Ада мо вић се уве рио у мо гућ ност мир ног су жи во та за јед ни ца, раз ли-
чи тих вер ски и по ли тич ки али не, ка ко ка же, и на род но сно: „Ко на вља ни и 
Хер це гов ци ку му ју че сто јед ни дру ги ма, и ако су пр ви ка то ли ци, а дру ги 
пра во слав ни“ и „вр ло уред но“ се „уза јам но по сје ћа ва ју о кр сном име ну“ јер 
и по ред вер ске и по ли тич ке оде ље но сти, осе ћа ју да су „исте го ре лист“ (ада-
мовић 1896: 758). На вео је слу ча је ве уза јам не по мо ћи Ко на вља на и Хер це-
го ва ца, ко ји „са сви јем при ја тељ ски оп ће бра тин ски по сту па ју“ ис ка зу ју ћи 
бес при мер но по ште ње у тр го ви ни. У кр ше ви тим пре де ли ма да та реч је по пут 
гра ни та, те је уо би ча је но би ло да се „куп цу да је сто ка на про бу не ко ли ко 
да на; усту па се ро ба на вје ре си ју без ика кве га ран ци је“ (иСто: 757). Опи су је 
Ада мо вић и ло кал ни оби чај бла го си ља ња Ко на во ског по ља са Сни је жни це.8 
Бе ле жи да на дру ги дан Ду хо ва При двор ја ни уве че из ла зе на Сни је жни цу 
уз све тлост зу бљи и фе ње ра, пу ца ју ћи ус пут из пу ша ка. При по ве да ка ко се 
пред по ноћ, док ста ри ји уче сни ци у ли ти ји да ју се би пре да ха у се лу Ку на, 
омла ди на уз „ди пле“, „ми је шни це“ и „гу сле“ за ба вља. У по ноћ се од ла зи 
на бо го слу же ње у се о ску цр кву и по том на ста вља пут. По при спе ћу на врх 
Сни је жни це све ште ник бла го си ља Ко нав ско, Тре бињ ско, Чи чев ско и Зу бач ко 
по ље, што је пра ће но пуц ња вом из пу ша ка и ви јо ре њем бар ја ка. На кон об ре-
да мла ди ћи пе ва ју, де вој ке бе ру „пе ли на, цми ља, де ве си ља“ и тра ву „ко ја и 
мр тва чи ни здра ва“, па се сви вра ћа ју сво јим до мо ви ма (адамовић 1896: 
1496–1497). Упе ча тљи во, на кра ју, на пу шта ју ћи те ри то ри је не гда шње Ре пу-
бли ке, Ада мо вић мар ки ра гра ни цу из ме ђу „кла сич не“ ме ди те ран ске обла сти 
и за ле ђа ис ка зом ко ји је као сво је вр сни ин тер на ци о нал ни то пос увре жен у 
ли те ра ту ри (уп. Бродел 2001: 29): „Ма сли не и смо кве са сви јем иш че зну ше, а 
и мр че, три шље, ври је си, ро га чи и со ми не усту пи ше већ мје сто дри је ну, гло-
гу и тр ну [...] Ту већ сту пи смо но гом на Хер це го вач ко зе мљи ште!“ (иСто: 758).

Пу то пи си о Ду бров ни ку у Де лу и Бран ко вом ко лу на ста ли су на та ла су 
по себ не дру штве не и кул тур не кли ме у Ср би ји кра јем XIX и по чет ком XX 

8 На по ме на: На о ко не си сте ма тич на па ги на ци ја оде ља ка из Ада мо ви ће вог пу то пи са 
ко је на во ди мо у ра ду (ци ти ра ју се, на при мер, пр во стра не 757–758, за тим 1496–1497, па опет 
758) уи сти ну ни је не хо тич на. Овај део пу то пи са – што се ла ко ви ди у на ве де ним из во ри ма 
на кра ју ра да – на кнад но је об ја вљен уз на по ме ну Сит не бе ле шке у Бран ко вом ко лу, као 
сво је вр сни до да так пу то пи са Из срп ских кра је ва ко ји је ра ни је за по чет. Ка ко чи ни ор ган ску 
це ли ну са прет ход но штам па ним одељ ком, сма тра ли смо да ње го во на во ђе ње овим ре дом 
не на ру ша ва ком по зи ци ју Ада мо ви ће вог пу то пи са.
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ве ка. Овај пе ри од обе ле жен је по сте пе ним са зре ва њем гра ђан ске кла се чи ја 
скло ност пре ма пу то ва њи ма и ин те ре со ва ње за ли те ра ту ру у ко јој се она 
опи су ју по ста ју из ра же ни ји. Та ко ђе, у овом раз до бљу се осна жу је на ци о нал-
но о сло бо ди лач ка иде ја, за чи је рас плам са ва ње је ва жно ши ре ње пред ста ве 
о при род ној по ве за но сти Ср ба из ма ти це са су на род ни ци ма ван ње. Због 
то га пу то пи си о Ду бров ни ку има ју не ко ли ко из ра жај них рав ни. По пу лар ним 
сти лом пи са ни, као сво је вр сни ту ри стич ки во ди чи, чи та о це оба ве шта ва ју 
о Ду бров ни ку, по зи ва ју ћи их да по се те Град. На гла ше на на ци о нал на ори-
јен та ци ја пу то пи са ца, при том, из ви ре из же ље да се у вре ме ну ка да ве ли ке 
си ле – нај пре Ау стри ја – сте жу обруч око Ср би је, про бу ди свест о ва жно сти 
очу ва ња на ци о нал не са мо свој но сти. Ау тен тич ни при мер чвр сти не про на ла-
зе у Ду бров ни ку, где се на те ме љу ду бо ког исто риј ског ис ку ства по сто ја но 
одр жа ва свест о на ци о нал ном иден ти те ту.
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UDC 821.163.41-12.09 Petrović Njegoš P. II

Др Ра до слав Љ. Ера ко вић

ЛИК ПО СЛЕД ЊЕГ ПЕЋ КОГ ПА ТРИ ЈАР ХА У ЊЕ ГО ШЕ ВОМ  
ЛА ЖНОМ ЦА РУ ШЋЕ ПА НУ МА ЛОМ 

Лик Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа при па да кру гу пси хо ло шки 
нај ком плек сни јих ју на ка у ства ра лач ком опу су Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша (1813–1851). С јед не стра не, он је пред ста вљен као да ро ви-
ти бе сед ник, чи ји ис ка зи мо гу да се упо ре де са фи ло зоф ско-ег зи-
стен ци јал ним про ми шља њи ма вла ди ке Да ни ла из Гор ског ви јен ца 
(Ње гош 1847). С дру ге стра не, ли ко ви не по мир љи вих не при ја те ља, 
по пут игу ма на Те о до си ја и Ка ра ман-па ше, за чу ђу ју ће су са гла сни 
око то га да је (на вод но) ла ко ми сле ни „па три ка“ жр тва соп стве них 
за блу да. Ње гов очи глед но спе ци фи чан ста тус у струк ту ри драм ског 
тек ста не мо же би ти ола ко об ја шњен ау то ро вим (ди на стич ким) 
ани мо зи те том пре ма по во дљи вом ар хи па сти ру, ко ји је пре ва ран ту 
Шће па ну обез бе дио вла дар ски ле ги ти ми тет. Уо ста лом, Ње го ше во 
драм ско уоб ли ча ва ње бур ног жи во то пи са Ва си ли ја Јо ва но ви ћа 
Бр ки ћа (1719–1772) ни ка да ни је про у зро ко ва ло жуч не књи жев но кри-
тич ке и исто ри о граф ске по ле ми ке, по пут оних ко је су кра јем 19. 
ве ка во ђе не због ли ка ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа у дра ми 
Пе ра Се ге ди нац Ла зе Ко сти ћа (Ко стић 1882). Упра во због то га ће мо 
по себ ну па жњу по све ти ти не до вољ но про у че ној епи сто лар ној гра ђи 
из 18. ве ка, по пут пи са ма Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа и Шће па но вог 
„ди пло ма те“ сум њи ве ре пу та ци је, ар хи ман дри та Ава ку ма. На ве-
де ни ис тра жи вач ки при ступ тре ба ло би да нам обез бе ди од го вор на 
пи та ње ко ли ко су „по у зда ни“ исто риј ски из во ри о вла да ви ни Шће-
па на Ма лог за и ста ути ца ли на на ста нак Ње го ше вог драм ског де ла.

Кључ не ре чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Ва си ли је Јо ва но вић 
Бр кић, Шће пан Ма ли, Пе тар Тре ћи, драм ско де ло, епи сто лар на 
гра ђа, би о гра фи ја.

Узме мо ли об зир основ ни те мат ски оквир Ла жног ца ра Шће па на Ма
лог, са свим је ра зу мљи во због че га је Ње гош у пред го во ру на вео по дат ке о 
ар хив ским из во ри ма, пр вен стве но мле тач ким, ко ри шће ним при ли ком пи са ња 



по вјест ног зби ти ја у пет дје стви јах (њеГош 1851). По сма тра но из са вре-
ме не књи жев но и сто риј ске пе р спек ти ве, ве о ма је ин те ре сант но да је име 
нај у глед ни јег Шће па но вог са у че сни ка, па три јар ха Ва си ли ја Јо ва но ви ћа 
Бр ки ћа (1719–1772), на ве де но са мо у окви ру кон ци зне за вр шне на по ме не, о 
лич но сти ма и до га ђа ји ма из вре ме на вла да ви не це тињ ског са мо зван ца. Пре-
ци зни је, чак је и из ве штај о по сла сти ца ма и да ро ви ма, по сла тим из Ду бров-
ни ка Шће па ну Ма лом, обим ни ји од фраг мен та по све ће ног зло срећ ном Ва-
си ли ју Јо ва но ви ћу Бр ки ћу.1 Ме ђу тим, без об зи ра на па жњу ко ја је у са чи ни
те ље вом пред го во ру по све ће на ке те рин гу лу ка вих Ла ти на, лик по след њег 
пећ ког па три јар ха без сва ке сум ње при па да кру гу пси хо ло шки нај ком плек-
сни јих ју на ка у ства ра лач ком опу су Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (1813–1851). 
Па жљи ви ји чи та лац Ње го ше вог драм ског де ла ве о ма ла ко ће уо чи ти да сва-
ки на ступ па три јар ха Ва си ли ја, по себ но то ком пр ва три чи на, иза зи ва из ра-
зи то опре че не ре ак ци је кључ них про та го ни ста Ла жног ца ра Шће пан Ма лог. 
С јед не стра не, он је пред ста вљен као да ро ви ти бе сед ник чи ји ис ка зи мо гу 
да се упо ре де са фи ло зоф ско-ег зи стен ци јал ним про ми шља њи ма Ње го ше вог 
мно го по зна ти јег ју на ка, вла ди ке Да ни ла из Гор ског ви јен ца (њеГош 1847). С 
дру ге стра не, ли ко ви не по мир љи вих не при ја те ља, по пут игу ма на Те о до си ја 
и Ка ра ман-па ше, за чу ђу ју ће су са гла сни око то га да је (на вод но) ла ко мисле ни 
„па три ка“ жр тва соп стве них за блу да. Ње гов спе ци фи чан ста тус у струк ту ри 
драм ског тек ста не мо же би ти ола ко об ја шњен ау то ро вим на вод ним (ди на-
стич ким) ани мо зи те том пре ма по во дљи вом и пла шљи вом ар хи па сти ру, ко ји 
је пре ва ран ту Шће па ну обез бе дио ле ги ти ми тет вла да ра Цр не Го ре. Уо ста лом, 
Ње го ше во драм ско уоб ли ча ва ње бур ног жи во то пи са Ва си ли ја Јо ва но ви ћа 
Бр ки ћа ни ка да ни је про у зро ко ва ло жуч не књи жев но кри тич ке и исто ри о граф-
ске по ле ми ке, по пут оних ко је су кра јем 19. ве ка во ђе не због ли ка ми тро по-
ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа у дра ми Пе ра Се ге ди нац Ла зе Ко сти ћа (ераковић 
2011: 211–217). Упра во због то га смо од лу чи ли да по себ ну па жњу по све ти мо 
не до вољ но про у че ној епи сто лар ној гра ђи из дру ге по ло ви не 18. ве ка, ко ја би 
тре ба ло да нам по ну ди од го вор на пи та ње ка ко је кар ло вач ки про то ђа кон 
сум њи ве ре пу та ци је по стао пећ ки па три јарх и са вет ник ла жног ру ског ца ра. 

1 „На при мјер код њих сто ји, ка ко је Па три јарх Пећ ски с ње га по стра дао, ка ко му је 
Си мо Це ти ња нин са сво јом дру жи ном бар ја ке ру ске на пра вљао и на дар ши љао, ка ко су му 
Ду бров ча ни раз ли чи те по сла сти це, раз ли чи та ви на и бо га ту по р тан ти ну (но си ла) на дар 
по сла ли, та мо је Џа ја па па гао, сер дар (граф) Бу јо вић; та мо је стра да ње Шће па но во код Ар-
сла но ви ћа у Хе р це го ви ни, по доб но Ма зе пи ну; та мо су ка лу ђе ри ко ји у ши шу (шта пу) пи сма 
из Ру си је до но се; та мо су по име ну сви гла ва ри тур ски ко ји се на ла зе у ово ме дје лу, та мо је 
Па три јарх Еспе ри јус са сво јом на мје ром; та мо је Ар хи ман дрит Бар ски Де бе ља, Ср бин ду-
шом и ти је лом; та мо је по дру ги пут вој ска по сла та од Пор те го ди не 1774, сто ти ну ти су ћа 
вој ске под дру гим Бе глер бе гом Ру ме ли-Ва ли сом; да уда ри на Цр ну Го ру, но по ги би ја Шће-
па но ва све то раз би је, и за до во љи охо лост Тур ску. – Шта су јошт о ово ме чуд но ва то ме чо вје-
ку пи са ли име ну ју ћи га не гдје Ца рем и не гдје Им пе ра то ром, чо вјек се мо ра упра во чу ди ти, 
кад ви ди ка кву им је ма глу био угнао у ти кву. Ја сам ово дје ло јошт 1847. го ди не на пи сао, 
а да нас га на сви јет да јем, у Тр сту на Спа сов дан 1850. Са чи ни тељ“ (њеГош 1851: II –I II).
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Спек та ку лар но бек ство из тур ске там ни це на Ки пру, не сум њи во пред-
ста вља јед ну од нај у збу дљи ви јих епи зо да из би о гра фи је Ва си ли ја Јо ва но-
ви ћа Бр ки ћа. Ме ђу тим, за на ше ис тра жи ва ње мно го је зна чај ни ја чи ње ни ца 
да је то је дан од рет ких до га ђа ја из при ват ног па три јар хо вог жи во та, ко јем 
је у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом по све ће на до дат на па жња. О то ме ве о ма 
ја сно све до чи увод ни раз го вор из ме ђу но вог цр но гор ског вла да ра и пећ ког 
ар хи па сти ра, то ком ко јег Шће па нов рас пла ка ни са го вор ник по пр ви пут 
са оп шта ва по тре сне де та ље о ви ше ме сеч ном за то че њу и бек ству са Ци пра 
(њеГош 1967: 34–36; I, 469–531). На ве де на ди ја ло шка сце на из пр вог чи на 
под јед на ко је ре ле вант на за на ше ис тра жи ва ње због то га што нам от кри ва 
да је Ње гош, то ком пи са ња Ла жног ца ра Шће па на Ма лог, вр ло се лек тив но 
при сту пао по да ци ма о жи во ту Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа, без об зи ра на то 
што је де ло у под на сло ву ве о ма ја сно озна че но као исто ри че ско зби ти је 
осам на је ста го ви је ка (њеГош 1967: 8). На и ме, љу бо пи тљи ви са мо зва нац је 
на кра ју раз го во ра са „па три ком“ за тра жио ин фор ма ци је о тре нут ној вој ној 
и по ли тич кој сна зи Осман лиј ског цар ства. Ма да је до тог тре нут ка био спре-
ман да усли ши сва ку же љу „об но ви те ља“ срп ске сред њо ве ков не сла ве, па-
три јарх од би ја да од го во ри на Шће па но во пи та ње, прав да ју ћи се ти ме ка ко 
ни је у ста њу да про це ни сул та но ву моћ, јер је ро ђен и од га јан у тур ском роп  ству 
(њеГош 1967: 40; I, 610–625). Ме ђу тим, про блем је у то ме што је Ва си ли је 
Јо ва но вић Бр кић то ком пр ве по ло ви не свог жи во та био ау стриј ски по да ник. 
Ро ђен је у Срем ским Кар лов ци ма око 1719. го ди не, а на те ри то ри ју тур ског 
цар ства пр ви пут је сту пио тек сре ди ном пе де се тих го ди на 18. ве ка (марин-
ковић 2008: 171–173). Осим то га, раз лог због ко јег је бу ду ћи па три јарх био 
при мо ран да се од рек не при лич но ла год ног жи во та у Срем ским Кар лов ци-
ма, пред ста вља још је дан до каз да је пра ви Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић био 
су шта су прот ност ли ку ла ко вер ног сме те ња ка из Ла жног ца ра Шће па на 
Ма лог. Пре ци зни је, на вод но скром ни ка лу ђер био је осум њи чен за кра ђу 
нов ца из цр кве них фон до ва, о ко ји ма је во дио ра чу на као по ве ре ник ка р ло-
вач ког ми тро по ли та Ар се ни ја IV Ша ка бен те (1698–1748). Скан да ло зне оп-
ту жбе, по све му су де ћи, ни су би ле нео сно ва не јер је раз гне вље ни бач ки 
епи скоп Ви са ри он Па вло вић (1670?–1756) кра јем апри ла 1748. го ди не зах-
те вао од но во сад ског Ма ги стра та да се ис пи та по ре кло ве ли ког бо гат ства 
„си ро ма шног“ при двор ног мо на ха Ва си ли ја (руварац 1891: 43).2 На кон смр ти 
Ар се ни ја IV Ша ка бен те и усто ли че ња ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа 
(1699–1768), по ста ло је из ве сно да ће че сњеј ши про то ди ја кон би ти зва нич-
но оп ту жен и утам ни чен, због че га је кра јем ју ла 1749. по бе гао из Срем ских 

2 Ма да су га углед ни са вре ме ни ци, по пут вла ди ке Ви са ри о на Па вло ви ћа, опи си ва ли 
као се ци ке су и зе ле на ша, тре ба ло би скре ну ти чи ње ни цу и на то да је мла ди про то ђа кон 
Ва си ли је имао ис тан чан укус за умет ност. О то ме све до чи по да так да је 1746. го ди не нов-
ча но по мо гао из ра ду јед ног од нај леп ших ба кро ре за Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа (1690–1753), 
под на сло вом Бо го ја вље ње (Кр ште ње Хри сто во), са сце на ма жи ти ја Све тог Јо ва на. Ба кро-
рез се да нас чу ва у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. (Р. Е.) 
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Кар ло ва ца.3 За раз ли ку од ро ман ти чар ски сен зи бил ног Ње го ше вог ју на ка, 
ко ји од пре ве ли ког уз бу ђе ња па да у не свест на кон што са зна за ис ход бит ке 
из ме ђу Цр но го ра ца и Ту ра ка (њеГош 1967: 94; III, 17–28), ње гов осам на е-
сто ве ков ни про то тип оста јао је пот пу но при бран чак и у тре ну ци ма ка да 
му је пре ти ло хап ше ње. Пи смо ко је је по слао 30. ју ла 1749. го ди не но вом ми-
тро по ли ту, (раз)от кри ва нам лич ност чи ја се хлад но крв ност гра ни чи ла са 
из не на ђу ју ћом др ско шћу:

„Ар хи па стир ству ва ше му сим ли стом вме сто се бе кла на ју сја до 
зе мли и с(вја)ту ју де сни цу ва шу це лу ју и про шу сми ре њеј ше не гне ва-
ти сја на мне, что ја от шел без при гла ше ни ја и бл(а)го сло ве ни ја. Узрок, 
да ва ше ар хи па стир ство не хо шчут ни ко го от пу сти ти, мне же пут уже 
при на дле жит, та ко от да дох сја. И да не мнјат ар хи па стир ство ва ше, да 
би что при ме ни двор ско би ло, от та ко вих бо ни че го име ју; а је же вче ра 
ди ја ко на Мој се ја во про ша ли, по ис ти не от все го чист зна ју се бе, ток мо 
от за вист ни ков сло во все ли ло сја, ја ко же бја ше и на вас јег да в слу жбе 
дво ро ви бја сте. И аште би тко что го во рио ва ше ар хи па стир ство нај бол ше 
мо же те ра су ди ти и зна ти, да та ко ви ја ства ри не би ли на от мет, что би кто 
ктео и взи мао. Се го ра ди по кор неј ше про шу ме не и пут мој бл(а)го сло-
ви ти, а от м(и)л(ос)ти веј ша го срд ца ва ше го та ко ви ду би ум ски ну ти, да 
и ја всег да и на всја ком ме сте усерд но за вас ду жан бу ду Б(о)га мо ли ти 
и с ва шим ар хи па стир ством хва ли ти сја, ја ко ви от(е)ц ар хи па стир и 
бла го де тељ мој је сте, аз же всге да ваш по кор неј шиј и по слу шнеј ши је 
је реј Ва си лиј Бр кич“ (Грујић 1913: 81).

Са свим оче ки ва но, Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић је по ку шао да до ка же 
ка ко ни је крив, прав да ју ћи се ти ме да је не ду жна жр тва мно го број них за ви-
дљи ва ца. Ме ђу тим, без об зи ра на ком пли мен те упу ће не но вом кар ло вач ком 
ар хи па сти ру, у чи ју се прав до љу би вост и до бро ту (на вод но) уздао, од бе гли 
адре сант ни у јед ној ре че ни ци ни је на вео где се тач но за пу тио, очи глед но 
стра ху ју ћи од по те ре. Па жљи во иш чи та ва ње „опро штај ног“ пи сма от кри ва 
нам и тра го ве не хо тич не ко ми ке, јер је упре по до бље ни Ва си ли је за тра жио 
од ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа бла го слов за сво је из не над но пу то ва ње, 
као да је кре нуо на хо до ча шће, а не у бек ство пред цар ско-кра љев ским ис-
тра жним ор га ни ма. Анег дот ски ка рак тер ана ли зи ра не епи зо де из (бур не) 
мла до сти бу ду ћег па три јар ха, до вео нас је до за кључ ка о ро ма неск ном по-
тен ци ја лу (не)зва нич не би о гра фи је Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа, без об зи ра 
на то што је Ње гош дао пред ност драм ском спе ву, као жан ру ко ји је мно го 

3 Мно го број не гла си не, о то ме да је Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић уте као из Срем ских 
Кар ло ва ца као иму ћан чо век, ве ро ват но су би ле исти ни те. Ње го во на вод но уче шће у фи-
нан сиј ским мал вер за ци ја ма пру жа ло ги чан од го вор на пи та ње ка ко је од бе гли ка лу ђер из 
Ау стри је, убр зо на кон пре ла ска у та да шњу Тур ску, по ста вљен за епи ско па но во брд ског и 
ко сов ског. Пре ци зни је, осно ва но је прет по ста ви ти да му је ко рум пи ра ност осман лиј ске 
др жав не упра ве обез бе ди ла брз успон у цр кве ној хи је рар хи ји, а са мим тим и из бор за пећ-
ког па три јар ха 1763. го ди не. (Р. Е.) 
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ви ше од го ва рао ње го вом ства ра лач ком сен зи би ли те ту. Као што смо на зна-
чи ли у прет ход ном сег мен ту ра да, па три јар хо во не у рав но те же но по на ша ње 
иза зи ва чу ђе ње ме ђу ју на ци ма ко ји на Це ти њу про сла вља ју цр но гор ску 
по бе ду над тур ском вој ском (њеГош 1967: 93–94; III, 1–28). По ред то га, вео-
ма је те шко оте ти се ути ску ка ко нај ма ње раз у ме ва ња за „па три ки не“ фи-
ло зоф ско-те о ло шке ме ди та ци је има ју ли ко ви ње го ве ду хов не са бра ће, игу-
ман Те о до си ја и вла ди ка Са ва (њеГош 1967: 94–95; III, 29–48). На осно ву 
све га то га, мо же мо из ве сти за кљу чак да у Ње го ше вом де лу по сто ји сна жна 
узроч но-по сле дич на ве за из ме ђу па три јар хо вог са ве зни штва са Шће па ном 
и по ступ ног уру ша ва ња ње го вог ду хов ног и по ли тич ког ау то ри те та. 

Ипак, без об зи ра на то ко ли ко је Те о до си ја Мр ко је вић не на кло њен ла-
жи ца ре вом ду хов ном мен то ру, ни је дан Ње го шев (ан ти)ју нак ни је уло жио 
ви ше тру да у дис кре ди та ци ју пећ ког ар хи па сти ра од Ка ра ман-па ше. То ком 
пре го во ра са цр но гор ским иза сла ни ци ма, над ме ни тур ски за по вед ник опи-
су је „па три ку“ као ве ли ку бу да лу, чи је ће „ђе тин ско лу до ва ње“ ску по ко шта-
ти Цр но гор це (њеГош 1967: 64–66; II, 242–302).4 Ве о ма ва жну цр ту у па ши-
ном на сил нич ком ка рак те ру пред ста вља ле ван тин ска са мо хва ли са вост, 
ко ја на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у (не и сти ни тој) из ја ви да је пећ ки па три-
јарх по ми ло ван и пу штен из там ни це на кон ње го ве лич не ин тер вен ци је. 
Овај нео че ки ва ни чин чо ве ко љу бља, Ка ра ман-па ша је об ја снио као по сле ди-
цу соп стве не бо ле ћи во сти пре ма „пла чев ној“ хри шћан ској ра ји, ко ја га је 
не пре ста но мо ли ла да осло бо ди ста рог па три јар ха. Мо ра мо на гла си ти да 
ње го ва са мо об ма њу ју ћа ве ра у соп стве ни ал тру и зам ег зи сти ра на вар љи вој 
гра ни ци из ме ђу су ро ве ствар но сти и ко мич ног ап сур да, јер „бо ле ћи ви“ па ша 
већ у на ред ном обра ћа њу Цр но гор ци ма пре ти да ће „па три ку“ на би ти на ко-
лац, чим му се за то ука же при ли ка (њеГош 1967: 66; II, 284–287). 

Чи ње ни ца да ли ко ви не по мир љи вих не при ја те ља (игу ман Те о до си ја и 
Ка ра ман-па ша) под јед на ко сум ња ју у лу цид ност па три јар ха Ва си ли ја, до ве-
ла нас је до за кључ ка ка ко је нео п ход но по све ти ти до дат ну па жњу про бле му 
исто риј ске ве ро до стој но сти пси хо ло шког по р тре та Ње го ше вог зло срећ ног 
ју на ка. Нај дра го це ни ји из вор по да та ка о при ват ном жи во ту Ва си ли ја Јо ва-
но ви ћа Бр ки ћа је ње го во пи смо из ма ја 1771. го ди не, у ко јем је по ку шао да 
ста ви сво је мно го бр ој не (по ли тич ке и шпи јун ске) „ве шти не“ на рас по ла га ње 
ау стриј ској мо нар хи ји. Ње го во об но вље но ин те ре со ва ње за ста ру до мо ви ну 
би ло је про у зро ко ва но пр вен стве но не за вид ном фи нан сиј ском си ту а ци јом, 

4 „Оно што па три јар ха раз ли ку је од хе рој ства је сте да он ’ђе тин ски лу ду је’: он ни је 
из над са мо по сма тра ња за то што пот це њу је жи вот, већ за то што не раз у ме опа сност ко ја му 
пре ти. Он је ин фан ти лан. То је мо ме нат ко ји де стру и ра ње го ву слич ност са хе рој ством. 
Али, баш у том мо мен ту, исто вре ме но, оп ста је не ка ве за са хе рој ством: ни је ње го во лу до-
ва ње ’ђе тин ско ’са мо услед мањ ка во сти у ње го вом опа жа њу, већ и због оја ча не хе рој ске 
ау тен тич но сти ко ја се пре ли ва у ње му, оста ју ћи свет ско-исто риј ски не до вољ на. Што је лу ђи, 
па три јарх је ау тен тич ни ји: то је обрт ко ји при па да хе рој ском на че лу. Али, што ви ше ’ђе тин-
ски’ лу ду је, па три јарх от кри ва по ре ме ћај у ко ји је за па ло хе рој ство“ (Лом пар 1998: 89–90). 
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у ко јој се об рео не пу не две го ди не на кон од ла ска из Цр не Го ре. Па три јар хов 
па три от ски жар очи глед но ни је им пре си о ни рао беч ке двор ске чи нов ни ке, 
јер не ма ни ка квих до ка за да му је по ну ђе на са вет нич ка слу жба, а нов ча ни 
про бле ми су га му чи ли све до по ла ска у Ру си ју, сре ди ном ле та 1771. го ди не. 
Ипак, би ло би по гре шно озна чи ти на ве де но пи смо као пра шња во ар хив ско 
све до чан ство о не у спе лом по ку ша ју (по ли тич ке) ре а фир ма ци је по след њег 
пећ ког па три јар ха. Пра ва (књи жев но и сто риј ска) вред ност па три јар хо вог 
обим ног про ше ни ја це са ру до ла зи до пот пу ног из ра жа ја тек ка да му при сту-
пи мо као сво је вр сној епи сто лар ној ау то би о гра фи ји, у ко јој су опи са ни го то во 
сви зна чај ни до га ђа ји из ау то ро вог жи во та. На кон де таљ не ана ли зе са др жа ја 
пи сма, кон ста то ва ли смо да мо гу би ти из дво је не три ве ли ке те мат ске це ли-
не. У окви ру пр ве (увод не) це ли не, ау тор је је згро ви то опи сао свој из бор за 
па три јар ха, су ко бе са грч ким све штен ством, за тим хап ше ње и бек ство из 
ки пар ске там ни це: 

„Власт же па три јар ше ску и епи ско па те в’ Сер би ји Тур ки Гре ком 
от да ли, ка ко сво јим вер ним; но по не ко ли ко ле тех не оста ви ли на ши 
Сер би, да ипак про си ли Пор ту чтоб в’на ших стра нах би ти на ше го ја зи ка 
и по ро ди ар хи је ре јом. И та ко до ни ње шни ја ра ти всег да о сем при Пор те 
Сер би с’ Гре ки име ли ве ли ки ја про це си, за не овог да Гре ки по хи шча ли, 
а овог да на ши. При мо јем же па три јарш. мно го они тру ди ли сја, не име-
ју ше что Пор ти о мне иное до не сти, да ли до но ше ни је ни ње шне му сул-
та ну, что ја рим ска го ис по ве да ни ја и хо шчу все хри сти јан ство обра тит 
в рим скиј за кон. За ко је ме не ни ње шној сул тан от слав в’ за то че ни је в’ 
Ки пр остров, по гре че ско му про ше ни ју, где ја це ла ја два ле та про ба вил 
под аре стом; а по том чрез при ја те љеј из ба вил сја и при шел ја па ки на 
сво је ме сто, хо тја про си ти Пор ту и о мо јеј вла сти. Но Гре ки как ме не за-
сла ли так и про чи ја всја епи ско пи ко то ри Сер ’би би ли на епар хи јах всех 
двиг ну ли; и ко јих мо гли пој ма ти онех в’ ра зна ја ме ста в’ за то че ни ја 
за сла ли, а ко то ри из бе гли, ти жи во том спа сил сја“ (Грујић 1913: 83–84).

У прет ход ним сег мен ти ма на шег ра да, не ко ли ко пу та смо на зна чи ли 
ка ко бек ство из там ни це у Фа ма гу сти пред ста вља је дан од нај по зна ти јих и 
сва ка ко нај у збу дљи ви јих до га ђа ја из би о гра фи је Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки-
ћа. Ме ђу тим, па жљи во иш чи та ва ње обим ног епи сто лар ног све до чан ства, о 
ње го вим жи вот ним успо ни ма и па до ви ма, до ве ло нас је до за кључ ка да би 
ве ћу па жњу тре ба ло по све ти ти адре сан то вом (нео че ки ва ном) ту ма че њу 
не по сред ног по во да за соп стве но хап ше ње. На и ме, не за до вољ ни грч ки све-
ште ни ци оп ту жи ли су пред тур ским вла сти ма срп ског ар хи па сти ра да је 
ка то лик, ко ји на ме ра ва да при ве де „рим ском за ко ну“ сул та но ве хри шћан ске 
по да ни ке. Иа ко па три јарх Ва си ли је, по све му су де ћи, ни је био осо ба ко јој 
би сте без ус те за ња по ве ри ли ве ћу су му нов ца, он сва ка ко ни је био „уни ја та“, 
о че му по сред но све до чи и по да так да је по след њу го ди ну свог жи во та про-
вео у ру ском ма на сти ру Алек сан дра Нев ског (1772), чу ве ној цар ској ла ври 
не да ле ко од Санкт Пе тер бур га (маринковић 2008: 176). С об зи ром на из у зе-
тан ро ма неск ни по тен ци јал ње го вог жи во то пи са, мо гли би смо кон ста то ва ти 



да је Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић био за ин те ре со ван за пре ла зак у ка то ли чан-
ство ко ли ко и глав ни ју нак Цр њан ско вих Се о ба, Вук Иса ко вич (црњанСки 
1929). Ве што сро че на жа ло пој ка има ла је са свим дру ги циљ од при зна ва ња 
рим ског па пе за ди рект ног на след ни ка Све тог Пе тра. Пре ци зни је, пред ста-
вља ју ћи се пред ца рем Јо си фом Дру гим (1741–1790) и ње го вим ми ни стри ма 
као (на вод на) жр тва про го на ка то ли ка у Тур ској, до ми шља ти па три јарх имао 
је ве ће шан се да при ву че па жњу не ког моћ ног чи нов ни ка на дво ру Хаб збур-
го ва ца. 

Мо ра мо при зна ти да нас ње гов по ку шај ра фи ни ра не ма ни пу ла ци је са 
вер ским осе ћа њи ма осо ба, од ко јих је оче ки вао нов ча ну по моћ и по ли тич-
ку за шти ту, нео до љи во под се ћа на Шће па но во пр во обра ћа ње оду ше вље ним 
це тињ ским „по да ни ци ма“ (њеГош 1967: 24; I, 227–240). Да под се ти мо, лу ка-
ви ла жи цар је об зна нио пред оку пље ним Цр но гор ци ма да је сврг нут са пре-
сто ла за то што ни је при стао на брак са Ла тин ком, због ко је би мо рао да мр си 
сре дом и пет ком (ре до ван пост је за Ње го ше ве ју на ке по у здан до каз о при-
пад но сти пра вој ве ри). Опи сав ши се бе као по бо жног из гна ни ка цар ског ро да, 
ко јег мо гу да за шти те са мо хра бри и пле ме ни ти Цр но гор ци, Шће пан је сво јим 
гор дим са го вор ни ци ма са оп штио упра во оно што су при жељ ки ва ли да чу ју. 
Ме ђу тим, про блем је у то ме што је пра ви Пе тар Тре ћи (1728–1762) од га јан 
у ду ху не мач ког про те стан ти зма. Иа ко је овај аро гант ни хол штајн ски ми зан-
троп фор мал но пре шао у пра во сла вље, пре не го што је про гла шен за ру ског 
пре сто ло на след ни ка, не ма ни ка квих до ка за да је био за ин те ре со ван за ис по-
ве да ње но ве ве ре. По ред то га, то ком сво је крат ко трај не вла да ви не не пре ста-
но је ста вљао до зна ња ко ли ко пре зи ре ру ску цр кву, ру ску вој ску и, на рав-
но, сво ју су пру гу Ка та ри ну, што је и убр за ло ње го во на сил но укла ња ње са 
ру ског пре сто ла (меСи 2013: 317–325).5 Па ра док сал на чи ње ни ца да је ла жни 
Пе тар Тре ћи био спо соб ни ји и оми ље ни ји вла дар од пра вог Пе тра Тре ћег, 
по но во нас до во ди до про бле ма исто риј ске ау тен тич но сти ли ко ва „па три ке“ 
и Шће па на Ма лог, чи је (тра ги ко мич не) суд би не пред ста вља ју око сни цу драм-
ске рад ње у Ње го ше вом де лу. На су прот Ње го ше вом су ге стив ним опи си ма 
па три јар хо ве фа тал не при вр же но сти ла жи ца ру, дру га те мат ска це ли на ана-
ли зи ра ног пи сма от кри ва нам мрач ну стра ну ње го вог од но са пре ма Шће-
па ну Ма лом: 

„Да по том в’ ма лом вре ме на ја вил сја Ма лој Сте пан в’ Чер ној Го ри, 
ако би он бил ро сиј скиј Пе тр Тре тиј; а ја на хо дја сја не да ле че от Чер ној 
Го ри, на ча ли окол них гра дов Тур ки го во ри ти, что ја ви на мо сков ска го 

5 Прин це за Ка та ри на (1729–1796), бу ду ћа ца ри ца Ка та ри на Ве ли ка, та ко ђе је би ла 
не мач ког по ре кла (ње но пра во име би ло је Со фи ја Ау гу ста Фре де ри ка од Ан халт-Церб ста). 
Ме ђу тим, она је ве о ма бр зо при хва ти ла сво ју но ву ру ску до мо ви ну и пра во слав ну ве ру. За 
раз ли ку од ца ра Пе тра Тре ћег, ко ји је мр зео чак и (там но зе ле ну) бо ју ру ских уни фор ми, 
ин те ли гент на Ка та ри на је то ком двор ског пре вра та 1762. го ди не но си ла уни фор му гар диј-
ског Пре о бра жен ског пу ка, чи ме је до дат но при до би ла на кло ност по бу ње них офи ци ра и 
вој ни ка. (Р. Е.) 
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ц(а)ра при ше ству ју в’ Чер ну ју Го ру и та ко пе рикт да ли и сул та ну, ко то ри 
де кре том и по слал ме не иска ти. Ја хо тел чрез ве не ци јан ској стат из бег-
ну ти еште тог да, но [В]енецијане про пу ска ме не не да ли. В’ том ме не 
ну жда крај на ја до ве ла да ја со вра тил сја в’ Чер но ју Го ру и из о стал при 
Ма лом Сте па ну и там ја бил и в’ на хо жде ни ји Тур ков и по том да же до 
при ше стви ја прин ца Дол го ру ко ва; а во от ше стви ји је го из Чер ној Го ри, 
хо тја он ута јит сја как Тур ков, так и Ве не ци јан, ка ко что и при шел та мо 
но шчи ју ушел из Чер ној Го ри и дал сја в’ мо ре. С ним же и аз из о ста вив 
все мо је еже имех а ток мо са жи во том из бе гох“ (Грујић 1913: 84). 

Очи глед но на слу ћу ју ћи да ће беч ки двор би ти ве о ма за ин те ре со ван за 
ин фор ма ци је о ла жном Пе тру Тре ћем, па три јарх Ва си ли је при сту пио је 
из ра зи то опре зно ту ма че њу лич них ве за за цр но гор ским са мо зван цем. Пре-
ци зни је, он је уло жио ве ли ки труд ка ко би се дис тан ци рао од Шће па на 
Ма лог. Због то га је чак и сво је дво го ди шње за др жа ва ње у „Чер ној Го ри“ 
(1767–1769), по ку шао да об ја сни као по сле ди цу ду го трај ног рат ног ста ња и 
од лу ке Мле ча на да за тво ре гра ни цу, што је двор ске чи нов ни ке Јо си фа Дру-
гог тре ба ло да уве ри ка ко је Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић про тив сво је во ље 
био за др жан на Це ти њу.6 Не до вољ но упу ће ни са вре ме ни чи та лац мо гао би, 
на осно ву то га, за кљу чи ти да је па три јар хо во по знан ство са це тињ ским ла жи-
ца рем би ло слу чај но и по ли тич ки бе за зле но ко ли ко и Ње го ше во дру же ње 
са Љу бо ми ром Не на до ви ћем (1826–1895), у На пу љу 1851. го ди не (ненадовић 
1907). Ме ђу тим, не до вољ но про у че на епи сто лар на гра ђа, од но сно по вер љи ва 
пи сма Шће па но вог „ди пло ма те“ ар хи ман дри та Ава ку ма и [сремско]митро-
вачког све ште ни ка Или је Мар ко ви ћа, от кри ва ју нам да је пећ ки ар хи па стир 
све сно ми ни ма ли зо вао сво ју уло гу у до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли вла да-
ви ну цр но гор ског са мо зван ца. На ше прет ход но за па жа ње за сно ва но је пре 
све га на ре зул та ти ма ана ли зе пи сма, ко је је ар хи ман дрит Ава кум по слао, 
по чет ком ја у на ра 1768. го ди не, ру ском ам ба са до ру у Бе чу. Зва нич но се пред-
ста вив ши као опу но мо ће ни иза сла ник „им пе ра тор ска го ве ли че ства Пе тра 
Те о до ро ви ча, под име нем Сте пан Ма ли, ко то ри на хо дит сја днес в Чер ној 
Го ри“, Ава кум је за тра жио од ува же ног „ко ле ге“ да му обез бе ди по вла шћен 
ста тус при ли ком про ла ска кроз ми тро вач ки кон ту мац (ка ран тин), на ау стриј-
ско-тур ској гра ни ци (Грујић 1913: 92). 

На жа лост, ни је са чу ван ни ка кав до каз о то ме ка ко је ам ба са дор Ди ми-
три је Го ли цин (1721–1793), угла ђе ни пле мић и Мо цар тов при ја тељ, ре а го вао 
на без о бра злук ла жног ди пло ма те ла жног ца ра. Ипак, осно ва но је прет по-
ста ви ти да је ко чо пер ни пу сто лов Ава кум до вео се бе у ве о ма опа сну си туа-
ци ју, по себ но ка да се узме у об зир да су сви ис так ну ти са у че сни ци да нас 
мно го по зна ти јег са мо зван ца, Је ме ља на Пу га чо ва (1742–1775), би ли жи ви 

6 Упр кос ње го вој (пре)ве ли кој стра сти пре ма нов цу и по ли тич ким ин три га ма, Ва си-
ли је Јо ва но вић Бр кић био је без сва ке сум ње ин те лек ту ал но све стра на лич ност. На ше за-
па жа ње по твр ђу је и по да так да је то ком бо рав ка у Цр ној Го ри са ста вио Си нак сар и Слу жбу 
Све том Ва си ли ју Остро шком (маринковић 2008: 177). (Р. Е.) 
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раш че тво ре ни у Мо скви, по чет ком 1775. го ди не.7 Пра ви иден ти тет ар хи-
ман дри та Ава ку ма, убр зо је (раз)от крио ми тро вач ки про та Или ја Мар ко вић. 
Он је у по вер љи вом пи сму, упу ће ном кра јем ја ну а ра 1768. кар ло вач ком ми-
тро по ли ту Па влу Не на до ви ћу, об ја снио да је „ње го ва ек се лен ци ја“ Ава кум 
у ства ри од бе гли кру ше дол ски ђа кон, ко ји је 1758. пре бе гао у Тур ску и сту пио 
у слу жбу Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа (Грујић 1913: 92). На осно ву чи ње ни це 
да је упра во ар хи ман дрит Ава кум био иза бран за Шће па но вог ди пло мат ског 
пред став ни ка, мо же мо кон ста то ва ти да је по след њи пећ ки ар хи па стир био 
мно го ути цај ни ја по ли тич ка фи гу ра на ма лом дво ру це тињ ског са мо зван ца, 
не го што је био спре ман да при зна пред (ни ма ло на ив ним!) чи нов ни ци ма 
ау стриј ског ца ра. 

Пре ма на шем ду бо ком уве ре њу, упра во тре ћа (за вр шна) те мат ска це-
ли на па три јар хо ве епи сто лар не ау то би о гра фи је са др жи од го вор на пи та ње 
због че га је беч ки двор од био да по мог не Ва си ли ју Јо ва но ви ћу Бр ки ћу:

„И с’ ни ма [руским офи ци ри ма, оп.а.] ја при фло те на хо дил сја да же 
до пер ва го но[в]ембра про шед ша го ле та; а как мен ја не под нја ла мор-
ска ја ари ја и ви дех что они Сер би ју оста вља јут за со бо ју, то ја и про сил 
па спор ту от ко ман ди ру ју шча го ге не ра ла гра фа от Ор лов до здје еже и 
по лу чил. Не имја же во оно је вре мја ина го ока зи о на, но на их ко ра бљах 
с ним и по шел до Ли вор ни, где на пу ти от мор ска го мно га го вол не ни ја 
упал ја в’бо лезн, да там в’ Ли вор не на док то рах и про ба вил ја до април[а]. 
А ка ко ма ло бо ље бив, то ја от та мо и по шел и пред не ко ли ко днеј здје 
при бил, же ла ја, ка ко и пред це со ри мо ји, до му ва ше му с на ро дом на шим 
по слу жи ти, аште ток мо на сту пи ти из во ље те на ту рец кој области[.]“ 
(Грујић 1913, 83–84).

Иа ко је па три јарх Ва си ли је про вео не ко ли ко ме се ци у шта бу ру ских 
по мор ских сна га у Ли вор ну (1770–1771), он ни је до ста вио сво јим по тен ци-
јал ним ау стриј ским „по сло дав ци ма“ ни јед ну ре ле вант ну ин фор ма ци ју о 
фло ти, ко ју је у Сре до зем но мо ре 1769. го ди не упу ти ла ца ри ца Ка та ри на 
Ве ли ка. Уме сто по да та ка о ру ским рат ним бро до ви ма, двор ски чи нов ни ци 
Јо си фа Дру гог до би ли су де та љан из ве штај о па три јар хо вим здрав стве ним 
те го ба ма, иза зва ним мор ском бо ле шћу, због че га је епи лог ана ли зи ра ног 
пи сма „не хо тич но“ тран сфор ми сан у ко чи ћев ску спрд њу са Хаб збур шком 
мо нар хи јом. Па три јар хов ви ше ме сеч ни опо ра вак од мор ске бо ле сти у Ли вор ну 
за слу жу је до дат ну чи та лач ку па жњу и због ње го вог нео че ки ва ног су сре та 

7 Ве ли ка уда ље ност од ру ске гра ни це, од но сно те ри то ри је под зва нич ном ју рис дик-
ци јом ца ри це Ка та ри не Ве ли ке, та ко ђе ни је пру жа ла по у зда ну за шти ту. Ла жна прин це за 
Та ра ка но ва (дру га по ло ви на 18. ве ка очи глед но је пред ста вља ла „злат но до ба“ за мно го број-
не са мо зва не ца ре ве, прин че ве и прин це зе), на вод на ћер ка по кој не ру ске ца ри це Је ли са ве те 
(1709–1762), би ла је ухап ше на у Ита ли ји, по на ло гу ге не ра ла Алек се ја Ор ло ва (1737–1808), 
а за тим тај но пре ба че на у Ру си ју. Умр ла је „под не ра све тље ним окол но сти ма“ кра јем 1775. 
го ди не, у Пе тро па влов ској твр ђа ви, не да ле ко од Санкт Пе тер бур га. (Р. Е.)



са ге не ра лом Алек се јем Ор ло вом (1737–1808), ко ман дан том ру ске фло те и 
ро ђе ним бра том кне за Гри го ри ја Ор ло ва (1734–1783), оми ље ног љу бав ни ка 
Ка та ри не Ве ли ке. Та ко је слу чај ко ме ди јант уре дио да се у ма лом ита ли јан-
ском гра ду, на оба ли Ти рен ског мо ра, упо зна ју са у че сник ла жног ца ра и 
уби ца пра вог ца ра.8 За раз ли ку од Ње го ше вог хи пер сен зи бил ног ју на ка, чи је 
не сна ла же ње у дра ма тич ним тре ну ци ма иза зи ва са жа ље ње ме ђу Цр но гор-
ци ма (Ње гош 1967: 94; III, 17–30), ње гов про то тип је и у овој си ту а ци ји оправ-
дао ре пу та ци ју лу ка вог и ве штог пре го ва ра ча. Уме сто да бу де ухап шен и 
око ван због са рад ње са Шће па ном Ма лим, па три јарх је од „гра фа Ор ло ва“ 
до био до зво лу (па спорт) за пу то ва ње у Ру си ју (ово нео бич но по знан ство 
пред ста вља је дан од нај бо љих до ка за о ро ма неск ном по тен ци ја лу би о гра-
фи је по след њег пећ ког па три јар ха).9 Ко нач но, без об зи ра на то што пи смо 
упу ће но Јо си фу Дру гом ни је про ме ни ло адре сан то ву зле ху ду ски та лач ку 
суд би ну, па три јар хо во бри жљи во ре ту ши ра ње соп стве не би о гра фи је пред-
ста вља не по би тан до каз да је лик на ив ног и сме те ног ар хи па сти ра „од се дам-
де сет ље тах“ на стао као плод Ње го ше ве бо га те ства ра лач ке има ги на ци је.10 
Про у ча ва ње про бле ма исто риј ске ве ро до стој но сти глав них ли ко ва у Ла жном 
ца ру Шће па ну Ма лом, до ве ло нас је до за кључ ка да Ње гош ни је био по у здан 
хро ни чар са мо зван че ве „зна ме ни те епо хе у Цр ној Го ри“ (њеГош 1967: 9). 
Ме ђу тим, мо ра мо на гла си ти ка ко нам ни је би ла на ме ра да пре и спи ту је мо 
(не спор ну) књи жев но и сто риј ску ре ле вант ност Ње го ше вог драм ског спе ва, 
на ро чи то не на осно ву кри те ри ју ма ко ји би нас од ву кли у мо чвар на бес пу ћа 
по зи ти ви стич ке псе у до фак то гра фи је. Лик Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа био 
је пред мет на ше де таљ не ана ли зе пр вен стве но због то га што смо же ле ли да 

8 „У су бо ту 6. ју ла [1762], Алек сеј Ор лов, кнез Фјо дор Бар ја тин ски и оста ли по зва ли 
су за тво ре ни ка да ру ча с њи ма. Мо гу ће је да су се чи та ве те не де ље пи та ли ко ли ко ли ће 
још ду го би ти раз дво је ни од сво јих срећ них са дру га ко ји сад сла ве у Пе тро гра ду, док они 
има ју за да так да оста ну ту и стра жа ре над тим убо гим, пре зре ним чо ве ком. За вре ме је ла, 
сви су обил но пи ли. Та да су, за то што је то и био план, или пак за то што је из би ла сва ђа ко ја 
се отр гла кон тро ли, ско чи ли на Пе тра и по ку ша ли да га угу ше ду ше ком. Он се оти мао и 
ус пео да се ис трг не. Та да су га чвр сто ско ли ли, ве за ли му око вра та ма ра му и уда ви ли га. 
Да ли је Пе тро ва смрт би ла слу чај на по сле ди ца пи ја не чар ке ко ја се на кон руч ка оте ла кон-
тро ли или пак све сно уби ство с пред у ми шља јем, ни кад се не ће са зна ти“ (меСи 2013: 351).

9 Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић је, по на ло гу ге не ра ла Алек се ја Ор ло ва, са ста вио кра јем 
1770. или по чет ком 1771. го ди не ге о граф ско-по ли тич ки спис, под на сло вом По треб ни ја 
свед(о)чби ни о зе мљах и на ро дах ле жа шчих как по бе ре гу так и да ље је вну тр зе мљи по 
Адри ја ти че ско му мор ју ис по ве да ју шчих хри сти јан ској пра во слав ној гре ково сточ ној за кон 
(Ру ва рац 1891). У на ве де ном до ку мен ту опи са не су бал кан ске зе мље и (хри шћан ски) на ро-
ди под тур ском упра вом. Ве ли ко ин те ре со ва ње ге не ра ла Ор ло ва за по дат ке о зе мља ма у 
ја дран ском за ле ђу, тре ба ло би са гле да ти у мно го ши рем ге о стра те шком кон тек сту, уз по-
се бан осврт на чи ње ни цу да је та да шња Ру си ја, на кон ни за ве ли ких вој них по бе да над 
Тур ском, сти гла до ис точ них гра ни ца бал кан ског про сто ра. (Р. Е.) 

10 У Ње го ше вом драм ском спе ву Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић пред ста вљен је као се дам-
де се то го ди шњак (њеГош 1967: 94; III, 38), иа ко по след њи пећ ки па три јарх ни је имао ви ше 
од 48 го ди на ка да је сти гао на Це ти ње. (Р. Е.)
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са зна мо због че га се је дан од нај да ро ви ти јих срп ских ро ман ти ча ра за ин те-
ре со вао за го то во за бо ра вље ну и при лич но кон тро верз ну исто риј ску лич ност. 
На да мо да ће наш по ку шај но вог чи та ња Ла жног ца ра Шће па на Ма лог 
до при не ти не са мо бо љем раз у ме ва њу Ње го ше вог од но са пре ма Ва си ли ју 
Јо ва но ви ћу Бр ки ћу, не го и ре ва ло ри за ци ји до са да шњег (мар ги нал ног) ста-
ту са по след њег пећ ког па три јар ха у исто ри ји срп ске кул ту ре. 
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Ra do slav Lj. Era ko vic

THE POR TRAYAL OF THE LAST PA TRI ARCH OF PEC  
IN NJE GOS’ DRA MA LA ZNI CAR SCE PAN MA LI

S u m  m a r y

The cha rac ter of the Pa tri arch Va si li je Jo va no vic Br kic be longs to the ca te gory of 
psycho lo gi cally most com plex he ro es in the li te rary opus of Pe tar II Pe tro vic Nje gos 
(1813–1851). On the one hand, he is por trayed as a gif ted ora tor li ke Bis hop Da ni lo from 
Gor ski vi je nac (Nje gos 1847). On the ot her hand, even the ir re con ci la ble op po nents li ke 
Ab bot Te o do si je and Ka ra man-pa sa are won de ro usly una ni mo us on the fact that the (al le-
gedly) fri vo lo us Pa tri a rch is the vic tim of his own mi scon cep ti ons (Nje gos 1851). His – ob-
vi o usly – spe ci fic sta tus in the dra ma struc tu re can not be ea sily ex pla i ned by the aut hor’s 
(dyna stic) ani mo sity to wards the na i ve arch she pard who pro vi ded ru ler’s le gi ti mity to 
the fraud – Sce pan Ma li. Mo re o ver, Nje gos’ dra ma tic por trayal of the tur mo i lo us bi o-
graphy of Va si li je Jo va no vic Br kic (1719–1772) has ne ver in ci ted ar du o us di scus si ons, 
as we re the ones led in the end of the 19th cen tury abo ut the cha rac ter of Me tro po li tan 
Vi cen ti je Jo va no vic in La za Ko stic’ dra ma Pe ra Se ge di nac (Ko stic 1882). Be ca u se of that 
very fact, we shall de di ca te spe cial at ten tion to exa mi ning the ra rely-analyzed pri va te 
cor re spon den ce from the se cond half of the 18th cen tury, in the form of let ters writ ten 
by Va si li je Jo va no vic Br kic and Sce pan’s “di plo mat“ of do ub tful re pu ta tion – Ar chi man-
dri te Ava kum. The men ti o ned study sho uld pro vi de an an swer to the qu e sti on: to which 
ex tent the “re li a ble“ hi sto ric so ur ces on the ru le of Sce pan Ma li did re ally in flu en ce the 
cre a tion of this Nje gos’ dra ma.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад
ras ha@ff.uns .ac.rs
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Др Ду ња С. Ду ша нић

ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ КАО ОКВИР ЗА РАЗ У МЕ ВА ЊЕ  
СРП СКОГ МО ДЕР НИ ЗМА1

Про у ча ва њу мо дер ни зма че сто се при сту па ло са прет по став-
ком да је Пр ви свет ски рат за ге не ра ци ју по сле рат них пи са ца имао 
зна чај фор ма тив ног ис ку ства, ко је их је под ста кло да уоб ли че соп-
стве ни од го вор на иза зо ве епо хе и на зах те ве мо дер не умет но сти. 
Та прет по став ка је, ме ђу тим, не рет ко во ди ла или са свим уоп ште-
ним за па жа њи ма о „ду ху вре ме на“ или би о граф ским ту ма че њи ма 
оних де ла за ко ја се сма тра ло да су не по сред но на дах ну та рат ним 
до жи вља ји ма њи хо вих ау то ра. На сто је ћи да по дроб ни је раз мо три-
мо ову прет по став ку, у овом ра ду ће мо пи та ње „ути ца ја“ Пр вог 
свет ског ра та на мо дер ни стич ку књи жев ност по сма тра ти кроз пер-
спек ти ву од но са из ме ђу лич ног до жи вља ја ра та и ње го вог при ка-
за у књи жев ним де ли ма три нај ва жни ја ау то ра срп ског мо дер ни зма 
– Ми ло ша Цр њан ског, Иве Ан дри ћа и Раст ка Пе тро ви ћа. 

Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, мо дер ни зам, Ми лош Цр њан-
ски, Иво Ан дрић, Раст ко Пе тро вић. 

Пи шу ћи о чу ве ној „мо дер ни стич кој че твор ки“, Т. С. Ели о ту, Езри Па-
ун ду, Вир џи ни ји Вулф и Д. Х. Ло рен су, је дан са вре ме ни исто ри чар књи-
жев но сти је при ме тио да су ови пи сци – иа ко ни ко од њих ни је не по сред но 
до жи вео бор бе на фрон ту и ни је на пи сао ни „рат ни ро ман“ ни „рат ну пе сму“ 
у уо би ча је ном сми слу те ре чи – ура ди ли не што за ни мљи ви је и, мо жда, зна-
чај ни је. Учи нив ши ис ку ство Пр вог свет ског ра та де лом јед ног но вог до жи-
вља ја исто ри је и ствар но сти, они су на шли на чи на да тај до жи вљај упри зо ре 
у сво јим де ли ма, и то не са мо као те му већ и као фор му (Hynes 1990: 348). 
Дру гим ре чи ма, мо дер ни сти ни су има ли ам би ци ју да при ка жу рат, као мно ги 

1 Рад ко ји сле ди до но си, у са же том об ли ку, не ке од за кљу ча ка мо је док тор ске ди сер-
та ци је, Фик ци ја као све до чан ство: Пр ви свет ски рат у мо дер ни стич кој про зи (Ми лош 
Цр њан ски, Иво Ан дрић и Раст ко Пе тро вић), од бра ње не 24. де цем бра 2015. го ди не на Фи-
ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.



њи хо ви са вре ме ни ци; они су те жи ли да га при ка жу на на чин за ко ји су сма-
тра ли да од го ва ра ау тен тич ном ис ку ству мо дер ног ра та. 

Ни је те шко уви де ти да би се ово за па жа ње мо гло од но си ти и на мно ге 
дру ге европ ске књи жев но сти ме ђу рат ног пе ри о да, укљу чу ју ћи и срп ску. 
Иа ко се про у ча ва њу ове књи жев но сти че сто при сту па ло са прет по став ком 
да је Пр ви свет ски рат за ге не ра ци ју по сле рат них мо дер ни ста имао зна чај 
фор ма тив ног ис ку ства, ко је их је под ста кло да уоб ли че соп стве ни од го вор на 
иза зо ве епо хе и на оно што су ви де ли као зах те ве мо дер не умет но сти, та прет-
по став ка је не рет ко во ди ла или са свим уоп ште ним за па жа њи ма о Ze it ge i stu 
или би о граф ским ту ма че њи ма оних де ла за ко ја се сма тра ло да су не по сред но 
ин спи ри са на рат ним до жи вља ји ма њи хо вих ау то ра. Не ма сум ње да су тра-
го ви Пр вог свет ског ра та при сут ни и у жи во ти ма и у де ли ма мно гих пи са-
ца ко ји се до во де у ве зу са мо дер ни змом. Ипак, не из ве сно је ко ли ки зна чај 
тре ба при да ти том при су ству. Ако би смо пи та ње зна ча ја Пр вог свет ског ра та 
за раз у ме ва ње, на при мер, Днев ни ка о Чар но је ви ћу, по ста ви ли као пи та ње 
ко је има пре вас ход но ин тер пре та тив ни зна чај, ни би о гра фи ја Цр њан ског, 
ни чи ње ни ца да га је из да вач на ја вио као рат ни ро ман, па чак ни за сту пље-
ност ра та у ро ма ну, не би нам пре суд но по мо гли да на ње га од го во ри мо. 
Ко ли ко је рат су штин ски ва жан за раз у ме ва ње Днев ни ка о Чар но је ви ћу или 
Го спо ђе Да ло веј или Пу то ва ња на крај но ћи? 

У од го во ру на то пи та ње мно ги про у ча ва о ци би би ли скло ни да се по-
зо ву на је дин ствен ка рак тер Пр вог свет ског ра та, као до га ђа ја без исто риј-
ског пре се да на, ко ји је у очи ма са вре ме ни ка имао по вла шће но ме сто, обе-
ле же но на ро чи том „ли те рар ном ау ром“ (в. Fussell 1982: 155–190; Hynes 2001: 
31–73; beauPré 2006: 10–23). За овај ути сак је, де лом, за слу жна чи ње ни ца да 
су уче сни ци и све до ци пр вог су ко ба ко ји је за хва тио чи та ву пла не ту о свом 
ис ку ству оста ви ли ве ли ки број пи са них тра го ва – за бе ле жа ка, пи са ма, се ћа-
ња, днев ни ка, пе са ма, при по ве да ка и ро ма на – ко ји да нас обра зу ју жан ров-
ски и вред но сно не у јед на чен кор пус „рат не књи жев но сти“. Али ути цај ра та 
на књи жев ност и – обр ну то – књи жев но сти на до жи вљај ра та не ис цр пљу је 
се обим ним кор пу сом де ла на ста лих на те ме љу тог до жи вља ја. Он је че сто 
суп тил ни ји и да ле ко се жни ји не го што нам го во ре би бли о граф ски и би о граф-
ски по да ци: у исто вре ме и под ути ца јем истих „спо ља шњих“ чи ни ла ца, 
по тре ба за све до че њем о до га ђа ју ко ји је из те ме ља про ме нио жи во те по је ди-
на ца и за јед ни ца, ела бо ри ра на је са са свим су прот них књи жев них по зи ци ја 
и на њу је од го ва ра но са свим раз ли чи тим ре ше њи ма. По ре ђе ње тих од го во ра 
от кри ва да су пи сце ко ји се нај че шће до во де у ве зу с мо дер ни змом по ве зи-
ва ле за јед нич ке прет по став ке о књи жев но сти и сми слу пи са ња, ко је су, у 
мно гим слу ча је ви ма, пре суд но од ре ди ле њи хо ву по зи ци ју у књи жев ном 
по љу. Те прет по став ке их раз ли ку ју и од њи хо вих аван гард них са вре ме ни ка 
и од пред став ни ка, услов но ре че но, ста ри јег књи жев ног на ра шта ја, али и 
од но ве, хе те ро ге не гру пе ау то ра, ко ју су чи ни ли „рат ни пи сци“. Због то га 
се чи ни да је за раз ма тра ње мо дер ни стич ког од но са пре ма ра ту те од го во ре 
по треб но ви ше стру ко кон тек сту а ли зо ва ти, узи ма ју ћи у об зир раз ли чи те 
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ак те ре ко ји су исто вре ме но де ло ва ли у по љу јед не на ци о нал не књи жев но-
сти, али, исто та ко, и ши ро ку рас про стра ње ност од ре ђе них те ма, под стак-
ну тих рат ним зби ва њи ма, ко је су пре ва зи ла зи ле гра ни це по је ди нач них 
на ци о нал них књи жев но сти и то у до не кле за о штре ни јем ви ду не го што је 
то слу чај са „ве чи тим“ те ма ма књи жев но сти. 

По ве зи ва ње рат не и мо дер ни стич ке књи жев но сти мо же, на пр ви по глед, 
де ло ва ти нео сно ва но. Упр кос то ме што су рат ни пи сци че сто би ли пред мет 
мо дер ни стич ког пре зи ра или њи хо вог пре зри вог ћу та ња, ути сак да су мо дер-
ни сти оби та ва ли на уса мље ним ви си на ма Пар на са до ко јих ни је до пи ра ла 
вре ва рат ног ме те жа и по сле рат ног пи са ња, за во дљи во је по гре шан. У Не мач-
кој, чак и ау то ри ко ји се по пра ви лу не до во де у ве зу са рат ном књи жев но шћу, 
као што су Ха уп тман, Ге ор ге, Хе се и Рил ке од го ва ра ју на оп шту мо би ли-
за ци ју ду хо ва по е зи јом ко ја те ма ти зу је уло гу пе сни ка у ра ту, на сто је ћи да 
ус по ста ви спо ну из ме ђу уса мље ног умет ни ка (der Künstler) и рат никā (die 
Kri e ger).2 Оду ше вља ва ње ра том би ло је за сву тро ји цу крат ко трај на фа за, 
ко ја ни је оста ви ла ве ћег ути ца ја на њи хо во ства ра ла штво, али је ин ди ка-
тив но као при мер де ло ва ња ра та чак и на књи жев ност ко ја је про грам ски 
би ла не за ин те ре со ва на за ши ре схва ће на дру штве на зби ва ња. 

До вољ но је, уо ста лом, пре гле да ти са мо не ке од ча со пи са ко ји су из ла-
зи ли у Ен гле ској за вре ме и по сле ра та, па уви де ти да је си ту а ци ја би ла сло-
же ни ја не го што се то ре тро спек тив но чи ни. Већ на по чет ку ра та мо дер ни сти 
об ја вљу ју при ло ге у ко ји ма се раз ма тра деј ство овог су ко ба на књи жев ност 
и умет ност, а по сле ра та у мно гим тзв. ма лим ча со пи си ма, као што су Co te rie 
и Art and Let ters, исто вре ме но се по ја вљу ју ра до ви има жи ста, вор ти ци ста и 
рат них пе сни ка.3 На овим про сто ри ма, још за вре ме ра та, Књи жев ни југ, око 
ко јег су се оку пи ли ју го сло вен ски ори јен ти са ни при пад ни ци но вог књи жев-
ног на ра шта ја, до но си при ло ге из рат не књи жев но сти и раз ми шља ња (из ме ђу 
оста лог, Ан дри ће ва) о ути ца ју ра та на умет ност. Си ту а ци ја се, у том по гле ду, 
не ће бит но из ме ни ти ни по сле ра та. Срп ски књи жев ни гла сник, у скла ду са 

2 Рил ке о вом ци клу су Пет пе са ма (Fünf Gasängen), Ге ор ге о вој пе сми Рат (Der Kri eg) 
и Хе се о вом обра ћа њу рат ни ци ма у пе сми Умет ник рат ни ци ма (Der Künstler an die Kri e ger), 
за јед нич ка је ви зи ја ра та као ка тарк тич ког зби ва ња, чи ји је зна чај пре кул тур ни не го по-
ли тич ки. Рат се ја вља као при ли ка да се пе сни ци, уса мље ни по је дин ци ко је мир но доп ско 
дру штво не раз у ме и не при хва та, у све оп штој ка та кли зми ми стич ком спо ном по ве жу са 
за ра ће ним мно штвом: жр тве ко је под но се они ко ји се на ла зе у ро во ви ма и ги ну за отаџ би ну 
ана лог не су жр тва ма ко је пе сни ци сва ко днев но под но се за до бро бит на ци о нал не кул ту ре. 
Ви ди An dre as Schu mann, „’Der Künstler an die Kri e ger’: Zur Kri eg sli te ra tur ka no ni si er ter Au to ren“ 
у моммsen 1996: 221–233.

3 На при мер, До ра Мар сден већ у ју лу 1914. об ја вљу је при лог Ar tists and the War, у 
ча со пи су Blast, бр. 2 (15.јул 1914): 23–24, а Ри чард Ол динг тон у сеп тем бру чла нак „No tes 
on the pre sent si tu a tion“, у ча со пи су The Ego ist, год. I, бр. 17 (1. сеп тем бар 1914): 326–327. 
Ка да је реч о по сле рат ним ча со пи си ма и њи хо вим уре ђи вач ким по ли ти ка ма, ви ди An drew 
Thac ker, „Af ter math of War: Co te rie (1919–21), New Co te rie (1925–7), Ro bert Gra ves and The Owl 
(1919–23)“, у brooKer–thaCKer 2009: 462–484. 

379



сво јом пред рат ном уре ђи вач ком по ли ти ком, отва ра вра та „нај мла ђи ма“, али 
исто вре ме но об ја вљу је кри тич ке и књи жев не при ло ге „ста ри јих“, као и тек-
сто ве „рат них пи са ца“. На при мер, у истом бро ју у ко јем се, 15. ок то бра 1920, 
по ја вљу ју Су ма тра Цр њан ског и ње но Об ја шње ње, об ја вље ни су со не ти 
Ми ло ша Ви да ко ви ћа и „рат ни за пис“ Ива Ћи пи ка о епи де ми ји ти фу са 1915. 
С дру ге стра не књи жев ног спек тра, пр ви број Зе ни та, ко ји се по ја вљу је 1921. 
го ди не, „уо кви рен“ је ра том – Ми цић за по чи ње овај број по кли чи ма про тив 
ра та у члан ку Чо век и Умет ност,4 а за вр ша ва га при ка зом књи ге На ру бу 
Дра га на Бу бли ћа.

Слич но пре пли та ње је при мет но и у из да вач кој де лат но сти у ме ђу рат-
ном пе ри о ду. Пр ва књи га би бли о те ке „Ал ба трос“, Днев ник о Чар но је ви ћу, 
на ја вље на је као рат ни ро ман, као „јед на од нај ка рак те ри стич ни јих књи га 
на шег вре ме на“ у ко јој је „ја че не го код Бар би са и Ро ме на Ро ла на из ра же но 
јед но по сле рат но осе ћа ње“ (нав. пре ма црњанСки 1993: 133). Оп ту жбе ко је су 
упу ће не по во дом од лу ке Ге це Ко на да уме сто ро ма на Осам не де ља Раст ка 
Пе тро ви ћа штам па Ја ко вље ви ће ву Срп ску три ло ги ју – да мо дер ни сти ни су 
мо гли да на ђу из да ва че за сво је књи ге, јер је тр жи ште би ло пре пла вље но 
рат ним ро ма ни ма – иа ко нео сно ва не,5 крај ње су ин ди ка тив не. Чак и ба сти он 
пред рат ног мо де р ни зма, ка кав је у Фран цу ској би ла No u vel le Re vue française, 
све до чи о овом про жи ма њу. Иа ко је из ла же ње ча со пи са би ло об у ста вље но 
за вре ме ра та, еди ци ја No u vel le Re vue française до но си, по ред Ва ле ри је ве 
Мла де Пар ке, Жи до вих По дру ма Ва ти ка на и пр вих то мо ва Пру сто вог Тра
га ња, де ла као што су Пе сма ро ва (Le Poè me de la tranchée) Фран соа Пор шеа, 
тек сто ве Ан ри ја Ге о на, са бра на де ла Шар ла Пе ги ја и успо ме не Жа ка Ри ви-
је ра из за ро бље ни штва (L’Al le mand. So u ve nirs et réfle xi ons d’un pri son ni er de 
gu er re).6 У Ен гле ској су исти из да ва чи штам па ли пе сме Вил фре да Ове на, 
про зу Ри чар да Ол динг то на и Д. Х. Ло рен са („Chat to & Win dus“), а Ели от је, 
као уред ник из да вач ке ку ће „Fa ber“, об ја вио бест се лер рат не књи жев но сти 
– Са су но ве Ме мо а ре пе ша диј ског офи ци ра (Me mo irs of an In fan try Of fi cer, 

4 „На ша пат нич ка ге не ра ци ја из у ми ре. Она је сва пре га же на и уни ште на. Са бласт 
цр ве не фу ри је ра та ис ко па ла је сво јим зло чи нач ким пан џа ма гро бља за све нас – за ми ли-
ју не љу ди. Је дан мр твац на два вој ни ка. Не за бо ра ви мо ни кад, да је уби је но 13 ми ли ју на 
љу ди у про шлом де це ни ју, од бе де умр ло 10 ми ли ју на а осла бље но 150 ми ли ју на. А ми што 
оста до смо као по след ња стра жа, но си мо за јед нич ки бол под ср цем, за јед нич ку ду шу оча ја, 
за јед нич ки про тест: Ни ка да ви ше ра та! Ни ка да! Ни ка да!“ (мицић 1921: 1).

5 Твр де ћи, у јед ном по зном раз го во ру, из 1964. го ди не, да „од лу ку о че му да пи ше и 
шта да штам па, пи сац не до но си са мо под при ти ском под све сти, не го и пре ма при ли ка ма 
у ко ји ма жи ви и пре ма си ту а ци ји ка ква је код из да ва ча“, Цр њан ски сво је за па жа ње илу стру-
је суд би ном Пе тр о ви ће вог ро ма на Осам не де ља, пре те че Да на ше стог. „У то до ба“ – три-
де се тих го ди на – „је дан ро ман Раст ка Пе тро ви ћа уоп ште ни је штам пан, го ди на ма. А је ди ни 
ро ман ко ји је штам пан, цео, би ла је Три ло ги ја Сте ва на Ја ко вље ви ћа“ (црњанСки 1992: 62). 
О раз ло зи ма ко ји су до при не ли то ме да овај ро ман не бу де об ја вљен у об ли ку у ко јем га је 
Пе тро вић пре дао Ге ци Ко ну, ви ше у душанић 2015: 261 и да ље. 

6 Ка да је реч о No u vel le Re vue française и од но су уред ни ка овог ча со пи са и еди ци је 
пре ма ра ту, ви ди La NRf en tre gu er re et pa ix 1914–1925 (daGan 2008). 
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1930). Мо дер ни сти и „рат ни пи сци“ су се над ме та ли око истих књи жев них 
на гра да – нај по зна ти ји слу чај те вр сте је Гон ку ро ва на гра да, ко ја је 1919. 
до де ље на Пру сту за ро ман У сен ци де во ја ка у цве ту уме сто Дор же ле со вим 
Др ве ним кр сто ви ма. 

Пре ма то ме, ни је те шко уви де ти, чак и на осно ву ова ко ле ти мич ног 
пре гле да, да су мо дер ни сти и „рат ни пи сци“ де ла ли уну тар истог књи жев-
ног по ља, прем да су у том по љу по пра ви лу за у зи ма ли су прот ста вље не по-
зи ци је. За ау то ре чи ји су уку си би ли об ли ко ва ни пред рат ним мо дер ни змом, 
„рат на књи жев ност“ је би ла, у нај бо љем слу ча ју, дру го ра зред на умет ност. 
Пи сац ка кав је био Жид сма трао је да с пу ним пра вом мо же да из ја ви да 
ратнa ли те ра ту ра ни је књи жев ност.7 Ре ми де Гур мон још за вре ме ра та упо-
зо ра ва да се тре ба чу ва ти „ла жне књи жев не сла ве“ и да не тре ба „по ме ша ти 
књи жев ни из раз са сен ти мен тал ним из ра зом емо ци ја ко ји ма смо пре ла ко 
спрем ни да под лег не мо“ (Gourmont 1916: 92–94). Раз ма тра ју ћи „ту књи жев-
ност ко ја се са да крч ка по ро во ви ма“, Гур мон по зи ва на стро гост и пра вич-
ност, све стан да се ма ло ко мо же усу ди ти да о њој до не се кри тич ки суд. Т. С. 
Ели от, у чи јим есе ји ма Гур мон не фи гу ри ра слу чај но, чак и кад хва ли рат-
ну по е зи ју чи ни то на пре по зна тљи во ре зер ви сан на чин. Раз ма тра ју ћи у члан-
ку о са вре ме ној по е зи ји збир ку Го ли рат ни ци (Na ked War ri ors) Хер бер та 
Ри да, Ели от твр ди да су ње го ве пе сме „на ве о ма ви со ком ни воу рат не по е-
зи је“; Ри до ва збир ка је бо ља од дру гих књи га ове вр сте за то што ни је пре-
тен ци о зна, ни је „ни ро ман са ни ре пор та жа“, да је и „емо ци ју“ и „јед ну вер-
зи ју“ до га ђа ја ко ји ма је Рид био оче ви дац.8 Али на по чет ку истог члан ка 
Ели от ја сно ста вља до зна ња да иа ко по сто ји из ве сна ана ло ги ја из ме ђу до-
жи вља ја ко ји од ре ђу ју раз вој пе сни ка као чо ве ка и оне вр сте до жи вља ја ко ји 
га об ли ку ју као пи сца, јед на вр ста ис ку ства ни је функ ци ја дру гог. За раз вој 
пе сни ка кључ ни до жи вљај је ње гов ду бо ко ин тим ни су срет са ве ли ким ау то-
ри ма – су срет ко ји је, уо ста лом, глав на те ма „Тра ди ци је и ин ди ви ду ал ног 
та лен та“ – и без ње га не ма истин ске по е зи је. Са вре ме на по е зи ја ко ју Ели от 
раз ма тра, оли че на у пе сма ма Хер бер та Ри да и Три ста на Ца ре, за не ма ру је 
ту тра ди ци ју, би ло у име при ка зи ва ња лич ног ис ку ства, би ло у име по бу не 
про тив књи жев них кон вен ци ја. У оба слу ча ја, из раз ли чи тих раз ло га, она за 
Ели о та оста је из ван до ме на пра ве по е зи је. При ка зу ју ћи, у апри лу исте го-
ди не, књи гу Но ви Ели за бе тан ци Е. Б. Озбор на, по све ће ну мла дим пи сци ма 
ко ји су по ги ну ли у ра ту, Ели от кри ти ку је фа сци на ци ју де ли ма ових ау то ра 

7 Мо рис Же не воа, ау тор по зна тог рат ног ро ма на Они из ‘14. (Ce ux de 14), жа лио се да му 
је Жид ка зао да ње го ва књи жев ност „ne rel ève pas de la création littéra i re“ (Genevoix 1980: 217).

8 „Mr. Read’s bo ok (Na ked War ri ors) is on a very high le vel of war po e try. It is the best war 
po e try that I can re mem ber ha ving seen. It is bet ter than the rest be ca u se it is mo re ho nest; be ca-
u se it is ne it her Ro man ce nor Re por ting; be ca u se it is un pre ten ti o us; and it has emo tion as well 
as a ver sion of things seen. For a po et to ob ser ve that war is ugly and not on the who le glo ri o us or 
im pro ving to the soul is not a no velty any mo re: but Mr. Read do es it with a qu i et and ca re ful 
con vic tion which is not very com mon“ (eliot 1919б: 39).
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као не до пу сти ву сен ти мен тал ност, ко ја не ма ни ка кве ве зе са ствар ним умет-
нич ким до ме ти ма њи хо ве по е зи је и про зе. Ње го ва кри ти ка је по себ но би ла 
усме ре на на по е зи ју Ру пер та Бру ка, ко ји за Ели о та „ни је ствар но умет ник“ 
(not re ally an ar tist). Не а у тен тич ност Бру ко ве рат не по е зи је Ели от је ви део као 
по сле ди цу ње го вог не у спе ха као пе сни ка – ако Бруковa поезијa, у по ре ђе њу 
са ствар ним пат ња ма вој ни ка, де лу је из ве шта че но и не и сти ни то, то је за то 
што је она рђа ва као по е зи ја (eliot 1919а: 134–136). 

Уз све ду бо ке раз ли ке ко је су де ли ле Вир џи ни ју Вулф од Ели о та, њи-
хо ве оце не рат не по е зи је Бру ка и Са су на се по кла па ју. У при ка зи ма Са су но ве 
по е зи је она отво ре но при зна је да је ове пе сме те шко вред но ва ти као по е зи ју 
за то што не мо же мо да пре не брег не мо свест о то ме да их је на пи сао вој ник.9 
Оне нам по ка зу ју да по сто ји јед на ра ван пат ње на ко јој „сва ки из раз осим 
нај о го ље ни јег по ста је не под но шљив“, где „умет ност и ле по та има ју не чег 
од ви ше уни вер зал ног“ да би мо гле да при ка жу стра да ње по је дин ца. Са су-
но ва по е зи ја је „ре а ли зам“, али, до да је ау тор ка, „ре а ли зам пра ве, по ет ске 
вр сте“ – It is re a lism of the right, of the po e tic kind (WoolF 1987, II: 120). Неод-
ре ђе ност ове фо р му ла ци је, ко ја оста вља не до ре че ним пи та ње шта би био 
„не по ет ски“ ре а ли зам, симп то ма тич на је за ам би ва лен ци ју ко ју је рат на 
књи жев ност иза зи ва ла код мо дер ни ста. Ни је те шко уви де ти и за што: есте-
ти ка рат не књи жев но сти, би ло да је реч о про зи или о по е зи ји, за сни ва ла се 
на кри те ри ју му ве р но сти књи жев ног тек ста до жи вља ји ма ње го вог ау то ра. 
То што је ве ћи на рат них пе сни ка, на ро чи то у по чет ку су ко ба, ко ри сти ла 
ста ри је ме трич ке фор ме и пе снич ке жан ро ве ка ко би из ра зи ла те до жи вља је, 
а про за те жи ла ре а ли зму и, у не ким слу ча је ви ма, на ту ра ли зму, био је би тан, 
али не и пре су дан раз лог мо дер ни стич ког от по ра пре ма рат ној књи жев но-
сти. Иде ја да је лич ни до жи вљај пе сни ка, а не умет нич ки до мет по е зи је, 
глав но ме ри ло ње не вред но сти, да су рат, лич на и ко лек тив на пат ња по ти-
сну ли у дру ги план естет ске пре о ку па ци је, за ме нив ши их етич ким, би ла је 
не при хва тљи ва мо дер ни сти ма јер је за ди ра ла у су шти ну њи хо вих по е тич-
ких уве ре ња. 

У На ђе ном вре ме ну Пру стов при по ве дач да је крај ње ка рак те ри стич ну 
фо р му ла ци ју тих уве ре ња. Опи су ју ћи ка ко је по чет ком ра та Ба рес умет ни-
ци ма на ла гао да тре ба, пре све га, да слу же сла ви отаџ би не, он до да је: „Али 
он мо же да јој слу жи са мо ако је умет ник, то јест са мо под усло вом да у ча су 
ка да про у ча ва те за ко не, по ста вља екс пе ри мен те и вр ши от кри ћа исто та ко 
осе тљи ва као и от кри ћа на у ке, не ми сли ни на шта дру го – чак ни на отаџ би-
ну – до на исти ну ко ја је пред њим. Не мој мо се по ве сти за ре во лу ци о на ри ма 
из ве ли ке Фран цу ске ре во лу ци је ко ји су, ’из гра ђан ске све сти’, пре зи ра ли, 
ако чак ни су и уни шта ва ли, де ла Ва тоа и Ла Ту ра, сли ка ра ко ји ви ше слу же 
на част Фран цу ској не го сви сли ка ри Фран цу ске ре во лу ци је“ (пруСт 2007, 

9 Ви ди WoolF, Vir gi nia. „Mr. Sas so on’s Po ems“, Ti mes Li te rary Sup ple ment (31. мај 1917) 
и „Two Sol di er Po ets“, Ti mes Li te rary Sup ple ment (11. јул 1918), пре штам па но у WoolF 1987, II: 
120; 269–270; ’The se Are The Plans’, WoolF 1988, III: 73–77.
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7: 200). Иа ко се не упу шта у не по сред ну кри ти ку рат них пи са ца, при по ве-
дач на ви ше ме ста у На ђе ном вре ме ну ја сно ста вља до зна ња да „ће не ки 
осред њи пи сац и ако жи ви у не ко еп ско до ба оста ти са свим исто та ко осред-
њи пи сац“ и да „хе рој ски рат не би мо гао да учи ни уз ви ше ним не ког ло шег 
пе сни ка“ (пруСт 2007, 7: 230), као што то ни је учи нио све оне „хе ро је осред-
њег и ба нал ног ду ха“, ко ји су се „док су за вре ме опо рав ка пи са ли пе сме, 
по ста вља ли, опи су ју ћи рат, не на ни во до га ђа ја, ко ји са ми по се би ни су ни шта, 
не го на ни во оне ба нал не есте ти ке чи јих су се пра ви ла и до тад др жа ли, па 
го во ри ли, као што би и де сет го ди на ра ни је, о ’кр ва вој зо ри’, о ’ус треп та лом 
ле ту по бе де’, итд.“ (пруСт 2007, 7: 67). Овај от пор пре ма кри ти ча ри ма и 
књи жев ни ци ма чи је су пи са ње мо дер ни сти ви де ли као на пад на ау то но ми-
ју књи жев но сти по ти цао је из на сле ђа пред рат ног мо дер ни зма, али су му 
рат и „мо би ли за ци ја“ књи жев ног по ља ко ју је он до нео не сум њи во да ли 
до дат ни под сти цај. По сле ра та он је до при нео фо р му ли са њу не ких од нај у-
ти цај ни јих мо дер ни стич ких кри тич ких кон цеп ци ја, као и не ких од нај о ри-
ги нал ни јих књи жев них од го во ра на про блем при ка зи ва ња лич ног ис ку ства 
у умет но сти. 

Три при ме ра из срп ске књи жев но сти мо гу нам по слу жи ти као илу стра-
ци ја овог ком плек са про бле ма. Ми лош Цр њан ски, Иво Ан дрић и Раст ко 
Пе тро вић, нај ва жни ји пред став ни ци ге не ра ци је пи са ца ко ја је по сле Пр вог 
свет ског ра та сту пи ла на књи жев ну сце ну, би ли су, сва ки на свој на чин, по-
го ђе ни рат ним зби ва њи ма и о сво јим до жи вља ји ма су оста ви ли тра га у пое-
зи ји и про зи. Не за ви сно од раз ли ка у тим до жи вља ји ма, па и од раз ли ка у 
на чи ну на ко ји су они пред ста вље ни у њи хо вим де ли ма, њи хо ва раз ми шља ња 
о ра ту и мо гућ но сти ма при ка зи ва ња ра та у књи жев но сти по ка зу ју не ко ли ко 
зна чај них слич но сти. Те слич но сти, за уз врат, ука зу ју и на не ке ва жне осо-
бе но сти по сле рат ног мо дер ни зма. 

На сту па ју ћи као гла со ви но ве књи жев но сти, и Ан дрић и Цр њан ски и 
Пе тро вић су де ли ли срод ну за пи та ност о ње ном по ло жа ју у од но су на тра-
ди ци ју ко ја јој је прет хо ди ла, али и у од но су на исто риј ска зби ва ња ко ја су 
је пре суд но од ре ди ла. Иа ко су не сум њи во има ли раз ли чи те пред ста ве о то ме 
ка ко би та књи жев ност тре ба ло да из гле да – ако ни шта дру го, Ан дри ћев 
при каз Бур ле ске го спо ди на Пе ру на и текст ко ји је Цр њан ски на пи сао о От
кро ве њу то са свим ја сно по твр ђу ју – сла га ли су се око то га ка ко она не мо же 
или не сме из гле да ти. Ово сла га ње ниг де ни је та ко ви дљи во као у њи хо вом 
од но су пре ма рат ној књи жев но сти. О то ме ја сно све до че Ан дри ће ви тек-
сто ви из Књи жев ног ју га и ње го ви при ка зи Д’А нун ци је ве и Ма ри не ти је ве 
про зе, кри ти ке ко је је Цр њан ски упу тио Ду чи ће вој, Је ли ће вој и Ћур чи ће вој 
по е зи ји, као и не што друк чи је и по дроб ни је раз ма тра ње рат не књи жев но сти 
– од де ла са вре ме них ау то ра, по пут Цр њан ског, Ва си ћа, Кра ко ва и Кр ле же, 
до кла сич них при ка за ра та код Хо ме ра, Стен да ла и Тол сто ја – ко је је Раст ко 
Пе тро вић дао у фељ то ну Свет ски рат у на шој и стра ној књи жев но сти по-
чет ком три де се тих у ли сту Вре ме. Ре а гу ју ћи не га тив но на по ку ша је рат них 
пи са ца и пе сни ка да опи шу пре лом ни до га ђај епо хе, Ан дрић, Цр њан ски и 
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Пе тро вић су исто вре ме но фор му ли са ли не ка од сво јих нај ва жни јих по е тич-
ких на че ла и да ли им пли цит не на зна ке ка ко тре ба ту ма чи ти њи хо ве соп стве-
не по ку ша је да умет нич ки при ка жу Пр ви свет ски рат. 

Па ра лел но чи та ње њи хо вих тек сто ва у ко ји ма се од нос из ме ђу ра та и 
књи жев но сти ја вља би ло као сре ди шња те ма би ло као по за ди на нео п ход на 
за раз у ме ва ње но ве ге не ра ци је пи са ца – на при мер, Ан дри ће вог члан ка На ша 
књи жев ност и рат (1918), Об ја шње ња Су ма тре (1920) и пред го во ра Но
вем бру (1920) Цр њан ског, као и Пе тро ви ће вог есе ја Оп шти по да ци и жи вот 
пе сни ка (1924) – от кри ва не са мо при су ство пред ви дљи вих те ма по сле рат не 
књи жев не кри ти ке већ и не ких спе ци фич но мо дер ни стич ких пре о ку па ци ја. 
Нај о чи глед ни ја од њих од но си ла се на по ве за ност из ме ђу ра та, као пре ки да 
са те ко ви на ма пред рат ног дру штва, и но ве књи жев но сти, као пре ки да са те-
ко ви на ма пред рат не књи жев но сти. Иде ја да се по сле ра та не мо же пи са ти 
као пре ра та и да се о то ме што се у ме ђу вре ме ну до го ди ло не мо же пи са ти 
она ко ка ко то чи не рат ни пи сци, из ри чи то је за сту пље на у тек сту На ша књи
жев ност и рат, где рат от кри ва да је „мно га пред рат на тзв. ли те ра ту ра“ 
би ла „бед на и плит ка“ и да се „дру ги жи вот спре ма, па и дру га књи жев ност“ 
(андрић 1918а: 193). Та дру га књи жев ност, ме ђу тим, не сме да бу де „слу жбе-
ни ца нај ни жих ин стинк та“, ро ђе на из пе ра „бе со муч них ју на ка ре чи“ (ан-
дрић 1918а: 194), ко је ће Ан дрић пре по зна ти у Ма ри не ти ју и Д’А нун ци ју. 

Као што је че сто ис ти ца но, ово је и јед на од глав них иде ја „Об ја шње ња 
Су ма тре“, где је про на ла же ње но вог из ра за ко ји би од го ва рао из ме ње ној 
ствар но сти при ка за но као ду бо ко лич на и као умет нич ка по тре ба: „Свуд се 
то осе ћа, да су хи ља де и хи ља де про шле крај ле ши на и ру ше ви на, об и шле 
свет, а вра ти ле се тра же ћи ми сли, за ко не и жи вот, бив ше, не про ме ње не. Они 
тра же ста ру, на ви клу књи жев ност, по зна те удоб не сен за ци је, про ту ма че не 
ми сли. Ли ри ку веч них, сва ки да шњих ме та фо ра, оно дра го ци ле-ми ле сли-
ко ва, хри зан те ма, ко је су, та ко ја сне и ра зу мљи ве цве та ле у не дељ ним до-
да ци ма“ (црњанСки 1920а: 266). Но ва по е зи ја, ис ти че Цр њан ски, не ће би ти 
ау тен тич на са мо ако при ка зу је рат – као што то чи не „раз не ’Епо пе је’ и 
’Оди се је ’, ра зни ’Мorituri’ и ’Бо жу ри’, ра зни ’Све тли и кр ва ви тра го ви’ и 
ра зна ’Сје ћа ња’“, ко ји су се по ја ви ли, „као ка кве стра шне са бла сти“ по из-
ло зи ма књи жа ра и „на пра ви ле чи тав по топ на на шу чи та лач ку пу бли ку“ 
(црњанСки 1919: 37) – она га мо ра при ка за ти на на чин ко ји од го ва ра мо дер-
ном ра ту. У „Об ја шње њу Су ма тре“ ова по ру ка је на гла ше на оквир ном при-
чом о на стан ку пе сме, по мо ћу ко је Цр њан ски су ге ри ше да је рат као кон текст 
нео п хо дан за раз у ме ва ње но ве по е зи је. Сли чан по сту пак при ме њен је, уо ста-
лом, и у пред го во ру Но вем бру, где се рат ја вља као оквир, ко ји уво ди „при чу“ 
о от кри ћу Фло бе ро ве књи ге, а с њом и обра зло же ње кључ них обе леж ја 
„но вог об ли ка ро ма на“. 

У Пе тро ви ће вом есе ју Оп шти по да ци и жи вот пе сни ка, сво је вр сном 
нацр ту за по ет ску ау то би о гра фи ју, би о гра фи ја мла дог ау то ра је об ли ко ва на 
ис ку ством на ци је, уче ста лим су ко би ма и кри за ма, ме ђу ко ји ма је пре су дан 
зна чај до де љен Ве ли ком ра ту: „Бе жао је кроз Ал ба ни ју, где је јео хлеб од 
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бу ђи, и где се гре јао уз ту ђе пле ћи и гле дао ли ца ко ја је ју че по што вао да се 
сад гла сно сва ђа ју о ма ло ме ста крај ва тре. Сви за ко ни со ци јал ни би ли су 
ов де рас ки ну ти. Мо гао си уби ти чо ве ка и да ни кад ни ко ме не од го ва раш; 
мо гао си уми ра ти и да се ни ко на те бе не оба зре [...]. Он се то ли ко пу та тад 
гро зио и увек је хтео да жи ви. Тек тад је по чео да пи ше пе сме, и да му се 
сва ка реч ко ју из го во ри учи ни стра хо ви то ску по це ном; он је нер во зно жва-
као из ра зе гле да ју ћи ко ње и љу де да цр ка ва ју [...]“ (петровић 1924: 3–4). Из 
тог лич ног до жи вља ја ра ђа ју се и пе сни ков кре а тив ни им пулс и но ва књи-
жев ност чи ји је он но си лац. 

Код све тро ји це пи са ца пред ста ва о ра ту као ка та кли зми ко ја је трај но 
из ме ни ла жи вот по је дин ца и за јед ни це те сно је по ве за на са убе ђе њем да је 
књи жев ност ду жна да на ту про ме ну од го во ри. Ова по ве за ност, из ме ђу оста-
лог, на го ве шта ва да су, не за ви сно од раз ли ка у ре ше њи ма, сва тро ји ца би ли 
су о че ни са истим про бле мом и да њи хо во пи са ње о ра ту ни је би ло са мо пе-
ри фер на те ма или тре нут на фа за, већ да је би ло ин тим но по ве за но с њи хо-
вим по и ма њем књи жев но сти, и то упра во у пе ри о ду ка да је оно по че ло да 
за до би ја свој об лик. Из ове основ не по став ке про из ла зи не ко ли ко про бле ма, 
ко јих су и Ан дрић и Цр њан ски и Пе тро вић би ли све сни. 

Пр ви се од но си на спрем ност но ве књи жев но сти, пред во ђе не мла дим 
ау то ри ма чи ји су жи во ти би ли обе ле же ни ра том, да при ка же ту про ме ну. 
Пре ма овом пи та њу Ан дрић, Цр њан ски и Пе тро вић су се од но си ли раз ли-
чи то. У „Об ја шње њу Су ма тре“ су о ча ва ње са иза зо вом при ка зи ва ња про-
ме не не са мо да је од ре ђе но као глав ни за да так но ве књи жев но сти већ и као 
ње на мо рал на оба ве за : „Свет ни ка ко да чу је ужа сну олу ју над на шим гла-
ва ма, док се до ле тре се, не по ли тич ки од нос, не дог ме, не го жи вот. То су 
мр тви, ко ји пру жа ју ру ке. Тре ба их на пла ти ти. [...] За на ма је ма са оних, ко ји 
су ме ђу ле ши на ма, под отров ним пли но ви ма, осе ти ли при лич но ’хи пер мо-
дер не’ сен за ци је, ко ји су из гу би ли ра дост, ко ју ни по ро ди ца, ни оби ча ји, 
ови је ни ла жном ’ко пре ном сре ће’ и ’злат ним ве лом че сти те сре ди не’ не вра-
ћа ју ви ше. Они су осе ти ли мно го од оног, што су на ше ’бо ле сти’. Ми из ра-
жа ва мо све, што они кри ју, што их му чи, али не из бе жно сти же“ (црњанСки 
1920а: 267). На су прот то ме, Ан дрић је ве ро вао да мла ди књи жев ни ци ко ји 
су про шли рат не мо гу свом ис ку ству „да ти ни при бли жно вер на ни до стој на 
из ра жа ја“ (андрић 1918а: 193). Шта ви ше, „не пи са ти о ра ту“, ка ко је на пи сао 
дру гом при ли ком, глав на је „рат на ду жност“ пи са ца (андрић 1918б: 159). 
Ве ран и, што је ва жни је, умет нич ки вре дан из раз том ис ку ству, твр дио је 
Ан дрић 1918. го ди не, као што ће то на ве о ма сли чан на чин твр ди ти и при по-
ве дач На Дри ни ћу при је, мо гу да ти са мо не ки бу ду ћи, „срећ ни ји на ра шта ји“. 
Док је Цр њан ски од пи са ца тра жио да про го во ре о тра у ми, ка ко из по што-
ва ња пре ма мр тви ма та ко и из по тре бе за књи жев но шћу ко ја би би ла ау тен-
ти чан из раз са вре ме ног тре нут ка, Ан дрић је сма трао да их за не ме лост пред 
ужа сом чи ни не спо соб ним да то учи не и да је ћу та ње о оно ме што се не мо же 
из ре ћи „нај бо љи и нај до стој ни ји из раз на шег рас по ло же ња“ (андрић 1918а: 
194). Пе тро вић у Оп штим по да ци ма за сту па јед ну ва ри јан ту ви та ли зма – 
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ста но ви шта ко је је про грам ски обра зло же но у ње го вом тек сту Про бу ђе на 
свест (Ју да) – у окви ру ко јег се но ва по е зи ја ја вља као од го вор на стра да ње 
у ра ту и три јумф жи во та над смр ћу. Иста те за би ла је за сту пље на и у тек сту 
Спо ме ник, об ја вље ном 1922. у ча со пи су Пу те ви, кроз иде ју да по сле уми ра ња 
тре ба да до ђе „Спо ме ник Об на вља ња и Пре по ра ђа ња, Бу ду ћих ге не ра ци ја, 
Плод но сти“ и но ва ли ри ка ко ја пред ста вља ње го ву по кре тач ку сна гу (петро-
вић 1922: 11). Ти ме је, ме та фо рич но ре че но, тра у мат ско „је згро“ ове ли ри ке 
оста ло не так ну то и Пе тро ви ћу ће би ти по треб но још мно го вре ме на да с њи ме 
иза ђе на крај. Про блем је, ме ђу тим, на го ве штен већ у Оп штим по да ци ма, 
ко ји са же то, го то во у те за ма, из ла жу би о граф ски ма те ри јал ко ји ће тек по ста-
ти пред мет умет нич ке об ра де. Све оно о че му ће пи са ти у Ве ли ком дру гу и 
Да ну ше стом – из бе гли штво, глад, су о ча ва ње са смр ћу вр шња ка и кра хом 
до та да шњег по рет ка – „пе ри пе ти је“ кроз ко је је „про шао је дан мла ди чо век, 
ли ри чар, ко ји, иа ко је про шао кроз рат, ни је убио ни јед ног чо ве ка у ње му, 
јер га дру штво за то ни је сма тра ло до вољ но од ра слим“ (петровић 1924: 3), 
у есе ју је из ло же но као књи жев ни про је кат и раз мо тре но као по е тич ки про-
блем пре не го што се Пе тро вић упу стио у пи са ње о свом рат ном ис ку ству.

Дру ги скуп про бле ма ко ји је на го ве штен у овим тек сто ви ма ти че се 
не га тив ног од но са срп ских мо дер ни ста пре ма не по сред но ау то би о граф ском 
пи са њу. У ње му се мо же ви де ти ре ак ци ја на по ја ву ко ја је не сум њи во обе ле-
жи ла пеј саж ме ђу рат не књи жев но сти – те жњу ка књи жев ном при ка зи ва њу 
ра та кроз све до че ње оче ви да ца, у ко јем ау то би о граф ско пи са ње по при ма 
ка рак тер „људ ског до ку мен та“. На ову по ја ву је скре нуо па жњу Ан дрић у 
при ка зу Ле мер си је о вих Пи са ма јед ног вој ни ка, опи су ју ћи их као „ври сак, 
мо ли тву и ис по вед јед не умет нич ке ду ше ко ја се са ви ја, ло ми, и ко нач но 
па да под те ре том жи во та и ње го ва ра та“ (андрић 1918в: 467), а на ро чи то 
ка да је, пи шу ћи о Д’А нун ци је вом Но тур ну, при ме тио да ова књи га има два 
обе леж ја ко ја су свој стве на тек сто ви ма на ста лим за вре ме ра та – она је, за-
па жа Ан дрић, „фраг мен тар на“ и „има об лик ис по ве сти“ (андрић 1922: 1703). 
Раст ко Пе тро вић је, по ред чла на ка о рат ној књи жев но сти, овој тен ден ци ји 
по све тио и текст Књи ге ис по ве сти, у ко јем је као јед ну од кључ них од ли ка 
са вре ме не књи жев но сти из дво јио „са оп шта ва ње и ана ли зу ко је има ју исти-
ни тост до ку мен та“ и ко је су са вре ме ном чи та о цу бли же не го „де ло сло бод-
не ма ште или објек тив но сти ко ја уоп шта ва“ (петровић 1931: 4). Да нас се од 
пи сца, до да је Пе тро вић, тра жи „да ка же, до нај ин тим ни је ве ро до стој но сти, 
шта је до жи вео по је ди нач но он; шта је осе тио он као чо век у ка та кли зми 
до га ђа ја и љу ди“, а не да по ну ди сли ку ра та ко ја би има ла оп шти је ва же ње. 
Пу бли ка во ли, за кљу чу је он, „да књи га о јед ном жи во ту бу де или ау то био-
гра фи ја или да је са свим за ме њу је; да је она јед на вр ста ис по ве сти“ и у тој 
скло но сти се на зи ре „јед но од глав них обе леж ја да на шње књи жев не епо хе“ 
(1931: 4). Цр њан ски је, мо жда осе тив ши да га Днев ник о Чар но је ви ћу у том 
по гле ду при бли жа ва дру гим рат ним пи сци ма, сво је за мер ке усме рио пре 
све га на њи хо ве по ку ша је да лич но ис ку ство укло пе у „ка лу пе“ пред рат не 
књи жев но сти, али је за то у дру гим при ли ка ма на сто јао да обра зло жи свој 



од нос пре ма не по сред но ау то би о граф ском пи са њу. Не га тив на фор му ла ци ја 
ње го вог ста ва ја вља се у пред го во ру Но вем бру, у ко јем се Цр њан ски с пре-
зи ром од но си пре ма чи та о ци ма ко ји се, же ле ћи да про ник ну тај ну Фло бе ро-
вог пи са ња, ба ца ју на ње го ву пре пи ску, све до чан ства ње го вих при ја те ља и 
по зна ва ла ца, по дат ке из ње го вог жи во та. Ни шта од то га нам, сма тра Цр њан-
ски, не ће по мо ћи да раз у ме мо Фло бе ра и Но вем бар, ње го ву „скри ве ну ау то-
би о гра фи ју“. Ту, на и ме, „не по ма жу сен за ци о на от кри ћа фа ка та, као што и 
нај ин тим ни ји по да ци из Рем бран то вог жи во та ма ло по ма жу да се ја сно ви де 
ду би не и осно ве ње го ве сјај не те ме“ (црњанСки [1920] 1999: 230). Слич но 
то ме, у од го во ру на ан ке ту ча со пи са Ми сао на зна че но је да књи жев ност не би 
тре ба ло чи та ти као ау то би о гра фи ју, чак и ка да има мо раз ло га да за кљу чи мо 
да је она у ве ли кој ме ри ау то би о граф ска. Ин ди ка тив но је да су оба тек ста 
на ста ла 1920. го ди не, у вре ме ин тен зив ног ра да на Чар но је ви ћу. Цр њан ски 
се у њи ма за ла же за раз два ја ње „ем пи риј ског ја“ од лич но сти умет ни ка, 
је дин стве не и не по но вљи ве ин ди ви ду ал но сти ко ја се ис по ља ва са мо у књи-
жев но сти, а не у пе сни ко вом жи во ту. У осно ви исто схва та ње „пра вог жи-
во та пе сни ка“, ко ји „де фор ми ше, прот ки ва, раз гра ња ва оно што би ина че 
би ла ње го ва би о гра фи ја“ (1924: 2), на ла зи мо и у Пе тро ви ће вим Оп штим 
по да ци ма, као и у Ан дри ће вим раз ми шља њи ма о од но су „жи во та“ и „де ла“, 
ко ја се, рас пр ше на, сре ћу у ње го вим есе ји ма и за пи си ма.  

Раз ли чи ти при сту пи при ка зи ва њу лич ног и ко лек тив ног ис ку ства ра та 
на го ве ште ни у овим тек сто ви ма – го вор, ћу та ње и при вре ме но за бо ра вља ње 
ка ко би се на ста ви ло са жи во том – крај ње су ин ди ка тив ни, јер ука зу ју на 
пра вац у ко јем ће се кре та ти ре ше ња ко ја су Цр њан ски, Ан дрић и Пе тро вић 
при ме ни ли у сво јој по е зи ји и про зи. Цр њан ском је у Днев ни ку о Чар но је ви ћу 
од мах по шло за ру ком да на пи ше књи гу о ра ту. Тај успех ни је ли шен из ве-
сне па ра док сал но сти: иа ко су га са вре ме ни ци до жи ве ли као „рат ни ро ман“, 
Днев ник о Чар но је ви ћу се по нај ма ње ба ви рат ном ствар но шћу, а опи си би та-
ка, жи во та у ро ву и Га ли циј ског фрон та код Цр њан ског упа дљи во се раз ли-
ку ју од ре а ли стич ких и на ту ра ли стич ких при ка за код „кла сич них“ рат них 
пи са ца по пут Ан ри ја Бар би са и Ро ла на Дор же ле са, па и код ње го вих са вре-
ме ни ка као што су Кр ле жа и Кра ков. Од су ство фак то граф ске ди мен зи је при-
по ве да ња јед на је од по сле ди ца кључ ног по ступ ка ко ји је Цр њан ски при ме-
нио у об ли ко ва њу си жеа Днев ни ка о Чар но је ви ћу – фик ци о на ли за ци је днев-
нич ке ма три це, у окви ру ко је се ус по ста вља ам би ва лен тан двој нич ки од нос 
из ме ђу при по ве да ча и ју на ка ро ма на, али и из ме ђу њих и са мог ау то ра. Тај 
од нос има пан дан у двој ној струк ту ри ро ма на, у окви ру ко је се при по ве да-
че во ре тро спек тив но ка зи ва ње – ко је чи ни, вр ло услов но ре че но, „днев нич ки“ 
аспект ро ма на – су прот ста вља фраг мен ту Сан. Ре ла ци ја из ме ђу Сна и остат ка 
ро ма на од го ва ра од но су ко ји се у „Об ја шње њу Су ма тре“ обра зу је из ме ђу 
пе сме и ње ног об ја шње ња. Ова струк ту ра је ка сни је на мер но по но вље на и 
у књи зи Ита ка и ко мен та ри. У сва три слу ча ја она је упо тре бље на са ци љем 
да се, на гла ша ва ју ћи тен зи ју из ме ђу „жи во та“ и „ли те ра ту ре“, пред ност дâ 
„ли те ра ту ри“. Ти ме се отва ра пи та ње да ли је Днев ник о Чар но је ви ћу – шта 
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год да је Цр њан ски за и ста до жи вео на фрон ту – мо гу ће чи та ти као текст 
ко ји ни је про ис те као из пи шче вог не по сред ног до жи вља ја ра та и за чи је 
раз у ме ва ње то ис ку ство уоп ште ни је пре суд но. Та ко по сма тран, Чар но је вић 
се ис по ста вља као при ча о от кри ћу лич не фи ло зо фи је у од но су на ко ју стра-
хо те ра та слу же као сво је вр стан „ка та ли за тор“ ко ји је то от кри ће омо гу ћио. 
Ре че но је зи ком ру ских фор ма ли ста, рат Цр њан ском слу жи као мо ти ва ци ја 
за уво ђе ње при че о су ма тра и зму, от при ли ке исто она ко као што у „Об ја шње-
њу Су ма тре“ при ча о су сре ту у во зу слу жи као по за ди на и ко мен тар ко ји 
уво де са му пе сму. Пи та ње од но са из ме ђу лич ног жи во та и књи жев но сти, 
ко је се про те же кроз це ло куп но де ло Цр њан ског, не ја вља се слу чај но баш 
у Днев ни ку о Чар но је ви ћу. Тен зи ја из ме ђу „жи во та“ и „ли те ра ту ре“, у окви ру 
ко је пи са ње о жи во ту слу жи са мо као кон текст за раз у ме ва ње оног што је 
у том жи во ту цен трал но, до би ја по себ ну те жи ну ка да је тај кон текст обе-
ле жен ра том и ра за ра њем. Она, из ме ђу оста лог, до дат но на гла ша ва ве ру у 
зна чај књи жев но сти ко јом су про же ти ра ни кри тич ки тек сто ви Цр њан ског. 

Док Цр њан ски у овим тек сто ви ма са вре ме не пи сце по зи ва да про го во ре 
о тра у ма тич ном ис ку ству ра та, Ан дрић их, у исто вре ме, упо зо ра ва да то 
не чи не, ин си сти ра ју ћи на то ме да они ко ји су пре жи ве ли рат не мо гу про-
на ћи од го ва ра ју ћи књи жев ни из раз за то ис ку ство. Ин тим но по ве за на са иде-
јом да сви по ку ша ји све до че ња не у мит но за вр ша ва ју у ћу та њу и за бо ра ву 
је и Ан дри ће ва не скло ност пре ма не по сред но ау то би о граф ском пи са њу. Она 
се ја вља у свим ње го вим по ку ша ји ма да пи ше о соп стве ним рат ним до жи-
вља ји ма – у ра ној по е зи ји, Ex Pon tu, Не ми ри ма, при ча ма о То ми Га лу су и 
ро ма ну На Дри ни ћу при ја. У ра ној по е зи ји и про зи скеп са пре ма мо гућ но сти 
све до че ња и не скло ност пре ма ау то би о граф ском пи са њу во де то ме да Ан дрић 
о свом за то че ни штву про го ва ра у пр вом ли цу, али ипак крај ње нео д ре ђе но. 
Ам би ва лен ци ја о ко јој све до че пе сме као што је Стро фа и по ет ска про за 
Ex Pon ta, вре ме ном се раз ви ла у пра ви от пор и Ан дрић се ви ше не ће вра ћа ти 
ре ше њу ко је је при ме нио у мла до сти. Бо ра вак у ау стриј ском за тво ру је не што 
од ре ђе ни је при ка зан у при по вет ка ма чи ји је про та го ни ста То ма Га лус, ко-
ји ма Ан дрић та ко ђе ни је био за до во љан. И би о граф ска све до чан ства и ње-
го во окле ва ње да ове при че по ве же у це ли ну (в. ђукићперишић 2012: 30), 
упу ћу ју на то да је Ан дрић стра хо вао да би се про за о Га лу су мо гла чи та ти 
као ма ски ра на ау то би о гра фи ја. По сле три де се тих го ди на, рат се у Ан дри-
ће вом де лу ја вља са мо кроз го вор све зна ју ћег при по ве да ча – и то или све ден 
на исто риј ску по за ди ну зби ва ња, као у Го спо ђи ци, где је при каз ра та под-
ре ђен при чи о жи во ту ју на ки ње, или на епи зо ду, као у ро ма ну На Дри ни 
ћу при ја. Ипак, у све ту овог ро ма на 1914. го ди на не пред ста вља епи зо ду 
на лик дру ги ма. Она има ис так ну то ме сто и у при чи о ви ше град ском мо сту 
и у струк ту ри са мог при по ве да ња, што да је по себ ну те жи ну по ду дар но сти-
ма ко је се от кри ва ју из ме ђу го во ра при по ве да ча Ћу при је и на чи на на ко ји 
је њен ау тор пи сао о ра ту не по сред но по ње го вом за вр шет ку. Ове слич но сти 
по твр ђу ју да је при ка зи ва ње соп стве них до жи вља ја из овог пе ри о да за Ан дри-
ћа оста ло не пре мо стив књи жев ни иза зов. Има ју ћи у ви ду сре ди шњи зна чај 



рат них зби ва ња за при чу о Ви ше гра ду, ро ман На Дри ни ћу при ја се мо же 
чи та ти и као ре ше ње ове на пе то сти из ме ђу же ље за све до че њем и све сти о 
ње ном не у мит ном осу је ће њу. Иа ко Ан дри ћев при по ве дач отво ре но при зна је 
сво ју не спо соб ност да при ка же де ло ва ње ра та на по је дин це и на за јед ни цу, 
ње гов ро ман успе ва да од ове не пред ста вљи во сти учи ни јед ну од сво јих глав-
них те ма. Јед на од нај ва жни јих им пли цит них по ру ка ро ма на На Дри ни ћу
при ја – да где хро ни чар за не ми на сту па при по ве дач или, не што друк чи је 
ре че но, да фик ци ја успе ва та мо где исто ри о гра фи ја под ба цу је – са др жа на је 
и у че сто на во ђе ној тврд њи Ан дри ће вог Го је да је „у бај ка ма пра ва исто ри ја 
чо ве чан ства“ (андрић 1976, 12: 25). 

Ако би се, па ра фра зи ра ју ћи Ро бер та Греј вса, за Цр њан ског и Ан дри ћа 
мо гло ре ћи да су у не ком тре нут ку „ре кли збо гом све му то ме“ и пре ста ли 
да пи шу о Пр вом свет ском ра ту, тра га ње Раст ка Пе тро ви ћа се про те же кроз 
зна тан део ње го ве књи жев не ка ри је ре – од 1926, ка да пре ки да ћу та ње об ја-
вљи ва њем Ве ли ког дру га, до смр ти 1949, ко ја га је пре ки ну ла у ра ду на Да ну 
ше стом. Ако из у зме мо ра не пе сме из Крф ског за бав ни ка, по че так Пе тро ви-
ће ве ка ри је ре про ла зи у про грам ском сла вље њу жи во та, у од но су на ко је се 
Ве ли ки друг, ду жа на ра тив на пе сма ко ме мо ра тив ног ка рак те ра, ја вља као 
за о крет. Ипак, из гле да да му Ве ли ки друг ни је омо гу ћио да се у пу ној ме ри 
ис ка же као пе сник, а да ни је ни за до во љио ње го ву ам би ци ју да умет нич ки 
при ка же по вла че ње кроз Ал ба ни ју. У на ред ном по ку ша ју да про го во ри о 
рат ним зби ва њи ма, Раст ко Пе тро вић је, као и Ан дрић и Цр њан ски, увео 
фи гу ру ал тер ега, Сте ва на Па па-Ка ти ћа, као по сред ни ка из ме ђу се бе и фик-
ци о нал ног све та ро ма на Осам не де ља. Иа ко су раз не окол но сти ути ца ле на 
то да овај ро ман не бу де об ја вљен, Пе тро ви ћев да љи рад на тек сту, као, уо ста-
лом, и ње го ва до ра да Ве ли ког дру га, упу ћу ју на то да га ни ово ре ше ње 
ни је у пот пу но сти за до во ља ва ло. На осно ву Пе тро ви ће вих тек сто ва о рат ној 
књи жев но сти об ја вље них по чет ком три де се тих у Вре ме ну, као и упо ред не 
ана ли зе дру ге вер зи је Ве ли ког дру га и пр ве књи ге Да на ше стог, мо же се 
оправ да но прет по ста ви ти да је раз лог ко ји га је на вео да се из но ва вра ћа 
овом ма те ри ја лу са мо де лом био пси хо ло шке при ро де. Из ме не ко је је уно сио 
у сук це сив не вер зи је сво јих тек сто ва не го во ре са мо о по тре би да се про го-
во ри о тра у ма тич ном ис ку ству већ и да се за ње га на ђе од го ва ра ју ћи из раз 
и кон текст у ко јем би рат, па и не ка оп шти ја пи та ња, до би ли ши ри сми сао 
и за ау то ра и за ње го ве чи та о це. Ту на ме ну тре ба ло је да ис пу ни дру га књи га 
Да на ше стог, а мо жда и, да је до то га до шло, ро ман Са си ла ма не мер љи вим, 
као пр ви део јед не мо гу ће три ло ги је. 

На чин на ко ји је лич но ис ку ство ра та упри зо ре но у де ли ма Ан дри ћа, 
Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа био је, не за ви сно од раз ли ка у њи хо вим књи-
жев ним та лен ти ма и сен зи би ли те ти ма, пре суд но од ре ђен јед ним ску пом 
по е тич ких иде ја, али и ути ца јем са вре ме не про дук ци је – ма кар тај ути цај 
био чи сто не га ти ван. У том по гле ду њи хо ва де ла от кри ва ју не ко ли ко ва жних 
по ду дар но сти. Нај о чи глед ни ја је сва ка ко та да су сва тро ји ца, у од ре ђе ној 
фа зи свог ра да, би ла скло на да про блем тран спо но ва ња лич ног ис ку ства 
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ре ше та ко што ће соп стве не до жи вља је при пи са ти фик ци о нал ним ли ко ви-
ма. Док је овај по сту пак јед но ста ван и ла ко уоч љив при ча ма о То ми Га лу су, 
Днев ник о Чар но је ви ћу се ука зу је као сло же ни ја књи жев на тво ре ви на, у 
ко јој и при по ве дач и ње гов фик ци о нал ни двој ник од ра жа ва ју раз ли чи те 
аспек те пи шче вог „ја“. У Да ну ше стом, си ту а ци ја је још сло же ни ја, бу ду ћи 
да се из ме ђу глав ног ју на ка и ли ко ва ус по ста вља ви ше двој нич ких од но са, 
кроз ко је се од ре ђе ни ви до ви Па па-Ка ти ће вих до жи вља ја од ра жа ва ју и пре-
ла ма ју. Сан ма лог пса, у ко јем се Сте ва но ва лич ност рас та че и де ли на ви ше 
та квих ал тер ега, уне ко ли ко пред ста вља mi se en abîme ове струк ту ре. С дру-
ге стра не, у Пе тро ви ће вом ро ма ну мул ти пер спек тив на на ра ци ја не во ди не-
си гур но сти у по гле ду ин ден ти те та ју на ка и при по ве да ча као у Чар но је ви ћу: 
чи та о ци Да на ше стог без те шко ће у Па па-Ка ти ћу пре по зна ју про та го ни сту 
ро ма на. Та ко ђе, не ке од ње го вих до жи вља ја они мо гу, ре ла тив но ла ко, до ве-
сти у ве зу са Пе тро ви ће вом би о гра фи јом. Та квом чи та њу би ишле у при лог 
слич но сти из ме ђу Па па-Ка ти ће вих до жи вља ја и ис ку ства ко је је при ка за но 
у Ве ли ком дру гу, на ро чи то ако се узме у об зир да го вор ник ове пе сме ни је 
има ги нар ни пе снич ки су бјект, већ је ја сно од ре ђен као све док до га ђа ја ко је 
опи су је. Раз у ме се, оно би мо ра ло да за о би ђе ва жну пре пре ку ко ју му на ме ће 
основ на на ра тив на си ту а ци ја Пе тро ви ће вог ро ма на: ју нак Да на ше стог се 
не дво сми сле но, име ном и пре зи ме ном, раз ли ку је од ње го вог ау то ра. Иа ко 
од нос из ме ђу ње га и не и ме но ва ног при по ве да ча ни је ли шен дво сми сле но-
сти, то и да ље не до пу шта из јед на ча ва ње ју на ка или при по ве да ча са са мим 
Пе тро ви ћем. Иа ко би би о граф ско ту ма че ње кр ши ло „уго вор“ ко ји се ти ме 
ус по ста вља из ме ђу ау то ра и чи та о ца, оно ипак не би би ло са свим не мо гу ће, 
на ро чи то ка да је реч о пр вој књи зи ро ма на. Ра не кри ти ке Да на ше стог, као 
што је Де дин че ва (в. петровић 1961: 611–629), ја сно све до че о при влач но сти 
ова квог ту ма че ња. То већ не би био слу чај са чи та њем ко је би на сто ја ло да 
у ро ма ну На Дри ни ћу при ја про на ђе по ду дар но сти ове вр сте. По ку ша ји да 
се не ки ви до ви или ис ка зи ли ко ва оку пље них на ка пи ји мо ста при пи шу 
Ан дри ћу лич но, си гур но не би уро ди ли пло дом, чак ни у слу ча ју То ме Га-
лу са. Га лус из ро ма на На Дри ни ћу при ја са свим је друк чи је за ми шљен од 
ју на ка при по вет ке За нос и стра да ње То ме Га лу са и по ја вљу је се као са мо-
све стан, по ли тич ки не дво сми сле но опре де љен лик, с ја сном на ци о нал ном 
аген дом (в. ђукићперишић 1992: 82–85). 

Прем да ни су ну жно ево лу тив ног ка рак те ра, раз ли чи ти при сту пи пи са-
њу о лич ном ис ку ству ра та мо гу се по сма тра ти и у ши рем кон тек сту европ-
ске књи жев но сти. У њој је, ка да је реч о при ка зи ва њу Пр вог свет ског ра та, 
при мет на те жња ка пре о бра жа ју – од ра них тек сто ва, на ста лих за вре ме ра та 
или не по сред но по сле ње га, углав ном кра ћих и бли жих су бјек тив ним све-
до чан стви ма, пре ко тек сто ва у ко ји ма лич ни до жи вљај ра та под ле же раз ли-
чи тим по ступ ци ма фик ци о на ли за ци је, до ве ћих ро ма неск них це ли на. Иа ко 
се овај про цес ни је сву да од ви јао рав но мер но, пре о бра жај до ко јег је до шло 
на по те зу од Ex Pon ta до На Дри ни ћу при је и Да на ше стог, сро дан је, у нај-
оп шти јим ви до ви ма, пре о бра жа ју ко ји се до го дио у фран цу ском, ен гле ском 



и не мач ком ме ђу рат ном ро ма ну. Ова тран сфор ма ци ја по ста је очи глед на 
ка да се од нос ко ји ра ни ро ма ни, као што су Огањ Ан ри ја Бар би са или Др ве
ни кр сто ви Ро ла на Дор же ле са, ус по ста вља ју пре ма ин ди ви ду ал ном све до-
че њу, упо ре ди са на чи ном на ко ји је лич ни до жи вљај ау то ра при ка зан у де-
ли ма на ста лим у окви ру „рат ног бу ма“,10 а по том и у за ма шни јим син те за ма 
као што су Крај па ра де Фор да Ме док са Фор да, Ти бо о ви Ро же Мар тен ди 
Га ра и Љу ди до бре во ље Жи ла Ро ме на. Због то га се чи ни убе дљи вим за кљу-
чак Мо ри са Ри је ноа, пре ма ко јем у фран цу ском ме ђу рат ном ро ма ну „по сле 
до ба све до ка-као -пи са ца на сту па вре ме ро ман си је ра-ка о-исто ри ча ра“ (ri
euneau 1974: 348), дру гим ре чи ма, ау то ра ко ји су на сто ја ли не са мо да пре-
до че свој лич ни до жи вљај ра та, већ и да тај до жи вљај учи не де лом јед ног 
ши рег при ка за епо хе. Ова тен ден ци ја је при сут на и у ен гле ској књи жев но-
сти. Пи шу ћи о рат ном ро ма ну, Се мју ел Хајнс де ли кор пус тек сто ва на ста лих 
у ме ђу рат ном пе ри о ду на „ау то би о граф ске“ и „исто риј ске“, при че му ова 
по де ла ни је за сно ва на на на ра тив ним обе леж ји ма тек сто ва, већ на на чи ну 
на ко ји је ис ку ство ра та укло пље но у не ку ве ћу це ли ну (в. Hynes 1990: 
427–439). Пр ви тип тек сто ва, у ко је спа да ју, на при мер, Ре мар ков ро ман На 
За па ду ни шта но во и ме мо а ри Ед мон да Блан де на (Un der to nes of War, 1928), 
усред сре ђен је, и у по гле ду пер спек ти ве и у по гле ду хро но ло шког ра спо на 
фа бу ле, на ин ди ви ду ал ни до жи вљај ра та – они по чи њу и за вр ша ва ју се ју-
на ко вим рат ним ис ку ством. За њих рат по чи ње до ла ском на фронт и окон-
ча ва се пре свог ствар ног кра ја – код Блан де на у мар ту 1918, ка да је от пу штен 
из вој ске, код Ре мар ка Бој ме ро вом смр ћу, ок то бра исте го ди не. Пре ма Хајнсо-
вом ми шље њу, њи хо ви тек сто ви не ма ју ни ам би ци ју да при ка жу рат као 
та кав ни ти да га сме сте у не ки ши ри исто риј ски кон текст. То ме на су прот, 
у дру гом ти пу тек сто ва фа бу ла за у зи ма мно го ви ше про сто ра и вре мен ски 
се же и у пред рат ни и у по сле рат ни пе ри од – у њих Хајнс, по ред Кра ја па ра де, 
по ма ло нео че ки ва но, свр ста ва и Збо гом све му то ме Ро бер та Греј вса. Иа ко 
је Греј всо ва књи га ау то би о гра фи ја, а Фор до ва ро ман, овим тек сто ви ма је 
за јед нич ко на сто ја ње да, по ред ра та, при ка жу и епо ху ко ја му је прет хо ди ла, 
као и дра ма тич не по сле ди це ко је је он имао по жи вот ју на ка и ен гле ско дру-
штво у це ли ни. Греј всо ва ау то би о гра фи ја је, у ства ри, мно го ви ше од ау то-

10 „Рат ни бум“ (war bo om) се од но си на ма сов ну по ја ву раз ли чи тих ви до ва ко ме мо-
ра ци је Пр вог свет ског ра та ко ја је обе ле жи ла пр ву де се то го ди шњни цу При мир ја у Евро пи, 
у окви ру ко је се ја вља и нов та лас рат не књи жев но сти. Крај два де се тих го ди на у европ ској 
књи жев но сти до но си ре до ван „при лив“ рат не про зе: 1928. го ди не из ла зе ау то би о гра фи ја 
Ро бер та Греј вса и ме мо а ри Ед мон да Блан де на, као и Рат Лу дви га Ре на; 1929. по ја вљу ју се 
ро ма ни На За па ду ни шта но во Е.М. Ре мар ка, Смрт хе ро ја Ри чар да Ол динг то на и Збо гом 
оруж је Ерн ста Хе мин гве ја. По чет ком три де се тих у Ен гле ској из ла зи про за Сиг фри да Са-
су на и Ве ре Бри тен (Те ста мент мла до сти, 1933), у Фран цу ској се по ја вљу ју Ве ли ко ста до 
Жа на Жи о ноа (1931) и Пу то ва ње на крај но ћи Луј-Фер ди нанд Се ли на (1932). И у на шој књи-
жев но сти пр ва по ло ви на три де се тих до но си нов та лас рат них ро ма на, по чев ши од Игра ча ка 
на пу ту Ми о дра га Ст. Сте фа но ви ћа (1930) и пр вог то ма три ло ги је Ми ро сла ва Го лу бо ви ћа 
(Frag men ta tra go e di ae bel li, 1931), до Ја ко вље ви ће ве Срп ске три ло ги је (1934–1937).
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би о гра фи је – то је при ча о ду бо кој кри зи ен гле ског дру штва у пр ве три де це-
ни је XX ве ка, ко ја по чи ње при ка зом едвар ди јан ског дру штва и за вр ша ва 
се у де ка ден ци ји „лу дих два де се тих“. Слич но то ме, Фор дов ро ман о Кри сто-
фе ру Ти џен су ни је са мо при ча о јед ном осо бе ном ју на ку, „по след њем ен-
гле ском то ри јев цу“, већ и о про па сти дру штва ко је га је ство ри ло. Рат у њој 
озна ча ва кул ми на ци ју опа да ња, чи ји су на го ве шта ји ја сни већ у пр вом де лу 
те тра ло ги је (So me Do Not...) и чи је по сле ди це Форд опи су је у по след њој књи-
зи (Last Post). Она је, ка ко је и сâм Форд ка сни је твр дио, про ис те кла из ње го ве 
ам би ци је да се као ро ман си јер по ја ви у уло зи исто ри ча ра соп стве ног до ба.11 

Слич на иде ја про жи ма раз ми шља ња Кар ла При ма о не мач кој рат ној 
књи жев но сти, у ко јој се ро ман ја вља као жа нр „ра да на се ћа њу“ (Au far be i tung) 
и „исто риј ске ре ин тер пре та ци је“ par ex cel len ce.12 Ау то би о граф ски на ра ти-
ви Вал те ра Флек са, Der Wan de rer zwis hen be i den Wel ten. Ein Kri eg ser leb nis 
(Лу та ли ца из ме ђу два све та. Рат ни до жи вљај) и Ерн ста Јин ге ра, In Stahlge
wit tern. Aus dem Ta ge buch ei nes Stoßtruppführers (У че лич ној олу ји. Из днев
ни ка јед ног ко ман дан та удар не бри га де), об ја вље ни за вре ме ра та и не ду го 
по сле ње га, за сно ва ни су у це ли ни на лич ном до жи вља ју њи хо вих ау то ра. 
При по ве да ње у ова квим тек сто ви ма је још бли ско ма три ци рат ног днев ни-
ка, о че му све до че и њи хо ви под на сло ви, а на гла сак је ста вљен на вер ност 
ка зи ва ња и ау тен тич ност до жи вља ја ко ји је у њи ма ис при по ве дан. За раз-
ли ку од њих, ро ма ни по пут На За па ду ни шта но во фик ци о на ли зу ју ау то ров 
лич ни до жи вљај ка ко би при чу о ра ту учи ни ли сред ством кри ти ке пред-
рат ног дру штва. У овом пе ри о ду је у не мач ком ро ма ну по че ла да се по ма ља 
и те жња ка при ка зи ва њу ши рих, дру штве них и исто риј ских им пли ка ци ја 
ра та. Ро ман ка кав је Спор око сер жан та Гри ше ви ше се не ба ви ни ау то ро-
вим лич ним ис ку ством, па чак ни ра том на За пад ном фрон ту. Цвајг не ко ри-
сти при чу о ру ском рат ном за ро бље ни ку ис кљу чи во као сред ство кри ти ке 
ми ли та ри зма, већ и као по ла зи ште за пре и спи ти ва ње од но са из ме ђу по је-
дин ца и си сте ма, пра ва и прав де, у окви ру ко јег ње гов ју нак по ста је, у ду ху 
ми ну лих књи жев них тра ди ци ја, пред став ник чи та вог чо ве чан ства. Бур ни 
по ли тич ки до га ђа ји ко ји су обе ле жи ли по че так три де се тих у Не мач кој уне-
ко ли ко су осу је ти ли ову тен ден ци ју. 13 И зби ља, ве ли ки не мач ки ро ман у 
ко јем је раз у ме ва ње узро ка и по сле ди ца Пр вог свет ског ра та сме ште но у 
исто риј ски, на ци о нал ни и кул тур ни кон текст, Док тор Фа у стус, об ја вљен 

11 „The work that at that ti me – and now – I wan ted to see do ne was so met hing on an im men se 
sca le, a lit tle cloudy in im me di a te at tack, but with the sa li ent po ints and fi nal im pres sion ex tra-
or di na rily cle ar. I wan ted the No ve list in fact to ap pe ar in his re ally proud po si tion as hi sto rian of 
his own ti me. Pro ust be ing dead I co uld see no one who was do ing that…“ (нав. пре ма Hynes 1990: 
431).

12 Karl Prümm, „Ten den zen des de utschen Kri eg sro man“ у vondunG 1980: 215–217.
13 Ви ди, из ме ђу оста лог: travers 1982; linder 1996; Krimmer 2010. У овим, као и у мно-

гим дру гим при ка зи ма не мач ког рат ног ро ма на из вај мар ског пе ри о да, на гла сак се ста вља 
на иде о ло шке тен зи је ко је су у ње му им пли цит но или екс пли цит но при сут не, и ту ма чи с 
по гле дом на зби ва ња ко ја ће усле ди ти.
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је тек по сле Дру гог свет ског ра та. Тек је у ње му Ма ну по шло за ру ком да кроз 
ме та фо ру „про бо ја“, раз ли чи то пре ло мље ну у Цај тбло мо вим се ћа њи ма на 
„уз ви ше не да не 1914“ и Ле вер ки но ву же љу за умет нич ком ре во лу ци јом, 
пре мре жи чи та ву пр ву по ло ви ну XX ве ка. 

Ме ђу тим, чак и из ова ко ле ти мич ног пре гле да ја сно је – ако из у зме мо 
на гли при лив тек сто ва о ра ту ко ји ма је обе ле же на де се то го ди шњи ца при-
мир ја – да се овај про цес у раз ли чи тим на ци о нал ним књи жев но сти ма од ви-
јао не рав но мер но. Не са мо из тог раз ло га, сва ка пе ри о ди за ци ја ме ђу рат них 
ро ма на, не ми нов но за сно ва на на знат ном сте пе ну уоп шта ва ња, мо же би ти 
са мо услов на. Иа ко су об ја вље ни по сле Дру гог свет ског ра та, ро ма ни На 
Дри ни ћу при ја и Дан ше сти бли жи су, ви зи јом ра та и исто ри је ко ја је у њи ма 
за сту пље на, књи жев но сти ме ђу рат них не го пе де се тих го ди на XX ве ка. 
Слич но то ме, ако се из ве сне по ду дар но сти са оп штим то ко ви ма мо жда нај-
ја сни је от кри ва ју у Ан дри ће вом де лу, а до не кле и код Пе тро ви ћа, Днев ник 
о Чар но је ви ћу Цр њан ског се по при ка зу ра та у мно го че му раз ли ку је од про-
зе ње го вих не по сред них са вре ме ни ка као што су Кра ков, Кр ле жа и Ва сић. 
Осим то га, мо дер ни стич ки при ка зи Пр вог свет ског ра та раз ли ку ју се од те 
про зе не са мо због те жње мо дер ни ста ка про на ла же њу но вих по сту па ка у 
при ка зи ва њу јед ног лич ног и ко лек тив ног до жи вља ја, већ и због њи хо ве 
не скло но сти да тај до жи вљај укло пе у не ки од по сто је ћих об ли ка ње го ве 
зва нич не ре пре зен та ци је. Пе тро ви ће во не за до вољ ство Ве ли ким дру гом по-
ти ца ло је до брим де лом и оту да што је ова пе сма, на ро чи то у сво јој дру гој 
вер зи ји, би ла оп те ре ће на при су ством на ра ти ва о жр тви и спа се њу ко ји је 
имао кључ ну уло гу у јав ним и ко лек тив ним ре пре зен та ци ја ма Пр вог свет-
ског ра та.14 Ни Днев ник о Чар но је ви ћу, ни При че о му шком, ни Дан ше сти, 
ни На Дри ни ћу при ја ни су тек сто ви у ко ји ма је при ка зи ва ње ра та под ре ђе-
но не ком не по сред но иде о ло шком ци љу, би ло да је он ми ли та ри стич ки или 
па ци фи стич ки. Иа ко чи та ње Днев ни ка о Чар но је ви ћу или пр ве књи ге Да на 
ше стог не сум њи во оста вља ути сак да је рат бе сми слен, а стра да ње тра гич-
но, не би се мо гло ре ћи да је у овим ро ма ни ма до ми нант на тен ден ци ја ка 
кри ти ци ра та, као у Бар би со вом Ог њу, ни ти ка ње го вој гло ри фи ка ци ји, као 
код Јин ге ра или Ма ри не ти ја. 

Ако би се у про зи срп ских мо дер ни ста и мо гло утвр ди ти по сто ја ње не ког 
пре по зна тљи вог на ра ти ва о ра ту, то би био онај у ко јем се пе ри од из ме ђу 
1914. и 1918. ја вља као ра ди кал ни пре кид; оне ко ји су се на шли у вр тло гу 
рат них зби ва ња, овај „усек у исто ри ји“, ка ко би ре као Ан дрић, до во ди до 
пре о сми шља ва ња соп стве ног од но са пре ма са да шњо сти и про шло сти. Ти ме 
се у мо дер ни стич кој про зи ус по ста вља ана ло ги ја из ме ђу ути ца ја ко ји је рат 
из вр шио на дру штво и кул ту ру, и уло ге ко ју но ва књи жев ност тре ба да оства-
ри у од но су на ту кул ту ру. Ана ло ги ја је, раз у ме се, са мо де ли мич на – за 
раз ли ку од аван гар де, мо дер ни зам ни ка да ни је за и ста сма трао да де струк-
тив ност ра та тре ба да има свој пан дан у ра ди кал ном раз ра чу на ва њу са прет-

14 Ви ше о то ме у душанић 2015: 229–260. 
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ход ном књи жев ном тра ди ци јом. Пре би се мо гло ре ћи да је мо дер ни стич ки 
ди ја лог са тра ди ци јом под ра зу ме вао пре вред но ва ње књи жев ног на сле ђа, 
пра ће но на сто ја њем да се у про шло сти пре по зна ју и из дво је обе леж ја ко ја 
су ускла ди ва са обе леж ји ма но ве књи жев но сти. На по ре Цр њан ског да кон-
стру и ше соп стве ну књи жев ну тра ди ци ју нај пре би тре ба ло раз у ме ти у том 
сми слу. На то, уо ста лом, и он сâм скре ће па жњу, ка да у сво јим се ћа њи ма на 
по сле рат ну књи жев ност твр ди да је де ло ва ње Гру пе умет ни ка „зна чи ло 
пре кид пред рат ног, бу ђе ње пу бли ке [...], [ј]едан нов стих у на шој књи жев-
но сти, но ву про зу, са свим но ве ин тен ци је, раз ли чи те од пред рат них. Што 
је нај бо ље: по вра так сво ме, по уз да ње у се бе, у сво је из во ре (оту да сим па ти ја 
за наш ро ман ти зам), у на ше књи жев не раз ло ге“ (црњанСки 1929: 349). 

Упра во у то ме и је сте ана ло ги ја из ме ђу ра та и но ве књи жев но сти. Рат 
се код Ан дри ћа, Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа не ја вља као пре кид не ког 
иде ал ног ста ња, већ као дра ма ти чан су срет са Исто ри јом и кул ми на тив на 
тач ка ко ја раз от кри ва тен зи је и илу зи је прет ход ног по рет ка. У ро ма ни ма 
Ан дри ћа и Цр њан ског рат за да је ко нач ни уда рац за љу ља ној Ау стро у гар ској 
мо нар хи ји, док у Да ну ше стом раз ве ја ва илу зи је о ста бил но сти и ре ду, по-
ста ју ћи, за ње го вог ју на ка, тра у ма ти чан ри ту ал пре ла ска из де тињ ства у 
зре лост. Али ако је рат у њи хо вом пи са њу био при ка зан као крај, он је, исто 
та ко, озна ча вао и по че так – но ве умет но сти, ро ђе не из „ду ха ка та кли зме“, 
и но ве књи жев не ге не ра ци је ко ја је би ла њен но си лац. Због то га се чи ни да 
раз ма тра ње ути ца ја Пр вог свет ског ра та на ову књи жев ност ни је са мо је дан, 
спо ре дан при ступ про у ча ва њу по је ди них ау то ра из ме ђу рат ног пе ри о да, већ 
да оно мо же по слу жи ти као пер спек ти ва по мо ћу ко је би се на нов на чин мо-
гло раз ми шља ти о по сле рат ним мо дер ни сти ма као о књи жев ној ге не ра ци ји.
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THE FIRST WORLD WAR AS A FRA ME WORK FOR UN DER STAN DING  
THE SER BIAN MO DER NI ZMA

Su m  mar y

The as sump tion that World War I had a per va si ve in flu en ce on Ser bian mo der nist 
li te ra tu re, tho ugh ge ne rally ac cep ted, has lar gely been left une xa mi ned. This pa per at tempts 
to re ad dress that as sump tion by exa mi ning the im pli ca ti ons of se ve ral no ti ons which 
fre qu ently re ap pe ar in the wri tings of key mo der nist aut hors. For tho se of them who 
be gan the ir ca re ers in the sha de of the Gre at War – as did Mi loš Cr njan ski, Ivo An drić, 
and Rast ko Pe tro vić – the most sig ni fi cant of the se no ti ons was that of a tight ana logy 
bet we en the ca taclysmic ef fect of the war and the ir own de si re for a bre ak with the pre-
vi o us li te rary idi om. By tra cing the ec ho es of the war in the ir sub se qu ent wri ting, this 
ar tic le se eks to de mon stra te that this no tion was, in fact, far mo re con se qu en ti al than 
me re bi o grap hi cal evi den ce wo uld ha ve us be li e ve. 
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Др Је ле на Љ. Ву јић

РА НИ ПРЕ ВОД СО НЕ ТА ЖИ ВОТ ЕЛИ ЗА БЕТ БЕ РЕТ БРА У НИНГ  
НА СРП СКИ

Го ди не 2016. обе ле жа ва се 210 го ди на од ро ђе ња и 155 го ди на 
од смр ти ен гле ске пе сни ки ње Ели за бет Бе рет Бра у нинг, ко ја се из 
по зи ци је да на шње ли те ра р не кри ти ке сма тра из у зет но зна чај ном 
за раз вој жен ске књи жев но сти, а пр вен стве но пое зи је 19. ве ка, па 
и на да ље. Сво јом бор бом за жен ску књи жев ност, сво јим по е ма ма 
и пе сма ма ути ца ла је и ин спи ри са ла је пе сни ки ње и књи жев ни це 
и у Ен гле ској и у Аме ри ци. Ње на по е зи ја ни је мно го пре во ђе на на 
срп ски. Је дан од пр вих пре во да ње них со не та, ко је је нај ви ше пи-
са ла, је сте пре вод Све ти сла ва Сте фа но ви ћа. Сте фа но вић је ода брао 
со нет Жи вот да њи ме отво ри збир ку по е зи је Из но ви је ен глек се 
ли ри ке чи ји је он био при ре ђи вач. У овом ра ду ба ви мо се кри ти ком 
овог ра ног и ве о ма зна чај ног пре во да со не та Жи вот Ели за бет Бе рет 
Бра у нинг. Ком па ри ра мо и кон тра сти ра мо струк ту ру и фор му, ме-
три ку, али и по ет ско-ми са о ни план ори ги на ла и пре во да. 

Кључ не ре чи: ен гле ски со нет, ита ли јан ски со нет, по ет ска сли-
ка, оп ко ра че ње, жен ска књи жев ност. 

Ове го ди не на вр ша ва се 210 го ди на од ро ђе ња и 155 го ди на од смр ти 
ен гле ске пе сни ки ње Ели за бет Бе рет Бра у нинг (Eli za beth Bаrrett Brow ning 
1806–1861). Ели за бет Бе рет Бра у нинг по зна та и као су пру га Ро бер та Бра у-
нин га, јед ног од нај ве ћих име на ен гле ске вик то ри јан ске по е зи је, у ра ној мла-
до сти је ,,ужи ва ла ве ћи углед од свог су пру га” (хаџиСелимовићидр. 1984: 
45), а да нас је исто ри ја књи жев но сти пам ти пр вен стве но као бор ца за жен-
ска пра ва и жен ску књи жев ност. За жи во та има ла је ва жан ути цај на пе сни-
ки ње и спи са те љи це ка ко у Ен гле ској та ко и у САД, где је сво јим де лом 
Ау ро ра Ли (Au ro ra Le igh) од и гра ла кључ ну уло гу на пе снич ку мо ти ва ци ју 
и ин спи ра ци ју Еми ли Ди кин сон ко ја јој се че сто вра ћа ла и ци ти ра ла је. Е. Ди-
кин сон не рет ко Е. Бе рет Бра у нинг на зи ва сво јом мен тор ком, а кри ти ча ри 
сма тра ју да је смрт Бра у нин го ве до ср жи по тре сла Еми ли Ди кин сон, те да су 
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као ре зул тат те пат ње на ста ле не ке од ње них нај леп ших пе са ма (морС 1985: 
42–66). По зна та су пи сма ко ја је Ели за бет Бе рет Бра у нинг раз ме њи ва ла са 
го спо ђи цом Мит форд, још јед ном ве о ма на пред ном, ин те ли гент ном и обра-
зо ва ном да мом то га вре ме на, у ко ји ма оду ше вље но го во ри о књи жев но сти 
Жорж Санд, ко ју је сма тра ла нај ве ћим жен ским пе ром тог али и свих прет-
ход них вре ме на. Kако би из ра зи ла сво је огром но ди вље ње пре ма Сан до вој 
по све ти ла јој је пар со не та По све ће но Жорж Санд: Жуд ња (To Ge or ge Sand: 
A De si re), По све ће но Жорж Санд: При зна ње (To Ge or ge Sand: A Re cog ni tion) 
об ја вље них 1844. го ди не у збир ци Пе сме (Po ems).

Ели за бе та Бе рет Бра у нинг је ен гле ски со нет пре у зе ла као фор му свог 
пе снич ког из ра за и сма тра ла га је иде а ла ним из ра зом ,,ко ји по ти че из смрт не 
ти ши не ко ја пра ти нај ду бљу пат њу али је исто вре ме но на нај бо љи на чин и 
од ра жа ва“ (Билоне 2010: 577). Ина че, ен гле ски со нет по сво јој струк ту ри 
са др жи три ка тре на и за вр шни ку плет. Кри ти ча ри и по зна ва о ци вик то ри јан-
ске по е зи је сма тра ју да су се пе сни ки ње 19. ве ка окре та ле со не ту јер им је он 
бо ље не го и јед на дру га пе снич ка фор ма омо гу ћа вао да ис тра жу ју и про мо-
ви шу ,,род ну [ женску] ти ши ну“ (енг. gen der si len ce). Со нет се са сво јом стрикт-
но уре ђе ном ме три ком, бро јем сло го ва, схе мом ри ме и струк ту рал ним по ме-
ра њи ма ну дио као ,,го то ва ме та фо ра те шко ћа ко је су пра ти ле ар ти ку ли са ња 
ми сли и емо ци ја“ (Билоне 2007: 156). Же не пе сни ци 19. ве ка су па ти ле због 
ма лог бро ја жен ских пе сни ка у прет ход ним вре ме ни ма, а про га ња ло их је 
и та да ра ши ре но ве ро ва ње (чак и ме ђу при пад ни ца ма леп шег по ла) да же-
на ма нео д ста је ин те лек ту ал ни и умет нич ки ка па ци тет му шка ра ца. Ду бо ко 
их је из је да ла жен ска ,,ти ши на“ ко ја је тра ја ла ве ко ви ма и чи ни ла се не про-
мен љи вом и веч ном. 

По е зи ја Е. Бе рет Бра у нинг срп ској чи та лач кој пу бли ци би ва до ступ на 
го то во по ла ве ка на кон ње не смр ти, а је дан од пр вих пре во да (ако не и пр ви) 
не ког ње ног со не та на срп ски је об ја вљен у збир ци пре во да Све ти сла ва 
Сте фа но ви ћа као при ре ђи ва ча и пре во ди о ца Пе сме ори ги нал не и пре ве де не 
(1903–1905) да би би ла укљу че на и у из бор штам пан 1923. Из но ви је ен гле
ске ли ри ке. Ко ли ко је Сте фа но вић вред но вао ен гле ску пе сни ки њу по ка зу је 
и чи ње ни ца да је пре во дом ње ног со не та Жи вот (Li fe) отво рио сво ју збир ку 
Из но ви је ен гле ске ли ри ке об ја вље ну 1923. Ово је тим пре зна чај но, ако се има 
у ви ду да је Е. Бе рет Бра у нинг је ди на же на чи ја се по е зи ја на ла зи у овој, али 
и у прет ход ним Сте фа но ви ће вим збир ка ма. Ка ко сам пре во ди лац ка же у 
пред го во ру за увод у збир ку ода брао је со нет Жи вот јер је ка рак те ри сти чан 
за став ен гле ске по е зи је пре ма жи во ту и умет но сти (Стефановић 1923: IX). 
Основ ни мо тив пе сме је сте стал ност и по ве за ност и ра дост жи во та све га на 
зе маљ ском ша ру и ме ђу соб на за ви сност жи во та би ћа ко ја нас окруж ју, че му 
пе сни ки ња кли че Li fe an swe ring li fe у сед мом сти ху (...кроз ду би не Ва си он-
ске жи во та, од јек пли не...).
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Као при ме рак ен гле ског со не та Жи вот се са сто ји од че тр на ест сти хо ва, 
ко ји у ори ги на лу ипак ни су раз де ље ни у стро фе те та ко овај сонет по ма ло 
фор мал но од сту па од про то ти пич ног ен гле ског со не та. Са дру ге стра не, у 
пре во ду на срп ски су сре ће мо се са фор мом од два ка тре на и две тер ци не. 
Ова квом струк ту ром у је зи ку пре во да пре во ди лац ен гле ски со нет пре о бра-
жа ва у ита ли јан ски.1 

За ри там ори ги на ла пе сни ки ња је ода бра ла ком би на ци ју јам ба и ана-
пе ста ко ји су до ми нант ни, ма да се по вре ме но ја вља и по не ки ам фи брах. У 
пре во ду је ова ком би на ци ја рит ма за ме ње на тро хеј ско-дак тил ским рит мом 
ко ји је по вре ме но ва ри ран ана пе стом. Што се ти че ду жи не сти ха, он у ори-
ги на лу ва ри ра из ме ђу де се тер ца и је да на е стер ца, с тим што не ма пра вил ног 
сме њи ва ња ду жи не сти хо ва. У пре во ду се у пр вих шест стихо ва пра вил но 
сме њу ју два на е стер ци и де се тер ци, док се у оста лих осам сти хо ва ја вља ју 
са мо је да на е стер ци, чи ме се пре во ди лац вр ло успе шно др жи ори ги на ла бар 
кад је реч о ме тру. У со не ту на ен гле ском је зи ку уо ча ва ју се три ик ту са, на 
дру гом, че твр том и де ве том сло гу, док се у пре во ду ја вља ју че ти ри ик ту са 
и то исљу чи во на пар ним сло го ви ма: на дру гом, че твр том, ше стом и осмом 
сло гу. Та ко ђе, стих пре во да окри ва и пра вил но сме њи ва ње бро ја на гла ше них 
и не на гла ше них сло го ва из ме ђу че твр тог и осмог сло га у свим сти хо ви ма, 
без об зи ра на њи хо ву ду жи ну. Стих ори ги на ла је хи пер ка та лек тич ки са чак 
шест не на гла ше них слого ва иза по след њег ик ту са, а у пре во ду је стих ака-
та лек тич ки. 

Код из вор ног тек ста ме трич ке кон стан те не на гла ше но сти су на пр вом, 
тре ћем и сед мом сло гу, с тим што ниг де не ма ап со лут не не на гла ше но сти. 
Сте фа но ви ћев стих има ме трич ке кон стан те не на гла ше но сти на пр вом, тре-
ћем и два на е стом сло гу на ко ме ле жи и ап со лут на не на гла ше ност. Рит мич-
ке тен ден ци је на гла ше но сти се по кла па ју са ик ту си ма па су та ко у ен гле ском 
сти ху на дру гом, че твр том и де ве том, док су у сти ху на срп ском на дру гом, 
че твр том, ше стом и осмом сло гу. За јед нич ко и ори ги нал ном сти ху и сти ху 
пре во да је од су ство пра ве це зу ре. 

Схе ма ри ме у оба је зи ка је иста (аб ба ац ца де дефф). Ме трич ка ана ли за 
сти ха ори ги на ла и пре во да би ла би пред ста вље на ова ко: 

1 Ка да се по гле да ју и дру ги при мер ци ен гле ског со не та ко ји се мо гу на ћи у Сте фа но-
ви ће вим збир ка ма као што су Мир но по под не и Ми ло сти ва ме се чи на Д.Г. Ро зе ти ја (та ко ђе 
пре ве де ни са два ка тре на и две тер ци не) ви ди мо да је Сте фа но вић ен гле ски со нет у пре во ду 
пре о бра тио у ита ли јан ски. Раз лог мо же би ти да је пре во ди лац сма трао да на шем чи та о цу 
као и спе ци фич но сти ма срп ске про зо ди је и рит ма ви ше од го ва ра струк ту ра ита ли јан ског 
не го ен гле ског со не та, а мо жда је ње му као пре во ди о цу та фор ма ви ше од го ва ра ла као екс-
пре сив ни ја. 



Ори ги нал Пре вод
U_ U“_U_UU_U_ U_UU “UU_U_U“_U
U_ _ “_U_U_U_  U_U_“_UU_ _U
U_ U U_UU“_U_U U_U“_UU“_UU_U
U_ U“_U_“U_U_  UU_UU_U“_U_U
U_ U _U“_UU_U_ U_UU_“U_“U_U_U
_ _“UU_U“UU_U U_U“U_U“_U_U
_ _“UU“_ _U_ _ U _ U_UU“U_U_U_U
U_U_“UU “UU_U_ U_U_U“_UU_UU
U_U_U_U“U_U  U_U“_U_U“U_UU
U_“_ _U“U_UU_  UU_“_U_U“_U_U
UU_“_U_U“U_ _  U_U“_UU“U_U_U
U_U_“ UU_“U_U_ U_U_U“_UUU“_U
U_UU“U_U_U“U_ U_UUU“_U_U“_U
U_U_U“_UUU_  _ _U_U“UU_U“_U
_________________ ____________________
2 13 3 10 4 3 2 7 8 6 6 1 12 2 8 3 8 3 8 6 7 3 0

У обе вер зи је со не та се у пр вих осам сти хо ва (тј. у пр ва два ка тре на у 
срп ском) ја вља ју об гр ље не ри ме, а у дру гих шест сти хо ва сре ће мо се са на-
из ме нич ним ри ма ма. У срп ској вер зи ји је ри ма жен ска (сва ко/та ко; кре та/
све та), а му шких ри ма не ма. И у јед ном и дру гом је зи ку ри ма је пра ва и 
чи ста, те стих те че без по су ста ја ња и глат ко, упр кос ме трич ким раз ли ка ма 
из ме ђу ори ги на ла и пре во да. 

На са др жин ском пла ну, сна жан и ефек тан со нет Ели за бет Бе рет Брау-
нинг су ге стив но је пре нет на циљ ни је зик. Као и код ори ги на ла, и у пре во ду 
су иде је, сли ке и по ру ке гу сто скон цен три са не у све га че тр на ест сти хо ва. И 
ори ги нал и пре вод ка рак те ри ше ви со ка екс пре сив ност и кон ден зо ва ност фи-
ло зоф ских иде ја и по гле да на жи вот као чу до ко ме се пе сни ки ња ди ви.

На пла ну фор ме пр ви стих ори ги на ла је оп ко ра че њем пре не шен на циљ-
ни је зик:

Еаch cre a tu re holds an in su lar po int in spa ce
У про сто ру ство ре ње сва ко има
Осам ни кут свој,...

Из раз „in su lar po int“ је ве о ма сли ко ви то пре ве ден са „осам ни кут свој“.
На ред ни стих Yet what man stirs a fin ger, bre at hes a so und, у ко ме пе сни-

ки ња апо зи тив ним на бра ја њем по сти же ефе кат на ра ста ју ће сна ге, би ва по јед-
но ста вљен на срп ском и по но во оп ко ра че њем пре ве ден та ко да се пе снич ка 
сли ка пре ла ма на сти хо ве два и три:

,„...ал од свих кре та
Од сва ког људ ског да ха, ...“
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По ме ну та оп ко ра че ња ко ја се ја вља ју у пр ва два сти ха пре во да до во де 
до то га да тре ћи стих ори ги на ла (But all the mul ti tu di no us be ings ro und...) по-
ста је че твр ти стих (И сва без бр ој на би ћа исто та ко.) ко јим се за вр ша ва пр ва 
стро фа пре во да, ма да не мо же мо ре ћи да се та ко за о кру жу је јед на пе снич ка 
сли ка и ми са о на це ли на. На и ме, при род но и сми сле но за о кру же ње пе снич ке 
сли ке у пре во ду ле жи у пр вом сти ху дру ге стро фе До сре ди шта свог би ћа 
за тре пе ре ла ко, што је за пра во че твр ти стих ори ги на ла (In all the co un tless 
worlds with ti me and pla ce). Та ко ђе, да би се одр жа ла жен ска ри ма пре во ди-
лац ин тер ве ни ше уба ци ва њем из ра за „исто та ко“ ко ји се ри му је са „сва ко“. 
Сло жен и сли ко вит че твр ти стих ори ги на ла је зна чај но сим пли фи ко ван не 
са мо по фор ми већ и по ода би ру пре вод них екви ва ле на та „бес крај ног све та“.

Пе снич ка сли ка из ори ги на ла из не се на у пе том и ше стом сти ху ко рект-
но је пре ве де на са 

„До сре ди шта чак за тре пе ре ла ко
И за др шћу у сре ћи;...“ 

Но и ов де је Сте фа но вић при бе гао оп ко ра че њу ко јег не ма у из вор ном 
тек сту. Ве ро ват но нај у пе ча тљи ви ја сли ка у ори ги нал ној пе сми je она из сед-
мог сти ха Li fe an swe ring li fe ac ross vast pro fo und. Ме ђу тим, у пре во ду се она 
чи ни не ка ко мла ком и оси ро ма ше ном у из ра зу „у од јек пли не“ , док „vast 
pro fo und“ по ста ју „ду би не Ва си он ске жи во та“. По след њи стих дру гог ка-
тре на се са мо де ли мич но укла па у ат мос фе ру ори ги на ла јер сли ка из осмог 
сти ха In full an tip hony by com mon gra ce оста је чи та о цу по ма ло не ја сна кроз 
не до ре чен стих Свесп кој но но шен ми ло шћу јед на ко. На и ме, осми стих ори-
ги на ла је ком плек сна сли ка ко ја се осла ња на сед ми стих, а чи та ва сце на 
опи су је жу бор жи во та, где се на нај ма њу крет њу и про ме ну код не ког жи вог 
би ћа ја вља од го вор и у це ло куп ном жи вом све ту кроз ко ји од је ку ју то но ви 
сва ког по је ди нач ног жи во та. У срп ском пре во ду со не та Жи вот Сте фа но вић 
при лич но не пре ци зно и не ја сно до ча ра ва ово „од зва ња ње“ и нат пе ва ва ње 
жи во та, ко ме се пе сни ки ња ди ви. 

Ме ђу тим, пот пу но се дру га чи ји ути сак сти че чи та њем на ред на три сти-
ха. Пре во ди лац је из у зет но успе шно са чу вао ка ко се ман тич ки и про зо диј ски 
та ко и по ет ско-идеј ни план ори ги на ла без ре ме ће ња ори ги нал не струк ту ре 
и фор ме, без оп ко ра че ња ко ја су на мо мен те оп те ре ћи ва ле пре вод у прет-
ход ним стро фа ма. Сте фа но вић је ода брао из у зет но упе ча тљи ве и пре ци зне 
пре вод не екви ва лен те као што су че до, леб ди, а ин тен зи тет емо ци је из ове 
тер ци не пре во ди лац по ја ча ва ста вља њем уз вич ни ка на крај стро фе.

„I think this sud den joyan ce which il lu mes
A child’s mo uth sle e ping, una wa re may run
From so me soul newly lo o se ned from earth’s tombs:...“

„Ја ми слим: ова сре ћа из не над на,
Што у сну леб ди че ду око уста
Од не ке је ду ше из гро ба хлад на!“
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Што се ти че по след ња три сти ха не мо же им се мно го то га за ме ри ти у 
сми слу пре ци зно сти, рит ма и то на, та ко да је ори ги нал на иде ја Ели за бет 
Бе рет Бра у нинг ви ше не го ко рект но пре не та. Из раз „уз да ха ми пу ста“ пред-
ста вља сјај но по ет ско ре ше ње за „I sti fle back“, и пре во ди лац за слу жу је сва-
ку по хва лу за то. 

По след њи стих пре во да го то во пред ста вља од раз ори ги на ла, ма да би 
за рад пре ци зно сти фра зу ,,у сун цу” би ло бо ље пре ве сти са „под сун цем“:

„Of God’s calm an gel stan ding in the sun.“
„Благ бож ји ан ђо што у сун цу сто ји.“

У це ли ни гле да но, овај ра ни и нај ве ро ват ни је пр ви пре вод со не та Жи вот 
Ели за бет Бе рет Бра у нинг на срп ски од ли ку је ве о ма ве ли ка ми са о на и зна-
чењ ска бли скост ори ги на лу са не рет ко ефект ним по ет ским ре ше њи ма уз 
фор мал ну при ла го ђе ност ен гле ског со не та ита ли јан ском со не ту. Сти че се 
ути сак да су од ре ђе не не са вр ше но сти у пре во ду ре зул тат пре во ди о че ве же ље 
и на сто ја ња да се до след но др жи фор ме ита ли јан ског со не та, што га је на 
мо мен те ко чи ло и огра ни ча ва ло. Ме ђу тим, овај пре вод (као и мно ги дру ги 
Сте фа но ви ће ви пре во ди по ет ских тво ре ви на са ен гле ског) за слу жу је ве о ма 
ви со ке оце не ако се узме у об зир чи ње ни ца да сам Сте фа но вић ни је био 
пе сник већ ви ше есе ји ста, да је он он као пре во ди лац био пре те жно про зно 
ори јен ти сан као и да је ње гов пре во ди лач ки рад ви ше во ђен ин ту и ци јом и 
та лен том не го струч но шћу. Та ко ђе, ка да се узму у об зир и дру ги Сте фа но-
ви ће ви по ет ски пре во ди (в. вујић 2015; vujić 2014; јелић 1992), ја сно је да су 
ње му ви ше ле жа ле ду же пе снич ке фор ме од со не та. Но, ипак мо ра мо ре ћи 
да је ве о ма до бро осе тио жен ски сен зи би ли тет ори ги на ла и ве о ма успе шно 
га пре нео на циљ ни је зик. 

По ред ње го ве умет нич ке и пре во ди лач ке вред но сти, овај пре вод со не та 
Ели за бет Бе рет Бра у нинг је на ро чи то зна ча јан због то га што је Сте фа но вић 
је дан од пи о ни ра ка да је реч о пре во ђе њу ен гле ских пе сни ки ња на срп ски 
је зик, те је у том сми слу ва жан за ус по ста вља ње срп ско-ен гле ских књи жев-
них ве за. Има ју ћи у ви ду да су пре во ди по е зи је Ели за бет Бе рет Бра у нинг 
на кон Сте фа но ви ћа би ли рет ки и спо ра дич ни овим ра дом смо же ле ли да 
обе ле жи мо го ди шњи це ње ног ро ђе ња и смр ти и да под се ти мо на њен огро-
ман до при нос оштре њу жен ског пе ра у Ен гле ској (али и ши ре) у 19. ве ку.
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LI FE
by Eli za beth Bar rett Brow ning

Each cre a tu re holds an in su lar po int in spa ce;
Yet what man stirs a fin ger, bre at hes a so und,
But all the mul ti tu di no us be ings ro und
In all the co un tless worlds wit ti me and spa ce
For the ir con di ti ons down to the cen tral ba se, 
Thrill, haply, in vi bra ti ons and re bo und
Li fe an swe ring li fe ac ross vast pro fo und,
In full an tip hony, by com mon gra ce?
I think this sud den joyan ce which il lu mes 
A child’s mo uth sle e ping, una wa re may run
From so me soul newly lo o se ned from earth’s 
tombs:
I think this pas si o na te sigh which half-be gun
I sti fle back, may re ach and stir the plu mes
Of God’s calm an gel stan ding in the sun.

Жи вот

У про сто ру ство ре ње има сва ко
Осам ни кут свој, ал од свих кре та,
Од сва ког људ ског да ха, бес крај ног 

све та
И сва без број на би ћа исто та ко.

До сре ди шта чак за тре пе ри ла ко
И за др шћу у сре ћи; кроз ду би не
Ва си он ске жи во та, од јек пли не, 
Све спо кој но но шен ми ло шћу јед на ко. 

Ја ми слим; ова сре ћа из не над на, 
Што у сну леб ди че ду око уста
Од не ке ду ше је из гро ба хлад на!

И овом стра шћу уз да ха ми пу ста 
За ни јат се мож’ на кри ли’ сво ји’
Благ бож ји ан ђо што у сун цу сто ји.
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СТО ГО ДИ ШЊИ ЖИ ВОТ ЈЕД НОГ РО МА НА

Го ди не 2016. обе ле жа ва се сто го ди шњи ца пр вог об ја вљи ва ња 
ро ма на Пор трет умет ни ка у мла до сти ир ског пи сца Џеј мса Џој са. 
Џој сов ро ман но си обе леж ја две ју књи жев них по е ти ка, ре а ли зма 
де вет на е стог ве ка и мо дер ни зма ко ји је у ен гле ској књи жев но сти 
био у пу ном је ку у вре ме на стан ка Џој со вог де ла. Пор трет та ко ђе 
но си и сна жна обе леж ја ир ске на ци о нал не исто ри је. 

У есе ју се пред ста вља ју глав не од ли ке ир ске бор бе за на цио-
нал ни пре по род с об зи ром на то да је по зна ва ње исто риј ског кон-
тек ста нео п хо дан услов за раз у ме ва ње зна че ња ро ма на. Осим то га, 
у овом есе ју је реч о на стан ку и по ре клу тек ста као и ве за ма тек ста 
са ир ском и евр оп ском књи жев ном и кул тур ном тра ди ци јом. По себ-
на па жња по све ће на је фор ми ра њу иде ја о умет но сти ко је глав ни 
ју нак Сти вен Де да лус за сни ва на уче њи ма Ари сто те ла и фо ло зо-
фа-схо ла сти ча ра, по себ но То ме Аквин ског. Та ко ђе, есеј раз ма тра 
зна че ња и те ме ро ма на, ње гов од нос са је зи ком, вре мен ску кон цеп-
ци ју и на ра тив ну ор га ни за ци ју тек ста, освр ћу ћи се на је дин стве ну 
Џој со ву на ра тив ну фор му, епи фа ни ју. Есеј раз ма тра и глав не то ко ве 
ре цеп ци је де ла. 

Кључ не ре чи: Пор трет умет ни ка у мла до сти, Ир ска, је зик, 
есте ти ка, епи фа ни ја.

Го ди не 2016. обе ле жа ва се сто го ди шњи ца пр вог об ја вљи ва ња ро ма на 
Пор трет умет ни ка у мла до сти, ир ског пи сца Џеј мса Џој са. Иа ко се сма тра 
јед ним од нај зна чај ни јих де ла бри тан ског мо дер ни зма Пор трет но си обе-
леж ја две ју књи жев них тра ди ци ја, ре а ли стич ке у окви ру ко је је ис при ча на 
при ча о ју на ку и ње го вом ме сту у дру штву, и мо дер ни стич ке ко ја је за сно-
ва на на ре ше но сти ју на ка да се об ра чу на са кон вен вци ја ма жан ра, вре ме на, 
фор ме и је зи ка. На тај на чин Џојс је ство рио по е тич ки оквир у ко ме је би ло 
мо гу ће спо ји ти иде је мо дер ни зма са сво је вр сном књи жев ном ре пре зен та-
ци јом ир ске исто ри је и дра ма тич них до га ђа ја у скло пу ир ског на ци о нал ног 
по кре та на пре ла зу из де вет на е стог у два де се ти век. На и ме, Џој сов ро ман 



до но си при чу о об ли ко ва њу све сти мла дог умет ни ка Сти ве на Де да лу са, 
опи су ју ћи ње го ве по ку ша је да схва ти ствар ност пу тем је зи ка и опа жа ња. 
Сти ве но ва бор ба за са мо спо зна ју и спо зна ју све та во ди пу тем по ко ра ва ња, 
пре ко пре и спи ти ва ња, да би пу ни за мах до би ла у по бу ни про тив по зна тог 
све та и ства ра њу соп стве не ви зи је ствар но сти.

Пор трет умет ни ка у мла до сти об ја вљен је пр ви пут као ро ман 1916. 
го ди не. Пре то га Пор трет је из ла зио у на став ци ма у мо дерни стич ком ча со-
пи су Ego ist од мар та 1914. до сеп тем бра 1915. Ego ist је био је дан од нај ва жни-
јих ча со пи са бри тан ског мо дер ни зма ко ји је из ла зио у Лон до ну од 1914. до 
1919. го ди не и у ко ме су об ја вљи ва ни кон тра верз ни тек сто ви бри тан ских 
мо дер ни ста, Па ун до ва има џи стич ка по е зи ја, па и де ло ви Џој со вог ро ма на 
Уликс (1922). Осим ори ги нал не по е зи је и про зе Ego ist је до но сио и кри тич ке 
тек сто ве бри тан ских мо дер ни ста, а у ње му је пр ви пут об ја вљен и по зна ти 
Ели о тов есеј Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат. Ова ква уре ђи вач ка по-
ли ти ка ча со пи са Ego ist пред ста вља ла је по го дан кон текст за Џој со во де ло. 
На и ме, Џојс је у то вре ме већ жи вео ван зе мље и ни је му би ло ла ко да на ђе 
из да ва ча. Мно ги ње го ви тек сто ви на и ла зи ли су на не ра зу ме ва ње из да ва ча. 
Је дан од њих за ко ји би се мо гло ре ћи да пред ста вља нај ра ни ју фа зу у фор-
ми ра њу иде ја ко ји ма ће се Џојс ба ви ти у бу ду ћем ро ма ну, есеј Пор трет 
умет ни ка од би јен је у Ир ској де се так го ди на ра ни је. Уред ник Ego i sta Езра 
Па унд био је, ме ђу тим, оча ран Џој со вим де лом и за ло жио се да Пор трет 
иза ђе у на став ци ма, а ка сни је и као ин те грал ни текст. Не ус пев ши да на ђе 
ен гле ског издава ча Па унд је про на шао из да ва ча у Аме ри ци. Та ко је Пор трет 
пр ви пут об ја вљен у Њу јор ку 29. де цем бра 1916. Већ у фе бру а ру 1917. об ја-
вљу је га Ego sit press у Лон до ну, а за тим и 1924. по зна ти лон дон ски из да вач 
Jo nat han Ca pe. 

Пор трет је Џој сов пр ви об ја вље ни ро ман и бу дио је па жњу кри ти ке 
са не сма ње ном же сти ном то ком чи та вог ве ка. Есе ји о овом ро ма ну до но се 
ана ли зе из пер спек ти ва го то во свих кри тич ких шко ла то ком два де се тог ве ка. 
Нај и страј ни ју па жњу кри ти ча ра бу ди ла је ве за из ме ђу до га ђа ја опи са них у 
ро ма ну и Џој со вог жи во та пре од ла ска из Ир ске. Ве ли ка по ду да р ност из ме ђу 
ових до га ђа ја ин спи ри са ла је ау то би о граф ска чи та ња овог ро ма на и за кључ-
ке да је у пи та њу де ло ау то фик ци је. По ред жан ра ау то фик ци је, Џој сов ро ман 
сва ка ко спа да у тра ди ци ју жан ра bil dun gsro man, ро ма на о раз во ју и вас пи-
та њу и ње го ве под вр сте Künstle rr o man, ро ма на о раз вит ку умет ни ка. Број на 
кри тич ка ли те ра ту ра ба ви се та ко ђе бри жљи во обра зло же ном естет ском 
те о ри јом глав ног ју на ка Сти ве на Де да лу са. По себ ну па жњу сва као иза зи ва 
„епи фа ни ја“, ко ја је у опи са ном као Џој со ва по себ на на ра тив на фор ма. Ко-
нач но, нај ра зно вр сни ји су есе ји ко ји до но се ре флек си је на Џој сов је зик у 
де лу као ин стру мент раз у ме ва ња и опи си ва ње све та. Број на чи та ња ба ве 
се срод но шћу ви зи је мла дог умет ни ка са ра зним фи ло зоф ским шко ла ма, 
пре све га Ари сто те ла и То ме Аквин ског, на ко је упу ћу је сâм Сти вен го во ре-
ћи о по ре клу сво јих ста во ва о умет но сти. По сто ји та ко ђе обим на ли те ра-
ту ра о ве за ма Џој со вих иде ја са ра зним дру гим фи ло зоф ским идеја ма од 
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Пла то на, пре ко Хен ри ја Берг со на до Лу дви га Вит ген штај на, као и по е тич кој 
срод но сти са мо дер ни сти ма ко ји су ства ра ли у дру гим ме ди ји ма, по себ но 
ли ков ним умет но сти ма. 

Пор трет, пред ста вља Џој са као пи сца. Џој сов од нос пре ма је зи ку и 
све ту ис по ља ва се у тек сту ро ма на у об ли ку из не над них ду хов них от кри ћа“, 
епи фа ни ја. Ова фор ма је мно го ви ше од тех ни ке на ра тив ног ор га ни зо ва ња, 
она ис по ља ва су шти ну Џој со вог раз у ме ва ња ствар но сти. Исто вре ме но, епи-
фа ни ја од ра жа ва су шти ну мо дер ни зма кроз је дин ство фор ме, исти не и су-
шти не ства ри. 

При ча о По р тре ту по чи ње де се так го ди на пре ње го вог пр вог об ја вљи-
ва ња. На и ме, го ди не 1903. Џојс по чи ње да пи ше ро ман Ste ven He ro (Ју нак 
Сти вен). На овом тек сту ра ди не ко ли ко го ди на и из не на да га на пу шта. 
Ју нак Сти вен об ја вљен је тек 1944. го ди не. По сле не ко ли ко од за ми шље них 
ше зде сет три по гла вља Џојс по чи ње да пи ше есеј Пор трет умет ни ка ко ји 
је по слао ир ском књи жев ном ча со пи су Da na 1904. го ди не. Ча со пис је од био да 
га об ја ви, али Џојс ипак на ста вља са пи са њем. На кон два де сет пет по гла вља 
Џојс пре ки да пи са ње да би се по све тио при ча ма ко је ће ка сни је би ти увр шће-
не у збир ку при ча Да блин ци. Го ди не 1907. вра ћа се ру ко пи су Ју на ка Сти ве на 
и пре ра ђу је фраг мен те де ла ко ји ка сни је до би ја ју об лик ро ма на Пор трет 
умет ни ка у мла до сти. Ру ко пис је за вр шен у ле то 1914. го ди не, ис пи сан Џој-
со вим ру ко пи сом и пот пи сан, Du blin 1904 Tri e ste 1914 и да нас се чу ва у На-
ци о нал ној би бли о те ци Ир ске у Да бли ну (Ga bler 1998: 83).

У вре ме ка да Џојс по чи ње да пи ше текст Ју на ка Сти ве на из ко га ће на-
ста ти Пор трет умет ни ка у мла до сти Ир ска је би ла си ро ма шна и за о ста ла 
зе мља, ис цр пље на не пре ста ним еко ном ским кри за ма и не у спе шним на по-
ри ма ир ских по ли ти ча ра да се из бо ре за бо љи по ло жај Ир ске у окви ру Ује-
ди ње ног Кра љев ства Ве ли ке Бри та ни је и Ир ске. На кра ју де вет на е стог ве ка 
слу жбе ни је зик и да ље је био ен гле ски. На ен гле ском је ства ра на и књижев-
ност. По мно гим ми шље њи ма ен гле ски ни је из ра жа вао су шти ну ир ског 
на ци о нал ног би ћа. Но ву ори јен та ци ју у ир ској на ци о нал ној бор би пред ста-
вља по крет ир ске књи жев не ре не сан се чи ји је из раз бор ба за ус по сва вља ње 
но вог на ци о нал ног, гал ског је зи ка. Пор трет умет ни ка у мла до сти сто га 
из ра жа ва ду хов на стре мље ња мла дог Џој са за ко ји се фор ми рао у је ку ир ске 
бор бе за соп стве ну на ци ју, оса мо ста ље ње од Ује ди ње ног Кра љев ства и афир-
ма ци ју гал ског је зи ка. 

Џојс је по пут оста лих мо дер ни ста имао спе ци фи чан од нос пре ма исто-
ри ји и по ли ти ци. Иа ко на пр ви по глед апо ли ти чан и анар хи чан Џој сов текст 
по ве зан је чвр стим ве за ма са исто ри јом и по ли ти ком зе мље на ро да и жи-
во та, „ко ји су га ство ри ли“ (џојС 1960: 239). Те ве зе по сто је у тки ву на из глед 
иде о ло шки не ан га жо ва ног тек ста ро ма на Пор трет умет ни ка у мла до сти. 
Пре све га Сти вен је оформ љен у је зи ку пре да ка, иа ко у не пре ста ном ам би-
ва лент ном ста ву пре ма ре ли ги ји, на ци ји и свом оцу, пре и спи ту ју ћи вред-
но сти све та у ко ме се об рео и ко је је сте као вас пи та њем. Упра во тај про цес 
по ку ша ја при хва та ња, пре и спи ти ва ња, пре у зи ма ња, а за тим од ба ци ва ња 
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умет нич ке тра ди ци је и на ци о нал не исто ри је ства ра Сти ве на и ње гов раз вој 
по ве зу је са кул ту ром на ци је из ко је је по те као. По ло жај Ир ске у Ује ди ње ном 
Кра љев ству то ком де вет на е стог ве ка, као и че сти по ли тич ки по ра зи оста ви-
ли су укус гор чи не и бес по моћ но сти, од су ства на де и раз о ча ре ња у прет ке, 
ко је Сти вен осе ћа у соп стве ној ин тим ној исто ри ји. 

Ир ска књи жев на ре не сан са огле да ла се у по ку ша ји ма да ир ски књи жев-
ни из раз по ве же са ир ском про шло шћу, ле ген дом и ко ре ни ма и да овај ма те-
ри јал уте ме љи у из ра зу и го во ру убо гог и ру рал ног ста нов ни штва. Ви зи ја 
ир ске кул тур не об но ве сто га кључ за раз у ме ва ње све та тра жи у на ци о нал-
ној про шло сти. Да ли је то пут опо рав ка? Пи тао се Сти вен. Он ко ји осе ћа да 
је ње го во би ће „про из вод на ро да ко ји га је ство рио“, нај пре при хва та све ште-
нич ки по зив у скла ду са сво јим кле ри кал ним вас пи та њем, а за тим га сле-
де ћи сво је но во умет нич ко би ће од ба цу је, да би по стао „све ште ник веч не 
ма ште“ (џојС 1960: 262). Сти ве нов став на ја вљу је оно што ће не ко ли ко го ди-
на ка сни је (1919) пи са ти Ели от у свом есе ју уло гу на дах ну ћа у раз у ме ва њу 
кул ту ре и тра ди ци је. Сти ве но ва ства ра лач ка ви зи ја би ла је бли ска Ели о то-
вом ви ђе њу све та ко је је у тра ди ци ји, пре ма Ели о то вим ре чи ма тра жи ла 
„оно што је жи во“ (елиот 1921: 53). Ма шта, од но сно на дах ну ће ожи вља ва њу 
и по твр ђи ва њу тра ди ци ју. Та ко Сти вен од ба цу ју ћи, не при хва та ју ћи, тра-
же ћи пут осло бо ђе ња од сте га је зи ка, ре ли ги је и исто ри је, по твр ђу је нео дво-
ји вост од свог на ро да и при хва та на сво ја пле ћа ње го ву суд би ну да би „у 
ко вач ни ци сво је ду ше [исковао] још не ство ре ну свест [свог] на ро да“ (џојС 
1960: 302).

О не пре су шној жи вот но сти тек ста овог ро ма на го во ри хар вард ски про-
фе сор Џон В. Ке ле хер (John V. Kel le her) ко ји сре ди ном про шлог ве ка пи ше 
да би Пор трет мо гао би ти је ди на Џој со ва књи га ко ја ће се чи та ти не за ви-
сно од књи жев не мо де, јер пред ста вља „ма гич но огле да ло“ у ко ме се мо гу 
огле да ти раз не ге не ра ци је, као што се ти неј џе ри огле да ју у ли ку Хаклбе ри ја 
Фи на, а адо ле сцен ти по ку ша ва ју да у мит ским и ма гиј ским по тра га ма ин-
диј ских ју на ка про на ђу ви зи ју сми сла жи во та. Дру гим ре чи ма, ам би ва лен-
тан од нос пре ма тра ди ци ји и ис ку ству као и по тра га за соп стве ном ви зи јом 
ис пу ња ва ју мно ге при че о од ра ста њу. Ке ле хер пи ше: „Ка да сам се пр ви пут 
срео са Сти ве ном Де да лу сом би ло ми је два де сет го ди на и и раз ми шљао сам 
ка ко је мо гу ће да Џојс зна то ли ко о ме ни“ (Kelleher 2002: 73).1

У нај ве ћем де лу ро ман го во ри о Сти ве но вој по тра зи за раз у ме ва њем 
све та, по ку ша јем при хва та ња се бе у све ту и ко нач но по тра зи за но вим иден-
ти те том. Сле де ћи Вит ген штај но ву мак си му да су „гра ни це мог је зи ка, ујед но 
и гра ни це мог све та“ (WittGenstein 1969: 49)2 Сти вен Де да лус по чи ње бор-
бу за но ву ви зи ју, но ву есте ти ку и но ви је зик ко ји би што тач ни је опи сао ту 
ствар ност. На по чет ку мла ди Сти вен опи сан је у ре чи ма и ви зи ји свог оца. 

1 I re mem ber that when I first en co un te red Step hen De da lus I was twenty and I won de red 
how Joyce co uld ha ve known so much abo ut me.

2 The li mits of my lan gu a ge me ans the li mits of my world.
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Он по ку ша ва да раз у ме свет у ко ме се об рео, по ку ша ва ју ћи да раз у ме ње гов 
је зик.„Ре чи ко је ни је раз у мео стал но је по на вљао у се би све док их не би на у чио 
на па мет и по мо ћу њих је на зи рао ствар ни свет око њих“ (џојС 1960: 71–72).

Сти ве но ва бор ба за но ви је зик и но ву есте ти ку има ју об лик по тра ге 
ју на ка за спо зна јом се бе и све та. Но ви је зик је по тре бан да би се но ва ви зи ја 
пред ста ви ла, а ствар ност опи са ла. Ста ри је зик, од раз је ста ре тра ди ци је ко ја 
је уко ре ње на у про шло сти. Као и бор ба за но ву ви зи ју све та Сти ве но ва естет-
ска те о ри ја је бор ба про тив, „фор мал ног, ме ха нич ког, де тер ми ни са ног, не-
кре а тив ног раз у ме ва ња све та“ (KlaWitter 1966: 433)3. Она пред ста вља спо-
зна ју све та у ње го вој чу де сној по је ди нач но сти и не по но вљи во сти ис ку ства.

Пор трет умет ни ка у мла до сти је при ча о од ра ста њу, фор ми ра њу у 
је зи ку и схва та њу све та пу тем је зи ка. Текст Пор тре та је за пра во огле да ло 
Сти ве но вог са зре ва ња (СинГер 1990: 470). По мо ћу је зи ка Сти вен по ку ша ва 
да схва ти љу де око се бе: чла но ве сво је по ро ди це, дру штве не си ту а ци је, ре-
ли ги ју, шко лу, пра ви ла, исто ри ју и по ку ша ва да им се по ко ри, да их раз у ме 
и при хва ти, да се кре ће у окви ру по зна тог и при хва тљи вог, а за тим да их да 
их пре и спи та и од ба ци да би ко нач но от крио соп стве ни глас у епи фа ниј ском 
уз ле ту. Сти вен је ства ра лац и ње го ва бор ба је бор ба за ства ра ње но ве естет-
ске те о ри је.

Ди на ми ка Сти ве но вог са зре ва ња у је зи ку и ви зи ји ствар но сти пред ста-
вље на је у пр ва че ти ри по гла вља ро ма на. Сти ве но во од ра ста ње и фор ми ра ње 
пред ста вље но је као ства ра њу соп стве не есте ти ке у ко јој су „три ства ри 
по треб не за ле по ту: пот пу ност, склад и ја сност“ (џојС 1960: 251). „пре вод“ уче-
ња То ме Аквин ског, „Ad pul cri tu di nem tria re qu i run tur in te gri tas, con stan tia, 
cla ri tas“ (џојС 1960: 251). 

Кључ на реч у Сти ве но вом обра зло же њу сво је ви зи је је „ја сност“. За 
Сти ве на је ле по та ве за на за раз у ме ва ње су шти не и исти не, и уско је по ве-
за на са ми шље њем. Сти ве но ва есте ти ка под ра зу ме ва ин те лек ту ал ни на пор 
умет ни ка да са гле да су шти ну ства ри. Умет ност је на чин да се чо век уз диг не 
из над ис ку ства и чул ног до жи вља ја. Сти вен то ова ко об ја шња ва: 

„Го во ри ти о свим ства ри ма и по ку ша ва ти раз у ме ти њи хо ву при-
ро ду и раз у мев ши је по ку ша ва ти по ла ко и скром но и стал но из ра зи ти, 
ис ти сну ти опет из гру бе зе мље или оног што нам она пру жа, из зву ка и 
об ли ка и бо је ко ји су там нич ке врат ни це на ше ду ше, сли ку ле по те ко ју 
смо ус пе ли да раз у ме мо – то је умет ност“ (џојС 1960: 244).

Су шти на Сти ве но ве естет ске ви зи је во ди пу тем раз у ме ва ња ка кво ће 
објек та: са гле да ва ње објек та у сво јој су шти ни и је дин стве но сти чи ни га ле пим.

„Да би ви део кор пу, твој дух одва ја кор пу од остат ка ви дљи вог све-
ми ра ко ји ни је кор па. … Кад си пој мио кор пу као јед ну ствар и кад си 
је он да ана ли зи рао пре ма ње ном об ли ку и пој мио је као ствар ти вр шиш 

3 [A] for mal, mec ha ni cal, de ter mi na te, un cre a ti ve world.
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је ди ну син те зу ко ја је ло гич ки и естет ски до зво ље на Ти ви диш да је она 
та ствар ко ја је сте и да ни је ни јед на дру га“ (џојС 1960: 251–252). 

Умет нич ка ви зи ја је за Сти ве на пр вен стве но ин те лек ту ал ни уз лет ко ји 
во ди спо зна ји објек та у ње го вој су шти ни – одва ја ње објек та од све та, а за тим 
схва та ње објек та као је дин стве ног и це ло ви тог би ћа. 

Од ба цу ју ћи фи ло зо фи ју све та и умет но сти ко ју је при мио вас пи та њем 
и обра зо ва њем у ве ри и дог ми Сти вен за кљу чу је да умет ност ни је – све тло 
са не ког дру гог све та“ (џојС 1960: 251–252) – ства ри су чу де сне, жи вот је 
чу де сан. Свет је чу де сан по се би, ин те лек ту ал на спо зна ја су шти не ства ри, 
схва та ње обје ка та као све та по се би. Џојс ства ра у окви ру мо дер ни стич ке 
ви зи је све та ко ја чу де сним и из ван ред ним сма тра обич не ства ри, ко ја про-
мо ви ше схва та ње објек та као чи стог објек та. Овај мо дер ни стич ки прин цип 
мо жда је нај лак ше уо чи ти у ли ков ним умет но сти ма. На по љу ли ков них 
умет но сти Мар сел Ди шан, Мен Реи и Па бло Пи ка со, из ме ђу оста лих ства-
ра ли су окви ру ви зи је исто вет не са Сти ве но вом, „от кри ва ју ћи“ сва ко днев-
не објек те (СинГер 1990: 463). Обра ти мо се по но во Винт ге штај ну за ко га је 
је зик по се би чу де сан и мо же да из ра зи ту чу де сност јед но став но, сво јом 
фор мом, „Пра ви је зич ки из раз за чу до по сто ја ња све та… је сте сам је зик“ 
(WittGenstein 1965: 11)4. У при ро ди мо дер ни зма је от кри ва ње чу да обич них 
ства ри и њи хов умет нич ки из раз. У умет но сти при по ве да ња то је је зик. 

Сти ве но ва есте ти ка ко ја сле ди уче ња Ари сто те ла и Аквин ског за сно ва-
на је на чул ној спо зна ји све та. Ин те лект, ме ђу тим обез бе ђу је ду бље раз у ме-
ва ње све та, Умет ност је пре ва зи ла же ње чул ног до жи вља ја јер са др жи раз у ме-
ва ње. Чул ни и ин те лек ту ал ни до жи вља ја све та ује ди њу ју се у епи фа ни ји 
ко ја пред ста вља, „тре ну так у ко ме дух ко ји се већ за у ста вио пред ње ном 
це ли ном и био оча ран ње ним скла дом све тло по и ма то нај у зви ше ни је свој-
ство ле по те, ту чи сти ја сност естет ске ...“ (џојС 1960: 252). О епи фа ни ји Џојс 
го во ри ди рект но у ро ма ну Ју нак Сти вен. Џојс об ја вљу је да је „сат на ку ли 
Ба ласт офис спо со бан да про из ве де епи фа ни ју,“ под ко јом под ра зу ме ва 
„из не над ни ду хов ни до жи вљај“ (joyCe 1963: 211)5. 

Епи фа ни ја пред ста вља Џој сов на ра тив ни ру ко пис. Осим то га што по-
ве зу је чул ни и ми са о ни до жи вљај у рас ко шном по љу умет но сти, епи фа ни ја 
је и нај и зра зи ти ја на ра тив на ма ни фе ста ци ја уза јам но сти из ме ђу ис ку ства 
и је зи ка у Џој со вом тек сту. Ако го во ри мо о епи фа ни ји у Пор тре ту она све-
до чи о ге не зи Сти ве но вог ми шље ња и ње на фор ма пред ста вља ме та фо ру 
Сти ве но вог пу та од ка то лич ког вас пи та ња, пре ко пре да но сти све ште нич ком 
по зи ву, до при хва та ња схо ла стич ких иде ја и нај зад, оства ре њу у умет но сти 
ре чи. На и ме, епи фа ни ја је Бо го ја вљен ска ноћ, два на е ста ноћ од ро ђе ња Ису са 
Хри сто са, ноћ у ко јој су се мла дом бо гу ја ви ла три му дра ца. У предхри шћан-

4 The right ex pres si on in lan gu a ge for the mi rac le of the exi sten ce of the world, tho ugh it 
is not any pro po si tion in lan gu a ge, is the exi sten ce of lan gu a ge. 

5 [t]he clock of the Bal last Of fi ce was ca pa ble of an epip hany.
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ско до ба епи фа ни ја, грч ки epip ha ne ia, та ко ђе је би ла ве за на за тре нут ке ука-
зи ва ња бо го ва и њи хо ве све тле му дро сти. Зна че ње епи фа ни је би ло је све до 
два де се тог ве ка ду хов но. Џојс га, ме ђу тим ве зу је за све тов но и три ви јал но. 
Тај, „из ме над ни ду хов ни до жи вљај [настаје] или у вул гар но сти го во ра или 
у је дин стве ном бље ску ко ји се до го ди у сâмом уму“ (џојС 1960: 211). Та ко 
Сти вен ства ра но во зна че ње пој ма ко је до тад ис кљу чи во ду хов но от кро ве ње 
про ши ру је на спо зна ју су шти не обич ног, три ви јал ног објек та. Ле по та објек та 
огле да се у раз у ме ва њу ње го ве су шти не, као и у са гле да ва њу ње го ве по је-
ди нач но сти и це ло ви то сти. 

Иа ко у Пор тре ту, Џојс не го во ри екс пли цит но о епи фа ни ји, не дво сми-
сле но епи фа ниј ска епи зо да у тек сту ро ма на пред ста вља из раз Сти ве но ве 
естет ске ви зи је као спо ја чул ног, ин те лек ту ал ног и естет ског до жи вља ја:

„Јед на де вој ка ста ја ла је пред њим усред по то ка, са ма и ти ха, гле-
да ју ћи ка пу чи ни… Ње на ду га пла ва ко са би ла је де во јач ка и де во јач ко је 
би ло и ње но ли це дир ну то чу дом смрт не ле по те… ’Бо же не бе ски! За клик-
та Сти ве но ва ду ша, да ју ћи оду шка про фа ној ра до сти’“ (џојС 1960: 201). 

Сти ве нов из бор ре чи, на чин на ко ји име ну је чул но ис ку ство и спо зна ја 
ле по те у ка кво ћи при зо ра и про фа ној ра до сти, из ра жа ва ју ње го во оформ ље-
ње у је зи ку. Ко ли ко Сти вен осми шља ва је зик ка ко би удо мио но во ис ку ство, 
је зик по врат но фор ми ра Сти ве на, Сти ве но во од ра ста ње, бор ба и ре волт пред-
ста вље ни су као бор ба са је зи ком. Ње гов је зик га од ре ђу је и он про на ла зи 
но ви је зик ка ко би по стао умет ник. Ка ко Лан сер при ме ћу је Сти вен по чи ње 
да пи ше сво јој жи вот сво јим је зи ком (lanser 1979: 417).

Сти ве но ву естет ску те о ри ју тре ба ло би по сма тра ти са мо у окви ру Сти-
ве но вог од ра ста ња и пор та ге за иден ти те том. Ње го ва ви зи ја пред ста вља из-
раз осо бе ног ис ку ства све та, са жи ма ња тра ди ци је и пре ва зи ла же ња гра ни ца 
све та у ко ме је ро ђен. Естет ска пер цеп ци ја је у Сти ве но вој ин тер пре та ци ји 
у су шти ни епи фа ниј ска, от кро ве ње су шти не ства ри чи ји опа жај ду гу је чу-
ли ма. „Ду ша нај о бич ни је ства ри из гле да нам оба сја на све тло шћу спо зна је“ 
(joyCe 1963: 213)6.

Џој со во по и гра ва ње је зич ком фор мом у Пор тре ту умет ни ка у мла до
сти са мо је по че так Џој со ве по тра ге за сми слом у ре чи ма ко је ће се на ста-
ви ти у ње го вим ка сни јим де ли ма Уликс и Фи не га но во бде ње. Џојс де ли мо-
дер ни стич ко не по ве ре ње у мо гућ но сти је зи ка да ис ка жу сми сао по ја ва из 
ствар но сти и та ко је пред ста ве у тек сту. У јед ној од те о риј ских рас пра ва са 
сво јим дру га ри ма, ко ји ма текст оби лу је мла ди Сти вен по ку ша ва да од го-
во ри на пи та ње шта је љу бав. Сти вен јед но став но при зна је да „не зна шта 
зна чи та […] реч“ (џојС 1960: 286).

О је зи ку ро ма на пи ше Зо ран Па у но вић у есе ју Опо ра но стал ги ја Џеј мса 
Џој са раз ма тра ју ћи га у кон тек сту фор ме „чуд ног и чу де сног bil dun gsro ma na“. 

6 [T]he soul of the com mo nest ob ject se ems to us ra di ant.
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Па у но вић ис ти че да је зик „жи ви и од ра ста са глав ним ју на ком кроз про цес 
осло ба ђа ња од сте га је зи ка, на ци је и ве ре“ (пауновић 2006: 123). Ва жно сти 
ре чи у Џој со вом све ту и упо зна ва њу све та пу тем је зи ка пи ше Све то зар Ко-
ље вић у есе ју Ро ман о ре чи ма у бе о град ском ча со пи су Књи жев ност (1967). 
За Ко ље ви ћа је је зик , глав на те ма Пор тре та, и ме та фо рич ки спа ја у по ступ-
ку са зна ва ња све та Пор трет са тра ди ци јом ро ма неск ног жан ра, бу ду ћи да 
је ис тра жи ва ње све та пу тем је зи ка јед но од нај са та ри јих на ра тив них по сту-
па ка: оно Џој са спа ја са сво јим књи жев ним пре ци ма по пут Сер ван те са (ко-
љевић 1967: 3–16). Ко ље вић ће се на „вар љи вост ре чи“ освр ну ти још јед ном 
у есе ју Вар љи вост Џој со вих ре чи, из збир ке есе ја о ен гле ским пи сци ма Ху мор 
и мит (1968) Све то зар Ко ље вић го во ри о је зи ку као осно ви за схва та ње Џој-
со вог иро нич ног од но са пре ма све ту. Есеј го во ри о то ме да при по ве да ње цр пе 
енер ги ју из тен зи је из ме ђу је зи ка и ис ку ства, ко ји би се мо гли про ту ма чи ти 
и као „ли тур ги ја и ла кр ди ја“ (кољевић 1968: 204). При че му, „је зик има обе-
леж ја ли тур ги је, а ис ку ство ла кр ди је“. „Вар љи вост ре чи је“, сма тра Ко ље вић, 
„пут за раз у ме ва ње све та“ (кољевић 1968: 206). Ло мље ње ре чи, се ман ти ке 
и син так се, пи ше Ко ље вић у овом есе ју, је типчно Џој сов ско ства ра ње уну-
тра шњег су ко ба у ре чи пре фи гу ри ра Сти ве но ве су ко бе са по рет ком дру штва 
чи ји је је зик ме та фо рич ни гла сно го вор ник (кољевић 1968: 206). 

Пу тем је зи ка Сти ве но во ис ку ство све та ис пре пле те но је са ње го вим 
днев ним рит мом са др жа ном у сва ко днев ни ци и ши ре, у на ци о нал ној исто-
ри ји. Овај прин цип нај у оч љи ви ји је у Сти ве но вом днев ни ку у пе том по глав љу 
ро ма на ко јим се Пор трет за вр ша ва. Он пред ста вља по твр ду нео дво ји во сти 
Сти ве но вог по ре кла и ис ку ства жи во та, тен зи ју из ме ђу ин ди ви ду ал не и ко-
лек тив не све сти. Днев ник пред ста вља сво је вр сну ано та ци ју фа за Сти ве но вог 
раз во ја, су ми ра ње те о ри је, сла вље ње ис ку ства, све ово на пи са но „но вим“ 
је зи ком. 

„5. април. Обе сно про ле ће. Хи три обла ци. О жи во те! Там на ре ка 
ус ко ви тла не мут не во де ко ју су ја бу ке по су ле сво јим не жним бе ха ром. 
Де во јач ке очи ме ђу ли шћем. Де вој ке ћед не и обе сне. [...] Хо пла!” (џојС 
1960: 299).

У днев нич кој фор ми, вре ме и је зик сти чу се у Сти ве но вој ре ше но сти 
да у ко вач ни ци сво је ду ше ис ку је још не ство ре ну свест свог на ро да. Упра-
во је на сле ђе, „ове мре же“ ко ји ма Сти вен за ми шља свој бу ду ћи „лет“ оно 
што спа ја про шло сти и бу дућ ност и, ко нач но, чи ни тај „лет“. Сти ве нов днев-
ник та ко пред ста вља сво јом фор мом сво је вр сну вре мен ску сту ди ју у ко јој 
су по при ро ди ства ри улан ча на два вре мен ска то ка, уну тра шњи и спо ља шњи 
та ко да днев ник, у фор мал ном сми слу ан ти ци пи ра на ра тив ну тех ни ку уну-
тра шњег мо но ло га (burGess 1965: 68).

На ра тив на тен зи ја из ме ђу уну тра шњег и спо ља шњег вре ме на пред ста-
вља јед ну од нај у оч љи ви јих ка рак те ри сти ка мо дер ни стич ке про зе. Џојс у 
Пор тре ту на мно го ме ста ис по ља ва ту су штин ску ле жер ност кон цеп ци је 
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вре ме на. „Та ко без вре мен је из гле дао си ви то пли ва здух, та ко ете рич но и 
без лич но ње го во рас по ло же ње, да су му сва вре ме на би ла као јед но“ (џојС 
1960: 197).

Број ни кри тич ки тек сто ви ту ма че Џој сов текст у све тлу Берг со но ве и 
Ели о то ве кон цеп ци је вре ме на. Берг сон и Ели от вре ме ви де као кон ти ну ум, 
као „чи сто тра ја ње“ – уну тра шње тра ја ње и спа ја ње са да шњо сти и про шло-
сти. „Про шлост иш че за ва у са да шњо сти, а са да шњост жи ви са мо за то што 
до но си бу дућ ност” (џојС 1960: 299), пи ше Сти вен у свом днев ни ку. У овом 
ис ка зу од зва ња ју Ели о то ве ре чи, „Вре ме са да шње и вре ме про шло/ Оба су 
мо жда при сут на у вре ме ну бу ду ћем“ (Burnt Nor ton). Бу дућ ност ће опи са ти 
са да шњост, сма тра Берг сон, по истом прин ци пу по ко ме са да шњост ту ма-
чи про шлост (berGson 1911: 362).

Ако се по но во освр не мо на Џој сов текст ла ко ће мо уо чи ти по ду дар ност 
са Берг со но вом фи ло зо фи јом, „Овај на род и ова зе мља и овај жи вот су ме 
ство ри ли. Из ра зи ћу се она ко ка кав сам“ (џојС 1960: 239). Кон ти ну и тет про-
шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти пред ста вља Сти ве нов лик, из ра жен у 
ре чи ма де ла, у Сти ве но вом днев ни ку ко ји спа ја ње го ву лич ност у вре мен-
ском кон ти ну у му. Сти вен је по стао ње го ва реч, је зик и свет у чи стој спо-
зна ји. Исто вре ме но то је нај чи сти ји вид мо дер ни стич ког из ра за кроз фор му. 
Фор ма Сти ве но вог днев ни ка, но ви је зик, и на чин на ко ји је Сти вен иза ткао 
текст из ра жа ва ју су шти ну ње го вих ми сли: чин ства ра ња ви зи је све та. Је зич-
ка фор ма је исто вре ме но и су шти на тог чи на. 

Још је дан ва жан еле ме нат Џој со вог де ла ко ја га ста вља под окри ље мо-
дер ни стич ке по е ти ке је сте ми то ло ги ја. Сти вен и ње гов отац Сај мон Де да лус 
бу де не по сред ну асо ци ја ци ју на мит ски пар оца и си на, Де да ла и ње го вог 
си на Ика ра. По пут Сти ве но вог оца Сај мо на ко ји у по чет ку ства ра Сти ве на, 
ње гов лик у је зи ку и при по ве да њу, мит ски Де дал је гра ди тељ. У ми ту Де дал 
гра ди крит ски ла ви ринт. Сим бо лич но сва ки ла ви ринт је за то че ни штво. Син, 
у Џој со вом ро ма ну, Сти вен жи ви за то чен у том „пр вом“ све ту по ку ша ва ју ћи 
да про на ђе из лаз и све тлост. У мит ској при чи отац му је са гра дио кри ла, као 
што су тра ди ци ја и на сле ђе Сти ве ну са гра ди ли кри ла на ко ји ма ће се ви ну ти 
и по че ти свој пра ви, опа сан лет, „да ле тим на тим кри ли ма“. Ро ман по чи ње 
та ко што Де дал гра ди Сти ве нов пор трет у при по вед ном тек сту, а на кра ју га 
Сти вен опи су је као „ста рог за на тли ју“ док се Џојс на го ве шта ва, спре ма на 
соп стве ни, опа сни „лет“. Ана ли зе ми то ло шких ко но та ци ја тек ста пред ста-
вља ју јед ну од кон стант них пре о ку па ци ја кри тич ке ре цеп ци је. О овој те ми 
по сто је зна чај ни ра до ви и у окви ру срп ске крит ке. О ми то ло ги ји у Пор тре ту 
пи ше Ан дреа Ми ле тић По пов у два тек ста под на зи вом Ми то твор ство у 
ро ма ни ма Џеј мса Џој са и То ма са Ма на: Пор трет умет ни ка у мла до сти, 
Уликс и Ча роб ни брег из 2012. и 1913. го ди не. 

Ин те ре со ва ње за Џој сов ро ман у срп ској књи жев ној кри ти ци тра је већ 
го то во чи тав је дан век. По че ло је све га не ко ли ко го ди на по об ја вљи ва њу 
Пор тре та, 1924, да ле ко пре пр вог пре во да Џој со вог де ла на срп ски 1960. 
го ди не. У сво јој док тор ској те зи Све то зар Иг ња че вић бе ле жи да је Џеј мса 
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Џој са пр ви пут по ме нуо Мар ко Ри стић у бе о град ском ли сту По крет, 1924. 
го ди не на кон чи та ња фран цу ског пре во да Пор тре та Ри стић пи ше „чи ста 
ин фор ма тив ну бе ле шку” из но се ћи оце ну да је Џој сов ре а ли зам обо га ћен 
сим бо лич ким зна че њи ма (иГњаЧевић 1978: 141).

За ни мљи ве су оце не пр вих кри ти ча ра Џој са на срп ском је зи ку ко ји 
по ку ша ва ју да Џој са уте ме ље у тра ди ци ји ре а ли зма де вет на е стог ве ка по ре-
де ћи га са Фло бе ром, До сто јев ским, Стен да лом и Тол сто јем, али и ау то ри-
ма ко ји су пре ва зи ли хо ри зонт по зна тог, као што су Хен ри Џејмс и Хен рик 
Иб зен. У овој гру пи кри ти ча ра је Раст ко Пе тро вић ко ји о Џој су го во ри у 
кон тек сту књи жев не по е ти ке ра ног два де се тог ве ка пред ста вља га као пи сца 
ко ји на пу шта оквир ре а ли зма ис ти чу ћи Џој со ву „обр ну ту пер спек ти ву у 
од но су на пи сце ре а ли зма“ (иГњаЧевиЧ 1978: 143). 

Осим ових по е тич ких раз ма тра ња ра на ре цеп ци ја Џој со вог де ла укљу-
чу је рет ке ус пут не бе ле шке као опис Алек сан дра Ви да ко ви ћа у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку, 1938. го ди не (иГњаЧевиЧ 1978: 148). Бу ду ћи да је Ви-
да ко вић пи сао у освит Дру гог свет ског ра та, у вре ме ка да је мо дер ни зам био 
про шлост и у Ен гле ској, а свет био окре нут дру гим те ма ма, на пу стив ши 
аван гар ду у умет но сти и га јио пред ста ве о умет но сти као ан га жо ва ној, спрем-
ној и од го вор ној. Из Ви да ко ви ће вих ре до ва из ра ња сли ка Џој са као умет ни ка 
уда ље ног од исто ри је ко ји ства ра текст из „лич ног за до вољ ства ура ња ју ћи 
у ми сте ри ју фра за и реч нич ког са зве жђа“ (иГњаЧевић 1978: 148). Не га ти ван 
при звук Ви да ко ви ће ве оце не Џој са мо гао би се при пи са ти оп штој ду хов ној 
кли ми не за до вољ ства и не тр пе љи во сти пре ма умет но сти ко ја ни је у функ-
ци ји уче шћа у пат њи чо ве чан ства у пред ве чер је Дру гог свет ског ра та, гор ком 
раз у ме ва њу и на ди. 

У по сле рат ној ре цеп ци ји Пор тре та по ја вљу ју се пр ве ан глистичке сту-
ди је Џој со вопг де ла из пе ра Све то за ра Бр ки ћа, 1954, у Књи жев ним но ви на ма 
(иГњаЧевић 1978: 151). Бр кић пи ше да је Пор трет де ло ег зор ци зма и ка тар-
зе и да на ста је као пре ла зни текст, „на сре ди ни пи шче вог пу та од ре а ли зма 
пре ма сим бо ли зму“ (иГњаЧевић 1978: 151).

Пр ви срп ски пре вод де ла под на зи вом Пор трет умет ни ка у мла до сти 
об ја вљен је 1960. го ди не у из да њу Но ли та и у пре во ду Пе тра Ћур чи је. Ду шан 
Пу ха ло, у пред го во ру овом из да њу оце њу је да се Џојс пре ма ир ском кул тур-
ном на сле ђу, је зи ку, ре ли ги ји и дру штву од но сио ни хи ли стич ки гра де ћи 
иде ал Ле по те и уме сто ре ли ги је. Пу ха ло ис ти че по бу ну као глав ну ка рак те-
ри сти ку Џој со вог од но са пре ма све ту. Та ко ђе, Пу ха ло пи ше о по ду дар но сти 
Џој со вог жи во та и жи вот ног пу та ју на ка ро ма на. „Сре ди на у ко јој је од ра стао 
Џојс“, пи ше Пу ха ло, „фа на тич ни ка то ли ци зам, ир ски на ци о на ли зам и ску-
че ни хо ри зон ти си ро ма шне и по тла че не зе мље, као и де тињ ство про ве де но 
у је зу ит ском ко ле џу про бу ди ле су ње гов бунт (џојС 1960: 304).

Ше зде се тих го ди на о Пор тре ту пи шу нај по зна ти ји срп ски ан гли сти 
са ста но ви шта ми то ло ги је, је зи ка и фор ме. Ото Би ха љи Ме рин Књи жев ност, 
1962. го во ри о по ве за но сти под све сти са ми том и про на ла же њу уну тра шње 
оп што сти и го во ри о сво ђе њу на оп шту сим бо лич ност ко ја има ко рен у ан тич-
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ком ми ту (иГњаЧевиЧ 1978: 169). Исте го ди не Ран ко Бу гар ски, ана ли зи ра је зик 
и Џој сов по сту пак за по чет у Пор тре ту у ко ме ствар ност са гле да ва кроз 
је зик.

Осим по ме ну тих есе ја Вар љи вост Џој со вих ре чи и Ро ман о ре чи ма Све-
то зар Ко ље вић пи ше у есе ју из 1963. го ди не, Сим бол као за го нет ка или као 
ра све тље ње? – Ели о то ви и Џој со ви мла да лач ки екс пе ри мен ти из збир ке 
есе ја Три јумф ин те ли ген ци је Ко ље вић по себ ну па жњу по све ћу је кон цеп ту 
епи фа ни је. Ко ље вић епи фа ни ју ви ди као спој ре а ли стич ког, на ту ра ли стич-
ког и сим бо ли стич ког ма ни ра у при по ве да њу. У епи фа ни ји се, об ја шња ва 
Ко ље вић, ре а ли стич ки опи са ни фраг мен ти спа ја ју у јед ном тре нут ку у вре-
ме ну кроз сна гу сим бо ла (кољевић 1963: 170). 

У збир ци есе ја о бри тан ским ро ма но пи сци ма два де се тог ве ка (1982) 
Ви да Мар ко вић пи ше у есе ју о Џој су о пи шче вој пре о ку па ци ји „ма гич ном 
мо ћи ре чи“ и уло зи тог по и гра ва ња фор мом у ис пи ти ва њу све та, и фор ми ра-
њу лич но сти умет ни ка оце њу је да је Пор трет Џој со во „нај хар мо нич ни је 
и нај у спе шни је де ло“ (марковић 1982: 101).

У ма ги стар ској те зи о Пор тре ту То ми слав Јо ва но вић го во ри о по ду дар-
но сти у са зре ва њу два умет ни ка Сти ве на и Џој са, „има ги нар ног и ствар ног 
ју на ка“ (Јо ва но вић 2005: 50). Џој сов при каз ин ди ви ду а ли зма, на ци о на ли зма 
и кле ри ка ли зма у ро ма ну Пор трет умет ни ка у мла до сти за пра во го во ри 
о раз во ју и са зре ва њу са мог пи сца. Тра ди ци ја Künstler ro ma na пру жа по го дан 
оквир за ана ли зу (не)ви дљи вих ни ти из ме ђу два умет ни ка, о че му го во ри 
и Зо ран Па у но вић на зи ва ју ћи Сти ве на Де да лу са Џој со вим ал те ре гом, а Пор
трет Џој со вим ве ли ким умет нич ким и жи вот ним ма ни фе стом“ (Па у но вић 
2006: 123).

Сти вен Де да лус, ју нак, тра гач и „све ште ни ка веч не ма ште“ спа ја на 
свом жи вот ном пу ту две књи жев не тра ди ци је, као и две ви зи је све та. Шта 
је за пра во Сти ве нов иден ти тет? Он је сат кан од мит ске на ра ци је о Ика ру, 
ир ске исто риј ске гор чи не и по бед нич ког осе ћа ња услед про на ла ска соп стве-
не „исти не“. Сти ве но ва спрем ност да „жи ви, гре ши, па да и три јум фу је и из-
но ва ства ра жи вот из жи во та“ (џојС 1960: 201) пред ста вља га као мо дер ног 
ан ти хе ро ја. У јед ном од по след њих бе ле жа ка у свом днев ни ку Сти вен за пи-
су је: „Оти ћи! Оти ћи! Ча ро ли је ру ку и гла со ва: бе ле ру ке дру мо ва, њи хо во 
обе ћа ње при сних за гр ља ја и цр не ру ке ве ли ких бро до ва ко је се оцр та ва ју на 
ме се чи ни и њи хо ве при че о да ле ким на ро ди ма“ (џојС 1960: 301). Та ко, на 
по чет ку свог ски тач ког жи во та, где ће му „уда ље ни на ро ди“ би ти род Сти-
вен ан ти ци пи ра лик ан ти ју на ка ко ји ће обе ле жи ти про зу два де се тог ве ка.
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Aleksandra V. Jovanović

THE HUN DREDTH ANNYVER SARY OF A POR TRA IT OF  
THE AR TIST AS A YOUNG MAN

Su  ma  r r y

2016. marks the hun dredth an ni ver sary of the first pu blish of A Por tra it of the Ar tist 
as a Young Man by Ja mes Joyce. It has been re pu blis hed se ve ral ti mes over years in Uni ted 
King dom and Ame ri ca. It has al so been wil dely tran sla ted. Joyce/s text is gro un ded in 
two li te rary tra di ti ons, the ni ne te enth-cen tury re a lism and the bri tish mo der nism of the 
ear lu twen ti eth cen tury. Por tra it is al so lin ked to the Irish na ti o nal hi story and the Irish 
na ti o nal and cul tu ral re vi val. 

The es say di scus ses the main facts of the Irish bat tle for na ti u on hood as the un der-
stan ding of the hi sto ri cal bac kgro und se em to be vi tal for the un der stan ding of Joyce’s 
text. Be si des, the es say de als with the ge ne sis of the ide as and the mes that struc tu re the 
nar ra ti ve of Joyce’s no vel. The es say al so ad dres ses po e ti cal, hi stro i cal and cul tu ral ori gins 
of the text. The es say de als with the fe or ma tion of Step henćs ae stet hic the ory and its 
links with the phi lo sop hi es of Ari sto tle and Tho mas Aqa i nes. Lastly, the es say to uc hes 
upon the is su es of lan gu a ge and ti me in the no vel in the light of joycean spe cial nar ra ti ve 
form of epip hany. The es say al so pre sents the main di rec ti ons of the no vel’s cri ti cal re-
cep tion. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Од сек за ан гли сти ку
nin gi@sbb.rs
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UDC 821.112.2(436).09 Kafka F.

Др Сне жа на С. Ба шча ре вић

КАФ КИ НИ МА ЛИ НА РА ТИ ВИ КАО ОТВО РЕ НЕ ПА РА БО ЛЕ

Ма ли на ра ти ви у ужем сми слу озна ча ва ју крат ку про зу по-
себ ног ква ли те та, тј. са свим од ре ђен жа нр, ко јег осим крат ко ће 
ка рак те ри шу још не ке ком по нен те ко је на ми ни мал ном про сто ру 
оста вља ју мак си ма лан ути сак. У ра ду по ла зи мо од основ не ис тра-
жи вач ке хи по те зе да каф ки јан ски сре за не при че од ли ку је стро га 
ком по зи ци ја, ко ја усту па ме сто на мер ној умет нич кој не до вр ше но сти 
и не из ве но сти. Рад има за циљ да ана ли тич ко-син те тич ном ме то-
дом и фи ло зоф ским и пси хо ло шким при сту пом раз мо три фе но мен 
Каф ки них ма лих на ра ти ва ко ји се не ве зу ју за чвр сте, за тво ре не, 
фор ме. За кљу че но је да они за хва љу ју ћи свом отво ре ном за вр шет ку 
и спо соб но сти на го ве шта ја пред ста вља ју спо ну из ме ђу тра ди ци је 
и ино ва ци је у окви ри ма при по вед не про зе два де се тог ве ка и отво-
ре не па ра бо ле чи ја су зна че ња под ло жна раз ли чи тим ту ма че њи ма 
(фи ло зоф ским, етич ким, есте тич ким, пси хо ло шким), а ипак оста ју 
не до вољ но от кри ве на. 

Кључ не ре чи: Франц Каф ка, ма ли на ра ти ви, отво ре не па ра-
бо ле, ег зи стен ци ја ли зам, ма ни фест.

Упр кос раз у ђе но сти са вре ме не те о ри је, од но сно ти по ло ги је про зе све 
ју је те же пре ци зно кла си фи ко ва ти. Пи та ња књи жев но те о риј ске ти по ло ги је 
ма лих об ли ка су за мр ше на – где, ре ци мо, по јам но ве ле јед ном под ра зу ме ва 
че хо вљев ску крат ко ћу, а дру ги пут до пу шта ши ри ну и ду жи ну свој стве ну 
но ве ли сти ци То ма са Ма на. Под ти по ло шко-мор фо ло шком озна ком по вест 
или при по вест, уо би ча је ном у ру ској и хр ват ској књи жев ној ми сли, под ра-
зу ме ва мо при зо ре „сред ње“ при по вед не фор ме, на по ла пу та из ме ђу при-
по вет ке и ро ма на. Уто ли ко пре што овај об лик, осим пу ке кван ти та тив не 
раз ли ке, одва ја од стан дард не при по вет ке и по не ки струк тур ни и те мат ски 
мо ме нат – у пр вом ре ду ори јен та ци ја на ши ру и раз гра на ти ју сли ку јед не 
сре ди не или за јед ни це, из ван и из над цен три пе тал не усред сре ђе но сти ма ле 
фор ме на је дан до га ђај, јед ног ју на ка и „си жеј ни ак це нат на кра ју“ (ејхенБаум 
1972: 56). Ни је на од мет под се ти ти да но ви ја про за не бе жи ни од кон вен ци ја 



јед ног мар кант ног жан ров ско-ти по ло шког обра сца озна че ног и не го ва ног 
у европ ској и на шој књи жев но сти као чу дач ка но ве ла (Son derlin gsno vel le), 
за тим од при ме не ми ме тич ких и фан та стич ких на че ла. Њих го то во и да 
ни је мо гу ће стро го раз два ја ти, по себ но ако има мо на уму ис ку ство нај ве ћих 
– До сто јев ског, ре ци мо, ко ји зна да ни шта ни је то ли ко фан та стич но као 
ствар ност, или Се за на, ко ји ка же да сли ка ти при ро ду не зна чи ко пи ра ти 
пред мет, не го ре а ли зо ва ти сво ја осе ћа ња. 

Узрок по ја ве крат ке при че1 (ма лог на ра ти ва) те о ре ти ча ри књи жев но сти 
тра же у дез ин те гра ци ји тра ди ци о нал не но ве ли стич ке фор ме и тра га њу за 
но вим на чи ном при ка зи ва ња чо ве ка у ње го вој кон фрон та ци ји са са вре ме ном 
епо хом. На тлу Евро пе крат ка при ча по ја ви ла се у до ба на ту ра ли зма и им-
пре си о ни зма исто вре ме но и не за ви сно у раз ли чи тим на ци о нал ним књи-
жев но сти ма. Пр ви ути ца ји на крат ку при чу по ти чу из Не мач ке. Не мач ки 
пи сци уво де у књи жев ност им пре си о ни стич ки стил ко ји у ми ну ци о зним 
опи си ма при ка зу је но ви став пре ма жи во ту, нај ду бља и нај скри ве ни ја стру-
ја ња све сти кроз уну тра шњи мо но лог.

По зна ти пи сац крат ких при ча, од но сно ма лих на ра ти ва, пра шки Је вреј 
Франц Каф ка ушао је у не мач ку књи жев ност као и ве ћи на ве ли ких пи са ца 
са мо ста лан, раз вив ши се не за ви сно од књи жев них шко ла и књи жев них про-
гра ма оног вре ме на и сре ди не у ко јој се ја вио. Ма ло је пи са ца чи ји је опус 
склад но са ста вљен и пот пу но про жет њи хо вим вла сти тим ста во ви ма да њи-
хо во име по ста не при дев, ка кав је Франц Каф ка. Из раз „каф ки јан ски“ од мах 
по зи ва у ми сли сли ку ма лог, без и ме ног чо ве ка за ро бље ног у ег зи стен ци-
јал ном ко шма ру из ко га не ма из ла за ни бу ђе ња (ЖмеГаЧ 1982: 82). Каф ка је 
об ли ко вао ма ле нара ти ве у чи јем од ра зу са вре ме ни свет пре по зна је соп стве ни 
лик, де ла без ко јих вре ме у ко ме жи ви мо не мо же да се де фи ни ше. Сно ви ђе-
ња и раз ми шља ња овог уса мље ног, изо ло ва ног пи сца у ап сурд ној ствар но сти 
ни су би ла без осно ва. Ње го ва де ла и је дин ствен сен зи би ли тет с ко јим их је 
ства рао, од ко ри сти су за чо ве ко во схва та ње се бе и вла сти те људ ско сти.

Је дан део књи жев не кри ти ке сма тра да Каф ки но ту ма че ње све та са др жи 
ка ко над ре а ли стич ке та ко и екс пре си о ни стич ке цр те. Али, у крај њој ли ни ји, 
Каф ка се не мо же свр ста ти ни у јед ну умет нич ку шко лу, ни ти се мо же ве за-
ти и за је дан од ре ђе ни стил. Ње го ва из ну тра по кре та на умет ност из ра жа ва ња 
то ли ко је ти ха да из бе га ва све што је на гла ше но и осе ћај но, па те тич но, 
екс пло зив но. Ње гов стил де лу је ја сно, тре зве но и са из ван ред ном оштри ном 
оцр та ва пси хич ка зби ва ња.

За Каф ку мо же мо ре ћи да је је дан од нај у збу дљи ви јих слу ча је ва европ-
ске књи жев но сти у пр вим де це ни ја ма два де се тог ве ка. Ме ђу нај зна чај ни јим 

1 У ши рем сми слу пред ста вља крат ку про зну еп ску фор му ко ја у на ра тив ном об ли ку 
об ра ђу је би ло ка кву те ма ти ку; у ужем сми слу озна ча ва крат ку про зу по себ ног ква ли те та, 
тј. са свим од ре ђен жа нр, ко јег осим крат ко ће ка рак те ри шу још не ке ком по нен те, а пре све га 
до бро ор га ни зо ва на рад ња, усме ре на ка од ре ђе ном ци љу, ко ји је го то во не у ми тан. Мо гу ћи 
су обр ти ко ји, не пред ви ђе ни у усло ви ма сва ко днев ног жи во та, де лу ју нео че ки ва но и сна жно, 
те та ко на ми ни мал ном про сто ру оста вља ју мак си ма лан ути сак.
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европ ским пи сци ма Каф ки ног вре ме на ско ро да не ма ни јед ног ко ји ни је 
на пи сао је дан или ви ше про грам ско-ма ни фе ста тив них тек сто ва. Франц 
Каф ка ни је тво рац ни јед ног по ет ског ма ни фе ста, ни ти ау то по е тич ког кри-
тич ког тек ста, али по ет ско-ма ни фе ста тив ни ис ка зи про жи ма ју ње го ве књи-
жев не тек сто ве. У под тек сту ње го вих ма лих на ра ти ва мо гу ће је иш чи та ва ти 
про грам ско-ма ни фе ста тив не ис ка зе, ма ни фе сте, или, мани фест-до ку мен те 
као по се бан и осо бен пе снич ки про грам без кла сич ног ти па ма ни фе ста. То 
је про грам успе шно ис пи сан у фраг мен ти ма. У том кон тек сту тре ба ло би 
пре вред но ва ти ње гов при по ве дач ки опус, као отво ре ну па ра бо лу. Ме ђу тим, 
у каф ки јан ски сре за ним при ча ма по сто ји још не што. Стро га ком по зи ци ја, 
не ка да, усту па ме сто на мер ној умет нич кој не до вр ше но сти и не из ве но сти. 
Ови ма ли на ра ти ви се не ве зу ју за чвр сте, за тво ре не фор ме. За хваљу ју ћи 
свом отво ре ном за вр шет ку и спо соб но сти на го ве шта ја, они су спо на из ме ђу 
тра ди ци је и ино ва ци је у окви ри ма при по вед не про зе два де се тог ве ка и под-
ло жни су раз ли чи тим ту ма че њи ма (фи ло зоф ским, етич ким, есте тич ким, 
пси хо ло шким), а ипак оста ју не до вољ но от кри ве ни.

Ег зи стен ци ја ли сти2 ви де Каф ки но оча ја ње као те мељ на ко јем се гра ди 
ау тен тич но по сто ја ње, дру ги пре по зна ју не у ро зе на ста ле услед су ко ба са 
оцем, а тре ћи ис ти чу дру штве ну кри ти ку, при ка зи ва ње не људ ско сти моћ них 
др жав них аге на та, на си ља и вар вар ства ко је вре ба ју ис под по вр ши не нор-
мал но сти, док се над ре а ли сти ди ве стал ном на ме та њу ап сур да. Тре ба ис та ћи 
да је Каф ка го во рио да су де ла Се ре на Кјер ке го ра, оца ег зи стен ци јал не фи-
ло зо фи је, на ње га из вр ши ла ве ли ки ути цај, па је ве ро ват но сто га и по ку ша вао 
да ства ра по угле ду на иде ал овог дан ског фи ло зо фа. У сре ди шту за ни ма ња 
ег зи стен ци јал не фи ло зо фи је на ла зи се чо век, по је ди нац, ње го ва сло бо да, 
ње го во са мо о ства ре ње. Два еле мен та ко ја де фи ни шу ег зи стен ци ја ли стич ке 
по гле де су бри га за по сто ја ње и на гла сак на зна ча ју по је дин ца. Са свим је 
при род но да је нај јед но став ни ја фор ма за ис ка зи ва ње ег зи стен ци ја ли стич ке 
фи ло зо фи је, упра во, умет нич ка фор ма. 

Ни су рет ки ту ма чи Каф ки ног де ла ко ји твр де да је реч о ве ли ком ства-
ра лач ком све до чан ству о оту ђе ном чо ве ку. Та ко је Ро же Га ро ди у свом де лу 
О ре а ли зму без оба ла на пи сао сле де ће: 

2 Ег зи стен ци ја ли зам је фи ло зоф ски пра вац ко ји се ба ви про бле мом људ ске ег зи стен-
ци је, од но сно ње ним по љу ља ним те ме љи ма бу ду ћи да се ја вља на кон Пр вог свет ског ра та. 
Те мељ на те за ег зи стен ци ја ли ста је сте „ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји“. Осим фи ло зо фи је 
про бле ми ма ег зи стен ци ја ли зма ба ви се и књи жев ност, та ко да има мао не ко ли ко књи жев-
них ре мек де ла ко ја су под стак ну та ег зи стен ци ја ли стич ком фи ло зо фи јом, као што је ро ман 
ар ген тин ског пи сца Ер не ста Са ба та О ју на ци ма и гро бо ви ма. Као пи сци књи жев них де ла 
су се оку ша ли и са ми фи ло зо фи ег зи стен ци ја ли зма по пут Сар тра и Ка ми ја, што је ре зул то-
ва ло но вим књи жев ним де ли ма као што су Муч ни на и Стра нац. Кључ ним де лом ег зи стен-
ци ја ли стич ке фи ло зо фи је сма тра се Бит ка и вре ме Мар ти на Хај де ге ра. Зна чај ни пред став-
ни ци су: Жан-Пол Сар тр, Ал бер Ка ми, Ер не сто Са ба то, Карл Ја сперс, Мар тин Хај де гер, 
Се рен Кјер ке гор, До сто јев ски, Фри дрих Ни че, Франц Каф ка.
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„Свет што га Каф ка до жи вља ва свет је оту ђе ња. Свет су ко ба. Свет 
дво стру ког чо ве ка. Свет, та ко ђе, у ко јем чо век гу би свест о сво јој по дво-
је но сти, где се пре пу шта сну. Уну тра шњи свет Каф кин са чи њен је од 
осе ћа ја да при па да оном све ту оту ђе ња, да је уро њен у ње му и од стра сне 
же ље да про бу ди спа ва че на истин ски жи вот“ (1968: 109).

Каф ка је по ја ча вао оту ђе ње и био је је дан од осни ва ча оту ђе не књи-
жев но сти, ко ја при ка зу је наш свет не схва тљи вим и ап сурд ним. Ми смо се, 
у овом ра ду, од лу чи ли да ука же мо на оне при че у ко ји ма је на че ло ег зи стен-
ци јал не за тво ре но сти оства ре но на го то во вир ту о зан на чин. То су при че 
по ли ва лент не зна че њи ма ко је пред ста вља ју истин ску ениг му не са мо за 
про у ча ва ње Каф ки ног књи жев ног опу са већ и за кри ти ча ре ко ји по ку ша ва ју 
не ке ана ло ги је про на ћи у де ли ма слич них и срод них пи са ца. У при чи По вра
так глав ни ју нак пред кућ ним вра ти ма из ја вљу је: „Што ду же чо век окле ва 
пред вра ти ма, то ви ше по ста је туђ. Шта би би ло кад би сад не ко отво рио 
вра та и не што ме за пи тао?“ (кафка 2003: 364). Пр ва, на ве де на, ре че ни ца не 
го во ри са мо о људ ској ег зи стен ци ји у злим вре ме ни ма, већ пред ста вља фраг-
мен тар ни, ма ни фе ста тив ни пи шчев ис каз у ко ме је са др жа но јед но од на че ла 
ње го ве по е ти ке.

Ли ко ви ко је Каф ка опи су је ни су ни „ја“ ни „оно“. Слич на су сен ка ма, 
не пла стич на, не ка вр ста „под-ја“, ко ја се кре ћу у про сто ру. Они леб де у ма-
гло ви тој све тло сти сум ње и отво ре них пи та ња ко ја ће оста ти без од го во ра. 
Осе ћа ње кри ви це, страх од ме ха ни зо ва ног све та, ко ји је у сво јој пре ци зно-
сти не ми ло ср дан, а у исти мах не до ку чив, оцр та ни су апер спек тив ним са гле-
да ва њем без из ла зно сти. Аде ква тан при мер је при ча Не сре ћан жи вот, ко ја 
ова ко по чи ње:

„Кад је већ по ста ло не под но шљи во – јед ном пред ве че у но вем бру – и 
кад сам пре ко уза ног те пи ха у сво јој со би тр чао као по тр ка ли шту, за пла-
шен при зо ром осве тље не ули це опет се окре нуо, и у ду би ни со бе, у дну 
огле да ла, ипак по но во ви део нов циљ, и кад сам крик нуо, са мо да бих чуо 
крик, ко ме се ни шта не ода зи ва и ко ме ни шта не од у зи ма ни сна гу кри ча ња, 
те се та ко пе ње у вис, без про тив те же, и не мо же пре ста ти чак ни ка да 
за не ми – у зи ду су се отво ри ла вра та, ве о ма хи тро, јер је хи три на би ла 
нео п ход на и јер су се чак и ко њи за прег ну ти у ко ла, до ле на ули ци, про-
пи ња ли као по мах ни та ли ко њи у би ци, из ла жу ћи гр ла“ (кафка 2003: 98).

Ве о ма нео бич но Каф ка је при ка зао не моћ ног чо ве ка ко ји се не пре ста но 
тру ди да схва ти што се од ње га тра жи, иа ко ре зул тат не ће за ви си ти од ње-
го вог схва та ња, не го од ње го вог ста ва. О то ме све до чи при ча На по врат ку 
у дом. На во ди мо њен кра ћи од ло мак:

„Са мо кад ула зим у сво ју со бу, са мо он да по ста јем мал чи це за ми-
шљен, ма да не мо гу ре ћи да сам се за вре ме пе ња ња уза сте пе ни це се тио 
не чег о че му би вре де ло раз ми шља ти. Не по ма же ми мно го што ши ром 
отва рам про зор и што у јед ној ба шти још сви ра му зи ка“ (кафка 2003: 66).
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Суд би на чо ве ка у ње го вим при ча ма је та ко сна жна, да је мо же мо на-
зва ти те мељ цем за кон цеп ци ју по је дин ца у са вре ме ној ли те ра ту ри. Ова кво 
пи са ње на ста ло је из по тре бе да се раз ре ше ми са о не ди ле ме, да се пи сац 
по ве ри, ис по ве ди, да по ве де уну тра шњи ди ја лог са са мим со бом и пре до чи 
ви зи ју ни шта ви ла и бе сми сла ко ји за хва та ју ци ви ли за ци ју. У при чи Не сре ћа 
ма то рог мом ка то је еви дент но:

„Чи ни се та ко страш но оста ти ма тор мо мак, као стар и уз те гоб но 
чу ва ње до сто јан ства мо ли ти за при јем кад же лиш да про ве деш ве че са 
љу ди ма, би ти бо ле стан и из угла сво је по сте ље не де ља ма гле да ти пра зну 
со бу, увек се опра шта ти пред ка пи јом, ни кад не хи та ти уза сте пе ни це 
са сво јом же ном, у со би има ти са мо по боч на вра та, ко ја во де у ту ђе ста-
но ве, ве че ру но си ти ку ћи у јед ној ру ци, би ти при ну ђен да се ди виш ту ђој 
де ци, не сме ју ћи да не пре ста но по на вљаш: „Ја не мам де це“, по де ша ва ти 
свој из глед и по на ша ње пре ма јед ном или дво ји ци ма то рих мо ма ка из 
мла дић ких успо ме на“ (кафка 2003: 103).

При че ка рак те ри ше још и раз би ја ње хро но ло ги је до га ђа ја и до га ђа ња. 
Он сво је нај бо ље при че за по чи ње из нај не по сред ни јег цен тра зби ва ња, као 
у Раз об ли ча ва њу ва ра ли це: „Нај зад, око де сет уве че, с не ким чо ве ком ко јег 
сам од ра ни је тек по вр шно по зна вао, а ко ји ми се са да нео че ки ва но при дру-
жио и два са та ме ву као кроз ули це, при спео сам пред го спод ску ку ћу где 
сам био по зван на при јем“ (кафка 2003: 104).

Ра ди се, да кле, о не кој вр сти има ги на тив ног па лимп се ста, што по твр-
ђу је на шу те зу да је Каф ка из у зет но асо ци ја ти ван тип и да се бе пред ста вља 
као ме ди јум за на ста ја ње са мог де ла. Бу ду ћи да се у све му др жи соп стев ног 
ста но ви шта, очи глед но је да се ра ди о пи сцу са ве о ма ис тан ча ним уку сом. 
Он са скеп сом по сма тра са да шњи жи вот. То ста но ви ште бра ни сли ком рас-
по ло же ња у при чи Тр го вац: „Мо гу ће је да не ки љу ди осе ћа ју са жа ље ње пре-
ма ме ни, али ја то уоп ште не осе ћам. Мо ја ма ла рад ња ми за да је до ста бри га, 
од ко јих ме бо ли под че лом и сле по оч ни ца ма...“ (кафка 2003: 62).

Шкрт у опи си ма, Каф ка на сто ји да ре чи ма су зи про стор, а да га исто-
вре ме но про ши ри зна че њи ма и за го ва ра ан ти но ми ју: ре ћи све у мни ни мал ном 
бро ју ре чи. Оту да че сто у ње го вим при ча ма на ла зи мо са жи ма ња, по ку шај 
ла пи дар ног ис ка зи ва ња. Та ква је при ча Ма ла ба сна, од све га не ко ли ко ре до-
ва. Глав ни ју нак, миш, екс пи ли ци ра Каф кин став о по ло жа ју жи вих би ћа у 
све ту ре чи ма: „Ах, свет се сва ког да на све ви ше су жа ва“ (кафка 2003: 363). 

Још јед на ка рак те ри сти ка Каф ки ног де ла је сте да он тран спо ну је жи вот-
ну гра ђу. У при по ве ци Де ца на дру му не из ми шља до га ђа је не го их пам ти 
још из нај ра ни јег де тињ ства и уно си у сво је при че. Ци ти ра из ве сне до га ђа-
је она ко ка ко су се де си ли, или са ма лим пре и на ча ва њи ма: „Се део сам на 
на шој ма лој љу ља шци, упра во сам се од ма рао ме ђу др ве ћем у ба шти сво јих 
ро ди те ља“ (кафка 2003: 56). 

С об зи ром на ти по ло шку ин тер фе рен ци ју, Каф ки не ма ле на ра ти ве мо-
ра мо по сма тра ти и као део ве ће књи жев не це ли не, јер по ка зу ју не ке од 
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тен ден ци ја ко је се огле да ју у ко му ни ка ци ји раз ли чи тих обла сти ду хов них 
де лат но сти, пре свих фи ло зо фи је. То нам да је за пра во да их на зо ве мо ег зи
стен ци јал ном про зом, у оном сми слу у ко ме је она де фи ни са на у фи ло зо фи ји 
ли те ра ту ре и фи ло зо фи ји ег зи стен ци је као „ин ди рект на фор ма фи ло зоф ског 
из ра жа ва ња“.

По шту ју ћи об у хват ност овог тер ми на, у књи зи Увод у фи ло зо фи ју ег зи
стен ци је, Жан Бо фре де фи ни ше фи ло зо фи ју ег зи стен ци је на сле де ћи на чин: 
„Вр ло упо ште но на зи ва ће мо, да кле, ег зи стен ци јал ном сва ку фи ло зо фи ју 
ко ја се устре мљу је ди рект но на људ ску ег зи стен ци ју, да би из ву кла на ви де ло, 
али ужи во, за го нет ку што чо век пред ста вља за са мог се бе“ (1977: 42). Мир ко 
Зу ро вац, пи сац ин струк тив ног пред го во ра по ме ну тој књи зи, та ко ђе за кљу-
чу је да фи ло зо фи, „на сто је да об ја сне људ ску при ро ду у ко јој су сва ње на 
свој ства сра сла у јед но, кон крет но и не ра ста вљи во жи во је дин ство ко је се 
од у пи ре сва ком ра ста вља њу и си сте ма ти зо ва њу“ (1977: 17).

Два на ве де на опре де ље ња: да ре ши не ке од ег зи стен ци јал них за го нет ки 
и да до пре у нео т кри ве не сфе ре људ ске при ро де, ма да ни је фи ло зоф, а ње-
го во де ло је да ле ко од то га да бу де фи ло зоф ски трак тат, имао је за циљ и 
Франц Каф ка у сво јим при ча ма. Ње го ви ју на ци ту ма че свет у се би и око 
се бе. Они су ми сли о ци ко ји „жи ве сво ју ми сао“. То се ла ко мо же уо чи ти у 
причи Чи гра, где је глав ни лик фи ло зоф ко јег би „чим би ухва тио чи гру док 
се још вр ти, об у зе ла сре ћа, али са мо за тре ну так. Он је, на и ме, ве ро вао да 
је са зна ње би ло ко је сит ни це – па та ко, на при мер и чи гре ко ја се вр ти – до вољ-
но за са зна ње оп ште га. Ако се нај сит ни ја сит ни ца за и ста спо зна, све ће би ти 
спо зна то – и он се за то ба вио са мо чи гром ко ја се вр ти“ (кафка 2003: 362).

Ди ја лек ти ка Каф ки ног ми шље ња огле да се у не пре кид ном су прот ста-
вља њу ре ле вант них по ја ва и про це са: фи зич ко-ме та фи зич ко, по је ди нач но-
-оп ште, те о риј ско-прак тич но, емо тив но-ин те лек ту ал но. Он је све стан да је 
не мо гу ће оства ри ти веч ну исти ну, од но сно „без лич ну објек тив ну исти ну“, 
те чи та о цу ну ди су бјек тив ну сли ку све та. Она је гра ђе на на кри тич кој про-
јек ци ји и ре ла ти ви за ци ји од ре ђе них вред но сти ег зи стен ци је, у по ку ша ју да 
се свет „ум но об ли ку је“, да се, ма кар и при вид но уса гла се мно ге ње го ве 
ан ти но ми је. Сто га је схва тљи во што ње го ви ју на ци лу та ју „ла ви рин ти ма 
соп стве не суд би не“. Он у мо мен ту ка да ње гов ми са о ни на пор ула зи у вид но 
и слу шно по ље чи та о ца фор му ли ше сво ја ста но ви шта, ства ра ути сак соп стве-
ног од ви ја ња ми са о них про це са. Тај на пи шче ве су ге стив но сти ле жи упра во 
у чи ње ни ци да је ју нак нео п хо дан у све ту у ко ме ег зи сти ра.

Ју на ци при ча на дах ну то ства ра ју свој и ту ђи мо рал ни пор трет по ка-
зу ју ћи ме ђу соб ну за ви сност чо ве ко вог ми кро ко смо са и ма кро ко смо са. Они 
раз ми шља ју о мно гим про це си ма и по ја ва ма, кре ћу ћи се у ши ро ком лу ку 
од ап со лу ти за ци је (ре ђе) до ре ла ти ви за ци је (че шће). Не спо соб ност да до пру 
до ко нач не и пот пу не исти не, да са вла да ју мно го вр сне пре пре ке, на го ни их 
на скеп тич не за кључ ке.

За на шу ана ли зу Каф ки них ма лих на ра ти ва ва жан је и тер мин „мо је 
вре ме“ или „пу ни на вре ме на“ (plénti tu de des temsp), ка ко је на зи ва Жа на 



Херш (1998: 59). За ју на ке при ча то вре ме ни је са мо зна чај но из аспек та про-
у ча ва ња по е ти ке вре ме на, не го пре вас ход но из аспек та про у ча ва ња „ау тен-
тич не ег зи стен ци је“ ју на ка, од но сно њи хо вог, а ти ме и пи шче вог по и ма ња 
вре ме ни то сти и ка те го ри ја ве за них за њу. Ту, пре све га, ми сли мо на пи шчев 
ин ди ви ду а ли зи ра ни став, на спо соб ност да се су прот ста ви утвр ђе ном обра-
сцу ми шље ња и сха ват ња вред но сти, од но сно схва та њи ма сми сла ег зи стен-
ци је уоп ште, у по ку ша ју да се бли же од ре ди „тло ху ма ну ма“. При то ме ју-
на ци при ча су све сни опа сно сти „ја ло вог ре зо но ва ња“, али они у нај ве ћој 
ме ри суп тил но над вла да ва ју ту опа сност за хва љу ју ћи, пре све га, из ра зи то 
ме ди та тив ној при ро ди и оби љу ди на мич них и тра гич них до га ђа ја ко је ште-
дро са оп шта ва ју и у ко ји ма не по сред но уче ству ју.

Њи хо ва ми сао не те жи ка апо дик тич ким су до ви ма, из ло же ним у ви ду 
си сте ма,3 што не зна чи да у њи хо вом на чи ну ми шље ња не ма ло ги ке стро го-
сти. Они пре вас ход но те же ка дис пу ту са чи та о цем о основ ним ег зи стен ци-
јал ним за ко ни то сти ма. Не пре кид но спо ре ње са са мим со бом и са бе сед ни ци ма 
пред ста вља њи хов све сни и не све сни ре а генс, су штин ски по крет њи хо вог 
би ћа. За ова кве Каф ки не при че мо гло би се ре ћи да пред ста вља ју „узо рит 
тип“ ег зи стен ци јал не про зе, што ће ре ћи и сво је вр стан вид ег зи стен ци јал не 
фи ло зо фи је, јер ег зи стен ци ја „ис кљу чу је сва ку тен ден ци ју да бу де ко нач на 
и за кљу че на, јер је по свом нај ви шем од ре ђе њу ек ста тич на, жи вот на, ско ко-
ви та, не за си та и не по но вљи ва.“ Мир ко Зу ро вац ис прав но за кљу чу је да та ква 
про за „сме ра на бор бу, на раз ра чу на ва ње, на не по мир љи вост, на по ле ми ку“4, 
бу ду ћи да ју на ци ма из ми че трај на исти на у мо мен ту ка да по ку ша ва ју да је 
фор му ли шу, те но вим тра га њем на ста вља ју свој че сто уза лу дан по ку шај. 
Исто вре ме но, они су све сни да у про це су са зна ва ња исти на по сто ји увек и 
део ми стич ног, људ ском ра зу му не до ступ ног про це са.5 У тај свет се мо же 

3 Ин те ре сант но ми шље ње о си сте му са оп шта ва Жан Бо фре у увод ном при ло гу ци-
ти ра не књи ге: „Си стем је увек са мо је дан на чин да из бег не мо про блем. Он већ уна пред 
са др жи све од го во ре на сва мо гу ћа пи та ња. Ису ви ше че сто сре ће мо, на при мер, та сме шно 
не а де кват на об ја шње ња ко ја је дан те и ста од си сте ма, као и је дан си сте мат ски ате и ста, мо же 
са аг но сти ци змом да пру жи по во дом би ло че га, са мо ако му за то да мо при ли ку. Си стем 
зна чи да ни шта ви ше ни је не из ве сно“ (По во дом ег зи стен ци ја ли зма стр. 43).

4 Са мо две стра ни це ра ни је Зу ро вац пи ше тим по во дом: „Ег зи стен ци јал на про за сме ра 
на но ве мо гућ но сти, на из вор но де ло ва ње, на жи вот, на ег зи стен ци ју, на ње но из би ја ње, на 
ње но окре та ње и ње не кон тра дик ци је ко је се не мо гу из ра зи ти је зи ком на у ке, не го са мо 
’ево ци ра ти кроз има ги нар ни пред мет’. За то се она увек пре тва ра у је дан ве ли ки ди ја лог са 
чи та о цем, при че му ау тор хо ће да бу де са мо је дан парт нер у раз го во ру. Ег зи стен ци ја ли стич-
ки пи сци се уоп ште не тру де да од ре де пој мо ве и ко ор ди ни ра ју иде је, не го на сто је да у 
при лич но умет нич кој фор ми опи шу су бјек тив но ста ње и под се те на мо гућ ност ег зи стен-
ци јал ног ре а ли зо ва ња исти не. За то се они, да би из ра зи ли сво је иде је, не слу же ап стракт-
ним пој мо ви ма, не го ра ди је ко ри сте ин ди рект не фор ме са оп шта ва ња ко је чу ва ју од јек 
лич ног жи во та“ (стр. 25–26).

5 О то ме, у ви ду па ра док са, са оп шта ва за ни мљи во ми шље ње Бо фре: „Ка да ма ни фе-
ста ци ја бле шти у свом бо гат ству, оно не ма ни фест но до сти же пу но ћу сво је вла сти те тај не.“ 
(стр. 260).
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про дре ти са мо ин ту и ци јом као над ло гич ком спо соб но шћу, та ко да су страх, 
сум ња и стреп ња искон ски ре а ген си сва ког ју на ка. Оту да то ли ко пред о се-
ћа ња у при ча ма.

Глав ни на ра то ри се ко ли ко-то ли ко сна ла зе у раз у ме ва њу и ту ма че њу 
ег зи стен ци је, али се сва те жи на за кљу чи ва ња по ка зу је у мо мен ту ка да по-
ку ша ва ју да до сег ну есен ци ју. Ли ко ви су че сто рас пе ти ан ти но ми ја ма ко је 
из ви ру из од но са фи ло зо фи је, ети ке и сва ко днев не прак се, што ука зу је на 
мит ску сим бо ли ку – про ме теј ски по ло жај чо ве ка у све ту. Ње го ва тра ги ка 
уто ли ко је ду бља уко ли ко је ду бља дис кре пан ци ја из ме ђу те о ри је и прак се, 
јер чо век осци ли ра из ме ђу крај ње пе си ми стич ке и крај ње оп ти ми стич ке 
ви зи је жи во та.

При че ко је су би ле пред мет на ше ана ли зе пред ста вља ју не по сре дан 
на чин ми са о ног ак ти ви ра ња чи та о ца, јер је пи сцу ите ка ко ста ло до чи та о-
че вог ан га жма на, од но сно до свих на чи на ис по ља ва ња ко му ни ка тив не мо ћи 
ли те рар ног де ла и свих са др жај них иде ја. Се рен Кјер ке гор је сма трао да де ло 
тре ба да на ли чи на огле да ло у ко јем се огле да сам чи та лац. Ко ли ко је чи та-
ла ца то ли ко је и ту ма че ња, сва ко је ис прав но и ни јед но ни је, а све за ви си од 
угла по сма тра ња. Ово ни је са мо но ви на у ства ра њу, већ и сми сао ства ра ња 
са др жа на у чи ње ни ци: да је исти на увек ин ди ви ду ал на, су бјек тив на и да је 
ни ко не мо же от кри ти за нас. Каф ка се то га при др жа вао.

Ма ло је пи са ца ко ји су као Франц Каф ка оста ви ли за со бом та ко ду бок 
траг и та ко се сна жно ути сну ли у пси ху чо ве ка два де се тог ве ка, а у исто 
вре ме но си ли у се би оби ље про тив реч но сти. Као што је Ван Гог по стао 
си но ним за не схва ће ну ли ков ну ге ни јал ност ко ју от кри ва ју тек ге не ра ци је 
на кон ау то ро ве смр ти, исти је слу чај и са Каф ком у све ту књи жев но сти. 
Го то во сва ње го ва де ла об ја вље на су пост хум но и то за хва љу ју ћи ње го вом 
нај бо љем при ја те љу, Мак су Бро ду, ко ји их је об ја вио, су прот но же љи са мог 
твор ца, ко ји је же лео да бу ду спа ље на. Каф ка се це ло га жи во та осе ћао ус кра-
ће ним за пра ве од но се са љу ди ма. Био је пла шљи во, по кор но де те, ко је је 
не пре ста но но си ло у се би осе ћа ње кри ви це. И Каф ки ни глав ни ли ко ви су 
осо бе ни по то ме што не успе ва ју да ко му ни ци ра ју са сво јим окру же њем, 
сле де соп стве ну, уну тра шњу ло ги ку и под сме ва ју се ло ги ци ма се, све ту ко ји 
је гро те скан и на си лан. Они па те и у ду ху и у те лу, очај нич ки тра же, али 
увек из ну тра, сми сао, си гур ност, лич ну вред ност и осе ћај свр хе. Сам Каф ка 
је сво ја де ла сма трао не ком вр стом „от ку па“, „мо ли тве“ по мо ћу ко је се ми ри 
са све том или над ма шу је не га тив на ис ку ства у ње му. Књи жев ном ана ли зом 
ма лих на ра ти ва по ку ша ли са мо да де ши фру је мо кон струк ци о не прин ци пе 
ње го ве про зе, бу ду ћи да са др жи ве ли ки број ан ти но ми ја. 

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња при ме ном ана ли тич ко-син те тич ке 
ме то де, фи ло зоф ског и пси хо ло шког при сту па до шли смо до за кључ ка да 
Каф ки ни ма ли на ра ти ви те мат ски, стил ски и се ман тич ки зна че ино ва ци ју 
и да их мо же мо на зва ти ег зи стен ци јал ном про зом. Ма ни фе ста тив ни ис ка зи 
ко ји се у њи ма по ја вљу ју са др же на че ла пи шче ве по е ти ке. Сли ка све та је 
су бјек тив на; за сно ва на на ни шта ви лу и бе сми слу ко ји за хва та ју ци ви ли за-



ци ју, а страх, сум ња, стреп ња су искон ски ре а ген си сва ког ју на ка при че. Ове 
крат ке при че са отво ре ним за вр шет ком су жан ров ски отво ре не па ра диг ме 
за фи ло зоф ска, етич ка, есте тич ка и пси хо ло шка ту ма че ња и зах те ва ју ис ку-
стве ног чи та о ца ко ји је спре ман да се ми са о но ак ти ви ра, ка ко би до из ра-
жа ја до шла ко му ни ка тив на моћ ли те рар ног де ла.
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Sne ža na S. Baš ča re vić

KAF KA’S NAR RA TI VE AS SMALL OPEN PA RA BO LE

S u m m a r y

Small nar ra ti ves de no tes the short fic tion of a spe cial qu a lity, that is a de fi ni te 
gen re, which is cha rac te ri zed by bre vity ex cept so me com po nents in mi ni mal spa ce left 
ma xi mum im pact. In this pa per, we mo ved from ba sic re se arch hypot he ses that slas hed 
Kaf ka e sque story is cha rac te ri zed by strict com po si tion, which gi ves way to a de li be ra te 
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ar ti stic in com ple te ness and un cer ta inty. The work is ai med to analyti cal and synthe tic 
met hod and the phi lo sop hi cal and psycho lo gi cal ap pro ach to con si der the phe no me non 
of Kaf ka’s small nar ra ti ves that are not as so ci a ted with the firm, clo sed form. Sum ming 
up the re sults of re se arch that we ha ve re ac hed the con clu sion that Kaf ka and small nar-
ra ti ves the ma ti cally, styli sti cally and se man ti cally mean in no va tion and that we can call 
exi sten ti al pro se. Ma ni fe sto sta te ments that ap pe ar in them in clu de the prin ci ples of the 
aut hor’s po e tics. Pic tu re of the world is su bjec ti ve ba sed on not hing ness and ab sur dity 
that af fect ci vi li za tion, fe ar, do ubt, an xi ety are pri mor dial re a gents every he ro of the 
story. The se short at the open en ding of gen re open pa ra digm for phi lo sop hi cal, et hi cal, 
aest he tic and psycho lo gi cal in ter pre ta ti ons and re qu i re ex pe ri en ti al re a der who is wil ling 
to in ci te, to co me to the fo re com mu ni ca ti ve po wer of li te rary works.

Уни вер зи тет у Ко сов ској Ми тро ви ци
Учи тељ ски фа кул тет у Ле по са ви ћу
Не ма њи на бб, 38 218 Ле по са вић, Ср би ја
sne za na ba sca re vic @hot mail.com 
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UDC 821.163.41-31.09 Janković M.

Др Алек сан дар М. Јер ков

ПРО ЗА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ И ПО Е ТИЧ КА РЕ ТОР ЗИ ЈА1

У тек сту се ис тра жу је про за Ми ли це Јан ко вић, по себ но ро ман 
Пре сре ће и збир ка при ча Ис по ве сти, да би се пре и спи та ло ње но 
ме сто у срп ској књи жев но сти пред и по сле Пр вог свет ског ра та, да-
кле у ра ном и у раз ви је ном мо дер ни зму. У ту свр ху уве ден је по јам 
по е тич ке ре тор зи је ко ји од ре ђу је на чин и раз ме ре ова квог пре-
вред но ва ња. По јам је кон сти ту и сан с об зи ром на ди пло мат ске прак се 
но во га ве ка и ста ре фи гу ре ре тор зи је у ре то ри ци и фи ло зо фи ји. 
Про за Ми ли це Јан ко вић са гле да ва се из ме ђу Јан ка Ве се ли но ви ћа, 
Ла зе Ла за ре ви ћа и Скер ли ће ве Исто ри је но ве срп ске књи жев но сти, 
од но сно Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цр њан ског и Дра ги ше Ва си ћа, а 
ко ли ко је то по е тич ки и књи жев но и сто риј ски оправ да но и уз осврт 
на де ла Тол сто ја, Ге теа и То ма са Ма на. Та ко је по ну ђе на но ва, али 
из ба лан си ра на књи жев но и сто риј ска сли ка про зе Ми ли це Јан ко вић 
ко ја узи ма у об зир рас пра ву о иде о ло ги ји фор ми ра ња ка но на и 
кри ти ку ка но на.

Кључ не ре чи: По е тич ка ре тен зи ја, са вре ме на срп ска про за, 
књи жев но и сто риј ске про ме не, ви со ки мо дер ни зам, тра ди ци о нал не 
вред но сти.

Ве ли ка књи жев на де ла се успе шно опи ру по ли тич ки, иде о ло шки или 
ин те ре сно „обо је ном“ чи та њу и нај че шће, пре или ка сни је, над вла да ју све 
та кве пред ра су де, иа ко је то про цес ко ји не ка да тра је ду го и мо же оста ви ти 
ве ли ке тра го ве у исто ри ји књи жев но сти. Ка да је реч о не што ма ње зна чај ним 
де ли ма по сле ди це су по пра ви лу мно го те же, јер де ло ма њих вред но сти те шко 
мо же да се од у пре при ти ску иде о ло шки мо ти ви са ног чи та ња, на ро чи то 
уко ли ко се оно око ми и на ствар не не до стат ке де ла о ко јем је реч.

Мо жда је ко ри сно од мах да ти при мер ко ји би скра тио увод у про бле ме о 
ко ји ма је по след њих де це ни ја то ли ко пу но пи са но да су да нас до бро по зна ти 

1 Текст је на стао на про јек ту Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но сти 
два де се тог ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон текст (про је кат број 178016).



и прем да се ни је до шло до ко нач них за кљу ча ка, или увек и у све му ко ри го-
ва ла не ка да шња огре ше ња, опет је си ту а ци ја бит но дру га чи ја не го пре по ла 
ве ка.2 По ла зе ћи од тог и још не ких при ме ра ди фе рен ци јал не ана ли зе, по ку-
ша ће мо да пред ло жи мо је дан ко ри стан књи жев но те о риј ски по јам – по е тич ку 
ре тен зи ју.

Да ли се, да кле, на сен ти мен тал ну па те ти ку у про зи Јан ка Ве се ли но-
ви ћа – а те шко да мо же би ти озбиљ не ра пра ве о то ме да ли ње има код овог 
пи сца – по пра ви лу гле да са на кло но шћу пре ма „ста рим вред но сти ма“, „пое-
зи ји се ла“ и иде ја ма у ра спо ну од па три јар хал ног мо ра ла и уре ђе ња се о ског 
до ма ћин ства до ро ман тич не на ци о нал не епо пе је као ну жне по сле ди це та кве 
мо рал не уз ви ше но сти? Са дру ге стра не, да ли се та кав сен ти мен та ли зам 
це ни не сра змер но ви ше не го сен ти мен та ли зам, ре ци мо, Ми ли це Јан ко вић, 
прем да ње на про за про јек ту је слич не вред но сти – ме ђу ко је спа да и то да 
же на тре ба да пре по зна „сво је ме сто“ у по ро ди ци и уло гу у дру штву, а да у 
вре ме на ци о нал них осло бо ди лач ких ра то ва та ко ђе има свој удео у на по ру 
ко лек ти ва, по ка же ве ли ко по жр тво ва ње па и под не се суд би ну жр тве?

Пре не го што од мах за кљу чи мо ка ко је ово при мер не рав но прав но сти 
од но са пре ма јед ном по пу лар ном ау то ру и не ка да та ко ђе по зна тој ау тор ки, 
ва жно је узе ти у об зир да ли је то по сле ди ца са мо од но са пре ма њи хо вој 
про зи, или је то по сле ди ца и књи жев но и сто риј ске раз ли ке срп ске про зе у 
де вет на е стом и два де се том ве ку? Сен ти мен та ли зам Јан ка Ве се ли но ви ћа 
мо гао је би ти од ли ка јед не епо хе, док би сен ти мен та ли зам Ми ли це Јан ко вић 
мо гао до ћи у вре ме ка да исто ри ја књи жев но сти за ње га ви ше не на ла зи 
пра во со ци о по е тич ко оправ да ње. Да кле, ка ко су нас по у ча ва ли на ши ста ри 
про фе со ри, а по себ но Зден ко Шкреб, ро ма ни Џејн Остен и се ста ра Брон те 
су у сво ме вре ме ну ве ли ка де ла свет ске књи жев но сти, али њи хов сен ти мен-

2 Да овај текст не оп те ре ти мо ве ли ком те о ри јом, а то је оно до ба ко је је тра ја ло од 
ше зде се тих го ди на па све до кра ја про шлог ве ка, по ме ни мо са мо да су Ал ти сер и ње гов 
уче ник Фу ко у књи жев но сти као и у сва ком дру гом дис кур су ви де ли иде о ло шку тво ре ви-
ну јед ног вре ме на, прем да са свим дру га чи је од франк фурт ске шко ле, пре све га Адор на, 
Хорк хај ме ра и Ха бер ма са (в. Kise 2015; džej 1980; held 1980).

За Де ри ду и тзв. кри ти ча ре са Јеј ла, ме ђу тим, ни је до пу стив та кав кон ти ну и тет и 
кон ти ген ци ја дис курс них прак си, а Де лез и Га та ри у свом ра ди кал ном ста ву мо жда иду 
нај да ље ка да твр де да „не по сто ји по је ди на чан ис каз“ не го са мо „склоп“, а „књи жев ност је 
са мо склоп и не ма ни ка кве ве зе с иде о ло ги јом“. Ако не ма „ис ка за“, не го са мо „скло по ва“, 
по ми сли ло би се обрат но, јер је сва ки склоп и по глед на свет у свом, ка ко они ка жу, пре сли-
ка ва њу, али то је упра во глав на раз ли ка из ме ђу ри зом ског и ар бо ре сцент ног ви ђе ња – ри-
зом је не што дру го од про дук ци је уре ђе ног, хи је рар хи зо ва ног од но са (deleuuze – Guattari 
2013: 10).

Ову глав ну ли ни ју су ко ба со ци јал ног и ре то рич ког у овој при ли ци ће мо оста ви ти по 
стра ни. Не са мо за то што је вре ме нај ве ћих рас пра ва о овим пи та њи ма, тзв. до ба те о ри је, 
мо жда за на ма, но и због то га што од Хе ге ла и Марк са до Лу ка ча, Бен ја ми на и Бах ти на, да кле 
ту где се та ко ђе го во ри ло о про бле му иде о ло ги је, већ по сто ји ја сна и про дор на свест о то ме 
ко ли ко књи жев на умет ност не мо же да се све де са мо на њу. 
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та ли зам и иде о ло ги ја, на ро чи то од јек у све по пу лар ни јој ли те ра ту ри, да нас 
ви ше не би би ли знак ви со ке књи жев но сти не го три ви јал не про дук ци је и 
во ди ли би ка жан ров ској ли те ра ту ри.

Зна чај не ког ау то ра у вре ме ну у ко јем је жи вео не сме ни пре ви де ти ни 
на сил но ме ња ти, али он не оба ве зу је да на шње ви ђе ње књи жев но сти. Не ка-
да шњи зна чај Ми ли це Јан ко вић, ко ја ни је би ла ни пот це ње на ни не по зна та 
у сво ме вре ме ну, не го је би ла и на гра ђи ва на, це ње на и во ље на и има ла по-
др шку пи са ца, не тре ба да бу де за бо ра вљен док се не ка да шњи зна чај не ког 
дру гог ау то ра пам ти и ис ти че. Ако пре ви де на чи ње не из иде о ло шких раз-
ло га, ре ци мо по ти ски ва ње Вељ ка Пе тро ви ћа и Ми ла на Ка ша ни на, нек мо ли 
Ста ни сла ва Кра ко ва и Дра ги ше Ва си ћа, на сто ји мо да ис пра ви мо, а у исто 
вре ме на ста ју но ва огре ше ња – по пут да на шњег остра ки зма Мар ка Ри сти ћа 
и Оска ра Да ви ча, ра ни ји Мил ке Жи ци не и Рок сан де Ње гуш – он да и та кви 
пре ви ди, на чи ње ни из би ло ког раз ло га, за вре ђу ју енер гич не ко рек ци је. 
Еман ци па тор ски ка рак тер об но ве ин те ре са за не ке ау тор ке, ре ци мо Да ни цу 
Мар ко вић и Је лу Спи ри до но вић Са вић, Ани цу Са вић Ре бац и Ире ну Гриц-
кат, ве лик је и мо же оста ти са свим из ван стан дард них иде о ло шких про јек-
ци ја, нек мо ли не ке пар тиј но сти. Али док у исто вре ме по ступ но за бо ра вља мо 
Ду ша на Ва си ље ва, а на гло Жар ка Ве се ли но ви ћа, док се је два се ћа мо Љу би ше 
Јо ци ћа или Сте ва на Лу ко ви ћа, а на ро чи то по гре шно за не ма ру је мо Ми ла на 
Ћур чи на, то он да зна чи да је ди на ми ка се ћа ња и за бо ра вља ња мно го сло-
же ни ја но што се обич но пред ста вља и да ни је реч са мо о не ком иде о ло шком 
клат ну не го о ди фу зном, ка пи лар ном ра ду исто ри је ко ја пре ла зе ћи из са-
вре ме но сти у про шлост исто вре ме но чи ни нај ве ћу не прав ду јед ног вре ме на: 
бри ше из кул тур ног пам ће ња вред на де ла ка ко би се са чу ва ла она још вред-
ни ја. Би ло би са свим бе сми сле но на ра чун вред ни јих де ла пра ви ти ме ста и 
за не ка ма ње вред на, што се по не кад зах те ва ка ко би се ре пре зен то ва ле не ке 
по себ не гру пе (же не, Је вре ји, црн ци, хо мо сек су ал ци, итд.), без об зи ра на то 
ко ли ко је со ци јал но оправ да но по ста ви ти пи та ње њи хо ве за сту пље но сти.
Он о што се од мах мо ра ре ћи је сте да пи та ње књи жев но и сто риј ског пре вред-
но ва ња увек мо ра да бу де ши ре од по ли тич ког ин те ре са са мо јед не иде о-
ло шке про јек ци је рав но прав но сти: сам по јам рав но прав но сти не до пу шта 
су жа ва ња, па се у ње му мо ра са чу ва ти и онај хо ри зонт о ко јем иде о ло ги је 
не ће, а и не мо гу да ми сле. На том хо ри зон ту по сто ји и пи та ње по е ти ке и 
исто риј ске по е ти ке ко ја ни је слу шки ња иде о ло шких на ло га и по тре ба, већ 
јед на де ли кат на и те шка ди сци пли на ко ја се раз ви ја пре ма сво јим на че ли ма 
и раз ло зи ма, а не са мо пра те ћи дру штве не то ко ве. Ка да се то из би ло ко јих 
раз ло га за не ма ри, ре зул та ти су исти као да је реч о иде о ло шким спо ро ви ма 
огра ни че ним на пар тиј не ин те ре се.

Има ме ђу тим пре те ри ва ња ко ја пле не уто ли ко што су под сти цај на и 
ду хо ви та, иа ко то не зна чи у сва ком по гле ду тач на и оправ да на. Ка да на пир-
мер Џу дит Ба тлер пре те ра, ма да бри љант но, у де кон стру и са њу по ла и ро да 
(batler 2010; 2005) или Лус Ири га рај, ина че фа сци нат но, у „фе ми ни сти ка-
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ли за ци ји“ гра ма ти ке,3 то су и да ље пре те ри ва ња прем да она на во де на ду бо-
ко раз ми шља ње о хо ри зон ту пред ра суд но сти ко ји је увек и иде о ло шки хо-
ри зонт. Удар на за те че не пред ра су де је еми нент но еман ци па тор ски чин, 
ефек тан упр кос пре те ри ва њу, а по не кад мо жда упра во за хва љу ју ћи ње му. 
Прем да се ни та кво, уз бу дљи во и под сти цај но пре те ри ва ње не мо же усво-
ји ти, сла бо је ре ше ње од ма хи ва ти ру ком и гун ђа ти ка ко се „не мо же та ко са 
ло го сом“, као што се ра ни је гу на ђа ло на Де ри ду и Фу коа. Ни ти се постструк-
ту ра ли стич ка кри ти ка мо же ола ко од ба ци ти, ни ти је ну жно при хва ти ти све 
крај ње кон се квен це до ко јих она мо же да до ве де. Уз то, да ли је исто ри ја 
по ти ски ва ња и по тла че но сти до во љан раз лог за јед ну вр сту ре тор зи је – од-
го во ра истим сред стви ма, осве те, уз но ва пре те ри ва ња са су прот ним пред-
зна ком?

Ов де ће мо уме сто да у исто ри ју књи жев но сти пре не се мо по јам ре тор-
зи је из ме ђу на род не по ли тич ке прак се и пра ва, сми шљен на се ве ру Ита ли је 
у освит но во ве ко вља,про ши ри ти ње гов ре ла ци о ни оп сег и од мах ис та ћи уну-
тра шње ди фе рен ци јал не кри те ри ју ме за ње го во при ме њи ва ње. По јам по е-
тич ке ре тор зи је до са да ни је по сто јао и ов де се уво ди са по себ ним раз ло гом. 
Ре тор зи ја је вр ло по зни нео ла ти ни зам (re tor tio, rеtorsio) и под ра зу ме ва у 

3 Чо век, да кле му шка рац, хтео је да чи та вом уни вер зу му дoдели од ре ђе ње свог, му-
шког ро да, ка же Ири га рај под се ћа ју ћи на то ка ко се од ан ти ке до са вре ме ног фран цу ског 
сред њи род чу ва у истом об ли ку у ко јем је и му шки. Ка ко је хтео да да сво је име сво јој де ци, 
сво јој же ни, све му што по се ду је, та ко је, ка же Ири га рај, „соп стве ни род хтео да при пи ше 
и са мом Бо гу“, а чак се и не пи та о по ре клу та квих од ре ђе ња. На то се увек за бо ра вља. Ме-
ђу тим, ан ти ка раз ли ку је бо га и бо ги њу – θε óς и θεά, односно deus, dea – та ко да пи та ње ког 
је ро да бог, ко је смо ина че по ста ви ли на дру гом ме сту, за пра во је пи та ње ко је вр хов ни бог, 
да ли га има и ка ква је ор га ни за ци ја жи во та бо го ва, а не род не уни фи ци ра но сти као у хри-
шћан ству у ко јем је он са мо отац и син (на рав но и Све ти Дух), осим у књи жев ној има ги на-
ци ји, ка ква је на при мер она Јо ва на Ду чи ћа (в. iriGaray 1993: 24–25.).

Из у зет но је ду хо ви та, а ка да је пи та ње за бо ра ва по ста вље но ва ља на њу скре ну ти па-
жњу, кри ти ка Хај де ге ра у књи зи За бо рав ва зду ха ове ау тор ке, ко ји по ка зу је да и сам иде ја 
исти не мо же има ти раз ли чи то и ме сто и ар ти ку ла ци ју (в. iriGaray 1999). Кон се квен це овог 
пре ви да мо гу би ти вр ло ра зор не, што се ви ди у ра спо ну од Мар ша ла Бер ма на до Сло тер дај-
ка, а ов де их по ми ње мо затo што исти на ко ја се от кри је из ме ђу зи до ва, она ко ка ко је по ста-
вље на у про зи Ми ли це Јан ко вић ко ја је ви ше од ин тим не ис по ве сти, не мо же би ти иста 
као она ко ја се тра жи на чи сти ни, у хај де ге ров ској има ги на ци ји про план ка. Исти на, ко ју 
је и Сло тер дајк ти по ло ги зо вао по на чи ну на ко ји се до ње у при ро ди до ла зи, не спо ми њу ћи 
про пла нак и шум ски пут, мо гла би до би ти не ка по себ на од ре ђе ња, што је већ ве ли ка те ма 
мо дер ни зма и пост мо дер не (в. berman 1988; sloterdijK 2002). На о ко пре ве лик за лет у фи-
ло зо фи ју и исто ри ју иде ја на кра ју два де се тог ве ка, ме ђу тим, по ка зао би се вр ло ко ри сним 
да се ис пи та ко нач ни ис ход „отрг ну тих ли сто ва“, за пра во основ ни и нај бо љи по е тич ки 
до при нос Ми ли це Јан ко вић. Мо гућ ност да се у овом об ли ку – а Де лез и Га та ри на го ре на-
ве де ном ме сту упо зо ра ва ју ка ко „не ма раз ли ке из ме ђу оно га о че му књи га го во ри и на чи на 
на ко ји је на чи ње на“ – ви ди књи жев на исти на ње не про зе по чи ва на по е тич ком раз во ју 
про зних ли сто ва и њи хо вој отрг ну то сти: и ње на нај бо ља про за, Ме ђу зи до ви ма, је сте 
све шчи ца „отрг ну тих ли сто ва“. 
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др жав ној прак си и ме ђу на род ној по ли ти ци уз вра ћа ње истом ме ром на акт 
дру ге др жа ве. Уко ли ко јед на др жа ва јед но стра но су спен ду је не ку прав ну 
нор му за гра ђа не дру ге др жа ве, та дру га др жа ва мо же од лу чи ти да учи ни 
исто. Та ква ре ак ци ја се, ме ђу тим, не пре тва ра у прав ну нор му, не об ли ку је 
се као за кон по ко јем се ау то мат ски по сту па, већ тре ба у сва ком кон крет ном 
слу ча ју про це ни ти раз ло ге и по сле ди це до но ше ња сва ке по је ди нач не од лу ке. 
Обе од ли ке ре тор зи је, мо гућ ност уз вра ћа ња истом ме ром, али и то да она 
не де лу је ау то мат ски, не го тек уз па жљи во од ме ра ва ње свих раз ло га и окол-
но сти, пру жа ју при ли ку да се од ре ди по јам по е тич ке ре тор зи је. Он, ка да је 
о књи жев но сти реч, тре ба да ди фе рен ци ра по е тич ке, а не про це сне или ма-
те ри јал не раз ло ге. То зна чи да ни је ну жно увек и у сва кој при ли ци књи жев но-
и сто риј ску или књи жев но кри тич ку не прав ду ком пен зи ра ти но вом не прав дом 
ко ја је, као у огле да лу, сли ка оно га што је већ учи ње но. (Уз то тре ба узе ти 
у об зир ре то рич ки и фи ло зоф ски сми сао ре тор зи је, да кле то да се ар гу мент 
ко ји не ко из но си упе ри про тив ње га са мог, од но сно да исти ни тост ис ка за 
не су спен ду је мо гућ ност да уоп ште бу де ис ка зан, те да је пре ма то ме не мо-
гућ, то јест, још бо ље, да не мо гућ ност оба ра ња усло ва ње го вог ис ка зи ва ња 
до ка зу је ње го ву исти ни тост.) Ре тор зи ја би обез бе ди ла да се, иа ко се уста но ви 
да је до шло до не пра вич ног огре ше ња, не ре а гу је чи ње њем но ве не прав де 
већ да ре ак ци ја бу де огра ни че на на оно што је нео п ход но да би се из вр ши-
ле по треб не ко рек ци је, као што би оси гу ра ла и да се про ве ре усло ви, са ма 
мо гућ ност ре тор зи је (в. Crome 2004).

Гле да но из ове пер спек ти ве, слу чај Ми ли це Јан ко вић мо гао би би ти 
по себ но иза зо ван. Да нас се, на при мер, ра ди је на гла ша ва ка ко је Скер лић 
имао шта да при го во ри овој ау тор ки, не го да ју је до че као по зи тив ном кри-
ти ком и на шао јој ва жно ме сто у сво јој Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти. 
Део по све ћен про зи у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти за вр ша ва тек сто-
ви ма о три књи жев ни це – Је ле ни Ди ми три је вић, Иси до ри Се ку лић и Ми-
ли ци Јан ко вић. Ни је при ли ка да се о то ме де таљ но рас пра вља, али да ли он 
то чи ни за то што по ста ром па три јар хал ном оби ча ју пр во из ла же ау то ре, а 
по сле њих ау тор ке, или ове три књи жев ни це за пра во на го ве шта ва ју јед но 
но во до ба и у ње му по себ ну уло гу књи жев но сти ко ју су пи са ле же не? Да је 
ту са мо јед на, или чак и по след ње две о ко ји ма је за јед но пи сао, мо гла би то 
би ти ствар ко ин ци ден ци је, али ка да су се на шле све три и то на са мом кра ју, 
шта то го во ри о Скер ли ћу и ње го вој Исто ри ји? О та квом књи жев но и сто-
риј ском ге сту, ко ји има ве ли ке по сле ди це, мо гла би се на пи са ти це ла сту-
ди ја па и Скер ли ћу, гла со ви том по пред ра су да ма, обез бе ди ти и јед но са свим 
дру га чи је чи та ње. Пи сао је Скер лић о ау тор ка ма са очи глед ним ин те ре со-
ва њем и па жњом, чак и ње гов ком па ра тив ни суд о од но су про зе Ми ли це 
Јан ко вић и про зе Иси до ре Се ку лић за вре ђу је по е тич ко раз ма тра ње. Да ли 
за то што не ким ау то ри ма ни је јед на ко при го во рио или их је (пре)ви со ко 
вред но вао (те шко је, али не и са свим не мо гу ће с об зи ром на по пу лар ност и 
од нос пре ма Јан ку Ве се ли но ви ћу, од ре ди ти за што је, на при мер, у Скер ли-
ће вој Исто ри ји Ми ло рад Пе тро вић про шао без при го во ра), сле ди ка ко се 
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за и ста по ма ло огре шио о ове две ау тор ке, на ро чи то о Иси до ру Се ку лић ко ја 
је о то ме оста ви ла по тре сно све до чан ство4иа ко, мо жда, оно ви ше го во ри о 
ње ном до жи вља ју или успо ме ни не го што опи су је сам Скер ли ћев текст и 
оно што се у ње му твр ди?

Ако су па три јар хал но-ро ман тич не мо рал не од ли ке не што што се у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти не оспо ра ва као вред ност, за што и пре о вла-
ђу ју ћи гра ђан ско-сен ти мен тал ни став са на гла ше ном мо рал ном ди мен зи јом 
у про зи Ми ли це Јан ко вић не би имао по зи ти ван вред но сни пред знак, и то 
у очи ма упра во тра ди ци о на ли стич ке књи жев не кри ти ке, док би га са вре ме-
на кри ти ка, на ро чи то она ко ја је род но мо ти ви са на, мо ра ла – чи ни се то са мо 
по се би ра зу мљи вим –за пра во стро го кри ти ко ва ти? И ако га не кри ти ку је, 
да ли то раз от кри ва по ље иде о ло ги је: да би ин те рес род не ре ха би ли та ци је 
мо гао би ти ја чи не са мо од рав но прав ног про су ђи ва ња по е тич ких и књи жев-
но и сто риј ских пи та ња, већ и од уну тра шње ло ги ке кри тич ког при сту па.5

По е тич ка ре тор зи ја је зна чај на јер по ма же да се бо ље утвр ди да ко ли ко 
је не ко де ло ра ни је пре на гла ше но или пот це ње но и ка ко се мо же са ре тор
зи о ним раз ло зи ма по сма тра ти и у су прот ном сме ру. Бу ду ћи да пре на гла ша-
ва ње и пре те ри ва ње по ло ги ци ре три бу тив не прав де и ре ци про ци те та иза-
зи ва две не зго де, то је бо ље огра ни чи ти мо гућ ност да се јед на не пра вич ност 
пре тво ри у дру гу. При то ме ар гу мент ко ји се из но си у при лог про ме ни та ко-
ђе ва ља окре ну ти и ка оно ме ко га из но си. Док чист ре ци про ци тет обез бе-
ђу је екви ва лен ци ју, али не шти ти од уве ћа ња укуп не ште те, а ре три бу тив на 
прав да ла ко по кре ће спи ра лу где се од од вра ћа ња сти же до све ве ћих су ко-
ба. По е тич ка ре тор зи ја тра жи да се од ре ди пра ва ме ра про ме не и да се 
зах тев про ве ри и на оно ме ко га из но си. (То под се ћа на ме то до ло шки зах тев 
са мо/оспо ра ва ња.) По е тич ка ре тор зи ја, да кле, од ре ђу је тач но оно ли ко од-
вра ћа ња ко ли ко је нај ко ри сни је за исто ри ју књи жев но сти и но ву ре цеп ци ју 
де ла о ко ји ма је реч.

Чак и нај ве ћи пи сци све та мо гли би да про ђу рђа во ако би се на њих 
гле да ло из не ке пред ра суд не пер спек ти ве. Ре ци мо, зар се не би, уко ли ко се 
књи жев ност све де на иде о ло ги ју, мо гла са вре ме на пред ра суд на кри ти ка 
обо ри ти на Ану Ка ре њи ну прем да ју је на пи сао не при ко сно ве ни Тол стој? 
Се ти мо се са мо кра ја овог ро ма на у ко јем Врон ски, ви де ћи сво ју про ма ше ну 
и не по пра вљи ву ег зи стен ци ју, иде у Ср би ју да по ло жи свој жи вот на ол тар 
на ци о нал ног осло бо ђе ња и да по др жи пра вич ну бор бу Ср ба. Иде – уз по раз 
у бе сми сле ном ра ту са Бу га ри ма у на ред ној де це ни ји – у нај го ри срп ски рат 
у том ве ку, али ево га у нај ви шем сим бо лич ком ко ду у Тол сто је вом ро ма ну. 
Шта би оста ло од ова квог кра ја ро ма на уко ли ко би смо на ње га гле да ли из 
иде о ло шке, а не из књи жев не пер спек ти ве, у ко јој су иде а ли зам и тра ги зам 
Врон ског ап со лут но нео п ход ни ка ко се це ла тра гич на љу бав на исто ри ја не 

4 „Вр ста увод не ре чи. О за ко ну рав но те же, о кон тра сти ма у љу ди ма, о на ци о на ли зму, 
о суд би ни јед не књи ге“ (Секулић 1951: 7–22).

5 То је, на рав но, тач ка на ко јој се отва ра и дру га ди мен зи ја ре тор зи је.



би пре тво ри ла у јед ну ари сто крат ску епи зо ду. У чи ну Врон ског се чу ва 
уз ви ше ност као сми сао осе ћа ња упр кос то ме што су она из не ве ре на са мим 
то ком жи во та и не раз ре ше ним пр о тив реч но сти ма ко је њи ме вла да ју.

Иде о ло ги ја увек мо же да оде још је дан ко рак да ље и да пи та ка кве су 
иде о ло шке по сле ди це то га да Ана скон ча ва под точ ко ви ма во за – не за ви сно 
од то га има ли воз не ку сим бо лич ку ди мен зи ју као сли ка на прет ка, мо дер-
ни за ци је. Рас пе та из ме ђу „жен ске ду жно сти“ и са ме при ро де љу ба ви, Ана не 
мо же да про на ђе од го вор ко ји тај рас кол мо же да уки не, као што то ни је мо-
гла ни Ан ти го на из ме ђу јав ног и по ро дич ног за ко на (heGel 1975; batler 2007). 
Да ли је, ме ђу тим, тре ба ло да Ана као Врон ски про на ђе дру га чи ји хо ри зонт 
„жен ске“ жр тве, па би се пред ра суд но и по гре шно при го во ри ло овом ро ма-
ну ка ко у ра зли ци жен ског и му шког тра ги зма чу ва иде о ло шку раз ли ку 
при ват не суд би не жен ског ли ка у од но су на јав ну суд би ну му шког ли ка.

Хе ге ли јан ски/ан та го ни стич ки рас кол ду жно сти и љу ба ви Тол сто је вог 
ро ма на, раз у ме се, да ле ко је од про зе Ми ли це Јан ко вић, али ни је по тре сна 
и за у век за го нет на Тол сто је ва Крој це ро ва со на та ко ја има ва жну уло гу у 
ње ном ро ма ну Пре сре ће. Ка ко би се у да на шњим рас пра ва ма и пре те ри ва-
њи ма мо гла оце ни ти, и да ли би се мо гла бра ни ти од нео прав да них при го во-
ра, Тол сто је ва при ча? Чо ве ко ва осе ћај ност и сек су ал ност, хо ри зонт са зна ња 
и сли ка же не без об зи ра на то што су ве за ни за стро го од ре ђе ну и огра ни че ну 
пер спек ти ву, па су са вр ше но ја сно мо ти ви са ни и ка рак те ром ли ка уста но-
вље ни, мо гли би бр зо да по ста ну са свим не при хва тљи ви. Осла ња ју ћи свој 
ро ман и сво ју ју на ки њу на Тол сто је ву при чу, Ми ли ца Јан ко вић је ме ђу тим 
уне ко ли ко про ме ни ла сми сао жи вот ног из бо ра и по гле да на свет сво је ју-
на ки ње.

Ка ко оце ни ти књи жев но де ло у ко јем чи та лац и чи та тељ ка мо гу да се 
су о че са по но ром у чо ве ку ка кав Тол стој об ли ку је као тра ге ди ју љу ба ви и 
дру штва као у чу ве ном ро ма ну, или као ту роб ну сли ку брач ног жи во та и 
пол но сти у ду бо ко по тре сној и за го нет ној ду жој при чи, у Крој це ро вој со на
ти? Са ста но ви шта исто ри је срп ске књи жев но сти по себ но је ин те ре сант но 
ка ко је спо знај ни рас кол и на ра тив ни ин те рес Крој це ро ве со на те пре сто 
го ди на на шао од јек у де лу Ми ли це Јан ко вић Пре сре ће. Ро ман Ми ли це Јан-
ко вић да нас је осим у ужим кру го ви ма ко ји про у ча ва ју са вре ме ну срп ску 
књи жев ност или књи жев на де ла ко ја су пи са ле же не, прак тич но за бо ра вљен. 
Не ма ни но вих из да ња, не ма ни оног осве жа ва ња ин те ре са ка да се сни ма ју 
те ле ви зиј ске дра ме, се ри је, или ма кар не ки филм. Од за бо ра ва ово де ло ни је 
са чу ва ло ни то што је об ја вље но у чу ве ној мо дер ни стич кој би бли о те ци, тик 
уз Ан дри ћев Ex Pon to, да кле као но ви ве ли ки про је кат Књи жев ног ју га, у 
За гре бу 1918, где је ти скан у Над би скуп ској ти ска ри са про грам ским пред-
го во ром Б. Ма ши ћа из ав гу ста те исте го ди не. И та вре мен ска од ред ни ца 
има ве ли ку те жи ну – да кле, текст је на пи сан док се још ни смо ује ди ни ли у 
не срећ ну тро је ди ну кра ље ви ну? Та кав из ван ре дан кон текст, вре мен ска и 
по е тич ка ак ци ден ци ја та ко ђе, од лич на пре зен та ци ја де ла у сва ком по гле ду, 
чак и дис крет на су ге сти ја ти по гра фи јом и се це си о ни стич ком илу стра ци јом, 
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ни су про ме ни ли суд би ну књи ге. Она је по сле не ког вре ме на иш чи ле ла из 
књи жев но и сто риј ског пам ће ња.

Ипак ово де ло, и од нос пре ма збир ци при ча Ис по ве сти ове ау тор ке 
(јанковић 2013), об ја вље не тик пред рат и до че ка не са ве ли ким ин те ре со-
ва њем и углав ном вр ло по зи тив но, мо жда је јед на скри ве на во до дел ни ца у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти. Пре сре ће је про грам ски од го вор на шо пен-
ха у е ров ско и ни че ан ско пи та ње по ста вље но не ко ли ко го ди на ра ни је у збир ци 
при ча. Ро ман је од про зе Отрг ну ти ли сто ви из днев ни ка јед не де вој ке из 
збир ке Ис по ве сти на сле дио об лик днев нич ког за пи са. Ка да би се са свим 
стро го исто риј ско по е тич ки ту ма чио овај мо ме нат, он да би се мо гло твр ди-
ти ка ко је би ра ју ћи да ро ма неск но при по ве да ње из ве де из об ли ка днев ни ка 
Ми ли ца Јан ко вић тач но од ре ди ла оно ме сто од ко јег по чи ње раз вој ви со ког 
мо дер ни зма. Од лу чу ју ћи по е тич ки до при нос има ће, ме ђу тим, јед на дру га 
књи га и она је скри ве ни по е тич ки раз лог што је про за Ми ли це Јан ко вић 
вре ме ном гу би ла на зна ча ју.

Окре ну та уна траг, ка ра ној мо дер но сти и ње ним ди ле ма ма, Ми ли ца 
Јан ко вић се у ва жном ча су ка да се ме ња ла по е ти ка срп ске књи жев но сти 
ра зи ла зи са ра ди кал ни јом мо дер ни стич ком по е ти ком ко јој је бли жа иде ја 
књи жев ног об ли ка „отрг ну тих ли сто ва“ не го за о кру же ног де во јач ког днев-
ни ка. Та „отрг ну тост“ мо гла је би ти рав на по е тич ком сиг на лу ка кав су да ва-
ле Ви на ве ро ве при че ко је су „из гу би ле рав но те жу“. Иде ја мо дер ни зма ну жно 
је во ди ла не рав но те жним ста њи ма, отрг ну тим стра ни ца ма, да кле не кој 
вр ти де ба лан са и фраг мен та ци је. Њу је Ми ли ца Јан ко вић, ме ђу тим, на пу сти-
ла и вра ти ће јој се тек по чет ком три де се тих го ди на књи гом Ме ђу зи до ви ма 
(јанковић 1932). Што због здрав стве них окол но сти, што због де ло ва ња аван-
га р де, што због де ли кат но сти ове књи ге ко јој ће мо по све ти ти по себ ну сту-
ди ју, књи жев но и сто риј ски гле да но већ је би ло ка сно. Има ту још раз ло га 
ве за них за ста тус фраг мен та у кон сти ту и са њу на ше мо дер не по е ти ке, ко ји 
је пот це њен у од но су на не ке дру ге по е тич ке од ли ке.6

Ис по ве сти су по сле Пр вог свет ског ра та пре штам па не, књи ге Ми ли це 
Јан ко вић су из ла зи ле у нај у глед ни јим еди ци ја ма Срп ске књи жев не за дру ге 
и Ге це Ко на, она је би ла пло дан пи сац, а и ка да јој је би ла по треб на по моћ 
да се обез бе де сред ства за ле че ње, ви де ло се да има по др шку књи жев не за-
јед ни це и пу бли ке. За бо рав је по чео по сле смр ти ау тор ке, а у дру гој Ју го сла-
ви ји ње но де ло је пре кри ла та ма, тек би по не кад чу ло за ње ну пр ву књи гу. 
Ми ли ца Јан ко вић је пред Пр ви свет ски рат и по сле ње га, у две бит но раз ли-
чи те епо хал не си ту а ци је, би ла у не ве ли ком кру гу ау то ра ко ји има ју нај бо-
љи трет ман и на ко је се гле да као на нај бо љи део са вре ме не срп ске књи жев-
но сти – за што се то то ли ко про ме ни ло? Да ли од го вор на то пи та ње кри је 
уо би ча је ни хо ри зонт пред ра су да о књи жев но сти ко ју пи шу же не, или је 
ов де још не што по сре ди?

6 Ни је не мо гу ће сма тра ти ни да је Мут на и кр ва ва ан ти со ци јал ни ро ман у сми слу от по-
ра по кре ту со ци јал не ли те ра ту ре, али и о то ме у дру гој при ли ци (јанковић 1932).



На ра ци ја је у ро ма ну Пре сре ће за че та по е тич ком од лу ком да се „од 
да нас пи ше днев ник“ и то днев ник оно га што је, ка же ју на ки ња, „са мо за 
ме не ва жно“ (janKović 1918: 17). У ча су ка да се за свој се дам на е сти ро ђен дан 
бу ди из де ти њег сна у де во јач ку ја ву, шт о је сим бо лич ки од ре ђе но и ти ме 
што јој стриц ни је ку пио за ро ђен дан лут ку не го књи гу, ка кву уло гу у ње ном 
раз во ју и од ра ста њу има књи жев ност? Уме сто де ла ко је јој је би ло на ме ње-
но, ју на ки ња Ми ли це Јан ко вић је гре шком до шла до Тол сто је ве Крој це ро ве 
со на те. По сле чи та ња, по тре се на из са мог ко ре на свог би ћа и про ме ње ног 
по гле да на свет, за кљу чи ла је да „свет ни је та ко леп; већ баш обр ну то“ (иСто: 
20). Оста так ро ма на је бор ба ју на ки ње са са мом со бом и књи жев ни це да 
об ли ку ју ћи сво ју ју на ки њу и ње ну ра зор ну ди ле му на ђе од го вор на овај 
пре те жак, али не и не са вла дљив иза зов. Ју на ки ња на кра ју от кри ва шта је 
ње на ду жност и ка ко се она има схва ти ти – ње но је да во ли, и то да у по ро-
дич ном жи во ту во ли тај по ро дич ни жи вот и у пот пу но сти му се пре да. 
Те рет и те жи ну те од лу ке нај бо ље по ка зу је то што ро ман ти ме за вр ша ва. 
Ка да је јед ном од лу ка па ла, ро ман ви ше не мо же да се на ста ви, јер је за ро-
ман по тре бан кон фликт, ин три га раз ли чи тих ста ња све сти и дру штве не на-
пе то сти, на ро чи то уко ли ко с об зи ром на кон траст при по ве да ња и днев нич-
ког бе ле же ња, што је у том ча су јед но од нај ва жни јих по е тич ких пи та ња 
ви со ког мо дер ни зма и за јед нич ко је упра во Ан дри ћу и Цр њан ском.

Да ли би се по ста но ви шту ду жно сти с кра ја Пре сре ће Ми ли це Јан ко-
вић мо гло упо ре ди ти са Ла за ре ви ће вим Ве р те ром? Де ло ва ње Ге те о вог ро-
ма на због ко јег се та лас са мо у би ста ва ра ши рио Евро пом – ин те ре сант но је 
да је број тих са мо у би ста ва сли чан бро ју вер зи ја ро ма на ко ји су ди рек тан 
од јек или чак ко пи ја Се р ван те со вог Дон Ки хо та у прет ход ном ве ку – иза-
зва ло је ја ку ре ак ци ју Ла зе Ла за ре ви ћа. Он је об ли ко вао ју на ка ко ји је и сам 
пот пу но тро нут Ге те о вом ро ма неск ном љу бав ном по ве шћу. Но, из тог ве р-
те ров ског сна Ла за ре вић је свог ју на ка про бу дио вр ло бру тал но у јед ном 
стро гом и по уч ном раз го во ру ко ји га је, ка ко се то за ову при ли ку до бро 
ка же, „спу стио“ на зе мљу. Сам раз го вор би, мо жда, мо гао још јед ном да нас 
вра ти у не мач ку књи жев ност, ре ци мо у Ма нов Ча роб ни брег, али иа ко оправ-
да не и при зва не на ме сти ма где та кав ди ја лог већ по сто ји у не мач кој ли те-
ра ту ри, ипак су то ре ла ци је у сва ком по гле ду су ви ше уда ље не да би се у ин-
тер пре та ци ји узе ле као ин тер тек сту ал но оба ве зу ју ће. Бу ђе ње из за но са ко ји 
во ди ро ман тич ном ви шку и евен ту ал но са мо у би ству као је ди ној ње го вој 
ре а ли за ци ји по ни шта ва њем ни је на ро чи то ус пе ло у при чи Ла зе Ла за ре ви ћа. 
Ка ко се и за што се из вер те ров ског за но са пре нуо ње гов ју нак кри ти ка ни је 
увек по вољ но оце њи ва ла и за то је има ла до бре раз ло ге. Као да је на том ме-
сту у при ча ње про др ла иде о ло ги ја, су ви ше на гло и не до вољ но про ми шље но 
ме ња ју ћи ток на ра ти ва и ста ње све сти глав ног ју на ка. Ма кар по сре до ва на 
пре ко дру гог књи жев ног ли ка и за шти ће на ње го вом ау то но ми јом у од но су 
на иде о ло шку про јек ци ју це ли не при че, не чи ни се да је ова ква ин тер вен ци-
ја знак књи жев не вред но сти. Ме ђу тим, то ни шта ни је од у зе ло ре спек ту не 
са мо за цео опус Ла зе Ла за ре ви ћа – ни је ни тре ба ло да оду зме, већ ни је би ла 
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ни ка ква пре пре ка у ре цеп ци ји Ла за ре ви ће ве при че. На про тив, чак би се она 
мо гла пре тво ри ти у знак ре а ли зма и мо гла би би ти идеј ни по е то ло гем ко ји 
раз ли ку је ро ман ти чар ско и ре а ли стич ко при по ве да ње у срп ској књи жев-
но сти. Уз то по сто ји и уну тра шње осе ћа ње оправ да но сти да се де ло ве ли ког 
ау то ра, чак и ако има не ке сла бо сти, ту ма чи у ко рист де ла и ње го вог књи жев-
но и сто риј ског зна ча ја.

За што и бу ђе ње ју на ки ње Ми ли це Јан ко вић из мла да лач ке гро зе пред 
тим ка кав је свет, шта је брач ни жи вот (ре че но с об зи ром на он да шње пој-
мо ве), ка кав је ка рак тер чо ве ка, и ње на чвр ста од лу ка да на ђе сво ју ду жност 
и да та ду жност бу де ду жност да во ли,не  би би ло оце њи ва но са слич ном 
кри тич ком бе не во лен ци јом? Да кле, да ли би јед на вр ста кон тра вер те ров шти-
не у про зи Ми ли це Јан ко вић, опет во де ћи ра чу на о то ме да ни је иста књи-
жев на епо ха, мо гла да бу де по вољ ни је оце ње на и при мље на као она у про зи 
Ла зе Ла за ре ви ћа? Или то што про за ове књи жев ни це ско ро са ма од се бе отва-
ра по ре ђе ња са де ли ма ко ја су из ра ни је књи жев не епо хе на ме ће исто риј-
ско по е тич ки сиг нал уз ко ји се мо ра ре ћи да оно што је не ка да би ло вред но 
у дру га чи јем по е тич ком ам би јен ту, ка да мо дер ни зам до би ја но ви за мах, 
не ма исти сми сао и до мет?

Уко ли ко би се твр ди ло да је ње на про за „про тив слу чај“, у не че му упо-
ре див са при чом Ла зе Ла за ре ви ћа, књи жев но и сто риј ска вред ност, да кле, не 
би ра сла. Али ако је она „про тив слу чај“ са мој Ла за ре ви ће вој при чи, уто ли ко 
бо љи и вред ни ји јер је при та јен у при вид ној слич но сти за вр шног чи на, он да 
зна чај и вред ност ове про зе тре ба да ра сте, као што ра сте и за то што је уну-
тра шња мо ти ва ци ја са за ња ја ча, ду би на жи вот не ин ве сти ци је ју на ки ње ве ћа, 
а ту је и драж це ли не жен ског би ћа ко је при а ња уз оно што би ра упр кос 
свим еман ци па циј ским на ра ти ви ма – јер они по не че му и раз о ча ра ва ју. То 
што ју на ки ња при а ња уз ода бра ну а не (са мо) на мет ну ту суд би ну мо гло би 
да нас по кре не да за њу тра жи мо бо ље ме сто у књи жев ном пам ће њу. Да ли 
и до вољ но до бро, та кво да је мо гућ оштри ји пре о крет пер спек ти ве?

Шта уко ли ко је ро ман Ми ли ца Јан ко вић за пра во књи жев но и сто риј ска 
про тив те жа при по ве да њу ко је гра ди сли ку имо ра ли зма и по ре ме ћа ја дру-
штве них од но са, или про зи ко ја ис пи ту је шта зна чи иде ја тзв. сло бод не 
љу ба ви ка ква ће оку пи ра ти срп ску књи жев ност це ле на ред не де це ни је? „Ду-
жност“ да се во ли мо же би ти схва ће на и као из раз ви та ли зма, да кле као за-
че так ви та ли стич ке по сле рат не по е ти ке. У тој ду жно сти ви тал ног жи во та 
мо гао би ле жа ти при кри ве ни дру ги ток срп ске књи жев но сти, мо гућ ност дру-
га чи је, со ци о по е тич ке исто ри је књи жев но сти. Да ли је лик сло бод не љу ба ви, 
ко ји је јед на од нај ве ћих оп се си ја срп ске про зе у пе ри о ду ко ји сле ди, са мо 
знак ис пи ти ва ња гра нич них со ци јал них мо ти ва ци ја у про зи, да кле не ки 
да ле ки траг на ту ра ли стич ке во ље и мо дер ни стич ке спо соб но сти ис тра жи-
ва ња, или је реч о ви та ли стич ком три јум фу сна га жи во та ко је и ако се не 
мо гу са бра ти у јед ну ро ман ти зо ва ну сли ку ра до сне љу бав не за јед ни це го-
во ре и о то ме ка ко су љу ди увек, у свим окол но сти ма, окре ну ти ерот ском 
ис пу ње њу и во љи за љу бав? (Из тог угла гле да но, ме ђу тим, и она про за 



не мо ра ла и про те ста про тив ње га по ста ја ла би знак јед ног ви та ли стич ког 
от по ра при ли ка ма – да жи во та увек има и да ли би дал не енер ги је и ви та ли-
стич ка во ља се би увек на ђу пу та, са чим би се и фрој ди стич ко ту ма че ње 
Шо пен ха у е ро вог на сле ђа са гла си ло.)

На по ло жај про зе Ми ли це Јан ко вић мо гло је ути ца ти и не што ма ло 
ма ње зах тев но про ши ре ње по ља ту ма че ња. Сло бод на љу бав је у про зи из ме-
ђу два свет ска ра та са јед не стра не пре це ње на као но ви ве ли ки иза зов, а са 
дру ге стра не у са мим де ли ма углав ном из о ста је љу бав, чак не ма ни ве ли ке 
стра сти, већ пре не што што је од Уско ко ви ће вих До шља ка, па и Ми ли ће-
ви ће вог Бес пу ћа, по ла ко кр чи ло свој пут до Цр њан ског и Дра ин ца, мно го 
ви ше ма ску ли ни без о се ћај ни ерот ски ин те рес не го љу бав ни, или пот пу ни ји 
сек су ал ни од нос. У том сми слу сви ови му шки хе ро ји за пра во за о ста ју за 
хе ро и ном Бо ре Стан ко ви ћа и „оним ње ним“ ко је на кра ју Не чи сте кр ви 
ве ли ки пи сац на гра ни ци на ту ра ли зма и ви со ког мо дер ни зма са вр ше но до-
ча ра ва. Књи жев на има ги на ци ја сло бод не љу ба ви у де ли ма ко је су пи са ле 
же не се на рав но раз ли ку је, њи хо ви књи жев ни по гле ди на овај иза зов у об ли-
ко ва њу ду ха мо дер них вре ме на дру га чи је су за сно ва ни, али ту ни ка да не ма 
ме ста за – Ану Ка ре њи ну, и не ће га би ти ни до кра ја про шлог ве ка, јер је то 
пре ве лик иза зов за има ги на ци ју ко ја не мо же да се осло ни на ари сто крат ски 
устро јен свет. (Нај да ље је оти шао на рав но Цр њан ски у Се о ба ма са го спо-
ђом Да фи ном.)

С об зи ром на сен ти мен та ли зам и у не ким дру гим књи га ма Ми ли це 
Јан ко вић (осим у про зи Ме ђу зи до ви ма), пот пу ни пре о крет и ра ди кал на 
про ме на књи жев но и сто риј ског по ло жа ја ове ау тор ке ве ро ват но ни су мо гу-
ћи. За то је по треб на ре тор зи о на ло ги ка да се тач но од ме ри ка ко уз вра ти ти на 
за бо рав. „Му жев на“ од луч но сти да се рас кр сти са вер те ров ским иза зо вом 
не ма пред ност у од но су на „жен ску“ во љу да се од ба ци крој це ров ски иза зов 
Тол сто је ве при че. Шта ви ше, упра во раз ли ка вер те ров ског и крој це ров ског 
го во ри о про ме ни две епо хе, па би у овом по гле ду про за Ми ли це Јан ко вић 
би ла дво стру ко ва жна: са јед не стра не као рас ки да ње са соп стве ном епо хом, 
а са дру ге, исто вре ме но, као обрат пер спек ти ве уна траг, ка вред но сти ма 
ду жно сти и жр тве, али без вра ћа ња на ста ро. Пр о тив крој це ров ски став ју-
на ки ње дру га чи ји је од пр о тив вер те ров ског, па је чак и њен мо рал ни све-
то на зор дру га чи ји иа ко се на о ко укла па у тра ди циј ски мо дел. 

Про за Ми ли це Јан ко вић, и то је мо жда оно што ни је до вољ но ис так-
ну то, ни је са мо по е тич ки по крет уна траг, ка ра ни јој фа зи мо дер ни зма и 
тра ди ци о нал ним мо рал ним вред но сти ма. Иа ко по сто ји од ри ца ње, у име 
мо рал не ис прав но сти, од ствар ног за но са и љу ба ви као ау тен тич ног пре ва-
зи ла же ње гра ђан ске суд би не, то ни је по на вља ње па три јар хал ног обра сца и 
жен ске по кор но сти апри о ри. То је дво стру ко кре та ње – са јед не стра не 
от клон од имо ра ли зма сво је епо хе, са дру ге стра не от клон од ста ња све сти 
ра ни јег раз до бља. Ње на ју на ки ња ни је му дра и суб ми сив на же на из Ла-
за ре ви ће вог чу ве ног Пр ви пут с оцем на ју тре ње. Пред по но ром сте че не 
и раз от кри ве не не до вољ но сти по диг нут мост јед не но ве во ље ко ја не ма 
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шо пен ха у е ров ску сна гу ин стинк тив но сти (ни бе рг со нов ски ви та ли зам ко ји 
је већ био ту, а са Ви на ве ром је де ла тан у на шој књи жев ној има ги на ци ји), 
да ле ко је од ни че ан ских ап со лу ти за ци ја, по себ но од мо ћи, али је бли зу со-
ци јал ној од го во р но сти ко ја, ка да је реч о жен ском ли ку у књи жев но сти не 
мо ра би ти ни шта ма ње увер љи ва од јав не од го вор но сти при пи са не му шким 
ли ко ви ма. 

Пре сре ће је, ме ђу тим, и по ред све га то га ро ман ко ји чак ни бли зи на 
Ан дри ће вог де ла и про грам ска пи та ња Књи жев ног ју га, а у ње му дво ји це 
нај зна чај ни јих пи са ца два де се тог ве ка, Ан дри ћа и Цр њан ског, ни су са чу ва ли 
од за бо ра ва. Да ли је ова књи га би ла са мо из да вач ки по ду хват или и по е тич-
ки про је кат, на то пи та ње до да нас ни је дат од го вор. Од го во ре је те шко на ћи 
уко ли ко се ни пи та ње не по ста ви до кра ја, јер за што би са мо де ло ва ње два 
нај ве ћа пи сца, Ан дри ћа и Цр њан ског, би ло по е тич ки про је кат, а не би би ло 
и де ло ва ње ове књи жев ни це ко ја је у том тре нут ку по зна ти ја и це ње ни ја од 
обо ји це, па јој је за то за Књи жев ни југ и но ву, ре во лу ци о нар ну би бли о те ку 
тра жен ру ко пис? И, ако ова књи га ни је има ла по тен ци јал но ви не, за што је 
уред ни ци и са рад ни ци, ко ји су ис ту пи ли са зах те вом за но вим, ни су од ба-
ци ли? Да ли је њи хо ва пер цеп ци ја у том тре нут ку би ла раз ли чи та од оне 
ко ја се доц ни је над ви ла над про зу Ми ли це Јан ко вић?

Од го вор Ми ли це Јан ко вић на иза зов Тол сто је ве про зе се по днев нич кој 
струк ту ри мо же по ве за ти и са од го во ром Цр њан ског на Фло бе ра и До сто јев-
ског у Днев ни ку о Ча р но је ви ћу. То књи зи ра ди кал но уве ћа ва исто риј ско пое-
тич ки зна чај, али у оној ме ри у ко јој она ни је оти шла до вољ но да ле ко не са мо 
од хо ри зон та со ци јал не све сти и по ма ло па ла нач ки три ви јал ног мо ра ла 
срп ске кул ту ре оно га вре ме на, не го у мо дер ни стич ком рефо р ми са њу при по-
ве да ња, ви ди се раз ли ка из ме ђу ви со ког мо дер ни зма ко ји до ла зи са Ан дри-
ћем и Цр њан ским, и не у по ре ди во бла жих об ли ка и ма ње ска ле мо дер но сти 
у про зи Ми ли це Јан ко вић. Чак би се мо гло твр ди ти да стро го по е тич ки гле-
да но овај њен ро ман иде ко рак уна зад у од но су на Ис по ве сти у ко ји ма има 
ра ди кал ни јих кон це па та. Она у Ис по ве сти ма во ди ди ја лог са ве ли ким пи-
сци ма и де ли ма, оста вља тра го ве Шо пен ха у е ра и Ни чеа, та да шње пре фе рен-
ци јал не ли те ра ту ре, ис тра жу је мо гућ но сти днев ни ка, бе ле же ња, све до чан ства 
или ком по зи ци је, по ка зу је еле мен те при по вед не са мо све сти, про ве ра ва раз-
ли чи те по е тич ке мо де ла уз из ве сне ва ри ја ци је при по вед ног гла са. По себ ну 
па жњу за вре ђу је при по вед на рас пра ва у Ис по ве сти ма о то ме за што ће же не 
би ти вред ни је од му шка ра ца, тј. љу ди ка ко се та да го во ри ло. Иа ко ју на ки ња 
од у ста је од ова кве кон цеп ци је, она је об ли ко ва на и из ло же на, што би мо гло 
да при ву че не ку са вре ме ну исто ри чар ку иде ја, и не са мо њу. Упр кос све му 
то ме, Ми ли ца Јан ко вић ни је оти шла до вољ но да ле ко у по е тич ком ис тра-
жи ва њу, док је њен ро ман до био про пе де у тич ку ди мен зи ју и та ко се из ло жио 
опа сно сти да уз сен ти мен та ли за ци ју и па те тич ност мо рал не ис прав но сти 
уме сто до ви со ког мо дер ни зма стиг не на руб иде о ло ги за ци је при по ве да ња.

Шта уко ли ко би се са да до след но кре ну ло у чи та ње ра ди кал ни јих де ла 
ви со ког мо дер ни зма и от кри ло да у њи ма по сто ји сли ка же не ко ја је те шко 
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при хва тљи ва да на шњој чи та тељ ки? Да се не иде да ље, за што би од лу ка јед-
не ју на ки ње да је ње на ду жност да во ли би ла те же и ма ње при хва тљи ва од 
жен ских ли ко ва у Днев ни ку о Чар но је ви ћу? Ко ли ко год сва ки пра ви чи та лац 
и чи та тељ ка мо ра ли да бу ду јед на ко за не се ни овим ре мек-де лом свет ске 
књи жев но сти, по сто ји у ње му ре дук ци ја жен ског ка рак те ра на јед ну та ко 
су же ну и пред ра суд ну пер спек ти ву као да су жен ски ли ко ви са мо илу стра-
ци ја пред ра су да глав ног ју на ка. Да ли од нос ју на ка пре ма же на ма, цео хо-
ри зонт има ги на ци је и фи гу ре же не у из ван ред ној про зи ве ли ког Цр њан ског 
са ми по се би им пре си о ни ра ју? Ко ли ко то по ка зу је пје ро ов ску „са го ре лост“ 
Пе тра, Пје ра, Ра и ћа, да кле хо ри зонт ту ге и ре зиг на ци је, шта сле ди из идео-
ло ги је по ко јој све же не ње га хо ће, а он не ће ни јед ну? Да ли се то чи та са 
по зи тив ном пред ра су дом јер је свет чи та ња на то пљен тзв. ма ску ли ни те том, 
иде о ло ги јом, док је про ми шље на и ску по пла ће на во ља да се по ро дич но 
жи ви и по све ти по ро ди ци са ма по се би из ло же на не га тив ној пред ра су ди?

На рав но, за Цр њан ског има бес крај но мно го раз ло га за што је то, упр-
кос то ме што би по не што у ње го вом де лу мо гло да по вре ди пре ја ка осе ћа ња 
не ке сен зи би ли зо ва не чи та тељ ке, вр хун ска про за. И дру га вред на де ла има ју 
чи ме да се бра не од пред ра суд ног чи та ња, па та ко ни про зу Дра ги ше Ва си ћа, 
као ни Цр њан ског, не ква ри пред ра суд ност пре ма жен ској пре љу би, уто ли ко 
пре што ни ка рак те ри ју на ка ни су по ште ђе ни де гра да ци је. Ка ко се не га тив не 
пред ра су де пре ва зи ла зе у Ва си ће вој Ис по ве сти јед ног сме те ња ка у ко јем 
тај сме те њак за се бе ми сли да је „Ср бен да“ ко ја на не ке ства ри, ка да је о же-
на ма и јав но сти реч, гле да „ар на ут ски“? У ње го вој отво ре ној гру бо сти по-
сто ји иро нич ни от клон од шо ви ни стич ки уре ђе ног мо ра ла, па је об ли ко ва ње 
ове про зе убе дљив умет нич ки из раз књи жев не има ги на ци је. Ни у ис по ве сти 
де вој ке ко ја од ра ста у про зи Ми ли це Јан ко вић, ни не што доц ни је Ва си ће вог 
мла ди ћа ко ји хо ће да пи ше о свом сме те ња штву, не ма пра вог из ла за из пред-
ра суд но сти епо хе. Мо гло би се је ди но твр ди ти да се она рас кри ва у ова квим 
де ли ма. То са мо по се би ни је умет нич ка вред ност, али ни је ни бе зна чај но. 
Уто ли ко пре би се ва ља ло вра ти ти пи та њи ма со ци јал не уто пи је жен ске „ду-
жно сти“ во ље ња ко ја је огла ше на на по след њим стра ни ца ма Пре сре ће. Због 
та квог кра ја, мо жда нај сла би је стра не овог де ла, из ла зи ка ко сре ћа за же ну 
по чи ње тек он да ка да се на ђе со ци јал но пла у зи би лан, али кул ту ро ло шки 
и ема ци па циј ски ре гре си ван одо го вор. Пи та ње раз во ја де во јач ке са мо све сти 
од ре ђе но је, да кле, на та кав на чин на са мом по чет ку јед не но ве епо хе и вре-
ди га уз пот пу ни је раз у ме ва ње удво је не књи жев но и сто риј ске пер спек ти ве 
и ни јан си ко је смо по ку ша ли да озна чи мо оце ни ти с об зи ром на по е тич ку 
ре тор зи ју. Да кле, без пре те ри ва ња, са од ме ре ном ко рек ци јом књи жев но и-
сто риј ске сли ке срп ске књи жев но сти и ко рек ци је ме ста и уло ге ове књи-
жев ни це.

На за бо рав, са мим тим и све ве ће из у зи ма ње из исто ри је књи жев но сти, 
тре ба од го во ри ти пра вом ме ром де лу ју ћи у су прот ном сме ру. Оно ли ко ко-
ли ко је оно што је за по ста вље но за и ста ва жно, не ви ше од то га, ва ља и да 
бу де об но вље но у но вом ту ма че њу. По е тич ка ре тор зи ја је уве де на да се не 
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пре те ра и на пра ви но ви не до ста так са мо са су прот ним пред зна ком. У њој 
се ис ти че по е ти ка ка ко ре тор зи јом не би упра вља ли иде о ло шки ста во ви и 
ин те ре си гру па без об зи ра на то ко ли ко су со ци јал но оправ да ни или по жељ-
ни. Књи жев на исто ри ја не спре ча ва, шта ви ше она по зи ва на то да се ко ри-
гу је и урав но те жи, да се де ла са пра вом ме ром и ве ли ком од го вор но шћу, уз 
уз др жа ва ње од пре те ра не ре ак ци је, али без на мет нут них огра ни че ња.

По е тич ка ре тор зи ја ва жна је да би се на док на дио и про ми слио из гон 
де во јач ке еман ци па ци је, „жен ског“ све та иде ја осум њи че ног због „за јед нич-
ке ма не“ ко ју има ју спи са те љи це: „пре те ран и ис кљу чив су бјек ти ви зам, го-
во ре са мо о се би и као да ни су у ста њу да иза ђу из се бе“ (Скерлић 1967: 466), 
ка ко Скер лић са жи ма у Исто ри ји сво ју ра ни ју кри ти ку. Оне не мо гу, да кле, 
да сту пе у отво ре ност, на чи сти ну, под не бо ко је ће као ва здух, за бо ра вљен, 
би ти над њи ма и око њих јер, ка ко је ре као Скер лић, „по сво ме злом со ци јал-
ном по ло жа ју, же не од гур ну те из жи во та, или од ба че не на иви цу жи во та, 
за тво ре не у се бе, при мо ра не да жи ве сво јим сен ти мен тал ним жи во том, и 
та ко за зи да не у се бе не мо гу да ви де дру ге пред ме те и ин те ре се. И за то и осло-
бо ђе не ме ђу њи ма – реч је о они ма ко је има ју та лен та – ка да пи шу, при ча ју 
са мо по ве сти сво јих ду ша, да ју сво је ин тим не ис по ве сти.“ За зи да не у се бе, 
за зи да не ме ђу зи до ви ма, на њих па да Скер ли ће ва оце на ко ја пре ве де на у је зик 
књи жев не исто ри је, ко јој ни је би ло ста ло до тог „жен ског све та“ не го до 
ве ли ких, оп штих ства ри, зна чи ла је ду го трај но од су ство те мељ ног ис тра-
жи ва ња дру гих по е тич ких мо гућ но сти. Скер лић је овај те жак суд на пи сао 
без су ви шне гру бо сти, али су ње го ве по сле ди це ра зор не чак и за оне по хва-
ле ко је је пре то га из ре као о Иси до ри Се ку лић и Ми ли ци Јан ко вић. Ње гов 
суд до ла зи са кра ја чу ве ног тек ста ко ји је по све ћен овим две ма књи жев ни-
ца ма, јед ног од по след њих ко је је Скер лић на пи сао пре смр ти, али је по ду-
дар ност да он спи са те љи це ви ди за зи да не у се би, а да ће нај по тре сни ја 
„ин тим на ис повст“ Ми ли це Јан ко вић би ти упра во Ме ђу зи до ви ма, го то во 
да де лу је не ствар но. То је ско ро не ка вр ста ви зи је, су ви ше тра гич на, па је, да 
про ши ри мо Де лез-Га та ри је ву опа ску са по чет ка тек ста, оно што је на пи са но 
исто као и на чин на ко ји је на ста ло: про за Ми ли це Јан ко вић осу ђе на је на 
по е тич ко кре та ње из ме ђу „ин тим не ис по ве сти“, „за и зи да но сти у се бе“ и 
– иза зо ва „отрг ну тих ли сто ва“.

По е тич ка ре тор зи ја са сто ји се у то ме да се бо ље и дру га чи је са гле да 
по е ти ка „ин тим не ис по ве сти“ и од ре ди оно што у њој из ла зи из окви ра уско 
схва ће не ин тим но сти, на ро чи то с об зи ром на то да се и у јав ном жи во ту и 
со ци јал ном окру же њу не пре ста но су сре ћу тра го ви ин тим но сти, Свет се и 
од њих са сто ји, пре ко њих се та ко ђе мо гу са гле да ти епо хе. Ин тим не ис по-
ве сти ни су у не ком не по сто је ћем про сто ру, већ су у су бјек ти ма гра ђан ског 
жи во та и дру штву у ко јем они жи ве. У том дру штву и тој ин ти ми су и ве-
ли ка књи жев на де ла, али у њој има ме ста и за књи жев на де ла ко ја ни су у 
сва ком по гле ду нај бо ља, али су вред на да им се по вре ме но вра ти мо и да их 
пре и спи та мо, па и у ду ху по е тич ке ре тор зи је ре ха би ли ту је мо у оној ме ри 
у ко јој она то за слу жу ју. Има у про зи Ми ли це Јан ко вић од ли ка ко је упу ћу ју 
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на по пу лар ну ли тера ту ру, али има и по е тич ких од ли ка ко је су до при нос 
књи жев но сти ње ног до ба, а има и је дан текст, Ме ђу зи до ви ма, ко ји је и ви ше 
од то га, прем да је и сам до шао пре ка сно да би сна жни је де ло вао у до ба ви-
со ког, раз ви је ног мо дер ни зма и аван гар де.
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This paper explores the prose works of Milica Jankovic, especially the novel Before 
happiness and the collection of stories Confessions, in order to review her place in Serbian 
literature before and after World War II, i.e. in the period of early and late modernism. 
For this purpose, the concept of poetic retribution was introduced to determine the manner 
and proportions of such a revaluation. The term was constituted due to the diplomatic 
practices of the new century and the old figure of retribution in rhetoric and philosophy. 
The prose works of Milica Jankovic can be observed through the works of Janko Veseli-
novic, Laza Lazarevic and The History of new Serbian literature by Skerlic on one side and 
Ivo Andric, Milos Cmjanski and Dragisa Vasic on the other. Her prose works can also be 
seen through the works of Tolstoy, Goethe and Thomas Mann as far as it is poetically 
and historically justified in literature. Thus, it offers a new, but balanced historical and 
literary form of the prose works of Milica Jankovic, which take into account the discussion 
of the ideology of the formation of the canon and criticism of the canon.
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Др Са ња Ј. Па ри по вић Крч мар

ПЕ СНИЧ КИ ОБ ЛИ ЦИ СРП СКОГ НЕО СИМ БО ЛИ ЗМА*

У ра ду се ука зу је на усме ре ност пе сни ка срп ског нео сим бо-
ли зма ка об но ви тра ди ци о нал них фор ми, што ујед но упу ћу је на 
уз о ре и књи жев на ин те ре со ва ња у тра ди ци ји. Ис ти че се да та кав 
но ви, са вре ме ни кон цепт у умет нич ком ства ра ла штву уте ме љен 
на мо де ли ма тра ди ци је не ми нов но ме ња ка ко ста тус та ко и зна чај 
стал них об ли ка отва ра ју ћи пи та ња од из у зет ног зна ча ја за на у ку 
о књи жев но сти, пре вас ход но пи та ње иден ти те та (фор мал них осо-
би на и функ ци је об ли ка) и гра ни ца тран сфор ма ци је об ли ка ко је 
би се при хва та ле као есен ци ја пе снич ког ар ти зма и ин вен ци је.

Кључ не ре чи: нео сим бо ли сти, стал ни об ли ци, нор ма, тра ди-
ци ја, мо дер ни за ци ја об ли ка.

Мо но граф ски при каз пе снич ких об ли ка на стао на кор пу су де ла срп-
ских нео сим бо ли стич ких пе сни ка ко рак је ка не за не ма ри ва њу про бле ма 
фор ма ли за ци је пу тем утвр ђе них пра ви ла. Про у ча ва ње ре пер то а ра пе снич-
ких об ли ка ових пе сни ка мо дер ни зо ва не тра ди ци је, пре по зна ва ње упо тре-
бе об ли ка, из во ђе ње ти по ло шке по де ле, као и мар ки ра ње на чи на на ко ји се 
од но се пре ма об ли ку (у ко јој ме ри и на ко ји на чин се кр ше стро га и утвр-
ђе на пра ви ла; ра ди ли се о де струк ци ји или сти ли за ци ји об ли ка), тре ба да 
пред ста вља до при нос упра во кон ти ну и ра ном ак ту а ли зо ва њу пи та ња стал-
них об ли ка. Прем да је о нео сим бо ли стич ким пе сни ци ма до ста пи са но, има 
зна чај них ра до ва у ко ји ма се ту ма чи њи хо ва по е ти ка1, ни је ис тра же но, ме-
ђу тим, ко ји су се све пе снич ки об ли ци и на ко ји на чин упо тре бља ва ли, 
ни ти је ком па ра тив но са гле да на спе ци фич ност по сту па ка свих пе сни ка ове 
ори јен та ци је. Са мо се у свој ству при ме ра мо гу уо чи ти по не ке пе сме ових 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп
ској књи жев но сти (број 178005), ко ји се, под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че вић, уз 
фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства про све те и на у ке РС спро во ди на Од се ку за срп ску 
књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

1 По себ но се из два ја књи га Алек сан дра Јо ва но ви ћа По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, 1994. 



пе сни ка у ра до ви ма ко ји си сте мат ски пред ста вља ју све стал не об ли ке пе сме, 
стро фе и сти ха. На шем ис тра жи ва њу за циљ смо по ста ви ли: са гле да ва ње 
по е тич ких прет по став ки нео сим бо ли стич ког пе сни штва из аспек та опре-
де ље ња за утвр ђе не пе снич ке об ли ке; из два ја ње про ми шља ња о об ли ци ма 
по је ди них пе сни ка ове гру пе ис ка за на у есе ји ма; уо ча ва ње до след но сти 
из ме ђу по е тич ких ис ка за и кон крет них пе снич ких оства ре ња, и ко нач но, 
ука зи ва ње на вр сте и од ли ке об ли ка ко ји ма су се слу жи ли, као и на по ступ ке 
ко ји ма су их мо дер ни зо ва ли.

У пр вом по гла вљу док тор ске ди сер та ци је Пе снич ки об ли ци срп ског 
нео сим бо ли зма да је мо основ ну по став ку ра да, освр ће мо се на по јам стал ни 
пе снич ки об ли ци, да је мо пре глед до са да шње ли те ра ту ре о про бле му ко ји 
ре ша ва мо, ука зу је мо на прет ход на са зна ња и ме то до ло шки оквир ис тра жи-
ва ња. Про блем на ко ји на и ла зи мо при ба вље њу фор мом, као нео дво ји вим 
сег мен том у ин те грал ном при сту пу по ет ским тек сто ви ма, је сте и не до ста-
так де фи ни са ња са мог пој ма стал них об ли ка у ве ћи ни те о риј ске ли те ра ту ре, 
реч ни ци ма књи жев них пој мо ва и ен ци кло пе ди ја ма. За себ них од ред ни ца о 
стал ном об ли ку не ма ни ти у стра ним ни ти у на шим спе ци ја ли зо ва ним при-
руч ни ци ма, прем да се у сва ком је зи ку име ну ју. У срп ском је зи ку за епи тет 
стал ни ко ри сти мо си но ним не из ра зе утвр ђе ни, уста ље ни, ста бил ни, што 
због ви ше из ра за ко ји се упо тре бља ва ју са мо го во ри о нео п ход но сти нор-
ми ра ња тер ми но ло ги је.

Стал ним об ли ком на зи ва мо об ли ке сти ха или стро фе, ком по зи ци је 
стро фа у пе сми ко је су се по на вља ле у књи жев ној тра ди ци ји и ко је нас по 
свом утвр ђе ном оби му, вр сти и ре до сле ду стро фа, ри мо ва њу, ре фре ни ма 
асо ци ра ју на тај об лик сва ки пут кад се су срет не мо са њим. Ве ли ку бли скост 
стал ни об ли ци оства ру ју са жан ром, осо би то ка да се за њих ве зу је од ре ђе-
ни са др жај. Та ко је мо гу ће по не ки об лик сма тра ти жан ром (ре ци мо со нет). 
При иден ти фи ка ци ји и ана ли зи има ли смо у ви ду по сто је ће три основ не 
по де ле стал них об ли ка: 

1. пре ма по ре клу (из ро ман ских2, грч ке и рим ске3, грч ко-ви зан тиј-
ске4, сло вен ских5, гер ман ских6 књи жев но сти и ис точ њач ких кул ту ра7)

2. пре ма сте пе ну нор ми ра но сти (об ли ци са утвр ђе ном вр стом и 
бро јем стро фа (нпр. со нет); са утвр ђе ном вр стом стро фа, али не и бро јем 

2 Њих је и нај ви ше: кан цо на, сек сти на (se sti na li ri ca), со нет, ба ла та, ба ла да, ла у да, ма-
дри гал, тер ци на, тер ци не ла, страм бо то, си ци ли јан ска стро фа, ри тор нел, се сти на (se sta ri ma), 
стан ца (ot ta va ri ma), рон до, рон дел, рон де лет, ви ла нел, три о лет, гло са, еспи не ла, кан си он. 

3 Еле гиј ски ди стих, хи по нак теј ска, ар хи о ло хиј ска, аскле пи јад ска, алк ман ска, сап фиј-
ска, ал кеј ска, фа ле киј ска стро фа, ода, пин дар ска ода, па ли но ди ја. 

4 Ка нон, тро пар, кон дак.
5 Бе ћа рац, ко ло миј ка, кра ко вјак, оње гин ска стро фа, ча сту шка.
6 Ни бе лун шка стро фа, Спен се ро ва стан ца, ен гле ски со нет, ли ме рик. 
7 Ру ба и ја, га зе ла, ка си да, пан тум, ха и ку, ха и каи, тан ка, ута, ма ка ме, хо ку, ва ка, тар киб-

банд, тар џи банд, му ваш шах... 
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(нпр. тер ци на); са сло бод ни јом струк ту ром и бро јем стро фа упо тре бље-
них у пе сми, да кле без стро го де фи ни са не нор ме (нпр. кан цо на))8

3. пре ма сте пе ну рас про стра ње но сти у књи жев но сти ма (сла би и 
ја ки стал ни об ли ци).9

У по је ди ним раз до бљи ма књи жев но сти вер си фи ка циј ски еле мен ти 
(стих, стро фа, ри ма) сти чу зна че ња на осно ву за сту пље но сти у тра ди ци ји; 
ме ђу тим, та ко ство ре на нор ма по де сна је за кр ше ње и нај че шће је усло вље на 
пе сни ко вом све сном ин тен ци јом гра ђе ња ин ди ви ду ал ног по ет ског из ра за 
и скре та ња па жње на од нос ко ји је из гра дио пре ма це ло куп ној пе снич кој 
тра ди ци ји за ко ју се ве зу је тај упо тре бље ни об лик. Кр ше ње нор ма ти ва очи-
то бу ди код чи та ла ца ин три ги ра ност за сту ди о зно про ни ца ње у прин ци пе 
гра ђе ња пе сме. Па ипак, чим се из гра ди нор ма ко јом се одр жа ва тра ди ци ја, 
по сле дич но се ра ђа и по тре ба за кр ше њем исте. „Са мо ства ра лач ким рје ша-
ва њем на пе то сти из ме ђу нор ме и пје снич ког до жи вља ја на ста ја ла је пра ва 
по е зи ја“, кон ста ту је Све то зар Пе тро вић у за пи су о оп штој те о ри ји стал них 
об ли ка (1983: 411). Исти пе сник по не кад ће нор му јед ног или ви ше раз ли чи-
тих об ли ка сто про цент но по што ва ти, а по не кад го то во де стру и са ти чи тав 
збир на сле ђе них осо би на. Та ко пе сме у стал ним об ли ци ма из у зев под ра зу-
ме ва ног са др жа ја са мим об ли ком при хва ће ног, мо ра ју да по ка жу и тај од нос 
пре ма ка нон ској струк ту ри. Ва жан мо ме нат при том је су срет са дру гом 
кул ту ром и књи жев но сти ма, јер се об ли ци пре но се из јед ног је зич ког под-
руч ја у дру го, а да се при та квим ме ђу на род ним до ди ри ма ипак очу ва ње гов 
при мар ни иден ти тет. Та ко ће се све пе сме у не ком стал ном об ли ку не из о став-
но ста вља ти у од нос са прет ход ним ре пер то а ром ства ра ју ћи но ва зна че ња, 
би ло да пре у зи ма ју или по ти ру еле мен те при мар ног об ли ков ног иден ти те-
та, од но сно, по шту ју нор му или од сту па ју од зах те ва об ли ка, што сва ка ко 
не ће до при но си ти уве ћа њу вред но сти са ме пе сме. 

Пе тро вић је упо зо рио да се при ква ли фи ка ци ји пе сме у не ком стал ном 
об ли ку мо ра мо кло ни ти по сто је ћих два ју пред ра су да: пр ва се од но си на ми-
шље ње да је та ква пе сма до бра уко ли ко ис пу ња ва нор му; док се дру га, ма ње 
рас про стра ње на прем да опа сни ја, кри је у ро ман ти чар ском уче њу о ор ган ској 
фор ми, об ли ко ва њу пе сме ко је по ла зи од са др жа ја, чи ме се ис ти че ани мо зи-
тет пре ма го то вим фик си ра ним об ли ци ма, а ти ме им се ујед но и ума њу је 
вред ност (в. петровић 1983: 412). На чин на ко ји се не ки пе сник оп хо ди пре ма 
пра ви ли ма вред но сно је не у тра лан. Ни је пе сма ко ја по шту је зах те ве об ли-
ка бо ља или ло ши ја од оне ко ја од тих зах те ва од сту па. „Сва ко је од сту па ње 
од нор ме до пу ште но, а и пот пу но је пот чи ња ва ње нор ми до пу ште но, али 
до пу ште но је обо је са мо он да кад је мо ти ви ра но“ (петровић 1983: 412). 

8 „Раз ли ке у нор ми ра но сти об ја шња ва ју се као раз ли чи ти ступ ње ви у пре ла зу од стро-
фе пре ма стал ном об ли ку“ (Грдинић 2007: 17–18). 

9 „Пре се мо же го во ри ти о ја ким и сла бим об ли ци ма са мо по је ди не на ци о нал не књи-
жев но сти или књи жев не епо хе“ (Грдинић 2007: 18). 
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У на шој на у ци о књи жев но сти, има мо ли у ви ду да је пи та њу стал них 
об ли ка по све ће на па жња још у 19. ве ку10 и да фонд ли те ра ту ре од тог пе ри о да 
кон ти ну и ра но ра сте11, иа ко ма ли број на уч ни ка да је свој до при нос обла сти 
фор ма ли за ци је, оп ста је по тре ба и свест за об је ди ње ним уви дом у по ет ски 
свет мо гу ћим са мо у ко ег зи стен ци ји свих еле ме на та ко ји га чи не. Ово ве ков-
ној на уч но-ис тра жи вач кој спо зна ји о нео п ход но сти си сте ма ти зо ва ња ин фор-
ма ци ја о стал ним об ли ци ма, ко ја је ре зул ти ра ла ко ри сним при руч ни ком12, 
и на ша мо но гра фи ја пе снич ких об ли ка на кор пу су де ла де ве то ри це пе сни ка 
(Иван В. Ла лић, Бран ко Миљ ко вић, Јо ван Хри стић, Бо ри слав Ра до вић, Алек 
Ву ка ди но вић, Ве ли мир Лу кић, Бо жи дар Ти мо ти је вић, Ми ло ван Да ној лић 
и Дра ган Ко лун џи ја) тре ба да до при не се ак ту а ли за ци ји и ва ло ри зо ва њу 
об ли ко ва ња пу тем утвр ђе них пра ви ла. Та ко смо са гле да ва њем основ них 
по е тич ких по сту ла та ове гру пе пе сни ка ко је на зи ва мо нео сим бо ли сти ма 
од ре ди ли ин тер пре та тив ни оквир за ту ма че ње њи хо вих ли те рар них по сту-
па ка, а по пи сом гра ђе, од но сно би бли о гра фи јом об ли ка у њи хо вим пе снич-
ким књи га ма, пре ци зи ра ли гра ни це ра да.

Зна ча јан до при нос ови пе сни ци да ју срп ској по е зи ји у по сле рат ном 
пе ри о ду, ње ном раз во ју и усме ре њу, од ре ђе њу ме ста ко је за у зи ма на чи та вој 
по ет ској сце ни. Ова ге не ра ци ја, ка ко је то ре као Пе тар Џа џић, „ужи ва ла је 

10 Зна чај не и ко ри сне би ле су школ ске по е ти ке Ђор ђа Ма ле ти ћа Те о ри ја по е зи је из 
1854. го ди не и Сте ва на Па вло ви ћа Ма ла по е ти ка об ја вље на 1888. го ди не. По себ но су ва жне 
две књи ге то га пе ри о да ко је и да нас при ана ли за ма фор ме мо гу да по слу же. О раз ме ри ма, 
вр ста ма сти хо ва и стро фа ма на шим и стра ним пи сао је још 1845. го ди не Јо ван Су бо тић у 
ра ду На у ка о срб ском сти хо тво ре ни ју. Не што де таљ ни ји при каз стал них об ли ка са при ме-
ри ма из свог пе сни штва дао је Алек сан дар Ан дрић 1863. го ди не у књи зи Сти хо тво ре ни ја. 
Ин фор ма ти ван пред го вор на три на ест стра на За ко ни сти хо твор ства тер ми но ло шки ука-
зу је на са др жај на у ке о сти хо тво ре ни ју или по е ти ке ко ја об у хва та про зо ди ку, ме три ку и рит-
ми ку, а по том је по бро ја но 20 раз ли чи тих об ли ка без кла си фи ка ци је по вр ста ма и по ре клу. 

11 Два де се ти век до нео је ве ћи број ра зно вр сни је ли те ра ту ре о ме три ци, па са мим тим 
и о об ли ци ма. Спо ра дич не ин фор ма ци је мо гу се на ћи у сту ди ји Све то за ра Ма ти ћа из 1932. 
го ди не Прин ци пи умет нич ке вер си фи ка ци је срп ске, усме ре не на ими то ва ње кла сич них 
стро фа у срп ској књи жев но сти 19. ве ка. Зна ње о кла сич ним ме трич ким обра сци ма, стр о-
фа ма и сти хо ви ма у грч кој књи жев но сти упот пу ни ће се књи гом Ни ко ле Мај на ри ћа Грч ка 
ме три ка (1948) и Ка је та на Ган та ра Greč ke li rič ne ob li ke in me trič ni obraz ci (1979). 

У овом ве ку је ди ни де таљ ни ји и уоп ште ни ји увид у стал не об ли ке на чи нио је Све-
то зар Пе тро вић у ра ду Стих, штам па ном у збор ни ку Увод у књи жев ност, 1983. го ди не. 
Пе тро вић је за пар го ди на упот пу нио и на чи нио ком плет ним са гле да ва ње об ли ка раз ма-
тра ју ћи и ње гов се ман тич ки ефе кат у књи зи Об лик и сми сао. Спи си о сти ху (1986). Мо но-
гра фи ја Ни ко ле Гр ди ни ћа Не ре гу лар ни ме трич ки об ли ци (1995), ко ри сна је у пре по зна ва њу 
упо тре бе по ли си ла бич ког сти ха у по је ди ним стал ним об ли ци ма код не ких пе сни ка. Сви 
оста ли ра до ви об ра ђу ју ме трич ке ре пер то а ре јед ног пе сни ка, све об ли ке истог по ре кла или 
пак, што је и нај че шће, струк ту ру и исто ри јат по је ди них об ли ка ге не ра ли зо ва но или на 
ко ји га је на чин упо тре био по не ки по е та. Нај ви ше ли те ра ту ре од свих стал них об ли ка по-
све ће но је со не ту за сту пље ном и у на шој и у европ ској књи жев но сти.

12 Као не из о ста ван при руч ник ко ји пру жа основ не по дат ке о стал ним об ли ци ма да нас 
ко ри сти мо књи гу Ни ко ле Гр ди ни ћа Стал ни об ли ци пе сме и стро фе (2007).
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пло до ве бор бе ко ју су во ди ли ње ни прет ход ни ци; дог мат ске кон цеп ци је пое-
зи је и ли те ра ту ре гу би ле су тло под но га ма“ (1965: 22). Сре ди ном пе де се тих 
го ди на 20. ве ка на пе сни ке ви ше ни је вр ше на пре си ја ка ко и шта тре ба пи-
са ти, шта по е зи ја сме да бу де у дру штву, а шта не; бор бу је окон ча ла прет ход-
на ге не ра ци ја, пе сни ци по пут Вас ка По пе и Ми о дра га Па вло ви ћа, су о че на 
са „гру бим оспо ра ва њи ма“ и „до че ки ва на удар ци ма оштрог се чи ва“ (џаџић 
1965: 23). Ван он да шњих ак ту ел них иде о ло шких и књи жев них су ко ба, пе-
сни ци овог на ра шта ја усред сре ђе ни су би ли ви ше на са му по е зи ју, на ње на 
уну тра шња пи та ња, ре фе рен ци ра ју ћи по сто је ћу кул ту ру, али и чу ва ју ћи 
од но се пре ма исто ри ји и тра ди ци ји, гра де ћи сво ју по е ти ку на те ме љи ма 
ар ти стич ких до стиг ну ћа ста ри јих ли те рар них ис пи сни ка чи ме је за по чи њао 
и по врат нич ки, а до не кле и пре врат нич ки та лас. Из та квог „спо ја осе ћа ња 
но ви не и осе ћа ња пре по зна ва ња“, под се ти мо се, и по ти че ужи ва ње у књи-
жев ном де лу, твр де те о ре ти ча ри Ве лек и Во рен у раз ма тра њу књи жев них 
жан ро ва: „Обра зац ко ји је пот пу но по знат и ко ји се по на вља иза зи ва до са ду; 
пот пу но но ва фор ма би ла би не схва тљи ва“ (1991: 274).

Дру го по гла вље ука зу је на књи жев но-исто риј ски кон текст срп ског 
нео сим бо ли стич ког пе сни штва, на по што ва ње, а не гло ри фи ко ва ње ни ти 
пу ко по дра жа ва ње пе снич ке тра ди ци је. Осе ћа ју ћи је и да ље жи вом, из не дри-
ли су до слух са свим оним што нам је оста вље но у на сле ђе и ус по ста ви ли 
кон ти ну и тет са по сто је ћим ду хов ним вред но сти ма. Ти ме су ука за ли да је 
опре де ље ност за не ку тра ди ци ју дво смер ни про цес усва ја ња и да ва ња, да 
је свр ха цр пље ња из на сле ђа ујед но и у бо га ће њу истог, да се фор ми ра њем 
осо бе ног, ау тен тич ног по ет ског дис кур са и про ду жа ва и гра ди но ви тра ди-
циј ски по ре дак. Ком плек сне сли ке пе снич ког све та и то ме ускла ђе не сло же-
не ком по зи ци о не струк ту ре ре зул тат су спа ја ња раз ли чи тих ства ра лач ких 
кон цеп ци ја, осла ња ња на мо дер ну европ ску по е зи ју и до ма ћу тра ди ци ју и 
кул ту ру, што је основ на ка рак те ри сти ка ово га пе сни штва. За сту па ли су 
по и ма ње спе ци фич не са рад ње кла сич ног и мо дер ног, зна ча ја прет ход ног без 
ко јег но вог не мо же ни би ти, а ти ме ни раз во ја умет но сти. У по е ти ка ма ових 
пе сни ка сје ди њу ју се и ми ре две раз ли чи те по е ти ке, сим бо ли стич ка и над-
ре а ли стич ка, прем да се нео сим бо ли зам при хва та ви ше као ре ак ци ја на њих, 
ни ка ко као пре у зи ма ње ни ти као по на вља ње њи хо вих по сту ла та. Из та квог 
на сле ђа изр о ди ла се ино ва тив на по е тич ка ма три ца но ве ге не ра ци је ко ја 
зах те ва и но ви при ступ пе сни штву, спо соб ност до жи вља ја но ве осе ћај но сти. 

Као спо ну ме ђу по е ти ка ма пе сни ка срп ског нео сим бо ли зма, по ред оста-
лог, мо же мо ис та ћи и од нос пре ма фор ми и утвр ђе ним пе снич ким об ли ци-
ма ко ји је не го ван од њи хо вих пр вих пе снич ких оства ре ња све до по ет ских 
утих ну ћа. Кон ти ну и ра на бри га пре ма ди сци пли но ва њу из ра за, од но сно 
све сно при сту па ње об ли ку као основ ном кон сти ту тив ном еле мен ту пе сме, 
очи то ва ће упра во на чин пе сни ко вог од но ше ња пре ма тра ди ци ји и кул ту ри. 
По се за ње за по је ди ним стал ним об ли ци ма пе сме или стро фе ука за ће с јед не 
стра не, на мањ ка вост по е зи је без чвр стог об ли ка, на спрег ну тост са др жа ја 
и фор ме, а са дру ге стра не, под се ти ће нас на на сле ђе и пе ри од у ко јем се сам 



об лик ва ло ри зо вао. Ре ак ти ви ра ње об ли ка из тра ди ци је за јед нич ка је цр та 
свих њих; ти ме су осве жи ли сво је и це ло куп но срп ско пе сни штво ње му до 
са да по зна тим, али и не при сут ним ни ти ко ри шће ним пе снич ким об ли ци ма. 
Шта ви ше, сва ки пе сник по на о соб уса вр шио је по не ки еле ме нат у уоб ли ча-
ва њу на чи нив ши та ко свој пер со нал ни код. По ступ ком об на вља ња фо р мал-
них стан да р да, мо дер ни зо ва ња тра ди ци је ра све тља ва се ко ли ко је пе сник, 
ко ји про на ла зи из ве сно уто чи ште у об ли ков ној ста ри ни, сло бо дан у оп хо ђе-
њу пре ма тим окви ри ма сво јих ми сли или пак под ле же ли да тим мо гућ но-
сти ма но се ћи те рет спу та но сти. Уко ли ко по се ду је мо мо дер ну свест, увек 
ће мо по сту пак укла па ња ин ди ви ду ал них уну тра шњих пра ви ла са фо р мал-
ном ма три цом оце ни ти као ево лу тив ни по мак, а не као све то гр ђе.

У окви ру ове це ли не пред ста вља се и све сност зна ча ја фор ме опи пљи ва 
у екс пли цит ној по е ти ци ових пе сни ка. Њи хо ви те о риј ски ста во ви, по е тич-
ки ис ка зи, раз ви је на свест не са мо о обе ло да њи ва њу пе снич ких оства ре ња, 
не го и о про ми шља њу по е зи је као про прат ног пот пор ног сег мен та, у ве ли-
кој ме ри су од ре ди ли и уо кви ри ли чин пе снич ког на дах ну ћа. То уве ре ње 
да по е зи ја мо же за жи ве ти са мо уз упо ред но ево лу и ра ње све сти о по е тич ким 
пре ми са ма из дво ји ло је ову зна чај ну пе снич ку ге не ра ци ју у пле ја ди по е та 
20. ве ка. До ду ше, под сти цај за те о риј ска об ја шње ња по ет ског чи на на шли 
су и код стра них пе сни ка чи ју су во ка ци ју ка за тво ре ној фор ми као уве ре ње 
про не ли кроз чи та ву ге не ра ци ју. Ве ли ка по све ће ност енун ци ја ци ја ма о кон-
струк тив ним прин ци пи ма фла грант на је цр та срп ских нео сим бо ли ста, ко ја 
за слу жу је по се бан увид пре кон крет ног при сту па тки ву пе са ма у ци љу уо ча-
ва ња до след но сти и скла да екс пли цит не по е ти ке и кон крет них по ет ских оства-
ре ња, ми са о не оп сер ва ци је и во лу ме на тран спо но ва ња из ре че ног у де лу.

Срп ско нео сим бо ли стич ко пе сни штво до каз је не мо гућ но сти сме њи-
ва ња јед них пе снич ких об ли ка дру гим, од но сно ис ти ски ва ња и од ба ци ва ња 
по сто је ћих об ли ков них сред ста ва и за не ма ри ва ња за ли ха пе снич ких об ли ка 
на чи ње них то ком исто риј ског раз вит ка. У овом се пе ри о ду по твр ђу је пе снич-
ко ак тив но пам ће ње „дуж ди ја хро ниј ског ка на ла соп стве ног раз вит ка“ (Пет-
ко вић 2006: 158), те ре ви та ли зу је скуп фо р мал но и ме трич ки ре гу ли са них 
об ли ка при вре ме но по хра ње них у ства ра лач кој ме мо ри ји. Ти ме се ме ња и 
на чин оп хо ђе ња пре ма пра ви ли ма, ства ра ју се но ва на че ла пи са ња и ути че 
на из ме ну зна ча ја тра ди ци о нал них пе снич ких об ли ка, ко ји „ка да се у но вим 
при ли ка ма упо тре бља ва ју, мо гу да по не су ве ћи (по тен ци јал ни) се ман тич ки 
на бој“ (петковић 2006: 159). Са мим по е тич ким кон цеп том по врат ка тра ди-
ци о нал ним фор ма ма на из ве стан на чин вра ћа се и диг ни тет пе снич ким 
об ли ци ма. 

Тре ће по гла вље пру жа пре глед стал них об ли ка пе сме и стро фе по по-
ре клу ко ји ма су се пе сни ци из ра жа ва ли; из дво је ни су и од ре ђе ни ти по ви 
стро фа пре у зе ти из тра ди ци је; ин тер пре та тив но је ука за но на од нос сло бод-
ног и ве за ног сти ха, на об но ву сти хо ва из кла сич не, евр оп ске и до ма ће тра-
ди ци је. Из ана ли зе су из ве де ни за кључ ци о осо бе но сти ма из бо ра пе снич ких 
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об ли ка и по сту па ња с тра ди ци јом; о про бле ма ти ци прин ци па гра ђе ња пе-
са ма ускла ђе них са по е тич ким мо мен ти ма и ино ва ци је у по ступ ци ма струк-
ту ри ра ња мо дер ног из ра за и ре ва ло ри за ци је књи жев не про шло сти.

Чи та ва гру па нај ви ше скло но сти има ла је пре ма стал ним об ли ци ма 
пе сме и стро фе ро ман ског по ре кла, ма да је успе шно по вра ти ла зна чај и кла-
сич ној и сло вен ској ри зни ци об ли ка. Не ки су у срп ском пе сни штву ис пе ва ли 
и пр ве зна чај не при ме ре у од ре ђе ном стал ном об ли ку (по пут Миљ ко ви ће ве 
Ба ла де); ство ри ли је дин стве не при ме ре струк ту ри ра ња ускла ђе них те мат-
ски, жан ров ски и ме трич ки ка квих ни је би ло пре њих, па чак ни ти по ку ша ја 
опр о ба ва ња у по не кој рет кој фор ми ни на кон њи хо вог ства ра ла штва (узми-
мо за при мер Ла ли ћев ци клус од де сет страм бо та). Не при хва та ју ћи увек 
об лик у свом ка но ни зо ва ном ви ду, ис пи ти ва ли су ње го ве мо гућ но сти кроз 
сти ли за ци је, усло жња ва њем или упр о шћа ва њем, на ме трич ком и гра фич-
ком пла ну, у на чи ну ри мо ва ња на ни воу стро фа, али и чи та вих пе са ма, ма да 
су по че сто и мо ди фи ко ва ли и де стру и са ли по ет ске од ра зе ми сли (у че му 
пре по зна је мо те ко ви ну аван га рд ног оп хо ђе ња пре ма утвр ђе ним пе снич ким 
об ли ци ма), па чак и скри ва ли стал ни об лик у те жњи да сво јим по ступ ци ма 
на до ме сте не ка да шње на чи не струк ту ри ра ња пе сме. При бе га ва ју ћи мо дер-
ни за ци ји об ли ка, ус пе ли су да опо зит на по ет ска ис ку ства, тра ди ци о нал но 
и мо дер но, не до жи вља ва мо ви ше као ри вал на, ни ти да се ну жно мо ра мо 
опре де ли ти за јед ну од тен ден ци ја у по ет ском из ра жа ва њу.

По се жу ћи за утвр ђе ним пе снич ким об ли ци ма тво ри ли су но ве об ли ке 
из ра жа ва ња. Та ко су на ста ле и пе сме са ком би на ци јом ка рак те ри сти ка спе-
ци фич ним за раз ли чи те об ли ке, из ве сне пре ла зне фор ме или ме ша ви не фор-
ми, па ће мо дер ни за ци ја јед ног об ли ка би ти при мер мо гу ћег про жи ма ња 
два слич на об ли ка (по пут рон да и рон де ла). Слич но смо уо чи ли и код јед ног 
Ра до ви ће вог со не та, ко јег смо на осно ву не тра ди ци о нал ног по на вља ња две 
ри ме у све че ти ри стро фе и по нео бич ној сти хов ној ре пе ти ци ји мо гли од ре-
ди ти и као сти ли зо ван рон дел. Та ква хи брид на мо дер ни зо ва на фор ма је дин-
ствен је при мер у пе сни штву ово га пе ри о да. Ме ђу тим, не са мо да су се су-
сти ца ли об ли ци истог по ре кла, не го су по је ди ним струк ту ра ма и по е ти ком 
ко ју су оне пре но си ле би ли при зи ва ни и об ли ци из дру гих тра ди ци ја (при-
ме ра ра ди, по ду дар ност Лу ки ће вих ма дри га ла са ха и ку по е зи јом13). От кри ли 
смо код ових пе сни ка и ду пли ра ње упо тре бе стал них об ли ка, од но сно уме та-
ње јед ног у дру ги, као што је то, ре ци мо, учи нио Ла лић ис пе ва ју ћи по је ди не 
пе сме у ка но ну те р ци на ма, пре пли ћу ћи грч ко-ви зан тиј ски и ро ман ски пе-
снич ки об лик. Њи хо ва ве за се, у ства ри, ус по ста вља пре ко тре ћег об ли ка 
(пса лам) ко ји је у под тек сту оба об ли ка и чи ме се оправ да ва ко ег зи стен ци ја. 
Ова кав по сту пак укр шта ња по вла чи са со бом ути цај ко ји об ли ци вр ше јед ни 
на дру ге, као и ши ре ње зна чењ ског сло ја с об зи ром на њи хо во раз ли чи то бре-
ме (дру га чи ја ге не за, пра ви ла, се ман ти ка), а све је у скла ду са на че лом пост-
мо дер ни зма при сут ним у по е тич ким стра те ги ја ма срп ских нео сим бо ли ста.

13 О то ме ви де ти париповићкрЧмар 2015: 797–805.
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Осна же ни су те ме љи основ ног об ли ка лич ним пе ча том по је ди них пе-
сни ка, та ко да фор ма у свом основ ном зна че њу до би ја и но ву пе ср спек ти ву 
не ми нов но ре зул ти ра ну осо би том сло је ви то шћу уоб ли че но сти. Та чи ње ни ца 
је од есен ци јал ног зна ча ја за пр о бле ма ти зо ва ње од но са срп ских нео сим бо-
ли ста пре ма пе снич ким об ли ци ма. Успе шно су опро ба ва ли и ра зно ли ке 
по јав не об ли ке уну тар исте фор ме, из бе га ва ју ћи исто вет ност вр сте кон-
струк ци о ним ни јан си ра њем, чи ме се ак цен ти рао ефе кат ње не ди на мич но-
сти и прег нант но сти (при се ти мо се Да ној ли ће вих ба ла да14, или, пак, Ла ли-
ће вих тер ци на15). Сви су они кре и ра ли ау тен тич ну пе снич ку стра те ги ју 
струк ту ри ра ња об ли ка и по сту ли ра ли ни јан си ра ност у фор мал ној ор га ни-
за ци ји, што нам је омо гу ћа ва ло да иден ти фи ку је мо ути цај јед них на дру ге, 
да пре по зна мо удео јед ног пе сни ка у прин ци пи ма гра ђе ња пе сме код дру гог 
пе сни ка (при ме ра ра ди, Миљ ко ви ће ви и Да ној ли ће ви рон де ли); шта ви ше, 
и да их про гла си мо пе сни ци ма од ре ђе ног стал ног об ли ка ко ји су до ми ну-
ци о зно сти раз ра ди ли, уса вр ши ли и до при не ли ње го вој број но сти. 

Раз ви је не све сти о об ли ку, усме ри ли су сво ју па жњу на из ра жај не мо-
гућ но сти је зи ка и би ли скло ни ма ни ри зму ко ји се очи ту је у об ли ци ма за сно-
ва ним на по на вља њу ре чи и чи та вих сти хо ва (по пут ба ла да, рон да, рон де ла, 
се сти не ли ри ке). У њи хо вом пе сни штву има при ме ра и фор мал них ма ни ри-
за ма, од но сно пе са ма ко је по ступ ком гра ђе ња од у да ра ју од кон вен ци о нал ног 
из гле да и сво јом су спе ци фич ном фор мом ускла ђе не са од ре ђе ним ми са о ним 
са др жа јем. Од ова квих ма ни ри стич ких ига ра из дво ји ли смо по сту пак игра-
ња са сми слом код Миљ ко ви ћа и гра фич ки по сту пак код Ву ка ди но ви ћа, 
чи јим се по е тич ким кон цеп ти ма омо гу ћа ва чи та о цу сло бо да да кре и ра но-
ве пе снич ке струк ту ре и но ви слој зна че ња. 

Иван В. Ла лић до ми ни ра у ис пе ва њу зах тев них и сло же них пе снич ких 
об ли ка; је ди ни се оку шао у ис пу ња ва њу утвр ђе них про пи са сек сти не као 
стал ног об ли ка пе сме16 и је ди ни је об но вио ка нон, жа нр цр кве ног пе сни штва, 
чи ју је сло же ну гра ђу у сво јој по след њој пе снич кој књи зи уче тво ро стру чио 
по шту ју ћи ком по зи ци о ну струк ту ру древ не фор ме и ну де ћи мо гућ ност 
ства ра ња ме та ци клу са од стра не чи та ла ца. Ути ску ју ћи у ста рим об ли ци ма 
пе чат но вог сен зи би ли те та, по сти гао је спа ја ње две по е ти ке, мо дер не и сред-
њо ве ков не, од но сно ме ша ви ну про фа ног и са крал ног, на до ве зи ва ње сва ко-
днев ног на ли тур гиј ску се ман тич ку ли ни ју у свим пе сма ма ка но на, са обо-
стра ном учин ко ви то шћу. Оба об ли ка, сек сти ну и ка нон, до ве ли смо у ве зу 
и на осно ву дру гих еле ме на та. На и ме, ком би но ва ње ри ма –ре чи у сек сти ни 
ре зул ти ра се ман тич ким ефек том. Исто ће та ко Ла лић у сво јим ка но ни ма 
при ме ни ти по сту пак по на вља ња и ва ри ра ња у по зи ци о ни ра њу би блиј ских 
ци та та, уме ћу ћи их ме ђу ре флек си је о пе сни ко вој са да шњи ци, бо га те ћи их 
но вим зна чењ ским сло јем. Пре по зна ли смо ве зу ова два об ли ка и у до ме ну 

14 О то ме ви де ти париповић 2014: 261–268.
15 О то ме ви де ти париповић 2013: 161–171.
16 О то ме ви де ти париповић 2013: 153–159. 
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број ча не екви ва лен ци је. Да кле, Ла лић не са мо да се из два ја по об на вља њу 
и при ме ни об ли ка рет ких или, пак, до сад не упо тре бља ва них у на шој књи-
жев но сти, не го их и ко ре ли ра по твр ђу ју ћи ујед на че ност и из гра ђе ност сво је 
пе снич ке по е ти ке. 

Од свих пе сни ка гру пе срп ских нео сим бо ли ста је ди ни је Ла лић сво је 
уме ће оку шао и у стал ним об ли ци ма кла сич ног по ре кла и про ник нуо у дух 
хек са ме тра и сап фиј ске стро фе об ли ку ју ћи их на осно ву из вор ног, на ци о-
нал ног изу ма (ми сли мо на прин цип уоб ли ча ва ња Во ји сла ва Или ћа на чи јој 
под ло зи гра ди сво ју ва ри јан ту сло бод ни јег по рет ка) и пре во ди лач ке по е-
тич ке кон цеп ци је, од но сно уви да у стра ни мо дус сти хов ног струк ту ри ра ња.17 
Функ ци ја псе у до кла сич них об ли ка са мер љи ва је по е ти ци гру пе и на сто ја њу 
те кул тур не ори јен та ци је за от кри ва њем но вих мо гућ но сти ста рих ка но ни-
зо ва них об ли ка.

Ве ћи ну об ли ка, осим по је ди нач не упо тре бе, ови пе сни ци гру пи са ли 
су и у ци клу се ру ко во де ћи се ра зно вр сним ин те гра тив ним фак то ри ма, са др-
жај но-те мат ским и фор мал но-жан ров ским, као и кван ти та тив ним кри те ри-
ју мом пе са ма у ци клу су, ство рив ши ра ди јал ни и ли не ар ни тип ци кло твор-
не по ве за но сти. Пре пли та њем мо де ла и про ме на ма прин ци па уоб ли ча ва ња 
уну тар јед ног ци клу са, као што је то ра дио Миљ ко вић, по ти ра ла се мо но-
то ност у фор мал но јед но о бра зном ци клу су. По не ке по је ди нач не пе сме су 
мо гле би ти у функ ци ји про ло га из ко јег се ро ди ла по тре ба оп се жни јег пре-
ли ва ња ми сли у ви ше пе са ма; ви сок сте пен ко ре спо дент но сти из ме ђу њих 
је очит, што мо же да иде у при лог чи ње ни ци о је дин стве но сти пе сни ко ве 
по е ти ке, или пак „до след но сти пе снич ке стра те ги је“, ка кво сре ће мо код 
Ра до ви ћа и Ла ли ћа, у чи јим со не ти ма, при ме ра ра ди, би ло за себ ним би ло 
у ни зу, се ба шти ни ли ни ја мо тив ске срод но сти и асо ци ја тив ног по ве зи ва ња 
пе са ма. 

Од свих ро ман ских об ли ка, па и оп ште свих стал них об ли ка, нај ви ше 
пе са ма ис пе ва ли су у со нет ној фор ми под се ћа ју ћи нас на ње го ву тач ну ме ру 
ис ка зи ва ња јед ног по ет ског до жи вља ја. Пе ри од у ко јем ства ра ју срп ски нео-
сим бо ли сти, од пе де се тих го ди на 20. ве ка, ка рак те ри сти чан је не са мо по 
об но вље ном ин те ре со ва њу за со нет, не го и по огром ном бро ју ис пе ва них 
со не та у срп ској књи жев но сти. Оку ша ва ју ћи се у окви ри ма за да те фор ме, 
ис про ба ва ли су сво ју ар ти стич ку ин вен ци ју мо де лу ју ћи со нет ну струк ту ру 
на ви ше на чи на, од ко јих се не ки про жи ма ју и ком би ну ју, а пре по зна је мо их 
на ни воу се ман ти ке, син так се, стро фич но сти, сти ха и ри ме. Осим по себ них 
со нет них фор ми, по ве зи ва ли су их и у ци клу се, али и до се гли сам врх со-
не ти зма со нет ним вен ци ма. Њи хо ви со нет ни мо де ли, као знак по врат ка 
сим бо ли стич кој тра ди ци ји, ука за ли су и на жи ву тра ди ци ју со не та у на шој 
књи жев но сти, а ти ме ујед но и на кул тур ни стан дард и европ ски кул тур ни 
иден ти тет. Пи шу ћи не са мо у ка но ни зо ва ним узу си ма, већ се и по и гра ва ју ћи 
са со нет ним за ко ни то сти ма, да кле, не гу ју ћи и стро гу и сло бод ни ју фор му, 

17 О то ме ви де ти париповићкрЧмар 2014: 126–135.
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по твр ди ли су да је со нет на тра ди ци ја у до слу ху са са време ним ства ра ла штвом, 
од но сно да сва ка ме та мор фо за фор ме до при но си про це су мо дер ни за ци је 
по е зи је. Мно ге осо би не со не та би ле су ин спи ра тив не за по и гра ва ње с ка но-
ном, по пут рас те ре ће ња од сте ге строф ног рас по ре да, осло ба ђа ња од утвр-
ђе ног бро ја сти хо ва, си сте ма ри мо ва ња и изо ме трич но сти. Ме ђу свим пе сни-
ци ма ове ге не ра ци је нај ви ше сме ло сти у мо дер ном при сту пу об ли ко ва ња 
по ка зао је Ве ли мир Лу кић, да ју ћи ве ли ки до при нос по и ма њу и при хва та њу 
об ли ков ног ди на ми зма, те склад ног оби та ва ња оп сер ва ци ја у до зи по ме ри 
по ет ског да ха. 

На рав но, ка ко би се при кљу чи ли та ла су со не то ва ња на ших ли ри ча ра, 
ко ји ре зул ти ра са вре ме ним те мат ско-идеј ним пре о ку па ци ја ма, и успе шно 
кре и ра ли ау тен ти чан об лик адап ти ран пе снич ком сен зи би ли те ту, те сво јим 
со не ти ма на чи ни ли но ве по ет ске ква ли те те, сви они су мо ра ли до бро по зна-
ва ти по сто је ћи со не ти зам у до ма ћој и стра ној књи жев но сти. При зи ва ли су 
сво јим пе сма ма „гла со ве мр твих“ из до ма ће тра ди ци је и до пу ња ва ли њи хову 
и сво ју тра ди циј ску ри зни цу се ћа њем на стра не уз о ре и че сте те мат ско-мо-
тив ске ком плек се (Ор феј, Еу ри ди ка). Да кле, та да шњи књи жев ни ми ље, осим 
усме ре но сти ка об но ви тра ди ци о нал них фор ми, упу ћи вао је на уз о ре и књи-
жев на ин те ре со ва ња у тра ди ци ји. Та кав но ви, са вре ме ни кон цепт у умет нич-
ком ства ра ла штву уте ме љен на мо де ли ма тра ди ци је не ми нов но ме ња ка ко 
ста тус та ко и зна чај стал них об ли ка отва ра ју ћи пи та ња од из у зет ног зна ча-
ја за на у ку о књи жев но сти, пре вас ход но пи та ње иден ти те та (фор мал них 
осо би на и функ ци је об ли ка) и гра ни ца тран сфор ма ци је об ли ка ко је би се 
при хва та ле као есен ци ја пе снич ког ар ти зма и ин вен ци је.18
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Sa nja J. Pa ri po vić Krč mar

PO E TIC FORMS IN SER BIAN NEO SYMBO LISM

S u m  m a r y

Studying the re per to i re of po e tic forms of the se po ets be lon ging to a mo der ni zed 
tra di tion, re cog ni zing the ir form usa ge, pro po sing typo lo gi cal clas si fi ca ti ons and mar king 
the man ners in which they are re la ted to the form will con tri bu te to the con ti nued ac tu a-
li za tion of the is sue of fi xed forms. The first chap ter of the doc to ral the sis Po e tic Forms 
of Ser bian Neo symbo lismta kes a lo ok at the no tion of po e tic forms, of fers an over vi ew of 
the exi sting li te ra tu re de a ling with fi xed forms, and in di ca tes pre vi o us fin dings and the 
met ho do lo gi cal fra me work of this re se arch. Then the ba sic po e tic po stu la tes of neo symbo-
list po e try are con si de red and the ten dency to ward fi xed forms as a kind of re la tion to 
tra di tion is hig hlig hted. Fi nally, the first chap ter brings the over vi ew of the cor pus – bi-
bli o graphy of forms in po e tic bo oks. The se cond chap ter pre sents the awa re ness of the 
sig ni fi can ce of the form tan gi ble in the ex pli cit po e tics of the se po ets. It al so un der li nes 
the li te rary and hi sto ri cal con text of Ser bian neo symbo list po e try, which in di ca tes the 
in flu en ce of both Eu ro pean and Ser bian mo dern po e try, as well as the ac ti va tion and mo-
der ni za tion of po e tic tra di tion. The cen tral chap ter of this mo no graph pre sents an over-
vi ew of fi xed forms of po ems and stan zas used by Ser bian neo symbo list po ets. Ba sed on 
the ir ori gin, forms are clas si fied as: Ro man (the most com mon), Gre ek-Byzan ti ne and 
clas si cal. Cer tain types of stan zas ta ken from the tra di tion are li sted as well. The re la tion 
bet we en free and rhymed ver se is hig hlig hted in ter pre ti vely and the re vi val of ver ses 
stem ming from clas si cal, Eu ro pean and Ser bian tra di tion is un der sco red too. In ge ne ral, 
the con clu sion pro po ses the cha rac te ri stics of cho sen po e tic forms and the usa ge of the 
tra di tion of the se cond post war ge ne ra tion of po ets. Furt her mo re, it draws at ten tion to the 
is sue of po em cre a ting prin ci ples har mo ni zed with po e tic eras, and to in no va tion in struc-
tu ring tec hni qu es which bro ught im pro ve ments in the de ve lop ment of Ser bian po e try.
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Др Ран ко В. По по вић

СТА ТУС И ФУНК ЦИ ЈА ПСОВ КЕ У КЊИ ЖЕВ НО СТИ

У ра ду се раз ма тра ста тус и функ ци ја псов ке у књи жев но сти, 
на при мје ри ма дје ла по је ди них срп ских пи са ца ко ја су на ста ја ла 
у дру гој по ло ви ни два де се тог ви је ка. Оно што је у њи ма од пр вен-
стве ног ин те ре са за рад је су псов ке ко је ко ри сте ли ко ви вој ни ка, а 
оне су са мје ре не с јед ним до ку мен тар ним узор ком, као не ком вр стом 
про то тек ста, ко ји им је у по је ди ним слу ча је ви ма мо гао би ти и не-
по сред ни узор. Осим тзв. вој нич ке, пред мет ин те ре са су и дру ге 
вр сте псов ки из ра зи те стил ске мар ки ра но сти, по себ но у ра зно ли ко 
ин то ни ра ним афек тив ним го вор ним си ту а ци ја ма.

Кључ не ри је чи: псов ка, вој нич ка псов ка, го вор ни жа нр, афек-
тив ни екс пре сив, пси хо ло шки аспект, со ци јал ни и етич ки аспект, 
Д. Ми ха и ло вић, Д. Ћо сић, Б. Ћо пић, Ј. Ра ду ло вић, С. Ко ва че вић.

1. Ше зде се тих го ди на про шлог ви је ка на гло се осје ти ло по ја ча но при-
су ство псов ке1 у зва нич ним сфе ра ма ју го сло вен ске, од но сно срп ске кул ту ре. 

1 „Псов ке су фор му ла ич ки (сте ре о тип ни) из ра зи јед но став не син так сич ке струк ту ре 
са оп сце ним ре чи ма у осно ви, чи ји је вул гар ни са др жај екс пли цит но или скри ве но ре а ли-
зо ван за ви сно од раз ли чи тих со ци о лин гви стич ких и пси хо лин гви стич ких фак то ра ко му ни-
ка ци је. Оне при па да ју го вор ном чи ну екс пре си ва и ис по ља ва ју раз ли чи те кон вер за ци о не 
на ви ке (до ми нант ни је ло ше), из ра жа ва ју раз ли чи те емо ци је (до ми нант ни је агре сив не) и 
раз ли чи те ста во ве го вор ни ка пре ма са го вор ни ку (до ми нант ни је не по пу стљи ве). Псов ке су 
део на шег укуп ног је зич ког зна ња и по на ша ња ко је се ак ти ви ра у за ви сно сти од на ме ре, 
са го вор ни ка, те ме, си ту а ци је, кон тек ста, рас по ло же ња, за јед нич ког ис ку ства или зна ња“ 
(ristić2010: 197–198).

Ети мо ло шки је у свом пра сло вен ском из во ру ри јеч псов ка срод на ри је чи пас, а то 
срод ство у да на шњем срп ском је зи ку от кри ва и гла гол ла ја ти ко ји мо же да зна чи и псо ва ти 
(Не лај! у зна че њу: не псуј, не ври је ђај, не го во ри ру жне ри је чи). „Из го ва ра ње не при стој них, 
увре дљи вих и ру жних ре чи, нај че шће у срџ би и љу ти ни, до во ди у ве зу псо ва ње са оним 
што чи ни пас. На пи та ње шта је то пас учи нио, па је из ње го вог име на из ве де на псов ка, од-
го вор на ла зи мо у ми ту из вре ме на пра сло вен ског је дин ства“ (jovanović 2004: 82–83); Јо ва-
но вић има у ви ду ту ма че ње Б. Ус пен ског из ко га про из и ла зи да псов ка „пас ти ма тер“ пред-
ста вља да ле ки од јек ар хе тип ске са крал не сли ке Гро мов ни ко ве оплод ње мај ке Зе мље.)



За пра во, про цес ње ног кул тур ног озва ни че ња опре зно је за по чео два де се тих 
го ди на, да би се на кон по ме ну тог пе ри о да, све до на шег вре ме на, са мо ин-
тен зи ви рао. По знат је слу чај на ше пр ве филм ске псов ке у за вр шној сце ни 
фил ма Жи ке Ми тро ви ћа Марш на Дри ну (1964), ко ју из го ва ра Љу ба Та дић 
у уло зи ма јо ра Кур су ле, а ко ја ни је би ла пред ви ђе на Ди кли ће вим и Ми тро-
ви ће вим сце на ри јем. Осим што је иза зва ло оду ше вље ње пу бли ке и та ко по-
ста ло за штит ни знак про сла вље ног фил ма, то чу ве но Кур су ли но (Та ди ће во) 
Дри но, је бем ти... (док па да ра њен и по сљед њим по гле дом хва та за ви ју так 
Дри не у да љи ни), на нај о чи глед ни ји на чин по ка за ло је из ра жај но пре и мућ-
ство псов ке у од го ва ра ју ћем умјет нич ком кон тек сту. У те три ри је чи ста ло 
је зна че ња ко ли ко би и у по ду жи мо но лог, с тим што је псов ка крај ње пси хо-
ло шки мо ти ви са на, а при том ни у нај ма њој мје ри не ре ме ти тра ги ку ју нач ке 
по ги би је рат ни ка ко ји пре зи ре и смрт ка ко је пре зи рао ку ка ви це и по за дин це. 
То што се у Ми тро ви ће вом фил му с псов ком де си ло слу чај но убр зо ће по ста-
ти ци ља на де мон стра ци ја умјет нич ке сло бо де у пе ри о ду тзв. цр ног та ла са 
до ма ће ки не ма то гра фи је, да би се пот крај осам де се тих па све до да нас пре-
тво ри ло у пра ву псо вач ку филм ску па ра ду, нај че шће са мо свр хо ви ту и умјет-
нич ки не мо ти ви са ну. На ше псо вач ко по зо ри ште про мо ви сао је у нај ве ћој 
мје ри глу мац Зо ран Рад ми ло вић у на слов ној уло зи Ко ва че ви ће вог Ра до ва на 
Тре ћег, још уви јек жи ве пред ста ве ко ја је пре ми јер но од и гра на 1983. у Ате-
љеу 212. У срп ској књи жев но сти псов ка по ста је уо би ча је но сред ство се дам-
де се тих го ди на, по себ но у дје ли ма пред став ни ка тзв. ствар но сне про зе или 
про зе но вог сти ла (Жи во јин Па вло вић, Ви до сав Сте ва но вић, Мо ма Ди мић, 
Ми ро слав Јо сић Ви шњић, Ми ли сав Са вић...), што је и при род но кад се зна да 
су ови ау то ри с те ма ма и ли ко ви ма узе тим с мар ги не жи во та уно си ли у сво ју 
про зу и го вор ули це, жар гон, је зик по је ди них дру штве них гру па и ди ја ле кат.

2. Сва ки го вор ни жа нр за књи жев ност пред ста вља мај дан из ко га она 
за хва та пре ма сво јим по тре ба ма. Та ко је на чел но и са псов ком, али у са мој 
књи жев ној прак си њен слу чај је са свим спе ци фи чан, а ту спе ци фич ност од-
ре ђу је за мр шен сплет исто риј ских, пси хо ло шких, кул ту ро ло шких, те ци ви-
ли за циј ских раз ло га и од но са. Нај че шће гра ђе на од оне оп сце не, вул гар не 
лек си ке (што ипак не мо ра би ти пра ви ло), псов ка је за ду го би ла та бу и са на 
у сфе ри зва нич ног кул тур ног стан дар да, ма ко ли ко пред ста вља ла уо би ча-
је ни еле мент го вор не прак се и оми ље ни „украс“ тзв. ди вље, под зем не књи-
жев но сти у усме ном и пи са ном об ли ку. Дру штве но про скри бо ва на, она је 
(код нас, ко ли ко је по зна то, још од вре ме на Ду ша но вог за ко ни ка) под ли је-
га ла ме ха ни зми ма цен зу ре и прав не ре пре си је, али је до но ви јег вре ме на по 
ја кој инер ци ји пу ри та ни стич ког од но са дру штве не сре ди не оста ја ла чак и на 
мар ги ни на уч ног ин те ре са лек си ко гра фа.2 Би ло би ве о ма иза зов но упу сти ти 

2 По сљед њих де це ни ја и код нас је по ја чан на уч ни ин те рес за псов ку, јед на ко у до ме-
ну кул ту ро ло шких сту ди ја као и у раз ли чи тим лин гви стич ким обла сти ма ка кве су, при је 
све га, пси хо лин гви сти ка и со ци о лин гви сти ка. Кад је у пи та њу ис тра жи ва ње псов ке и ње не 
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се у по тра гу за ње ним ко ри је ни ма, што би нас од ве ло до нео че ки ва них, већ 
на зна че них от кри ћа о ње ној об ред ној и са крал ној при ро ди,3 да ка ко, у јед ној 
обр ну тој, не га тив ној пер спек ти ви, на оној там ној стра ни чо вје ко ве по тре бе 
оп ште ња са тај ном. Ри ту ал ни ка рак тер псов ке уо ча ва и Чај ка но вић (1994: 
186), на во де ћи као при мјер из го ва ра ње оп сце них ри је чи уз чин сје тве. (Прет-
по ста вља се да је пје ва ње ла сцив них пје са ма као дио свад бе ног об ре да оста-
так древ ног вје ро ва ња ве за ног за под сти ца ње плод но сти бра ка, ко је су из ра-
жа ва ле и тзв. бје сов ске пје сме из до ба сло вен ског па ган ства.) Али, по што је 
то од већ сло же на при ча за ова кву при ли ку, упут ни је је на чел но утвр ди ти мар-
ги нал ни ста тус псов ке у сфе ри кул тур ног стан дар да и упра во из те тач ке 
са гле да ти ње но при су ство у књи жев но сти. Оп ште кул тур не нор ме до брим 
ди је лом усмје ра ва ју и оне елит не, па та ко и књи жев не, што су штин ски зна чи 
да се о псов ци у срп ској књи жев но сти мо же го во ри ти тек у но ви јем пе ри о ду, 

функ ци је у књи жев ном кон тек сту, ту од ко ри сти мо гу би ти и ин фор ма ци је о ње ној је зич кој 
струк ту ри и функ ци о нал но стил ској ра сло је но сти, а још ви ше о ко му ни ка циј ским и нор-
ма тив ним аспек ти ма упо тре бе псов ке.

„За ко му ни ка циј ску уло гу псов ки, ка ко су по ка за ла до са да шња ис тра жи ва ња, ве о ма 
је ва жно има ти у ви ду сле де ће дру штве не, пси хич ке и кул тур не аспек те њи хо ве упо тре бе: 
на ви ке, оби ча је, при пад ност од ре ђе ној дру штве ној гру пи (вер ска, на ци о нал на, со ци јал на, 
ре ги о нал на, про фе си о нал на, ста ту сна, уз ра сна, род на), фор мал ност си ту а ци је, по зна тост 
са го вор ни ка, раз ли чи те функ ци је псов ки (по ни жа ва ње са го вор ни ка, ства ра ње или по ја ча-
ва ње мр жње, уда ља ва ње са го вор ни ка, по ве зи ва ње са го вор ни ка, бри са ње ста ту сних раз ли-
ка, иден ти фи ка ци ја са од ре ђе ном гру пом); по па ра ме тру шта се псу је мо гу се уста но ви ти 
си сте ми вред но сти у дру штву, дру штве ни та бу, кул тур не и мит ске осо бе но сти.

За нор ма тив ни аспект упо тре бе псов ки и за њи хов ста тус у је зи ку зна чај ни су па ра-
ме три дру штве ног огра ни че ња псов ки, као што су: јав на упо тре ба, слу жбе на упо тре ба, 
ре ак ци ја на псов ку (ре ак ци ја оно га ко ме је упу ће на, ре ак ци ја сре ди не), из о ста вља ње, цен-
зу ри са ње, ре ду ко ва ње, еу фе ми за ци ја и дру ги на чи ни ка му фли ра ња псов ки с об зи ром на 
сле де ће раз ло ге: уљуд ност, не до вољ на бли скост, да се не по вре ди или не из не на ди са го вор-
ник, због при су ства тре ће (не по зна те) осо бе, због со ци јал ног окру же ња: по ро ди ца, шко ла 
и сл. ин сти ту ци је, ста ту сне и дру ге раз ли ке и због на ви ке за ре ду ко ва ње псов ки“ (ristić 
2010: 197).

3 О јед ном та квом уви ду Бо ри са Ус пен ског пи ше ми мо гред но Но ви ца Пет ко вић, пре-
во де ћи и на во де ћи ове ри је чи ру ског ау то ра: „На ду бин ско ме (по чет ном) ступ њу псо ва ње 
мај ке је, из гле да, по ве за но с ми том о са крал ном бра ку Не ба и Зе мље – бра ку ко ји као по сле-
ди цу има оплод њу Зе мље. На том ступ њу уло гу су бјек та рад ње у псо ва њу мај ке имао би 
Бог Не ба или Гро мов ник, а објек та – Мај ка Зе мља“ (Б. А. Ус пен ски, Иза бра ни ра до ви, том II 
Је зик и кул ту ра, Мо сква, 1994, стр. 102–103). „А из мно го доц ни јих хри шћан ских осу да 
псов ке као ве ли ко га гре ха“ на ста вља Пет ко вић „ви ди се да је он нео про стив упра во за то 
што се истим чи ном сра мо ти ро ђе на мај ка, Бо го ро ди ца и мај ка цр на зе мља. Очи глед но, 
за кљу чу је Ус пен ски, псо ва ње мај ке схва та се ’као сра мо ће ње Бо го ро ди це за то што се пред-
ста ва о Бо го ро ди ци ве зу је за култ Мај ке Зе мље; дру гим ре чи ма, по чет на иде ја о сра мо ће њу 
Мај ке Зе мље, ко ја је у осно ви псо ва ња мај ке, пре но си се на Бо го ро ди цу‘. И на кра ју: ’По и-
сто ве ће ње Зе мље и Бо го ро ди це вр ло ја сно до ла зи до из ра жа ја ка да се јед на ко име ну ју‘, јер се, 
Бо го ро ди ца, као што смо ви де ли, до слов но мо же зва ти зе мљом, као и зе мља – бо го ро ди цом‘ 
(петковић1999: 171).
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пе ри о ду два де се тог ви је ка, од но сно раз до бљу сна жне мо дер ни за ци је књи-
жев но сти. Упр кос при вид ној си ли ни аван гард них за ле та на кон Пр вог свјет-
ског ра та, срп ска књи жев ност је, у сим би о зи па три јар хал не хе ро и ке и гра ђан-
ске кул ту ре, до бро чу ва ла свој основ ни лик оцр тан на под ло зи хри шћан ске 
ду хов но сти, што зна чи да се псов ка ве о ма спо ро и опре зно, пр во у бла жим 
мо ди фи ка ци ја ма, увр шта ва ла у ред рав но прав них из ра жај них сред ста ва. 
Ту стал но по сто ји на пе тост из ме ђу кон зер ва тив не дру штве не, те ши ре кул-
тур не нор ме и ли те рар не по тре бе за из ра жај ним по тен ци ја лом псов ке. Јер, 
с те стра не гле да но, псов ка је је зич ка бом ба, нај кра ћи и нај е фект ни ји пут 
до ар ти ку ла ци је афек та, ка кав у не вер бал ној сфе ри има ју ка рак те ри сти чан 
гест или на гла ше на ми ми ка, што са ми пи сци по нај бо ље осје ћа ју.4 Она вер-
бал но по кри ва чи та ву ска лу чо вје ко вих пси хич ких ста ња и осје ћа ња, од 
би је са и мр жње до при јат ног рас по ло же ња и из ра зи те емо тив не на кло ње-
но сти. Оту да је по тре ба књи жев но сти за псов ком као из ра жај ним сред ством 
ау тен тич на и оправ да на. Ви ше функ ци о нал на и зна чењ ски ра зно вр сна, псов ка 
мо же да са др жи зна тан ко му ни ка тив ни, со ци јал ни, пси хо ло шки, ет нич ки 
и ет но граф ски по тен ци јал. Ма да се на чел но мо же за ми је ни ти и дру гим је-
зич ким сред стви ма, у по је ди ним ка рак те ри стич ним кон тек сти ма њен стил-
ски учи нак је књи жев но не на док на див. Осим то га, псов ка је и у по гле ду 
об ли ка ра зно вр сна; мо же би ти бли ска уз ре чи ци, по сло ви ци, кле тви, ба сми; 
кат кад је све де на на јед ну је ди ну ри јеч, док у по је ди ним слу ча је ви ма мо же 
би ти раз ви је на до ве ће тек сту ал не цје ли не, до чи та вог ни за ре че ни ца.

3. За ову те му ва жно је и то да срп ски пи сци до бро уо ча ва ју број ност 
и спе ци фич ност псов ки у соп стве ном на ро ду, као ње го во по себ но мен та ли-
тет ско свој ство, што мо гу по твр ди ти и ова два ка рак те ри стич на при мје ра, 
од ко јих је пр ви узет из дра ме, а дру ги из ро ма на:

„АЛЕК СА: (...) А да ти пра во ка жем, бо јим се да смо за слу жи ли да 
жи ви мо у ово ли ком мра ку.

ВА НЕ СИ РО ЧЕ: За што, на о па ко?
АЛЕК СА: За то што ја не знам на род ко ји ви ше псу је Сун це: Сун це 

жар ко, Сун це ка ла ји са но, Сун це нео гре ја но, Сун це ле бо во, Сун це кр ва-
во... Да сам ја Сун це не би нас ни ово ли ко гре јао. А уз Сун це псу је мо 
Бо га, хлеб и мај ку. Че му се мо же на да ти на род ко ме су обич не, сва ко днев-
не псов ке: Сун це, Бог, хлеб и мај ка...“ (Kovačević1987: 12);

„Ни Он, Бог отац, псов ки ни је по ште ђен. Псу ју на ши љу ди и Бо га. 
И Бо жи ју ма тер. Сун це и ме сец. Оца и хлеб, кру шну мр ву. Мај ку и де те 
у ко лев ци. Зве зду Да ни цу. Ски да ју све све це с не ба. Псу ју и кра ља, на шег, 

4 Ова ко, на при мјер, функ ци ју псов ке у књи жев но сти ви ди са вре ме ни ру ски пи сац 
Ан дреј Ста ни сла во вич Бич ков у раз го во ру за бе о град ски НИН (бр. 3160, 21. јул 2001, стр. 54): 
„Псов ка има ма гич но деј ство, она је ар хе тип, она је чи ста енер ги ја, у њој је мно го ви ше емо-
ци ја. Псо ва ње да нас, у дру штву у ко ме је то та бу, зна чи осва ја ње ми стич не сло бо де. Али 
ја у сва ко днев ном жи во ту не псу јем, то је за ме не сред ство књи жев ног из ра жа ва ња.“ 

460



по и мен це – кра ља Пе тра. При том, не ве ле Ње го во Ве ли чан ство, не ка жу 
ни Краљ Пе тар, већ, она ко род бин ски – Чи ка Пе ро“ (вујиновић2014: 292).

Ко ва че вић и Ву ји но вић књи жев но у мјет нич ки ак ти ви ра ју оно са зна ње 
ко је и лин гви сти ка по твр ђу је и пре ци зно ста ти стич ки до ка зу је: да је зна ча-
јан број псов ки ар хе тип ског ка рак те ра и од но си се на култ не објек те.5 Та ква 
вр ста псов ке, с пра вом при мје ћу је Ми ло ван Да ној лић (1990: 36), нај че шће 
пред ста вља „из раз не моћ ног, ме та фи зич ког бе са про тив суд би не“,6 од но сно 
вр сту (жа ло сне и не свје сне) пси хо ло шке ком пен за ци је све га оног што су 
на шем чо вје ку ус кра ћи ва ли и ус кра ћу ју исто ри ја, ци ви ли за ци ја, ши ра дру-
штве на сре ди на или ње го во не по сред но окру же ње. Је зич ка ин вен ци ја ту се 
от кри ва као не ка сли је па енер ги ја осве те све му и сва че му, то ли ко сли је па 
да псо вач ни је свје стан да је ње гов вер бал ни чин у крај њој ли ни ји акт са мо-
по вре ђи ва ња и са мо у ни же ња. Али, то сље пи ло и је сте кључ на осо бе ност 
не моћ ног би је са, што до бри пи сци зна ју па у дну би ћа ве ли ких псо ва ча и 
ху ли те ља, уз то кат кад и на сил ни ка, нај че шће от кри ва ју не си гур ност, сла-
бост и страх, или осу је ће ност ка кве дру ге вр сте, а та пси хич ка кон тро вер за 
по пра ви лу да је до бар умјет нич ки ре зул тат у ви ду ре љеф но оства ре ног 
ли ка. При мје ра ра ди, јед ну та кву (до ду ше ка ри ка ту рал ну) ва ри јан ту ти па 
кућ ног ти ра ни на псо ва ча да је Јо ван Ра ду ло вић у сце на ри ју те ле ви зиј ске дра-
ме Ву ча ри До ње и Гор ње По ла че, ко ја за те му има древ ни на род ни оби чај 
ву ча ре ња у Дал ма тин ској За го ри. У си ту а ци ји крај ње оску ди це, дви је го ди не 
на кон Дру гог свјет ског ра та, Ра ду ло ви ће ви ју на ци углав ном сје де и кар та ју, 
сми шља ју ка ко ће се на је сти и на пи ти кад с вуч јом ко жом опро се За го ру, и 
не пре ста но псу ју. На не пу них че тр де сет стра ни ца тек ста има сто ти њак псов-
ки и кле тви, од ко јих ве ћи ну пи сац ста вља у уста ли ка по име ну Мар ко7 и 
њи ма га до сљед но и у ци је ло сти драм ски пор тре ти ше. Шта тај све не гре бе, 
не гра ди и не бре шти ма: од све те нед(и)ље (и мла де и кр ва ве), ма те ре по
га не, свих све та ца у го ди ни и цр ље ним и мо дрим сло ви ма ис пи са них (и пра
во слав них и ка то лич ких), Ма ле и Ве ли ке Го спе, Бо га пра сца, све те Пет ке, 
Све тог Ђур ђа на ко њу, све тог Или је, све те Ане, све те Ро жа ри це, пре ко 
жа ре ног и сље па ног сун ца, Го спе сињ ске, све га по спи ску, бож је сли ке, зво
на све тог Ја ко ва, па до све те бож је кан де ло ри це, мај ке бож је ко прт ња ка 

5 „У по зи ци ји објек та мо же би ти би ло шта, а нај че шће су то ри је чи чи ја зна че ња, с 
об зи ром на кул тур ну тра ди ци ју, има ју ста тус кул та, па је сте пен агре сив но сти псов ке ди-
рект но про пор ци о на лан хи је рар хиј ском ста ту су кул та: мај ке, се стре, де те та, Бо га, све ца, 
кр сне сла ве и др. Код псов ки у срп ском је зи ку, пре ма ис тра жи ва њу Дан ка Шип ке, у вр ху 
хи је рар хи је на ла зи се култ мај ке“ (ristić 2010: 198).

6 Слич но од ре ђе ње да је и Зо ран Глу шче вић у сво јој сту ди ји о ки чу (Gluščević1990: 
124), ис ти чу ћи да та ква псов ка да је псо ва чу илу зи ју има ги нар не мо ћи уда ља ва ју ћи га, за-
пра во, од ре ал но сти и исти не. И Да ној лић и Глу шче вић су на тра гу ста ри јег Двор ни ко ви-
ће вог ту ма че ња псов ке као из ра за не мо ћи (dvorniKović 1939: 345).

7 Те ле ви зиј ски филм по Ра ду ло ви ће вом сце на ри ју ре жи рао је 1978. го ди не Здрав ко 
Шо тра, а уло гу Мар ка играо је Бо рис Двор ник.
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и бож је мај ке џи ге ри ца, и би је лих и цр них. Ки ван на све и сва ко га, а не мо ћан 
пред свим и сва чим, за ви дан чак и ву ку на то ли кој са че ша ној ме си ни (ср не ти
ни, зе че ти ни, ја ње ти ни, ов че ти ни, ју не ти ни, ко зло ви ни), Мар ко нај че шће и 
нај сла сни је псу је оне нај бли же – бра та Шпи ра, по врат ни ка из Аме ри ке, и прав-
до љу би ву али је зи ча ву же ну Ику.8 Брат му је крив за све, а уи сти ну нај ви ше 
за то што се вра тио из да ле ког сви је та и ви ше му не ша ље до ла ре; из те ира ци-
о нал не љут ње ра ђа ју се и ира ци о нал не, али нај при је блас фе мич не и ска ред-
не псов ке (све тог ти Сти па на опр чим, по пи шам ти се у бож ју бра ду, све тог 
ти Сте ва на на са дим); спој оп сце ног и са крал ног у нај ви шој мје ри ис ти че 
Мар ко ве псов ке као кон фликт ни го вор, као афек тив ну ре ак ци ју на ви шак 
на ку пље не не га тив не енер ги је и при ти сак кри зне си ту а ци је крај њег си ро ма-
штва. При је те ћа псо вач ко-оп сце на обра ћа ња же ни (шу ти ста ра, за пр дим ти 
га; же но, у сред це ки ља те ре штам, не из ла зи ми на очи, си ки ром ћу те са
сје ћи) с јед не стра не из раз су фру стра ци је усљед су штин ски ин фе ри ор ног 
ста ту са у брач ној за јед ни ци (јер Мар ко, при мје ри це, за раз ли ку од свих По-
ла ча на не зна за кла ти пи ле ни огу ли ти бра ва, што му же на у сва кој при ли ци 
јав но при ба да). С дру ге стра не, чак и не тра же ћи мо гу ће пси хо а на ли тич ке 
ни јан се,9 та вр ста псов ке за ни мљи во је ет ноп си хо ло шко свје до чан ство о јед-
ном крај ње из ви то пе ре ном пред ста вља њу чи на тје ле сне љу ба ви као рат нич-
ког окр ша ја у ко ме жен ска стра на оба ве зно мо ра би ти по би је ђе на и уни же на.10

4. Као до бар при мјер оправ да но сти упо тре бе псов ке мо же по слу жи ти 
и текст на ве ден у До дат ку ко ји, исти на, ни је књи жев ни, али има не сум њи ву 

8 Из ра зит при мјер псо вач ке ко му ни ка ци је у по ро ди ци мо же мо на ћи и у дра ми Ми ли це 
Нов ко вић Ка мен за под гла ву. Ту се те шка и ру жна псов ка, као не ко на о па ко по ро дич но за-
вје шта ње Ву че ти ћа, пре но си с ко ље на на ко ље но, са оца на си на (Ми лун – Вуч ко – Но вак). 
Ма да стал но по ку ша ва ју да из гла де од но се и псов ку учи не тек ди је лом сва ко днев не нор мал-
не ко му ни ка ци је, Ву че ти ћи то не успи је ва ју, псу ју ћи све ви ше у све број ни јим кон фликт ним 
си ту а ци ја ма: „КР СМАН: Ај де да ла је мо, ал да се не ује да мо, што ви ка ше Ни ки та. НО ВАК: 
То је Ни ки та јео гов на, а ко то мо же сва ка му част“ (novKović1978: 41). 

9 „Оп сце ни ка рак тер псов ке про пор ци о на лан је аб нор мал но сти сек су ал ног чи на ко ји 
се псов ком фор му ли ше и на го ве шта ва. Она по чи ва на сим бо ли ци сек су ал не до ми на ци је 
или пер вер зи је, као из ра за по ти сну тог еро са и про до ра за ко че не, за бра ње не сек су ал но сти. 
Псов ка је вер бал ни из раз ак ци је ко ја се ни ти мо же ни ти на ме ра ва оства ри ти. Та ква псов ка 
ни је на ми ре ње прав де, већ осве та за иза зов, ве р бал на агре си ја ко ја тре ба да над ја ча оно га 
ко ме је упу ће на“ (ristić 2010: 202).

10 „Из ве де на из ми та, скр на ви тељ ска сек су ал ност псов ке има му шки пол ни пред знак 
ве зан за па три јар хал ни фа ло кра тич ки по ре дак. Сек су ал на псов ка је, на и ме, пре ро га тив му-
шке мо ћи ко ја про ис ти че из пред ста ве о по вла шће но сти му шког еро са да фа лу сом ства ра и 
ра за ра, осве ћу је и скр на ви. По ве за но са сек су ал ним чи ном, псо ва ње од ра жа ва му шки на чин 
агре си је и увре де. (...) Сте пен фик тив но сти сек су ал ног у псов ки обр ну то је про пор ци о на лан 
ње ној увре дљи вој мо ћи. Вер бал ном же сти ном псов ке пре ко ра чу ју се гра ни це ре ал но сти, 
пре вр шу је ме ра уку са и по сто је ћих пра ви ла са ци љем на ме та ња фан та зма соп стве не су пери-
ор но сти. Уко ре ње на у осе ћа њу не мо ћи, псов ка под сти че иден ти чан од го вор, а тран сфер не-
га ти ви те та за по чет вер бал но че сто се за вр ша ва фи зич ким об ра чу ном“ (jovanović 2004: 86, 88).
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књи жев ну пре ди спо зи ци ју за сно ва ну упра во на псов ци. Сва ки ва љан пи сац 
и сва ки упу ће ни ји чи та лац од мах ће осје ти ти ње го ву књи жев ну упо тре бљи-
вост, јер се иза ри је чи, углав ном псов ки, ви ди жив чо вјек, оне га на про сто 
ис цр та ва ју и за о кру жу ју као не по но вљи ву лич ност, али – што је за ли те ра-
ту ру пре суд но ва жно – и као про то тип јед не гру пе. У овом слу ча ју ра ди се 
о про то ти пу срп ског офи ци ра ко ји ни је од оне елит не вр сте, ни ти је по го дан 
за ка кву па ра ду, али је сте јед но став ни, хра бри и сна жни по све ће ник свог 
по сла, одан тру пи и упра во у ра ту нај по у зда ни ји (као и Ми тро ви ћев филм-
ски ма јор Кур су ла). Уче ном бе сјед ни штву очи то ни је вјешт, ри јеч не сма тра 
ак ци јом па је за то по ма ло и пре зи ре, на гла ше но је по до зрив пре ма сва кој 
пре тје ра ној го во ран ци ји, не во ли по ли ти ча ре ни ти бла го гла го љи ве ви со ке 
офи ци ре. Али, за то је ње го ва па мет би стра и брит ка, ње го во про зи ра ње 
ства ри еле мен тар но јед но став но и вр ло убје дљи во. Из пот пу не кон тре и 
ап со лут ном пре чи цом псов ке он пра ви ре то рич ку бра ву ру и по сти же су ге-
сти ван, крај ње дје ла тан ути цај на слу ша о це, а то и је сте основ ни циљ сва-
ког до брог бе сјед ни ка. Ако овај сте но гра фи са ни, до ку мен тар ни про то тип 
при мје ри мо од го ва ра ју ћем ли те рар ном узор ку, слич но сти се са ме од се бе 
на ме ћу. Са мо на овом тра гу из ра жај ног ак ти ви ра ња псов ке, са свим спе ци-
фич ним раз ли ка ма, мо гли би смо на ве сти чи тав низ зна чај них срп ских пи-
са ца дру ге по ло ви не два де се тог ви је ка, до вољ но је да по ме не мо Бран ка Ћо-
пи ћа, До бри цу Ћо си ћа, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, 
Сло бо да на Се ле ни ћа, Дан ка По по ви ћа, До бри ла Не на ди ћа, Ду ша на и Си-
ни шу Ко ва че ви ћа.

Узми мо за по че так при мјер ро ма на Чи зма ши Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. 
Ис по ви јест глав ног ју на ка, на ред ни ка вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је Жи во-
ји на Ста ни ми ро ви ћа, зва ног Жи ка Кур јак, ко ју нам он пре до ча ва, са зна ће мо 
то при кра ју ро ма на, ре тро спек тив но – као већ вре ме шан чо вјек, без у спје шно 
ли је че ни ал ко хо ли чар и па ци јент ду шев не бол ни це – ни је по себ но ин те ре-
сант на и бо га та у са др жај ном по гле ду: си жеј ну осно ву чи ни при ча о во ље-
ном ко ман дан ту Чи чи Миљ ко ви ћу, а као ње на до пу на ва жна су и не ко ли ка 
до га ђа ја ко ја освје тља ва ју ју на ко ву жи вот ну љу бав. Оскуд ну до га ђај ност, 
ме ђу тим, ви ше стру ко ће на до мје сти ти је зик, од но сно ди ја ле кат ски ко ло рит-
ни Кур ја ков го вор у ко ме се ра зно ли ки ре ги стар псов ки и оп сце них из ра за 
рас по зна је као умјет нич ки ra i son d’e tre глав ног ак те ра. Жи ка псо вач ки из-
ра жа ва и сна жна осје ћа ња јед на ко као што са оп шта ва сво ју жи вот ну фи ло-
со фи ју, али је псов ка код ње га и уо би ча је на го вор на по шта па ли ца, у трај ну 
на ви ку и оби чај узе та ри јеч. У све му и уви јек на сво ју ру ку, твр до глав али 
про ниц љив, он у крај њем сво ђе њу ра чу на свој слу чај не ће да при хва ти као 
ме ди цин ски, бра не ћи при том ра ки ју до по сљед њег да ха: „Ме ни сад, ре ци мо, 
та ко ка жу. И чак ми зна ју за што сам по лу део. Од ра ки је ти је то, ве ле. Це лог 
си ве ка, ка жу, мно го пио, од то га би ио на ко по лу део. Ал чо век си био јак, 
да си друк ше жи вео, сто би го ди не по жи вео, па би и ра ки ју ду го у се би но-
сио. Ме ђу тим, док си оно по сле ра та у Ок ну жи вео, же на ти је не ки ле ко ви 
про тив ал ко хо ла да ва ла, ан та бус се зва ли, а да ни си ни знао. И про ду жа вао 
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си да пи јеш. И та ко су се у те би ти ја ки ле ко ви и ја ка шљи во ва ра ки ја су да-
ра ли, су да ра ли, су да ра ли, док ти ни су је ба ли мај ку. И сад ти ви ше не ма вра-
ћа ње ме ђу здрав свет.

Шио ми га Ђу ра. Ве зи кур цу ча ра пе. Гра ди пич ки шу ба ру.
Је ду ми гов на за ма ле па ре, ето шта ми ра де. Ако сам по лу део, а ве ро ват-

но је сам, од се де ња у ова че ти ри зи да сам по лу део, а не од ра ки је“ (михаи-
ловић1983: 288). 

По што је и пи сац од оне вр сте ко ја не пре за од иде о ло шке суб вер зив но-
сти, тим је и на ра тор скло ни ји да сво ју про паст об ја сни по ли тич ким раз ло-
гом, до ду ше го то во уз гред но, крај ње бе за зле но и без на пад них ин век ти ва: 
„За вре ме ра та Нем ци ме, ре као сам ти, ско ро уоп ште ни су ди ра ли, ви ше сам 
од чет ни ка стра имо, и у за твор ни сам се део. А он да, већ го ди ну-дв е по осло-
бо ђе њу, кад је кре ну ло, бре, ни си мо го да се уста виш. За сва ку реч су ме ап си-
ли. Ушо би у ка фа ну, пи јан, да бо ме, кад сам и био тре зан, и пи тао би за не ку 
сли ку: А кој ви је ово, је бо сли ку сво ју!

И они би ме љуљ ну ли у по друм. И на ду же и на кра ће, ка ко им се кад 
те ло. Мај ке им га сте рам и њи ма и они ма што во ле да се сли ка ју и по ка фан-
ски ду ва ри ве ша ју“ (михаиловић: 282). 

Да оп ту жим, а не ру жим, ка ко би ре као Шек спир – Жи ки не псов ке 
су ов дје баш у та квој функ ци ји. Оне ја сно оцр та ва ју лик јед ног на род ског 
ше ре та за ко га не ма не до дир љи вих те ма, али и стра дал ни ка у чи јој по му-
ће ној сви је сти чак ни ра ди кал не по ли тич ке про мје не на кон Дру гог свјет ског 
ра та ни су оста ви ле ја сног тра га. Осим то га, те псов ке исто вре ме но сјен че 
и зло ври је ме по рат ног ко му ни стич ког те ро ра. Иа ко баш и не ра за би ре свој-
ства по је ди них иде о ло ги ја, Кур јак ап со лут ним ин стик том пра вог на род ног 
чо вје ка зна и осје ћа да су све упра ве и си сте ми без ду шно ре пре сив ни по 
при ро ди и да се чо вјек од њих не тре ба на да ти ни чем до бром. За то он и не ма 
по тре бу да чи та за твор ски кућ ни ред ко ји ће му по сла ти пла шљи ви, али 
ње му на кло ње ни управ ник: „По гле дам, а оно он ми ша ље за твор ски кућ ни 
ред. Ка ке су ми ду жно сти у за твор – а то ја већ знам: ако не ки оће да ме за-
ско чи, ду жнос ми је да му се на гу зим да ми га бо ље ут не – и ка ка, опет, имам 
пра ва. А и то, бо га ми, знам. Кад те је на гу зио, имаш пра во да цок ћеш и да 
ви чеш: Баш ми ле по, баш ми ле по. Е, ми слим се, мај ке ви га сте рам сви ма 
ре дом“ (михаиловић: 202). И прем да се чи ни да не ми сли док псу је, кад је 
у пи та њу ми шље ње о псов ци као сред ству дру штве не ко му ни ка ци је, на ред-
ник Ста ни ми ро вић ту по ка зу је ви со ку мје ру сви је сти, сма тра ју ћи је при-
род ном сво ји ном соп стве ног ста ле жа а при том не по ми шља ју ћи да се њо ме 
слу же и при пад ни ци ели те. У то ме ће га раз у вје ри ти ге не рал Па ли го рић, 
за кле ти мр зи тељ и опа дач ње го вог Чи че, кад му из не над но ба не у за твор 
на кон хап ше ња, по сли је џум бу са ко ји је Жи ка на чи нио у скоп ској ка фа ни 
„Ма ке до ни ја“ уја хав ши у њу на ма гар цу. Ма да га ша ма ра и псу је му мај ку 
ге ач ку и из дај нич ку, на ред ник и не по ми шља да уз вра ти, не за то што би му 
не до ста ја ла хра брост већ што га па ра ли ше са зна ње да и ге не ра ли псу ју, а 
он то ни је мо го ни да прет по ста ви. Са свим дру га чи је сто је ства ри кад се 
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дрч ни на ред ник на мје ри на се би рав ног про тив ни ка; ту не пре за ни од мо-
гућ но сти по ве ћа ња ка зне бес ком про ми сно бра не ћи соп стве но (али и вој-
нич ко) до сто јан ство, као у за твор ском дво ри шту кад се на ње га освет нич ки 
на вр зе жан дар ме риј ски под на ред ник, из нер ви ран сво јим ло шим га ђа њем 
на вје жба ли шту: „А шта ти, на ср ће отуд, ра диш ов де? Кој те пу штио на
по ље? Е, што има до сад ног све та. Онај, го синђе не ра ле, ве лим, што те ју че 
је бо. Ка ко то, ве ли, раз го ва раш са мном? Ти си ов де за тво ре ник. Је л знаш 
кућ ни ред? Ста ни мир но. А за то има пра во. По кућ ном ре ду ствар но мо раш 
пред сва ко га да ста неш мир но. И пред коњ ско гов но кад је на за твор ску слу-
жбу. Ма но си се, ве лим, пи здо јед на жан дар ска. Кој ти ја ши ма тер усра ну“ 
(михаиловић: 247).

Одре шит и јед но ста ван у по ступ ци ма, Жи ка је и у из ра зу ди рек тан и 
крај ње ја сан, при че му је ње го ва псов ка нај пре чи пут до та квог из ра за, али 
и бра на сва ком ми са о ном ком пли ко ва њу и мо гу ћој па те ти ци, кад су у пи та њу 
осје ћа ња. Ње го ва љу бав пре ма удо ви ци Да фи ни искре на је и ње жна, на свој 
на чин уз ви ше на као и све пра ве љу ба ви; али и њу Кур јак из ра жа ва на свој 
вој нич ко-псо вач ки на чин, не ума њу ју ћи јој при том уз ви ше ност ти ме што 
се усред сре ђу је са мо на тје ле сну страст. У ње го вом про ми шља њу те љу ба ви 
по себ но је ка рак те ри стич на де па те ти за ци ја основ не пси хо ло шке за пре ке, 
сјен ке Да фи ни ног мр твог му жа ко ја, бар у сми слу дру штве не кон вен ци је, 
оте жа ва чи та ву при чу. Жи ки на при вид на гру бост, па још и про стач ка, за пра-
во је ту са мо на ро чит из раз уи сти ну ја ке љу ба ви: „Ни кад, чи ни ми се, с та ко 
ле пу жен ску у дру штво ни сам се део. Ли це јој бе ло ко да се с мле ко уми ва, 
а на обра зи јој по пао не ки не жан пу ољ, ко на бре скву. Бле нем ја у њу и у 
се бе се ми слим: ако ми се пру жи при ли ка, да л ћу да смем ја ово да сти снем. 
Не ћу, ре ко би. Ру ке ми од нер во зу про сто лад не.

И бе дан, мно го ми бе дан из гле да мој до та да њи жи вот. До кле ли ћу ја, 
ми слим се, са мо кур ве да ју рим? До кле ћу да чу чим у ку пле ра ји ко гла дан 
пас пред ка сап ни це и да се ћу шкам по не ки пр ља ви кре ве ти са же на ма ко је 
ми се не до па да ју? Док је ово гња вио не ки ма ли јев ти чав ко, ко ји по ред ова-
ку ле по ту бож ју ни је на шо ни шта па мет ни је не го да опа ли ка ром о ле ди ну. 
Мин џа у ње мо ра би ти бла го твор на, све те во ди це из ње да јој се на пи јеш, 
а он, бу да ла, цр ко“ (михаиловић: 69).

Кур јак је вој ник и сав ње гов по глед на сви јет је вој нич ки; та кав је и ње-
гов рјеч ник, а у ње му је онај до ми нант ни, стил ски нај ак тив ни ји и нај сли ко-
ви ти ји дио упра во псов ка. Она ту нај ве ћим ди је лом оства ру је и но си по сту-
пак ска за, ко ји Ми ха и ло вић ина че ау тор ски ре пре зен ту је у но ви јој срп ској 
књи жев но сти.

5. Од јек го во ра ка пе та на Ђу ра шко ви ћа мо же мо ве о ма ја сно пре по зна ти 
и код не ких ли ко ва из Ћо си ће вог ро ма на епо пе је Вре ме смр ти. За раз ли ку 
од Ми ха и ло ви ће вог ро ма на гдје је псо вач ки го вор углав ном свој ство са мо 
јед ног про та го ни сте, у Ћо си ће вом че тво ро том ном дје лу ри јеч је о чи та вој 
ску пи ни ак те ра ко ји се из ра жа ва ју на тај на чин и чи је су псов ке од ре ђе не 
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за јед нич ком кон тек сту ал ном си ту а ци јом ра та. Оп се жан и си жеј но ве о ма 
раз у ђен, Ћо си ћев ро ман о пр вим го ди на ма Пр вог свјет ског ра та у Ср би ји 
као по зор ни це број них де ша ва ња има и се о ску и град ску сре ди ну, вој не 
шта бо ве, на род ну скуп шти ну, ка фа не, же ље знич ке ста ни це, бол ни це, ка сар-
не и бо ји шта, а у ње му су ве о ма че сте и ма сов не сце не са мно штвом гла со-
ва зна них и не зна них ли ко ва ко ји су, опет, при пад ни ци нај ра зли чи ти јих 
гру па и ста ле жа. То исто вре ме но зна чи да се мно го и че сто псу је, а нај у пе ча-
тљи ви је су и код Ћо си ћа вој нич ке псов ке. Он сво је ли ко ве углав ном пси хо-
ло шки пор тре ти ше та ко што их фик си ра у не ким дра ма тич ним, не ри јет ко 
и гра нич ним си ту а ци ја ма ка кве су у ра ту че сте. Нај гла сни ји псо ва чи и код 
Ћо си ћа су про фе си о нал ни вој ни ци, труп ни офи ци ри и под о фи ци ри, ко ји ма 
је псов ка не из бје жан и уз ко ман де нај че шћи еле ме нат рјеч ни ка.11 Уче ста лост 
псов ке у ова ко по ста вље ном кон тек сту не дик ти ра ју са мо по себ ни пси хо-
ло шки и афек тив ни раз ло зи већ и по тре ба за бр зом и еко но мич ном, а уз то 
и ефи ка сном, вер бал но убје дљи вом ко му ни ка ци јом, а то су усло ви ко ји ма 
псов ка у пот пу но сти од го ва ра. Да псов ка под на ро чи тим окол но сти ма мо же 
би ти и ве о ма ко ри сно бор бе но сред ство, по ка зу је овај крат ки од ло мак из 
дру гог то ма Ћо си ће вог ро ма на: „Ко ман дир Лу ка Бог пре ти из мра ка: Да се 
ни ко ни је ма као! Уби ћу сва ког ко по ку ша да бе жи! Уби ћу на ли цу ме ста! 

А пук сју рен са Ба ћин ца ви ше ви ком и псов ком срп ске мај ке на срп ском 
је зи ку не го бој ном ва тром и ба јо не том. Од о зго, с ви са, чу је се пе сма и ве се ла 
ви ка Шва ба ко ји го во ре срп ски; до ле, у по то ку, по стра на ма, срп ски офи-
ци ри се де ру, пре те, пу ца ју на бе гун це. Ја у ци це па ју тми ну“ (ћоСић 2, 1979: 
90–91). На ре че ни ко ман дир Лу ка Бог упра во је ка рак те ри сти чан тип са мо-
пре гор ног, али до без ду шно сти стро гог стар је ши не. Груб и оси он, он је од 
оних ко је вој ска не во ли јер за рад угле да код над ре ђе них ла ко жр тву је пот-
чи ње не, јер је бак су зи на ко ја сва ке но ћи сми сли че ти по не ко усмр ти је, 
ка ко то из ри че је дан од ње го вих вој ни ка. Та кву вр сту стар је ши не вој ни ци 
зо ву крв ни ком, слу ша ју га кад мо ра ју, али му се и све те чим до би ју при ли ку. 
Ре пер то ар псов ки ни је му на ро чи то бо гат, али оне су стал ни за чин ње го вог 
го во ра; не кад го то во по шта па ли це, дру ги пут из раз не моћ ног би је са и оча ја-
ња због гу бит ка ва жног стра те шког по ло жа ја: „Не ма те ви ни ср ца ни му да, 
усро ње! Од ко га по бе го сте, да вам се ју го ло гла ву! (...) Где сте, вод ни ци, 
се ју вам го ло гла ву? Ђа ци, не дај те ку ка ви ца ма у по ток! Ау стри ја је на бр ду, 
ми ло сну вам мај ку!“ (2: 91–92). Као јед но од нај у о би ча је ни јих, ње го во стал но 

11 Уз псо вач ку при ро ду код та квих стар је ши на у Ћо си ће вом ро ма ну ве о ма че сто иде и 
од го ва ра ју ћи на ди мак. Та ко је и са пот по руч ни ком ко га мо би ли са ни сту ден ти, ђа ци (1300 
ка пла ра) на обу ци у Ско пљу оби ље жа ва ју на дим ком Кр во пи ја. (Он је пот чи ње ни офи цир пот-
пу ков ни ку Ду ша ну Гли ши ћу, ко га ђа ци због мр ша во сти и ду гих бр ко ва зо ву Дон Ки хот, а он 
њих пот цје њи вач ки – Ру зма ри ни.) Кад за тек не ђа ке ка ко у спа ва о ни ци, на кон по ве чер ја, пра-
ве ма ска ра ду на ра чун ко ман дан та Гли ши ћа, Кр во пи ја ова ко ре а гу је: „Зна те ли ви, да вам 
мај чи ну ђач ку, от кад је сви ра ло по ве чер је? Зна те ли ви, го спод ске се ро ње, да за је ба ва те јед ног 
срп ског пот пу ков ни ка, ју на ка са Ку ма но ва, јед ног офи ци ра ко ме су два бра та офи ци ра већ 
по ги ну ла за отаџ би ну? Ви, књи го ли сци! Ма сти ља ве гов на ре! Мир но!“ (ћоСић 1, 1979: 199–200).



псо ва ње мај ке и се стре функ ци о нал но мар ки ра ин то на ци ја; од ње за ви си и 
сте пен увре дљи во сти псов ке, па и ре ак ци ја оних ко ји ма је упу ће на: док је 
вој ни ци се ља ци до жи вља ва ју као ви шу си лу и још је дан атри бут ко ман дир ске 
све мо ћи, мо би ли са ни сту ден ти осје ћа ју је као лич ну увре ду. „Мо ја се стра је 
бол ни чар ка, во ле на ред нич ки! Не псуј!“, од го во ри ће му јет ко сми ре ни и ти хи 
сту дент фи ло со фи је, ђак под на ред ник Иван Ка тић, Ву ка ши нов и Ол гин син 
а Ми ле нин брат, у чи јем рјеч ни ку до ра та ни је би ло ни тра га од псов ке. 

Тан ко ћут ном и на псов ке не сви клом Ива ну стра шно је и не под но шљи во 
про стач ко за ди је ва ње вој ни ка у за тиш ју из ме ђу би та ка,12 гдје су са свим бли-
ско на спрам срп ских ро во ва по ло жа ји ау стриј ске вој ске, тач ни је, Хр ва та у 
тој вој сци. Иста та си ту а ци ја Ива но вом по моћ ни ку, се ља ку Са ви Ма ри ћу, 
из гле да пот пу но нор мал но јер се, ето, вој ске ма ло ша ле, а и на ши смо па се 
хва ла бо гу раз у ме мо. А тај вер бал ни дво бој, као увер ти ра ва тре ном окр ша ју, 
из гле да ова ко: „Био сам ти у Цр ној Ба ри. Ку ћа до цр кве. До бру же ну имаш, 
ге џо! Еј, ја шил сам ти је чи та ву ноћ! Цу кер рит има ти же на!

Шта му је то рит, де те му швап ско? Еј, Бо са нац, Или ја, шта му је то рит 
на швап ском?

Рит, то ти је, Сре те не, гу зи ца.
Па ти, бре, Шва бо, не маш људ ско име ни за гу зи цу, а ка мо ли да не што 

му шко ра диш!
А што ти, Пе тро ви ћу, же на има оно ли ки пу пак, је бо ти пас ма тер?!
Је ба ћу ја те би, Фра њи ћу, ре дом и по спи ску, кад ти пре ђем Са ву!
Еј, џу ке ло ср би јан ска! Је бо сам ти се стру! Вра ти ћу јој се опет, кад ухва-

тим твог чи ка-Пе ру! 
Не маш ти, швап ски ду по ли зу, чим да по вр шиш Срп ки њу! Ни да пи шаш 

не мо жеш људ ски!“ (2: 160–161). До дат но Ива но во за пре па ште ње иза зва ће 
кр ва ви обрт ко мич не сце не, кад се Сре тен нео па жен од шу ња и уба ци бом бу 
у швап ски ров; до ју че ра шњи сор бон ски сту дент на у чи ће још јед ну жи вот ну 
лек ци ју о свом на ро ду: да се псо ва ње же не не пра шта, ма ко ли ко љу бо мор ни 
освет нич ки чин у тој оп штој по ги би ји из гле дао бе сми сле но, од врат но и 
срам но („Ја бих, вод ни че, за же ну убио и кра ља Пе тра, а џа ба ти јед ног швап-
ског гов на ра“).13 

12 Ко ли ко је си ту а ци ја тип ска, мо же да по твр ди и че сто пре при ча ва на, по све му су де ћи 
исти ни та анег до та из ско рог ра та у Бо сни де ве де се тих го ди на, гдје се је дан та кав ду ел за-
вр шио та ко што је му сли ман ски вој ник опсо вао срп ском вој ни ку Ко ло срп ских се ста ра, 
на кон че га је овај псо вач ки ка пи ту ли рао. И та игра, да кле, има не ка сво ја пра ви ла и фер-плеј 
ко ји се пре ћут но по шту је. (Не гдје код Ре мар ка по сто ји сце на у ко јој је дан ње гов ју нак ди је ли 
сва ђа лач ки мег дан с не ким пр га вим де бељ ком ко ји си па псов ке и увре де као из рјеч ни ка, 
а кад на кра ју чу је увре ду на соп стве ни ра чун да је пу ту ју ће гро бље биф те ка, он од у ста је 
од да ље пре пир ке и сав за до во љан за пи су је увре ду ко ју до та да ни је чуо. На кло ност пре ма 
псов ци очи то мо же да се раз ви је и као по себ но ње го ва на страст, а на уч ни ци ка жу да по сто ји 
и бо лест псо ва ња зва на ко про ла ли ја, ко ја је че сто еле мент тзв. Ту ре то вог син дро ма.)

13 Док Иван из ре че не псов ке, уз сво га ђе ње, при ма ког ни тив но, стрикт но раз ли ку ју ћи 
вер бал ни од прак тич ног ак та, се љак и вој ник Сре тен очи то не ма слу ха за те ни јан се и он 
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Нај же шћи псо вач у овом Ћо си ће вом ро ма ну, а исто вре ме но и је дан од 
нај у вјер љи ви јих ли ко ва, до брим ди је лом упра во за хва љу ју ћи псов ци, је сте 
ка плар ар ти ље рац Алек са Да чић. Пра ви Пре ро вац и син сво га оца То ле, он 
је сна жан и пред у зе тан чо вјек (опа сник, ка ко би ре као Ћо сић), хра бра и отво-
ре на при ро да, али и сум њи чав и под му као и осве то љу бив кад за тре ба. Ко-
ман дир Лу ка Бог га је јед ном оша ма рио у на сту пу не кон тро ли са ног гње ва 
и то му је вра ће но мет ком у че ло, да се ни кад не са зна да је то би ло Алек си но 
дје ло. По ред оп штег, он во ди и са мо свој рат, утвр ђен на чвр стој од лу ци да 
стек не име так и ви ше ни кад не бу де слу га Ка ти ћи ма. У тој на ка ни не пре за 
ни од че га, за ду кат ће при ста ти чак и да ра ни рат ног дру га ко ји је на ми слио 
да се та ко спа си смр ти ко ју пред о сје ћа. Исти на, то ће би ти раз лог да га об у зме 
огор че ње на са мог се бе, али крат ко трај но и не из бје жно псо вач ко: „За сто 
ду ка та тре ба да про бу ши сто срп ских но гу. Шта се до че ка ло, сун це му бож је! 
За ду кат у Ср би на. Пи шам те, вој ско, пи шам те, зе мљо, пи шам те, сло бо до. 
Нит је Слав ко чо век нит сам ја чо век“ (2: 99). Ње му су ма ло вој ска, зе мља 
и сло бо да, па ће да „пи ша“ и на за кле тву и по пов епи тра хиљ и Оче наш. На 
ду кат се „се ре“ (Слав ку) вер бал но, на рав но, али га ипак узи ма. Од ска то ло-
шке Алек са бр зо и ла ко пре ла зи на бо го ху ли тељ ску псов ку: сун це вам на
так нем, да му Бо го ро ди цу, Бо га му јар ког, Бог вас кле пао. Сво ји ма у че ти 
углав ном псу је ма тер вр ља ву, а не при ја те љу на ну на ни ну, ца ри цу го ло гла ву 
и де те швап ско, а има још ко је ка квих по грд них из ра за за раз ли чи те при-
ли ке. Алек са не са мо да го во ри, он и ми сли псо вач ки, и то кат кад о ве о ма 
озбиљ ним ства ри ма, о оп стан ку Ср би је, на при мјер: „Па ако се и у овој са-
да шњој сје ба ни ји опет не ус кур че и не за ин та че Жи во јин Ми шић и Сте па 
Сте па но вић, на ша ко ла не ће да оста ну без че ти ри точ ка и ми згов на ни под 
њи ма“ (4: 323). Осим сти ли за ци је и го вор не ка рак те ри за ци је по је ди них ли-
ко ва, Ћо сић је из у зет но бо га ти фонд псов ки и вул га ри за ма ве о ма че сто ста-
вљао у функ ци ју ства ра ња ко мич них ефе ка та, што је тип функ ци о нал но сти 
ове вр сте лек си ке ко ји се у сти ли сти ци по себ но на гла ша ва (KatnićbaKaršić 
2001: 233). И ви ше од то га, код ње га су ти ко мич ни ефек ти го то во по пра-
ви лу са став ни дио сце на ко је су у ду бљој осно ви тра гич ки осми шље не да 
би у пу ном свје тлу пред ста ви ле рат као де струк тив ну си лу ко ја под си је ца 
са ми ко ри јен ху ма ни те та. 

По ја ча ну упо тре бу псов ке у од но су на Вре ме смр ти Ћо сић оства ру је 
у ро ма ну Де о бе, гдје она има од ре ђе ни је функ ци је и не ка до дат на стил ска 

псов ку по ис то вје ћу је са са мим чи ном, при ма ју ћи је крај ње афек тив но. Те о ри ја би тим по во-
дом утвр ди ла да се је дан исти го вор ни из раз у об ли ку псов ке мо же, за ви сно од ре ци пи јен та, 
кон тек сту а ли зо ва ти на два са свим су прот на на чи на: као иди о мат ско и као увре дљи во псо-
ва ње. Ти по ви су од ре ђе ни пре ма књи зи Сти ве на Пин ке ра Гра ђа ми сли (Ste ven Pin ker, The 
Stuff of Tho ught), гдје је овај аме рич ки екс пе ри мен тал ни пси хо лог псо ва ње кла си фи ко вао 
у пет вр ста: дис фе ми стич ко, увре дљи во, иди о мат ско, ем па тич но и ка тар зич но. (Бо рис Гла-
вач, ау тор пси хо ло шке сту ди је Псов ке, уо ча ва да иста псо вач ка фра за пра ће на афек тив ним 
на бо јем да је агре сив ну псов ку, док се без та квог на бо ја пре тва ра у псов ку – по шта па ли цу.)
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на зна че ња. Бу ду ћи да је ро ман за ми шљен и оства рен из тач ке гле ди шта оне 
дру ге, чет нич ке стра не, про тив ко је је пи сац (као пар ти зан ски бо рац и ко-
му ни ста) био не при ја тељ ски од ре ђен и иде о ло шки и рат нич ки, из ње га 
про го ва ра онај дио срп ства ко ји је с кра јем Дру гог свјет ског ра та по ту чен 
и ко га је на кнад но тре ба ло и умјет нич ки по ра зи ти. То по ра же но срп ство у 
овом Ћо си ће вом обим ном и из ра жај но нај згу сну ти јем дје лу је мо рал но жи-
го са но и де гра ди ра но, при че му је до брим ди је лом псо вач ки од сли ка но и 
са оп ште но. У осно ви, два су кључ на атри бу та ко јим је Ћо сић ли те рар но пор-
тре ти сао по крет Кра ље ве вој ске у отаџ би ни: је дан је сим бо лич ке при ро де 
– нож, а дру ги из ра жај не – псов ка. То псо вач ко срп ство пи сац дво стру ко 
оби ље жа ва: као мен та ли тет ско са мо о сје ћа ње (са мо ви ђе ње) и као ви ђе ње 
дру гог, по глед са стра не. „Си на ти ни смо ра за пе ли, ни ти смо ти пи ша ли у 
бра ду. Је сте, псу је мо све це, псу је мо их као и же не, као и се бе што псу је мо“ 
– ре ћи ће, као на по сљед њој ис по ви је ди, је дан од мно штва гла со ва се о ског 
на ро да Тр на ве, са би је ног у цр кву ко ју ће Ни јем ци ми ни ра ти. (Тај, или не ки 
дру ги глас, мо жда и оног бе сло ве сни ка ко ји у стра шном ча су пред ко лек тив-
но смак ну ће псу је Бо го ро ди цу пред ол та ром, за тра жи ће и по се бан опрост 
за сво ју опа ку на ви ку: „Мно го сам псо вао, све сам псо вао. Опро сти те ми, 
и љу ди и же не и де цо“.) С дру ге стра не, ова ко уло гу псов ке ме ђу Ср би ма 
ви де у свом из вје шта ју чла но ви аме рич ко-бри тан ске ми си је за при ку пља ње 
стра те гиј ских по да та ка: „Они се мо гу на хра ни ти, за до во љи ти и снаб де ти 
енер ги јом и за нај ве ће фи зич ке на по ре са нај ви ше три ре чи њи хо вих во ђа. 
Пр ва ма гич на реч је: Не ма се; дру га тре ба да бу де: Мо ра се; а ако те две ни су 
до вољ не, он да тре ба ерот ски опсо ва ти, бу ди те уве ре ни да ће Ср би та да из-
вр ши ти сва ку на ред бу. Јер, у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма, вој ним ко ман-
да ма, раз го во ри ма о стра те ги ји, о суд би ни на ро да, о сло бо ди, о бу дућ но сти, 
у љу бав ним и ро ди тељ ским не жно сти ма, у при ја тељ ској ср дач но сти, чак и 
у раз го во ри ма о чи сто ап стракт ним и ре ли ги о зним про бле ми ма, те шка и 
на ту ра ли стич ка, ерот ска псов ка је нај сна жни ји емо тив ни, ин те лек ту ал ни 
и струч ни из раз. Псов ка је њи хов нај бо љи ар гу мент. Ар гу мент ап со лут но 
за све“ (ћоСић1963: 535–536). 

У овом Ћо си ће вом ро ма ну псов ка је сиг нал по су но вра ће не сви је сти у 
ко шма ру ра су ла и по ра за; за то се ту псу је све што је на оку и у при ми сли: 
и кру на, и пе то кра ка, и за ста ва, и про сла ва, и ср це срп ско, и ду ша не вер
нич ка, и сун це, и ме сец и ово ли ко ви де ло. За ста ње то ли ког оча ја у ка кво је 
пи сац ста вио сво је ли ко ве, пред став ни ке исто риј ски пре га же ног срп ства, 
не до вољ не су по је ди нач не, ма ко ли ко стра шне и нео бич не псов ке; за то су 
ту чи та ви улан ча ни ни зо ви та квих из ра за у хор ском са звуч ју: „Бем ти се ме 
чо ве ко во. И пр ву реч ње го ву бем ти. И име. Бем ти крв уста. Сун це уси ја но. 
Бо го ро ди цу у гр ло и пу пак и си су. Мле ко мај чи но и су зу мај чи ну. Крст и 
сло во, зе мљу што нас др жи, у ср це је по га но. Бем ти пут ко јим иде чо век. 
Хлеб ко ји га хра ни, и во ду бем ти. Три ста ше зде сет шест да на и но ћи, и све 
зо ре, све сла ве, све це, бо го ве, у очи, у уста, у дах их њи хов. У по глед. Бем ти 
сан и ми сао. Бем ти смрт, смр ти но де те, смрт смр ти ну, бем ти се бе мр твог. 
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Бем ти, бем ти, јао, бем ти“ (ћоСић 1963: 67). По сти жу ћи не сум њи во ја ке 
стил ске ефек те, Ћо сић је у укуп ном умјет нич ком зби ру ипак пре ди мен зио-
ни рао си ро во на ту ра ли стич ку, псо вач ку цр ту је зи ка чет нич ке вој ске, да ју ћи 
јој по вла ште но мје сто у свом стил ском ре кви зи та ри ју, ра чу на ју ћи с пра вом 
да је и га ђе ње јед на од оче ки ва них чи та лач ких ре ак ци ја. Те шко се оте ти 
ути ску да су раз ло зи за то при мар но иде о ло шке при ро де, ма ко ли ко основ на 
ро ма неск на си ту а ци ја „го во ра из се бе“ би ла вје што и увјер љи во по ста вље на.

6. Ме ђу нај ве ће псо ва че у срп ској књи жев но сти спа да ју сва ка ко и че ти-
ри Срећ ко ви ћа „из Ве ли ко Крч ма ре“ у Срп ској дра ми Си ни ше Ко ва че ви ћа. 
Шу ма дин ци, као и ве ћи на Ћо си ће вих ли ко ва псо ва ча у Вре ме ну смр ти, они 
упо тре бља ва ју из ра зи то ре ги о нал но оби ље же ну псов ку, че сто на гра ни ци 
ра зу мљи во сти (ма ми цу им је бем ка ла ба ча сту; је бем те ами шна; је бем вас 
ке ке ља ве).14 Спи са тељ ски по сао ту, очи то, не мо же би ти ни ка кво из ми шља ње, 
пи шче во је да па жљи во ослу шку је и би ље жи што нео бич ни је псо вач ке из-
ра зе да би их на кнад но нај функ ци о нал ни је ак ти ви рао у кре а ци ји по је ди них 
ли ко ва и си ту а ци ја. Драм ска псов ка, за раз ли ку од оне у ро ма ну и при по ви-
је ци, има свој од јек и са сце не што од ње из и ску је ви ши сте пен оне о би че ња 
за рад по ја ча ва ња сцен ског ефек та.15 На ову чи ње ни цу Ко ва че вић је по себ но 
ра чу нао ства ра ја ћи драм ску си ту а ци ју по ро дич не рас пра ве у крај ње нео бич-
ној си ту а ци ји, на збо ри шту мр тве вој ске, кроз ко ју ће се пре ло ми ти тра ги-
ка срп ске исто ри је као по сље ди ца три ра та у два де се том ви је ку. Код ње га 
се псов ка осјет но функ ци о нал но ра сло ја ва с об зи ром на при мје ра ва ње по-
је ди ним си ту а ци ја ма, а при том ства ра и је дан ја сно уоч љив гра да ци о ни низ, 
од ре ла тив но бе за зле ног, го то во оби чај ног па до из ра зи то гру бог, ја ким 
афек ти ма не тр пе љи во сти за си ће ног псо ва ња. Из ра зи ка кви су: ма му вам 
је бем бре зо бра зну и ба ла ву; оца вам ман гуп ског; наћ ве вам је бем ман гуп ске 
спа да ју у ове пр ве, док су на дру гом по лу знат но опа сни је и увре дљи ви је 
псов ке: де те вам је бем; бем вам се ме срећ ко вић ко; крв вам срећ ко вић ку; 
сла ву ти је бем. По себ но су упе ча тљи ве псов ке ко јим се „ча шћа ва ју“ бра ћа 
Об рад и Ми лан (вој ник с пе то кра ком), из ра жа ва ју ћи иде о ло шку не по мир љи-
вост: ко му је бе ма тер ко ме сар ску; сун це ти је бем чет нич ко; пи здо ги ба
ни чар ска; ђу бре чет нич ко. Чист при мјер ка тар зич ног псо ва ња на ла зи мо у 

14 Иа ко Шу ма ди нац, ју нак ро ма на Дан ка По по ви ћа Књи га о Ми лу ти ну не псу је та ко 
мно го и нео бич но. Као ње го ве или ту ђе, у Ми лу ти но вој при чи нај че шће су псов ке у ко ји ма 
се по ми њу мај ка, сун це и отац (бо жи ју ти мај ку и пи шљи ву суд би ну; по га ну швап ску мај ку; 
лу ду срп ску мај ку; сун це ти /су нац ти/; оца вам очи њег).

15 Сцен ски ефе кат, по че сто ве о ма јеф тин, сва ка ко је основ ни раз лог уче ста ло сти псов-
ке у са вре ме ној срп ској дра ми, од вре ме на с по чет ка де ве де се тих па до да нас. (Исти про цес 
мо же се пра ти ти и на фил му.) При су ство псов ке под сти ца но је те мат ском ве за но шћу дра ме 
за су ро ву дру штве ну ствар ност с кра ја два де се тог ви је ка, ко ја је укљу чи ва ла и рат на зби-
ва ња. Мо гло би се на ве сти мно го при мје ра са мо свр хо ви те драм ске псов ке, а од оних дје ла 
гдје се она углав ном ко ри сти умјет нич ки функ ци о нал но ов дје, по сје ћа њу, на во ди мо дра му 
Ми ро љу ба Не до ви ћа Там ни ви ла јет.
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би је сној Об ра до вој ти ра ди ко јом од го ва ра на би јес бра та пар ти за на чи јом 
се дје вој ком оже нио на кон ње го ве по ги би је: „Шта оћеш? Шта оћеш ко ју пи зду 
ма те ри ну. Шта?! Сви смо тре ба ли да по цр ка мо кад си ти по ги но, сви. Жи ви 
са жи ви ма, мр тви са мр тви ма. Што сам оже нио Дар ку? Ка ко су мо гле да се 
уда ју, јел? Жи ве са ва ма да и’ са ра ни мо, бре, а? Да се за ка лу ђе ре, да умру, 
а, да на ли ју пич ке во ском, а? Ко да ра ђа, бре, ко?“ (коваЧевић1994: 36). 

Јед но од нај ја чих мје ста у дра ми, од мах иза на бра ја ња спи ска не ро ђе-
них, пред ста вља го вор ма јо ра Ву ка ши на Ка тун ца, ли ка ко ји но си нај ви ше 
за ум них еле ме на та у том за ум но осми шље ном драм ском ам би јен ту. Он је 
сим бо лич ка вер ти ка ла Срп ске дра ме и ње му је сим бо лич ки да то да по ги не 
осам пу та, пр ви пут на Ко со ву 1389, и да са че ка де ве ту по ги би ју, ко ја би 
ујед но би ла и по сљед ња срп ска рат на смрт. Ко ва че вић је ње гов го вор вој ни-
ци ма оства рио ко ла жним по ступ ком, уме ћу ћи у ње га до бро зна не књи жев не 
фраг мен те, од кле тве Кне же ве из на род не пје сме, пре ко Мар ка Ми ља но ва 
па до чу ве не за по ви је сти ма јо ра Га ври ло ви ћа бра ни о ци ма Бе о гра да 1915. 
Го вор има псо вач ку по ен ту по зајм ље ну, уз ма ле из мје не, из го во ра ка пе та на 
Лу ке Ђу ра шко ви ћа: „Оће на шу зе мљу. До би ће ку рац, чвор но ват и за бре као, 
ку рац ће да до би ју. Сва ко ме ко ме је до срп ске зе мље, до би ће је. Пу на уста. 
(...) Јел та ко бра ћо мо ја?“ (коваЧевић 1994: 58). За не ма ре ли се еле мен ти књи-
жев не фан та сти ке, Ка тун цу је као лик ве о ма бли зак по руч ник Та сић из дра-
ме Ду ша на Ко ва че ви ћа Све ти Ге ор ги је уби ва ажда ху. Ни је дан ни дру ги 
ни су псо ва чи по во ка ци ји, али је псов ка не из бје жни дио њи хо вог во ка бу-
ла ра у кри зним тре ну ци ма, ка кав је и онај кад Та сић, ис ка љу ју ћи би јес на 
Га ври лу, очај нич ки по ку ша ва да сми ри не ред у вој сци иза зван до ла ском 
ин ва ли да на фронт: 

„ПО РУЧ НИК ТА СИЋ: Не при ја тељ ко ље, ве ша, си лу је, де цу, же не и 
стар це по ку ћа ма и цр ква ма спа љу је, око сно по ва се на љу де ве зу ју, сно по ве 
па ле, а он да пи ја ни сви ра ју да Ср би сво је ко ло игра ју, зе мљу у прах и пе пео 
пре тва ра ју, ре ше ни да нас за тру, да нас не ма. И то ти је ма ло, то те ни је 
при зва ло па ме ти, не го си и ти кре нуо на ку ћу чо ве ка ко ји те ов де бра нио. 
А кад си по ка зни мо би ли сан...

ГА ВРИ ЛО: Ни сам мо би ли сан!
ПО РУЧ НИК ТА СИЋ: ... он да си ре шио да ми уби јеш ово ма ло пре жи-

ве лих вој ни ка! Ко си ти, сун це ти је бем кр ва во! Ко си ти?!“ (Kovačević 1987: 
70). Оба ова ва жна ли ка у двје ма гла со ви тим дра ма ма, као и ма јор Ду њић, на 
при мјер, из Ћо си ће вог Вре ме на смр ти, про то тип ски по твр ђу ју јед ну очвр-
слу књи жев ну пред ста ву код на ших пи са ца у ве зи с те ма ти ком Пр вог свјет-
ског ра та. Ма ко ли ко да је ри јеч о са мо свој ним дје ли ма и уз све по сто је ће 
ни јан се раз ли ка, та пред ста ва је уста но вље на на обра сцу хе рој ског вре ме на 
жр тво ва ња, гдје ли ко ви са мо пре гор них ко ман да на та има ју по себ но ва жан 
удио. Уз сву оштри ну и су ро вост та кви су ма хом по зи тив ци, при че му је у 
истом зна ку и псов ка ко ја их го вор но ка рак те ри ше. У слу ча је ви ма го вор не 
ка рак те ри за ци је из ра зи тих не га ти ва ца псов ке до би ја ју тон по га не, те шке и 
при је те ће ри је чи ко ја не по сред но прет хо ди су ро вом, зло чи нач ком дје лу. 
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Илу стра ти ван при мјер за то на ла зи мо у при по ви је ци Пи та ње из збир ке 
Ци ган ско гро бље Жи во ји на Па вло ви ћа, гдје на ра тор Па вле Гли го ри је вић, 
зва ни Пај ча ’Ћу ран’, се љак из Зја пи ну, срез Вра но вац из ме ђу оста лог при по-
ви је да и ка ко му је чет нич ки ко ман дант Гор њак му шке тао бра та Је лен ка, због 
то га што овај ни је хтио да за ко ље во ла за ње го ву вој ску: 

„Ш чим да орем, го спо ди не? Про ша пу та Је лен ко.
Ааа! За то се ти си ки раш? Ка за Гор њак и по че да се ре бе ће, ко лај ра

бо та, Је лен ко; брез бри гу! До тле ће Ру си кол коз да на пра ве у ту тво ју Зја
пи ну, с трак то ри ће њи ве да ви ору, а ти са мо да ле жиш и мрт каш с но жи це! 
И – ка зу је ми по сле мо ја Бо сиљ ка – на јед ном по ди вља, оши ну ти, по пе мо га 
ба ту, она ко с ко ња, оши ну по сред ли ца, и по че да се де ре. За ко га ми, ве ли, 
ги не мо, ма му ти го ве ђу, а? За ко га кој ма траг крв ли је мо, за кој се мој ко ље
мо с ко му ни сти, је бем ти бож је чи ви лу че?... Зар за та два тво ја во ла, је ли? 
Ко љи, мај ку ти го ве ђу, ко љи! Има вој ска да је, не го шта! А ти, оба ова ка за
на на об ра ми цу да ока чиш, па с њи и с мо ју вој ску да по ђеш, и да идеш ку да 
и ми оди мо – до год сав тај па суљ не по јеш, је бем те у ду пе са ка то – до 
по след ње зр но!“ (павловић 1972: 55–56). Ка ко је са мо стра шно и зло слут но 
ово „бож је чи ви лу че“ упр кос мањ ку сми сле но сти и де ми ну тив ном уоб ли че-
њу! Ка да иза ње сто је зло ба, на сил ност и без у мље, он да псов ка има за циљ 
крај ње по ни же ње оно га ко ји се псу је, а че сто прет хо ди и ње го вом фи зич ком 
уни ште њу. 

Ве ли ки број при мје ра до бро хот не, крај ње не зло би ве и го то во ње жне 
псов ке мо же се на ћи у про зи Бран ка Ћо пи ћа и она је у ду бо ком са гла сју с 
при ро дом ње го вих ју на ка го лу би јег ср ца. Они псу ју углав ном иди о мат ски, 
јер псов ка је ва жан чи ни лац њи хо вог жи во пи сног је зи ка; а кат кад и да ода-
гна ју урок или ма ло слак ша ју те го бу сва ки да шњег жи во та. (Го то во по пра-
ви лу псов ке су код Ћо пи ћа елип тич не и еу фе ми стич ке, што зна чи да се оп-
сце на ри јеч из о ста вља или за мје њу је не ком дру гом, ко ја мо же би ти слич на 
оп сце ној по са ста ву и зву ку.) Чак и кад са др же са крал не пој мо ве, њи хо ве 
псов ке ни кад ни су бо го ху ли тељ ске и не ка ко се са ме у се би по ни шта ва ју, 
што је још јед но у ни зу Ћо пи ће вих ма лих је зич ких чу да. Ова ко, на при мјер, 
стриц Ни џо (ко ји је псо вач као и сви ста ри вој ни ци, али не ка ко сје тан и жа-
ло би тан) гр ди ма лу сво је гла ву Бе ју, јед но си ро че до ве де но у Ћо пи ћа ку ћу 
да ра сте с Ра до вим уну чи ћи ма: „А, све јој, осим бо жи је гре’оте, ја се ва мо 
па тим око бла га, крм ци ми ште ту око ку ће пра ве, а она у шу ми... Оди је вај 
је, обу вај, дај јој у тор бу ко мад кру ва, а она се шко ла по шу ми с Ра ше ти ним 
дје ча ци ма. У, Бог те та кву не убио“ (ћопић1989: 79). Ја сно је да то све осим 
бо жи је гре хо те зна чи за пра во ни шта, као што је ја сно да ду шев ни Ни џо 
ни кад, па ни у ве ли кој љут њи, чак ни ри јеч ју не би мо гао да учи ни на жао 
си ро че ту, зна ју ћи до бро као ра сни пред став ник на ше се о ске па три јар хал не 
кул ту ре и шта је гре хо та и шта је сра мо та. Из ра зи ка кви су крст ти ни је 
ћа ћин или за кон ти не ћу ћа ћин, та ко че сти у го во ру мно гих Ћо пи ће вих ју-
на ка, исто та ко пред ста вља ју при мје ре у се би по ни ште не псов ке. Ту је још 
чи тав низ сти ли зо ва них син так сич ких обра за ца псов ке без пра ве псо вач ке 



на мје ре и са др жа ја: све му до мо ра; уто рак му ње гов; све ца му љу бим; гај де 
му ње го ве; све му ћа ћи но; враг му ба бу...16 (У на ро ду се псо вач ки по ми њу 
још и не блак, и ври је ме, и три ста ни шта, и ше ме шљи ка, и још то ли ко чуд-
них ри је чи од ко јих би мно ге вје ро ват но мо гли по свје до чи ти Ћо пи ће ви 
ро ма ни и при по ви јет ке.) 

Као вр стан умјет ник и истин ски на род ни пи сац Ћо пић је и у овом до-
ме ну упо тре бе је зи ка имао ап со лут ни слух те је си гур но знао и за ве ли ки 
број же сто ких псов ки, али им као ства ра лац ста рин ских књи жев них на зо ра 
ни је био склон. Осим то га, огром на ве ћи на ње го вих ли ко ва су то пли и са-
о сје ћај ни бож ји љу ди, ко ји се ис трај но опи ру злу у се би и око се бе, ко ји ми сле 
на ду шу. Иа ко при вид но гру би јан и окор је ли рат ник, та кав је и ар ти ље рац 
Мар ко Ме дић, у исто и ме ној но ве ли, кад уста ша ма ко ји му от кри ју по ло жај 
гре бе ни кољ дан ску ва ри цу. Ту ни ка ко ни је ри јеч о ху ли не ко га ко је пар ти-
зан ски рат ник, мо жда ско је вац или ко му ни ста; то је са мо при род но ис ка за но 
из не на ђе ње отре си тог лич ког мом ка, она ко ка ко је још дје те том у ку ћи чуо 
и сви као. Од те је вр сте и нај по зна ти ји Ћо пи ћев рат ник, ми тра ље зац Ни ко-
ле ти на Бур саћ; осим што је бо рац без ма не и стра ха он уми је, кад је по треб но, 
и ис псо ва ти не ког на па сја пре ска ка ла. Ње му по се бан про блем пред ста вља-
ју псов ке с ет нич ким пред зна ком ко је су му при ро дан еле ме нат иден ти те та, 
али у но во на ста лој рат ној си ту а ци ји, по ди рек ти ви ко ме са ра, не са мо да 
мо ра за бо ра ви ти на те не по жељ не из ра зе већ до би ја за ду же ње да и са бор це 
од у ча ва од њих. То ће, оче ки ва но, по ста ти за ма јац број них ко мич них си туа-
ци ја; у јед ној та квој он ће, ре а гу ју ћи на гра на ту ис па ље ну из ва ро ши, скре-
са ти „Тур ци ма“ мај ку ло пов ску, а са мо час при је то га при је тио је сво јим вој-
ни ци ма да ће има ти по сла с њим сва ко ко му сли ма не бу де звао Тур ци ма 
(Пре да ва ње о брат ству).17 Нај го ро пад ни ји псо ва чи код Ћо пи ћа су пи јан ци, 
на ро чи то кад оста ну без ра ки је. Јед ног та квог, ку ма Ни ко лу (у при по ви је ци 
Ли јек за пи ја ни це) по ку ша ва да од „му че ни це“ од вик не же на, ста вља ју ћи у 

16 По себ но за ни мљив у овом сми слу мо же би ти Ан дри ћев при мјер. У ро ма ну На Дри
ни ћу при ја ваљ да јед ну је ди ну псов ку пи сац упо тре бља ва у го вор ној ка рак те ри за ци ји по па 
Ни ко ле, ко ји има оби чај да чар шиј ској дје ци од ми ло ште псу је ба ку. Та ње го ва бе за зле на 
ри јеч оста ће иста у то ну и он да кад се бу де од но си ла на ау стриј ског пу ков ни ка, ко ман дан та 
оку па ци о них тру па, не при јат ног и опа сног чо вје ка („Ја, чуд на по ган ца, ба ку му ње го ву!“): 
„– Ама, да за па ли мо по јед ну; има мо кад, ба ку му ње го ву, ни је ваљ да ти ца па да сле ти на 
ћу при ју – го во рио је поп Ни ко ла као чо век ко ји је одав но на у чио да ша лом при кри ва бри гу 
и пра ву ми сао, сво ју и ту ђу“ (андрић 1964: 147). У ди је лу ре че ни це на кон управ ног го во ра 
Ан дрић је и је згро ви то об ја снио функ ци ју поп-Ни ко ли не ша љи ве псов ке.

17 За раз ли ку од Ни ко ле ти не, ко ме но во у са ђе на иде о ло ги ја пред ста вља за пре ку у 
од но су на псов ке с не га тив ним ет нич ким пред зна ком, ве ћи на оста лих ли ко ва не ма тај 
про блем и њи хо ве псов ке ја сно пре до ча ва ју сли ку од но са срп ске и му сли ман ске ет нич ке 
за јед ни це. Ево ка ко го во ри Јо ван де ки на ба ба, је ди на мир на и са бра на у оп штој по мет њи и 
стра ху, усред уста шког на па да на срп ски збјег: „Ај-хај! Пук ни у не ку ствар, ћа ћу ти тур-
ског!... О, ђа во ле, ђе ли се ово за ву че мој ста ри? Стра шљив ли је овај на род, ко се бо гу мо ли“ 
(ćoPić1982, 4: 578).
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њу, по са вје ту се о ске вра ча ре, са су ше ни псе ћи из мет. Ова ко те ку Ни ко ли не 
му ке, пла стич но псо вач ки пре до че не, с тим чуд ним пи ћем ко је се осје ћа 
„на па сју ко ки ју“, од тре нут ка кад га же на упи та „би ли ча шу ра ки је“ па све 
док се, го то во из лу ђен, ду шман ски не устре ми на не ду жног кућ ног пса: „Да-
шта би’, ал’ је не ма, гре бем јој све тог Пан те ли ју.“; „Ма не што ми ни је по ду ши, 
за кон јој ћа ћин“; „Ама гдје ово смр ди па шче, бо жи ју му ку ва ри цу? Да ни је 
наш Га ров за ла зио у ку ћу?“; „Ама шта је ово, мје сец му ње гов!“; „Усмр дио 
си чи та ву ку ћу, оче наш ти твој па сји!“ (ćoPić 1982, 7: 351). Бе сло ве сност 
кум-Ни ко ли них псов ки тач но од ра жа ва не баш при мје р но сло ве сно ста ње 
ње го ве сви је сти, а по врх то га и ја ку ду шев ну по ме те ност, што зна чи да је 
њи хо ва књи жев на мо ти ви са ност оп ти мал на и да је ве ли ки пи сац у да том 
кон тек сту не по гре ши во осје тио стил ско-из ра жај ну ври јед ност псов ке.

7. У за кључ ку се мо же кон ста то ва ти да се упо тре ба псов ке у књи жев-
но сти до брим ди је лом по ду да ра с ње ним нај у че ста ли јим функ ци ја ма у сва-
ко днев ној људ ској ко му ни ка ци ји. „Со ци о ло ги ја псов ке, оту да, у ства ри је 
со ци о ло ги ја кон флик та, бу ду ћи да је кон фликт ни го вор њен основ ни ко му-
ни ка тив ни план. Псов ка као ком пен за ци ја не сум њи во је пси хо ло шки акт, 
она до ла зи он да ка да се ни шта дру го не мо же у том тре нут ку учи ни ти. Тад 
псов ка про би је као из раз бо ла, не сла га ња, не при ста ја ња, а не кад и оду ше-
вље ња (раз у ме се, ов де не ми сли мо на псов ке ша ле, или уз ре чи це). Дру ги 
вид ком пен за ци је је сте ка да псов ка да је раз ре ше ње на бо ја сва ко дне ви це, 
при ти са ка раз ли чи те вр сте“ (БоГдановић 1998: 15). Али за раз ли ку од ње не 
ко ло кви јал не упо тре бе, у књи жев ном дје лу, под пе ром до брог пи сца псов ка 
мо же да до би је још по ве лик број из ра жај них вред но та. Осим функ ци о ни-
са ња у со ци о ло шком и пси хо ло шком кон тек сту, она ве о ма успје шно мо же 
да се угра ђу је у мен та ли тет ске и ет но граф ске књи жев не сним ке, као што 
кат кад мо же да до сег не ар хе тип ске ду би не об ред ног го во ра у не по сред ној 
срод нич кој бли зи ни с кле твом и ба смом. Ње не основ не књи жев не функ ци је 
сва ка ко пред ста вља ју го вор но пор тре ти са ње ли ка и ства ра ње из ра зи то дра-
ма тич них си ту а ци ја, по го то во оних гра нич них ко је су не из бје жан пра ти лац 
рат не те ма ти ке. По ред гра нич них, кри зних, псов ка ве о ма успје шно мо же 
да об ли ку је и из ра зи то ко мич не си ту а ци је, а упра во у том кон тек сту пи сци 
је нај че шће ко ри сте. Псов ка је ве о ма ефи ка сно је зич ко сред ство за де па те-
ти зо ва ње од ре ђе них афек тив них ста ња, као што под по себ ним усло ви ма 
мо же да по ста не и но си лац жи вот не фи ло со фи је ли ка. Уз све оста ло, ви дје-
ли смо да је по је ди ни пи сци при лич но вје што уми ју функ ци о на ли зо ва ти и 
у иде о ло шком кон тек сту. За оне ко ји на ра тив но фа во ри зу ју по сту пак ска за, 
псов ка кат ка да би ва и основ но из ра жај но сред ство. По тен ци јал но сна жно, 
псов ка је исто вре ме но и опа сно из ра жај но сред ство, та ко да ван кон тро ле 
ја ке ства ра лач ке са мо сви је сти она по ста је чи ста блас фе ми ја и де мон стра ци-
ја јеф ти ног ефек та, што се по себ но ја сно от кри ва са ста но ви шта чи та лач ке 
ре цеп ци је. Си ро ва оп сце ност уви јек је ве ли ко ис ку ше ње за естет ско чу ло 
чи та о ца, што је ствар древ ног је зич ког и мо рал ног ис ку ства ко је дје лу је у 
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на ма и кад ни је пот пу но осви је ште но. Ве ли ки пи сци то до бро зна ју та ко да 
ула жу зна ча јан ства ра лач ки на пор ка ко би сти ли зо ва ли псов ку, а тек та ко 
осо бе но сти ли зо ва на псов ка по ка зу је оно глав но умјет нич ко пре и мућ ство 
– да са чу ва из ра жај ну над моћ не ври је ђа ју ћи при том до бар укус.
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ДО ДА ТАК

Због мо гућ но сти на па да фа ши стич ке Ита ли је на Ју го сла ви ју ме се ца 
ма ја 1940. го ди не из ве де на је де ли мич на мо би ли за ци ја ју го сло вен ске вој ске, 
с кон цен тра ци јом тру па у Сло ве ни ји. Смо три бор бе не спрем но сти при су ство-
ва ли су и стра ни вој ни ата шеи и но ви на ри. При ли ком оби ла ска 40. пе ша диј-
ског пу ка, сте но гра фи сан је го вор ка пе та на Ђу ра шко ви ћа одр жан вој ни ци ма. 
Го вор је са чу ван и чу ва се у ар хи ви САН-а, за ве ден под бро јем 119-26А.

ЧЕТ НА НА СТА ВА – МО РАЛ НИ ПО УК
Го вор

Го спо ди на ка пе та на Лу ке Ђу ра шко ви ћа, ко ман ди ра 1. че те 40. пе ша
диј ског пу ка, одр жан на дан 26. ма ја 1940. го ди не у По смре ки код Бре зо ви ца. 
/Че та по стро је на у раз ви је ном фрон ту, при сут ни вој ни ци, под на ред ни ци 
и на ред ни ци./ 

Слу шај амо! Ми жи ви мо у озбиљ ном до бу и сва ки од нас зна де за што 
сте ту. Сви сте ско ро већ ста ри ји и оже ње ни љу ди. Ви чи та те но ви не, је л’ 
та ко? Ако нам ко (пру жи иза зов за рат) ми ће мо га при хва ти ти и ра то ва ти. 
У том слу ча ју, је бо му пас ма тер, мо ра ли би ми да при ми мо бор бу, па ма кар 
сви из ги ну ли. То би би ло од нас ча сно, је л’ та ко? 

На ши су се ди Та ли ја ни – то су кур ве јед не. Они, је бо им пас ма тер, бо је 
се ра то ва ња, а хо ће на шу зе мљу да до би ју без кр ви. Они, фу ка ре јед не, ка жу 
да има ју пра во на Дал ма ци ју. Је сте до би ће, али ку рац. Је л’ та ко? Па да бо ме 
да ће то да до би ју. А зар ми не ма мо пра во на Трст, Ис тру и дру ге на ше кра је-
ве? Са да се пра ве при ја те љи, а су тра би нас на па ли, кур ве јед не. Је л’ вам то 
ја сно? Је бо им пас ма тер са мо не ка до ђу, ми ће мо их по сла ти у пи зду ма те ри ну.

Дру го, ми Ју жни Сло ве ни, би ли смо и је смо нај бо љи вој ни ци Евро пе. 
Је л’ та ко? Да бо ме да је та ко и та ко тре ба да бу де.

Дру го, Му со ли ни је до ста учи нио за Ита ли ју. Он је мно го дао Та ли ја-
ни ма, али их ни кад не ће учи ни ти хра бри ма. Ма кар им ку рац дао, не ће 
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мо ћи да им да ср це ју нач ко. Је л’ та ко? Је л’ вам ја сно? Је л’ зна те шта ка жу 
Та ли ја ни? Они ве ле „Код нас је све мо то ри зо ва но. На ши су ми тра ље зи Фи ат, 
на ши су тен ко ви Фи ат, на ши су ави о ни Фи ат“ и шта ти ја све знам, у пи зду 
ма те ри ну. Зна мо ми то, ал’ је у њих и ср це Фи ат, је бо их све ти Је ро ним на 
не бу. Са мо има јед но – они нас не зна ју, пич ка им ма те ри на. Је л’ та ко? Да-
бо ме, баш та ко, и та ко тре ба да бу де.

Дру го, хо ће да нам бу ду ку ра то ри, да га ран ту ју на ше гра ни це, пи зда 
им ма те ри на. Та ли ја ни и ко зна још ко ји кур ци – Нем ци, Ен гле зи, Ја пан ци, 
Ки не зи и дру ги, па чак и Дру штво на ро да. А шта се нас ти чу њи хо ве га ран-
ци је, пи зда им ма те ри на. Зна мо ми шта су то га ран ци је. Је бо им пас ма тер 
га ран циј ску и кур вин ску.

Дру го, сви ви зна те да се на ша вој ска нај бо ље хра ни, је л’ та ко? Е кад 
је та ко, хра на тре ба да бу де још сто пу та бо ља. Има мо ку ва ре, је бо им пас 
ма тер, још и не ва ља ју. Па до бро, где су ти ку ва ри, је бо им пас ма тер сви ма 
од ре да. Де жур ни, де дер зов ни ми ку ва ре, пи зда им ма те ри на.

/Пред строј из ла зе ку ва ри/
Па до бро ку ва ри, је бо вас све ти Је ро ним на не бу, по сла ћу вас све да те-

ра те ми тра ље зе у бр да, у пи зду ма те ри ну, па да ви ди мо да ли ће хра на би ти 
бо ља, је бо вам пас ма тер ку вар ску. Је л’ та ко...

/Ку вар Тре бец Ј. ја вља се:/ Али го спо ди не ка пе та не, из гри за се не мо ре...
Куш, ни шта те ни сам пи тао! Марш у пи зду ма те ри ну, је бо ти пас ма тер 

ку вар ску! Кад те рас пи здим пре тво ри ћу те од мах у ми тра љез...
Дру го, је л’ ту онај ко га су уби ле га ће? А ту је. Е баш те бе ћу по сла ти 

на Та ли ја не. И ти си ми не ки кур чев вој ник. Уби ле те га ће! Слу шај амо... Шта 
се сме јеш?

Сви ви зна те да има и дру гих ко ји ма се оће на ша зе мља, пи зда им ма-
те ри на. Ено го ре, оне ци ган ске кур ве, ка жу да им при па да Срем, Ба нат и 
Ба ра ња. Па до бро, пи зда им ма те ри на та тар ска, што не до ђу да узму по ла 
Сло ве ни је, Хр ват ске, је ба ли их њи хо ви гро фо ви, је бо им пас ма тер и њи ма 
и Хор ти ју и Те ле ки ју и гро фи ци Ма ри ци.

Дру го, је л’ иде те ви она ко пре ко но ћи ма ло у Дом жа ле? А, знам ја вас 
до бро. Све ја знам. Је л’ та ко? Е, ви ди те, то не сме та ко да бу де. У нас сад 
по сто ји пре ки суд, па ту не ма ви ше ша ле. Од ма те стре ља ју, је бо те фа ра он. 
Да ли ви ми сли те та ко? Ево ова ко: иде ти ко ман дир не где та мо у пи зду ма-
те ри ну, вод ни ци шта ја знам где, је бо их бог, ио на ко ни шта не ва ља ју, под-
на ред ни ци се де у ка фа ни, а ви – у Дом жа ле. Па ти сад ле по до ђу Та ли ја ни, 
пи зда им ма те ри на. Ка ко би све то из гле да ло? И ка ко би они нас фи но уде-
си ли, мај ку им жи ца ро шку. Па, то не сме да бу де. Је л’ вам ја сно? Не мо же то 
та ко код нас да бу де, ка ко је би ло код Че ха. А јок! Ето и то су кур ве ко је се 
уоп ште не бо ре не го са мо по ла жу оруж је, ку ка ви це, је бо им пас ма тер и њи ма. 
Па ево и По ља ци, је бо их све ти Је ро ним. Бо ри ли се, бо ри ли, а њи хо ва го спо-
да ми ни стри, туп у ави он, бе же кур ве ави о ном пра во у Па риз. Ни шта ма ње, 
у пи зду ма те ри ну, да та мо то бож вла да ју, али са мо ко ме да вла да ју, пич ка 
им ма те ри на. У нас не сме да бу де та ко и не мо же да бу де та ко, на рав но.
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Дру го, ни је то све што сам вам ка зао. Ама сви ви зна те, па ви сте па мет-
ни љу ди. Ишли сте по све ту и си гур но сте ви де ли ле пу ва рош Те ми швар. 
Е ви ди те, ка жу Ру му ни, је бо их бог, „то је на ше“. Па до бро сад, пич ка му 
ма те ри на, шта је он да на ше? За ко ји смо кра сни ми он да ов де, и шта ми да 
бра ни мо у овој зе мљи кад ни шта ни је на ше, пи зда им ма те ри на сви ма. Па, 
што ми пла ћа мо то ли ки по рез кад је све ту ђе? Је л’ та ко? Он да од нас ни ко 
не ће до би ти ни шта. Да ће мо им ку рац, тврд, и то тврд за мно ге го ди не. Не ка 
до ђу ако су ју на ци, па ће мо са њи ма пра во у пи зду ма те ри ну, пре ко Дра ве 
и Са ве, па ма кар сви из ги ну ли. Је л’ та ко? 

Је л’ вам ја сно, ју на ци? Е, па до бро да је сте, јер друк чи је не мо же и не 
сме да бу де, на рав но. А сад, вод ни че, дај љу ди ма вољ но! 

(Овај го вор се чу ва у исто риј ском ар хи ву због то га што је у оно вре ме 
иза звао ди пло мат ски спор из ме ђу Ита ли је и Ју го сла ви је. На и ме, го вор је 
не ки ита ли јан ски но ви нар сте но граф ски за пи сао и до ста вио вла ди Ита ли
је ко ја је уло жи ла про тест вла ди Ју го сла ви је. Ка пе тан Лу ка Ђу ра шко вић је 
по ги нуо при осло бо ђе њу Тр ста 1945. го ди не као ма јор Ју го сло вен ске ар ми је.)

Ranko V. Popovic

STATUS AND FUNCTION OF SWEAR WORDS IN LITERATURE

S u m m a r y

A swear word is a verbal form of great expressive power that writers often like to 
use with a variety of functional signs. In everyday linguistic practice, it is usually a 
signal of a conflict situation and the way of psychological relief caused by an affective 
pressure. In contrast to its colloquial use, in a work of literature a swear word can obtain 
more features. In addition to its function in the sociological and psychological context, 
it can successfully be incorporated into the ethnographic and mentality-conditioned 
literature recordings. It can also sometimes reach archetypal depths of ceremonial speech 
in the direct kinship proximity with the curse and incantation. The main literary func-
tions of a swear word definitely represent a verbal portraiture of a character and creation 
of extremely dramatic situations, especially those related to the borders which are an 
inevitable companion of a war theme. That is why the special attention in this paper is 
dedicated to military swear words. In addition to the border and crisis situations, a swear 
word can successfully form an extremely comical situation and writers mostly use it in 
that context. A swear word is a very effective linguistic means of removing the pathos 
from certain affective states. Under special conditions it can become a conduit of life 
philosophy of a character or an expression of ideological consciousness. For writers who 
favor the narrative techniques known as skaz, a swear word sometimes becomes the 
principal means of expression. Potentially strong, a swear word is a dangerous means of 
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expression, hence beyond the control of strong creative self-consciousness it becomes 
pure blasphemy and demonstration of cheap effect, which is especially clearly seen from 
the point of view of the reader’s reception. Crude obscenity is always a great temptation 
for the aesthetic sense of the reader, as a matter of ancient linguistic and moral experience 
that exists in us even when it is not fully enlivened. Great writers are well familiar with it, 
so they devote a significant creative effort to style a swear word and only those personally 
stylized swear word shows the main advantage of art – to preserve the expressive supremacy 
by not insulting good taste.

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет
za lom @blic.ne t
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Др Го ран М. Ра до њић

ВРЕ МЕ ЧУ ДА БО РИ СЛА ВА ПЕ КИ ЋА И ГО РА НА ПА СКА ЉЕ ВИ ЋА: 
АДАП ТА ЦИ ЈА КАО АУ ТО ПО ЛЕ МИ КА

У ра ду се упо ре ђу је филм Вре ме чу да (1989, сце на рио Бо ри-
слав Пе кић и Го ран Па ска ље вић, ре жи ја Го ран Па ска ље вић) са 
Пе ки ће вом књи гом истог на сло ва (1965). Раз ма тра ју се раз ли чи ти 
аспек ти те ад па та ци је, а и адап та ци је уоп ште. Филм се ви ди као 
не ка вр ста Пе ки ће ве ау то по ле ми ке.

Кључ не ри је чи: адап та ци ја, па ро ди ја, ау то по ле ми ка.

Ве за Бо ри сла ва Пе ки ћа и фил ма ви ше стру ка је и ду го трај на. Пе кић је 
пи сао сце на ри је за ви ше фил мо ва – по чев ши од Да на че тр на е стог Здрав ка 
Ве ли ми ро ви ћа (1960), па до Ђа во љег ра ја Рај ка Гр ли ћа (1989). Дру га ди мен-
зи ја, за ни мљи ва за те мељ но ис тра жи ва ње, би ла би „фил мич ност“ не ких Пе-
ки ће вих књи га. То би се мо гло ис пи ти ва ти и у ве зи са ње го вим ко ри шће њем 
жан ро ва ко ји су по ста ли дио по пу лар не кул ту ре.

С об зи ром на ту ду го трај ност ве зе из ме ђу Пе ки ћа и фил ма, за ни мљи во 
је да се на кон ви ше од двије де це ни је Пе кић по све ћу је адап ти ра њу сво је пр ве 
књи ге, Вре ме чу да (књи га је об ја вље на 1965, а филм је при ка зан 1989).

Мо ра се узе ти у об зир и да је то за јед нич ко дје ло: Пе кић је ко сце на ри ста 
са Го ра ном Па ска ље ви ћем, ко ји је и ре ди тељ. Уз гред, мо же се по ста ви ти 
на чел но пи та ње ко га тре ба узе ти као адап те ра, јер за пра во ви ше љу ди уче-
ству је у адап ти ра њу (ре ци мо, глум ци, мон та жер, ком по зи тор), ма да сце на-
ри сти и ре ди те љу ипак при па да пр вен ство (в. hutCheon 2006: 80–85).

Филм Вре ме чу да до био је 1990. на Ме ђу на род ном филм ском фе сти-
ва лу у Сан Се ба сти ја ну на гра ду OCIC (OCIC – Ме ђу на род на ка то лич ка ор га-
ни за ци ја за филм и ау ди о ви зу ел но). Већ и тај по да так о на гра ди ко ја до ла зи 
од јед не цр кве не ор га ни за ци је мо же, ба рем на пр ви по глед, из гле да ти чуд но. 
На и ме, за Пе ки ће ву књи гу мо же се ре ћи да „је да на ест по гла вља, из раз ли-
чи тих пер спек ти ва и у раз ли чи тим ста ди ју ми ма, при ка зу ју но во за вјет ни 
ми тос о спа се њу ко је Чо вје чан ству до но си Исус Хри стос“, али се ра ди о 
„из вр та њу и пре вред но ва њу би блиј ских са др жа ја“ (Брајовић 1990: 77), од но-
сно о јед ној „ми то ма хи ји“ (в. милошевић 1994). Очи глед но је да су, с пра вом, 
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гле да о ци ко ји су вред но ва ли филм уо чи ли да у ње му ства ри сто је дру га чи је, 
од но сно, да те из ра зи те по ле мич но сти пре ма Би бли ји не ма.

Филм Вре ме чу да ви ше стру ко је спе ци фи чан. Он има, мо гло би се ре ћи, 
дво стру ку ин тер тек сту ал ност: пре ма исто и ме ној књи зи, а он да и пре ма Но
вом за вје ту. И по вр шно упо ре ђе ње са Пе ки ће вом књи гом ука зу је, осим на 
слич но сти, и на раз ли ке. Књи га Вре ме чу да је сте ви је нац при по вје да ка, и 
у њој се ефек ти, из ме ђу оста лог, по сти жу го ми ла њем па ра лел них и упо ре-
ди вих слу ча је ва.1 У фил му је узе та са мо јед на при ча, о Ла за ру из Ви та ни је, 
па би се за пра во мо гло ре ћи да он пред ста вља адап та ци ју са мо при по ви јет ке 
под на сло вом Чу до у Ви та ни ји из Пе ки ће ве књи ге. Ако уоп ште тре ба тра жи-
ти не ке по себ не раз ло ге за тај из бор, они су, рецимо, у ври јед но сти тог тек ста. 
„Сло же но шћу и ду би ном за хва та ова по вест спа да ме ђу нај бо ља оства ре ња 
но ви је срп ске про зе“, пи сао је Ни ко ла Ми ло ше вић (милошевић 1984: 10). 
Сем то га, још је дан мо ме нат из те при по ви јет ке је, чи ни се, мо гао би ти ва-
жан. У њој до ла зи до сна жног из ра жа ја дво стру ка усм јере ност ко ја ва жи за 
Вре ме чу да у цје ли ни: „ВРЕ МЕ ЧУ ДА пи са но је као па ро ди ја/тра ве сти ја 
БИ БЛИ ЈЕ, али и као при кри ве ни об лик тек сту ал ног алу ди ра ња на ’ствар ност’“ 
(Брајовић 1990: 80). По го то во то ва жи за не ке сце не у Чу ду у Ви та ни ји. 
„При зо ри Ла за ре вог ис пи ти ва ња на су ду мо гли би се, уз не ке из ме не у исто-
риј ском де ко ру, сло бод но пре не ти и у сто ле ће у ко ме жи ви мо. Тај исти Ла зар 
ко ји на сва пи та ња сво јих су ди ја да је ’одре ши те, увек по кај нич ке, по тврд не 
од го во ре’, та ко да се има ути сак ’да се са су ди ја ма утр ку је у ко па њу соп стве-
ног гро ба’, нео до љи во под се ћа на исто риј ске ју на ке зна ме ни тих мо сков ских 
про це са, као што иде о ло ги ја са ду кеј ске стран ке под се ћа на не ке на ма до бро 
зна не иде о ло ги је мо дер ног вре ме на“ (милошевић 1984: 12).

Та ди мен зи ја би мо гла отво ри ти и пу те ве за не ка ши ра ком па ра тив на 
ту ма че ња: „Не ки ди је ло ви књи ге, на при мјер – по пут оног ко ји при по ви је да 
о по ли циј ској ис тра зи и су ђе њу би блиј ском Ла за ру у по гла вљу Чу до у Ви та
ни ји – као да на па ра бо ли чан на чин ва ри ра ју жа нр-сце не тзв. гу лаг ске књи-
жев но сти (Сол же њи цин, Ша ла мов, К. Штај нер и др.)“ (Брајовић 1990: 80).

На рав но, књи га има и још јед ну, уни вер зал ну, мо жда би се мо гло ре ћи 
и ар хе тип ску ди мен зи ју. Ла зар је ту дат као жр тва дви је стра не ко је се, на-
вод но бри ну за оп ште до бро, при че му не да их не за ни ма суд би на по је дин ца, 
не го ње го во стра да ње (а оно се до га ђа без кри ви це) њи ма из гле да као нео п ход-
но за оства ре ње ви ших ци ље ва. „Со ци јал но-пси хо ло шки ме ха ни зми овог 
пре га ња ња из ме ђу си на бож јег и при ста ли ца са ду кеј ске стран ке та ко су 
за ми шље ни да пре ва зи ла зе окви ре кри ти ке са мо хри шћан ске мит ске све сти. 
И ов де је пред на ма при зор ве чи те иде о ло шке не тр пе љи во сти и за гри же-
но сти два ју су прот них та бо ра“ (милошевић 1984: 11).

У том по гле ду, чу ва ју ћи на слов књи ге, филм упу ћу је и на уни вер зал на 
зна че ња. Ста вља ју ћи у пр ви план ври је ме, а не по је ди на чан до га ђај или лик, 
на слов су ге ри ше да то ни је не ки по се бан и нео би чан слу чај, већ је то је дан 

1 О том жан ру, а и о са мој Пе ки ће вој књи зи, ви ди: радоњић 2003.
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од мно гих у том вре ме ну, прет по ста вља се да кле по сто ја ње не ких дру гих, 
ана лог них суд би на.

Пре мје шта ње рад ње у фил му из би блиј ског вре ме на и про сто ра у пе-
ри од не по сред но по сле Дру гог свјет ског ра та упу ћи ва ње на ствар ност је 
екс пли ци ра но, а та уни вер зал на ди мен зи ја и да ље је при сут на, ма да је по-
ти сну та у дру ги план. Уло гу у зна че њу има и сâ мо ври је ме на стан ка фил ма, 
а то је ври је ме ка да је со ци ја ли зам као дру штве ни по ре дак, а и иде о ло ги ја 
на ко јој је по чи вао, био на са мом из ди са ју. Филм са та ко екс пли ци ра ном те-
мом не са мо да је мо гао на ста ти тек у том вре ме ну и би ти при ка зи ван, не го 
је, у од ре ђе ној мје ри, и сам мо гао пре тен до ва ти на до при нос у дру штве ним 
про це си ма.

По че так фил ма је при мјер ка ко се раз ли чи тим сред стви ма оства ру је 
ви ше стру кост зна че ња. На кон на сло ва, филм по чи ње по гле дом на про зор 
ку ће, чи је су пре ча ге у об ли ку кр ста. Ноћ је, у про зо ру је од раз пла ме на, а 
кроз про зор се ви ди ка ко се чо вјек, обла че ћи би је лу ко шу љу, при бли жа ва 
про зо ру. Чо вјек за ста је и за бри ну то по сма тра кроз про зор (иза ка ме ре). Пар 
тре ну та ка до ла зи до спо ја тог од ра за, про зо ра и оно га што се кроз про зор 
ви ди (по чи ње зу ми ра ње које на гла ша ва тај спој), па дје лу је као да го ре крст 
и чо вјек. Он отва ра про зор, од раз пла ме на се гу би, а чо вје ко во ли це ула зи 
у сјен ку. На екра ну се по ја вљу је: „По све ће но они ма ко ји ни су би ли не ви ни“. 
Зу ми ра ње се на ста вља и са да се ви ди са мо чо вје ко ва фи гу ра у би је лом, а 
око ње је пот пу ни мрак. Чо вјек кре ће уна зад, у мрак. Нат пис от кри ва ври-
је ме и мје сто: „се ло Ви та ни ја, сеп тем бар 1945.“ Тип сло ва у свим нат пи си ма 
је ста ра ћи ри ли ца. При ка зу ју се при зо ри згра де ко ја го ри (ис по ста вља се 
убр зо да је то шко ла), пра ће ни ка дро ви ма ре ак ци је – раз ли чи ти љу ди ко је 
је ја ко по го дио тај по жар, ме ђу њи ма чо вјек са по чет ка (Ла зар, у ту ма че њу 
Дра га на Мак си мо ви ћа). Звук глу вог гла моч ког ко ла по ја ча ва дра ма тич ност, 
и, док звук још тра је, ноћ не ка дро ве ли ца и по жа ра смје њу је ка дар у ко ме је 
у круп ном пла ну цр ве на за ста ва ко ја се у зо ру кре ће кроз пла нин ски пре дио. 
За ста ва је на џи пу у ко ме, за ва љен на сје ди шту, спа ва пар ти зан ски офи цир 
(Ни ко дим, у ту ма че њу Ми ки ја Ма ној ло ви ћа). Тум ба ње по не рав ном пу ту 
га бу ди, он намјешта капу, исправља се, и са из ра зом од луч но сти по сма тра 
не што на пу ту ис пред се бе – то је ста ра ка ме на цр ква по ред ко је про ла зе џип 
и ва тро га сна коњ ска за пре га. 

По че так нас уво ди у рад њу и да је мо ти ва ци ју за пре тва ра ње (или по-
ку шај пре тва ра ња) цр кве у шко лу. На чин на ко ји је дат ју нак на го вје шта ва 
ње го ву суд би ну. До ве ден у ве зу са кр стом, Ла зар је по ста вљен у ана ло ги ју 
са Хри стом ко ји без гри је ха пре у зи ма на се бе ту ђе гри је хе. Иде ју не ви но сти 
по ја ча ва кон траст из ме ђу бје ли не ње го ве одје ће и мра ка ко јим је окру жен. 
По све та, ме ђу тим, под ри ва ту иде ју, и су ге ри ше кри ви цу, а на то се, опет, 
на до ве зу је ста вља ње Ла за ре вог ли ца у сјен ку и од ла зак у мрак, што мо же-
мо схва ти ти као ње го во обез ли ча ва ње. Ства ра се, да кле, је дан мо рал но 
про бле ма ти чан сви јет, а у ње го вом цен тру је лик чи је зна че ње тек тре ба 
од ре ди ти.



По че так ус по ста вља и број не опо зи ци је, при је све га из ме ђу два ли ка, 
Ла за ра и Ни ко ди ма. Осим по про фе си ји (је дан учи тељ, дру ги офи цир), раз-
ли ку ју се и по на ра ви – док је Ни ко дим оштар, са мо у вје рен, без емо ци ја, 
Ла зар је нео д лу чан, емо ти ван. То се по ка зу је ра но у фил му, у по на ша њу пре-
ма све ште ни ку, на кон што Ни ко дим до ђе на иде ју да се цр ква пре тво ри у 
шко лу. Док се Ни ко дим по на ша гру бо, на ред бо дав но, уз ви ку ју ћи иде о ло шке 
па ро ле, Ла зар же ли да се до го ва ра, да на ђе не ку вр сту рјeшења ко је би би ло 
при хва тљи во сви ма. На чин на ко ји се два ју на ка по ја вљу ју та ко ђе је су про-
тан: Ла зар је ста ти чан, на кр сту, го ри, за тим се по вла чи у мрак, Ни ко дим у 
по кре ту, под цр ве ном за ста вом.

Сред стви ма раз ли чи те вр сте, при ка зи ва њем кр ста, ти пом сло ва и на-
зи вом мје ста, на гла ша ва се ин тер тек сту ал ност ко ја је су ге ри са на са мим на-
сло вом. Та је ин тер тек сту ал ност дво стру ка, пре ма књи зи чи ју адап та ци ју 
филм пред ста вља, и пре ма Би бли ји. Та ко Би бли ја за пра во функ ци о ни ше као 
дво стру ки про то текст, за Пе ки ће ву књи гу, а и за Па ска ље ви ћев филм.

По во дом тих еле ме на та, али и мно гих дру гих, мо гу се по ста ви ти пи-
та ња ко ја се ти чу на чи на на ко ји функ ци о ни ше ова адап та ци ја, али и адап-
та ци ја уоп ште. Ка ко ис ти че Лин да Ха чи он, че сто сту ди је о по је ди нач ним 
филм ским адап та ци ја ма има ју тен ден ци ју да при ви ле гу ју„из вор ни“ текст 
или „ори ги нал“, или бар да му да ју при о ри тет, а то је за то што ком па ра тив-
ни ме тод ко ји та кве сту ди је ко ри сте не ри јет ко по чи ва на иде ји о вјер но сти 
адап та ци је тек сту ко ји адап ти ра (ви ди о то ме hutCheon 2006: 6–9). Не са мо 
да на чел но по сто ји мо гућ ност да пр во ви ди мо адап та ци ју, па да тек он да 
узме мо адап ти ра ни текст, не го у ствар но сти тај слу чај ни је ри је дак, и та да 
се иде ја о при мар ном тек сту ми је ња. (Нај зад, бу ду ћи да ве ли ка ве ћи на фил-
мо ва је су адап та ци је, ни је ри јет ко да адап ти ра ни текст ни не про чи та мо.) 
Али, и кад за нас адап ти ра ни текст је сте при ма ран, да ли тре ба од адап та-
ци је тра жи ти да му бу де вјер на, и на ко је аспек те се то мо же при ми је ни ти?

Ја сно је да адап та ци ја има слич но сти са па ро ди јом.2 И па ро ди ја и адап-
та ци ја мо гу се, на чел но, по сма тра ти и као са мо стал ни тек сто ви. Та ко, Иван 
В. Ла лић сма тра да се мо ра по ћи од „на чел не са мо стал но сти па ро ди је као 
књи жев ног де ла. То ни је у кон тра дик ци ји са по сто ја њем ’ори ги на ла’, мо де ла 
ко ји ин спи ри ше па ро ди ча ра; тај мо дел је са мо под сти цај за но во оства ре ње, 
ко је вред ну је мо но вим, раз ли чи тим ме ри ли ма“ (лалић 2012: 674). Са дру ге 
стра не, већ по де фи ни ци ји, и па ро ди ја и адап та ци ја,3 по чи ва ју, ипак, при је 
све га на од но су пре ма дру гом тек сту.

2 „Као па ро ди је, адап та ци је има ју отво рен и од ре ђу ју ћи од нос са прет ход ним тек сто-
ви ма [...] За раз ли ку од па ро ди ја, адап та ци је обич но отво ре но об ја вљу ју тај од нос“ (hutCheon 
2006: 3).

3 Де фи ни ци ја адап та ци је ко ју да је Ха чи он има три еле мен та: „при зна та тран спо зи ци ја 
дру гог пре по зна тљи вог дје ла или ви ше дје ла“ („an ak now led ged tran spo si tion of a re cog ni za ble 
ot her work“), „кре а тив ни и ин тер пре та тив ни чин при сва ја ња/спа са ва ња“ („a cre a ti ve and an 
in ter pre ta ti ve act of ap pro pri a tion/sal va ging“ – ис та кла ау тор ка) и „про ду же но ин тер тек сту ал но 
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Адап та ци ја ути че на на ше ра зу ми је ва ње адап ти ра ног тек ста, на ро чи то 
кад се ра ди о филм ској адап та ци ји. Не са мо због мо гућ но сти да књи гу ни-
смо ра ни је чи та ли, не го, и кад је смо, сли ке оста вља ју траг у на шој сви је сти, 
па ути чу на наш до жи вљај при по нов ном чи та њу адап ти ра ног тек ста или 
при раз ми шља њу о ње му.4 За то адап ти ра ни текст, ка же Ха чи он, „ни је не што 
што тре ба ре про ду ко ва ти, не го је при је не што што тре ба ин тер пре ти ра ти 
и по но во ство ри ти, че сто у но вом ме ди ју“ (hutCheon 2006: 84).

Филм Вре ме чу да, пре ма то ме, мо же мо ви дје ти и као јед ну вр сту ин-
тер пре та ци је и по нов ног ства ра ња јед не при че. При том, та но ва при ча има 
по ле мич ност, као и књи га, али је смјер са да, мо гло би се ре ћи, пре о кре нут. 
Док је књи га по ле мич ки усмје ре на ка Но вом за вје ту, филм на из вје стан 
на чин ста је у ње го ву од бра ну. О то ме на ро чи то го во ри мо тив по ја вљи ва ња 
фре са ка ко је су пре кре че не у цр кви. Сем то га, Ла зар ви ше ни је ста вљен 
из ме ђу дви је де струк тив не си ле (хри шћа на на јед ној, са ду ке ја на дру гој 
стра ни), као што је то у књи зи, већ је ре ду ко ван на су коб из ме ђу Ла за ра и 
Ни ко ди ма. Са свим из о ста је иде ја о хри шћа ни ма ко ју у књи зи ис ка зу је Ју да, 
на кон што Ла за рев слу га по ку ша ва да спа си Ла за ра из ци клу са уби ја ња и 
вас кр са ва ња:

– Ов де – ре че ми Ју да – уоп ште ни је реч о твом га зди. Ов де је реч 
о нај ви шем прин ци пу. Вас кр се ње је мо гу ће, из во дљи во и при род но, а 
не не мо гу ће, не из во дљи во и не при род но као што то твр де они са ду кеј-
ски сек та ши. Шта ви ше, вас кр се ње је нео п ход но да би би ло ко ји зе маљ-
ски чин имао сми сла. На ње му се за сни ва на ше Но во Цар ство, до бра вест 
ко ју но си мо. Не мо же да нас га не пат ња јед ног чо ве ка, кад је у пи та њу 
суд би на ми ли о на (пекић 2006: 220).

Шта ви ше, из о ста вљен је и сам Ју да, цен трал ни лик у Пе ки ће вој књи зи, 
а уло гу Хри ста до би ја ни је ми мла дић. Мла дић по ма же љу ди ма, али на кра-
ју би ва исми јан и ра за пет, па је ти ме са свим су про тан од Хри ста у књи зи. 
При том, опет, не ма иде је ко ја је за књи гу кључ на, а то је зна че ње ко је се да је 
ци та ту из Је ван ђе ља по Ма те ју: „А ово све би да се збу ду пи сма про роч ка“ 
– што је у књи зи про ту ма че но као: све је по де ше но да дје лу је као да су се 
зби ла пи сма. Умје сто то га, да је се ана ло ги ја из ме ђу Ла за ра и мла ди ћа.

Као не ка вр ста за кључ ка, мо же се ре ћи да Пе ки ће ва и Па ска ље ви ће ва 
адап та ци ја сту па у ком плек сне од но се са адап ти ра ним тек стом. Пре мје-
стив ши при чу у не дав ну про шлост, не ке од ње го вих еле ме на та да је на тран-
спо но ван на чин, не ке пре у зи ма го то во до слов но (као што је ди ја лог из ме ђу 
Ла за ра и Ни ко ди ма о васкрсењу), док се са свим су прот ста вља не ким зна че-
њи ма адап ти ра ног тек ста.

ба вље ње адап ти ра ним дје лом“ („an ex ten ded in ter tex tu al en ga ge ment with the adap ted work“) 
(hutCheon 2006: 8).

4 Ви ди не што о то ме у: hutCheon 2006: 122.
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То што се Пе кић на са мом по чет ку, у сво јој пр вој књи зи, а он да и при 
кра ју свог пи са ња ба ви истом те мом, го во ри и о ње ном при ви ле го ва ном 
мје сту. Сам од нос би се мо гао схва ти ти и као ау то по ле ми ка. И то од оне 
вр сте ко ја про ши ру је зна че ња и јед ног и дру гог тек ста, и по зи ва на но ве 
ин тер пре та ци је.
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The pa per com pa res the film Ti me of Mi rac les (1989, scre en play by Bo ri slav Pe kić 
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UDC 821.163.41-31.09 Pekić B.

Др Ја сми на M. Ах ме та гић

ПEКИЋЕВ ЦВЕТ НИ ЧЕ ТВР ТАК И БУ ЊУ Е ЛО ВА  
ВИ РИ ДИ ЈА НА

У тек сту се осве тља ва ју срод но сти из ме ђу јед не епи зо де Злат
ног ру на – Ха џи ји ног го шће ња про сја ка на Цвет ни че твр так – и 
Бу њу е ло вог фил ма Ви ри ди ја на. Сви мо ти ви по зна ти из Бу њу е ло вог 
при ка зи ва ња бан ке та бес кућ ни ка у го спод ској ку ћи при сут ни су 
у Злат ном ру ну, че му до са да ни је би ла по кло ње на па жња у кри-
тич кој ли те ра ту ри. По сред ством ана ли зе уну тра шње по ве за но сти 
тих епи зо да, у Пе ки ће вом ро ма ну се уо ча ва ју но ва зна че ња, и по-
ка зу је се да она при ти чу из пред ло шка.

Кључ не ре чи: Злат но ру но, Ви ри ди ја на, Б. Пе кић, Л. Бу њу ел, 
ре ли ги о зни ју нак. 

Бо ри слав Пе кић је у Злат ном ру ну кључ ну епи зо ду за ка рак те ри за ци ју 
Си ме о на Ха џи је из гра дио око зна чај ног да ту ма у исто ри ји Бе о гра да. У ко лек-
тив ном ве се љу, јер је реч о да ну оп ште на род не ра до сти, та ко зва ном Цвет ном 
че тврт ку, у ко јем Али-Ри за па ша пре да је кљу че ве Бе о гра да кне зу Ми хај лу 
Обре но ви ћу (6. април 1867. го ди не), уче ству је и Си ме он Га зда, за ко јег, као 
ма ње-ви ше и за све Си ме о не, на ци о нал на пи та ња има ју ис кљу чи во тр жи шну 
вред ност. Док Га зда, у на ме ри да у та ко ва жном ча су за срп ски на род, сво јим 
при су ством – нај пре ме ђу ма сом љу ди, а по том на при је му по во дом Пре да је 
гра до ва – по твр ди сво ју срп ску на ци о нал ну при пад ност и ство ри те ме ље за 
бу ду ће по сло ва ње, ње гов отац, ју ро ди ви и за по сло ве не спо соб ни Си ме он 
Ха џи ја отва ра си ме он ски дом „под зем ни ци ма ва ро шким“. 

Та ко у дом Ње го ва на про ди ру „си ро ма шни ду хом: ју ро див ци, су ма шеј-
ши, ску до ум ни и скре то ум ни, не смај ни ци и нео ба ја ни ци, лу ди је ра зно род не 
и ра зно гр о зне“, али и „ко њо кра ди це, џе па ро ши, оби ја чи, уби ја чи, па ли ку ће, 
че до мо р ке, ку р ве шти не, со дом ке и го мор ке, пре сту пле ни је људ ско све ко-
ли ко“ (пекић2006: 268). Го зба про сја ка пре ра ста у рас ту ра ње ту ђег има ња 
и оти ма чи ну. Под зем ни ци се го сте за ли ха ма „за све ча ни обед што га је у 
сла ву Пре да је гра до ва Га зда Си ме он осмо га апри ли ја при ре ђи вао бе о град-
ској тр го вач ко-по ли тич кој чар ши ји и по слов ним парт не ри ма из ино зем ства“ 



(пекић2006: 273), то че ску по це на пи ћа и по вра ћа ју по да маст ним стол ња-
ци ма, оби ја ју ма га зе, спа љу ју фир ми не ре ги стре, по слов ну ко ре спон ден ци ју, 
по ро дич не ал бу ме и успо ме не, и из ру гу ју се до ма ћи ну, зло у по тре бља ва ју ћи 
ње го во до бро чин ство у јед ној од бур них ко лек тив них сце на ко је се по на вља-
ју у исто ри ји фа ми ли је Ње го ван још од ње них мит ских по че та ка. Бан кет не-
смај ни ка из пе тог то ма Злат ног ру на по ка зу је то ли ко очи глед них срод но сти 
са цен трал ном епи зо дом Бу њу е ло ве Ви ри ди ја не да је Пе кић ве ро ват но до га-
ђа је хо ти мич но уоб ли ча вао има ју ћи је на уму и ра чу на ју ћи на пре по зна ва-
ње у про це су ре цеп ци је. Па ипак, до сад то ни је би ло при ме ће но у кри тич кој 
ли те ра ту ри о Злат ном ру ну, иа ко уну тра шњом по ве за но шћу ових епи зо да 
у ро ман при ти че ви шак сми сла. Сви мо ти ви из Бу њу е ло ве епи зо де у ко јој 
бес кућ ни ци за по се да ју ку ћу Ви ри ди ја ни ног уја ка, ко ја јој је де лом оста вље-
на у на сле ђе (дру га по ло ви на при па да уја ко вом не за ко ни том си ну Хор хеу), 
при сут ни су и у Злат ном ру ну: кра ђа есцај га, ме ђу соб не сва ђе про сја ка, сно-
шај и си ло ва ње, обла че ње у оде ћу прет ход не га зда ри це (у Ви ри ди ја ни вен-
ча ни цу по кој не уј не, у Пе ки ће вом ро ма ну све ча ну оде ћу раз ли чи тих Си ме-
о на, чу ва ну у по ро дич ној шкри њи), глу ма про сја ка да ни су то што је су, али 
и њи хов под сме шљив од нос пре ма до бро чи ни те љу. Ви ри ди ја ну по ку ша ва да 
си лу је јед но од убо гих, одур них и за пу ште них ство ре ња – у Злат ном ру ну 
про сја ци на исти на чин по сту па ју са гу вер нан том, го спо ђи цом Де ми ја нис, 
а Ха џи ја сек су ал но оп шти са Пер ком Удо ждер ком у сво јој де лу зи ји да се сје-
ди њу је са Бо жи јим ан ђе лом. Укуп ност ути са ка ко је иза зи ва Пе ки ће ва епи зо-
да као да сме ра на то да чи та о ца асо ци ра на чу ве ни Бу њу е лов филм из 1961. 
го ди не, за ко ји је ре ди тељ до био Злат ну пал му у Ка ну, али ко ји је ду го вре ме-
на, јер га је Ва ти кан оце нио као блас фе ми чан,1 био за бра њен у Шпа ни ји, где 
је пр ви пут јав но при ка зан 1977, али и у Ита ли ји, где је 1963. по ли ци ја кон-
фи ско ва ла ње го ве ко пи је у Ри му и Ми ла ну (edWards2005: 11). У Ви ри ди ја ни, 
у то ку јед ног да на, на ви де ло из ла зе го то во де мон ска свој ства људ ске при ро-
де. И епи зо да го шће ња про сја ка у си ме он ском до му кул ми на ти ван је чин 
при пре ман у ду гом вре ме ну Ха џи ји ног пре о бра жа ја у ре ли ги о зног фа на ти ка.

И у Бу њу е ло вом фил му и у епи зо ди Злат ног ру на у сре ди шту па жње 
је ре ли ги о зни ју нак у су да ру са ствар но шћу, ко ји по ста је жр тва окол но сти 
ко је је ство рио сам. Њи хо во стра да ње је по сле ди ца не се бич не по мо ћи ко ју 
пру жа ју љу ди ма с дна дру штве не ле стви це, али се у исти мах про бле ма ти-
зу је истин ска мо ти ва ци ја ју на ка. Бу њу е ло ва Ви ри ди ја на не вољ но при ста је 
да на не ко ли ко да на на пу сти ма на стир и до ђе у по се ту уја ку, Дон Ха и меу. 
На кон уја ко вог са мо у би ства, због ко јег осе ћа кри ви цу јер је, сво јим од би-
ја њем да за у зме ме сто су пру ге то ме до при не ла, она на пу шта ма на стир, али не 

1 Цр кве ни ау то ри те ти су филм гле да ли без зву ка и ди ја ло га, па су сма тра ли да за при-
ка зи ва ње у Ка ну тре ба про ме ни ти мо тив уја ко вог са мо у би ства, по ку шај си ло ва ња и Ви ри-
ди ја ни но спа љи ва ње тр но вог вен ца (edWards2005: 10). Сва ка ко да је њи хо ва осу да фил ма 
мо ра ла по ста ти ра ди кал на ка да су се су о чи ли са Хен дло вим Ме си јом, му зич ком прат њом 
про сјач ког бан ке та.
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и хри шћан ске иде а ле. На про тив, ју на ки ња од лу чу је да им да кон крет ни је 
об лич је, те оку пља бо га ље, убо ге, сле пе, про сја ке и бес кућ ни ке, ства ра ју ћи 
сво је вр сну ко му ну и на сто је ћи да у њој ус по ста ви од го ва ра ју ћи по ре дак, у 
на ме ри да ор га ни зу је њи хов али и свој жи вот.

У оба умет нич ка де ла ко ри шћен је по сту пак дво стру ке пер спек ти ве. 
У ро ма ну зби ва ња ви ди мо са ста но ви шта про та го ни сте, али и из угла про-
сја ка уве де них ју на ко вом ми ло шћу у про стор ко ји им не при па да и не при-
ли чи; и у фил му су су че ље не пер спек ти ве на по ре до по ста вље не. И ма да су 
у оба слу ча ја про сја ци пред ста вље ни на ре а ли стич ко-на ту ра ли стич ки на чин, 
због че га је од нос пре ма њи ма ли шен сен ти мен тал но сти (сти че се ути сак 
да су вла сти ту суд би ну за слу жи ли), кључ ни је про блем и код Бу њу е ла и код 
Пе ки ћа пре и спи ти ва ње мо ти ва ци је ју на ка и ау тен тич но сти њи хо вих ре ли-
гиј ских уве ре ња. Ви ри ди ја на у свом ан га жо ва њу око про сја ка ви ди мо гућ-
ност вла сти тог ду хов ног уса вр ша ва ња, а Си ме он Ха џи ја ис ку пље ња, ма да 
та ква мо ти ва ци ја чи та о цу до са мог кра ја оста је не по зна та, па се ју на ко во 
по на ша ње раз у ме ва ис кљу чи во у скла ду са ње го вом ин тер пре та ци јом, као 
по твр ђи ва ње ду хов не вр ли не. И Ха џи ји но и Ви ри ди ја ни но уго шћа ва ње 
си ро ма ха на из глед има исти циљ, али су мо ти ви Пе ки ће вог ју на ка, ис по ста-
вља се, сме ште ни да ле ко у про шлост – Ха џи ја се, за раз ли ку од Ви ри ди ја не, 
мо ти ви са не бу дућ но шћу, мо же кре та ти ка спа се њу са мо пре ко ис ку пље ња. 
И док у Ви ри ди ја ни два на ест про сја ка у ју на ки њи ном од су ству раз вла чи 
име так и уру ша ва го спод ски дом, у Злат ном ру ну то чи ни да ле ко број ни ја 
гру па и то пред са мим Ха џи јом, ко ји ни је до слов но, али је сте мен тал но од-
су тан, ви де ћи у њи хо вим не по чин стви ма не што дру го од оно га што је сте и 
ин тер пре ти ра ју ћи то у окви ри ма вла сти тог ре ли гиј ског си сте ма. Про та го-
ни сти кон стру и шу ствар ност зна чај но за не ма ру ју ћи ин фор ма ци је ко је им из 
ствар но сти при ти чу. Ви ри ди ја на не обра ћа па жњу на зби ва ња ко ја от кри ва ју 
пра ву при ро ду про сја ка, те та ко ни је у ста њу да ан ти ци пи ра и спре чи си туа-
ци ју са ко јом се на кра ју су о ча ва, а Ха џи ја на ме ће вла сти та зна че ња си туа-
ци ја ма ко је им се сна жно про ти ве – оба ју на ка су жр тве вла сти тог сле пи ла 
за ствар ност, ви де ћи про сја ке са мо кроз сво је уна пред ство ре не кон струк те, 
чи ју исти ни тост жи вот не окол но сти не по твр ђу ју. Раз ли ка ко ја по сто ји из-
ме ђу Бу њу е ло ве и Пе ки ће ве епи зо де – реч је о до бро вољ ном Ха џи ји ном де-
ље њу по ро дич ног бла га на Цвет ни че твр так а на сил ном за по се да њу ку ће од 
стра не про сја ка у тре нут ку Ви ри ди ја ни ног и Хор хе о вог од су ства – у ства ри 
је са свим по вр шна. У оба слу ча ја је уи сти ну реч о оти ма чи ни, бу ду ћи да и у 
Злат ном ру ну про сја ци ра ди кал но пре ко ра чу ју ме ру до бро чин ства ко је им 
је учи ње но. Не спо соб ни за ствар ност, ју на ци же ле да је по пра ве и то у кон так-
ту са дру штве ним та ло гом, за шта је по треб но нај ви ше му дро сти и ве шти не.

Ви ри ди ја нин и Хор хе ов по вра так у ку ћу и на сто ја ње да се ха ос за у ста ви 
(а реч је о до слов ној бор би на жи вот и смрт2) за Бу њу е ло ву ју на ки њу ипак 

2 Ха ос у до му Ње го ва на ни је бор ба на жи вот у смрт, осим у до жи вља ју Си ме о на Га зде, 
ко ме су та ква сва пи та ња вла сни штва и нов ца, а до га ђај на Цвет ни че твр так нај тра гич ни ји 
мо ме нат у но ви јој исто ри ји по ро ди це.
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пред ста вља тра у ма тич ну спо зна ју ре ал но сти, че му сле ди рас кид са ре ли гиј-
ским уве ре њи ма, док по вра так Си ме о на Га зде за Ха џи ју зна чи још екс трем-
ни је по вла че ње у вла сти ти свет. Ис ку ство Си ме о на Ха џи ју во ди ка све ве ћем 
гу бит ку од но са са ре ал но шћу, док се Ви ри ди ја на све ви ше ствар но сти при-
ла го ђа ва. На кон цу, умо бол ни Ха џи ја би ва за тво рен на та ван, ода кле у јед-
ном тре нут ку не па жње сво јих над зи ра те ља из вр ша ва са мо у би ство, иа ко за 
ње га скок кроз про зор има зна че ње оти ски ва ња у сло бо ду ахас фер ског лу-
та ња, ван до ма ша ја Са тан-Си ме о на, Бел зе буб-То ма ни је, Бе ли јал-То до ра, 
ка ко до жи вља ва сво је бли жње, чи је ста ра ње па ра но ид но ин тер пре ти ра. Иа ко 
са мо у би ство за са мог ју на ка има зна че ње успе шног осло ба ђа ња, као што и 
Ви ри ди ја ни но пре пу шта ње те лу (она по ста је на ло жни ца ро ђа ка Хор хеа) 
мо же би ти схва ће но као отва ра ње ка жи во ту и пре ва зи ла же ње пр во бит ног 
јед но у мља, у оба де ла је кроз кул ми на тив ну и упа дљи во срод ну сце ну при-
ка зан по раз лич но сти и ње них иде а ла у су ко бу са ствар но шћу.

И Ви ри ди ја ни но и Ха џи ји но ис ку ство по твр ђу је да су њи хо ви иде а ли 
тек сна жне пред ра су де. Пе ки ћев ју нак си ро ти њу, кља сте, убо ге и су ма си шав-
ше без ре зер вно узи ма за „пти чи це не бе ске и љи ља не у до лу што не при па-
да ју Ва ви ло ну бо га тих и по ква ре них, ко ме ће у ско ри дан Стра шног су да 
го ре би ти не го Со до ми и Го мо ри у њи хо вој про па сти“ (пекић2006: 270). Хри-
шћан ска уве ре ња (пре зи ра ње бо гат ства и бо га ће ња, ори јен та ци ја ка ке но-
зи су, оли че ном у са мо у ни же њу, окре та њу дру гог обра за не при ја те љи ма и 
по сто ја ном ми ло ср ђу), утка на су у си стем вред но сти про та го ни ста. Ме ђу тим, 
без Хри сто ве спо соб но сти со зер ца ња ду ша, ју на ци ме ха нич ки сле де ње гов 
пут, те се на ла зе у по зи ци ји оних ко ји, упра во су прот но Спа си те ље вом нау-
ку, ба ца ју би сер пред сви ње. За кљу чу ју ћи да су си ро ма си, ко ји ма је про ро-
ко ва но цар ство не бе ско, већ због свог си ро ма штва „жи во на чал ни ци“, „угод-
ни ци бож ји“ и „не ви на де чи ца“, Ха џи ја, по пут Ви ри ди ја не, пре не бре га ва 
да су они не са мо со ци јал но, не го и мо рал но дно, иа ко га је на та кав за кљу-
чак упу ћи вао до во љан број чи ње ни ца. Ха џи ја у уго шћа ва њу про сја ка ви ди 
при ли ку за си ме он ско из ми ре ње са Бо гом, ко јег је он лич но увре дио ка да, 
у ли ку Си ме о на бен На га, ни је до зво лио Спа си те љу да на свом пу ту ка Гол-
го ти пре дах не на ње го вом пра гу,без  нов ча не на док на де. Исти на, мо ти ва-
ци ја ју на ка у Злат ном ру ну (ван де лу зив не на ра ци је ко ју се би по да сти ре 
Си ме он Ха џи ја) при ти че из мит ске при че, из ну жно сти по на вља ња ак ци ја 
ко је су обе ле жи ле жи вот њи хо вог мит ског пре тка и за све по то ње Си ме о не 
пред ста вља ју ар хе тип ско ис ку ство, од но сно из њи хо ве ка р мич ке пре де сти-
ни ра но сти. Су о чен са ствар ним из гле дом „до њо ва ро шке про фук ња че за грош“ 
(пекић2006: 303), са ко јом се прет ход но сје ди ња вао др же ћи је за ан ђе ла 
Бож јег, Ха џи ја раз у ме ва да Бог ни је при мио ње го во по ка ја ње: „Пти чи це не-
бе ске бе ху, за пра во, пти чу ри не па кле не, а ге гав ци де мо ни ја по сла та да га 
ку ша и ки њи“ (пекић2006: 343). 

Прак тич ни ра зум Си ме о на Га зде, ко ји до бро по зна је људ ску при ро ду, 
сва ка ко узи ма ју ћи у об зир и сво ју, де ло тво ран је у су о ча ва њу са по чи о ни ци-
ма, на исти на чин као и код Вир ди ја ни ног ро ђа ка Хор хеа. Сво јом ин тер вен-
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ци јом Хор хе с ла ко ћом про сја ка Ле пру чи ни пла ће ним уби цом и та ко Ви-
ри ди ја ну спа са ва од си ло ва ња. Из гра ђу ју ћи епи зо ду Цвет ног че тврт ка као 
омаж Ви ри ди ја ни, Пе кић Злат но ру но обо га ћу је оним зна че њем ко је му 
по сред но, пре ко очи глед не уну тра шње по ве за но сти ових епи зо да, при ти чу 
из Бу њу е ло вог фил ма, пре све га сум њом у чи тав кон цепт по пра вља ња људ-
ске ду ше пу тем хри шћан ске про по ве ди, до бро те и ми ло ср ђа. 

Од ча са ка да на пу шта ма на стир (а Ви ри ди ја нин бо ра вак у ма на сти ру 
је ана ло ган Ха џи ји ном бо рав ку у Је ру са ли му), Бу њу е ло ва ју на ки ња по ста је 
жр тва: нај пре уја ко ве на ме ре да му за ме ни мр тву су пру гу а, по сле од би ја ња, 
и ње го ве сек су ал не же ље. И ма да је Дон Ха и ме и сам, пред Ви ри ди ја ном 
ко ју је ома мио та бле та ма, устук нуо од свог на у ма, ју на ки ња је по сле то га 
дво стру ко оп те ре ће на: осе ћа њем кри ви це због уја ко вог са мо у би ства, али и 
до во ђе њем у за блу ду у по гле ду вла сти те обеш ча шће но сти. Иа ко си ло ва ња 
ни је би ло, у том од у зи ма њу вла сни штва над соп стве ним те лом, о ко ме не 
мо же са ма под не ти ра чун, на ла зи се озбиљ но на ру ша ва ње ње ног ин те гри-
те та. Кри ви цом ко ју осе ћа због Дон Ха и ме о вог са мо у би ства мо ти ви са на је 
и Ви ри ди ја ни на од лу ка да се ван ма на сти ра, са мо стал ном ак ци јом и на 
прак ти чан на чин, по све ти жи во ту у ду ху хри шћан ских вред но сти. Та ко је 
ство ре на си ту а ци ја ко ја по кре ће се ри ју на си ља: на си ље про сја ка над Ви ри-
ди ја ни ном имо ви ном и те лом, али и оно ко је, мно го суп тил ни је, сво јим од-
но ше њем пре ма же ни као објек ту же ље, над њом спр о во ди ро ђак Хор хе.

И Бу њу ел и Пе кић цен трал ну па жњу по све ћу ју пр о бле ма ти зо ва њу лич-
но сти из ра зи тог вер ни ка. Иа ко је Ви ри ди ја на ис пу ње на со ци јал ним мо ти-
ви ма, ко ји су не из бе жни и у епи зо ди Злат ног ру на с об зи ром на основ ну 
ори јен та ци ју Ње го ва на ка бо га ће њу и сми слу ко ји Ха џи ји но ра си па ње по-
ро дич ног бла га мо ра има ти за оста так фа ми ли је, основ ни тон у оба де ла је 
иро ни чан и са ти ри чан, па и гро те скан (код Пе ки ћа у су че ља ва њу уз ви ше ног 
ју на ко вог иди о лек та са ша тро вач ким и про стач ким го во ром ње го вих го сти-
ју; код Бу њу е ла у сце ни оде ва ња про сја ка). За оба умет ни ка је ка рак те ри-
сти чан па ра док са лан од нос пре ма ре ли ги ји и уткан је у уоб ли ча ва ње основ-
них про бле ма ко је про ми шља ју у сво јим оства ре њи ма. Бу њу ел је про шао 
кроз стро го је зу ит ско обра зо ва ње, у ње го вој по ро ди ци су тра ди ци о нал но 
по што ва ни вер ски об ре ди, а у Мо јој ла бу до вој пе сми, где о се би го во ри као 
о ате и сти уз бож ју по моћ, и сам осве тља ва огром ну уло гу ре ли ги је у про-
вин ци ји у ко јој је про вео де тињ ство. Пе кић је пак сво је ства ра ње за по чео 
ро ма ном Вре ме чу да, у ко ме се об ра чу на ва са то та ли тар ним иде о ло ги ја ма, 
ко ри сте ћи се би блиј ским под тек стом као из во ром ар хе тип ских си ту а ци ја 
али и као ау то ри та тив ном ре ли гиј ском књи гом, ко ју ту ма чи на иди о син крат-
ски на чин. До вољ но је упо ре ди ти зна че ње ко је је до био Христ у Вре ме ну 
чу да, Злат ном ру ну или ме мо ар ској про зи Го ди не ко је су по је ли ска кав ци, 
па ви де ти ко ли ко је Пе ки ћев од нос пре ма цен трал ној лич но сти хри шћан ства 
био па ра док са лан и про мен љив (ахметаГић2007), иа ко је ау тор пре све га, 
баш као и Бу њу ел, до след ни раз об ли чи тељ то та ли тар них иде о ло ги ја и по-
гле да на свет.
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И Си ме он Ха џи ја и Ви ри ди ја на су ју на ци чи ји је од нос пре ма ре ли ги ји 
део иден ти тет ског про бле ма. Обо је жи ве аскет ски, пре ма основ ним пра ви ли-
ма сво је ве ре и, сто га их окру же ње до жи вља ва као чу да ке. Ви ри ди ја на је 
мла дост про ве ла у ма на сти ру и у све ту се на шла пот пу но не при пре мље на 
за жи вот. У уја ко ву ку ћу она до ла зи са пр тља гом пу ним ре ли кви ја, ме ђу ко-
ји ма зна чај но ме сто има тр нов ве нац, ко ји ће на кра ју за вр ши ти на ва три. 
Пред ра су ду са ко јом ула зи у свет не пред ста вља са ма ре ли гиј ска по све ће-
ност ко ли ко не до ста так уви да у то да оста так све та не мо ра има ти ни ка кав 
од нос пре ма иде а лу ко ји она жи ви; оно што пред ста вља кључ но на че ло ње ног 
жи во та не мо ра по сто ја ти у си сте му дру гих осо ба. Све то по ка зу је ко ли ко 
она ма ло зна о мул ти пер спек ти ви зму, ни јан са ма, уви ше стру че ним и ам би-
ва лент ним мо ти ва ци ја ма на ко ји ма по чи ва жи вот, од но сно ко ли ко је го ле ма 
ње на нео ба ве ште ност и уда ље ност од ствар но сти. За то у све ту Ви ри ди ја на 
сим бо ли зу је не ви ност не зна ња. На исти на чин се и Пе ки ћев Ха џи ја са пу та 
из Је ру са ли ма, на ко ји је оти шао у већ зре лом до бу, вра ћа про ме њен, при-
ме њу ју ћи на све по ја ве жи во та исту ме ру и с ла ко ћом их об ја шња ва ју ћи у 
скла ду са сво јим ба зич ним кон струк том: до бро (ко је је од Бо га) и зло (од 
Ђа во ла). По сво јим ин тер пре та ци ја ма ствар но сти и по на ша њу и Пе ки ћев 
Ха џи ја пред ста вља чи сту не ви ност: сви су му љу ди до бри, тек за ве де ни 
де ло ва њем не ча сти вог, па ње го ва су пру га Ми ли ца с раз ло гом го во ри о ње-
го вој до бро ти и го то во све то сти ње го вог ка рак те ра. Оба ју на ка, ме ђу тим, 
до спе ва ју до са зна ња о вла сти тој го р до сти: Ха џи ја екс пли цит но а Ви ри ди-
ја на нео д ре ђе но, окри вљу ћи се бе пред глав ном се стром да је из гу би ла по-
ни зност. Исти на, Ви ри ди ја нин ис каз ко јим об ја шња ва од лу ку да на пу сти 
ма на стир хо ти мич но је не пот пун, јер ју на ки ња не же ли да се ис по ве ди, па 
раз лог та кве са мо про це не оста је у до ме ну на слу ћи ва ња, ма да па жљи вом 
гле да о цу не про ми че. Ви ри ди ја на би ра пут по ни зно сти, ко ји пред ста вља 
жи вот са про сја ци ма и бо га љи ма, али сам из бор пу та за ко ји је не при пре-
мље на до та да шњим жи во том, под ре ђе ним спо ља шњем ау то ри те ту, у ма-
на сти ру ко ји ју је ди сци пли но вао уо би ча је ним струк ту ри ра њем вре ме на и 
ди на ми ком од но са, пред ста вља пут охо ло сти. Бу њу е ло ва про та го нист ки ња 
би ра да по ма же дру ги ма, иа ко је про цес ње не са мо спо зна је го то во не за по чет, 
јер је у ма на сти ру по ти снут усва ја њем ре ли гиј ских дог ми и са о бра жа ва њем 
њи ма. Од би ја њем да се вра ти у ма на стир и уда ља ва њем од пр во бит ног ау то-
ри те та, од но сно од ње го ве ин сти ту ци о на ли зо ва не вер зи је, те од лу чи ва њем да 
де ла са ма у све ту, у скла ду са хри шћан ским иде а ли ма, Ви ри ди ја на оли ча-
ва гор дост. И Ха џи ја пре ста је да по се ћу је цр кву и да узи ма уче шћа у ко лек-
тив ним ре ли гиј ским ри ту а ли ма, жи ве ћи ван за јед ни це вер ни ка, ван цр кве 
ко ја је ве ри фи ка ци ја сми сла и ис прав но сти ре ли гиј ских чи но ва.

На кон Је ру са ли ма Ха џи ја се по ве тио „изу чу ва њу хри шћан ског шти ва, 
Све тог пи сма, Па три сти ке и цр кве не дог ма ти ке, а из над све га, пе ри па те тич-
ким раз ми шља њи ма у бе о град ској при ро ди“ (пекић2006: 221). Пут у Је ру-
са лим је мо рао би ти под стак нут ње го вим ре ли гиј ским по гле дом на свет, 
као што је и сан ко ји ће у то ку пу та има ти, мо ти ви сан на исти на чин, али је 
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по по врат ку Ха џи ја ушао у фа на тич ну фа зу, жи ве ћи по све ће ним жи во том 
ко ји је на сим бо лич ном ни воу јед нак Ви ри ди ја ни ном жи во ту у ма на сти ру. 
На кон Је ру са ли ма ју нак је с ра до шћу „до че ки вао сва ко ки да ње спо на с про-
фа ним об ли ци ма жи во та“ (пекић2006: 222) и две го ди не пре ин ци ден та са 
бе о град ским про сја ци ма, из ње го вог жи во та су, осим Све тог пи сма, иш че-
зле све књи ге, „оду ва не но вим та ла сом стр о го сти пре ма се би“ (пекић2006: 
224). Ис кљу чи ва њем из за јед ни це ју на ци су пред у зе ли лич но упра жња ва ње 
ве ре, за шта су по треб ни сна жни и зре ли ду хо ви. Ни је чу до што ће у та квим 
усло ви ма њи хо во де ло ва ње по при ми ти, у Ха џи ји ном слу ча ју ја сна, а у Ви-
ри ди ја ни ном ма ње ви дљи ва, је ре тич ка обе леж ја. 

Не тре ба за бо ра ви ти да Ви ри ди ја на не вољ но по ла зи Дон Ха и меу, ви ше 
у смер но сти по слу ша ња на ко је је оба ве зу је жи вот у ма на сти ру (на при ти-
сак глав не се стре ко ја је под се ћа да јој је ујак пла тио шко ло ва ње и од ре дио 
ми раз), не го ис пу ње на хри шћан ском љу ба вљу, а то и са ма, по до ла ску, са оп-
шта ва уја ку. Збу њу ју ће је од су ство људ ске то пли не, оштри на с ко јом уја ку 
го во ри да, осим за хвал но сти, пре ма ње му ни шта не осе ћа и да је за њи хов 
од нос пре ка сно. Ујак је бо ле стан чо век и сви ње го ви ис ка зи од по нов ног 
су сре та са се стрич ном узи ма ју у об зир ско ру смрт. Дон Ха и ме и сво јим при-
зна њем да га је уса мље ност на чи ни ла се бич ним, и сво јим по на ша њем (он 
са оп шта ва да ње гов не за ко ни ти син не ће би ти за бо ра вљен, Ви ри ди ја ну чи ни 
на след ни цом по ло ви не свог има ња, а сим бо лич на је сце на ње го вог спа са ва ња 
осе од да вље ња у бу на ру), же ли да по ка же да се про ме нио. Ин ди ка тив но је, 
ме ђу тим, да се Ви ри ди ја на на то не освр ће, оспо ра ва ју ћи сво јим ста вом оно 
што би, на осно ву сво јих ре ли гиј ских уве ре ња тре ба ло да узи ма у об зир: 
мо гућ но сти чо ве ко вог раз во ја, пре о бра же ња и по ка ја ња, а пре све га вла сти-
ту спо соб ност опра шта ња. Жр тве на љу бав на ко ју је мо ра ла би ти под сти ца на 
у ма на сти ру у Ви ри ди ја ни ном слу ча ју је ре зер ви са на ис кљу чи во за про сја ке. 
Не склад из ме ђу ње ног иде а ли зма и од су ства емо ци ја ма раз бла же ног по гле-
да на бли жње, упо зо ро ва на по се бан ква ли тет ко ји Бу њу е ло ва ју на ки ња тра-
жи у ма на сти ру. Она не вољ но по ла зи уја ку и сто га што не же ли ни ка да ви ше 
да ви ди спо ља шњи свет, иа ко би пре о бра жа ва ње спо ља шњег све та под ути-
ца јем исти не ко ју лич ност зра чи тре ба ло да бу де цен трал ни на чин про ве ре 
ду би не и свр хо ви то сти ду хов ног жи во та. У та квом кон тек сту се ма на стир 
и ре ли гиј ски жи вот ви де као ју на ки њи но скло ни ште од жи во та и ис ку ше-
ња, и у том сми слу је Пе ки ћев ју нак до ве ден у ње ну нај ве ћу бли зи ну.3

Бла го род ност ко ју смо оче ки ва ли од ју на ки ње у тре нут ку ка да пра во 
из ма на сти ра до ла зи бо ле сном уја ку ви ди мо тек у ње ном од но су пре ма про-
сја ци ма, и то на кон пре жи вље не тра у ме са уја ком, те та ко и са ве ћим зна њем 
о ствар но сти. Ма не про сја ка она при хва та са стр пље њем и без по до зре ња, 
омо гу ћа ва ју ћи им да зло у по тре бе ње но ми ло ср ђе. Ју на ки ња се, да кле, по-
на ша са свим дру га чи је ка да има лич ну мо ти ва ци ју (као пре ма уја ку с ко јим 
има пред и сто ри ју) и ка да је мо ти ви са на са мо сво јим иде ја ма о све ту, што 

3 О то ме оп шир ни је у: ахметаГић2007.
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по твр ђу је да је њен од нос са про сја ци ма без ли чан. За њу су они, као и за Ха-
џи ју, објек ти по твр ђи ва ња сво јих ду хов них вр ли на, због че га их ни он ни 
она за и ста и не ви де. Та ко је и мо гу ће да Ви ри ди ја на ства ра за јед ни цу од 
не мо рал них, нео д го вор них, ха ла пљи вих, злих и не рад них љу ди, ко ји ма ни-
шта ни је све то, а да и не на слу ћу је по сле ди це. И ма ко ли ко њен ро ђак Хор хе 
био пре да тор ски ка рак тер (edWards2005: 101), чо век ко ји не мо же да бу де 
сам, ње го ва де лат ност (ре но ви ра оче во има ње, уво ди стру ју), су че ље на са 
ју на ки њи ном, упо зо ра ва на ње ну ин фан тил ност.

Ви ри ди ја ни на по ти сну та сек су ал ност, ко ја је на го ве ште на у не ко ли ко 
при ли ка, као и аспек ти Ха џи ји не лич но сти ко ји по ста ју ви дљи ви тек у оним 
тре ну ци ма ка да он у окру же ње про јек ту је де мон ска свој ства (а не са мо, као 
до та да, бо жан ска), от кри ва ју да ва жна мо ти ва ци ја ју на ка у оба слу ча ја из-
ви ре из по ти сну тих и не при зна тих де ло ва њи хо ве лич но сти, ко је је Јунг у 
сво јој ана ли тич кој пси хо ло ги ји на звао ар хе ти пом Сен ке. Бу њу е ло вој оп сед-
ну то сти не све сним про це си ма,4 при дру жу је се на чин на ко ји је Пе кић 
уоб ли чио Си ме о на Ха џи ју, ју на ка чи ји су по ступ ци пре суд но мо ти ви са ни 
упра во не све сним де ло ви ма лич но сти. У том се кон тек сту раз от кри ва да је 
и Ви ри ди ја нин и Ха џи јин из бор по све ће ног ре ли гиј ског жи во та под стак нут 
на сто ја њем да се жи ви не про бле ма тич но, по ти ски ва њем не по жељ них де-
ло ва вла сти те лич но сти. Кључ но пи та ње ко је се на ме ће гле да о цу, од но сно 
чи та о цу, ни је шта ју на ци чи не, не го шта они је су и из че га из ви ре то што 
чи не. И Ви ри ди ја на и Си ме он Ха џи ја ствар ност ви де ис кљу чи во кроз очи 
иде о ло ги је, одр жа ва ју ћи при том илу зи ју да су ка дри да ствар ност са гле да-
ју. Ха џи ја пре ла ском са на ци о на ли стич ко-ро до љу би ве на ре ли ги о зну страст 
по твр ђу је при ро ду сво јих из бо ра, за ме њу ју ћи јед ну иде о ло ги ју дру гом, што 
по чи ва на по тре би да се ли ши вла сти те ви ше слој но сти. По ти сну ти де ло ви 
вла сти те лич но сти, ка ко би се жи ве ло у удоб но сти јед но знач ног ре ли гиј ског 
по гле да на свет, у Ви ри ди ја ни ном слу ча ју су тек на го ве ште ни, па су ту ма-
чи от кри ва ли сиг на ле ње не по ти сну те сен зу ал но сти у рет ким при ли ка ма 
у ко ји ма је ју на ки ња так тил на – у сце ни си ло ва ња и у ста ји ка да је слу га 
под сти че да по му зе кра ву.5

У за вр шној сце ни фил ма, Ви ри ди ја на, пре о бра же на, о че му све до чи и 
ње на оде ћа и по на ша ње, до ла зи у Хор хе о ву со бу, од го ва ра ју ћи на не дво сми-
слен сек су ал ни по зив, ко ји јој је ро ђак у ра ни јим при ли ка ма упу ћи вао. Ње ну 
збу ње ност и не ла го ду, јер у со би за ти че Ра мо ну, ро ђак ве што от кла ња, по-
зи вом да им се при дру жи за кар та шким сто лом, иа ко кар те тек та да ва ди 

4 У том се сми слу, ма да то ни је те ма овог ра да, мо ра има ти у ви ду и Еди пов ком плекс, 
до не кле пре по зна тљив у не при ја тељ ским од но си ма си но ва и оче ва у Злат ном ру ну, ко ји 
сто ји на су прот Елек три ном ком плек су, у окви ру ко јег је мо гу ће ин тер пре ти ра ње од но са 
Ви ри ди ја не и Дон Ха и меа.

5 Та ко су упо зо ра ва ли на то да ју на ки ња хва та руч ку на ка на пу ко јим про сјак ве зу је 
пан та ло не, а ко ја је фа лу сног об ли ка, а на исти на чин је ту ма че на и ње на не ла го да да до-
дир не ви ме ка да же ли да по му зе кра ву (edWards 2005: 68).
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из фи о ке, и ти ме по ме ра па жњу са сек су ал них мо ти ва, ко ји су штин ски од ре-
ђу ју од но се у при сут ном тро у глу. Ја сно је да за Ви ри ди ја ну то зна чи из бор 
ра ди кал но дру га чи јег на чи на жи во та, чи ме је су ге ри са на по лар ност ко ја по-
сто ји у сва кој ис кљу чи во сти. Та ко и Ви ри ди ја ни на чед ност, аске за и ма на-
стир ска стро гост у по гле ду чул них ужи ва ња до би ја сво ју про тив те жу упра во 
у по да ва њу Хор хеу, му шкар цу за ко га су же не за мен љи ве. Фа на ти зам, бу ду-
ћи ис кљу чив, увек зна чи по ти ски ва ње су прот ног по ла, ко ји се услед окол-
но сти, као у Ви ри ди ја ни ном и Ха џи ји ном слу ча ју, мо же сна жно ис по љи ти. 
Упра во је ти ме мо ти ви сан на гли пре о бра жај ју на ка, јер је фа на ти зам на стао 
пу ким ели ми ни са њем дру гих мо гућ но сти, а не њи хо вим тран сцен ди ра њем, 
и сто га увек прет хо ди ис ку ству. 

О фа на ти зму су и Бу њу ел и Пе кић про го во ри ли екс пли цит но. Ре жи сер 
у сво јој ау то би о граф ско-ме мо ар ској про зи Мо ја ла бу до ва пе сма: „Сва ки фа-
на ти зам ми се га ди. Сва ка ре ли ги ја твр ди да упра во она зна пра ву исти ну. 
Марк си зам та ко ђе“ (bunjuel2004: 172). Бо ри слав Пе кић је ви ше фо ку си ран 
на об ја шње ње по ја ве: 

„Фа на ти зам је по сле ди ца не по зна ва ња или не при зна ва ња чи ње ни-
ца. Не при зна ва ње не мо ра би ти па то ло шко, али се нај че шће па то ло шки 
по на ша. (…) За тво ре на иде о ло ги ја трај но ру и ни ра спо соб ност ви ше стра-
ног, ба лан си ра ног ми шље ња. Иде о ло ги ја ко ја је про грам ски ис кљу чи ла 
сум њу, од ре кла се са њом и је ди ног оруж ја за сво је раз ви ја ње. Фа на ти-
зам се не ле чи, он са мо ме ња идо ле“ (PeKić2008: 120). 

По след ња ре че ни ца до бро опи су је Ви ри ди ја ни но кре та ње из ме ђу крај-
но сти. Ју на ки њи на про ме на је ви дљи ва у из бо ру на чи на жи во та и си сте ма 
ве ро ва ња, али не у са мом на чи ну на ко ји до но си од лу ке и вр ши из бо ре. 
Чи ње ни ца да Ви ри ди ја на до ла зи код Хор хеа у со бу, из не на ђе на Ра мо ни ним 
при су ством, су ге ри ше да Бу њу е ло ва ју на ки ња по но во до но си од лу ку без 
по зна ва ња до вољ ног бро ја чи ње ни ца. Ње на из не на ђе ност го во ри да је свог 
ро ђа ка Хор хеа ау то мат ски иде а ли зо ва ла, би ра ју ћи жи вот уз ње га на те ме љу 
свог цр но-бе лог по гле да на ствар ност ка кав је има ла и ра ни је, те свог спа си-
о ца, а не ви ше Спа си те ља, ко јем се по све ћи ва ла у ма на сти ру, би ра са јед на ким 
сле пи лом. 

До ми на ци ја сек су ал них мо ти ва – у ли те ра ту ри се по дроб но пи са ло о 
уја ко вој и Ви ри ди ја ни ној сек су ал ној ин хи би ра но сти (edWards2005: 67, 68) 
– сим бо лич но је пред ста вље на снев ним мо ти вом Ра мо ни не ћер ке Ри те. Де-
вој чи ца се по ја вљу је на окви ри ма фил ма – на по чет ку она пре ска че ко но пац, 
ко јим ће се обе си ти ујак, на кра ју гле да у ва тру у ко јој го ри Ви ри ди ја нин 
тр нов ве нац – уче ству ју ћи на тај на чин, као све док, у кључ ним ан ти ре ли гиј-
ским чи но ви ма ју на ка. Де ти ња ра до зна лост Ри ту чи ни све при сут ном: кроз 
про зор по сма тра ве чер ње ре ли гиј ске ри ту а ле цен трал не ју на ки ње, све док 
је уја ко ве стра сти пре ма успа ва ној Ви ри ди ја ни. У исти мах, она, по себ но 
ако узме мо у об зир ње но ухо ђе ње дру гих и не спа ва ње у стра ху од сна ко ји 
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јој се по на вља, ре пре зен ту је сна жну сек су ал ну уз не ми ре ност у свом окру-
же њу и узур пи ра ност же не му шким на го ном. Де вој чи ца не мо же да спа ва 
јер је у сну ју ри цр ни бик, ко ји је од вај ка да сим бо ли зо вао му шку енер ги ју, 
плод ност, до ми на ци ју и па три јар хал но на че ло. „У Јун го вој ана ли тич кој 
сим бо ли ци жр тво ва ње би ка пред ста вља же љу за ду хов ним жи во том ко ји 
би чо ве ку омо гу ћио да са вла да сво је при ми тив не жи во тињ ске стра сти“, 
што упу ћу је на раз у ме ва ње би ка као не кон тро ли са не сна ге „ко јом осо ба 
же ли да овла да“ (ševalije2009: 62). „Не ки ана ли ти ча ри ви де у би ку и сли ку 
нео б у зда ног оца, као што је био Уран ко јег је ње гов син од лу чио да ушко пи. 
Дру ги об лик Еди по вог ком плек са: уби ти би ка зна чи уби ти оца“ (ševalije
2008: 62). У хе бреј ској тра ди ци ји „Ја хве је ‘бик Изра и љев’, те је бик си ли на 
Ја хве о ва“ (KuPer2004: 13). Ни је те шко уо чи ти ве зу из ме ђу ре ли гиј ског и 
па три јар хал ног на че ла (ко је де вој чи ца на не све сном ни воу до жи вља ва као 
прет њу) у си сте мат ском по ти ски ва њу жен ске сек су ал но сти. И ка да сек су ал-
ни на гон има ка ри ка ту рал не об ли ке (у слу ча ју уја ко ве оп сед ну то сти мр твом 
же ном, два де се то го ди шње ап сти нен ци је и фе ти ши зма, пред ста вље ног обла-
че њем же ни не оде ће), он има узур пи ра ју ћи ка рак тер: ујак же ли Ви ри ди ја ну 
ми лом или си лом, те се она по ја вљу је као ју на ки ња ко јој стал но од у зи ма ју 
сло бо ду. У од но су на уја ка, не са мо у од но су на Хор хеа, она је ви ђе на као 
сек су ал ни обје кат, што је сна жно на гла ше но у сце ни ње ног ме се ча ре ња. Не 
са мо да је у сом нам бул ном ста њу ју на ки ња све де на са мо на те ло, обје кат 
уја ко вог по сма тра ња, већ она ни је вла сник ни зна че ња сво јих ре чи, ко је ујак, 
ме ња ју ћи им сми сао, по на вља. Дон Ха и ме зна чај но де фи ни ше Ви ри ди ја ни-
ну сло бо ду и као сек су ал но ин хи би ран, оп сед нут му шка рац, и као мр тав 
(тре ну так у ко јем он из вр ша ва са мо у би ство сра чу нат је као при ти сак на Ви-
ри ди ја ну: вест о ње го вом са мо у би ству спре ча ва је да се вра ти у ма на стир), 
по твр ђу ју ћи вла да ви ну му шкар ца над же ном, од но сно ли це мер је јед не кул-
ту ре, ко ја је сна жно про же та ре ли ги јом, уз по моћ ко је одр жа ва па три јар хал-
ни по ре дак, при кри ва ју ћи чи ње ни цу да се на го ни мо ра ју узи ма ти у об зир 
у сва ком по ку ша ју де фи ни са ња чо ве ка. 

Ви ри ди ја нин на пор је на зи ван дон ки хо тов ским (edWards2005: 4), али 
би се то тим пре мо гло ре ћи за Пе ки ће вог ју на ка, ко јег Дон Ки хо ту при бли-
жа ва ју де лу зи је и па ра но ид ни дис курс (ахметаГић2014), а и Пе кић и Бу њу ел 
де ле са Сер ван те сом ка рак те ри сти чан, по вре ме но из ра зи то па ро ди чан од нос 
пре ма свом ју на ку. На сто ја њем да свет на чи не бо љим ме стом за жи вот и 
Ви ри ди ја на и Ха џи ја су за ми шље ни као хри сто ли ки ју на ци, али оно што 
је по шло за ру ком Хри сту, екс клу зив но је ис ку ство и не мо же би ти по но вље-
но, јер кључ ни је у по на ша њу већ у са мом би ћу. И Бу њу ел, а по том и Пе кић 
у ли ку Си ме о на Ха џи је, об ли ку је не сло бод ну је дин ку, због че га је и ње но 
по дра жа ва ње Хри ста ау то мат ско и ме ха нич ко и, сто га, гро теск но. Не флек-
си бил ност, хлад но ћу и твр до кор ност ре ли ги зне док три не ре пре зен ту је и 
Ви ри ди ја на (edWards2005: 122). За Пе ки ће ве Си ме о не сло бо да фак тич ки 
не по сто ји, а за Ха џи ју је она до дат но угро же на про клет ством ко је је уве рен 
да мо ра да ис па шта. 
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Бу њу е ло ва суб ве р зив ност пре ма тра ди ци ји о Хри сту и апо сто ли ма, у 
ко јој ва жну уло гу има цр ква, на гла ше на је у сли ци бан ке та ко ји про сја ци 
до слов но ове ко ве чу ју фо то гра фи јом, ко ја пред ста вља ре пли ку Тај не ве че ре 
Ле о нар да да Вин чи ја: ме ђу два на ест про сја ка, рас по ре ђе них на исти на чин 
и са истом ге сти ку ла ци јом као на чу ве ној сли ци, се ди, на Хри сто вом ме сту, 
Дон Ама лио – сле пац. Ве че ра про сја ка уз зву ке Хен дло вог Ме си је, ка ри ка-
ту рал но об на вља но во за вет ну Тај ну ве че ру, на ме ћу ћи се као ње на апо криф на 
вер зи ја, ко ју тре ба за ве шта ти све ту јер но си ду бљу ан тро по ло шку исти ну 
(скуп у Ви ри ди ја ни оли ча ва Спа си те ља и апо стол ску дру жи ну ко ја је по ме ри 
ово га све та) и ју на ки њи но осве шћи ва ње и на сту па у су о ча ва њу са њом. То ме 
је сна жно су прот ста вље на, и у ка у зал ном је од но су са прет ход ном, за вр шна 
сце на у ко јој Ви ри ди ја на игра кар те са Хор хе ом и Ра мо ном уз поп му зи ку. 

Раз ли чи тој гра ђи, исто риј ској и исто ри о граф ској, ми то ло шкој и књи-
жев ној, ко ју је Пе кић ин кор по ри рао у окви ре свог опу са, та ко се мо же до пи-
са ти и филм ска умет ност. Ма ло је ве ро ват но да је наш ау тор по зна вао де ло 
шпан ског ре а ли стич ког пи сца Бе ни та Пе ре са Гал до са, из дру ге по ло ви не 
де вет на е стог ве ка, на осно ву чи јих ро ма на је на пи сан сце на рио за Ви ри ди
ја ну (FaulKner2013: 3816), па се већ утвр ђи ва њем ова квих ве за из ме ђу Злат
ног ру на и Бу њу е ло вог фил ма ин тер тек сту ал на ис тра жи ва ња про ши ру ју у 
прав цу ин тер ди сци пли нар них. Злат но ру но, упив ши у се бе кључ ну сце ну 
Бу њу е ло вог фил ма, до дат но би ва осве тље но њо ме: епи зо да Цвет ног че тврт-
ка мо ра би ти чи та на с об зи ром на она зна че ња ко ја јој при ти чу из пред ло шка. 
Та ко се на осно ву сми сла ко ји се, по сред ством Ви ри ди ја не, оства ру је у Злат
ном ру ну, мно го ви ше ви ди да је Пе кић, као и Бу њу ел, про тив ник ал тру и зма 
и хри шћан ске жр тве не љу ба ви ко ја по чи ва на вла сти том са мо не ги ра њу, 
сум ња ју ћи у мо ти ва ци ју та квог из бо ра. 

Да су Бу њу ел и Пе кић ду хов но бли ски по твр ђу ју и за јед нич ке те ме 
ко ји ма су би ли за о ку пље ни у свом де лу, а ме ђу ко ји ма ва жно ме сто при па-
да гра ђан ској кла си, ње ној сте рил но сти и са мо до вољ но сти, али и ре ли ги ји, 
а пре све га сво јим основ ним ста вом, ан ти то та ли тар ним, ми то ма хиј ским (и 
Ха џи ја и Ви ри ди ја на су ју на ци пре ко ко јих се па ро ди ра мит о до бром Са ма-
ри ћа ни ну) и не кон фор ми стич ким. У том се сми слу епи зо де у ко ји ма про сја-
ци пра ве ха ос у гра ђан ској ку ћи мо ра раз у ме ти и као про дор не кон тро ли-
са ног жи во та у сте рил ну и мр тву уре ђе ност – исти на, не га тив них аспек та 
жи во та, тим опа сни јих што је ве ћи на пор уло жен да се они по ти сну и за ја зе. 
Пе ки ће во осла ња ње на епи зо ду Бу њу е ло вог фил ма не из бе жно до но си ау то-
ро во ин кор по ри ра ње у ро ман оног сми сла ко ји му при ти че из Ви ри ди ја не, 
па се та ко, уз ка ри ка ту рал ну ка рак те ри за ци ју Си ме о на Ха џи је, пре по зна је 
и суб вер зи ван од нос пре ма ин сти ту ци о на ли зо ва ним ин тер пре та ци ја ма но-
во за вет них исти на, ан ти кле ри ка ли зам ко ји је та ко сна жно обе ле жио Бу њуе-
ло во це ло куп но де ло.

6 Си ли Фок нер је убе дљи во по ка за ла ка ко се, кроз ин тер тек сту ал ни од нос, Гал до сов 
ро ман и Бу њу е лов филм ме ђу соб но осве тља ва ју.
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Jasmina M. Ahmetagic, PhD

PEKIC’S FLORAL THURSDAY AND BUNUEL’S VIRIDIANA

S u m m a r y

On the night which celebrates the handing of the keys of Belgrade to Prince Mi-
hailo Obrenovic Simeon Hadzija opened Simeon’s home to “provincial underground 
dwellers”, so he could, in the spirit of his Christian ideals, feed and water the needy and 
the poor. Beggars abused Hadzija’s kindness and their feast turned into the demolishing 
other people’s property and robbery. It turned into one of the turbulent collective scenes 
that have been repeated in the history of the Njegovan family ever since its mythical 
origins. The sum of impressions created by Pekic’s episode acts as an intention to remind 
the reader of the famous Bunuel’s movie Viridiana (1961), in which, as in the episode of 
The Golden Fleece, the focus is on the religious hero who collides with reality, a victim 
of circumstances created by himself. Based on the meaning that is realized in Pekic’s 
novel through Viridiana, it is much clearer than from the episode Floral Thursday observed 
separately that our author is, as well as Bunuel, the opponent of altruism and Christian 
sacrificial love based on its own self-negation. It is also clear that Pekic and the aforemen-
tioned director share doubts about the concept of repairing the human soul by Christian 
teaching, goodness and mercy. The authors have in common the realistic and naturalistic 
representation of beggars as a social and moral sludge, but also a review of the motivation 
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of heroes and the authenticity of their religious beliefs, the problematization of the 
personality of the extreme believer and a subversive attitude towards institutionalized 
interpretations of the New Testament truths.
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ja ca.a@e u net.rs
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Ж И В А Н  М И Л И С А В А Ц

UDC 821.163.41.09 Milisavac Ž.

Др Мар ко Не дић

ДВЕ КЊИ ГЕ ДО КУ МЕН ТАР НЕ ПРО ЗЕ  
ЖИ ВА НА МИ ЛИ САВ ЦА

Ау то пор тре ти с пи са ма и Ду га ноћ ју го сло вен ска

Ка да се да нас го во ри о Жи ва ну Ми ли сав цу (1915–1997), не ка да шњем 
ду го го ди шњем се кре та ру и пред сед ни ку Ма ти це срп ске, глав ном уред ни ку 
ње ног Ле то пи са, ау то ру ве ћег бро ја књи га из исто ри је срп ске књи жев но сти 
и кул ту ре, глав ном ини ци ја то ру Но во сад ског до го во ра о је зи ку, уред ни ку 
и ре дак то ру Ју го сло вен ског књи жев ног лек си ко на, јед ном од осни ва ча Сте-
ри ји ног по зор ја и Зма је вих деч јих ига ра, ак тив ном уче сни ку књи жев ног и 
кул тур ног жи во та у Но вом Са ду и не ка да шњој Ју го сла ви ји, мо ра ју се ис та ћи 
бар три ва жне чи ње ни це ве за не за ње гов укуп ни рад да би се упот пу ни ла 
сли ка о при ро ди и зна ча ју ње го вог књи жев ног де ла. Пр ва се од но си на ње-
го ву књи жев но и сто риј ску ак тив ност, у ко јој је пр вен стве но био ту мач на ше 
књи жев не про шло сти, дру га на ње гов уред нич ки по сао, у ко јем је углав ном 
оце њи вао он да шњу књи жев ну са вре ме ност, и тре ћа на ње го ву до ку мен тар ну 
и ме мо ар ску про зу, ко јом је осве тља вао по је ди не зна чај не до га ђа је, лич но-
сти и про це се у на шој бли жој про шло сти и ак ту ел ном дру штве ном вре ме ну 
дру ге по ло ви не ХХ ве ка. Ње го ве мо но гра фи је о Ду ша ну Ва си ље ву, Зма ју, 
Сте ри ји, Ја ко ву Иг ња то ви ћу, Вељ ку Пе тро ви ћу, Ва си Ста ји ћу оста ле су ре-
ле вант не кри тич ке илу стра ци је у мно гим доц ни јим ту ма че њи ма књи жев них 
оства ре ња тих зна чај них име на срп ске књи жев не про шло сти и њи хо вог 
до при но са укуп ном раз во ју срп ске кул ту ре и књи жев но сти. Ње го вим би о-
граф ско-ин тер пре та тив ним ме то дом у пред ста вља њу ли ка и у ана ли зи књи-
жев них де ла иза бра них ау то ра вр ло сли ко ви то су осве тља ва ни они мо мен ти 
из њи хо вог жи во та ко ји су би ли те сно по ве за ни с то ко ви ма дру штве ног и 
исто риј ског раз во ја вре ме на и сре ди не у ко јој су се фор ми ра ли и де ло ва ли 
као пи сци, а исто вре ме но су об ја шња ва не оне умет нич ке осо би не њи хо вих 
књи жев них оства ре ња ко је су им да ва ле ин ди ви ду ал ну бо ју. Ипак, ње го во 
ка пи тал но де ло књи жев но и сто риј ске и кул ту ро ло шке при ро де сва ка ко је 
тро том на Исто ри ја Ма ти це срп ске, об ја вљи ва на од 1986. до 2000. го ди не, 
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у ко јој је ве о ма скру пу ло зно и до ку мен то ва но пред ста вље на ге не за, раз вој 
и тра ја ње на ста ри је кул тур не, на уч не и књи жев не уста но ве срп ског на ро да 
од ње них по че та ка до за вр шет ка Пр вог свет ског ра та. 

Жи ван Ми ли са вац се, ме ђу тим, ни је за у ста вио са мо на књи жев но и сто-
риј ском и уред нич ком ра ду, већ се огле дао и као ау тор до ку мен тар них жан-
ро ва. Ме ђу тим књи га ма да нас по себ ну па жњу по бу ђу ју две по след ње, обе 
пост хум но об ја вље не – Ау то пор тре ти с пи са ма (1998) и Ду га ноћ ју го сло
вен ска (2014). Пр ва књи га бли жа је епи сто лар ној фор ми, дру га ме мо а р ској, 
пр ва је ли те рар но и књи жев но и сто риј ски мо ти ви са на, дру га иза зва на по-
ли тич ким ста њем у зе мљи и ње ним рас па дом. У пр вој су глав ни ли ко ви 
пи сци, у дру гој по ли ти ча ри и не ка да шњи дру штве ни рад ни ци. Обе до но се 
ва жну до ку мен тар ну гра ђу о вре ме ну у ко јем је жи вео и пи сао њи хов ау тор 
и о при ли ка ма и љу ди ма ко ји су об ли ко ва ли то вре ме, јед ни га осми шља-
ва ју ћи сво јим ства ра њем, дру ги га до во де ћи у пи та ње сво јим по ступ ци ма. 
Али у обе ма се на по је ди ним ме сти ма ја вља ју исте лич но сти, чак и исте 
си ту а ци је, и за то их из ве сним сте пе ном ком пле мен тар но сти по ве зу је не 
са мо жан ров ска не го и по вре ме на са др жин ска слич ност.

У Ау то пор тре ти ма с пи са ма, ко ји су за вр ше ни по след ње го ди не ње-
го вог жи во та, Ми ли са вац се пред ста вио као ау тор ко ји о сво ме вре ме ну и 
кул тур ној си ту а ци ји у ње му го во ри из сре ди шта са мих књи жев них зби ва-
ња ве за них за Ма ти цу срп ску и ње ну из да вач ку де лат ност и за Ле то пис, а 
ти ме и за кул тур не и дру штве не при ли ке, књи жев ну по ли ти ку и естет ске 
кри те ри ју ме ва же ће у це лој он да шњој за јед нич кој др жа ви. Књи га са др жи 
ње го ву пре пи ску са Ан дри ћем, Цр њан ским, Иси до ром Се ку лић, Кр ле жом, 
Де сни цом, Кр кле цом, Ђур ђем Те о до ро ви ћем, Ва сом Ста ји ћем, Јо ва ном По-
по ви ћем и Дра ги шом Ви то ше ви ћем. То ком ду го го ди шњег ра да у Ма ти ци 
срп ској Ми ли са вац на во ди да је сте као „мно го по зна ни ка и при ја те ља ме ђу 
књи жев ни ци ма, умет ни ци ма, кул тур ним и јав ним рад ни ци ма“ (35). С мно-
ги ма од њих са чу ва на је „пре пи ска ко ја мо же би ти од ин те ре са не са мо за 
кул тур не рад ни ке и ис тра жи ва че на ше кул ту ре, не го и за мно ге љу би те ље 
умет но сти и по што ва о це умет нич ких ства ра ла ца“ (35). „Та ква пи сма нам 
по не кад от кри ва ју“, на гла ше но је већ у Увод ној ре чи књи ге, „чи тав је дан 
свет, ко ји је био и ми нуо, али у ко ме смо жи ве ли и ак тив но су де ло ва ли“ (5). 
Да вре ме, „ко је је учи ни ло сво је“, не би „до ста то га“ пре кри ло „ма глом за-
бо ра ва“ (6), ка ко ка же ау тор, на ста ла је ова књи га.

Са мим на сло вом и жан ром она се до не кле на до ве зу је на јед ну дру гу, 
њој слич ну књи гу, на Су сре те и пи сма Ми ла на Ка ша ни на, ко ја су та ко ђе 
ком по но ва на од пи са ма упу ћи ва них ње ном ау то ру и ње го вих се ћа ња на су-
сре те и раз го во ре с лич но сти ма из књи жев ног и умет нич ког жи во та с ко-
ји ма је во ђе на пре пи ска. Ви ше на сло вом, а ма ње са др жи ном и ин то на ци јом, 
Ми ли сав че ва књи га асо ци ра и на Ми хи зо ву Ау то би о гра фи ју о дру ги ма. И 
у Ка ша ни но вој и у Ми хи зо вој књи зи исто вре ме но се су ге ри шу пор тре ти 
лич но сти с ко ји ма су се су сре та ли или с ко ји ма су во ди ли пре пи ску, а у исто 
вре ме и са ма пи сма ис пи су ју сво је вр сне пор тре те и ау то пор тре те иза бра них 



ау то ра. Нај не по сред ни ју ин спи ра ци ју за са др жи ну, ком по зи ци ју, па и за сам 
на слов Ау то пор тре та с пи са ма, Ми ли са вац је до био од да нас го то во за бо-
ра вље ног исто ри ча ра срп ске књи жев но сти, по кре та ча и уред ни ка ча со пи са 
Стра жи ло во, Јо ва на Гр чи ћа, и од ње го ве пе то том не књи ге пре пи ске Пор
тре ти с пи са ма, из да ва не од 1921. до 1939. го ди не. „То су сво је вр сни пор тре-
ти“, ка же Ми ли са вац, „али њих ни је мо де ло вао онај ко ме су би ли упу ће ни 
не го ау то ри об ја вље них пи са ма.“ (6), ко ја, ка ко за кљу чу је, „као не ка вр ста 
ду хов ног мо ста из ме ђу адре сан та и адре са та“ увек има ју „ау то би о граф ских 
еле ме на та“ (5). Сли чан по сту пак ко ри стио је и он сам. Све стан да са мо из 
пи са ма не мо гу би ти су ге ри са ни пот пу ни ји ли ко ви њи хо вих ау то ра, јер би 
„без до дат них об ја шње ња, за евен ту ал не чи та о це пред ста вља ли не ра зу мљи-
ве за го нет ке“, ка ко на гла ша ва, он је „по пу ња вао пра зни не где год је то би ло 
мо гу ће“ (6). Ње го ви ко мен та ри и об ја шње ња, пи са ни мир ним, ста ло же ним 
то ном, по не кад су де таљ ни ји, на ра тив ни ји, сли ко ви ти ји, на ро чи то ка да се 
жи во се ћа по је ди них си ту а ци ја или ка да не по сред но по за вр шет ку раз го во ра 
бе ле жи њи хов ток. Та кви су де ло ви ко ји се од но се на раз го во ре са Ан дри ћем, 
Цр њан ским, Кр ле жом, Јо ва ном По по ви ћем. Та кви су по себ но ка да се од но се 
на пре пи ску и раз го во ре са Иси до ром Се ку лић, ка да она, на при мер, у не-
по сла том и за ње ног жи во та нео бја вље ном тек сту о је зи ку, са ста вља ном за 
ан ке ту о при пре ма ном Но во сад ском до го во ру, из ме ђу оста лог пи ше и о пред-
но сти ко ју има срп ски је зик у од но су на хр ват ски или ћи ри ли ца у од но су 
на ла ти ни цу. Слич них де та ља има у го то во свим пи сми ма об ја вље ним у 
овој књи зи.

Она је, да кле, ком по но ва на од пи са ма ко је је Ми ли са вац до би јао од 
зна чај них ства ра ла ца сво га вре ме на ко ја су му, као са рад ни ци Ле то пи са 
Ма ти це срп ске или ау то ри књи га пред ви ђе них или об ја вље них у Ма ти ци, 
упу ћи ва ли као уред ни ку и лич но сти у чи је су уред нич ке кри те ри ју мес раз-
ло гом ве ро ва ли. У ма њем бро ју тек сто ва на ла зе се и Ми ли сав че ва пи сма 
упу ћи ва на тим ау то ри ма по што су са чу ва на у ње го вој лич ној ар хи ви. Ка да 
је са чу ва них пи са ма са обе стра не би ло ма ње, Ми ли сав чев удео у ства ра њу 
пор тре та срп ских пи са ца сво га вре ме на био је ве ћи, и обр ну то. У Ан дри-
ће вим пи сми ма, на при мер, са мо де ли мич но је от кри вен ње гов пси хо ло шки 
пор трет, да би га сво јим ко мен та ри ма об ли ко вао и упот пу ња вао сам ау тор 
књи ге, али су за то ја сно на зна че на два Ан дри ће ва ли ка, онај ка да ћут ке при-
хва та са го вор ни ко ве ре чи, и онај дру ги, ма ње по знат јав но сти, ка да се не 
сла же с не чи јим ста во ви ма и то отво ре но из ја вљу је. С дру ге стра не, Ан дри-
ћев ан ти под, Кр ле жа, у сва ком пи сму ко је је по слао и у сва ком раз го во ру 
ко ји је нај че шће во дио у об ли ку мо но ло га, сам је от кри вао сво ју не кон вен-
ци о нал ну и ау то ри та тив ну лич ност. Слич на ње му, али на жен ски на чин, са 
сво јом са мо све шћу, по но сом, осе тљи во шћу, јет ко шћу и гор чи ном, по не кад 
упу ћи ва ним дру гим пи сци ма, кул тур ној по ли ти ци или но вој вла сти, би ла 
је и Иси до ра Се ку лић. Им пул сив ност еру ди те Вла да на Де сни це, јед ног од 
нај ак тив ни јих са рад ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске пе де се тих го ди на, до брим 
де лом је иза зва на, то се ла ко за кљу чу је из пи са ма и раз го во ра, ње го вим 
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по ло жа јем у за гре бач кој сре ди ни, ко ја га је те шко при хва та ла као срп ског 
пи сца. „Ње га та мо“, па ра фра зи ра Ми ли са вац је дан раз го вор са њим во ђен 
у За гре бу, „у из ве сном сми слу бој ко ту ју: ни је му ла ко да на ђе из да ва ча, а 
бло ки ра ли су га и фи зич ки, јер ни је ни у ка квом са ве ту или од бо ру. А тек 
кад би при стао да уђе у по ме ну ту еди ци ју (у Срп ску књи жев ност у сто 
књи га – М. Н.) оп стан ка му у За гре бу не би би ло“ (78). Пре пи ска с Де сни цом 
по сред но је по ве за на и с пре пи ском с Кр кле цом и оп ту жба ма да је Кр клец 
у то ку Дру гог свет ског ра та ви ђан у Зе му ну у уста шкој уни фор ми, што је 
вр ло ар гу мен то ва но де ман то ва но у пи сму сли ка ра Ђур ђа Те о до ро ви ћа ко ји 
је за вре ме ра та та ко ђе био у Зе му ну и вр ло че сто се ви ђао с Кр кле цом. Исто 
та ко, пре пи ска с Ва сом Ста ји ћем от кри ва овог зна чај ног и за слу жног кул тур-
ног рад ни ка и пред сед ни ка Ма ти це срп ске у пр вим го ди на ма по сле Дру гог 
свет ског ра та као из у зет но ста бил ну лич ност ко ја је и у нај те жим жи вот ним 
и исто риј ским тре ну ци ма зна ла да оста не до сто јан стве на. С дру ге стра не, на 
осно ву са мо јед ног пи сма Ми ло ша Цр њан ског ве о ма убе дљи во је на го ве штен 
ње гов пор трет из по след њих го ди на ње го вог жи во та, ко ји се до ста раз ли ко-
вао од Ми ли сав че ве оче ки ва не пред ста ве Цр њан ског из гра ђе не на осно ву 
ра ни јих ин фор ма ци ја о ње му, вр ло че сто не га тив но ин то ни ра них. Пре пи ска 
с Јо ва ном По по ви ћем и Дра ги шом Ви то ше ви ћем та ко ђе от кри ва ову дво ји-
цу пи са ца као са мо свој не, од го вор не и ве о ма рад не лич но сти, у пот пу но сти 
по све ће не књи жев но сти и кул ту ри, По по вић уз иде о ло шку пра во вер ност, 
Ви то ше вић, с ко јим је Ми ли са вац одр жа вао пре пи ску пу не три де це ни је,уз  
под јед на ко афир ми са ње кул ту ре срп ског се ла и по тре бу евро пе и за ци је на-
ци о нал не књи жев но сти. Сви пор тре ти у књи зи с раз ло гом су, да кле, пре-
ра ста ли у на го ве штај пра вих ау то пор тре та и ти ме чи та о ци ма и ту ма чи ма 
књи жев но сти по ста ја ли још при влач ни ји. 

И Ду га ноћ ју го сло вен ска на ста ла је, као и Ау то пор тре ти с пи са ма, 
пред крај ау то ро вог жи во та. За вр ше на је 1993. го ди не, у вре ме ну у ко јем се 
рас пад не ка да шње за јед нич ке др жа ве при бли жа вао ко нач ном кра ју и у ко-
јем су тра гич ни обри си ве ли ке дра ме ко ју је та да и доц ни је до жи вља вао 
срп ски на род би ли са свим из ве сни. Ми ли са вац је сто га ја сно мо гао на зре ти 
и сам крај дра ме у ко јој су се на шли, сва ки на свој на чин, и сви дру ги на ро ди 
не ка да шње др жа ве. Из те сет не емо тив не, дру штве не и по ли тич ке пер спек ти-
ве на ста ја ло је ово се ћа ње, у ко јем ау то би о граф ске и ме мо ар ске чи ње ни це, 
по себ но кри тич ке про це не по ли тич ке си ту а ци је у не ка да шњој за јед нич кој 
зе мљи и раз ло зи због ко јих се она рас па ла, нат кри љу ју све дру ге опи са не 
до га ђа је и да ју им по се бан сми сао. Пи са на из пе си ми стич ке исто риј ско-по-
ли тич ке и жи вот не пер спек ти ве, из пер спек ти ве раз о ча ра ног при вр же ни ка 
иде је ју го сло вен ства, ко ји ме ђу тим ни ка да ни је за бо ра вљао ау тен тич не ин-
те ре се и по тре бе срп ске кул ту ре, ова књи га је исто вре ме но и све до чан ство 
о јед ном тра гич ном по ли тич ком и исто риј ском вре ме ну кроз ко је је кра јем 
ХХ ве ка за јед но с на ро дом про ла зи ла и срп ска кул ту ра и кроз ко је и да ље 
про ла зи. Али на за вр шет ку књи ге ипак се по ја вљу је зра чак на де да ће не кад, 
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у бу дућ но сти, „до ћи крај ове тмур не и ду ге ју го сло вен ске но ћи“ (169), ка ко 
ка же ау тор, и да ће но ве ге не ра ци је мо ћи да об но ве ве ков ни сан о за јед нич-
ком жи во ту. Да ли ће то по но во би ти илу зи ја по је ди на ца или њи хов оства-
ре ни сан, мо жда ће са зна ти са мо те бу ду ће ге не ра ци је.

У књи зи је, у том кон тек сту, на јед ној стра ни на гла ше на дру штве но-по-
ли тич ка си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ло срп ско и ју го сло вен ско дру штво по сле 
Дру гог свет ског ра та, док је, на дру гој, осве тље на уло га ко ју је у том вре-
ме ну имао сам ау тор и кул тур на и књи жев на сре ди на у Вој во ди ни и Но вом 
Са ду у ко ји ма је он де ло вао као пи сац и кул тур ни рад ник. Па ра ле лан при-
каз дру штве не и књи жев не си ту а ци је у Ср би ји и Ју го сла ви ји у том вре ме ну 
јед но је од нај ва жни јих те мат ских усме ре ња ове ме мо ар ске књи ге, као што 
је то и сво је вр сно лич но ау то ро во све до че ње о ва жним кул тур ним, књи жев-
ним и по ли тич ким до га ђа ји ма у ко ји ма је и сам уче ство вао. Ком би но ва ње 
до ку мен тар не и кул тур но и сто риј ске гра ђе и њи хо вог зна че ња сме њу је се у 
књи зи с на гла ше ним ау то ро вим ко мен та ри ма и оце на ма у сва ком ње ном 
по гла вљу. Мо же се чак ре ћи да су из ра зи то су бјек тив ни мо мен ти и лич ни 
ау то ров по глед на пред ста вље но вре ме, ко ји су ну жни у овој вр сти тек ста, 
нај о длуч ни је ути ца ли на ка рак тер Ду ге но ћи ју го сло вен ске и на илу стра-
тив ну сли ку вре ме на да ту у њој. 

За раз у ме ва ње основ них ста во ва из не се них у књи зи, при че му сво јом 
не скри ве ном сим бо ли ком и сам на слов на го ве шта ва њен основ ни пред мет, 
нео п ход но је на гла си ти да је Жи ван Ми ли са вац већ у мла до сти био при пад-
ник на пред не ју го сло вен ске омла ди не, а доц ни је ис кре ни при вр же ник ко му-
ни стич ке иде је и за го вор ник ју го сло вен ске по ли тич ке иде о ло ги је и ње не 
ре а ли за ци је оства ре не по сле Дру гог свет ског ра та на прин ци пу фе де рал ног 
ор га ни зо ва ња др жа ве. Због то га је мно го дра ма тич ни је од дру гих при ста-
ли ца ју го сло вен ске иде је у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка пре жи вља вао по раст 
на ци о на ли зма и се па ра ти зма у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и уру ша ва ње 
и слом иде а ла из мла до сти о „све тлој бу дућ но сти“ и „ра ју на зе мљи“ у за јед-
нич кој др жа ви. По ли тич ки по гле ди ко је је бра нио у мла до сти и у зре лом 
до бу, за сни ва ни на иде а ли зо ва ним прет по став ка ма мо гућ ног за јед нич ког 
жи во та у свим сфе ра ма дру штве не ствар но сти, од по ли ти ке до кул ту ре, је-
зи ка и књи жев но сти, до жи вља ва ли су по след њих де це ни ја ХХ ве ка пра ву 
еро зи ју, ко ја је кул ми ни ра ла рат ним су ко би ма на тлу Сло ве ни је, Хр ват ске 
и Бо сне и Хер це го ви не. 

Као ра ци о на лан ин те лек ту а лац, Ми ли са вац је пред о се ћао да се раз ло-
зи за по раст на ци о на ли зма и рас пад Ју го сла ви је не на ла зе са мо на јед ној 
стра ни и у јед ном на ро ду, већ да су го то во под јед на ко рас по ре ђе ни у свим 
ре пу блич ким цен три ма и по ли тич ким ели та ма сва ког ју го сло вен ског ен ти-
те та. Ипак је, као до след ни ко му ни ста, кри ти ке нај че шће упу ћи вао срп ским 
ин те лек ту ал ци ма и ја ча њу на ци о на ли стич ки обо је не ре то ри ке у соп стве ној 
сре ди ни. Иа ко је у по је ди ним мо мен ти ма ис ти цао зна ча јан удео срп ског 
по ли тич ког син дро ма у та да шњој Ју го сла ви ји, по го то во од тре нут ка у ко јем 
је на че ло ко му ни ста у Ср би ји до шао Сло бо дан Ми ло ше вић, Ми ли са вац ни је 
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за по ста вљао на ци о на ли зме и се па ра ти стич ке ин те ре се оста лих ју го сло вен-
ских на ро да, на ро чи то хр ват ског и сло ве нач ког, сма тра ју ћи их за глав не 
крив це убр за ног рас па да за јед нич ке др жа ве. У пи та њу сва ка ко ни је био са мо 
ко му ни стич ки кључ из јед на ча ва ња кри ви ца ме ђу на ро ди ма, не го ду бо ко 
ау то ро во убе ђе ње да се за јед нич ка др жа ва, ко ја је би ла у ре ал ном ин те ре су 
сва ког на ро да за себ но, мо гла са чу ва ти са мо уну тра шњим је дин ством и трај-
ним за у ста вља њем по је ди нач них ре пу блич ких ин те ре са без ште те по ин те-
ре се по је ди них на ро да. 

У том сми слу је из нео низ при ме ра ге не зе на ци о на ли стич ке иде о ло-
ги је не са мо хр ват ских и сло ве нач ких ин те лек ту а ла ца и књи жев ни ка не го 
и њи хо вих по ли тич ких пр ва ка, што је био не дво сми слен на го ве штај не ми-
нов ног бу ду ћег рас па да за јед нич ке др жа ве. Илу стру ју ћи та за па жа ња раз-
го во ри ма ко је је во дио с хр ват ским и сло ве нач ким пи сци ма или њи хо вим 
из ла га њи ма на пар тиј ским кон гре си ма и књи жев ним ску по ви ма, Ми ли са-
вац је дао ве ли ки број де та ља ко ји су сли ко ви то на го ве шта ва ли бу ду ће 
тра гич не до га ђа је. Нај де таљ ни је је из ло жио су ко бе с хр ват ским ин те лек ту-
ал ци ма, лин гви сти ма и пи сци ма во ђе ним у Ма ти ци хр ват ској о пи та њи ма 
за јед нич ког срп ско хр ват ског је зи ка или за јед нич ке Ен ци кло пе ди је Ју го сла
ви је, као и ток та ко зва них Сплит ских раз го во ра, ко је је ор га ни зо вао Иван 
Су пек, ко ји су по ка за ли кључ не раз ли ке из ме ђу ста во ва бра ни ла ца за јед нич-
ке др жа ве и за го вор ни ка ја ча ња ре пу блич ких се па ра ти за ма. По сле ни за 
жи во пи сно из не се них де та ља и жу стро во ђе них по ле ми ка на по ме ну те те ме 
по ста је нам мно го ра зу мљи ви ја уло га ко ју су та кви ин те лек ту ал ци има ли 
у тре ну ци ма ко нач ног рас па да зе мље.

С дру ге стра не, ве о ма су сли ко ви то да ти и де та љи и си ту а ци је у ко ји ма 
су се на ла зи ли вој во ђан ски и дру ги срп ски ин те лек ту ал ци, пи сци и по ли-
ти ча ри у ва жним исто риј ским тре ну ци ма по сле Дру гог свет ског ра та у 
ко ји ма су пред ви ђа ни пу те ви бу ду ћег раз во ја књи жев но сти, је зи ка и кул-
ту ре у Ср би ји и Ју го сла ви ји. У том кон тек сту су на ро чи то апо стро фи ра ни 
ста во ви и по на ша ње оних срп ских по ли ти ча ра ко ји су де ло ва њем у Вој во-
ди ни и Но вом Са ду по сред но ути ца ли и на кул тур ну кли му у по кра ји ни и 
у Ма ти ци срп ској. Ко ли ко год да је, ме ђу тим, основ на ин то на ци ја ру ко пи са 
на та квим ме сти ма до ку мен тар на и ин фор ма тив на, ис под ко је се у осно ви 
на ла зи ме лан хо лич но осе ћа ње због про ма ше но сти ју го сло вен ског по ли тич ког 
про јек та, ау тор у по је ди ним тре ну ци ма ни је из бе га вао да про ме ни ње го ву 
ин то на ци ју и да на ве о ма на ра ти ван, по вре ме но по ле ми чан или ду хо вит 
на чин пред ста ви по је ди не до га ђа је.Та кав при мер је по гла вље Ка ко (ни)сам 
ви део Ти та, или по гла вље у ко јем ау тор кри тич ки го во ри о от ку пу и о Го-
лом ото ку, ка да га ста нов ни ци Срем ске Ка ме ни це уве ре да не мо гу да ти 
от куп у жи ту већ са мо у грожђу за то што жи то уоп ште не га је, због че га он 
је два до че ка да бу де сме њен из ко ми си је за от куп. Дру ги при мер од но си се 
на де таљ из истог по гла вља са аде кват ном за ме ном зна че ња ре чи Агит проп 
у реч „ан ти поп“.
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По себ на вред ност књи ге Ду га ноћ ју го сло вен ска на ла зи се у осве тља-
ва њу уло ге ко ју су у вре ме ну по сле Дру гог свет ског ра та у срп ској кул ту ри 
и књи жев но сти има ле Ма ти ца срп ска и њен Ле то пис. Мно ге чи ње ни це 
ко је су о Ма ти ци из не те у кон тек сту по ли тич ких пре ви ра ња ко ја су у дру гој 
по ло ви ни ХХ ве ка че сто за хва та ла срп ско дру штво има ју из у зе тан зна чај 
и за упот пу ња ва ње сли ке о за да ци ма и ми си ји те ва жне уста но ве у срп ском 
кул тур ном и дру штве ном жи во ту по сле Дру гог свет ског ра та. Обе књи ге 
Ми ли сав че ве до ку мен тар не про зе, и Ау то пор тре ти с пи са ма и Ду га ноћ 
ју го сло вен ска, сво јом бо га том са др жи ном то не дво сми сле но по твр ђу ју.

Др Мар ко Не дић
Ма ти ца срп ска 
Но ви Сад
mar ko ne43@gmail.com
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Др Слав ко Гор дић

О УРЕД НИЧ КОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ И МЕ МО АР СКОЈ ПРО ЗИ  
ЖИ ВА НА МИ ЛИ САВ ЦА

По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња

У по де ли по сла пред ви ђе ног за овај су срет ме не је за па ло да, ма кар 
овла шно, осве тлим ак тив ност Жи ва на Ми ли сав ца у уло зи глав ног и од го-
вор ног уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске и да ука жем, опет овла шно, на 
ка рак тер и зна чај ње го ве ме мо ар ске књи ге Ду га ноћ ју го сло вен ска. Осе ћам, 
ме ђу тим, и по тре бу да вас под се тим на оп шту оце ну Ми ли сав че вог укуп ног 
де ла и де ло ва ња ко ја је да нас пре о вла ђу ју ћа, а мо жда ни је ни пот пу на ни 
пра вед на. На и ме, и у Де ре ти ће вој Крат кој исто ри ји срп ске књи жев но сти 
(2001) и у Па ла ве стри ној Исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке (2008) Жи ван 
Ми ли са вац је пред ста вљен као ау тор ко ри сних сту ди ја и мо но гра фи ја, пр вен-
стве но оних о Ја ко ву Иг ња то ви ћу и Ду ша ну Ва си ље ву, те као пи сац во лу-
ми но зне исто ри је Ма ти це срп ске. При том је Жи ван Ми ли са вац ла кон ски 
свр стан, за јед но са Жи во ји ном Бо шко вом и Бо жи да ром Ко ва че ком, у тзв. 
ма ти чар ску тра ди ци ју књи жев не исто ри о гра фи је и кри ти ке про све ти тељ-
ско-по зи ти ви стич ког ко ва. Ми слим да има мо и при ли ку и оба ве зу да ова кву 
сли ку о Жи ва ну Ми ли сав цу и про ду би мо и упот пу ни мо.

Ва ља нај пре на гла си ти да је Жи ван Ми ли са вац жи вео и ства рао у јед-
ном љу том вре ме ну. До ду ше, мо жда је сва ко на ше вре ме љу то и смут но, или 
бар пре лом но и пре ла зно. Раз ли ка је, ме ђу тим, у љу ди ма: јед ни тра же за ве-
три ну, дру ги оста ју на по при шту. Жи ван Ми ли са вац је од ових дру гих, бо љих. 
То по све до чу је и ме ђу рат ни пе ри од ње го вог жи во та, кад је он при пад ник 
на пред ног омла дин ског и сту дент ског по кре та, и онај рат ни, кад је ак ти ван 
уче сник aнтифашистичког ра та и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, и онај по сле-
рат ни, у ко јем Жи ван Ми ли са вац – уз свој ства ра лач ки, књи жев но-на уч ни 
рад – има низ од го вор них оба ве за у на шем кул тур ном жи во ту, по себ но у 
овој ку ћи, где је био њен се кре тар, па уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, 
те пред сед ник Ма ти це срп ске. Би ти у том до бу на тим ме сти ма, би ло је по-
себ но те шко, па и до слов це опа сно. По нај пре за то што код нас увек нај те же 
сум њи че и нај же шће го не сво ји сво је! А Ма ти ца срп ска је би ла као ство ре на 
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за над зор и сум њи че ње: те ла тент но из во ри ште на ци о на ли зма, те не хај на 
за на ци о нал не ма њи не, те не при сту пач на тзв. мла дим пи сци ма... Жи ван 
Ми ли са вац је одо ле вао, и му дро и од ва жно. Кад би сте та да, и доц ни је, упи-
та ли Бо шка Пе тро ви ћа ко је и ка кав Жи ван Ми ли са вац, пр ве би му ре чи 
би ле: по штен чо век! Мо жда је, ко зна, за мно ге на ше са вре ме ни ке по ште ње 
пре жи ве ла, су ви шна, ар ха ич на вр ли на. Ту су и Жи ван Ми ли са вац и Бо шко 
Пе тро вић, на на шу сре ћу, би ли ста ро мод ни, у нај леп шем сми слу ре чи. За 
њих се не би мо гло ре ћи: „Та ле нат, али не и ка рак тер“, ка ко је јед ном опи сан 
по зна ти не мач ки пи сац из Ау стри је (Алек сан дер Лер нет-Хо ле ниа), и ка ко 
би се с ја ким раз ло гом мо гло ре ћи за по не ког јав ног и кул тур ног ју на ка на-
ших да на.

По у зда ни ји од го вор на пи та ње ка кав је био Ле то пис Ма ти це срп ске под 
уред нич ким вођ ством Жи ва на Ми ли сав ца (1946–1957), шта је по све до чио, 
по др жао и мо жда на го ве стио овај до а јен ме ђу срп ским ча со пи си ма, мо рао 
би нај пре са др жа ти ин фор ма ци је о вред но сти ма на ше са вре ме не књи жев-
но сти и књи жев не ми сли ко је су у ње му до ма ше не и афир ми са не, те, по том, 
сли ку њи хо вог кон тек ста, дру штве но-исто риј ског, ду хов ног и кул тур ног, 
оцр та ног у овом ча со пи су уви ди ма у то ко ве свет ске књи жев но сти и оп штег 
жи во та све та и ве ка, као и пре во ди ма књи жев но у мет нич ких и дис кур зив них 
шти ва с ве ли ких и ма лих је зи ка. Ме ђу тим, на шем од го во ру, ма кар и те ле-
граф ском, мо ра ју прет хо ди ти две на по ме не о бар две ма на сле ђе ним и на след-
ним цр та ма Ле то пи са, ко ји ма се он ну жно раз ли ку је од дру гих ча со пи са, 
без об зи ра на ме ру у ко јој би ва ју или на сто је да бу ду чи ни лац или тек огле-
да ло, ре гу ла тор или са мо ре ги стра тор књи жев ног и кул тур ног жи во та. Пр ва 
на по ме на би се од но си ла на без ма ло уро ђен ен ци кло пе ди стич ки ка рак тер 
Ле то пи са, рас по зна тљив ка ко у два ма ње го вим по че ци ма, Ма га ра ше ви ће-
вом и Па вло ви ће вом, та ко и у но ви јем, по себ но Ми ли сав че вом и Ле сков че-
вом вре ме ну, чак и он да кад у не ким „де жур стви ма“ нај ста ри ји наш ча со пис 
од ме њу ју, или мо гу да од ме не, но во по кре ну ти на уч ни збор ни ци. Елем, и кад 
не би мо рао, Ле то пис као да на сто ји, све јед но да ли хра бро или тек твр до-
гла во, на пр вот ној сво јој уло зи осма трач ни це у мно гим прав ци ма, об зња-
њу ју ћи и вред ну ју ћи не са мо књи жев но ства ра ла штво и но ве књи жев но-
исто риј ске на ла зе већ и кре та ња у исто риј ској, фи ло ло шкој, фи ло зоф ској, 
есте тич кој, ли ков ној, му зич кој и по зо ри шној сфе ри, све до на о ко сит них 
пи та ња му зи ко ло ги је, ар хи ви сти ке, му зе о ло ги је, ама те ри зма, те про бле ма-
ти ке би бли о те ка р ства и књи жев но сти за де цу. Ту је, на рав но, и не из о став но 
ра све тља ва ње про шло сти и хро ни ка те ку ћих ак тив но сти Ма ти це срп ске, 
Срп ског на род ног по зо ри шта и две ју нај ста ри јих срп ских гим на зи ја. Ако сад 
по ме ну тим ру бри ка ма и те ма ма при до да мо у Ми ли сав че во вре ме не пре ко-
ра чи ву оба ве зу пре ма ди рек тив ним, ју би лар ним и при год ним члан ци ма из 
пе ра и ка би не та Бро за, Кар де ља, Те пав ца и Ра дуј ко ва, би ће нам ја сно ка ко 
и за што тад ме ђу Ле то пи со вим ко ри ца ма ни је би ло мно го ме ста за ори ги нал-
но књи жев но ства ра ње, док га за пре ве де ну по е зи ју и про зу не ко вре ме не ће 
би ти ни ка ко! И та ко, би ла му то вр ли на или ма на, Ле то пис ше сте де це ни је, 
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сваг да на уштрб ли те рар них при ло га, би ва отво рен за ве о ма ра зно ли ке и 
ра зно род не са др жа је – од, ре ци мо, ис црп них би бли о гра фи ја срп ских ро ман-
ти ча ра до (до ду ше, у Ле сков че во вре ме) не из о став ног спољ но по ли тич ког 
пре гле да, с та на ним пси хо ло шко-по ли тич ким по р тре ти ма Хру шчо ва, Ај зен-
ха у е ра, Мак ми ла на, Де Го ла и, доц ни је, Ке не ди ја.

Дру га, пак, на по ме на о по себ ним цр та ма Ле то пи са, уне ко ли ко об ја шњи-
ва већ по ме ну тим ње го вим усме ре њем, ти ца ла би се не чег на ро чи тог, чуд-
ног, кат кад ка при ци о зног или би зар ног, што мо же би ти до жи вље но са сме-
шком – ка кав је слу чај са увод ни ци ма Сер ги ја Лу ка ча о спор ту и Бо ри сла ва 
Ми хај ло ви ћа о ку ку ру зу (апо те о за рав ни це и ње не по љо при вре де, „ње не 
по но во про на ђе не во ка ци је“) – или про чи та но и ви ђе но као у чу ду, као ка-
кав „жи ви ана хро ни зам“, ка ко је упра во и на сло вље но се ћа ње на ди рек то-
ра Но во сад ске гим на зи је Ва су Пу ши бр ка Пу шу, об ја вље но опет као увод ник, 
и то ис пред Ан дри ће ве по зна те при че Зна ко ви! Сли чан је слу чај са за пи сом 
о тре ћем ди рек то ру Кар ло вач ке гим на зи је, јед ном по нем че ном Ма ђа ру, об ја-
вље ним у ис тој ру бри ци где и оглед о Јеј тсу, нај ве ћем ир ском пе сни ку ен гле-
ског је зи ка.

Ме ђу тим, упр кос све ко ли кој ћу дљи во сти, ка ква мо жда и при ли чи ду-
го ве ком гла си лу, при ти сну том дав на шњим и ра зно ли ким пам ће њем, Ми-
ли сав чев Ле то пис – ево нас на тра гу кључ них пи та ња и од го во ра – сто ји и 
сло ви као ве ли ка ка пи ја на ше књи жев но сти! Дру ги су мо жда агре сив ни ји 
и раз гла ше ни ји, та мо се мо жда би ју пре суд ни је бит ке из ме ђу „ре а ли ста“ и 
„мо дер ни ста“ (ко је, и јед не и дру ге, у њи хо вој то бо жњој ау то ном но сти, увек 
за пра во охра бру је или обес хра бру је миг вла сти), док Ле то пис мир но ис тра-
ја ва као род но ме сто и пр ва адре са то ли ких зна чај них оства ре ња, по дав но 
нам зна них из ан то ло ги ја и школ ских про гра ма. Ов де су пр ви пут об ја вље не 
не ко ли ке сјај не при че Ан дри ће ве, Иса ко ви ће ва Зеч ја ко жа, те низ при по-
ве да ка и про зних фраг ме на та из пе ра та да шњих и по то њих на ших нај бо љих 
пи са ца, по пут Бо шка Пе тро ви ћа, Ери ха Ко ша, Вла да на Де сни це, Ми о дра га 
Бу ла то ви ћа, Во је Чо ла но ви ћа, Алек сан дра Ти шме, Бо ре Ћо си ћа, Па вла Угри-
но ва и Да ни ла Ни ко ли ћа. Ов де су, што се по сле углав ном за бо ра ви ло, пр ве 
чи та о це на шли то ли ки одав но нам зна ни и дра ги сти хо ви Де сан ке Мак си-
мо вић, Де си ми ра Бла го је ви ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
Ива на В. Ла ли ћа, Бо жи да ра Ти мо ти је ви ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа, Бо жи да ра 
Шу ји це, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, 
Дра га на Ко лун џи је, чак и твр до кор них ан ти тра ди ци о на ли ста – Да ви ча, 
Ма ти ћа, Кон стан ти но ви ћа и По пе. (Од уред ни ка с на из глед ле њин ски стро-
гим ли цем и ха би ту сом не би смо оче ки ва ли пе сме с ор феј ском ин спи ра ци-
јом М. Па вло ви ћа, И. В. Ла ли ћа и Б. Миљ ко ви ћа, или Ра ич ко ви ће во Дру го 
пи смо, са она ко игри во-не жном пр вом стро фом: „Кад спа ваш та ко бе ло / 
ре бро ми јед но окре ни / да бу де мо је че ло / у ме се че вој ме ни.“) Ов де је и 
на ша есе ји сти ка до ма ши ла не ке од сво јих ин те лек ту ал них и ли те рар них 
вр хо ва – по ме ни мо са мо Ле сков че ву Го спо ђу Иси до ру Се ку лић и Хри сти ће-
ву Ана то ми ју есе ја, об ја вље не у ис тој, јул ско-ав гу стов ској све сци из 1957. 
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Ов де, на ме сту ва зда из ра зи тог слу ха за про шлост и „ре тро спек тив но пред-
виђа ње“ (В. Пе тро вић), сво је чи та ње тра ди ци је, укљу чу ју ћи и ње на не про-
зир ни ја ме ста (сред њо ве ков на апо криф на фан та сти ка, Па чић, Са рај ли ја, 
Ко дер, Ко стић) обе ло да њу ју Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, Ми ро слав Пан тић, Жи-
во јин Бо шков, Мла ден Ле ско вац, Бо жи дар Ко ва че вић, Ми о драг По по вић, 
Дра ги ша Жив ко вић, Ђор ђе Три фу но вић, Бо жи дар Ко ва чек и Ми ло рад Жи-
ван че вић, док не ке вре ле и кон тро верз не те ме пр вог и дру гог та ла са срп ског 
и ју го сло вен ског мо дер ни зма по кре ћу Ри сто Рат ко вић, Бо ри слав Ми хај ло вић 
и Пре драг Па ла ве стра. У ово вре ме, Ми ли сав че во, и на ред но, Ле сков че во, 
мно го стру ко шћу и по сто ја но шћу сво га при су ства у Ле то пи су по себ но па-
да ју у очи То дор Ма ној ло вић, Ри сто Рат ко вић, Вла дан Де сни ца, Де сан ка 
Мак си мо вић, Љу би ша Јо цић, Ми ха и ло Ла лић и Иван В. Ла лић, јед ни сво јом 
са рад њом а дру ги кри тич ким вред но ва њем њи хо вог де ла.

Са да би ва ља ло, ма кар у не ко ли ко ре че ни ца, под се ти ти ка ко Ми ли сав-
чев Ле то пис су де лу је у „по ли фо ној ре не сан си“ (Б. Ми хај ло вић) срп ске и 
ју го сло вен ске књи жев но сти и дру гим ви до ви ма свог при су ства и деј ства, 
из ван при мар но књи жев ног ства ра ња и пре и спи ти ва ња књи жев ног на сле ђа. 
Те ку ћа кри ти ка, од мах да ка же мо, има дру где сво је аван гард ни је и брит ки-
је про та го ни сте. И Ле то пис се не ка ко бра ни од књи жев но сти из гу бље ног 
сми сла, од ре во лу ци о нар не па те ти ке, „фру ла шког“ фол кло ри зма и по е зи је 
„ме ког и не жног шти мун га“. Ње гов опрез пред про ме на ма као да, ме ђу тим, 
нај вер ни је илу стру је Ми лош И. Бан дић, стро го шћу пре ма Па вло ви ће вој 
збир ци 87 пе са ма и уз др жа ном по др шком Сту бу се ћа ња истог ау то ра. Има, 
ме ђу тим, не чег го спод стве ног и по уч ног у Ле то пи со вој мир но ћи пред но-
ви на ма и вред но сти ма: по хва ле Ру ка ма Ма рин ко ви ће вим и Ле леј ској го ри 
Ла ли ће вој та ко су ма ло ре ке и су здр жа не као да ће нам се ова кве књи ге до га-
ђа ти сва ке сед ми це! Да нас се, зна мо, че шће пре те ру је у су прот ном сме ру.

Свет ска књи жев ност и књи жев на ми сао од бле ску ју у Ле то пи су пе де се-
тих не у јед на че ним ин тен зи те том: мо жда и бе же ћи од днев них по ли тич ких 
на ло га и агил них књи жев них ин струк то ра, наш ча со пис као да пре по зна је 
сво ју бо љу и при лич ни ју уло гу у ра све тља ва њу ве ли ких, да не ка же мо школ-
ских те ма ка кве су ан тич ка књи жев ност и фи ло зо фи ја, Де карт, Ру со, Мон те-
скје, Ши лер, Миц кје вич и ве ли ка ни кри тич ког ре а ли зма. Све жи ном и све-
зна ла штвом, опет, оп шти ни во ове ру бри ке по ди же То дор Ма ној ло вић (наш 
Ху го Фри дрих) сво јим есе ји ма о Ади ју, Ле на уу и, доц ни је, Апо ли не ру. А 
нај им пре сив ни ји Ле то пи сов про је кат на овом по љу пред ста вља без сум ње 
скром но на сло вље на ру бри ка Ли ста ју ћи ча со пи се, у ко јој Алек сан дар Ти шма 
од сре ди не 1953. до кра ја 1965. об ја вљу је, са га лак тич ком за ко но мер но шћу, 
из бро ја у број, хи ља ду и сто сво је вр сних ве сти-есе ја о књи жев ном, ду хов ном 
и оп штем жи во ту све та и ве ка, у про блем ском лу ку од То ма са Ма на до Џе ка 
Ке ру а ка. Те шко је ре ћи да ли смо икад у Ле то пи су и дру гим на шим ча со пи-
си ма чи та ли не што за ни мљи ви је и, ако се та ко мо же ре ћи, ча со пи сни је!

То ли ко о све ту. А Ју го сла ви ја, зе мља ко је ви ше не ма? Ле то пис је усрд-
но бе ле жио при зо ре за јед ни штва, да ју ћи му и сам искрен, не про ра чу нат 
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до при нос. Јед на од ва жни јих Ми ли сав че вих ини ци ја ти ва бе ху пи сма уред
ни ку, у ко ји ма су Ле то пи со ви са рад ни ци, по зна ти пи сци, оба ве шта ва ли чи-
та о це о кул тур ним и књи жев ним ак ту ел но сти ма Бо сне, Цр не Го ре и Хр ват-
ске. Нај зна чај ни ја је, ипак, са рад ња хр ват ских пи са ца, бо га та и по сто ја на, 
по др жа на увек и рав но прав ним ин фор ма тив но-кри тич ким трет ма ном њи-
хо ве про дук ци је. Ве ро ват но ни јед но срп ско књи жев но гла си ло ни је та ко 
ште дро и ре дов но од сли ка ва ло хр ват ски књи жев ни жи вот као што је то 
чи нио Ле то пис, ни ти је у при бли жној ме ри ије дан хр ват ски књи жев ни ча-
со пис био отво рен срп ским пи сци ма. Дуг је низ хр ват ских ау то ра ко ји тад 
бе ху за па же ни, по не кад и ма же ни, са рад ни ци Ле то пи са Ма ти це срп ске. 
По то ња гор чи на Ми ли сав че вих се ћа ња, у го ди на ма раз би ја ња Ју го сла ви је, 
умно го ме је об ја шњи ва овим чи ње ни ца ма.

Пре не го што се вра ти мо те ми срп ско-хр ват ских од но са, тре ба, ма кар 
украт ко, под се ти ти ка ко Ле то пис, уз сва сво ја бде ња, не гу је и прак су (и те о-
ри ју) пре во ђе ња, на зва ног с раз ло гом умет но шћу не мо гу ћег. Сту ди о зној ана-
ли зи Је дан пре пев нео би чан, у ко јој (у ја ну а ру ше зде се те) Вла де та Ко шу тић 
до ка зу је ка ко је Ви на ве ров пре пев Ва ле ри је вог Гро бља на мо ру ус пе ли ји 
од Рил ке о вог, прет хо ди ла је у Ле то пи су ше сте де це ни је бо га та про дук ци ја 
пе снич ких пре во да. Ма да у пр ви мах не склон пре во ди ла штву, Ми ли са вац 
у по след њим го ди на ма сво га уред нич ког ман да та об ја вљу је низ па но рам ских 
пре гле да из са вре ме не ли ри ке мно гих на ро да и је зи ка, да би по том Ле ско вац 
уте ме љио стал ну ру бри ку Пре вод по е зи је, у ко јој, из бро ја у број, пред ста-
вља зна чај не пе сни ке ен гле ског, фран цу ског, ру ског, не мач ког, ита ли јан ског, 
шпан ског, пољ ског, ру мун ског и ма ђар ског је зи ка – у пре пе ву ис так ну тих 
на ших пре во ди ла ца, од ко јих су не ки и пе сни ци, по пут са мог Ле сков ца, Д. 
Мак си мо вић, Б. Пе тро ви ћа и Б. Миљ ко ви ћа. Та ко је, тад и ов де, у гра ду три-
пут ма њем не го да нас, за жу бо рио умно го ме је дин ствен „свет ски је зик мо-
дер не по е зи је“, ка ко би ре као Х. М. Ен цен сбер гер.

Став и учи нак Ле то пи са из пе де се тих ко ји да нас при вла че нај жи вљу 
па жњу и ин спи ри шу нај ра зли чи ти је ко мен та ре ти чу се, опет, на шег од но са 
са Хр ва ти ма, али ни су по гла ви то књи жев ног ка рак те ра. Реч је, по га ђа те, о 
ан ке ти – по кре ну тој у је сен 1953. а окон ча ној уса гла ше ним за кључ ци ма 
ко је Ле то пис об зна њу је у ја ну а ру 1955 – о пи та њи ма за јед нич ког нам је зи ка, 
пи сма и пра во пи са. У ме ђу вре ме ну су, да ка ко, до га ђа ји по при ми ли ап сур дан 
ко ли ко и не сре ћан ток и ис ход. Исти је је зик ве штач ки по де љен и пре и ме но-
ван у не ко ли ко је зи ка, при че му се за фа мо зни но во сад ски до го вор Ма ти ца, 
Ми ли са вац и Ле ско вац или оп ту жу ју или ома ло ва жа ва ју сво ђе њем њи хо вог 
уде ла на пу ку ад ми ни стра тив но-ор га ни за ци о ну уло гу. Не ула зе ћи сад у вр зи-
но ко ло ове ком плек сне лин гви стич ко-по ли тич ке про бле ма ти ке, са мо ће мо 
из дво ји ти из по ме ну те ан ке те не ке ка рак те ри стич не, по уч не и ви до ви те 
ак цен те. Ка рак те ри сти чан је, и жу стро по др жан у де лу та да шње бе о град ске 
штам пе, скер ли ћев ски пред лог (и нео ства рив и ште тан, ре кли би смо) о ека-
ви ци и ла ти ни ци као осно ви ком про ми са, по уч но је под се ћа ње – по себ но у 
све тлу на шег про клет ства ма лих раз ли ка! – на не мач ког лин гви сту ко ји је 
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твр дио да се лак ше спо ра зу ме ва ју Фран цуз и Ки нез не го ли Не мац из Вест-
фа ли је и ње гов су на род ник из Ти ро ла, као и је дан увид с хр ват ске „пре го-
ва рач ке стра не“ о нај срп ски јим ре чи ма (крст и отаџ би на) у је зи ку не ких нај-
хр ват ски јих пи са ца, док нам до и ста ви до ви то зву чи пред ска за ње да „ни ко не 
мо же пред ви де ти ка ко из не на ђе ње мо же да до не се бу дућ ност. Јед но је ско-
ро си гур но. До ђе ли икад до ује ди ње ња на ших два ју књи жев них је зи ка, код 
то га ће и опет има ти глав ну реч по ли ти ка.“

На кра ју ове ско ко ви те при че о Ле то пи су, ре ци мо још са мо то да је ње-
гов уред ник у бур ним го ди на ма ве ли ких су да ра и пре о кре та био из у зет но 
од го во ран, мар љив и на да све скро ман по сле ник на ше кул ту ре и, по себ но, 
на ше Ма ти це. У рет ким по ле мич ким ре ак ци ја ма, по пра ви лу из ну ђе ним 
нео сно ва ним на па ди ма, ни је ни кад бра нио се бе, не го Ма ти цу – и исти ну. 
И да нас, или по го то во да нас, мо же мо се по у зда ти са мо у чи ње ни це, са мо у 
де ла, као од го вор они ма ко ји не мо гу или не же ле да ви де исти ну. Ма кар и 
за зву ча ли су во па р но, мо ра мо го во ри ти кон крет но, као Жи ван Ми ли са вац 
кад, на при мер, под се ћа не у пу ће не или зло на мер не да је Ма ти ца срп ска 
1946. об ја ви ла ви ше књи га не го у це лом ме ђу рат ном раз до бљу, или кад, доц-
ни је, об зна њу је да је ова ку ћа од 1946. до 1951. из да ла 49 књи га, од ко јих су 
34 из пе ра жи вих пи са ца.

*

Ау то би о граф ско-ме мо ар ска књи га Жи ва на Ми ли сав ца Ду га ноћ ју го сло
вен ска (2014), пи са на под крај ње го вог жи во та и у из у зет но дра ма тич ном 
дру штве но-исто риј ском тре нут ку (фе бру а ра 1993, ка ко сто ји на по след њој, 
213. стра ни), пред ста вља вред но све до чан ство о жи вот ном пу ту и по гле ду 
на свет јед не зна чај не лич но сти на ше кул тур не и по ли тич ке исто ри је.

Ка ко му и на слов на го ве шта ва, Ми ли сав чев спис ка зу је огор че ње, па 
и без на ђе чо ве ка и без ма ло чи та вог јед ног на ра шта ја кр ва вим епо хал ним 
за пле том у ко јем се де ве де се тих го ди на ми ну лог ве ка на шла Ју го сла ви ја, 
Ср би ја и Вој во ди на. Осо би то је Ми ли са вац по го ђен на ци о на ли стич ком и 
ан ти ко му ни стич ком хи сте ри јом, у ко јој су не рет ко нај гла сни ји упра во ми-
ље ни ци до ско ра шњег си сте ма. Тра га ју ћи за ко ре ни ма и пред зна ци ма рас па-
да др жа ве и кр ва вог ме ђу на ци о нал ног раз гра ни ча ва ња, ау тор у сво јим се ћа-
њи ма на ла зи низ упо зо ра ва ју ћих, зло слут них на го ве шта ја по то њег рас па да 
– др жав ног, идеј ног, кул тур ног и мо рал ног. Ко му ни стич ки опре де љен, ма да 
по вре ме но и „не по до бан“, с ве ром у ју го сло вен ство, али не и слеп за ра но 
бу ја ње ре пу блич ко-на ци о нал них и по кра јин ских се па ра ти за ма, Ми ли са вац 
бе ле жи по ве лик број ма ње по зна тих а по не кад и фра пант них при ме ра и при-
зо ра по ли тич ке, на ци о нал не, кул тур не и је зич ке не сло ге и раз до ра у на о ко 
ста бил ној Ти то вој Ју го сла ви ји. Ма да ни је пре ви део „пр вен ство“ сло ве нач-
ких и хр ват ских иде о ло га, пи са ца и лин гви ста у под ри ва њу за јед ни штва, 
Ми ли са вац, чи ни се, с нај ви ше огор че ња го во ри о по ли ти ци срп ских зва нич-
ни ка, срп ске „по зи ци је“ и опо зи ци је. Не рет ко – по себ но кад оце њу је СПЦ, 
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СА НУ и Ме мо ран дум, те од нос вла сти и ме ди ја пре ма зби ва њи ма у Хр ват-
ској, БИХ и на Ко сме ту – наш углед ник по ка зу је из ве сну јед но стра ност у 
са гле да ва њу узро ка, то ка и по сле ди ца дра ма тич них др жав но-на ци о нал них 
до га ђа ја.

Ма да с ја ким лич ним бе ле гом, овај спис у ве ли ком ни зу сво јих до ку-
мен тар них по је ди но сти спа са ва од за бо ра ва ве о ма ва жне и ин ди ка тив не 
по дат ке о круп ним лич но сти ма на ше по ли тич ке и кул тур не исто ри је, као 
и исто ри је на ше Ма ти це. Шта су о ју го сло вен ском и срп ско-хр ват ском за-
јед ни штву, о је зич кој по ли ти ци, о Ма ти ци срп ској и срп ској књи жев но сти 
ми сли ли и го во ри ли чел ни ци он да шње Ју го сла ви је, Ср би је и Вој во ди не, и 
ка ко су пре ла зи ли с ре чи на де ла, или пак де ли ма из не ве ра ва ли да ту реч, о 
то ме Ми ли сав че ва се ћа ња пру жа ју дра го це на и по у зда на све до чан ства.

Ка за но у Ма ти ци срп ској, 
2. де цем бра 2015. го ди не

Др Слав ко Гор дић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад





UDC 061.22(=163.41)(439.152)”1826/1864”
UDC 821.161.41.09 Milisavac Ž.

Др Ђор ђе Ђу рић

ИСТО РИ ЈА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЖИ ВА НА МИ ЛИ САВ ЦА

Тро том на Исто ри ја Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца ни је са мо исто-
ри ја на ше нај ста ри је и по нај ва жни је уста но ве кул ту ре про све те и на у ке, већ 
је у до број ме ри и исто ри ја срп ске кул ту ре у 19. ве ку. Ка ко сто ји у под на сло-
ви ма сва ко га од то мо ва ово де ло хро но ло шки об у хва та пе ри од од 1826. до 
1918. го ди не. Пр ви том об ра ђу је пе ри од од осни ва ња до пре се ље ња у Но ви 
Сад 1864. го ди не, дру ги од до ла ска у Но ви Сад, ко ји упра во та да пре ра ста 
у Срп ску Ати ну до 1880, а тре ћи од 1880. (пре лом не го ди не у Ма ти чи ној 
исто ри ји ка ко је Ми ли са вац на зи ва) до кра ја Пр вог свет ског ра та и Ује ди ње-
ња. Ова ква пе ри о ди за ци ја про ис те кла је пре све га из уну тра шње ди на ми ке 
до га ђа ја и про це са у Ма ти ци, али се у пот пу но сти по ду да ра са пе ри о ди за-
ци јом “ду гог” XIX ве ка ка ко га је де фи ни сао Хоб сба ум, тј. пе ри о дом од 
Фран цу ске ре во лу ци је до Пр вог свет ског ра та на пла ну по ли тич ке исто ри је. 
На по љу исто ри је ку ту ре то је вре ме од про све ти тељ ства до Шпен гле ра. 

Ми ли са вац је Исто ри ју Ма ти це срп ске, пре све о бу хват ну, не го де таљ-
ну рас про стро на пре ко 2300 стра ни ца (на гла ша ва мо да је у ова три то ма 
ма ти чи не исто ри је об ра ђен са мо не пун пр ви век ње ног ра да). По ду хват, пре 
до сто јан ве ли ких исто ри ча ра XIX ве ка, не го Ми ли сав че вих са вре ме ни ка. 
Да нас се ау то ри ви ше не обра ћа ју пу бли ци на та кав та чин, шта ви ше, та ко 
обим на де ла пре обес хра бру ју пре на дра же ног чи та о ца, не го шро га им пре-
си о ни ра ју акри бич но шћу .

Из вор на осно ва овог де ла је вр ло ши ро ка. Гра ђа на ста ла у Ма ти ци 
срп ској и ве за на за њу, ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу би ли нај зна чај ни-
ји мај дан Ми ли сав че вог за и ста ру дар ског по сла. За пи сни ци ра да Ма ти чи них 
ор га на и пре пи ска ње них ча сни ка и чла но ва по слу жи ли су као основ ни 
из вор за ре кон струк ци ју до га ђа ја и про це са ко ји су обе ле жи ли Ма ти чи ну 
исто ри ју у ње них пр вих сто го ди на ра да. Ме ђу тим, све стан да би ко ри шће-
ње са мо ових из во ра да ло јед но стра ну сли ку, Ми ли са вац је ис тра жи ва ње 
про ши рио и на да на шњи АСА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, Др жав ни ар хив 
Ма ђар ске у Бу дим пе шти (ода кле је при ба вио пре ко 2000 до ку ма на та) и у 
ма њој ме ри Др жав не ар хи ве у Бе чу и та да шњем Ле њин гра ду, да на шњем 
Сан ктпе тр бур гу. Вр ло је оби ман и спи сак ко ри шће них об ја вље них из во ра, 
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ли те ра ту ре и пе ри о ди ке, ко ји су углав ном на ста ли ма ти чи ним ра дом. Не 
ма ње ко ри стан из вор, очи глед но су би ла и усме на пре да ња „ста рих ма ти ча ра”, 
ко је је Ми ли са вац по зна вао. Чест је слу чај да ова кви усме ни ко лек тив ни 
ме мо а ри, да ју пот пу ни је пред ста ве о лич но сти ма и до га ђа ји ма од пи са них 
из во ра и да ле ко су ге стив ни је де лу ју на пред ста ве исто ри о пи сца.

Пе штан ски пе ри од Ма ти чи не исто ри је, ко ји је тра јао од 1826. до 1864. 
го ди не, нај де таљ ни је је об ра ђен у Ми ли сав че вом тро том ном де лу. Раз ло га 
за то је сва ка ко ви ше, ако из у зме мо онај свим ис тра жи ва чи ма до бро зна ни 
да се по чет ни де ло ви ра да об ра ђу ју мно го де таљ ни је не го за вр шни, раз ло зи 
за обра ћа ње нај ви ше па жње овом пе ри о ду су су штин ски. У ово вре ме Срп-
ско дру штво је из не дри ло ви ше не го мо дер ну уста но ву, кон ци пи ра ну да у 
ту ђој др жа ви не гу је и раз ви ја је зик, кул ту ру и исто риј ску свест, да кле све 
оно што чи ни иден ти тет, ко ја ће по ста ти узор и дру гим сло вен ским на ро-
ди ма. Кад ка же мо ту ђој др жа ви ту не ми сли мо са мо ту ђој у на ци о нал ном 
сми слу, већ и у иде о ло шком, јер упра во оно што је ра ди ла Ма ти ца под ри-
ва ло је те ме ље те мно го на ци о нал не ста ле шке и још увек фе у дал не др жа ве. 

У пр вом то му Ми ли са вац је зна лач ки по ста вио ку ли се за из во ђе ње на 
сце ну Ма ти це као уста но ве. До ста тру да и ши ро ка еру ди ци ја би ли су по треб-
ни да се склад но и убе дљи во при ка жу про све ти тељ ство као кул тур на ба шти-
на срп ског XVI II ве ка; кар ло вач ки, беч ки, но во сад ски и пе штан ски књи жев-
ни кру го ви; уло га плем ства, цр кве и жи вот ног гра ђан ства у срп ском дру штву 
у Хаб сбур шкој мо нар хи ји. 

Ми ли са вац до тан чи на опи су је по кре та ње Ле то пи са и осни ва ње Ма-
ти це. Ни јед на чи ње ни ца до ко је се мо гло до ћи не оста је из ван ко ри ца овог 
де ла. По дроб на ана ли за и ста вља ње у кон текст епо хе тих фа ка та да ју сна жну 
и увер љи ву ин тер пре та ци ју, ко ја чи та о цу не да ју мно го про сто ра за дво ум ље-
ње да ли се та ко за и ста до го ди ло (Ран ке о во Ze i gen wie es ei gen tlich ge ve sen). 
Илу стра ци је ра ди по ме ни мо ка ко нам до ча ра ва тре ну так ка да Ма га ра ше вић 
од лу чу је да по кре не ча со пис. На осно ву из во ра нам де таљ но на во ди да је 
по кре тач ле то пи са рев но сно пра тио не мач ке и ру ске ча со пи се, па их так са-
тив но и на бра ја. По том ка же: „Ни је ис кљу че но да је знао и за не ке фран цу-
ске ча со пи се, ако их и ни је при мао и чи тао. У сва ком слу ча ју мо рао је би ти 
оба ве штен да је упра во у ње го во вре ме до шло до по пла ве но вих пе ри о дич-
них пу бли ка ци ја...”, па да ље на бра ја ча со пи се ко ји су из ла зи ли у Фран цу ској, 
а по том и ча со пи се ко ји су изла зи ли на ма ђар ској је зи ку у Пе шти. Да кле, 
та мо где не ма до вољ но из во ра Ми ли са вац ко ри сти „дух епо хе”, ко ју очи глед-
но до бро по зна је, да би упот пу нио сли ку.

Са јед на ком по све ће но шћу и пра вом ис тра жи вач ком стра шћу као у 
овом пр вом одељ ку Ми ли са вац го во ри и о Цвет ном до бу Ма ти це срп ске 
(1837–1848) и пе ри о ду (1849–1864) ка да су се над Ма ти цом над ви ли Ба хов 
ап со лу ти зам и про ви зо ри јум. 

Дру ги том де таљ но при ка зу је Го ди не по сле пре се ље ња, Ве ли ке на цио
нал не пла но ве ко је са ња Ује ди ње на омла ди на срп ска, де ли мич но и под Ма-
ти чи ним кро вом, али и Го ди не при ти са ка и от по ра, ко је су за де си ле уста но ву 



ко ја је у пр вим де це ни ја ма ма ђа ри за ци је би ла је дан од глав них осло на ца у 
очу ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Го ди не од 1880. до ује ди ње ња 
1918. го ди не при ка за не су у тре ћем то му, ко ји де таљ но опи су је кле ца ње 
Ма ти це срп ске (На низ бр ди ци) под ја ким и пер фид ним уда ри ма пе штан ског 
ре жи ма од луч ног да од мно го на ци о нал не Угар ске на чи ни др жа ву јед ног 
по ли тич ког на ро да. Про је кат ма ђа ри за ци је, до бро осми шљен и јав но про-
кла мо ван тре бао је да са ме ље не ма ђар ске на ро де Угар ске. Ми ли са вац ја сно 
по ка зу је да у овим де це ни ја ма гра ни ца из ме ђу по ли ти ке и кул ту ре не ста је. 
Из ових ви ше не го те шких вре ме на ни су ни Ма ти ца ни Ср би у мо нар хи ји 
мо гли иза ћи без те шких гу би та ка, но баш та ква уста но ва кул ту ре би ла је 
ја ко упо ри ште да се пре тра је до Ује ди ње ња.

Бо гат ство из во ра и ис тра жи вач ки труд омо гу ћи ли су да кроз сва три 
то ма де ло до след но за др жи струк ту ру, што ни је чест слу чај у исто ри о граф-
ским ра до ви ма (че шће због не до стат тка из во ра, не го због од су ства во ље 
ау то ра да ис тра жу ју). 

Нај ши ри круг ко јим Ми ли са вац у сва три то ма об у хва та Ма ти чи но 
де ло ва ње је оп шти дру штве но-по ли тич ки кон текст. При ка зан са ме ром, и 
што ни је ка рак те ри стич но за епо ху у ко ме је де ло на ста ја ло, без иде о ло шких 
фло ску ла. На рав но, Ми ли са вац је ле ви чар. То се вр ло ја сно ви ди из ње го вих 
ин тер пре та ци ја. До бар при мер за то је ка да, пи ше о вр шач ким со ци ја ли сти-
ма и Ма ти ци. Ме ђу тим, он ни из бли за не пре те ру је у иде о ло шким ква ли-
фи ка ци ја ма што је био уо би ча јен ма нир ње го вих са вре ме ни ка. 

По том сле де, у сва ком то му, до де та ља опи са ни рад ма ти чи них ор га на 
и ор га ни за ци о ни по сло ви око Ле то пи са (на осно ву за пи сни ка ко ји се чу ва ју 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске). Сле де ћи круг чи не опи си и вред но-
ва ња књи жев ног ра да у Ле то пи су, са мо стал ним из да њи ма и еди ци ја ма. Кроз 
сва три то ма, у хро но ло шким од се ци ма опи са ни су на ста ја ње и уве ћа ње фон-
до ва би бли о те ке и му зеј ских збир ки, та ко да је Ми ли са вац за пра во ау тор 
и исто ри ја ћер ки фир ми – ка ко би се то да нас ре кло, Би бли о те ке и Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. 

У сва ком од три то ма по себ на па жња по све ће на је за ду жби на ма, фон-
до ви ма и ле га ти ма. Ми ли са вац, сва ка ко нај бо љи по зна ва лац ма ти чи не исто-
ри је у ње ној исто ри ји, на бро јао је и опи сао на ста нак и раз вој 94 за ду жби не 
и ле га та. Хва ле вре дан труд, ко ји, је био од ве ли ке по мо ћи и да на шњем 
Ма ти чи ном прав ном ти му, при ли ком при пре ме до ку мен та ци је за про цес 
ре сти ту ци је. 

Ми ли са вац да је пор тре те ча сни ка и уред ни ка Ле то пи са, не пре ћут ку је 
њи хо ве ма не, али ште дро хва ли оне за ко је је на шао да су би ли до стој ни Ма-
ти це. Та ко, ре ци мо, не ће пр пу сти ти да ка же да Јо ван Ха џић ни је био до вољ но 
прав но оба за рив да на ва љан на чин ре ги стру је уста но ву, али ште дро хва ли 
Те о до ра Па вло ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ђор ђа На то ше ви ћа, Ти хо ми ра Осто-
ји ћа и број не дру ге ма ти чи не де лат ни ке.

Кроз сва три то ма по ја вљу ју се и одељ ци ко ји го во ре не во ља ма и при-
ти сци ма са ко ји ма се Ма ти ца су о ча ва ла у пр вом ве ку по сто ја ња. У пр вом 
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то му то су: Смут ње око Ма ти це, По ли циј ска ис тра га око Ма ти це, Ру ско 
од ли ко ва ње Те о до ра Па вло ви ћа, Пр ва де нун ци ја ци ја про тив Те о до ра Па
вло ви ћа, Од нос Ба хо вог ре жи ма пре ма Ма ти ци; у дру гом то му: Ге не рал ски 
атак на Ма ти цу, Оп ту жбе про тив Ма ти це да је ору ђе у ру ка ма Све то за ра 
Ми ле ти ћа, Офан зи ва пе штан ске вла де про тив Ма ти це (у вре ме ма ђа ри-
за ци је, ка да се на ша уста но ва де ло твор но су про ста вља ла од ри ца њу од срп-
ског иден ти те та, ко ји је што је по себ но узе ло ма ха у ви шим кру го ви ма), 
Ју би ле ји под сен ком не по ве ре ња Пе штан ске вла де (ов де је углав ном реч о 
нео бе ле же ним ју би ле ји ма), У тре ћем то му: но ва офан зи ва Пе штан ске вла де 
про тив Ма ти це срп ске, Пред сед ник по во љи пе штан ске вла де, По ку шај про
ме не уста ва МС, Од у зи ма ње за ду жби не Са ве те ке ли је..ит д.

На кра ју сле де, да љим ис тра жи ва чи ма, али и ма ти чи ним де лат ни ци ма, 
вр ло ко ри сни спи ско ви Ма ти чи них ча сни ка, чла но ва од бо ра оде ље ња, чи-
нов ни ка од осни ва ња до 1918. го ди не, ко ји на свој на чин све до че о про ме-
на ма ор га ни за ци је у уста но ви. 

Це ло ви та сли ка Ма ти чи не исто ри је 1826–1918. оства ре на у Ми ли сав-
че вој тро том ној Исто ри ји Ма ти це срп ске, ре зул тат је ау то ро вог ду гог акри-
бич ног ра да, исто ри о граф ског уме ћа, али и љу ба ви пре ма уста но ви од ко је, 
ни ти је мо гао ни ти по ку ша вао да на пра ви мен тал ну дис та цу.

Од сек за исто ри ју
Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад
djdju ric@yahoo.com
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П Р И Л О З И  И  Г РА Ђ А

UDC 821.163.41-6.09 Tomanović L.
UDC 821.163.41-6.09 Sandić T.

Др Го ран М. Мак си мо вић

НЕО БЈА ВЉЕ НА ПИ СМА ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА 
УПУ ЋЕ НА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ У НО ВИ САД  

У ПЕ РИ О ДУ ИЗ МЕ ЂУ 1878. И 1901. ГО ДИ НЕ

У огле ду је у фор ми на уч не гра ђе опи са но и при ре ђе но за 
штам пу осам нео бја вље них пи са ма Ла за ра То ма но ви ћа (1845–1932), 
ко ја се на ла зе у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, а по сла та су 
у Но ви Сад у раз до бљу из ме ђу 1878. и 1901. го ди не, срп ском књи-
жев ни ку Алек сан дру Сан ди ћу (1836–1908), ду го го ди шњем чла ну 
Ма ти це срп ске, исто ри ча ру, пу бли ци сти, кул тур ном рад ни ку и 
по ли ти ча ру, про фе со ру срп ског је зи ка у Срп ској гим на зи ји у Но вом 
Са ду. Из пи са ма са зна је мо по је ди но сти о То ма но ви ће вој ин тен зив-
ној са рад њи и кон так ти ма са но во сад ском књи жев ном и ин те лек-
ту ал ном ели том и на кон окон ча ња шко ло ва ња и по врат ка у Хер цег 
Но ви 1874. го ди не, а по том и од ла ска на Це ти ње 1888. го ди не, гдје 
је ра дио ва жне по сло ве у др жав ној упра ви Цр не Го ре све до кра ја 
про фе си о нал не ка ри је ре. 

Кључ не ри је чи: Ла зар То ма но вић, Алек сан дар Сан дић, Хер цег 
Но ви, Но ви Сад, Це ти ње, ру ко пис, пре пи ска.

У ру ко пи сној за о став шти ни Ла за ра То ма но ви ћа (1844–1932), ко ја се 
чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, у Ар хи ву Ср би је 
у Бе о гра ду, у Др жав ном ар хи ву на Це ти њу, те у За ви чај ној збир ци Град ске 
би бли о те ке и чи та о ни це у Хер цег Но вом, са чу ван је зна ча јан број пи са ма, 
ко ја је овај срп ски књи жев ник, те по ли тич ки пр вак Ср ба из Бо ке Ко тор ске 
и При мор ја, а по том и Цр не Го ре, упу ћи вао број ним са вре ме ни ци ма из Но-
вог Са да и Бе о гра да. Из два ја мо име на: Ан то ни ја То не Ха џи ћа (1831–1916), 
Алек сан дра Сан ди ћа (1836–1908), Све то за ра Ми ле ти ћа (1826–1901), Ди ми-
три ја Ру вар ца (1842–1931), Ми ла на Са ви ћа (1845–1930), Сте ва на В. По по ви ћа 
(1845–1918), Ти хо ми ра Осто ји ћа (1865–1921), Ја ше Про да но ви ћа (1867–1948), 
Мар ка Ма ле ти на (1890–1968) и сл.



Овом при ли ком опре ди је ли ли смо се да при ре ди мо за штам пу осам 
пи са ма ко је је Ла зар То ма но вић упу тио у Но ви Сад књи жев ни ку Алек сан дру 
Сан ди ћу у раз до бљу од 1878. до 1901. го ди не, а ко ја пре ма на шим са зна њи-
ма до са да ни су об ја вљи ва на у ин те грал ном об ли ку.1 Пи сма су на пи са на на 
би је лој хар ти ји ди мен зи ја 13х20 цм и чу ва ју се у РОМС под ин вен тар ним 
бро је ви ма: 3690; 3688; 3687; 3697; 3692; 3693; 3694; 3695. При ли ком при ре-
ђи ва ња за штам пу То ма но ви ће вих пи са ма за др жа ли смо њи хов ау тен ти чан 
об лик, гра фич ка на гла ша ва ња или под вла че ња ди је ло ва тек ста, је зик и стил, 
уз ми ни мал на пра во пи сна при ла го ђа ва ња тек ста са вре ме ној ор то граф ској 
нор ми. 

Ме ђу зна ме ни тим при мор ским Ср би ма дру ге по ло ви не 19. и по чет них 
де це ни ја 20. ви је ка, јед но од нај у глед ни јих мје ста при па да Ла за ру То ма но-
ви ћу.2 Ро ђен је 30. мар та 1845. го ди не у Ле пе та ни ма, у Бо ки Ко тор ској, у гла-
со ви тој по мор ској по ро ди ци. Три раз ре да основ не шко ле за вр шио је у род-
ном се лу, а че твр ти раз ред у ма на сти ру Са ви на код Хер цег Но вог (1855–1860). 
Иза то га је за вр шио се дам раз ре да За дар ске гим на зи је (1860–1868), у ко јој је 
као је дан од нај бо љих ђа ка уче ство вао кра јем 1865. го ди не у осни ва њу срп ске 
ђач ке дру жи не са исто и ме ним ли стом Пр ве нац. Тих го ди на се укљу чу је у 
по крет Ује ди ње не омла ди не срп ске у Но вом Са ду, ша ље до пи се са срп ског 
при мор ја ре дак ци ји За ста ве на че лу са Све то за ром Ми ле ти ћем, те ус по ста-
вља на ро чи ту са рад њу са Ан то ни јем То ном Ха џи ћем и са ра ђу је у но во сад-
ском ли сту Ма ти ца. По што је до био сти пен ди ју Са ве Те ке ли је, као пр ви 
„те ке ли ја нац” на срп ским оба ла ма Ја дра на, пре ла зи у Но ви Сад и упи су је осми 
раз ред у Срп ској гим на зи ји (да на шњој Гим на зи ји Јо ван Јо ва но вић Змај), 
гдје је и ма ту ри рао у ју ну 1869. го ди не. 

1 У но ви је ври је ме смо у фор ми на уч не гра ђе при ре ди ли и об ја ви ли дио по ме ну тих 
пи са ма Ла за ра То ма но ви ћа, и то она пи сма ко ја су би ла упу ће на Ан то ни ју То ни Ха џи ћу и 
Све то за ру Ми ле ти ћу. На во ди мо би бли о граф ске ин фор ма ци је: Го ран Мак си мо вић, Де вет 
нео бја вље них пи са ма Ла за ра То ма но ви ћа упу ће них Ан то ни ју То ни Ха џи ћу у Но ви Сад у 
пе ри о ду из ме ђу 1868. и 1906. го ди не, Бо ка, број 35, Хер цег Но ви, 2015, стр. 369-382. UDK 
821.163.41-6 ISSN 0350-7769 (Print) ISSN 2336-9868 (On li ne) CO BISS.CG -ID  7761922; Го ран 
Мак си мо вић, Нео бја вље но пи смо Ла за ра То ма но ви ћа упу ће но из Ко то ра Све то за ру Ми ле-
ти ћу у Но ви Сад у апри лу 1876. го ди не, Phi lo lo gia Me di a na, год. VII, број 7, Фи ло зоф ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 2015, стр. 477–483. ISSN 1821-3332 CO BISS.SR -ID  171242508

2 О жи во ту, ра ду и књи жев ном дје лу Ла за ра То ма но ви ћа пи са ли смо у ви ше на вра та, 
а овом при ли ком смо у са же тој фор ми пред ста ви ли основ на са зна ња пре до че на у ра ни јим 
тек сто ви ма: Го ран Мак си мо вић, Ин те ре со ва ња Ла за ра То ма но ви ћа за жи вот вла дар ску лич-
ност и дје ло Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Бо ка, Збор ник ра до ва из на у ке, кул ту ре и умјет-
но сти, број 24, Град ска би бли о те ка и чи та о ни ца Хер цег Но ви, Хер цег Но ви, 2004, стр. 
151–162; Го ран Мак си мо вић, Лич ност, дје ло и до ба Ла за ра То ма но ви ћа, Збор ник ра до ва у 
част ака де ми ка Ра до ва на Вуч ко ви ћа, АНУРС, Ба ња Лу ка, 2006, стр. 505–520; Го ран Мак-
си мо вић, Пу то пи сна про за Ла за ра То ма но ви ћа и срп ска пу то пи сна тра ди ци ја дру ге по ло-
ви не 19. ви је ка, Срп ска ре а ли стич ка при ча, књ. II, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ски 
је зик, књи жев ност и умет ност (ФИ ЛУМ, Кра гу је вац, 31. ок то бар–1. но вем бар 2006), Кра-
гу је вац, 2007, стр.101–119. 
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Сту ди рао је прав не на у ке у Пе шти, а за тим и у Гра цу, као сти пен ди ста 
Ма ти це срп ске (1869–1874). За док то ра прав них на у ка про мо ви сан је 1. апри-
ла 1874. го ди не. По за вр шет ку сту ди ја вра тио се у за ви чај, гдје jе нај при је 
провeо дви је го ди не на суд ској прак си у Ко то ру (1874–1876). За тим jе кра јем 
1876. го ди не иза бран на мје сто срп ског де ле га та у Дал ма тин ском Са бо ру у 
За дру. Вјен чао се, у ма на сти ру То пла у ја ну а ру мје се цу 1877. го ди не, мла дом 
и про све ће ном Пе тро сла вом Ра ду ло вић (ро ђе на 24. ав гу ста 1857. го ди не, а 
умр ла 21. ју на 1880. го ди не), из ста ре срп ске по мор ске по ро ди це из Хер цег 
Но вог. Ан га жу је се у број ним по сло ви ма од на ци о нал ног ин те ре са за оп ста-
нак Ср ба у Дал ма ци ји и Бо ки Ко тор ској, из ме ђу оста лог на осни ва њу по сла-
нич ког Срп ског клу ба и по кре та њу Срп ског ли ста у За дру по чет ком 1880. 
го ди не, чи ји је пр ви уред ник био То ма но ви ћев при ја тељ, Са во Бје ла но вић. 
Кад су у Срп ском клу бу у За дру по че ли су ко би око по ли тич ке стра те ги је, 
То ма но вић је ју ла 1880. го ди не дао остав ку на свој по сла нич ки ман дат. По-
сли је ра не Пе тро сла ви не смр ти и остав ке на по сла нич ки ман дат, То ма но вић 
је ра дио као адво кат ски при прав ник у Хер цег Но вом све до сре ди не 1888. 
го ди не.

По сли је се дам го ди на адво кат ске прак се у Хер цег Но вом, То ма но вић 
пре ла зи у Цр ну Го ру 1888. го ди не, гдје је ра дио у др жав ној упра ви на Це ти-
њу, као се кре тар Се на та, а исто вре ме но је уре ђи вао зна чај не го ди шња ке и 
ли сто ве: Но ву Зе ту (1889–1891), Гр ли цу (1889–1892) и Глас Цр но гор ца (1891–
1903). На Це ти њу се ин тен зив но дру жио са срп ским пи сци ма, „из вањ ци ма”, 
Си мом Ма та ву љем и Ла зом Ко сти ћем. 

На Це ти њу је од 1903. го ди не био су ди ја, а за тим од 1905. и пред сјед ник 
Ве ли ког су да, све до 4. апри ла 1907. го ди не, кад му је по вје рен ман дат за 
са став Вла де. На кон то га је још у јед ном ман да ту био пред сјед ник Ве ли ког 
су да на Це ти њу, од ју на 1912. го ди не све до ау стриј ске оку па ци је Цр не Го ре 
у ја ну а ру 1916. го ди не. Док је био пред сјед ник Вла де од 1907. до 1912. го ди-
не, те ми ни стар прав де и ино стра них дје ла, де ша ва ју се круп ни по ли тич ки 
до га ђа ји у окру же њу и са мој Цр ној Го ри. У про ље ће 1908. го ди не, тзв. Бом-
ба шка афе ра, у је сен Анек си о на кри за у Бо сни и Хер це го ви ни, у ав гу сту 
1910. го ди не Кња же ви на Цр на Го ра про гла ше на је за кра ље ви ну. О тим 
до га ђа ји ма То ма но вић је оста вио и пи са на свје до че ња у књи га ма: По во дом 
анек си је Бо сне и Хер це го ви не (Це ти ње, 1909) и Из мог ми ни стро ва ња (об ја вио 
је са мо пр ви том у Но вом Са ду, 1921). У то ку ау стриј ске оку па ци је (1916–1918), 
То ма но вић је жи вио по ву че но на Це ти њу, а ау стриј ске вла сти га ни су ин тер-
ни ра ле због ста ро сти.

По сли је Пр вог свјет ског ра та и ује ди ње ња Ср ба и дру гих ју жно сло вен-
ских на ро да у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, по ву као се у Хер цег Но ви, гдје је све 
до смр ти об ја вљи вао сво ја сје ћа ња и успо ме не, сре ђи вао пре пи ску, об ли ко-
вао ме мо а ре, пи сао број не исто ри о граф ске, пу бли ци стич ке и по ли тич ке рас-
пра ве и по ле ми ке, оштро се раз ра чу на ва ју ћи са кле ри кал ним и ан ти срп ским 
тен ден ци ја ма у за јед нич кој др жа ви. Об ја вио је ви ше зна чај них рас пра ва: 
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Зем ни оста ци вла ди ке Ра да у ро бо ва њу (1919), До га ђа ји у Бо ки Ко тор ској од 
1797. до 1814. (1922), Књаз Да ни ло и Ау стри ја (1924). Зна чај но је по ме ну ти 
да је 1926. го ди не у ча со пи су Но ви жи вот у Бе о гра ду об ја вио са чу ва ну пре-
пи ску ко ју је во дио са Сте фа ном Ми тро вим Љу би шом, Сто ја ном Но ва ко-
ви ћем, Ми ла ном Ђ. Ми ли ће ви ћем, Си мом Ма та ву љем, Ила ри о ном Ру вар цем, 
Љу де ви том Ву ли че ви ћем, под на сло вом Из пи са ма умр лих и за слу жних 
Ср ба.

До по сљед њег да на жи во та по сје до вао је из ра зи ту ин те лек ту ал ну ви-
тал ност. У ок то бру je poслао ча со пи су Но ва Евро па за пи се из ме мо ар ских 
успо ме на, та ко да су они об ја вље ни у но вем бар ском бро ју, на по ре до са не-
кро ло гом о То ма но ви ће вој смр ти. Уми ре у ду бо кој ста ро сти, 2. но вем бра 
1932. го ди не у Хер цег Но вом. Са хра њен је на ма лом гро бљу по крај ма на сти-
ра Са ви на. 

Пр ве пу бли ци стич ке и књи жев не тек сто ве об ја вио је 1868. го ди не: О 
кр сном име ну у Срб скодал ма тин ском ма га зи ну Ге ра си ма Пе тра но ви ћа у 
За дру, Из Дал ма ци је на Ви дов дан у За ста ви Све то за ра Ми ле ти ћа у Но вом 
Са ду, а за тим и пу то пис За лив Ко тор ски у Ма ти ци, уред ни ка Ан то ни ја 
То не Ха џи ћа у Но вом Са ду. По ред по ли тич ког и на ци о нал ног ан га жма на, 
пра ће ног број ним члан ци ма у ли сто ви ма За ста ва, На род, Пан че вац, Срб
ско-дал ма тин ски ма га зин, у кру гу око Ује ди ње не омла ди не срп ске, ба вио 
се и књи жев ним пре во ђе њем, та ко је у то ку 1870–1871. го ди не об ја вио у 
Пе шти пре вод ро ма на Оп са да Фи о рен ци је, ита ли јан ског ау то ра Фран че ска 
Гве ра ци ја. На пи сао је укуп но се дам на ест пу то пи са и пут нич ких ре пор та жа, 
ме ђу ко ји ма су на ро чи то зна чај ни: На по врат ку с Бран ко ве све ча но сти 
(1884) и Осам да на по Цр ној Го ри (1885–1886). 

Об ја вио је ви ше по ле мич ких рас пра ва, књи жев них и исто риј ских сту-
ди ја, ме ђу ко ји ма из два ја мо: Срп ство и пра во сла вље (1883) и Фра Ан дри ја 
Ка чић пре ма Срп ству и Хр ват ству (1886), Лу ки јан Му шиц ки. О по смрт ној 
му пе де се то го ди шњи ци (1887), Г. Ру ва рац и Mon te ne gri na (1899), О Ива ну 
Цр но је ви ћу (1902) и слич но. Нај зна чај ни је дје ло, мо но гра фи ју Пе тар Дру ги 
Пе тро вић Ње гош као вла да лац, То ма но вић је об ја вио на Це ти њу 1896. го-
ди не, у из да њу Др жав не штам па ри је. У пред го во ру се освр ће на то да jе за 
пи са ње књи ге ко ри стио приjе све га до ку мен тар ну гра ђу из двор ске ар хи ве 
на Це ти њу, а за тим даjе извjеш таj и о прет ход ни ци ма, чиjа су му ис тра жи-
ва ња по слу жи ла као драгоцjен на уч ни из вор и подстицаj: о Димитриjу Ми-
ла ко ви ћу, Ми ло ра ду Ме да ко ви ћу, Све ти сла ву Ву ло ви ћу, Мар ку Дра го ви ћу, 
Ни ћи фо ру Ду чи ћу; за тим о двоjици ру ских ис тра жи ва ча: П. А. Ла вро ву и 
П. А. Ро вин ском, о ен гле ском пу то пи сцу Вил кин со ну, те о двоjици срп ских 
књи жев ни ка, коjи су у би о граф ско-мемоарскоj и путописноj фор ми оста ви ли 
свjедочења о Ње го шу, о ар хи ман дри ту Jоаникиjу Па му чи ни и Љу бо ми ру 
Не на до ви ћу. Кад jе риjеч о усме ним пре да њи ма и сjећањима Ње го ше вих са-
вре ме ни ка, она су наjмање ко ри ште на и са мо у оноj мjери у коjоj се поду-
дараjу са пи са ним до ку мен ти ма (макСимовић 2004: 151–162).
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Алек сан дар Сан дић спа да ме ђу оне ва жне срп ске ин те лек ту ал це дру-
ге по ло ви не 19. и по чет ка 20. ви је ка, ко ји су за хва љу ју ћи на шем на уч ном 
не ма ру, по ти сну ти у го то во пот пу ни за бо рав. Тек по не што мо же мо са зна ти 
о ње го вом жи во ту и ра ду у ри јет ким и крат ким ен ци кло пе диј ским за би ље-
шка ма. Нај пот пу ни је у Ен ци кло пе ди ји срп ске исто ри о гра фи је об ја вље ној 
у Бе о гра ду 1997. го ди не.3 

Сан дић је ро ђен 14. ма ја 1836. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре ку (да на шњем 
Зре ња ни ну). Нај при је се шко ло вао у род ном гра ду и у Те ми шва ру, да би иза 
то га, као сти пен ди ста Ма ти це срп ске, сту ди рао у Бе чу прав не сту ди је и сло-
вен ску фи ло ло ги ју код гла со ви тог Фран ца Ми кло ши ча (1857–1861). У то ку 
беч ког сту ди ра ња упо знао је Ву ка Ка ра џи ћа, а јед но ври је ме је био ње гов 
се кре тар и ва тре ни при ста ли ца. На Ву ко вом опе лу 29. ја ну а ра 1864. го ди не, 
одр жао је по смрт ну бе сје ду у Грч кој ка пе ли у Бе чу, а по том је тај ње го во 
го вор об ја вљен и као по се бан се па рат у Штам па ри ји Је р мен ског ма на сти ра 
(Сандић 1864: 24).

На кон окон ча ња сту ди ја 1861. го ди не, ра дио је јед ну школ ску го ди ну 
као про фе сор срп ског је зи ка у гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма. На кон 
то га, 1862. го ди не укљу чен је у ре дак ци ју сло ве но фил ског беч ког ли ста Ost 
und West, гдје је ра дио као по моћ ник уред ни ка Им бре Ткал ца, а по сли је ње-
го вог од ла ска био је и уред ник овог ли ста у то ку 1864. и 1865. го ди не. На кон 
то га се из но ва вра ћа у Но ви Сад, те од 1866. го ди не по ста је про фе сор срп ског 
је зи ка у Срп ској гим на зи ји у овом гра ду, а ак тив но се укљу чу је у рад Ма ти-
це срп ске и Срп ског на род ног по зо ри шта. На по ре до с тим, ба вио се по ли тич-
ким ра дом. Из ме ђу ста лог „био је че ти ри пу та по сла ник на на род но-цр кве-
ном са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма, као пред став ник Срп ске на род не сло-
бо до ум не стран ке стран ке Све то за ра Ми ле ти ћа“ (марјановић 1997: 631–632).

Ин тен зив но је пи сао члан ке из срп ске исто ри је, књи жев но сти, кул ту-
ре, про све те и пу бли ци сти ке од 1857. го ди не. Из два ја мо књи жев не рас пра ве 
по све ће не До си те ју Об ра до ви ћу и Ву ку Кра џи ћу, Ђу ри Да ни чи ћу, Јок си му 
Но ви ћу Ото ча ни ну, Ја ко ву Иг ња то ви ћу. Ис та као се и као пре во ди лац ви ше 
зна чај них књи жев них и исто ри о граф ских дје ла са ње мач ког и ру ског је зи ка. 
Пре вео је исто ри о граф ску сту ди ју Фе лик са Ка ни ца Ви зан тиј ски спо ме ни ци 
по Ср би ји (Беч, 1862), а за тим и књи гу Исма и ла Сре зњев ског, Жи вот Ву ка 
Ст. Ка ра џи ћа (Но ви Сад, 1870), драм ски текст Јо ха на Вол фган га Ге теа, Ег монд 
(Пан че во, б. г.) и сл. Сан дић је чи тав жи вот ни и ства ра лач ки ви јек под ре дио 
очу ва њу срп ског иден ти те та, те иде ји осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на-
ро да, за хва љу ју ћи че му је одр жа вао до бре ве зе са цр но гор ским дво ром на 
Це ти њу и срп ским дво ром у Бе о гра ду. Пре ми нуо је у Но вом Са ду, 15. апри ла 
1908. го ди не. 

У осам про на ђе них и при ре ђе них пи са ма от кри ва мо ве зе ко је је одр жа-
вао Ла зар То ма но вић са срп ским ин те лек ту ал ци ма из Но вог Са да, ус по ста-

3 Пе тар Мар ја но вић, Алек сан дар Сан дић, Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бео-
град, 1997, стр. 631–632.
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вље не још у то ку шко ло ва ња и сту ди ра ња у Но вом Са ду, Пе шти и Гра цу 
(1868–1874). Те ве зе су би ле под јед на ко ва жне и на кон што се вра тио у Бо ку 
Ко тор ску по окон ча њу прав них сту ди ја 1874. го ди не, а по том и на кон од ла ска 
на Це ти ње 1888. го ди не. 

На ро чи то је та бли скост до ла зи ла до из ра жа ја у пре пи сци са Алек сан-
дром Сан ди ћем, ко ји је био То ма но ви ћев гим на зиј ски про фе сор из Но вог 
Са да, та ко да не из не на ђу је што у пи сми ма про на ла зи мо са свим ра зно ли ке 
ин фор ма ци је, а да је тон у њи ма ве о ма при сан и да по чи ње ри је чи ма обра-
ћа ња ци је ње ном го спо ди ну, при ја те љу и по бра ти му. На при мјер, у пи сму 
из 1878. го ди не, То ма но вић мо ли за по моћ око про на ла же ња смје шта ја у 
по у зда ној ку ћи за јед ног мла ди ћа ко ји би до шао на шко ло ва ње у за на тлиј ску 
шко лу или ни жу ре ал ку у Но ви Сад. 

У пи сми ма из 1892. и 1893. го ди не, То ма но вић из вје шта ва о то ме да ли 
су сти гли на Це ти ње по је ди ни при мјер ци пу бли ка ци ја, ко је је Сан дић уре-
ђи вао у Но вом Са ду, те да ли су до ста вље ни на од го ва ра ју ће двор ске адре се. 
Ука зу је на то да је Сан дић до био ви со ко цр но гор ско др жав но од ли ко ва ње, 
по во дом пред сто је ће Обод ске про сла ве у је сен 1893. го ди не у сла ву че ти-
ри сто го ди шњи це штам па ња пр ве цр кве не књи ге Ок то ихпр во га сник (1494). 
То је сва ка ко би ло мо ти ви са но и чи ње ни цом да је Сан дић на пи сао „пје сму 
не сти хов ну уо чи Обод ске про сла ве“ и об ја вио је на Це ти њу 1893. го ди не 
под на сло вом У го ру у сло бо ду – у Цр ну Го ру! На кон то га, у сље де ћем пи сму 
од 22. ок то бра 1893. го ди не, То ма но вић мо ли Сан ди ћа да по ша ље на Це ти-
ње број Бра ни ка у ко јем је опи са на Обод ска про сла ва. 

У пи сми ма из 1898. и 1899. го ди не, за хва љу је се на искре ним пје сма ма, 
ко је су би ле на пи са не у знак по др шке ди на сти ји Пе тро вић-Ње гош, те при-
ли ком оби ље жа ва ња ва жних да ту ма, као и по во дом не ких ли је пих по ро-
дич них до га ђа ја, као што је би ло вјен ча ње кне же ви ћа Да ни ла. Ис ка зу је и 
ис кре ну за хвал ност чи та ве цр но гор ске ди на сти је на Сан ди ће вим по ле мич-
ким од го во ри ма по во дом по ја ве по је ди них зло на мјер них тек сто ва про тив 
цр но гор ске вла сти, ко ји су на ста ја ли као по сље ди ца не тр пе љи во сти и раз-
ми ри ца ини ци ра них из обре но ви ћев ских двор ских кру го ва у Бе о гра ду. Овом 
при ли ком из два ја мо два тек ста: Огањпе сан ло ворзим зе лен: ле ген ду цр но
гор ску, ко ја је би ла об ја вље на у Но вом Са ду, 1898. го ди не, као и пје сму 
Ру зма рин и мир та, ко ја је об ја вље на на Це ти њу, 1899. го ди не. 

То ма но вић из вје шта ва и о то ме кад и гдје ће у цр но гор ској пе ри о ди ци 
би ти об ја вље ни по је ди ни Сан ди ће ви тек сто ви, али и о на ста ја њу соп стве них 
по је ди них ру ко пи са, ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја по ле мич ка рас пра ва у 
ко јој кри тич ки ана ли зи ра ис тра жи ва ња Ди ми три ја Ру вар ца. Ми сли мо на 
То ма но ви ће ви ћу сту ди ју Г. Ру ва рац и Mon te ne gri na, ко ја је об ја вље на у Срем-
ским Кар лов ци ма, 1899. го ди не. 

То ма но ви ћа су по себ но об ра до ва ло пи сма из 1901. го ди не у ко ји ма 
Сан дић из вје шта ва да је пла ни рао да до ве де на екс кур зи ју но во сад ске гим-
на зи јал це у Цр ну Го ру, ка ко би по сје ти ли Ње го шев гроб на Лов ће ну. Иза 
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то га ће усли је ди ти и Сан ди ће во об ја вљи ва ње пје сме На вис на Лов ћен на 
гроб Вла ди ци Ра ду, ко ја је об ја вље на у Но вом Са ду, 1901. го ди не. У тим пи сми-
ма са зна је мо по не што и о уну тра шњим це тињ ским раз ми ри ца ма, на ста лим 
на кон смр ти вој во де Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа (1833–1901). То ма но вић 
из но си и не ке са свим при ват не по ро дич не ин фор ма ци је, ко је су очи глед но 
за Сан ди ћа, као бли ског при ја те ља по ро ди це То ма но вић, би ле ве о ма ва жне. 
То се од но си на од ла зак То ма но ви ће вог си на Ми лу ти на на шко ло ва ње у вој-
нич ку ака де ми ју у Мо де ни у Ита ли ји, као и на вје рид бу и уда ју То ма но ви-
ће ве кћер ке Ро сан де.

Украт ко, осам нео бја вље них пи са ма Ла за ра То ма но ви ћа, упу ће них 
Алек сан дру Сан ди ћу, ко је овом при ли ком у ин те грал ном об ли ку пре до ча-
ва мо на уч ној и књи жев ној пу бли ци, от кри ва ју је дан ва жан сег мент јав ног 
и при ват ног жи во та ове дво ји це пи са ца, те ин те лек ту ал не, кул тур не, књи-
жев не и по ли тич ке окол но сти у Но вом Са ду и на Це ти њу на кра ју 19. и на 
по чет ку 20. ви је ка. 
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3690

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ХЕР ЦЕГ НО ВОГ НА СВ. ПЕТ КУ 1878. ГО ДИ НЕ

Ве ле ци је ње ни Го спо ди не!

За чу ди ће те се кад Вам овај лист у ру ке стиг не; али иа ко је про те кло 
не ко ли ко го ди на от ка ко сам Но ви Сад оста вио, ја ни је сам за бо ра вио Ва ше 
оду ше вље ње за Ср бе по сви јем кра је ви ма и ва шу до бро ту осо би то пра ма 
ме ни – Ва шем ђа ку – те се Вас че сто у дру штву ми ло сје ћам.

Та ко кад ми до ђе по тре ба обра тим се та мо шњем мом ко јем при ја те љу 
и по зна ни ку, ево ме к Ва ма, си гу ран да ми не ће те за мје ри ти и да ће те ми се 
ода зва ти.

Ја ћу Вас, да кле, нај при је мо ли ти да ме што ско ри је из вје сти те, би ли се 
мо го на ћи ко ји члан та мо шње срп ске за на тлиј ске за дру ге, ко ји би се при мио 
да узме на квар тир и хра ну јед ног мла ди ћа, ко ји има по хо ди ти нај при је за-
на тлиј ску шко лу или ни жу ре ал ку, али усло вом да се до тич ни до ма ћин као 
отац за ње га за у зме да бу де стро го ре ли ги о зно-мо рал но од го јен. К то ме да 
ми на зна чи те мје сеч ни тро шак за истог по чет ни ка.

Кад вам се пак пру жи згод на при ли ка, мо лио бих Вас да чи ни те пре-
пи са ти шта ту те те за на тлиј ске за дру ге, па да ми их по шље те уз на зна че ње 
тро шка.

На да ју ћи се да ће Вас ово пи смо у пот пу ном здра вљу за те ћи и да ће те ми 
се при ја тељ ски ода зва ти, оста јем Ви го тов за сва ку услу гу, што сам ка дар.

С осо би ти јем по што ва њем и срп ски јем по здра вом.
У Ер цег Но во ме на Св Пет ку 1878.

Ваш по ни зни
Др Л. То ма но вић
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3688

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 5. 10. 1892.

Це ти ње, 5. 10. 92.

По што ва ни При ја те љу,

Од ма по сли је мо га по врат ка с пу та цио кња жев ски Двор кре нуо је с 
Це ти ња пут ста ро га Оно го шта, гдје је про вео све до ту оно мад не, та ко ни-
је сам имао при ли ке при је, да пре дам Ње го вој Свје тло сти На шљед ни ку Ваш 
Го ди шњак, и да му ис при чам суд би ну овог Ва шег по кло на. Ње го ва Свје тлост 
се за чу дио, кад је чуо ту при чу, и ви дио сам да му је жао би ло. Не би сте ми 
мо гли от кри ти име тог Ва шег при ја те ља, пре ко ко га сте пр ви пут би ли по-
сла ли овај Го ди шњак?

Њ. С. На шљед ник ми је на ре дио да Ви за хва лим на сје ћа њу, ко је Он 
зна де ци је ни ти осо би то љу ди та ко за слу жни јех на књи жев ном и кул тур ном 
по љу срп ском.

Мо лим да из ру чи те мој по клон Ва шој го спо ђи и го спо ђи ца ма шћер ка-
ма. А Ви при ми те при ја тељ ску ша ку ру ке од Ва шег не гда шњег ђа ка и ва зда-
шњег по што ва те ља

Л. То ма но ви ћа

П.П. Мо лим вас да ре че те дру Ст. Па вло ви ћу, кад га ви ди те, да ни је сам 
за бо ра вио мо је обе ћа ње, и са мо ако се на ђе још ко ја Бал кан ска ца ри ца, по-
сла ћу му је пр вом при ли ком.
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3687

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА НА ВИ ДОВ ДАН 1893.

Це ти ње, на Ви дов дан 93.
Вр ло ци је ње ни Го спо ди не и При ја те љу!

Ула жем Вам ов дје ди пло му IV сте пе на Да ни ло ва ре да, ко јим сте одав-
на од ли ко ва ни од Њ. В. Го спо да ра као ври је дан труд бе ник на по љу срп ске 
књи жев но сти и про свје те и по зна ти при ја тељ Цр не Го ре: али ни је сте мо гли 
при је до би ти ди пло му, јер се све до ту ско ро че као од го вор Ми ни стар ства 
ино стра ни јех дје ла из Бе ча, без чи јег зна ња и од бре ња не мо гу би ти од ли-
ко ва ни по да ни ци ау стро у гар ски, као што не мо гу би ти од ли ко ва ни опет 
цр но гор ски од стра не Ау стро-угар ске без одо бре ња на ше вла де.

Крст Ви не ши љем са да јер још ни је су до шли из фа бри ке, по што је ово 
но ви крст, ко ји је умет нут у Да ни лов ред, а до са да шњи IV сте пен по стао је 
V-ијем сте пе ном. Тек до ђу по сла ћу Вам га, ме ђу ти јем Ви мо же те тра жи ти 
при ло же ном ди пло мом до пу ште ње да га мо же те но си ти. Али се ја на дам 
да ми не ће тре бо ва ти да Ви га ши љем, не го да ће те га Ви ов дје при ми ти на 
на шој про сла ви.

Зби ља, ни је ми ни ма ло ми ло Ва ше ћу та ње: или сте што не рас по ло же ни, 
или сте охлад ни ли пре ма на шој про сла ви! Али Ви ја не ћу ни ри је чи ви ше 
по тро ши ти о то ме, не го че ка ћу да ви дим ка ко ће Вој во ђа ни би ти за сту пље ни 
на про сла ви! Ми смо на ше ку ће отво ри ли и хљеб и со по ну ди ли и сву бри гу 
на се бе узе ли за све да бу де те у пра во ме сми слу на ши го сти – а Ви ће те се 
опет опет ода зва ти она ко ка ко узо сје ћа те пре ма овој кул тур ној свет ко ви ни.

Пи сао сам г. Сер.4, да би пра во би ло да фру шко гор ски ма на сти ри по-
шљу на ро чи ту де пу та ци ју. Да и то ви ди мо! Да Бог да, да свак бо ље бу де за-
сту пљен на про сла ви од Ср ба из По ду на вља. И то би не што зна чи ло! Не го 
док све на ври је ме ра ди те да се мо ја слут ња не ис пу ни. До ви ђе ња, да кле, 
здрав ствуј те Ва шем ста ром уче ни ку 

Л. То ма но ви ћу

П. П. По здра ви те ми та мо шње при ја те ље и ка жи те ми што сам Ви пи сао 
о ва шем са у че шћу у на шој про сла ви! Да нас сам при мио од г. Ми ја то ви ћа5 
пи смо да је Се нат Окс форд ског уни вер зи те та за кљу чио да по шље на про-
сла ву на ро чи тог пре став ни ка са да ром Го спо да ру! Сју тра че ка мо го сте ду-
бро вач ке. Ово ће нам слу жи ти као про ба за до чек на ши јех го сти!

4 Име не ја сно у ру ко пи су.
5 Че до миљ Ми ја то вић (Бе о град, 1842-Лон дон, 1932).
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3697

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 22. 10. 1893.

Це ти ње, 22. 10. 93.

Дра ги При ја те љу!

Да нас сам Ви по слао Бал кан ску ца ри цу, што сам је на шао ме ђу мо јим 
књи га ма. Го спо дар до пу шта ва г. Ха џи ћу6 да овај ње гов ко мад уде си за 
по зор ни цу, са мо би же лио да му при је бу де са оп ште но ка ко је уде шен, тј. 
ко ја су мје ста из о ста вље на – окле до кле, и тек он да до пу шти те да се та ко 
и пре ста вља.

Мо лим Вас, да ми по шље те онај број Бра ни ка, у ком има ли јеп од зив 
по сли је обод ске про сла ве; јер се књи га спо ме ни ца већ штам па, па бих же-
лио и оне рет ке из Бра ни ка са ку пи ти.

Што је од оног под ли ска у Бра ни ку с пу та на про сла ву? Да не по га ђам 
ја, кад то до ве дем у све зу са не за до вољ ством не чи јим? Ако се ика ко уз мо же, 
гле да ћу да ствар по пра вим; али ако не ус пи јем, пи ши те ми, што ћу да ра дим? 
Да ли да из о ста не, да му се не ши ље ни IV сте пен, као што ми је био пи сао? 
Ово ми тре ба зна ти, јер не би ли је по би ло да га на траг вра ти!

Ја сам оно мад не из Ска дра до шао. Пут ме вр ло ин те ре си рао.
По здра ви те ми при ја те ље а Ви при хва ти те ша ку ру ке Ва шег при ја те ља

Л. То ма но ви ћа

6 Ан то ни је (То на) Ха џић (Су бо ти ца, 1831–Но ви Сад, 1916).
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Ру ко пи сно оде ље не Ма ти це срп ске 
Инв. број 3692

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 3. 10. 1898.

Це ти ње, 3. 10. 98.

Дра ги По бра ти ме!

Нај при је да ти од го во рим на тво ју срд њу због мог дол го мо ча ни ја. Исти-
на је да би се имао ср ди ти што ти не од го во рам ва зда и бр зо кад ми се ја виш, 
као ни дру ги јем при ја те љи ма, кад ни је што хит но; али ово га пу та на прав ди 
Бо га на ме не си се ра ср дио. Кад си ми пи сао да ти по шљем адре су дра Бо-
ги ши ћа,7 ја сам ти од ма од го во рио и то све че ти ри стра ни це ово га фор ма та 
ис пу нио раз гла гол стви јем о од зи ву што је на шао мој Пе тар II у на ши јем 
књи жев ни јем цен три ма у Н. Са ду и у Би о гра ду. Иро ни јом што сам мо гао 
за је дљи ви јом го во рио сам о ти јем на ши јем цен три ма, и чи сто ми је би ло од-
ла ну ло, кад ја при мам дру го тво је пи смо из Аба ци је, из ко га ви дим да мо је 
пи смо ни је си при мио, не го Бог зна ко је про чи тао, што сам са мо те би као 
при ја те љу она ко ин тим но мо гао на пи са ти!

На пи смо из Аба ци је ти ни је сам од го во рио, што сам се ипак на дао да 
ћеш мо је пи смо на ћи кад по ђеш у Н. Сад; дру го, ни је сам на о дио та ко хит но 
да ти ка жем мо је мње ње о твом од го во ру у беч ком Екс тра бла ту, ко ји јем 
си се уми је шао у наш но ви нар ски рат са Френ ден бла том и П. Лој дом. Ја ти 
ни је сам имао што не го ти за фа ли ти, а ја ни је сам чо вјек од ком пли ме на та 
осо би то са при ја те љи ма и до бри јем Ср би ма; ме ђу ти јем, да ти на по ме нем, 
у по твр ду те мо је осо би не, што се сје ћам још из мог ђа ко ва ња: још као осмо-
школ ца но во сад ске го спе про гла си ле су ме „ун та лант“-ни јем!

Али ако ни је сам од ком пли ме на та је сам чо вјек од ср ца пре ма сви је ма 
мо ји јем при ја те љи ма и до бри јем Ср би ма, ме ђу ко ји је ма си и ти ва зда био, и 
би ћеш ма ко ли ко се на ме не ср дио и пре ко за јед нич ког нам при ја те ља Д....8 
ко рио! 

А сад да пре ђем на тво ју Огањ –пје сан, ко ју је иза зва ла она зад ња пу бли-
ка ци ја про ти ву ку ће Пе тро вић-Ње го ша и про тив Цр не Го ре под по кро ви-
тељ ством жа ло сног кра ља жа ло сне Ср би је Ми ла на Обре но ви ћа, да по слу жи 
Ка ла ју,9 да уга си љу бав, да пре ки не те жње Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни пре ма 

7 Вал та зар Бо ги шић Бал до (Цав тат, 1834–Ри је ка, 1908)
8 Име не ја сно у ру ко пи су.
9 Бе ња мин Ка лај (Пе шта, 1839–Беч, 1903).
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овом сто же ру, око ког су се од вај ка да са ви ја ле па три от ске ми сли нај о да бра-
ни јех Ср ба ља, по чи њу ћи бар од Му шиц ког, ко ји оно апо стро фи ра ше бу ду-
ћег срп ског исто ри ка: “о ти сре ћан... те ци у Цр ну Го ру... та мо ћеш на ћи 
слав на дје ла” ... итд. да и не спо ми њем доц ни је га Бран ка.

У оно до ба, ка да је Му шиц ки ши ша то вач ком ар фом рас пи ри вао огањ-
па тро ти зам по Срп ству ни је се мо гла ни за ми сли ти она ква гад на и из дај нич-
ка пу бли ка ци ја; али да нас, ка да пр ви исто рик наш без ду ше и без ср ца, из 
па ко сти, да не ре чем услу жно сти ту ђи ну, сме те њач ки пру жа зло чи нач ку 
ру ку на „срп ске кру не дра го ка ме ње“ – оној се по ја ви ни је чу ди ти, и ја сам 
је узео као знак бо ли је сти, ко ја ви ше при је чи бу дућ но сти срп ско га на ро да 
не го ми сви ње го ви спо ља шњи не при ја те љи.

И из те смр то но сне за ра зе тво ја Огањ-пје сан ме не је до су за утје ши ла, 
па сам гле дао гдје се и дру ги је ма очи бли ста ју при чи та њу тво је ле ген де, и 
чи та ју је и по дру гом, и по тре ћом, и ве ле да ће је опет чи та ти. Ти, ба рон Жив-
ко вић;10 и уоп ште не за ви сни ли сто ви из Вој во ди не са ра ње не, са чу ва сте част 
на род њу, и осве ти сте је му шки; као што ће се Му шиц ко ме ко сти у гро бу 
пре вр ћа ти од гње ва на оног пи сца срп ске исто ри је, ко ји га је она ко пре ва рио, 
на ште ту ли је пог име на срп ски јех ка лу ђе ра и срп ски јех ма на сти ра, ко ји су 
ва зда по др жа ва ли срп ску ве ли ку ми сао. Али, хо ће ли све то мо ћи што про-
ти ву оне бо ли је сти, ко ја ме згра жа ва? Ја сум њам!

Уве за не ег зем пла ре, твој и бра ће По по ви ћа, пре дао сам у ру ке Го спо да-
ру, та ко ђер и кња зу Да ни лу, а кња зу Мир ку још ни је сам имао при ли ке. Ка ко 
су их при ми ли, не тре ба зар да ти го во рим. Са мо ти по на вљам: хва ла ти, 
буд ни чу ва ру и хра бри освет ни че на род не ча сти!

Г. Бо ги шић је у Ду бров ни ку. Мој Ми лу тин те с по што ва њем по здра вља. 
Он у пе так са сре ћом кре ће пут Мо де не да на ста ви вој нич ке на у ке. Мо ја 
Ро сан да је у Ле пе та ни ма код стри ца. Она је већ вје ре на, и по Бо жи ћу, ако 
Бог да, уда ћу је. Мој по клон тво јој го спо ђи и шћер ки, а те би при ја тељ ски 
за гр љај од 

Л. То ма но ви ћа 

10 Јо ван Жив ко вић Фру шко гор ски (Срем ски Кар лов ци, 1826–За греб, 1902).
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3693

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 25. 4. 1899.

Це ти ње, 25. 4. 99.

Вр ло ци је ње ни и дра ги мој При ја те љу!

Тво ју че стит ку, упра вље ну Го спо да ру, при мио сам уо чи Ђур ђев да на, 
и на Ђур ђев дан ују тро под ра нио сам и при је 8 ура при сту пио сам Го спо да ру, 
че сти тао му од мо је стра не, па стао чи та ти на глас тво ју че стит ку. Ту је био и 
ми ни стар Ву ко вић и још је дан ве ли ко су ди ја. Ка ко је Го спо дар при мио тво ју 
че стит ку, он ти је сам ка зао сво јом де пе шом. Еле, оди ста, тво ја че стит ка је 
би ла ме ђу пр ви је ма ују тро ра но, а уз њу се мо гла ус по ре ди ти са мо здра ви ца 
ми тро по ли та Ми тро фа на при тр пе зи,11 кад је пио у сла ву Бож ју и у сла ву 
Св. Ђор ђа. То она ко у че ти ри ока!

А чу дим се, ка ко то ни је си ра зу мио мој те ле грам о вје рид би. Ме ни се 
чи ни да је оно до ста ја сан по зив на свад бу. И још ћу ти ка за ти да је онај об лик 
том по зи ву дао сам Го спо дар, као што се код нас обич но по зи вљу сво ји љу ди 
пи та њем: „Мо гу ли ти се на да ти?“

Ако се ика ко уз мог не, свад ба ће би ти из ме ђу Ду хо ва и Пе тро ви јех по-
кла да, и та да бо јим се да не ћеш мо ћи до ћи; али је мо гу ће да ће се свад ба од-
мак ну ти до по Пе тро ву дне ви, и та да ми слим да ћеш би ти сло бо дан.

А што ми спо ми њеш мо га „при сног“ Ми ла на? Ја се на ње га ије дим уто-
ли ко ви ше уко ли ко ми је „при сни ји“. И не ћу ни да му по здрав пре даш од 
мо је стра не.

Ти већ знаш да сам Ро сан ду удао, али ва ља да ти се из ви ним што ти то 
као свом при ја те љу и ње ном ва зда до бро же ли о цу ни је сам ја вио. Та ко смо би ли 
уго во ри ли да свад бу учи ни мо у нај у жем кру гу на ше свој те. Тре ба да знаш 
да ни је су ни на Це ти њу зна ли дан свад бе, па су ме мно ги с то га и пре ко ри ли. 
Мој зет се био по ста рао да о то ме не про го во ре ни Срп. Глас ни Ду бров ник 
– и још не знам ка ко је у Ду бров ни ку иза шла она би ље шка. Та ко је би ло ње му 
ми ло, па и ме ни. Он је про фе сор у За дру, и био би ти мио да га по знаш; уз 
то је мој тре ћи ро ђак, и ме ни још из дје тињ ства му нај ми ли ји То ма но вић. 
Та ко ми се чи ни да Ро сан ду ни је сам удао. 

А Ми лу тин ти је у ка ва ли јер ској шко ли у Мо де ни. То је сам хтио, и ни-
је сам му се мно го про ти вио, прем да је за мо ју ке су мно го те же.

11 Ми тро фан Ше вић (Но ви Сад, 1854–Но ви Сад, 1918)
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Ти ме опо ми њеш на рад они јем еван ђел ски јем ри је чи ма, па знај да сам 
го тов с од го во ром на Ру вар че ва Mon te ne gri na. Кад про чи таш, друк чи је ћеш 
ми сли ти не го са да, а ми слим да ће и сам „би је сни“ Ру ва рац ма ло к се би до ћи 
и сти ђе ти се оно га сво га смје ра и то на... Ја се с њим не мо гу мје ри ти у исто-
риј ском зна њу, па сам се би узео за за да так да ви дим је ли објек тив но пи сао 
сво ја Mon te ne gri na; а ка кво име за слу жу је исто риј ски кри ти чар без објек-
тив но сти? И успио сам та ко да не бих же лио ве ћег успје ха у ни ка квом мом 
ра ду. Док сам ра дио на овом од го во ру, ужи вао сам, и ужи вам, и ужи ва ћу 
та ко да ми то ужи ва ње не ће мо ћи по бр ка ти сав ње гов ци ни зам. Све што сам 
до сад на пи сао ва зда ми је дик ти ра ла мо ја чи ста са вјест и убје ђе ње, па сам 
сâм се би за до во љи вао, без об зи ра за до во ља вам ли дру ге – и то за до вољ ство 
ми је би ло ва зда и да нас је сва на гра да.

Же лим да те ово про ље ће осна жи на ра дост тво ји јех до ма ћи јех, ко ји-
је ма ћеш из ру чи ти мој по клон, и на ра дост тво ји јех при ја те ља, ме ђу ко ји је ма 
ва зда бро јим и кад ћу ти, твог искре ног

Л. То ма но ви ћа

П. П. Иа ко се на ње га ср дим, а ти ипак по љу би мог „при сног“ и твог 
„дра жај шег“ Ми ла на12 од мо је стра не! А кад се с њим ви дим, ако Бог да, 
он да ће мо се раз ра чу на ти...

12 Ми лан Са вић (Но ва Ка њи жа, 1845–Бе о град, 1930).
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3694

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
УПУ ЋЕ НО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 19. 4. 1901.

Це ти ње, 19. 4. 1901.

Дра ги по што ва ни При ја те љу!

Ово га пу та хо ћу од ма да ти од го во рим на тво је љу ба зно пи смо, ко је 
сам у сласт про чи тао; и да је три пут ду же би ло шћах га оду шка про чи та ти.

Да кле, нај при је о оно ме што ће ти би ти, на дам се, по во љи. На мје ра 
но во сад ских гим на зи ста, о ко јој си ми пи сао, ов дје на ла зи по во љан од зив, 
и ми ће мо их до че ка ти као на ше го сте од ка ко сту пе у на шу гра ни цу. Да кле 
их сло бод но мо жеш упу сти ти на Це ти ње, гдје ће мо ми о њи ма бри гу во ди ти, 
до гро ба Вла ди чи на пра ти ти, и ако ви ди мо при ли ку да ље их по Цр ној Го ри 
упу ти ти. На мје ра је пле ме ни та и ме не упра во ди ра, јер за и ста ако ије дан 
Ср бин за слу жу је да му се гро бу кла ња мо, то је Вла ди ка Ра де.

Што се ти че пе ча та ња тво је спо ме ни це, жао ми је што се о то ме за са да 
не мо же ни ми сли ти – та ко је штам па ри ја пре то ва ре на ра дом. А тек ма ло 
одах не, ја ћу зна ти, јер сам у ку ћи фак то ро вој, па ћу по ра ди ти. Али тре ба 
да знаш да ни је сам из вје стан да ли је гдје са чу ва на тво ја ле ген да ис пра вље-
на, ни ти имам ка да да је ста нем тра жи ти, па иа ко ћеш кри ти ко ва ти ред на 
мом уред нич ком сто лу. Ба да ва, да нас је мо жда још гр ђи не го ли си га ти 
за те као.

При мио сам и не над ни звекзвек, ко ји си ми по слао. Но што ти је шће ло 
да ђа ке оп те ре ћу јеш рас про да ва њем мо јих књи га. Ја ни сам ни до сле ви дио 
ни ка кве ко ри сти од мо је пи са ни је, па је већ и не оче ку јем; али сам ва зда 
на ла зио оби ла те на гра де у ду ши мо јој, и ти јем се за до во ља вам. Бар од го вор 
Ру вар цу раз дај ту не али са мо они ма, ко ји ће га чи та ти.

О оно ме ђу ве ги ји не ми сли ви ше. Он ти је по шао у Ру си ју не пу тем и 
не знам ни шта о ње му, па не ћу га ни ко ме ни спо ми ња ти. Што ћеш – бо лест 
цр но гор ска!

Ипак, вој во ди Мар ку Ми ља но ву је ње што кри во би ло, а на мо ју ду шу, 
ни је би ло Цр но гор ца ко ји је бо ље од ње га жи вио, а до бро би би ло кад би и 
де се ти и на по ла био на гра ђен као он! А он зар ни је био све и свја! Ка ко то 
на ум не па да ње го вим обо жа те љи ма, кад су га гле да ли са го спо ђом на да-
ле ким пу то ви ма го спод ски оди ти? Не го чи ни ми се да би и он мо гао ре ћи 
из гро ба: „Бо же ме са чу вај од при ја те ља (не ра зум ни јех)“... итд. Јер ће ра ју ћи 
ли си цу мо гли би иш ће ра ти ву ка. А знаш ка кви су Цр но гор ци: ја се устру-



ча вам и име но ва ти гдје ко је не зна ју ћи ко га ћу при је, а Ва ма јед но га! Не го 
о то ме до ста!

Из ру чио сам тво ју по ру ку на шем јед ном чо ву, ко ји се још не ди же из 
по сте ље, и утје шио си га та ко да се и на сми јао. Он је ва зда још у опа сно сти.

Хва ла ти на тво јим при ја тељ ским до брим же ља ма пре ма мо јој дје ци и 
уну ку – ја ћу им све пр вом при ли ком са оп шти ти као и до са да. Они су сви, 
бла го да ре ћи Бо гу, до бро, ка ко ми пи шу.

Ја сам ти као ва зда, ва зда у по слу, а не ви ди се ни шта што чи ним. Та-
ква ти је мо ја суд би на.

Ми ло ми је, јер то из твог пи сма ви дим, да си ва зда до бро рас по ло жен, 
па же лим да и да ље та ко на ста виш, док бар ко ју на шу же љу па три от ску 
ви дим оства ре ну, и вје руј искре ном при ја тељ ству тво га не кад ђа ка а са да 
по бра ти ма

Л. То ма но ви ћа
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Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
Инв. број 3695

ПИ СМО ЛА ЗА РА ТО МА НО ВИ ЋА АЛЕК САН ДРУ САН ДИ ЋУ  
ПО СЛА ТО ИЗ ЦЕ ТИ ЊА 14. 10. 1901.

Дра ги мој При ја те љу!

Тво ја пје сма на сти хо ва на Вла ди ци Ра ду не сти же на ври је ме „Гла су 
Цр но гор ца“, ко ји је у пе так ве чер био го тов, и у ње му се је већ оду жио Вла-
ди ци, ка ко сам знао. Не го сам ру ко пис да нас пре дао да се штам па у наш 
Књи жев ни лист на пр вом мје сту, и баш му је до бро до шао, јер ни је имао 
чим до стој но да се при ка же овом при ли ком. Ми слим да ти не ће би ти про-
тив но што сам учи нио без тво га пи та ња, али ни је би ло вре ме на да се че ка 
твој од го вор. Ипак ћу чи ни ти да се од штам па по тво јој же љи и – за по ви је ди.

Дру го: ја сам ти од ма од го во рио у Аба ци ји, и ка зао ти да ни је сам био 
на Це ти њу не го у Ле пе та ни ма, кад се оту да вра тио Ри сто По по вић13 – та ко ја 
ни је сам по ње му ни шта при мио од тво је стра не; а кад сам га упи тао, ка зао 
ми је да је он пре дао што је ко ме ишло.

Тре ће: Тво ју че стит ку на ро ђен дан Го спо да ру ја сам имао част да про-
чи там кад се Њ. В. по вра ти ло ов дје из Ник ши ћа, и на ре ђе но ми је да ти 
за хва лим, што сам из о ста вио, јер ти се то и са мо го во ри, а ти знаш да не 
ба да ва ди шем.

То ли ко од но сно мо јих ду жно сти пре ма те би, да убла жим тво је при јет ње. 
Ја од г. Са ви ћа ни је сам при мио ни ка ква пи сма, не ка знаш! А с њим и не-

мам по сла, не го са „мла дим си ла ма“ Ма ти чи ним, ко ји ма не ћу оста ти ду жан.
Са да сам у по слу са Ва ти ка ном због до сто јан ства Pri ma tis Se r bli ae, о 

че му ћеш би ти чи тао мо је пр во и дру го са оп ште ње, а на дам се да ће мо ус пје-
ти. Је си ли чи тао онај исто риј ски пре глед овог до сто јан ства срп ско-ка то лич-
ке цр кве, што иза шао у за дар ском Срп ском Гла су? Та мо шњи ва ши ли сто ви, 
да Бог ме, има ју пре че га по сла са Па три јар хом Бран ко ви ћем14 и ме ђу соб ним 
тр ве њем!...

Одо вле ни шта но во већ да смо сви здра во и ве се ло, што же лим и те би 
и тво ји ма!

Твој ста ри при ја тељ и по бра тим
Л. То ма но вић

13 Вје ро ват но се ра ди о Ри сту По по ви ћу (ро ђе ном на Це ти њу, 1871), ка сни јем ми ни-
стру фи нан си ја Кра ље ви не Цр не Го ре (1913–1915). 

14 Ге ор ги је Бран ко вић (Кул пин, 1830–Срем ски Ка р лов ци, 1907). 
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Go ran М. Mak si mo vic

LA ZA RA TO MA NO VIC’S UN PU BLIS HED LET TERS SENT TO  
ALEK SAN DAR SAN DIC TO NO VI SAD IN THE PE RIOD  

BET WE EN 1878. AND 1901.

S u m  m a r y

In the es say, in the form of sci en ti fic ma te rial are de scri bed and pre pa red for prin-
ting eight un pu blis hed let ters by La zar To ma no vic (1845–1932), that the ma nu script 
de part ment of Ma ti ca Srp ska, and sent to No vi Sad in the pe riod bet we en 1878 and 1901, 
to ser bian wri ter Alek san dar San dic (1836–1908), a long ti me mem ber of Ma ti ca Srp ska, 
hi sto rian, aut hor, cul tu ral wor ker and po li ti cian, pro fes sor of ser bian lan gu a ge in the 
ser bian gymna si um in No vi Sad. From the let ters we find out de ta ils abo ut To ma no vić 
in ten si ve co o pe ra tion and con tacts with No vi Sad li te rary and in tel lec tual eli te, and af ter 
the com ple tion of tra i ning and his re tur ning to Her ceg No vi in 1874, and then de par tu re 
to Ce ti nje in 1888, whe re he wor ked for im por tant jobs in the sta te ad mi ni stra tion of 
Mon te ne gro all by the end of pro fes si o nal ca re er. 

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за срп ску и ком па ра тив ну књи жев ност
go ran.mak si mo vic @fil fak.ni.ac.rs
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UDC 811.163.41’373.46:392.8(497.113)(082)
UDC 811.163.41’373.46:641.55(497.113)(082)

МО НО ГРА ФИ ЈА О ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ ОБ РЕД НОЈ ТР ПЕ ЗИ

(Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни . На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не.  
Со фи ја Ми ло ра до вић (прир.). Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2014, 160 стр.)

Имам за до вољ ство да го во рим о те мат ском збор ни ку ОБ РЕД НА ПРАК СА 
– РЕ ЧИ МА О ХРА НИ • На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не, ко ји је ре зул-
тат ра да на ин тер ди сци пли нар ном про јек ту Кул ту ра ис хра не у Вој во ди ни кроз 
об ред ну прак су. Лин гви стич ки и ет но ло шки аспект, у окви ру Ма ти це срп ске, 
од но сно ње ног Оде ље ња за књи жев ност и је зик (про јект ни пе ри од 2009–2012). 
Проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић је би ла но си лац про јек та а са да се по ја вљу је у уло зи 
при ре ђи ва ча књи ге и као је дан од ау то ра oбјављених при ло га; она пот пи су је и увод-
ни текст под на сло вом О овој књи зи. О са мом про фи лу од но сно за ми сли нај бо ље 
да ци ти рам из ње не увод не ре чи: „...про је кат је осми шљен са на ме ром да се што 
све о бу хват ни је пред ста ви кул ту ра ис хра не на про сто ру Вој во ди не кроз об ред ну 
прак су – и са ет но ло шког и са лин гви стич ког ста но ви шта.“

Мо ја ге не ра ци ја је зна ла да сум ња, ми слим с раз ло гом, у по мод но со ли ра ње 
у фин ги ра ној ин тер ди сци пли нар но сти, без чвр шће уте ме ље но сти у ве ри фи ко ва ним 
и ета бли ра ним на уч ним ди сци пли на ма. Ме ђу тим, ет но ло ги ја и на у ка о је зи ку у 
срп ској тра ди ци ји, с Ву ком као ро до на чел ни ком (до вољ но је на при мер по гле да ти 
са мо од лич ну рас пра ву Ми лен ка Фи ли по ви ћа у 17. књи зи Са бра них де ла Ву ка 
Ка ра џи ћа Ет но граф ски спи си, Про све та, Бе о град, 1972, стр. 513–573), сту па ју на 
сце ну на уч них ди сци пли на у нас углав ном сра сле, обе на из ве стан на чин као из раз 
на род ног и про све ти тељ ског ду ха. Срп ска ди ја лек то ло ги ја је, уз то, ду жник Јо ва на 
Цви ји ћа и ње го ве шко ле, у кла сич ној ди ја лек то ло ги ји, а по ка зу је се и у мо дер ној, 
нај пре у при сту пу те ми као не за о би ла зном упо ри шту у ет но-исто риј ском од но сно 
исто риј ско-ге о граф ском си ту и ра њу го во ра ко ји се ис тра жу је, а по пра ви лу и у 
за кљу чи ва њи ма, у тра же њу ду бљег и „ви шег“ сми сла оба вље них по сло ва. (Уо ста-
лом, пр вом срп ском и хр ват ском лин гви стич ком кар том сма тра се она ко ју је об ја вио 
хр ват ски ет но лог Бра та нић о ра лу и ње го вим де ло ви ма, а ра ли ца је из гле дом као 
„пре сли ка на“ с фре ске из Ви со ких Де ча на.) 

Мо жда баш за хва љу ју ћи цви ји ћев ској ет но граф ској шко ли на ша ди ја лек то ло-
ги ја – ко јој не рет ко, ола ко и нео ба зри во, при до да је мо ква ли фи ка ци ју тра ди ци о нал на 
(ако би се то чи та ло, с по пу стом, за ста ре ла) – има бит них обе леж ја мо дер но сти. Из 
пер спек ти ве ди ја лек то ло га, чи ни нам се, ви ше ми чи та мо и ци ти ра мо ет но ло ге 
не го они нас. Као при мер и илу стра ци ју да на ве дем да не мо гу да раз у мем за што 
у не ким но ви јим (ет но)ге о граф ским еди ци ја ма о Вој во ди ни ни на спи ску ли те ра ту ре 
не ма дво том не мо но гра фи је Па вла Иви ћа, Жар ка Бо шња ко ви ћа и Гор да не Дра гин 



о го во ру Ба на та, а сам увод има то ли ко са бра них, али и са свим но вих бит них по-
да та ка о ста нов ни штву, о исто ри ји и о по ре клу име на по је ди них ме ста. (Зар на 
при мер и за со лид но оба ве ште не ни је из не на ђу ју ћи по да так да на зив Мо крин има 
ма ђар ску ети мо ло ги ју?) При ли ка је ово и да им се скре не па жња на раз не ти по ве 
(ет но)лин гви стич ких атла са (сло вен ских – на ци о нал них и оп ште сло вен ских, бал-
кан ских, кар пат ско-бал кан ских, ре ги о нал них, те мат ских и др.). На рав но, и из са мих 
је зич ких фа ка та мо гу се иш чи та ва ти ва жне исто риј ске и ет но граф ске ин фор ма-
ци је. До дат ни је то раз лог да се овој за јед нич кој књи зи об ра ду је мо, за јед нич кој и 
у ау тор ском сми слу. Ве ро ват но у то ме има уде ла, по ред мо дер но сти (што у пот пу-
но сти не по кри ва тер мин ин тер ди сци пли нар ност), и не ко ли ко успе лих „ка дров ских 
тран сфе ра“ – нпр. ко ле ги ни це Би ља не Си ки мић, на крат ко и Со фи је Ми ло ра до вић 
из лин гви сти ке у ет но лин гви сти ку, ет но ло ги ју и бал ка но ло ги ју, а Љу бин ко Ра ден-
ко вић је под јед на ко наш за јед нич ки ка дар; за јед нич ким мо же мо сма тра ти и све 
на ше углед ни је ети мо ло ге из бе о град ске ети мо ло шке шко ле, с Алек сан дром Ло мом 
на че лу.

Али да по ђем ре дом, и украт ко:
1. О ОВОЈ КЊИ ЗИ /при ре ђи вач Со фи ја Ми ло ра до вић/: Ин фор ма тив но, са др жи 

оно што је ну жно, с при ме ре но скром ном, од но сно не пре тен ци о зном ин то на ци јом. 
(Ка ко би Ра до сав Бо шко вић ре као: Ни ма ло, ни мно го. Та ман ко ли ко тре ба.)

2. Љи ља на Не дељ ков: ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ РИ ТУ АЛ НЕ КУ ЛИ НАР СКЕ ЛЕК СИ-
КЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ – ДО ПРИ НОС УПО ЗНА ВА ЊУ КУ ЛИ НАР СКЕ ЛЕК СИ КЕ. – Из 
бо га те гра ђе, углав ном из Шај ка шке, на сто ји да из дво ји, и углав ном успе ва, иа ко 
на огра ни че ном кор пу су, да дâ обра зац се ман тич ке ин тер пре та ци је, од но сно лек-
си ко граф ске и лек си ко ло шке об ра де де ла ри ту ал не ку ли нар ске лек си ке, ко ја, да 
до дам, по пра ви лу ни је са мо ре ги о нал на. По себ ну вред ност пред ста вља ре ла тив но 
ши рок спи сак ли те ра ту ре, ко ји из ла зи из окви ра ци ти ра не у са мом при ло гу.

3. Со фи ја Ми ло ра до вић: ЕТ НО ДИ ЈА ЛЕК ТО ЛО ШКИ ПРИ СТУП КУЛ ТУ РИ 
ИС ХРА НЕ КРОЗ ОБ РЕД НУ ПРАК СУ. – На ма те ри ја лу из Ер де ви ка и Па ра га. – Рад 
ис ка че из уо би ча је ног при сту па у слич ним при ло зи ма, што се на ја вљу је већ пр вом 
ре че ни цом у ап страк ту: „Ов де се пред ста вља је дан мо гу ћи мо дел ет но ди ја ле кат ског 
рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек се ма ре ле вант них за кул ту ру об ред не ис хра не...“ 
Рек ци ја се по ка зу је или илу стра тив ним кон тек стом у ко јем се ре а ли зу је не ки мор-
фо ло шки об лик кон крет ног гла го ла из од ред ни це или се пак кон текст чи та као 
на ста вак гла го ла-од ред ни це. (За то по вр шан чи та лац мо же по ми сли ти да је у исеч ку 
кон крет на лек се ма, мо жда пре ви дом, ис пу ште на.) С на ме ром или не, ми слим да је 
ко ле ги ни ца Ми ло ра до вић овим при ло гом скре ну ла па жњу на две вр сте сла бо сти го-
то во свих на ших тер ми но ло шких реч ни ка, од но сно по ку ша ја те ма ти зо ва ња оп штег 
лек си ко на: (1) ка ко на ћи гра ни цу из ме ђу оп ште и тер ми но ло шке лек си ке, по себ но 
оне ко ја ни је екс пли ци ра на име ни ца ма и (2) ка ко из дво је не гла гол ске ре чи кон крет-
не се ман ти ке, су же не на „те ма ти зо ван“ сег мент, лек си ко граф ски пред ста ви ти. За 
при ло ге ова кве и слич не вр сте она је, ми слим, на шла при хва тљи во ре ше ње, еко-
но мич но и еле гант но. (Син так си ча ри и се ман ти ча ри и ина че при го ва ра ју лек си ко-
гра фи ма да ни су на шли обра зац об ра де из ко јег би се ви де ло ка ко кон крет на реч 
функ ци о ни ше у „ствар ном“ је зи ку. Лек си ко гра фи пак, имам ути сак, ве ру ју (екс пли-
цит но не од го ва ра ју, а мо гли би, од но сно има ју уз врат не ар гу мен те) да се од реч ни ка 
оп штег ти па пре ви ше оче ку је. Та пи та ња се ре ша ва ју лин гви стич ким реч ни ци ма, 
нпр. рек циј ским, реч ни ци ма ва лент но сти и сл.) 

4. Ми ли на Ива но вић-Ба ри шић: ХЛЕБ У ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОЈ КУЛ ТУ РИ 
СР БА У ВОЈ ВО ДИ НИ. – У при ло гу се све стра но са гле да ва за што је хлеб „ва жан 
сег мент раз ли чи тих ви до ва оку пља ња“ и у сва ко днев ном жи во ту и у ре ли гиј ским 
об ре ди ма. Жи та ри це од но сно хлеб су би ли „фак тор одр жа ва ња и пре жи вља ва ња 
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/људ ске/ за јед ни це“, што је ле по, мно го знач но и све вре мен ски, сим бо лич но из ра-
же но из ра зом – хлеб наш на су шни. [Наравно, у овом те мељ ном при ло гу не ма ни 
тра га ове мо је па ро ла шке и уоп шта ва ју ће нон ша лан ци је.]

5. Дра га на Ра до ва но вић: ХЛЕБ И ОБ РЕД НА ПРАК СА У ВОЈ ВО ДИ НИ – ет но-
лин гви стич ки оглед. – Тач ни ји на слов био би, сро чен из под на сло ва у са мом ра ду: 
ОБ РЕД НИ ХЛЕ БО ВИ КРОЗ КА ЛЕН ДАР СКИ И ЖИ ВОТ НИ ЦИ КЛУС. (Не при-
јат но ми је што сам про пу стио да су ге сти ју дам у ре цен зи ји, пре штам па ња.) Има 
зна чај них но ви на у гра ђи ко ју до но си, али вред ни јом вр ли ном сма трам на чин пре-
зен то ва ња об ред них „но се ћих ре чи“, ко ји се мо же ква ли фи ко ва ти не лек си ко граф-
ским, а до вољ но пре глед ним и спрет но сме ште ним у из вор ни, кон крет ни оби чај ни 
кон текст у об ре ду ко ји те че, без сво ђе ња и до те ри ва ња сни мље ног тек ста. (Из гле да 
да су ет но ло зи скло ни ји пре сти ли за ци ји сни мље ног ма те ри ја ла не го ди ја лек то ло-
зи. Ин си сти ра ње на из вор но сти, ве ру јем, има ши ри сми сао: мо жда ће се у не ким 
ка сни јим чи та њи ма по ме ра ти на гла сци, мо же се ис по ста ви ти да је јед на ко ва жна 
или ва жни ја не ка ни јан са ко је са да ни смо све сни.) 

6. Дра га на Ра до ји чић: АУ ТЕН ТИЧ НИ ГО ВОР ХРА НЕ. – Не мо гу да не ци ти-
рам мо то овог при ло га: Ни је ла ко за го спо да ри ти бе стид ним сто ма ком. (Ју стин 
По по вић) (Е па сад при знај да си гур ман!) Рад ка кав се и оче ку је од афир ми са ног 
ет но ло га: те о риј ско раз ма тра ње кул ту ре ис хра не, усло вље не дру штве ним, исто риј-
ским, кли мат ским и дру гим фак то ри ма, и све то ви ђе но као до при нос на ци о нал ној 
кул тур ној ба шти ни, с до дат ком да је хра на у на шем вре ме ну „до би ла ста тус ве ли-
ког „свет ског пут ни ка“ у ра зно вр сним сво јим об ли ци ма – од се ме на до зго то вље-
ног је ла.“

7. Би ља на Си ки мић: ИС ТРА ЖИ ВАЧ ЈЕ ПРИ СУ ТАН: ХРА НА КАО ТЕ МА И 
ПО ВОД ЗА РАЗ ГО ВОР И РАЗ МИ ШЉА ЊЕ. – На рав но, у кон тек сту на зна че не те ме 
и под руч ја, али и са упо зо ре њи ма да по сто је ло кал ни (или, ако се та ко мо же ре ћи 
– ло кал ни ји) сте ре от пи. Зна лач ки и по уч но, као и мно гим дру гим ње ним ра до ви-
ма. Да се ма ло на ша лим на ра чун на шег есна фа: оти шла је ко ле ги ни ца Си ки мић 
да ље од оног упу та ди ја лек то ло зи ма – тра жи ба ке и стри не, ро ђе не у том се лу, у 
го ди на ма, али ипак да има ју ко ји зуб ви ше! 

8. Ма ја Сто кин: ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ СЕ МАН ТИЧ КОГ ПО ЉА РИ ТУ АЛ
НА ХРА НА У БО ЖИЋ НИМ ОБИ ЧА ЈИ МА СТА РО СЕ ДЕ ЛА ЦА НО ВОГ СА ДА. – 
Гра ђу је са ку пи ла у ста ром је згру Но вог Са да: Са лај ка, Под ба ра и Рот ква ри је, a у 
при ло гу је са же то и ко рект но из ло жи ла. (Да се ра ни је ро ди ла и те му об ра ди ла, 
ушла би у Ен це кло пе ди ју Но вог Са да Ду шка По по ва, на на чин на ко ји је ис так ну-
то ме сто до би ла на ма дра га, ва жна и дра го це на Гор да на Ву ко вић.)

9. Са ња Ву ји но вић: ЕТ НО ЛИН ГВИ СТИЧ КА АНА ЛИ ЗА СЕ МАН ТИЧ КОГ 
ПО ЉА РИ ТУ АЛ НА ПИ ЋА У БО ЖИЋ НИМ ОБИ ЧА ЈИ МА. – Гра ђа је при ку пље на 
на про сто ру се ве ро за пад ног Сре ма (а та мо има шта да се пи је, и ина че, не са мо за 
Бо жић, и не са мо ри ту ал но). Ово схва ти те као су ви шну и не злу ра ду по ша ли цу, 
јер на при мер мо жда је нај за ни мљи ви ји сег мент ра да: ЈЕЛ ВО ДА ЈЕ ВА ЖНИ ЈА 
ОД СВЕ ГА.

10. Људ ми ла Шај ти нац: СВИ ЊО КОЉ – МЕ СНИ ВА ТРО МЕТ, ЗО РОМ РА НО. 
– Све од оби чај ног и ри ту ал ног до тр пе зе о сви њо ко љу, укљу чу ју ћи и по пис сви-
њо кољ ских је ла с (при ме њи вим) ре цеп ти ма, и с пе смом (у до дат ку) Ане Бер те из 
Ин ђи је За би јач ка. (И пе сма је пи са на с ис ку ством!)

закљуЧак. Мо но гра фи ја је при мер до бре иде је, зна лач ки клон ци пи ра не, во ђе-
не и оства ре не. Она нам из ла же вој во ђан ску об ред ну тр пе зу са Ср би ном као до-
ма ћи ном, ко ји на рав но ни је сам, већ у окру же њу дру гих кул ту ра и дру гих је зи ка. 
А стао је ов де, из јед ног аспек та, цео жи вот: и ра ђа ње, и ра дост, и ту га жи вље ња, 
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и смрт, као крај или као по че так. У тим ри ту а ли ма смо и ми и, чак ви ше, они пре 
нас. Као кад слу ша те и гле да те ака де ми ка Је ро ти ћа и култ ну еми си ју Ага пе. 

И на кра ју: ле по том књи ге се ба ви ла Ву ки ца Ту ца ков и учи ни ла је ле пом и за 
дар и као под сет ник на ста ра вре ме на, об ред ни и сва ко днев ни; суд би на про јек та, 
од иде је до књи ге и да на шње при го де, као и обич но умно го ме за ви си од тру да Јул-
ки це Ђу кић. За хвал ни су им за то и Ма ти ца и уче сни ци на про јек ту.

_____________________________________
У Ма ти ци срп ској, 15. де цем бра 2015. г.

Др Ма то Пи жу ри ца
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

ma to pi zu ri ca @e u net.rs 

UDC 811.163.41’282(497.11-14)

НО ВИ ПРИ ЛОГ ПО ЗНА ВА ЊУ СТУ ДЕ НИЧ КИХ ГО ВО РА

(Гор да на Дра гин. Го во ри у сли ву Сту де ни це: Увод, фо не ти ка, тек сто ви.  
Но ви Сад: Ти ски цвет, 2015, 280 стр.)∗

Из ра зи то сло же ну фи зи о но ми ју го во ра у сли ву Сту де ни це, на ста лу, из ме ђу 
оста лог, услед раз ли чи тих ми гра ци о них стру ја ња на да том под руч ју, пар ци јал но 
је опи сао Ви дан Ни ко лић у окви ру сту ди је  Мо ра вич ки и гор њо сту де нич ки го во ри 
(Бе о град 2001), ко ја је за пред мет има ла син хро ниј ску де скрип ци ју „основ них фо-
нет ских, мор фо ло шких и ак це нат ских цр та (...) го во ра (...) у гор њем и сред њем сли ву 
(Го лиј ске) Мо ра ви це и у гор њем то ку Сту де ни це“ (11).1 Kако ис ти че ау тор, „мо ра-
вич ка зо на ис тра же на је ин тен зив ни је, а гор њо сту де нич ка екс тен зив ни је“ (12).

Мо но гра фи ја Гор да не Дра гин Го во ри у сли ву Сту де ни це: Увод, фо не ти ка, 
тек сто ви пред ста вља но ви при лог по зна ва њу сту де нич ких го во ра, ко ји је про ис-
те као из док тор ске ди сер та ци је, од бра ње не 2004. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду, и ве ћег бро ја чла на ка по све ће них је зич ким по је ди но сти ма у 
го во ру „за се ла ка уз Сту де ни цу“ (7, 31–32).2

Књи га са др жи сле де ће це ли не: I УВОД (15–33), II АК ЦЕН ТУ А ЦИ ЈА (34–102), 
III ВО КАЛ СКИ СИ СТЕМ (103–150), IV КОН СО НАНТ СКИ СИ СТЕМ (151–197), 
V ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА (198–212), VI ИЗА БРА НИ ТЕК СТО ВИ (213–259), 

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског 
је зич ког про сто ра (178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Да та сту ди ја, пре ма ау то ро вим ре чи ма (2001: 4, 11), пред ста вља не знат но из ме ње ну 
и до пу ње ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је ко ја је под на сло вом Го вор мо ра вич ког кра ја 
од бра ње на 1991. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

2 Пре глед ли те ра ту ре ко ја об ра ђу је не ке је зич ке аспек те ове обла сти в. у николић 2001: 
37−43 и драГин 2015: 26−32.
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VII СКРА ЋЕ НИ ЦЕ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА (260–271), VI II КАР ТЕ (272–279). Увод ној 
це ли ни прет хо де реч ау то ра (7) и са же так на срп ском (9) и ен гле ском (10) је зи ку.

У увод ном по гла вљу ау тор ка нас ин фор ми ше о ге о граф ском по ло жа ју, на се-
ље но сти и зна ча ју сли ва Сту де ни це у про шло сти, да на шњим на се љи ма на да том 
под руч ју, по ре клу и но ви јим кре та њи ма ста нов ни штва, бро ју ста нов ни ка и до ма-
ћин ста ва, еко ном ским при ли ка ма, не ким де та љи ма из то по но ма сти ке сту де нич ког 
кра ја, до са да шњим је зич ким ис пи ти ва њи ма да те обла сти, те о свом ра ду на те ре-
ну и об ра ди при ку пље ног ма те ри ја ла. Са зна је мо да је ис тра жи ва њем обу хва ће но 
26 на се ља на под руч ју ива њич ке и кра ље вач ке оп шти не и да је ко ри шће на и кон-
трол на гра ђа из „ко сов ско -ре сав ских пунк то ва“ Ушће и Гок ча ни ца и „зет ско-сје-
нич ког пунк та“ Гра дац (19). Кор пус ис тра жи ва ња фор ми ран је на осно ву ау тор ки них 
раз го во ра с ин фор ма то ри ма, ко ји су сни ма ни кад год је то би ло мо гу ће, и ди ја ло га 
ко је су во ди ли ин фор ма то ри а ко је је ау тор ка слу ша ла и бе ле жи ла. При том је гра-
ђа за бе ле же на и од „мла ђе по пу ла ци је“ (32).

Цен трал ну те му дру гог по гла вља пред ста вља ју ин вен тар и ди стри бу ци ја 
про зо де ма у ис пи ти ва ним го во ри ма.Ука зу је се на де ли мич ну по твр ђе ност про зо-
диј ског си сте ма ти пич ног за ко сов ско -ре сав ски ди ја ле кат, те на за хва ће ност да тих 
го во ра но во што кав ским пре но ше њем ак цен та, при че му се у го во ри ма гор ње Сту-
де ни це за па жа ве ћи број по твр да но во што кав ске ак цен ту а ци је ти па птала,глвом,
жѐну,комшѝлак,братàница (80), док се у не ким де ло ви ма до њо сту де нич ке зо не 
бе ле жи и нео а кут (пре ма ау тор ки ној тер ми но ло ги ји [метатонијски] акут).

У тре ћем по гла вљу утвр ђу ју се ин вен тар и ди стри бу ци ја во ка ла, те раз ли чи-
те во кал ске ал тер на ци је на сту де нич ком под руч ју. С раз ло гом, по себ на па жња по-
све ће на је ре флек са ци ји ја та. Ис ти че се да у го во ри ма до ње Сту де ни це јат да је 
ре флекс /е/ у ве ћи ни слу ча је ва а да је сред њи и гор њи део сли ва пре те жно ије кав-
ски. Исто вре ме но се на гла ша ва да је у до њо сту де нич кој зо ни ије ка ви зам нео спо ран 
у не ким ка те го ри ја ма и лек се ма ма, као што се и у гор њо сту де нич кој зо ни сре ће и 
екав ски ре флекс у ве ћи ни по ло жа ја. За па жа се да ије кав ски из го вор чу ва ју ста ри ји 
љу ди и то са мо у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји. Вред на за со ци о лин гви стич ка раз ма-
тра ња да те про бле ма ти ке је и на по ме на да се ије кав ски сма тра ар ха ич ним и да је 
го то во „сра мот но њи ме го во ри ти ван сво је окућ ни це“ (110).

Че твр то по гла вље ба ви се ин вен та ром кон со на на та, из го во ром /ј/, /в/, /н/ и /л/, 
те раз ли чи тим кон со нант ским ал тер на ци ја ма у сту де нич ким го во ри ма. Скре ће се 
па жња на ни ску фре квен ци ју и фа кул та тив ну ре а ли за ци ју гла со ва /ф/, /х/и /s/ (уп. 
нпр. трȅфи≈ трȅви[168]; хлâд≈ лâд[161]; бsóве ≈ бзóве, Бsовк≈ Бзовк[170]), те 
на из у зет ну по ја ву гла со ва // (у Гок ча ни ци, кон трол ном пунк ту) и /ć/.

У пе том по гла вљу су ми ра ју се за јед нич ке и ди фе рен ци јал не осо би не гор њо-
сту де нич ких и до њо сту де нич ких го во ра, на кон че га се пр ви при па ја ју зет ско -сје-
нич ком, а дру ги ко сов ско-ре сав ском ди ја ле кат ском ком плек су.

Ше сто по гла вље пред ста вља ју ди ја ле кат ски тек сто ви об ли ко ва ни у ду ху кла-
сич не срп ске ди ја лек то ло ги је.

У сед мом по гла вљу на во де се спи сак скра ће ни ца и ко ри шће на ли те ра ту ра, 
ко ју пре вас ход но чи не ди ја лек то ло шки ра до ви по све ће ни што кав ским го во ри ма.

По след ње по гла вље са сто ји се од не ко ли ко лин гво ге о граф ских ка ра та, на 
ко ји ма је (уз узи ма ње у об зир ста ња у су сед ним го во ри ма, пре све га) пред ста вљен 
ге о граф ски рас по ред ду го у зла зног ак цен та ван пе нул ти ме, нео а ку та, по сле ак це-
нат ских ду жи на у при ме ри ма ти па нмā и ȁмбāр, те кон ти ну а на та ја та под ду гим 
уз ла зним ак цен том и крат ког ја та  и за /т/, /д/, /л/, и ге о граф ске кар те да те обла сти 
на ко јој су ма пи ра ни спо ме ни ци и ста ра на се ља „по С. Ђу ри ћу и са рад ни ци ма” (279).

У це ли ни по сма тра но, реч је о сту ди ји ура ђе ној ма ње-ви ше у те о риј ско -ме то-
до ло шким окви ри ма кла сич не срп ске ди ја лек то ло ги је ко ја нам пру жа дра го це ну 



гра ђу и осно ву за да ља и дру га чи ја про ма тра ња је зич ких ва ри је те та на сту де нич-
ком под руч ју. 

Др Дан ка Г. Уро ше вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
dan ka ur@ff.uns .ac.rs

UDC 821.163.41:003-028.31(049.32)

КО ДЕКС СА НАЈ СТА РИ ЈИМ СА ЧУ ВА НИМ РУ КО ПИ СНИМ  
БУ КВА РОМ КОД СР БА

(То ми слав Јо ва но вић, Ди ми три је Е. Сте фа но вић (прир.).  
Вен цло ви ћев сен тан дреј ски бу квар. Бу дим пе шта ‒ Бе о град:  

Ра ди о ни ца Вен цло вић ‒ Ар те, 2013)

На кон Ве ли ке се о бе, као што је по зна то, Сен тан дре ја по ста је јед но од но вих 
кул тур них и ду хов них сре ди шта Ср ба на угар ским про сто ри ма, ме сто где су се 
оку пи ли чу ве ни Ра ча ни, на ста вља чи сред њо ве ков не ру ко пи сне тра ди ци је у ду ху 
срп ско сло вен ске пи сме но сти. Ме ђу уче ни ци ма ових сен тан дреј ских ра чан ских 
мо на ха-учи те ља, сва ка ко је на у оч љи ви ја фи гу ра уче ни ка Ки при ја на Ра ча ни на – 
Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, вред ног труд бе ни ка ко ји је пре пи сао и пре у ре дио 
око 20.000 стра ни ца ру ко пи сних књи га на срп ско сло вен ском и срп ском на род ном 
је зи ку. Упра во је у Сен тан дре ји, дав не 1717. го ди не, овај ху ди пи сац са ста вио сво-
је пр во де ла ни је – ко декс са нај ста ри јим ру ко пи сним бу ква ром Ср ба. Тре ба ло је да 
про ђе ско ро два ве ка па да ова вред на ру ко пи сна књи га на срп ско сло вен ском је зи ку 
(ко ја се да нас чу ва у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти под бро јем 141) 
бу де при ре ђе на и до ступ на ши рем чи та ла штву. 

У овом из да њу ори ги нал ни ру ко пи сни текст пред ста вљен је и при ре ђен на 
ви ше на чи на: (1) фо то ти пи јом, ка ко би ве ро до стој но осли ка ла књи гу из 18. ве ка, (2) 
пре пи сом са ори ги на ла, (3) пре во дом на са вре ме ни срп ски је зик и (4) тран скрип ци јом. 

И пре пис и тран скрипт и пре вод, ре а ли зо ва ни бес пре кор но и крај ње сту ди о зно, 
пра те ори ги нал до нај сит ни јег гра фиј ског де та ља, чи ме је чи та ње и раз у ме ва ње 
Бу ква ра знат но олак ша но. Ова квим на чи ном при ре ђи ва ња – у ви ше ви до ва и са 
раз ли чи тих аспе ка та – пу бли ка ци ја по ста је при сту пач ни ја ши ро ком кру гу за ин те-
ре со ва них чи та ла ца, што по себ но до ла зи до из ра жа ја у по след њем па су су књи ге, 
где се ау тор из ви ња ва што је књи га на пи са на збр даздо ла, јер се та да на ла зио у ту ђој 
зе мљи, где је и остао због, ка ко сам ка же, не згод ног вре ме на све док књи га не по
ста де де бе ла.

Дру ги део ове пу бли ка ци је при па да сту ди ја ма при ре ђи ва ча овог из да ња ‒ Ди-
ми три ја E. Сте фа но ви ћа и То ми сла ва Јо ва но ви ћа, ко ји о Бу ква ру го во ре са два раз ли-
чи та гле ди шта. На и ме, док Д. Сте фа но вић да је де та љан опис сва ког одељ ка Бу ква ра, 
Т. Јо ва но вић па жњу, пре све га, по све ћу је исто ри ја ту, суд би ни и на ме ни ру ко пи са.
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Ду го се, на и ме, у на у ци при хва та ло ми шље ње Сто ја на Но ва ко ви ћа да је реч 
о пре пи су Ки при ја на Ра ча ни на. Го во ре ћи о то ме ка ко је Бу квар ис кљу чи во де ло 
Вен цло ви ћа, бу ду ћи да га ода ју и је зик и стил, Љуп ка Ва си љев до ка за ла је су прот но 
у свом на уч ном ра ду Бу квар из 1717. го ди не – де ло Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло
ви ћа. Упо ре див ши ру ко пи сне тра ди ци је Ки при ја на Ра ча ни на и Вен цло ви ћа, уо чи ла 
је да је ово за и ста Вен цло ви ће во де ло, пре све га због то га што је Вен цло вић све шчи-
це и ли сто ве обе ле жа вао не у јед на че ним дук ту сом при ли ком пи са ња об ли ка сло ва 
<ѣ, т, з, к, е>, као и упо тре бом по себ них сло ва/слов них ком би на ци ја при ли ком 
обе ле жа ва ња/ђ/ и /ћ/. По ред то га, ово де ло је на ба вље но са гру пом дру гих Вен цло-
ви ће вих ру ко пи са, што је пред ста вља ло олак ши цу при до но ше њу ова кве од лу ке. 
Уз на ве де не по дат ке о ау тор ству, Д. Сте фа но вић у сво јој сту ди ји, исто и ме ној с 
на сло вом књи ге, да је и де та љан опис из гле да и са др жа ја ру ко пи са. Реч је, на и ме, 
о ру ко пи сној књи зи, па пир ног фор ма та 145x90 мм, ко ја са др жи 76 све за ка по 8 
ли сто ва, ну ме ри са них арап ским бро је ви ма. Књи га је твр дог по ве за, из ра ђе ног од 
ви зан тиј ских да шчи ца, пре сву че на сме ђом ко жом са сла бо ви дљи вом фло рал ном 
ор на мен ти ком. Вред ним се чи ни и по да так ко ји го во ри ка ко је упра во ова кав по вез 
из ра ђен у Сен та на дре ји, у ра чан ској пре пи си вач кој шко ли. Оно што от кри ва ху дог 
пи сца је сте јед на скром ни ја илу ми на ци ја ру ку, што ука зу је на зна чај ор на мен ти ке 
у овом де лу: у Бу ква ру се на ла зи је дан цр теж, три за ста ви це, ини ци ја ли, ини ци јал-
на сло ва раз ли чи те ве ли чи не, укра си око њих, као и сти ли зо ва ни на сло ви. Вен цло-
вић ва жне и цен трал не тек сто ве ис пи су је цр ном бо јом, док оне ма ње ва жне или пак 
не ке мар ги нал не де ло ве тек ста ис пи су је цр ве ним ма сти лом. Цр ну бо ју ко ри сти при 
цр та њу цр те жа и за ста ви ца, чи ме је ја сно на гла ше на њи хо ва ва жност и по сто ја ност. 

Са др жај ру ко пи са од го ва ра про фи лу де ла. Од увод ног об ја шње ња о то ме ка ко 
се тре ба пре кр сти ти и од пред ста вља ња азбу ке устав них и бр зо пи сних сло ва, у Бу
ква ру су на ве де ни мо де ли за уве жба ва ње чи та ња дво слов них и тро слов них сло го-
ва и тро сло жних ре чи, а по том уа збу че не гру пе ре чи под ти тла ма, као и уа збу че но 
шти во ре че ни ца са ду хов ним по ру ка ма. Са др жај књи ге по том је ори јен ти сан ка 
ве ри (на во де се мо ли тве о руч ку, ве че ри, спа ва њу, де сет Бо жи јих за по ве сти, из ла-
га ње о ве ри Св. Авро си ма, Св. Ав гу сти на, Св. Мак си ма, као и обра ћа ње Све тој 
Тро ји ци, не бе ским чи но ви ма и Свим Све ти ма). Ко нач но, шти во је за о кру же но 
тек сто ви ма о ода но сти и при ја тељ ству, као и оним у ко јем се Вен цло вић из ви ња ва 
због гре ша ка ко је је по чи нио у пи са њу, мо ле ћи за њи хов ис пра вак. 

Основ ни текст ру ко пи са пи сан је по лу у став ним пи смом са бр зо пи сним еле-
мен ти ма. С дру ге стра не, тек сто ви на мар ги ни или пак по је ди ни кра ћи де ло ви 
ис пи си ва ни су ис кљу чи во бр зо пи сом. При ме ће не су гре шке у пи са њу, што се огле-
да у пре цр та ва њу. При ре ђи вач ру ко пи са Д. Сте фа но вић при ме ћу је и вр сту тај но пи-
са, као и та да шње пра ви ло да јед но сло во има ви ше об ли ка (на при мер, сло во <ѡ> 
ја вља се у три фор ме, а сло ва <о, с, т> у две). За бе ле же но је са мо де бе ло јер <ъ>, 
<ћ> има гла сов ну вред ност /ћ/ и /ђ/, а у упо тре би је и <џ>. Ру ко пис пред ста вља спо-
ме ник из по след ње фа зе срп ско сло вен ске пи сме но сти. Ор то гра фи ја са др жи обе-
леж ја ре сав ске шко ле, али и пра во пи сне спе ци фич но сти по сле ре сав ског пе ри о да. 
По не где се сре ћу и по ср бље ни об ли ци. Пра во пис је јед но је ров ски, јер се углав ном 
ко ри сти де бе ло јер. Д. Сте фа но вић при ме ћу је ста ро сло вен ску и срп ско сло вен ску 
во ка ли за ци ју по лу гла сни ка, док сва ком сло ву по на о соб по све ћу је оде љак па жње. 
За са мо гла снич ко р и л у о ча ва јед ну пра вил ност ‒ пи са ње уз по моћ па јер ка, тј. <р>, 
од но сно <л>, док се сло во <ї> упо тре бља ва у раз ли чи тим гла сов ним вред но сти ма 
‒ као ду го /и/ и/или као гру пе /иј/ и/ији/ (прєславнїи мравїй, божїи), али се ја вља и ис пред 
дру гих са мо гла сни ка (сїю, здравствїа). Уо че но је да је сло во <й>, иа ко не по сто ји у 
Вен цло ви ће вој азбу ци, ве о ма че сто упо тре бља ва но у Бу ква ру у вред но сти /ј/ на 
ети мо ло шки оправ да ном ме сту. На ла зи се че сто код гла го ла у им пе ра ти ву, али се 
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спо ра дич но ја вља и на ме сту сло ва <ј>, као у при ме ри ма: лѣвой, ωтрєй. Пре јо то ва ни 
су гла сни ци/ја /, /је/, /ју/ бе ле же се по мо ћу ли га ту ра, из у зев гру пе /је/, где је упо тре-
ба ли га ту ра рет ка. Пре јо то ва ни су гла сни ци /ја/ и /је/ се у сре ди ни и на кра ју ре чи 
по сле во ка ла не пи шу, већ се на њи хо вом ме сту ја вља ју во ка ли а и е, што пред ста-
вља на сле ђе из ра ни је ра шке пи сме но сти. Јат <Ѣ> има гла сов ну вред ност /е/. За бе-
ле же на су че ста ме ша ња <ѣ> и <е>, при че му су број ни ји при ме ри са <е> на ме сту 
<ѣ>, нпр. снега, к тебе, док има ве о ма ма ло при ме ра за обр ну ту по ја ву: одѣсною. Сте-
фа но вић на гла ша ва ка ко се сло во је ри у 12. ве ку из јед на чи ло по из го во ру са и. У 
Бу ква ру има мно го при ме ра са сло вом <и> на ети мо ло шком ме сту ы, за хва љу ју ћи 
истом из го во ру (слишитє, размисли), али и при ме ра са сло вом <ы> на ети мо ло шком 
ме сту и (храны, чаты, лы). Обра ће на је па жња и на пи са ње сло ва <о, у, с, з>, као и на 
пи са ње грч ких сло ва, ко ја се, нај пре, ја вља ју у стра ним ре чи ма. Кре ћу ћи се да ље 
кроз де ло, уо че но је пра ви ло пи са ња су гла сни ка /ђ/ и /ћ/. У ре чи ма стра ног по ре кла 
пи шу се сло ви ма <г> и <к> са пре јо то ва ним во ка лом је, нпр. гѥєннѣ, никѥйскаго. У 
ре чи ма из срп ског на род ног је зи ка, Вен цло вић ко ри сти јед но сло во, ко је се и на ла зи 
у ње го вој азбу ци, од но сно ђерв <Ђ>.

На осно ву фо то тип ског из да ња при ме ћу је мо ка ко су у Бу ква ру при сут ни и 
ак цен ти и спи ри ти из над од ре ђе них са мо гла сни ка у ре чи, као и по је ди ни зна ко ви 
ин тер пунк ци је: за рез, две тач ке, уз вич ник, тач ка са за ре зом, тач ка, али и фор ме 
из срп ског на род ног је зи ка: паднеш, море, мани и слич но, док су ру ско сло ве ни зми у 
ви со ком сте пе ну из бе га ва ни.

На кра ју ове књи ге на ла зи се и сту ди ја Сен тан дреј ски бу квар на раз ме ђи епо ха 
То ми сла ва Јо ва но ви ћа, ко ја у исто вре ме ка зу је о исто ри ја ту ове књи ге, али пред-
ста вља и дра го цен пу то каз кроз Бу квар. То ми слав Јо ва но вић, нај пре, го во ри о то ме 
ка ко Сто јан Но ва ко вић пр ви по ми ње Сен тан дреј ски бу квар у сво јој сту ди ји Ста ри 
срп скосло вен ски бу квар, с не ко ли ким бе ле шка ма за исто ри ју бу ква ра у оп ште из 
1872. го ди не, при че му до во ди ово де ло у ве зу са ру ским бу ква ром из 1679. го ди не. 
Ка сни је, при ре ђи вач ува жа ва и ми шље ње Ди ми три ја Ру вар ца, ко ји сма тра да је ово 
де ло на ста ло по узо ру на ру ски бу квар из 1701. го ди не. Ме ђу тим, јед но је си гур но: 
Бу квар је, сва ка ко, на ме њен уче ни ци ма ка ко би их осло бо дио у пи са њу, чи та њу, 
ка ко би их на у чио осно ва ма ве ре. То је и ви дљи во на са мом по чет ку, при обра ћа њу 
учи те љу да под у чи де те да се пре кр сти, али и у ис пи си ва њу азбу ке, што са мо осли-
ка ва је дан ја сан циљ ‒ обра зо ва ње. Скра ћи ва ње ре чи ау тор Бу ква ра на мер но уво ди 
ка ко би се уче ни ци лак ше сна ла зи ли и у пи са ном и у штам па ном тек сту. Ру ко пис, 
та ко ђе, оди ше по уч ним из ре ка ма по ре ђа ним азбуч ним ре дом. Ве ћи део књи ге по-
све ћен је ве ри, ду жно сти ма де те та, ко је још од ма ле на тре ба да се окре не ве ри и да 
у сва ком тре нут ку жи во та бу де уз Бо га. По след њи део Бу ква ра на ме њен је уче њу 
ри мо ва них сти хо ва, ко ји оди шу по у ка ма. 

Овај ру ко пис, на стао у Сен тан дре ји 1717. го ди не, по вла чи са со бом мно га пи-
та ња, ме ђу ко ји ма се као цен трал но на ме ће сле де ће: Да ли је то де ло уоп ште и би ло 
у упо тре би, бу ду ћи да по сто ји са мо као ори ги нал? Иа ко се прет по ста вља да је 
Бу квар био осми шљен као уџ бе ник у ра чан ској пре пи си вач кој шко ли у ци љу очу-
ва ња је зи ка, он, на жа лост, ни је до жи вео сво је умно жа ва ње. Сто га је, овим вред ним 
при ре ђи вач ким по ду хва том, Вен цло ви ћев сен тан дреј ски бу квар из 1717. го ди не, 
као је дан од зна чај них кул тур но и сто риј ских и је зич ких до ку ме на та Ср ба из Угар ске 
у 18. ве ку, пред ста вљен у свој сво јој ле по ти и на нај бо љи на чин отет од за бо ра ва. 

Мср Је ле на С. Ђор ђе вић
jdjor dje vic612@gmail.com
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ОГЛЕ ДА ЛО НА ШЕ ГА ЛИ КА

(Јо ван Сте ри ја По по вић. Са бра на драм ска де ла. Ра до слав Ера ко вић  
и Зо ри ца Не сто ро вић (прир.). Са ва Да мја нов (ур.). Но ви Сад:  

Сте ри ји но по зор је, 2014, 978 стр.)

Са бра на драм ска де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа бу де у на ма од јек дав но по-
ста вље ног пи та ња Јо ва на Хри сти ћа: „За што се вра ћа мо чи та њу Сте ри ји них де ла?“. 
Чи та ју ћи кла си ка срп ске књи жев но сти, ше та ју ћи по зна тим ста за ма, сту па мо на 
оче ки ва но тле иза чи јег пре двор ја нас из но ва до че ку ју по но ри пи шче ве ми са о но сти 
и ви ше знач но сти. Та ко, пу те ви ма не ка да дав но иш чи та них ре чи, ко је нас за чу ђу-
ју и иш чу ђу ју, упот пу њу је мо мо за ик већ ство ре не сли ке пи шче вог ства ра ла штва, 
док се, ми, чи та о ци, (раз)от кри ва њем, спо зна је мо.

Сва ко об ја вљи ва ње де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа има не мер љив зна чај, али 
и те жак за да так у по ку ша ју да се до сег ну ви си не прет ход них по ду хва та. Пре по зна-
ју ћи по тре бе срп ске кул ту ре, Сте ри ји но по зор је је 2014. го ди не об ја ви ло дво том но, 
у лук су зно ру хо огр ну то, из да ње Са бра них драм ских де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
на чи јим ко ри ца ма су сре ће мо пи шчев лик и оти сак пи шче вог ау то гра фа, угра ђен 
у те мељ срп ске кул ту ре. 

До са да шње од су ство са бра них дра ма кла си ка срп ске по зор ни це скре ће па жњу 
на две ва жне осо бе но сти Сте ри ји не дра ма тур ги је. Пр ва од ли ка усло вље на је ам би-
ва лент ном при ро дом драм ског жан ра ко ји, бу ду ћи да ле ви ти ра из ме ђу сцен ског при-
ка за и књи жев ног тек ста, нај че шће са гле да ва мо из удоб них по зо ри шних сто ли ца, 
а ре ђе чи та мо са од штам па ног па пи ра. Уто ли ко је ве ћи зна чај што Сте ри ји но 
по зор је, осим што гра ди и не гу је дух срп ског Шек спи ра по зо ри шним из во ђе њи ма, 
об ја вљи ва њем це ло куп ног драм ског кор пу са упу ћу је нa по тре бу и за чи та њем 
са бра них дра ма, пр во бит но на ста лих и на ме ње них чи та о ци ма, а по том и пу бли ци. 
Дру ги раз лог од су ства са бра них драм ских спи са кри је се иза па ра док са ко ји је 
Јо ван Хри стић дав но ис та као по во дом Сте ри ји не по е зи је, а ко ји пре по зна је мо и у 
пи шче вом драм ском ства ра ла штву. Па ра докс ле жи у чи ње ни ци да је Јо ван Сте ри ја 
По по вић код са вре ме ни ка пре по знат ис кљу чи во као ко ме ди о граф, док су жа ло сна 
по зор ја, по ко ји ма је пи сац сте као при зна ње, упр кос то ме што су би ла жи ла-ку ца-
ви ца но во у спо ста вља ног иден ти те та и упр кос пло до твор ним ту ма че њи ма и ути ца-
ја ма ко ја су из вр ши ла на са вре ме ни те а тар, пре пу ште на за бо ра ву. Дис кре пан ци ју 
два до ба, да на шње кул ту ре и Сте ри ји ног до ба, ни ште Са бра ни драм ски спи си у 
на ло гу да ре ви та ли зу ју пи шчев це ло ку пан ко ме ди о граф ски рад, али и да пре до че 
пи шче ву ва жну уло гу у кон сти ту и са њу исто риј ске дра ме.

Са бра на драм ска де ла, ко ја су пред на ма, пра те увре же но жан ров ско раз вр ста-
ва ње на Жа лост на по зор ја ко ја је при ре дио Ра до слав Ера ко вић и Ве се ла по зор ја, 
чи јег се при ре ђи вач ког по сла при хва ти ла Зо ри ца Не сто ро вић. Не сто ро вић ис ти че 
да уста ље ну жан ров ску ди фе рен ци ја ци ју ус по ста вље ну ау то по е тич ким им пул сом 
ства ра о ца мо же мо са гле да ва ти ви ше те мат ски, те да Жа лост на по зор ја тре ба до-
жи вља ва ти као „озбиљ не дра ме (...) ко је сво јом те ма ти ком спа ја ју ле ген дар но-исто-
риј ски аспект са ро до љу би во-про све ти тељ ском ин тен ци јом, док Ве се ла по зор ја, у 
ду ху кла си ци стич ког опре де ље ња, при ка зу ју сва ко дне ви цу у ко јој се од и гра ва ју 
кли ше ти зи ра ни ко мич ки за пле ти и ис по ља ва ју ти пи зи ра не осо би не њи хо вих уче-
сни ка.“ Иза ове ди хо том не по де ле кри је се ам би ва лент на при ро да са мог ау то ра, 
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рас по лу ће на на два по гле да, јед ног усме ре ног на исто ри ју као учи те љи цу жи во та 
чи јим пре о бли ко ва њем гра ди осно ве за дру ги пол усме рен ка бу дућ но сти и но вим 
по ко ле њи ма ко ја тре ба мо рал но из о бра жа ва ти. 

При при ре ђи ва њу овог из да ња, драм ски тек сто ви ус по ста вља ни су пре ма 
пр вом из да њу тек ста, уко ли ко је штам па но за пи шче вог жи во та или пре ма ау то гра-
фу услед од су ства ау тор ског из да ња. У те жњи да се до сег не ви сок сте пен ау то ри-
за ци је тек ста, кон сул то ва на су до сад нај ме ро дав ни ја из да ња Књи жев не оп шти не 
Вр шац, Срп ске књи жев не за дру ге и Ру ко пи сна за о став шти на Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, чи ји су при ре ђи ва чи, по пут Мар те Фрајнд, Са ве Ан ђел ко ви ћа, Ду ша на 
Ива ни ћа и Иси до ре По по вић, у прет ход не две де це ни је, си сте ма тич но и па жљи во, 
тек сто ло шки и ин тер пре та тив но, уна пре ди ли об ја вљи ва ње драм ских тек сто ва 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Њи хо вим за ла га њем и од го вор но шћу у ра ду „на ша кул-
ту ра је до би ла из у зет но уна пре ђе на, акри бич ки по ста вље на, до бро про чи та на 
па жљи во иш чи та на из да ња, пре чи шће на од број них гре ша ка на ста лих кат кад од 
не пре ци зног чи та ња ру ко пи са, кат кад услед из ме на Сте ри ји них гра ма тич ких и 
лек сич ких ре ше ња ко је су по не кад ишле до сво је вр сног об ли ка адап та ци је чи ме 
се из не ве ра ва ла пи шче ва во ља.“ (Не сто ро вић: 472). Ка ко Сте ри ја ни је у пот пу но сти 
при хва тио Ву ко ва фо нет ска пра во пи сна ре ше ња, при ре ђи ва чи Са бра них драм ских 
де ла су, по пут ве ћи не сво јих прет ход ни ка, при ме ни ли до след ну тран скрип ци ју 
„ја та“ у е, док је не до след ност у ко ри шће њу гла са „х“ и дру гих сло ва ис так ну та 
угла стим за гра да ма. Сва ки том, осим драм ских спи са, са др жи еле мен тар не одељ-
ке нео п ход не за упо зна ва ње чи та о ца са ра дом Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, по пут 
Пред го во ра при ре ђи ва ча, Хро но ло ги је пи шче вог жи во та, По да та ка о из во ђе њу 
драм ских де ла, Се лек тив ног при ка за нај зна чај ни јих би бли о граф ских де ла, збор-
ни ка и сту ди ја ин спи ри са них пи шче вим драм ским ства ра ла штвом, те и Реч ни ка 
ма ње по зна тих ре чи ко ји до при но си па жљи ви јем чи та њу. При бли жа ва ју ћи се кри-
тич ком из да њу тек ста, Са бра ни драм ски спи си пред ста вља ју ва жан по мак и исто-
вре ме но на гла ша ва ју по тре бу за из ра дом кри тич ког из да ња Сте ри ји них дра ма 
нео п ход ног у ту ма че њу и утвр ђи ва њу ге не зе драм ских спи са ко је је, ка ко ау тор и 
сам ис ти че у сво јим пред го во ри ма, адап ти рао и ме њао за по зо ри шно из во ђе ње.

Жа лост на по зор ја са др же је да на ест ква ли та тив но раз ли чи тих и те мат ски ра-
зно вр сних драм ских спи са, чи ја жан ров ска ва ри ра ња у ра спо ну од исто риј ске дра ме, 
исто риј ске ме ло дра ме до драм ске але го ри је и при год не дра ме ука зу ју на не при-
ко сно ве ност Сте ри је на по љу жан ра озбиљ не дра ме. У са бра на де ла увр штен је и 
на црт дра ме Мак сим Цр но је вић, из Сте ри ји не ру ко пи сне за о став шти не, чи ме се 
омо гу ћа ва увид у струк ту ру пи шче вог ра да и мо гућ ност ком па ра тив ног са гле да-
ва ња Сте ри ји ног спи са и исто и ме не дра ме Ла зе Ко сти ћа. Ука зу ју ћи на не до вољ но 
про у че ну па ра ле лу Ко сти ће вог и Сте ри ји ног Мак си ма Цр но је ви ћа1, Ра до слав Ера-
ко вић ис ти че слич но сти у об ли ко ва њу ли ка кне за Иве и ње го ве уло ге ви нов ни ка 
про па сти по ро ди це. 

По ле ђи ну ко ри ца Жа лост них по зор ја пре кри ва ју ре чи Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
чи ји текст, са за вр шних стра на књи ге, отва ра мно го стру кост иш чи та ва ња дра ма 
из да на шње ви зу ре. По ле ми чан тон уну тар тек ста кре ће се од не ги ра ња зна ча ја 
озбиљ не дра ме из угла са вре ме ни ка ка оп ти ми стич ном отва ра њу мо гу ћих ре цеп-
тив них по ља, бу ду ћих чи та ла ца. Оту да и Ра до слав Ера ко вић, у пред го во ру за 
при ре ђи ва ње Жа лост них по зор ја, са гле да ва Сте ри ји но де ло из ви зу ре про шло сти 

1 О на цр ту дра ме и ком па ра тив ном са гле да ва њу два тек ста за је ди нич ког те мат ског 
по ла зи шта, пи сао је и Ва со Ми лин че вић у ра ду Сте ри јин Мак сим Цр но је вић“, у књи зи 
Срп ска дра ма до Ну ши ћа, Рад, Бе о град, 1985. 
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и кроз ка ле и до скоп мо дер но сти. Пи шче ва осо бе ност у об ли ко ва њу жа лост них по
зор ја уо ча ва се тек у са деј ству свих чи ни ла ца до ба у ко ји ма су де ла на ста ја ла. Са-
ме ра ва њем са дра ма ти ча ри ма XIX ве ка, епи го ни ма ко ји су По по ви ће ве озбиљ не 
дра ме нај че шће ко ри сти ли као пред ло шке соп стве них драм ских при ка за, ви дљив је 
пи шчев та ле нат и осе ћа ње за драм ски из раз оли чен у дру га чи јем тре ти ра њу гра ђе 
и об ли ко ва њу ли ко ва, као и у од сту па њу од уста ље ног при сту па тра ди ци ји. Ус по-
ста вља ју ћи па ра ле лу и са са вре ме ним те а тром, ука зи ва њем на ре цеп тив на по ља 
исто риј ских дра ма и на њи хо ву отво ре ност за но ва чи та ња (Бој на Ко со ву Љу бо ми-
ра Симовићa, На ход Си ме он Ми ле не Мар ко вић), ис ти че се ак ту ел ност и са вре ме ност 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, чи ме и за вре ђу је по зи ци ју кла си ка срп ске књи жев но сти. 

Нео че ки ва ним пи та њем са по чет ка пред го во ра: „Ка ква је ве за из ме ђу пар ки-
ра ли шта у ен гле ском гра ду Ле сте ру и Сте ри ји них жа лост них по зор ја?“, Ра до слав 
Ера ко вић из но си су шти ну про бле ма ти ке са мог жан ра, од но са исто риј ске дра ме и 
ње не об ли ко твор не исто риј ске / ле ген дар не гра ђе, у ве ли кој ме ри одређенe и усло-
вље не хо ри зон том оче ки ва ња пу бли ке. Исто вре ме но, по ка зу је се да те мат ско-мо-
тив ски сто жер Жа лост них по зор ја, за сно ван на пре мо де ло ва њу Исто ри је Јо ва на 
Ра ји ћа, али и на ре зул та ти ма пи шче вог са мо стал ног исто ри о граф ског ра да (Скен
дер бег, Вла ди слав), пред ста вља Сте ри ји ну усме ре ност ка исто ри ји у по ку ша ју да 
из не дри су шти ну и дух срп ског на ци о на. Функ ци ја за ни мљи ве анег до те о Ри чар ду 
Тре ћем не кри је у се би са мо пи та ње о ме ђу у сло вље но сти исто риј ске дра ме и ре-
ци пи јен та, већ слу жи и ус по ста вља њу па ра ле ле из ме ђу Сте ри ји них дра ма тур шких 
ре ше ња и „chro nic le plays“ бар да ен гле ске дра ме. Сту ди ја по ка зу је да су шек спи ров-
ски еле мен ти у жа лост ним по зор ји ма уоч љи ви у дру га чи јим об ли ко твор ним ре-
ше њи ма и драм ској струк ту ри оформ ље ној око фи гу ре вла да ра, од но сно у при су-
ству исто риј ско-по ли тич ког аспек та у мо ти ва ци ји ју на ка. 

Ка ко би утвр дио ге не зу де ла и пи шчев аспект при ства ра њу, Ера ко вић драм-
ске тек сто ве по сма тра кроз при зму раз во ја од ру ко пи са и пр вог из да ња тек ста до 
из во ђе ња де ла, из на ла зе ћи жа ри шне тач ке сва ке дра ме Жа лост них по зор ја. Ком-
па ра тив ни пре глед ру ко пи сне гра ђе и пр вог из да ња дра ме Ми лош Оби лић, до при-
но си уви ду у на кнад не из ме не и ау тор ска ре ше ња усло вље на хо ри зон том оче ки ва ња 
гле да ла ца (уво ђе ње три аве ти, из ме не у ли ку Не го де, дру га чи је раз ре ше ње од но са 
Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа). Фор мал не окви ре жан ра исто риј ске дра ме Јо ван Сте-
ри ја По по вић пре вла да ва из гра ђи ва њем упе ча тљи вих ин ди ви дуа и дру га чи јим 
при сту пом об ли ко твор ној гра ђи. Струк ту и ра ње дра ме око не мо гућ но сти ис ку пље-
ња ју на ка у из град њи Ду ша но вог ли ка у Смр ти Сте фа на Де чан ског, узрок је и 
од сту па ња од на род не пе сме као основ ног по ла зи шта у дра ми На од Си ме он. Ра до слав 
Ера ко вић ис ти че да, ван сцен ско при су ство ли ка Ву ка Бран ко ви ћа, као из у зет но 
зре ло дра ма тур шко ре ше ње у дра ма тур ги ји XIX ве ка, из два ја Сте ри ји но де ло од 
драм ских по став ки Јо ва на Су бо ти ћа и Ма ти је Ба на, што је на ро чи то уоч љи во у 
пи шче вим на сто ја њи ма ка пре ва зи ла же њу жан ров ски на мет ну тих те мат ских и 
ком по зи ци о них огра ни че ња у при год ним ко ма ди ма апо ло гет ског ка рак те ра (Сан 
Кра ље ви ћа Мар ка). 

Ди ја хро ниј ским при сту пом при ту ма че њу озбиљ них дра ма, ау тор пред го во ра 
ли ни ју су сти ца ња озбиљ них дра ма из на ла зи у при ка зу усу да по ро дич ног ми кро ко-
смо са. Ера ко вић ис ти че да се, без об зи ра на по ла зну осно ву ко ја ва ри ра од усме не 
тра ди ци је до исто риј ске гра ђе и без об зи ра на то да ли је дра ма струк ту и ра на око 
вла сто др жач ке мо ћи или ме ло драм ског за пле та, у сре ди шту жа лост них по зор ја 
на ла зи ан тро по цен трич на усред сре ђе ност на ин ди ви дуу и ње ну ме ђу у сло вље ност 
за јед ни цом. Фо ку си ра ност на по је дин ца и по ро дич ни ми кро ко смос, као ве зив на 
нит ве се лих и жа лост них по зор ја, от кри ва па ра докс да се те мат ска ра зно вр сност 
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Сте ри ји не дра ма тур ги је сли ва у идеј ну ко хе рент ност, под ре ђе ну ди дак тич ној ди-
мен зи ји де ла.

Чи та ње и ту ма че ње озбиљ не дра ме от кри ва скри ве на по ља Ве се лих по зор ја 
са чи ње них из три на ест драм ских тек сто ва жан ров ски раз у ђе них од јед но чин ки 
(ве се ла игра / играч ка у јед ном деј стви ју, ко ме ди ја у јед ном ак ту) и дво чин ки (па-
ро ди ја у два деј ства, ша љи ва игра у два деј ства) до ве се лих / ша љи вих по зо ри шта 
у три деј стви ја (По кон ди ре на ти ква, Твр ди ца), ко ја пред ста вља ју ин фаркт Сте ри ји-
ног ху мо ри стич ког пе ра. По шту ју ћи од лу ку и во љу ау то ра, ни ма ло ве се ли Ро до
љуп ци су и у овом из да њу сво је ме сто про на шли у то му Ве се лих по зор ја, упр кос 
иро нич ном то ну са кри ве ном иза жан ров ске од ред ни це „ве се ло по зор је у 5 деј стви ја“. 
У де скрип тив ном при ка зу при ре ђи вач ког ра да, Зо ри ца Не сто ро вић ис ти че да се 
ово драм ско де ло, у раз ли чи тим ту ма че њи ма де фи ни са но и као са ти ра, фар са, по-
ли тич ка дра ма, и струк тур но опи ре кла си ци стич ким нор ма ти ви ма, бу ду ћи да је 
об ли ко ва но у пет деј ста ва по пут тра ге ди је, на ме сто тро чин ске ком по зи ци је уо би-
ча је не за об ли ко ва ње ко ме ди о граф ске гра ђе. 

Да се гра ни ца жа лост них и ве се лих по зор ја, дав но по ста вље на ру ком са мог 
ау то ра, ну жно бри ше, по ка зу ју и са вре ме на ту ма че ња Сте ри ји ног де ла. У пред го-
во ру Ве се лих по зор ја, ко ји ујед но пред ста вља ре зул та те ис тра жи ва ња сту ди је Кла сик 
Сте ри ја, Зо ри ца Не сто ро вић по дроб ни је ис пи ту је и де фи ни ше „гор чи ну Сте ри-
ји ног ко ме ди о граф ског ра да“ (Хри стић: 9). При ме њу ју ћи струк ту ра ли стич ки мо дел 
Ан Ибер сфилд и ис тра жи ва ња Нор тро па Фра ја, Не сто ро вић уви ђа да се, упр кос 
ри гид но сти са ме ко мич ке струк ту ре, ко је се пи сац до след но при др жа ва, иза симп-
то ма тич ног из о стан ка срећ ног за вр шет ка кри је из не ве ра ва ње ко мич ног мо де ла 
дра ме. 

По ла зе ћи од нај бо љих ко ме ди о граф ских по зор ја Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
пи сац пред го во ра уо ча ва да је не раз ви је ност ко мич ке струк ту ре ви дљив не са мо 
у ко мич ком за пле ту, не го и у функ ци ји и ка рак те ри за ци ји ју на ка. Пра те ћи струк-
тур не по ступ ке ко мич них ју на ка, оли че не из о стан ком ко мич ног анаг но ри си са, 
уо ча ва се ли ни ја из не ве ра ва ња ко мич ног мо де ла, у ве ли кој ме ри усло вље не мо ли-
је ров ским про то ти пом. Дис тор зи ја ко мич ног за вр шет ка у драм ској струк ту ри де-
тер ми ни са на је не са мо из о стан ком спо зна је и / или од су ством раз вој но сти, већ и 
из ме ње ним функ ци ја ма про та го ни сте и ње го вог опо нен та. У Сте ри ји ној ко ме дио-
граф ској по став ци глав ни ју нак би ва по ти снут де ла њем и ис ти ца њем ан та го ни сте, 
те се ак це нат усме ра ва на ју на ка-пре пре ку ко ји се про ти ви про ме на ма или, пак, 
би ва по ти снут на ме тљи вим и до ми нант ним ли ком ре зо не ра. Функ ци ја ју на ка-пре-
пре ке и ре зо не ра зби ва ња у по је ди ним де ли ма син те тич ки је об је ди њен у је дан лик 
нпр. но та ро ша Ми ши ћа (Твр ди ца), док у дру гим де ли ма ове две функ ци је удру же но 
де ла ју ра ди ка жња ва ња про та го ни сте (По кон ди ре на ти ква). У драм ској струк ту ри, 
ко јом упра вља од су ство ко мич ког анаг но ри си са нео п ход ног за по нов но ус по ста-
вља ње хар мо ни је, ну жно из о ста је сре ћан за вр ше так, чи ме ко ме ди о граф усме ра ва 
па жњу на етич ку ди мен зи ју де ла. Ак цен то ва ње ан та го ни сте и ње го во до ми ни ра ње 
драм ском рад њом по сле ди ца је до ми нан те етич ке ди мен зи је Сте ри ји ног ко ме дио-
граф ског ства ра ла штва и ре пре зент на че ла и те жње да „по у чи и за ба ви“. 

Упе ча тљи во об ли ко ва не ин ди ви дуе глав них ју на ка по пут Кир Ја ње или Фе ме, 
код ко јих, иа ко на го ве ште на, из о ста је ко мич ка спо зна ја при раз ре ше њу тре ћег деј-
ства, ука зу је на то да су ови ју на ци из гра ђе ни за рад рас крин ка ва ња по ро ка и по губ-
но сти стра сти. Глав ни ју на ци су не са мо све до ци про ме на, не го и но си о ци стра ха 
од про ме не, те из о ста нак спо зна је на кра ју ко ме ди о граф ског де ла ука зу је на сум њу 
драм ског пи сца у мо гућ ност про ме не чо ве ка. Ка жња ва ње про та го ни сте као но сио-
ца по губ не стра сти, што је ујед но и глав ни раз лог од су ства чи стог об ли ка ко ме дио-
граф ског жан ра, ле жи у суб вер зив но сти скеп тич не ми сли да ра зум мо же да над ја ча 
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по губ ну остра шће ност. Ко ми ка је под ре ђе на ди дак тич ко-етич ким ин тен ци ја ма 
ау то ра, те пре вла да ва пи шче ва те жња да рас крин ка по рок, а ин тен ци ја ве се лих по
зор ја из вр га ва се ка ко би чо ве ка опо ме нуо и по пра вио, од но сно, по у чио пу бли ку 
„ако уши слу ша ти има“. Оту да и на слов сту ди је Сте ри ја као ко ме ди о граф или о 
не про мен љи во сти чо ве ка у све ту ко ји се ме ња, ис по ља ва цр ту Сте ри ји не гор чи не 
са кри ве не иза ме лан хо лич не при ро де и скеп тич ног ста ва ау то ра о не про мен љи-
во сти чо ве ка и чо ве ко вог не при ста ја ња на про ме не. 

Син хро ниј ски при ступ дра ма тур ги ји Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ну жно при зи ва 
текст ње го вог на ста вља ча, Ду ша на Ко ва че ви ћа, на чи јим осно ва ма гра ди цр но ху-
мор не по тен ци ја ле соп стве ног ства ра ла штва. Гор чи на и опор тон ре до ва Ду ша на 
Ко ва че ви ћа на ко ри ца ма Ве се лих по зор ја, при зе мљу ју нас и опо ми њу да у Сте ри ји ном 
по зор ју, огле да лу на ше га ли ка, тре ба „да се ви ди мо, на сме је мо и по сти ди мо.“ 

Са бра на драм ска де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа отва ра ју, чи ни се, не ис цр пе на 
по ља пи шче вог дра ма тур шког раз во ја, из но ва по твр ђу ју ћи пи шче во осе ћа ње сце не 
и та ле нат за ди ја ло шки ис каз, од ме ре ност и бри жљи во при сту па ње об ра ђе ној те ми. 
Кор пус са бра них драм ских де ла по ка зу је ра зно вр сни те мат ски ди ја па зон пи шче ве 
дра ма тур ги је, те нам тек це ли на мо же ука за ти на евен ту ал на лу та ња или не до у-
ми це пи сца при об ли ко ва њу уна пред за да те исто риј ске и ле ген дар не гра ђе или при 
тра же њу по год ног драм ског из ра за ка ко би се ис ка за ло (не)ве се ло по зор је срп ског 
дру штва. 

По ве зу ју ћи две на из глед уда ље не тач ке, два раз ли чи та ве ка, ре ви та ли за ци ја 
све о бу хват ног драм ског ства ра ла штва пред ста вља зна ме нит под виг у осна жи ва њу 
Сте ри ји ног спи са тељ ског де ла у вре ме ну и до бу, ко је се, из гле да, не знат но про ме-
ни ло и ко је и да ље на су шно ва пи за оштри цом брит ког је зи ка. Иш чи та ва ње драм-
ског ра да из ви зу ре ње го ве це ло куп но сти, пред ста вља по зив чи та о цу на ужи ва ње и 
раз от кри ва ње, а по зо ри шним де лат ни ци ма на но ва ту ма че ња и но ве по став ке про-
ис те кле из кон тек ста це ло куп ног драм ског кор пу са. Са бра на драм ска де ла, та ко ђе, 
пред ста вља ју по зив за до вр ша ва ње ен ци кло пе ди је у ду ху ан гло сак сон ске тра ди ци је 
и из ра ду кри тич ког из да ња, ко је би по ка за ло ге не зу Сте ри ји ног драм ског ства ра-
ла штва и ука за ло на евен ту ал на лу та ња и кре та ња у ре ди го ва њу од књи жев ног 
тек ста до пред ло шка за по зо ри шно из во ђе ње. 

Да нас мо же мо да се за пи та мо да ли је и је дан наш ства ра лац бо ље раз у мео и 
при ка зао су шти ну срп ског би ћа рас тр за ног из ме ђу исто риј ског усу да и сме хо твор-
ног од брам бе ног ме ха ни зма и не ука зу је ли ова жан ров ска по де ље ност на на ше 
по сто ја ње ко је ди ја хро ниј ски гле да но осци ли ра од су за до сме ха. Са бра ни драм ски 
спи си пред ста вља ју је дан ма ли на пор у за ло гу ду га ко ји има мо пре ма Сте ри ји и 
ујед но по зи ва да не пре кид но об на вља мо ин те ре со ва ње за ње гов рад. Про ниц љив 
по глед Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, ко ји нас буд но про ма тра са ко ри ца овог из да ња, 
као да нас опо ми ње на не ште дљи вост у књи жев ном пре га ла штву, али и на од ме ре-
ност и (са мо)кри тич ност у ства ра њу и гра ђе њу ду ха ко ји је оста вио иза се бе. 

Је ле на П. Ко ва че вић
Док то ранд на мо ду лу Срп ска књи жев ност 

Фи ло ло шки фа кул тет 
Бе о град
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ДРА ГИ ША ЖИВ КО ВИЋ – МО ДЕР НИ КЛА СИК

(Књи жев ни те о ре ти чар, сти ли сти чар, исто ри чар и ком па ра ти ста  
Дра ги ша Жив ко вић. Ми ло Лом пар, Не над Ни ко лић (ур.). Бе о град:  

Фи ло ло шки фа кул тет, 2015, 305 стр.)

По во дом на стан ка ве зан за ју би леј – сто го ди шњи цу ро ђе ња Дра ги ше Жив ко-
ви ћа, збор ник Књи жев ни те о ре ти чар, сти ли сти чар, исто ри чар и ком па ра ти ста 
Дра ги ша Жив ко вић, ко ји су уре ди ли Ми ло Лом пар и Не над Ни ко лић, а об ја вио 
бе о град ски Фи ло ло шки фа кул тет, ре зул тат је ис тра жи ва ња спро ве де них у окви ру 
про јек та Про у ча ва о ци књи жев но сти у срп ској кул ту ри дру ге по ло ви не два де се тог 
ве ка и плод ин тер на ци о нал не и ин тер ин сти ту ци о нал не са рад ње. На и ме, струч ња ци 
из обла сти на у ке о књи жев но сти и на у ке о је зи ку, са Фи ло ло шког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Фи ло-
ло шко-умет нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Фи ло зоф ског фа кул те-
та Уни вер зи те та у Ба ња лу ци, Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ис точ ном 
Са ра је ву, од но сно Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду и Фи ло ло шке 
гим на зи је у Бе о гра ду, слу же ћи се раз ли чи тим при сту пи ма и из раз ли чи тих аспе ка-
та ра све тли ли су до при но се Дра ги ше Жив ко ви ћа про у ча ва њу те о ри је и исто ри је 
срп ске књи жев но сти и је зи ка, при че му су те жи шта Жив ко ви ће вих ис тра жи ва ња 
ис так ну та у сâмом на сло ву збор ни ка, кроз по пис ди сци пли на у ко ји ма је овај про-
фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву и Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
лек тор за сти ли сти ку и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
члан ре дак ци је Умјет но сти ри је чи и уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев
ност и је зик оста вио не из бри сив и не про це њив траг, а то би би ле: те о ри ја књи жев-
но сти, сти ли сти ка, исто ри ја књи жев но сти и ком па ра ти сти ка.

Об ја вљен тач но шест де це ни ја на кон по ја ве пр вог из да ња Те о ри је књи жев
но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа (На род на књи га, Бе о град, 1955), збор ник Књи жев ни 
те о ре ти чар, сти ли сти чар, исто ри чар и ком па ра ти ста Дра ги ша Жив ко вић отва-
ра ју ра до ви по све ће ни Жив ко ви ће вим књи жев но те о риј ским ис тра жи ва њи ма, али 
и Те о ри ји књи жев но сти, као уџ бе ни ку ко ји је де це ни ја ма об ли ко вао зна ње о књи-
жев но сти и усме ра вао на чин упо зна ва ња са основ ним пој мо ви ма и ме то да ма на у ке 
о књи жев но сти, у окви ру сред њо школ ске/фа кул тет ске на став не прак се, али ко ји 
ујед но и да нас, у си ту а ци ји бит но из ме ње них ме то до ло шких по ла зи шта у окви ру 
књи жев не те о ри је, на ста вља да вр ши исту функ ци ју, о че му све до чи нај но ви је из-
да ње овог при руч ни ка из 2014. го ди не. Ини ци јал ни текст Ива Тар та ље Рад Дра ги ше 
Жив ко ви ћа на те о ри ји књи жев но сти си сте ма ти чан је и пре гле дан при каз Жив ко-
ви ће вих књи жев но те о риј ских про у ча ва ња, по чев ши од Те о ри је књи жев но сти 
(1955), Рит ма и пе снич ког до жи вља ја (1962), те књи га Од Ву ка до Ан дри ћа (1965) 
и дво том ног Про у ча ва ња књи жев ног де ла (1982, ко а у тор ски са Дра го љу бом-Дра-
га ном Не дељ ко ви ћем), све до „кру не це ло куп ног ра да Дра ги ше Жив ко ви ћа у обла-
сти књи жев не те о ри је“, ко ју, по ми шље њу Ива Тар та ље, пред ста вља Жив ко ви ће во 
уре ђи ва ње Реч ни ка књи жев них тер ми на (1985). По ред ре ле вант ног упу ћи ва ња на 
ре цен зи ју ко ју је, по во дом бе о град ског из да ња Те о ри је књи жев но сти Дра ги ше 
Жив ко ви ћа на пи сао Зо ран Га ври ло вић, а у скла ду са ко јом се по ја ви ло из ме ње но, 
са ра јев ско из да ње Жив ко ви ће вог уџ бе ни ка 1961. го ди не, нај ин три гант ни ји оде љак 
ра да Ива Тар та ље пред ста вља до ку мен то ван опис ан га жма на Дра ги ше Жив ко ви ћа 



у обла сти лек си ко гра фи је – че тр на ест го ди на ду гог тру да овог на уч ни ка око из ра де 
Реч ни ка књи жев них тер ми на (у ко јем је об ра ђе но хи ља ду пет сто ти на тер ми на и 
у чи јој ре а ли за ци ји је уче ство ва ло сто ти ну са рад ни ка), као и окол но сти ма ко је су 
прет хо ди ле овом по ду хва ту, а ко је пру жа ју увид ка ко у при ли ке у срп ском из да ва-
штву, та ко и у ком плек сност ко ор ди ни са ња ду го роч ним про јек ти ма од ка пи тал ног 
зна ча ја за срп ску на у ку о књи жев но сти и срп ску кул ту ру уоп ште. Де таљ на, обим на 
и из у зет но ин фор ма тив на, сту ди ја Дра га на Дра го ми ро ви ћа Те о ри ја књи жев но сти 
Дра ги ше Жив ко ви ћа и са вре ме на књи жев на те о ри ја, по ред упо зна ва ња са исто-
ри ја том уџ бе нич ке ли тер ту ре из обла сти те о ри је књи жев но сти у Ср ба (од Те о ри је 
књи жев но сти Пе тра Пе ре Ђор ђе ви ћа из 1892. го ди не, све до пре те че Жив ко ви ће вог 
при руч ни ка – књи ге Те о ри ја књи жев но сти и ана ли за пи сме них са ста ва Ка та ри не 
Бог да но вић и Па у ли не Лебл-Ал ба ла, из 1923. го ди не), те по зи ци о ни ра ња Те о ри је 
књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа у овај низ (има ју ћи у ви ду ка ко прет ход ни ке, 
та ко и Жив ко ви ће ве са вре ме ни ке и ау то ре по то њих Те о ри ја књи жев но сти), Дра-
ган Дра го ми ро вић ус по ста вља ва жну ди стинк ци ју из ме ђу те о ри је књи жев но сти 
(ка кво је би ло, на има нент ном при сту пу књи жев ном де лу за сно ва но по и ма ње ове 
ди сци пли не, у вре ме Жив ко ви ће вог ба вље ња на у ком о књи жев но сти) и са вре ме них 
књи жев них те о ри ја, ко је се те ме ље на ин тер–/мул ти–/тран сди сци пли нар ном при-
сту пу књи жев ним и кул тур ним фе но ме ни ма. Ста ту су на род не књи жев но сти у 
Те о ри ји књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа, тј. ко ри шће њу при ме ра из на род не 
по е зи је за илу стра ци ју стил ских фи гу ра/ме трич ких и вер си фи ка циј ских од ли ка 
књи жев них де ла, од но сно Жив ко ви ће вом ба вље њу кла си фи ка ци јом усме ног ства-
ра ла штва на ро до ве и вр сте по све ћен је текст Сне жа не Са мар џи је Усме но пе сни
штво у Те о ри ји књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа. По ред уо че них и обра зло же них 
не до ста та ка Жив ко ви ће вог уџ бе ни ка: из о ста вља ња из во ра при на во ђе њу од ло ма-
ка на род них умо тво ри на, што је „то ком де це ни ја (...) по ста ло ма нир при из ра ди 
уџ бе ни ка и чи тан ки, на ме ње них уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла“, као и ме-
ха нич ког пре сли ка ва ња по де ле књи жев них ро до ва пи са не књи жев но сти на област 
усме не књи жев но сти (про бле ми кла си фи ка ци је и тер ми но ло ги је), Сне жа на Са мар-
џи ја ис ти че за слу ге Дра ги ше Жив ко ви ћа у оце ни вред но сти усме ног ства ра ла штва 
као ли те рар ног фе но ме на и као кла сич не вред но сти књи жев но сти на срп ском је зи ку, 
тј. кла си ке срп ске књи жев но сти (Кла сик о кла си ци), ко ју ће Жив ко вић са гле да ти, 
ујед но, у ком па ра тив ном кон тек сту, као ори ги нал ни до при нос срп ске књи жев но сти 
„оп штој европ ској књи жев но сти“.

Пи та њи ма пе ри о ди за ци је срп ске књи жев но сти, исто ри је срп ске књи жев не 
кри ти ке, али и по је ди ним стил ским фор ма ци ја ма, по пут ро ман ти зма, као те жи-
шти ма ви ше де це ниј ских на уч них пре о ку па ци ја Дра ги ше Жив ко ви ћа, по све ћен је, 
у збор ни ку Књи жев ни те о ре ти чар, сти ли сти чар, исто ри чар и ком па ра ти ста 
Дра ги ша Жив ко вић, ви ше од јед ног ра да. Та ко, про бле ми пе ри о ди за ци је (срп ске) 
књи жев но сти у на уч ној ви зу ри Дра ги ше Жив ко ви ћа, ана ли зи ра ни су у тек сто ви-
ма Јо ва на По по ва (По гле ди Дра ги ше Жив ко ви ћа на пе ри о ди за ци ју исто ри је књи
жев но сти) и Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић (Пе ри о ди за ци ја срп ске књи жев но сти 
XVI I I–XX ве ка у ту ма че њу Дра ги ше Жив ко ви ћа). Ту ма че ћи Жив ко ви ћев текст Тео
риј ски на црт за исто риј скок њи жев ну пе ри о ди за ци ју, на стао пре тач но по ла ве ка, 
1965. го ди не, Јо ван По пов раз ја шња ва Жив ко ви ћев гест тер ми но ло шке ди вер си фи-
ка ци је – уво ђе ња ди стинк ци је из ме ђу књи жев но и сто риј ских и исто риј скок њи жев-
них про у ча ва ња, као што, ујед но, ана ли зи ра и Жив ко ви ће во суп тил но раз ли ко ва ње 
пој мо ва по пут пе ри о да (епо хе), прав ца, по кре та и шко ле, за др жа ва ју ћи се, у за вр шном 
сег мен ту ра да, на (не)аде кват но сти пе ри о ди за циј ске од ред ни це на ко јој је, у са гле-
да ва њу ге не зе срп ске књи жев но сти, ин си сти рао Дра ги ша Жив ко вић – пој му би дер-
ма је ра (Bi e der me i er). Ау тор ка сту ди ја по све ће них пе ри о ди за ци ји срп ске књи жев но сти 
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од пред ро ман ти зма до мо дер ни зма, об ја вље них у обе оглед не све ске Те о риј ско –и сто
риј ског пре гле да ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је код Ср ба и мо но гра фи ји Ра
спо ни мо дер ни зма, и ау тор ка од ред ни ца Пе ри од, књи жев ни и Пе ри о ди за ци ја, књи
жев на у Пре глед ном реч ни ку ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и 
кул ту ри, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, у ра ду Пе ри о ди за ци ја срп ске књи жев но сти 
XVI II– XX ве ка у ту ма че њу Дра ги ше Жив ко ви ћа, по ступ ком ана ли зе у на сло ву 
ис так ну тог Жив ко ви ће вог „про грам ског тек ста“, ука зу је на ак ту ел ност схва та ња 
Дра ги ше Жив ко ви ћа о ин тер фе рен ци ји књи жев них сти ло ва и по е ти ка, те о ати-
пич ном, дис кон ти ну и ра ном, убр за ном раз во ју срп ске књи жев но сти, исто вре ме но 
ис ти чу ћи функ ци о нал ност и узо ри тост (одр жи вост у ак ту ел ном тре нут ку на у ке о 
књи жев но сти) Жив ко ви ће ве пе ри о ди за циј ске схе ме, пред ло же не још се дам де се тих 
го ди на XX ве ка.

Жив ко ви ће вом кон ти ну и ра ном ба вље њу пи та њи ма исто ри је срп ске књи жев не 
кри ти ке по све ће ни су при ло зи Во ја Ко ва че ви ћа (Књи жев но кри тич ки осно ви Дра
ги ше Жив ко ви ћа) и Ми ла на Алек си ћа (Дра ги ша Жив ко вић као исто ри чар срп ске 
књи жев не кри ти ке). Ве ћи по оби му и ин тер пре та тив ним до ме ти ма, текст Ми ла на 
Алек си ћа, у увод ном де лу пру жа увид у ти по ве на уч них из да ња ко ја је Дра ги ша 
Жив ко вић по све тио овј про бле ма ти ци, по чев ши од мо но гра фи је По че ци срп ске 
књи жев не кри ти ке (1817–1860), из 1957. го ди не (про и за шле из исто и ме не Жив ко-
ви ће ве док тор ске ди сер та ци је), пре ко по је ди нач них чла на ка и есе ја, на ста лих у 
пе ри о ду од го то во три де це ни је, тј. од 1966. до 1992. го ди не (На пу те ви ма кон со ли
да ци је (Од Ву ка до Све то за ра Мар ко ви ћа), 1966, По е ти ка Бог да на По по ви ћа, 1972, 
Ђу ра Да ни чић и срп ска фи ло ло шка кри ти ка, 1981, Дез ин те гра ци ја ре а ли зма у 
срп ској књи жев но сти, 1977, Мо дер но схва та ње књи жев не кри ти ке у срп ској књи
жев но сти кра јем XIX ве ка, 1992), све до уче шћа Дра ги ше Жив ко ви ћа у на ста ја њу 
еди ци је Срп ска књи жев на кри ти ка Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, да би, 
у сре ди шњем де лу Алек си ће ве сту ди је све стра но био ра све тљен труд Дра ги ше 
Жив ко ви ћа око од ре ђе ња за чет ка срп ске књи жев не кри ти ке. Ве зи ва ње тре нут ка 
на ста ја ња књи жев не кри ти ке у Ср ба за 1817. го ди ну и Дру гу ре цен зи ју срб ску Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (по би ја ње те зе Жи во ји на Бо шко ва о Ву ко вој кри ти ци Ви-
да ко ви ће вог Уса мље ног ју но ше из 1815. го ди не као о пр вој књи жев ној кри ти ци и 
до де љи ва ње овом тек сту ста ту са лин гви стич ке ана ли зе), те ула зак у по ле ми ку са 
ста но ви шти ма Ђу ра Га ве ле и Јо ва на Де ре ти ћа о З. Ор фе ли ну и Д. Об ра до ви ћу као 
за чет ни ци ма срп ске књи жев не кри ти ке (Жив ко ви ће во бла го ко ри го ва ње вла сти тог 
по ла зи шта, али за др жа ва ње ини ци јал не го ди не – 1817. и кључ не фи гу ре – Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа), пре до че ни су, у ин тер пре та тив ној ви зу ри исто ри ча ра 
срп ске књи жев не кри ти ке, као уз бу дљи во књи жев но и сто риј ско шти во, док за вр шни 
део Алек си ће ве сту ди је ра све тља ва Жив ко ви ће во ту ма че ње уло ге и зна ча ја круп-
них фи гу ра срп ске књи жев не кри ти ке – Бог да на По по ви ћа и Љу бо ми ра Не ди ћа. 
Вред но ва ње, са ста но ви шта пост ко ло ни јал не кри ти ке, ве зи ва ња књи жев но и сто риј-
ске и ком па ра ти стич ке ме то де Дра ги ше Жив ко ви ћа за Ге те ов по јам Wel tli te ra tur, 
те де кон стру и са ње би по лар них ти по ло ги ја ка рак те ри стич них за Жив ко ви ће во 
по и ма ње срп ске књи жев но сти XIX ве ка, по го то во та кве фор ма тив не стил ске фор-
ма ци је, ка кав је био ро ман ти зам и ана ли за еман ци па тор ске иде је во ди ље (о ства-
ра њу ори ги нал не на ци о нал не књи жев но сти), ко ја је обе ле жи ла овај пе ри од, у ра ду 
Вла ди ми ра Гво зде на Из ме ђу ин тер пре та ци је и еман ци па ци је: не ко ли ко на по ме на 
о ком па ра ти стич ком ме то ду Дра ги ше Жив ко ви ћа, вр ху ни у за па жа њу фи гу ре 
по ми ре ња/укр шта ја, као ин хе рент не књи жев но и сто риј ској и књи жев но кри тич кој 
по е ти ци Дра ги ше Жив ко ви ћа, у ко јој су спо је ни „елемент[и] на сле ђа по зи ти ви зма 
са ду хов но-исто риј ском ме то дом и снажн[а] парадигм[а] ге нет ско-кон такт не ком-
па ра ти сти ке са ти по ло шким ис тра жи вањи ма“.



Јед на од кључ них фи гу ра ан ти по зи ти ви стич ке по бу не и је дан од зна чај ни јих 
за го вор ни ка сти ли стич ке кри ти ке у срп ској на у ци о књи жев но сти, Дра ги ша Жив-
ко вић, пре ма за па жа њи ма Ми ло ша Ко ва че ви ћа (Дра ги ша Жив ко вић као лин гво сти
ли сти чар), ка ко у не ве ли ким ен ци кло пе диј ским од ред ни ца ма, та ко и у обим ни јим 
књи жев но те о риј ским пре гле ди ма, оста је не пре по знат као сти ли сти чар. Ову Ко ва-
че ви ће ву при мед бу на вол ше бан на чин упот пу њу је из о ста нак „сти ли стич ке“ ком-
по нен те у на слов ној кон струк ци ји збор ни ка Књи жев ни те о ре ти чар, сти ли сти чар, 
исто ри чар и ком па ра ти ста Дра ги ша Жив ко вић, бу ду ћи да од ре ђе ње „сти ли сти-
чар“, ко је се на шло на пр вој стра ни и у увод ној ре чи (Реч пре), ни је од штам па но 
на ко ри ца ма збор ни ка (на ко ји ма на слов гла си Књи жев ни те о ре ти чар, исто ри чар 
и ком па ра ти ста Дра ги ша Жив ко вић). Ипак, де таљ ним ту ма че њи ма Жив ко ви ће вих 
те о риј ских на пи са о сти ли сти ци и Жив ко ви ће вих лин гво сти ли стич ких ана ли за 
(ана ли зе сти ло ге них фо не ма у по е зи ји Ла зе Ко сти ћа и Ђу ре Јак ши ћа, мор фо сти ле-
ма и сти ло ге них мор фе ма у по е зи ји Бран ка Ра ди че ви ћа, лек со сти ле ма и сти ло ге них 
лек се ма у по е зи ји Ђу ре Јак ши ћа, те сти ло ге но сти син так сич ких је ди ни ца – син-
таг ми и ре че ни ца – про зе Иве Ан дри ћа и сти ле ма тич но сти це ли не умет нич ког 
дис кур са по е зи је Во ји сла ва Или ћа и Ђу ре Јак ши ћа), Ми лош Ко ва че вић убе дљи во 
све до чи о ну жно сти ре ва ло ри за ци је Жив ко ви ће вог сти ли стич ког уме ћа ту ма че ња 
књи жев них де ла, ну жно сти са др жа ној, еви дент но, и у уред нич кој во љи и чи ну 
на сло вља ва ња збор ни ка, без об зи ра на не ве ли ки штам пар ски про пуст. При лог 
раз ма тра њу пе ри о ди за ци је срп ске књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа, али из угла 
раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка, по ну дио је Алек сан дар Ми ла но вић, у тек сту 
Дра ги ша Жив ко вић као исто ри чар срп ског књи жев ног је зи ка. Пре до ча ва ју ћи сте-
пен ко ре ла ци је исто риј скок њи жев не пе ри о ди за ци је Дра ги ше Жив ко ви ћа и ета па 
у раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка ко је су уо чи ли Бо рис Ун бе га ун и Ни ки та И. 
Тол стој, Ми ла но вић раз ма тра Жив ко ви ће ве пе ри о ди за циј ске кон струк те До си те
је во до ба и Ву ко во до ба, гра нич не го ди не ових пе ри о да, је зич ке и стил ско по е тич ке 
нор ме за сту пље не у њи ма, ука зу ју ћи на Жив ко ви ће во ино ва тив но раз у ме ва ње од-
но са Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и До си те ја Об ра до ви ћа.

Сту ди је Дра ги ше Жив ко ви ћа по све ће не До си те ју Об ра до ви ћу, у пре глед ном, 
си сте ма тич ном и за ни мљи вом тек сту Дра ги ша Жив ко вић о де лу До си те ја Об ра
до ви ћа ана ли зи ра ла је Дра га на Гр бић. Раз вр став ши при ло ге Дра ги ше Жив ко ви ћа 
по све ће не До си те ју Об ра до ви ћу у три ску пи не: књи жев но и сто риј ске, ком па ра ти-
стич ке и књи жев но те о риј ске, Дра га на Гр бић ра све тли ла је Жив ко ви ће во схва та ње 
од но са из ме ђу До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Жив ко ви ће ву 
ана ли зу од ре ђе них те о риј ских пој мо ва (по пут то по са Lo cus Amo e nus) на при ме ру 
До си те је вих књи жев но у мет нич ких оства ре ња, да би у одељ ку За љу бље ни До си теј 
ука за ла на ма ње по зна те Жив ко ви ће ве члан ке До си теј и же не и До си теј Об ра до
вић и срп ска хим на, у ко ји ма је, от крив ши До си те ја као чoвека чув стви тел ног ср ца 
и по ве зав ши До си те је ву љу бав пре ма Со фи ји Те о до ро вић са мо ти вом љу ба ви пре ма 
отаџ би ни, Жив ко вић, за пра во, при бе гао хер ме не у тич ком по ступ ку ста па ња хо ри-
зо на та и про го во рио из пер спек ти ве са вре ме но сти, ак ту ел но сти (кроз укљу чи ва ње 
у де ба ту око про ме не хим не) и не из бе жног ан га жма на. По ла зе ћи од пре пи ске Мар-
ти на Хај де ге ра и Еми ла Штај ге ра, у ко јој је по себ на па жња би ла усме ре на на ту ма-
че ње по след њег сти ха јед не Ме ри ке о ве пе сме, Ми ло Лом пар, у сту ди ји Сте ри ја 
као ка мен ис ку ше ња, ра све тља ва пред но сти и огра ни че ња Жив ко ви ће ве сти ли стич-
ке ана ли зе по е зи је Јо ва на Сте ри је По по ви ћа и Едвар да Јан га (Би дер ма јер ски уса мље
ник Сте ри ја), са по себ ним за др жа ва њем на ана ли зи по след њег сти ха Сте ри ји не 
пе сме Чо век „Ал’ је на зе мљи пре стао сушт би ти род чо ве чиј’“. Фа во ри зо ва ње 
сти ли стич ке кри ти ке и ин си сти ра ње на обе леж ји ма би дер ма је ра, пре не бре га ва ње 
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под сти ца ја ка рак те ри стич них за би о гра фи зам и исто ри ју иде ја, усло ви ли су да 
Дра ги ша Жив ко вић овај Сте ри јин стих про ту ма чи у ко смо ло шкој уме сто у ан тро-
по ло шкој рав ни, при че му се Сте ри ји но „Ал’“ пре по зна је у за вр шном сег мен ту 
тек ста Ми ла Лом па ра – кроз уви ђа ње пред но сти оних при сту па ко ји су по чи ва ли 
на (под)раз у ме ва њу ау то но ми је књи жев но сти на спрам са вре ме них, на сту ди ја ма 
кул ту ре за сно ва них ис пи ти ва ња, ко ја се све ви ше уда ља ва ју од ту ма че ња књи жев-
них де ла и њи ма има нент них стил ско по е тич ких обе леж ја. По ла зе ћи од „стал не 
дво стру ко сти“ драм ског дис кур са и слу же ћи се па ро ви ма би нар них опо зи ци ја 
(текст: сце на, ди дак ти зам: исто ри зам), Зо ри ца Не сто ро вић, пи шу ћи О до при но су 
Дра ги ше Жив ко ви ћа ис тра жи ва њи ма раз во ја срп ске дра ме и по зо ри шта у XIX 
ве ку, с јед не стра не, де таљ но пре до ча ва за чет ке раз во ја дра ме у (но вој) срп ској 
књи жев но сти, као што, са дру ге стра не, ука зу је на зна чај ме та кри тич ких оп сер-
ва ци ја Дра ги ше Жив ко ви ћа о књи жев но кри тич ким на пи си ма епо хе ро ман ти зма, 
под се ћа ју ћи ујед но на вред ност Жив ко ви ће ве атри бу ци је члан ка По зо ри ште, на
род ње по зо ри ште, срп ско на род ње по зо ри ште (1837) Јо ва ну Су бо ти ћу (а не, ка ко се 
до та да ми сли ло, Те о до ру Па вло ви ћу), што је омо гу ћи ло по ве зи ва ње ди стинк ци је 
из ме ђу на род њег/на ци о нал ног (Na ti o nalt he a ter) и на род ног (Volksthe a ter) по зо ри-
шта, у овом про грам ском тек сту срп ског ро ман ти зма, са доц ни јим Су бо ти ће вим 
раз ли ко ва њем на род них (Vol ksli e der) и на ци о нал них (Na ti o na li e der) пе са ма. По-
сред ством ре ак ту а ли за ци је ис тра жи ва ња ко ја је Дра ги ша Жив ко вић спро вео у мо-
но гра фи ји По че ци срп ске књи жев не кри ти ке (1817–1860), Зо ри ца Не сто ро вић ја сно 
је ис та кла ну жност ин те гри са ња ре зул татâ Жив ко ви ће вих ана ли за у бу ду ћа раз-
ма тра ња исто ри је срп ске дра ме и исто ри је срп ског по зо ри шта. За па жа њи ма Вла-
ди ми ра Гво зде на о за слу га ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа у фо р ми ра њу срп ске 
на ци о нал не књи жев но сти и из град њи мо дер не срп ске на ци је бли ска су (у до ме ну 
исто ри је књи жев но сти иден тич на, али у ви ђе њу про це са из град ње на ци је знат но 
опре зни ја) гле ди шта Та ма ре Љу јић, из не та у ра ду Жив ко ви ћев пут ка Ву ку као 
осни ва чу срп ске на ци о нал не књи жев но сти.

До при но си Дра ги ше Жив ко ви ћа про у ча ва њу ро ман ти зма у срп ској књи жев-
но сти ра све тље ни су у не ко ли ким ра до ви ма. Та ко, ком плек сност ро ман ти зма као 
стил ско фор ма циј ског фе но ме на и Жив ко ви ће во пло до твор но раз у ме ва ње свих 
„то ко ва и ли ко ва срп ског ро ман ти зма“ пред мет су ана ли зе тек ста На оба ла ма и у 
ме ан дри ма срп ског ро ма ти зма: ви до кру зи Дра ги ше Жив ко ви ћа Та тја не Јо ви ће вић, 
док Жив ко ви ћев ан ти по зи ти ви стич ки пре врат и от клон од би о гра фи зма/со ци о ло-
ги зма Па вла По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа, као и ту ма че ње по е зи је Ла зе Ко сти ћа и 
Ко сти ће вог схва та ња пе снич ке умет но сти у на уч ном опу су Дра ги ше Жив ко ви ћа 
пред ста вља ју пред мет ту ма че ња Ра ди во ја Ми ки ћа у тек сту Жив ко ви ће во схва та ње 
ро ман ти зма у срп ској књи жев но сти. Јед на од кључ них есте тич ких и по е тич ких 
ка те го ри ја ро ман ти зма у евр оп ским окви ри ма, али и ка те го ри ја ко ју је Дра ги ша 
Жив ко вић пре по знао у књи жев но у мет нич ком ства ра ла штву Ла зе Ко сти ћа – ро ман-
ти чар ска иро ни ја, ана ли зи ра на је у ра ду Ду шка Ба би ћа Дра ги ша Жив ко вић као 
ту мач ро ман ти чар ске иро ни је Ла зе Ко сти ћа. На са вре ме ност ме то до ло шких по-
ла зи шта у књи жев но и сто риј ским ис тра жи ва њи ма Дра ги ше Жив ко ви ћа ука зао је 
Не над Ни ко лић. Скре та њем па жње на при мед бе, ко је је Дра ги ша Жив ко вић у сту-
ди ји Тро хеј или јамб Бран ка Ра ди че ви ћа (1961) из нео по во дом Ка ша ни но вог (Из ме ђу 
ор ла и ву ка (Бран ко Ра ди че вић)) схва та ња је зи ка и сти ла Бран ка Ра ди че ви ћа, Не над 
Ни ко лић упу ћу је на Жив ко ви ће во по и ма ње раз ли ке из ме ђу исто рич но сти де ла и 
исто рич но сти ин тер пре та то ра, од но сно о раз у ме ва њу по тре бе раз два ја ња кон-
тек ста у ко јем књи жев на де ла на ста ју и кон тек ста у ко јем се она пер ци пи ра ју и 
вред ну ју, чи ме је омо гу ће но, у овом тре нут ку, са гле да ва ње Дра ги ше Жив ко ви ћа 



559

као пре те че есте ти ке ре цеп ци је и са вре ме не, (пост)кла сич не хе р ме не у ти ке. Жив ко-
ви ће ва скло ност ту ма че ња књи жев них де ла на фо ну кон тек ста ко јем она из вор но 
при па да ју са др жа на је већ у на сло ву сту ди је Ђу ра Јак шић и при по вет ка ње го вог 
до ба (1982). И ову сту ди ју про ту ма чио је Не над Ни ко лић (По ле ми ке Дра ги ше Жив
ко ви ћа о сти ло ви ма Бран ка Ра ди че ви ћа и Ђу ре Јак ши ћа), ука зав ши на Жив ко ви-
ћев по сту пак до ка зи ва ња при сут но сти хи пер бо лич ког стил ског ком плек са у дру-
гој по ло ви ни XIX ве ка, при че му је Дра ги ша Жив ко вић, ка ко у ана ли зи успе лих 
и вред них оства ре ња (по е зи је Бран ка Ра ди че ви ћа), та ко и у ин тер пре та ци ји књи жев-
них де ла не знат ни јег ква ли те та (про зе Ђу ре Јак ши ћа), остао до сле дан по ступ ку 
раз у ме ва ња књи жев них де ла у за ви сно сти од „кон тек ста до ба“ у ко јем су на ста ла. 
Иден тич но ме то до ло шко по ла зи ште упо тре био је Дра ги ша Жив ко вић, ка ко је по-
ка за ла Ана Жив ко вић у тек сту Срп ска ре а ли стич ка при по вет ка у кон тек сту евр оп
ске при по вед не тра ди ци је, и у раз у ме ва њу про зе Ла зе Ла за ре ви ћа и ње них ге нет-
ско-кон такт них ве за са тзв. „ита ли јан ским“ но ве ла ма но бе лов ца Па у ла Хај зеа. Ана 
Жив ко вић опи са ла је ујед но и Жив ко ви ће ву ре ва ло ри за ци ју ства ра ла штва Јо ва на 
Гр чи ћа Ми лен ка, из два ја ње при по ве да ка и сли ка са те ма ти ком из гра ни чар ског 
жи во та Или је Ву ки ће ви ћа и њи хо во по ве зи ва ње са ро ман ти чар ско-ре а ли стич ком 
про зом Про спера Ме ри меа, те укљу чи ва ње ти па хва ли са вог вој ни ка про зе Си ме 
Ма та ву ља у пла у тов ско-те рен ци јев ску тра ди ци ју, али  и по и ма ње ути ца ја Ар ноа Хол-
ца, Јо ха не са Шла фа и Сал ти ко ва-Шче дри на на про зу Ра до ја До ма но ви ћа, од но сно 
ути ца ја иде ја Ж. Ж. Ру соа (по сред ством Че р ни шев ског, До бро љу бо ва и Пи са ре ва) 
на ми сао о књи жев но сти и дру штву Све то за ра Мар ко ви ћа, чи ме је ра све тље на 
ви ше стру кост, ино ва тив ност и по у зда ност ком па ра ти стич ког ме то да Дра ги ше 
Жив ко ви ћа, тј. уме шност са гле да ва ња књи жев но сти срп ског ре а ли зма у окви ри ма 
евр оп ске ли те рар не тра ди ци је.

Раз ма тра ју ћи Жив ко ви ћев акт исто ри о граф ског ре ви зи о ни зма, као у би ти 
мо дер ни стич ког ге ста сме не скер ли ћев ског мо де ла и скер ли ћев ске на уч не „оп ти-
ке“, Ча слав Ни ко лић, у тек сту Ре ви зи ја књи жев но и сто риј ског по и ма ња кра ја 19. 
ве ка у ра до ви ма Дра ги ше Жив ко ви ћа о за сни ва њу мо дер не срп ске књи жев но сти, 
по ну дио је ту ма че ње „исто ри зо ва ног мо дер ни зма“ Дра ги ше Жив ко ви ћа, као са-
мо ра зу ме ва ју ћег мо дер ни те та и „ква ли те та пе р ма нент не раз ли ке по ло же не у исто-
риј ско пи смо срп ске на у ке о књи жев но сти“, али не са мо „ква ли те та раз ли ке у 
од но су на Скер ли ћа, не го раз ли ке ко јом 20. век по ме ра се бе у од но су на се бе“. Као 
ква ли тет ре ви зи о ни стич ке раз ли ке и са мо пре ва зи ла же ња жив ко ви ћев ског књи жев-
но и сто риј ског пи сма мо же се раз у ме ти од лу ка Дра ги ше Жив ко ви ћа, ко ји се пре те жно 
ба вио књи жев но шћу XIX ве ка, да ин тер пре та тив но за хва ти пе сни штво срп ске мо-
дер не (Ве че на шко љу Алек се Шан ти ћа и Мо тив усе де ли це у по е зи ји Вељ ка Пе тро
ви ћа), о че му је пи са но у за вр шном ра ду збор ни ка Дра ги ша Жив ко вић и срп ска 
мо дер на Го ра не Ра и че вић.

Го ди не 1964, тач но по ла ве ка на кон смр ти Јо ва на Скер ли ћа, ка ко је под се тио 
Ча слав Ни ко лић, Дра ги ша Жив ко вић је, у сту ди ји Скер ли ће ва по де ла но ве срп ске 
књи жев но сти на пе ри о де, по ста вио ви ше не го зна чај но пи та ње „шта је од Скер ли-
ће ве пе ри о ди за ци је но ве срп ске књи жев но сти и да нас на уч но ак ту ел но и на уч но 
одр жи во?“. На стао тач но сто ти ну го ди на на кон ро ђе ња Дра ги ше Жив ко ви ћа, збор-
ник Књи жев ни те о ре ти чар, сти ли сти чар, исто ри чар и ком па ра ти ста Дра ги ша 
Жив ко вић, ре кло би се, имао је за циљ да пру жи од го во ре на пи та ње о ак ту ел но сти 
и(ли) одр жи во сти ме то да и ре зул та та ис тра жи ва ња сâмог Дра ги ше Жив ко ви ћа. 
Ра све тлив ши, из раз лич тих аспе ка та, вред ност књи жев но те о риј ских, сти ли стич-
ких, књи жев но и сто риј ских и ком па ра ти стич ких про у ча ва ња Дра ги ше Жив ко ви ћа, 
пре зен то ва них на уч ној јав но сти ка ко у (об)ли ку пар ци јал них ана ли за, та ко и у 



ви ду ве ли ких син те за, при ло зи пу бли ко ва ни у овом збор ни ку, уз мно штво но вих 
оп сер ва ци ја из не тих по во дом опу са Дра ги ше Жив ко ви ћа, по твр ди ли су, си гур но 
и зна лач ки, објек тив но а не све чар ски и удво рич ки, ста тус Дра ги ше Жив ко ви ћа 
као мо дер ног кла си ка срп ске на у ке о књи жев но сти.

Мср Ми ли ца В. Ћу ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11 000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја
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КЛОП КЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ СВЕ ТО ВА

(Све то зар Ко ље вић. Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не.  
Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 2015)

Му дро и про ми шље но са чи ње не књи ге успе ва ју да већ и на сло вом и под на-
сло ви ма мно го то га са оп ште и на го ве сте чи та о цу. Та ко на слов нај но ви је књи ге 
Све то за ра Ко ље ви ћа, Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не (Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2015) 
упу ћу је на основ ни тон и све про жи ма ју ћу ат мос фе ру књи жев них де ла о ко ји ма је 
у књи зи реч. Тај тон је пре вас ход но тон че жње за из гу бље ним за ви ча јем, оства рен 
у са свим од го ва ра ју ћој ат мос фе ри из гна нич ке ме лан хо ли је. На сло ви два ју де ло ва 
ко ји тво ре це ли ну ове сту ди је, та ко ђе су из у зет но ре чи ти: пр ва гру па тек сто ва оку-
пље на је под на сло вом У исто риј ском пам ће њу, дру га под од ред ни цом У са вре ме
ном ра се ја њу. Исто риј ском пам ће њу окре ну та су де ла ка но ни зо ва них ве ли ка на, 
Ми ло ша Цр њан ског и Ива Ан дри ћа, но ви јих кла си ка До бри це Ћо си ћа, Ми ло ра да 
Па ви ћа и Све тла не Вел мар Јан ко вић, али и по ма ло за бо ра вље них или скрај ну тих 
пи са ца по пут Иса ка Са мо ко вли је, Жа ка Кон фи на и Ха ји ма Да ви ча. Са вре ме ном 
ра се ја њу при па да ју Макс Ерен рајх, Ран ко Ри со је вић, Еле а зар Па по, Ми ло ван Да-
ној лић, Да вид Ал ба ха ри, Вла ди мир Јо ка но вић и Вла ди мир Та сић. На пр ви по глед, 
ре кло би се да је пр ви део књи ге окре нут про шло сти, а дру ги са да шњо сти; ни је, 
ме ђу тим, та ко, или ни је са свим та ко, по што и је дан и дру ги део окре та њем ка про-
шло сти на сто је да бо ље и пот пу ни је осве тле са да шњост. Ово по след ње, уо ста лом, 
и је сте је дан од основ них за да та ка ко је књи жев ност се би по ста вља; тај за да так, 
при род но, на се бе пре у зи ма и сва ко озбиљ ни је ту ма че ње ли те ра ту ре. 

Ин тер на ци о нал на те ма, као кључ ни те о риј ски тер мин на ко ме је за сно ва на 
Ко ље ви ће ва сту ди ја, по се ду је не ко ли ко сло је ва зна че ња. На по вр шин ском ни воу, 
тај тер мин озна ча ва ме ша ње и пре пли та ње раз ли чи тих кул ту ра у ни воу фа бу ле; на 
оном не што ду бљем, њи хо во ме ђу соб но не ра зу ме ва ње, су да ра ње и су ко бља ва ње; 
на оном нај ду бљем, „ин тер на ци о нал на те ма“ је еу фе ми зам за пре те шку, не из ле-
чи ву ту гу и јад без дом но сти, ис ко ре ње но сти, но стал ги је за ко ју не ма ле ка ни уто-
чи шта, јер не по сто ји ме сто ко ме би се онај ко је при ти снут та квом ту гом мо гао 
вра ти ти. Клоп ка је реч ко јом се у овој књи зи ви ше пу та до ча ра ва ег зи стен ци јал на 
си ту а ци ја та квог по је дин ца. Клоп ка је, за мно ге од ли ко ва о ко ји ма је ов де реч, и сам 
жи вот – али се то у ту ђи ни још бо ље ви ди и сна жни је, бол ни је осе ћа. Бо сна је, у 
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Ан дри ће вој про зи, клоп ка за Тур ке и Фран цу зе, те скоб ни Лон дон за ро био је Ни ко-
ла ја Рјеп ни на, а ле де на Ка на да ју на ке Да ви да Ал ба ха ри ја и Вла ди ми ра Та си ћа. 

Раз ли чи ти су на чи ни ко ји ма се пи сци и њи хо ви ју на ци су прот ста вља ју том 
ја ду. Смех је сва ка ко је дан од нај де ло твор ни јих: благ и до бро на ме ран као у про зи 
Жа ка Кон фи на, иро ни чан као код Ми ло ва на Да ној ли ћа, или ме лан хо ли чан и ви ше-
зна чан као у де ли ма Цр њан ског и Ан дри ћа, ху мор је не рет ко и је ди но ору ђе оп-
стан ка у ту ђој, не при ја тељ ској сва ко дне ви ци. Цр њан ски је не над ма шан и у по е-
ти зо ва њу но стал ги је, чи јим је ка тар зич ним при су ством про же та сва ка стра ни ца 
Ро ма на о Лон до ну: глав ни ју нак ро ма на од ње и жи ви и уми ре; Ан дрић, с дру ге 
стра не, у Трав нич кој хро ни ци уме сто емо тив не хи пер бо лич но сти ну ди му дро, ду-
бин ско про ми шља ње кул ту ро ло шког ста ту са и пси хо ло шке струк ту ре стран ца. 
Кроз исто риј ску ви зу ру про го ва ра и До бри ца Ћо сић, чи ја је спо соб ност умет нич-
ке син те зе ко лек тив ног ис ку ства по ја ча на и ре тро спек ти вом не по сред них лич них 
ис ку ста ва про ла ска кроз ло мо ве и пре вра те о ко ји ма пи ше. Сред те ша ро ли ко сти 
при сту па, ис ти че ау тор сту ди је Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не, ниг де се „... не ви ди да 
раз ли чи те кул ту ре мо гу ла ко, ма кар и про ла зно, на ћи уза јам но раз у ме ва ње“ (Из ме ђу 
за ви ча ја и ту ђи не,13). На лич ном ис ку ству стран ство ва ња, али оном са свим ак ту-
ел ном, са да шњем, у ве ли кој је ме ри уте ме ље но књи жев но ства ра ње Да ви да Ал ба-
ха ри ја и Вла ди ми ра Та си ћа. Код Ал ба ха ри ја је, за па жа Ко ље вић, не по сред но уоч-
љи ва „об ра да ’ин тер на ци о нал не те ме’, су сре та раз ли чи тих кул ту ра у сва ко днев ном 
жи во ту, ко ја ће, на раз не на чи не оста ти у сре ди шту па жње ње го вог зре лог ства ра-
ла штва, нај че шће сна жно ау то би о граф ски, али че сто и ма што ви то обе ле же на (157). 
И док Ал ба ха ри је ви ли ко ви збу ње но на сто је да у дру га чи јем, ту ђем све ту про на ђу 
се би ме сто на ко ме ће ег зи стен ци јал на не ла год ност би ти ко ли ко-то ли ко под но шљи-
ва, Та си ће ви ју на ци као да су из свог све та оти шли пре све га за то да би у ње му 
за у век оста ли, да би га у не пре кид ним се ћа њи ма опле ме ни ли мит ском (прем да 
исто вре ме но и иро нич ном) ау ром из гу бље ног ра ја. У та квој ре тро спек ти ви, „исто-
ри ја из ла зи из окви ра лич них не спо ра зу ма и ва па ја за раз у ме ва њем и из ра ста у 
нео бич но по и гра ва ње, го то во пу ко за ви тла ва ње на ше фар се ’ха о са’ с ка над ском 
фар сом ‘ге о ме три је’ као ска ме ње ног ре да“ (199).

Ова кве и слич не син те тич ке су бли ма ци је ства ра ла штва по је ди них пи са ца 
пло до ви су пре ци зно про ми шље не и оства ре не ме то до ло ги је Ко ље ви ће вих књи жев-
них ис тра жи ва ња. Та ис тра жи ва ња, без об зи ра на то да ли се од ви ја ју у по ма ло 
скрај ну тим ру кав ци ма исто ри је књи жев но сти, или у ње ним глав ним то ко ви ма, 
уте ме ље на су на оштри ни и ори ги нал но сти за па жа ња ко ја и до бро по зна те тек сто-
ве отва ра и ту ма чи на нов на чин, док оне ма ње по зна те или за бо ра вље не вра ћа у 
сре ди ште чи та лач ког и ис тра жи вач ког ин те ре со ва ња. Та квом учин ку оби ла то до-
при но си и пре по зна тљи во ди на ми чан, на са свим је дин ствен на чин при вла чан стил 
овог ау то ра, чи је се ре че ни це че сто за вр ша ва ју зна ко ви ма уз ви ка, или ре то рич ким 
пи та њи ма. А ре то рич ка пи та ња не мо ра ју увек да зна че са мо то да је од го вор очи-
гле дан – по не кад упу ћу ју и на за кљу чак да од го во ра – ма кар оног ко нач ног и не опо-
зи вог – за пра во и не ма.

Но ва књи га Све то за ра Ко ље ви ћа под се ћа нас, по ред оста лог, и на то да у ту-
ма че њу ли те ра ту ре не ма ко нач них од го во ра. Као и мно го пу та ра ни је, овај ау тор 
отва ра мо гу ће пу те ве чи та ња ода бра них де ла, оста вља ју ћи чи та о цу да сам про на-
ђе свој. Лу цид но и пре ци зно из дво је ним од лом ци ма, и ко мен та ри ма ко ји не рет ко 
бље сну епи фа ниј ским сја јем, Ко ље вић нас во ди кроз ра зно ли ке про зне све то ве, 
су штин ски по ве за не чи ње ни цом да су сме ште ни у про сто ру ко ји је од ре ђен на сло-
вом ове књи ге. Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не због то га је исто вре ме но и збир ка кри тич-
ких по р тре та ода бра них пи са ца, и це ло ви та књи жев но-кул ту ро ло шка сту ди ја ко ја 
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обо га ћу је не са мо срп ски књи жев ни про стор, већ – ка ко те ма ти ком ко јом се ба ви 
та ко и ви со ким на уч ним до ме ти ма – и знат но ши ри, европ ски и свет ски кон текст 
са вре ме ног про ми шља ња књи жев но сти.

Др Зо ран Д. Па у но вић
Фи ло ло шки фа кул тет

Бе о град
zdpa u no vic @gmail.com

UDC 821.163.41.09 Crnjanski M. (049.32)

ЦР ЊАН СКИ: ПУТ АВАН ГАРД НОГ УМЕТ НИ КА

(Ра до ван Вуч ко вић, Књи жев но де ло Ми ло ша Цр њан ског,  
Свет књи ге, Бе о град 2015)

Слу чај-ко ме ди јант уде сио је да по след ња књи га Ра до ва на Вуч ко ви ћа – нај бо љег 
по зна ва о ца екс пре си о ни зма као књи жев ног прав ца на ју го сло вен ском, а мо жда чак 
и на ши рем, европ ском про сто ру – об ја вље на за ње го вог жи во та, бу де син те за о 
де лу Ми ло ша Цр њан ског. Да се ра ди о по ду хва ту ко јег је Вуч ко вић као ис тра жи-
вач мо дер но сти и раз ли чи тих об ли ка оспо ља ва ња те мо дер но сти у срп ској, хр ват-
ској, сло ве нач кој, али и у дру гим европ ским књи жев но сти ма 20. ве ка, мо рао да се 
ла ти, ви дљи во је већ из пр вих ре до ва увод ног де ла сту ди је што је об у хва ти ла, у 
раз ли чи том оби му, це ло куп но ства ра ла штво ве ли ког срп ског пи сца. Ви ди мо, на-
и ме, да ау тор већ на са мом по чет ку ис ти че не дво сми слен вред но сни суд о пред ме ту 
свог про у ча ва ња, на зи ва ју ћи Цр њан ског глав ном лич но шћу срп ске аван гард не 
књи жев но сти и нај зна чај ни јим аван гар ди стом ко га су Ср би има ли. Иа ко ће, оцр та-
ва ју ћи гру бо ком по зи ци о ну схе му сво је књи ге, ус твр ди ти да је у слу ча ју Ми ло ша 
Цр њан ског не дво сми сле но реч о пи сцу чи ја је би о гра фи ја „пре тво ре на у де ло ко је 
је из раз пи шче вих пре о ку па ци ја суд би ном вла сти тог на ро да и сво јом лич ном дра-
мом у ме те жу на ге о граф ској и исто риј ској рас кр сни ци на ко јој је жи вео и де ло вао“, 
ау тор ка пи тал не син те зе о по е ти ци срп ског и хр ват ског екс пре си о ни зма ода бра ће 
при ступ ко ји не дик ти ра ју ни би о гра фи ја ни хро но ло ги ја већ жан ров ски кру го ви 
што оцр та ва ју све вр сте књи жев ног дис кур са у ко ји ма се огле дао Цр њан ски: од 
по е зи је и про зе, пре ко дра ма и пу то пи са до ме мо а ра. Ова кав при ступ Ра до ва на 
Вуч ко ви ћа ис так ну ће у пр ви план по е тич ке, стил ске и фор мал не од ли ке Цр њан ско-
ве по е ти ке као јед не од број них ва ри ја на та екс пре си о ни зма – до ми нант ног из ра за 
но ве умет нич ке осе ћај но сти и идеј но сти по сле Пр вог свет ског ра та. Као што се мо-
гло и прет по ста ви ти, јед на од нај ве ћих вред но сти ове сту ди је, пред ста вља и не пре-
ста но по се за ње ње ног ау то ра за ком па ра тив ним ме то дом, та ко да се Цр њан ско во 
де ло по сма тра у окру же њу се би са вре ме них и по е тич ки срод них пи са ца и де ла. 
Ипак, упр кос то ме што ова ква кон цеп ци ја књи ге у пр ви план ста вља син хро не 
пре се ке, те фо р мал но-стил ску ана ли зу, не би би ло исти ни то твр ди ти да Вуч ко вић 
ни је са гле дао де ло Ми ло ша Цр њан ског из ди ја хро не пе р спек ти ве. Упра во на кон-
тек сту ал ним чи ни о ци ма – окол но сти ма ко је су од ре ди ле и ток и пра вац пи шче ве 
би о гра фи је, за сно вао је ау тор ове књи ге сво ју те зу да је Цр њан ски био пи сац ко ји 
се ме њао:
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Он је био и је дан од оних ства ра ла ца сво га на ра шта ја ко ји је ре а го вао 
на све по тре се у та да шњем све ту. Сти ца јем окол но сти кад је из био Дру ги 
свет ски рат на шао се у еми гра ци ји у Лон до ну и про вео те гоб не да не у том 
гра ду. Све је то ути ца ло на про ме ну ње го вог на чи на пи са ња и сти ла.

Ме ђу тим, про ме не ко је су у Цр њан ско вом де лу би ле по сле ди це спо ља шњих 
фак то ра, за овог кри ти ча ра пре те жно фор ма ли стич ке ори јен та ци је, ко ји же ли да 
са чу ва и од бра ни књи жев ност као си стем ау то ном них, уну тра шњих за ко на, не за-
ви сних од не по сред них кон тек сту ал них ути ца ја, ни су се од ви ја ле са мо и ис кљу чи во 
ли не ар ном и би о граф ско-хро но ло шком пу та њом. У ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан-
ског уо чио је Ра до ван Вуч ко вић „два ти па де ла: је дан не по сред но по рат ни у ко ме 
је пи сац за о ку пљен ти ме да што ви ше тран сфор ми ше ствар ност, на сто је ћи да лир-
ској ви зи ји да исто то ли ко ме ста као и по да ци ма исто риј ског ка рак те ра и ре ал ног 
све та“ док је дру ги тип „онај део ње го вих оства ре ња, у ко ји ма, и по ред при ме не 
тех ни ке пи са ња ко ја се те ме љи на до стиг ну ћи ма мо дер не ли те ра ту ре, же ли да не-
по сред ни је пред ста ви ствар ност јед ног дра ма тич ног вре ме на и по ло жај пе сни ка у 
ње му.“ То је пут ко ји је, по Вуч ко ви ћу, пре шао Цр њан ски, као ро ђе ни пе сник, и на 
ко јем ће се је дан из ра зи то лир ски до жи вљај све та пре то чи ти у еп ске и хро ни чар-
ске за ма хе, ка ко то све до че и два кључ на ње го ва де ла: Се о бе и Дру га књи га Се о ба.

Иа ко је, не дво сми сле но, свр стао Цр њан ског у аван га р ди сте, већ у пр вом по-
гла вљу под на сло вом Из ме ђу тра ди ци је и аван га р де Ра до ван Вуч ко вић ба ви се пи-
та њем од но са пи шче вог пре ма књи жев ном на сле ђу и не по сред ним прет ход ни ци ма. 
При том, у об зо ру ау то ро вом је де ло ва ње тзв. ра ног Цр њан ског, ње го ва уре ђи вач ка 
и са рад нич ка ак тив ност у за гре бач ком Књи жев ном ју гу (1918–1919) и бе о град ском 
Да ну (1919–1920). У тек сто ви ма и пе снич ким и про зним при ло зи ма, ко је је Цр њан-
ски об ја вљи вао у овим ча со пи си ма по сле Пр вог свет ског ра та, Вуч ко вић је пре по-
знао „двој ност ње го вог ста ва“, двој ност ко ја се огле да у чи ње ни ци да он „на јед ној 
стра ни, из ра жа ва по што ва ње за пред рат не вред но сти на ци о нал не кул ту ре (Ме штро-
ви ћа, Ду чи ћа, Пан ду ро ви ћа, Стан ко ви ћа, Шан ти ћа, На зо ра), а, на дру гој, по ку ша ва, 
не при мет но, да по ка же ну жност да мла да ге не ра ци ја на нов на чин фик си ра сво ју 
по зи ци ју у но вом вре ме ну.“ Вуч ко вић је у пра ву ка да ка же да је кри тич ка жа о ка 
Цр њан ског нај ви ше усме ре на на ства ра ла штво „по сле рат них епи го на“, та да мла ди 
аван гар ди ста нај ви ше се бе и сво ју ге не ра ци ју ис ти че у опо зи ци ји пре ма пред рат-
ној по е ти ци ко ја је пе сни ци ма на ла га ла да се угле да ју на европ ске уз о ре, те да се 
у есте ти ци зму до ми нант ном фор мом, али и те ма ти ком, при бли же нај ви ше вред-
но ва ној фран цу ској пе снич кој тра ди ци ји. Уме сто кла си ци стич ког на че ла угле да ња 
и по дра жа ва ња пе снич ких обра за ца, Цр њан ски је, пре ма Ра до ва ну Вуч ко ви ћу, 
ин си сти рао на са мо род но сти но ве по е зи је, у ко јој ће са др жи на – то јест по сле рат на, 
про ме ње на осе ћај ност но ве ге не ра ци је – од ре ђи ва ти и ње ну фор му, а не обр ну то, 
ка ко су то чи ни ли пред рат ни пе сни ци. Ин си сти ра ју ћи на сло бод ном сти ху, и на 
по е тич кој ка те го ри ји ду ше (уз ко ју, до да је мо, увек иде и ек ста за), Цр њан ски се, 
пре ма Вуч ко ви ћу, ди рект но на до ве зао на сим бо ли зам, као што се и идеј ност ње го вог 
ете ри зма од но сно су ма тра и зма ди рект но на до ве зи ва ла на кон цеп ци ју о са гла сји ма 
Шар ла Бо дле ра. Оно што, ме ђу тим, не до ста је у овом, ина че тач ном по зи ци о ни ра њу 
Цр њан ског као пе сни ка ко ји не же ли да не ги ра тра ди ци ју, већ да је пре вред ну је, 
је сте увид ко ји је ау то ру из ма као из са свим очи глед ног раз ло га. Ка да, на и ме, у по-
гла вљу о есе ји стич ком кор пу су Цр њан ског из рек не оце ну да је све што је он „на-
пи сао о до ма ћим пи сци ма ... ипак бе зна чај но у од но су на оно што је о по е тич ким 
пи та њи ма про го во рио по чет ком два де се тих го ди на“, он да је са свим ја сно да је 
ау то ру из ма као чи тав је дан хо ри зонт ко ји им пли ци ра ва жне ве зе мо дер ног Оди се ја 
са на шим ро ман ти змом, ко је от кри ва ју мно го су штин ски је, ау то по е тич ке иде је 



без ко јих не мо же мо на пра ви на чин раз у ме ти де ло јед ног од нај ве ћих срп ских пи-
са ца. Есе ји о Зма ју, Ње го шу, Ла зи Ко сти ћу, Ђу ри Јак ши ћу, Ва си Жив ко ви ћу, сва-
ка ко ни су са мо при год ни члан ци по во дом ју би ле ја „кад пи сац же ли да ис ка же, у 
по ма ло ем фа тич ном то ну, сво је ди вље ње пре ма прет ход ни ци ма“ већ нам о по е ти ци 
Цр њан ског го во ре на је дан исто та ко ре ле ван тан на чин као што су и ње го ви тзв. 
про грам ски есе ји а ко ји ма је Ра до ван Вуч ко вић по кло нио нај ви ше па жње.

О по бу ње нич кој стра ни но вог Оди се ја, по врат ни ка из ра та ко ји би да за пе ва 
„ма ло но ве пе сме“, пи ше Вуч ко вић као о дру гој стра ни бор бе за но ву умет ност. 
„По ли тич ко-исто риј ски гле да но, тра ди ци ја ко ју Цр њан ски ис ти че, је сте де мо крат-
ско-бун тов нич ка“, ка же Вуч ко вић, али у овом екс пли цит ном „ле ви чар ству“ он 
ви ди са мо при вре ме но опре де ље ње. Оно што је за ни мљи во у Вуч ко ви ће вом ви ђе-
њу Цр њан ског је сте иде ја да се пе сник-бун тов ник и за го вор ник но во га сти ха вр ло 
бр зо пре о бра зио, вра тив ши се уна зад у „кла си ци зам“, што је про цес ко ји је те као 
па ра лел но са ње го вим опре де ље њем за по ли тич ки „кон зер ва ти ви зам“. Вуч ко вић, 
на и ме, већ у ком плек сној струк ту ри Стра жи ло ва (1921), али и у кри ти ка ма збир ки 
Раст ка Пе тро ви ћа и То до ра Ма ној ло ви ћа из 1922. го ди не (у ко ји ма се екс пли цит но 
у по е зи ји тра же „за ко ни“ и „че лич не по лу ге“) ви ди по ја ве ко је си ту и ра у ши ру по-
ја ву „аван гард ног нео кла си ци зма“. Оно што наш ау тор ви ди као оп шти став Цр њан-
ског-ин те лек ту ал ца, став ко ји се ма ни фе сту је „стал ном опо зи ци јом пре ма ма сов ном 
ци ви ли за тор ском ду ху, у про кла ма ци ји не ког ари сто крат ског ни че ан ско-вајл дов-
ског есте ти зма“ мо же се за и ста ви де ти као по зи ци ја оних по сле рат них књи жев ни ка 
ко ји су, пре ма Ми ла ну Бог да но ви ћу, би ли са мо за ре во лу ци ју фор ме. Ра ди ло се за-
пра во о пред став ни ци ма дру гог та ла са мо дер ни зма, ко ји ни су сво ју умет ност под-
ре ди ли иде о ло шким ко мин тер нов ским на ло зи ма, а ко ји су, за пра во, би ли пра ви 
аван гар ди сти, пре све га по сво јој ве ри да умет ност, а не со ци јал не ре во лу ци је, мо гу 
и мо ра ју да про ме не чо ве ка из ну тра, а ти ме и за јед ни цу ко јој ин ди ви дуа при па да. 
Ипак, сна жна ве за по је дин ца и за јед ни це, ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, ко ја се 
уо ча ва код Цр њан ског, али и обо жа ва ње при ро де ко је је са став ни део ње го вог ете-
ри зма од но сно су ма тра и зма као ви шег об ли ка по сто ја ња, те шко би ишла у при лог 
те зи о ње го вом „есте ти ци зму“. Уме сто да обо жа ва умет нич ко де ло, ста вља ју ћи га 
на пи је де стал, Цр њан ски је увек, као пра ви аван гар ди ста, у цен тар свог по е тич ког 
и фи ло зоф ског по гле да на свет ста вљао чо ве ка и ње гов по ло жај у исто ри ји. То је 
не што што сва ка ко мо же мо ви де ти и из Вуч ко ви ће ве сту ди је као це ли не.

Ово се по твр ђу је већ у кон траст ној ана ли зи Стра жи ло ва и Сер би је, по е ма 
ко је, за Вуч ко ви ћа, пред ста вља ју „два по ла по е зи је Цр њан ског“, а ко је су ме ђу тим, 
као и ка сни је Ла мент над Бе о гра дом „ор га ни зо ва не на слич ном ан ти те тич ком прин-
ци пу: на су о ча ва њу све тлих ете рич ких ви зи ја и мрач них си ла исто ри је“. На ди хо-
то ми ји из ме ђу исто риј ске за да то сти и тра га ња за ње ним пре ва зи ла же њем, пре ма 
Ра до ва ну Вуч ко ви ћу, за сно ва но је у осно ви це ло куп но Цр њан ско во де ло. По ет ске 
ви зи је Су ма тре, као уто пиј ског про сто ра, па ра лел не ствар но сти не ви дљи вих и сми-
сле них по ве за но сти што сто је на су прот ха о су и бе сми слу ег зи стен ци је, уо ча ва ју 
се и у Цр њан ско вом про зном опу су, од ра не екс пре си о ни стич ке про зе па све до 
исто риј ских ро ма на. Исти ни та је Вуч ко ви ће ва опа ска да су у осно ви „сва ње го ва 
де ла пу то пи сног ка рак те ра“, а мо ти ви лу та ња и по тра ге за бо љим и срећ ни јим про-
сто ри ма, за окри љем, кон стан та ко ју чи та лац про на ла зи и у де ли ма пи шче вог ра ног, 
али и по зног пе ри о да. Иа ко у Се о ба ма ви ди ро ман у ко јем су се до га ђа ји „рас цве-
та ли из лир ског пу пољ ка“, а у Дру гој књи зи Се о ба ро ман-хро ни ку, жан ров ски де ло 
мно го слич ни је Ан дри ће вој Ћу при ји, по тра га у ко ју по ла зи Па вле Иса ко вич има 
мо ти ва ци ју ко ја се умно го ме одва ја од праг ма тич не рав ни у ко јој не жи ви ни је дан 
но се ћи ју нак Ми ло ша Цр њан ског. Да Цр њан ског пре вас ход но ин те ре су ју та кви 
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ју на ци (што ће учи ни ти да ро ма ни о се о ба ма пред ста вља ју и вр сту па ро ди је на 
Пи шче ви ћа), по ка зао је Вуч ко вић упо ре див ши Па вла са Те слом – чу ве ним на уч ни-
ком о ко ме је пи сац Се о ба на пи сао дра му:

Па вле у овом ро ма ну но си у се би (као Вук Иса ко вич у пр вој књи зи) 
спо зна ју да „као брод, ко ји та ла си ба ца ју по мо ру, на пу чи ни, наш на ци он 
лу та“. Он је, та кав, сме шан и стран око ли ни и ве ћи ни су на род ни ка ко ји ви де 
сми сао жи во та у гра ђан ском хе до ни стич ком ужи ва њу и ма те ри јал ном бла-
го ста њу. У по не че му Па влов лик је, као и ње гов од нос пре ма тран сцен ден ци ји 
(раз ли ка је нај ви ше у пред ме ту те тран сцен ден ци је), иден ти чан са ли ком 
Ни ко ле Те сле у дра ми Те сла. Ни ко ли Те сли ни је ста ло до же не, до нов ча них 
опе ра ци ја ко је би му до не ле бо гат ство: он је ди ни пра ви од нос са пат ње има 
пре ма сво јим су на род ни ци ма и пре да но сти сво јој ства ра лач кој ви зи ји ко ја 
по сто ји у ње му као на уч на фик ци ја. Или ка ко сам ка же: ста ло му је са мо 
„до ен те ле хи је“. Обо ји ца су сме шни око ли ни и у ње ним очи ма су фан та сте 
и лу да ци.

Пи са на у до ба Цр њан ско вог бо рав ка у Лон до ну, и Дру га књи га Се о ба, као и 
дра ма Те сла, мо гла би се до ве сти у ве зу са Ро ма ном о Лон до ну, де лом „ко је је хра-
ње но лич ним емо ци ја ма и би о граф ским ис ку стви ма“. Иа ко спа да у де ла пре о бра-
же ног би о граф ског са др жа ја, и као сво је вр стан на ста вак књи ге Код Хи пер бо ре ја ца, 
Вуч ко вић ин си сти ра на то ме да се ра ди о „де лу кре а ци је а не при по ве да ња о не че му 
што се ствар но до го ди ло“, што от кри ва из у зет ну сло је ви тост, те уни вер зал ност 
Цр њан ско вог по след њег ро ма на. Ви ђен, с пра вом, у ко ре спон ден ци ји са Ла мен том, 
Ро ма ну о Лон до ну, пре ма на шем ау то ру, не до ста је оно што би се мо гло на зва ти 
уто пиј ском са др жи ном, та ко што глав ни „ју нак не про на ла зи не ку вред ност у све-
ту због ко је би тре ба ло да жи ви“, док се лир ском су бјек ту Ла мен та над Бе о гра дом 
„отва ра сли ка гра да ко га је дав но на пу стио и са да му се вра ћа као жи вој хи ме ри и 
ду хов ном про стран ству сме ште ном не где над ка љу гом сва ко днев ног жи во та да 
сја ји као веч но при бе жи ште за ра зо ре но би ће пе сни ко во ко га је уни шти ла ста рост 
и на тај на чин уна ка зи ла све илу зи је.“ Та ко се чи ни да се и Ра до ван Вуч ко вић при-
дру жио оним кри ти ча ри ма ко ји, су де ћи по за вр шет ку ро ма на у ко јем глав ни ју нак 
из вр ша ва са мо у би ство, ви де ни хи ли стич ки им плус ко ји на вод но пре вла да ва у 
по зном Цр њан ском. Ме ђу тим, са свим дру га чи је ту ма че ње ну ди се из пер спек ти ве 
ко ју је по ну дио и сам пи сац у сво јим ин тер вју и ма, го во ре ћи о Рјеп ни но вом „жр тво-
ва њу“ за оне ко је во ли: за На ђу и де те ко је тек тре ба да се ро ди. Уто ли ко пре што 
смрт код Цр њан ског, упр кос ме лан хо ли ји жи во ту ода ног по је дин ца, од са мог по чет-
ка има сна жну етич ку ди мен зи ју: у ра ту се вој ни ци жр тву ју за дру го га, за за јед-
ни цу. Ни Вуч ко ви ћу не ће про ма ћи из бор вој ни ка као глав них ју на ка: од Че за реа 
из Ма ске до Рјеп ни на. Бун тов нич ки и пр ко сни ин ди ви ду а ли зам пи шчев че сто је 
за ма гљи вао сна жну ем па тиј ску и ко лек ти ви стич ку цр ту овог аван гар ди сте ко ји у 
свом об зо ру увек има и суд би ну „на ци о на“: би ло да се ра ди ло о ње го вом, срп ском 
на ро ду, би ло о ју го сло вен ској за јед ни ци, али и о ве ли кој за јед ни ци Сло вен ства што 
је Ми лош Цр њан ски од ра не мла до сти осе ћао као сво ју.

У по зним де ли ма Цр њан ског, а то по себ но на гла ша ва Вуч ко вић, сна жно је 
на гла ше на су прот ност из ме ђу иде а ли зма и праг ма ти зма, та ко што се пред став ни-
ци ис точ не, сло вен ске кул ту ре су прот ста вља ју праг ма тич ном ду ху За па да. То је 
Ми лош Цр њан ски сва ка ко нај бо ље осе тио у Лон до ну, где се „ба га те ли ше све што 
је ру ско“ и где је осе тио ве ли ку бли скост са суд би ном нај ве ћег срп ског и свет ског 
на уч ни ка Ни ко ле Те сле. Оту да, с пра вом, наш ау тор на гла ша ва:

Не ма сум ње да је Те сла јед на но ва драм ска ва ри ја ци ја пи шче ве би о гра-
фи је, по го то во кад је реч о по на ша њу угро же не и пре о се тљи ве је дин ке ка кав 
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је је дан пи сац и је дан на уч ник нај ви шег ран га. Јер, ко ли ко год део лич но сти 
у Те сли из ра жа ва ла по што ва ње за ње го во де ло, по себ но жен ски, ипак основ 
дра ме и драм ских су ко ба је не ра зу ме ва ње два све та ко ји при па да ју пот пу-
но су прот ним ду хов ним скло по ви ма и ге о граф ским, со ци јал ним и ет нич ким 
под руч ји ма.

„Ап со лут ни иде а ли зам и по ве ре ње у крај ње спи ри ту ал не ства ри Те сла је на-
сле дио од свог твор ца Цр њан ског“ ка же Ра до ван Вуч ко вић, што се по себ но уо ча ва 
у па ра ле ли зми ма из ме ђу ре пли ка ју на ка исто и ме не дра ме и ју на ка ме мо ар ског спи-
са Код Хи пер бо ре ја ца, ре пли ка ма ко је се од но се на фа сци на ци ју со лар ним кул том 
ко ји по ста је и не ка вр ста пи шче ве но ве ре ли ги је. Оно „си ја и бо га та шу и си ро ма ху“, 
под њим су сви љу ди јед на ки. Те сли на же ља да учи ни све љу де јед на ким, да ју ћи им 
енер ги ју ко ја је до ступ на сви ма, мо же се ту ма чи ти у па ра ле ли зму са Цр њан ско вом 
же љом да усре ћи све љу де, да ство ри но во злат но до ба уто пиј ске Хи пер бо ре је у 
ко јој „веч но сун це сја“.

При сут ност и ве ли ча ње ми то ло ги је со лар ног прин ци па сва ка ко не оспо ра ва ју 
Вуч ко ви ће ву тврд њу да ће код Ми ло ша Цр њан ског, за љу бље ни ка у ки не ску и ја пан-
ску ли ри ку, чи ји је прин цип ла ко ће и про зрач но сти усво јио, до ми ни ра ти сим бол 
ме се ца. Ме сец је код Цр њан ског, а то је на ро чи то ви дљи во опет у Хи пер бо реј ци ма, 
али и у Књи зи о Ми ке лан ђе лу, као и у есе ји ма о ен гле ским пе сни ци ма, сим бол ме та-
фи зич ких, ду хов них пу то ва ња, ме лан хо ли је и пла то ни стич ки схва ће ног пе снич ког 
на дах ну ћа.

Књи га Ра до ва на Вуч ко ви ћа, ве ли ког књи жев ног кри ти ча ра и исто ри ча ра 
књи жев но сти, ко га је кра сио ре дак дар за син те те зу, пред ста вља из у зе тан до при нос 
са гле да ва њу це ло куп ног опу са Ми ло ша Цр њан ског. Уви ђа ње тог зна ча ја сра змер но 
је осе ћа њу пра зни не и жа ла за оним што је још мо гло би ти на пи са но за хва љу ју ћи 
огром ном зна њу и ве шти ни ту ма че ња књи жев но сти што су код овог ау то ра пре-
ва зи ла зи ли све уске и ре ги о нал не гра ни це. Упра во то стре мље ње ка пре ла ску на 
„дру гу стра ну“ учи ни ло га је сва ка ко нај до стој ни јим и нај ком пе тент ни јим ту ма чем 
нај зна чај ни јих срп ских пи са ца 20. сто ле ћа – Ан дри ћа и Цр њан ског. Иа ко се мо жда 
чи ни ло да му је Ан дрић био бли жи, сту ди ја ко ја го во ри о по све ће но сти овог ау-
то ра пи сцу Се о ба, и сим бо лич но, као по след ње де ло, мо жда ће нам ре ћи да је овај 
Ра до ва ну Вуч ко ви ћу пред крај жи во та био оно што је Ми ке лан ђе ло био за Ми ло ша 
Цр њан ског – уте ха.

Др Го ра на С. Ра и че вић
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви сад, Ср би ја

go ra na.ra i ce vic @gmail.co m 
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ТРА ГИ ЗАМ НЕ У СПЕ ЛЕ СИН ТЕ ЗЕ

(Vla dan De sni ca i Split 1920.–1945. Zbor nik ra do va s De sni či nih su sre ta 2014.  
Dra go Rok san dić i Iva na Cvi jo vić Ja vo ri na (ur.). Cen tar za kom pa ra tiv no hi sto rij ske  

i in ter kul tur ne stu di je, Fi lo zof ski fa kul tet u Za gre bu, 2015, 390 str.)

Вла дан Де сни ца (1905–1967) у Спли ту је с пре ки ди ма жи вео од 1920. до 1945. 
го ди не. У ње му се об рео не вољ но, као пет на е сто го ди шњи за дар ски гим на зист, де-
ле ћи суд би ну не са мо сво је по ро ди це на кон што је За дар у по рат ним ди пло мат ским 
окр ша ји ма при пао Ита ли ји. Иа ко на да ље ве зан за но ви дал ма тин ски цен тар, у 
Спли ту ће се скра си ти тек три де се тих го ди на по сле шко ло ва ња и „от кри ва ња 
све та“ у Ши бе ни ку, За гре бу и Па ри зу. На тра гу по ро дич не тра ди ци је, мла ди Де-
сни ца ће иза бра ти прав ну стру ку, али ће од ра них да на, та ко ђе не без по ро дич них 
ко но та ци ја, у ње му жи ве ти и есте та ра фи ни ра них ли те рар них, му зич ких и ли ков них 
афи ни те та. У Спли ту ће за по че ти сво ју књи жев ну де лат ност и из гра ди ти сна жне 
обри се вла сти тог ли те рар ног све та трај них умет нич ких на зо ра, из да ва ти Ма га зин 
Сје вер не Дал ма ци је и кре та ти се у нео бич но жи вом дру штву сплит ских кро че а-
на ца. Окре нут пре ма ме ди те ран ским про стран стви ма и ја дран ском сун цу, он ни је 
на пу штао ни ми кро ко зам ко ји се од Исла ма Грч ког и Об ров ца спу штао ка ур ба ним 
цен три ма на оба ли; у Де сни чи ној лич но сти су сре та ли су се ре флек си по ро дич не 
и на ци о нал не ба шти не Ср ба у се вер ној Дал ма ци ји са кри тич ким про пи ти ва њем 
ствар но сти у ко јој је жи вео и де ло вао.

Збор ник Vla dan De sni ca i Split 1920–1945. сто га је сво је вр сно тра га ње за про
ље ћи ма Вла да на Де сни це. Ме ђу тим, сед ми по ре ду збор ник ра до ва са Де сни чи них 
су сре та, уте ме ље них још 1989, по том пре ки ну тих рас па дом Ју го сла ви је, а об но вље-
них на сто го ди шњи цу ро ђе ња пи сца 2005, за у зи ма не што ши ри хо ри зонт. При мар но 
ин то ни ран у ду ху кул тур не и ин те лек ту ал не исто ри је, с на гла ском на срп ско-хр ват-
ским ин тер кул тур ним ре ла ци ја ма, збор ник пру жа леп при мер јед не мо дер но кон-
ци пи ра не hi sto i re c ro isée ко ја кре ћу ћи од ем пи риј ских са зна ња, осве тље них ме то-
до ло шким и епи сте мо ло шким но ви на ма, на спрам на сле ђе них на ра ти ва осва ја но ве 
про сто ре ре флек сив но сти.1 Та ко се за хва љу ју ћи ком па ра тив ној исто ри ји, сту ди ја ма 
цир ку ла ци је и тран сфе ра отва ра ју но ве ис тра жи вач ке прак се усме ре не ка оно ме 
што се обич но на зи ва en tan gled, sha red, con nec ted hi sto ri es („де ље на исто ри ја“). 
Се дам на ест чла на ка, уз увод ну Ri ječ una pri jed и при лог на сло вљен Split ske adre se 
Vla da na De sni ce из пе ра уред никâ, мо гу се по де ли ти у не ко ли ко це ли на: по ли тич-
ки, дру штве ни и кул тур ни иден ти тет ме ђу рат ног Спли та; по ро дич ни bac kgro und 
Де сницâ из ра жен пре све га у јав ном и по ли тич ком де ло ва њу пи шче вог оца др Уро-
ша Де сни це; ме ди те ра ни зам и књи жев но де ло Вла да на Де сни це; Ма га зин Сје вер не 
Дал ма ци је. Укуп но узев ши, узор но уре ђен збор ник на ско ро че ти ри сто ти не стра-
на, уку сно илу стро ван и опре мљен, об у хва та при ло ге осам на ест ау то ра, срп ских 
и хр ват ских исто ри ча ра, исто ри ча ра књи жев но сти и ар хи тек ту ре, со ци о ло га.

На су сре ту ур ба не и дру штве не исто ри је, гра ду Спли ту су по све ће на три при-
ло га. Алек сан дар Ја кир нас у тек сту O ne kim zna čaj ka ma raz vo ja Spli ta u me đu rat nom 
raz do blju уво ди у вр ло ин тен зи ван пе ри од раз во ја овог гра да. Вре ме на гла ше не мо-

1 Вид. miChael Wer ner, Bénédic te Zim mer mann (dir.), De la com pa ra i son à l’hi sto i re 
cro isée, Pa ris, Le Se uil, 2004.



дер ни за ци је од го ва ра уло зи ко ја је Спли ту на ме ње на у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца на кон што су Пу ла, Ри је ка и За дар оста ли ван ју го сло вен ске др жа ве. 
Сплит та ко по ста је глав но сре ди ште Дал ма ци је и нај ве ћа ју го сло вен ска лу ка, ње-
го во ста нов ни штво се удво стру ча ва, до би ја елек трич ну енер ги ју, же ле знич ку ве зу 
са за ле ђем, али и но ве шко ле и уста но ве кул ту ре, но ви ур ба ни иден ти тет. На тра-
гу ре цент не сту ди је Здрав ке Је ла ске Ма ри јан Grad i lju di: Split 1918–1941. (Za greb, 
2009), као и ис тра жи ва ња Фи ли па Шкиљана Prvi svjet ski rat u Dal ma ci ji (1914–1918) 
(Split, Du brov nik, 2014), али и вла сти те књи ге Dal ma tien zwischen den Wel tkri e gen. 
Agra rische und ur ba ne Le ben swelt und das Sche i tern der ju go sla wischen In te gra tion 
(München, 1999), Ја кир ре ва ло ри зу је не спор ни ју го сло вен ски ен ту зи ја зам Спли та из 
по след њих го ди на Ау стро у гар ске и тре нут ка ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве 1918, 
сме шта ју ћи га у усло ве „ma sov ne mo bi li za ci je ši ro kih druš tve nih slo je va ka kvu je i u 
pe ri fer noj i si ro maš noj au strij skoj po kra ji ni na is toč noj oba li Ja dra na pro u zro čio do ta da 
naj ve ći i naj straš ni ji rat“ (15). Ка да је реч о мо дер ним на ци о нал ним иден ти те ти ма, 
Ја кир ис ти че да су у ме ђу рат ном пе ри о ду до вр ше на три na tionbu il ding про це са 
(хр ват ски, срп ски и ита ли јан ски), као и да је „ilir ska/ju go slo ven ska i sla ven sko-dal-
ma tin ska na ci o nal na iden ti fi ka ci ja“ оста ла не за вр ше на, али на жа лост не ула зи у 
ши ру рас пра ву ње них „ne do re če no sti“ (14). У члан ку Ur ba ni raz vi tak Spli ta iz me đu 
dva svjet ska ra ta Стан ко Пи пло вић до но си ис цр пан пре глед ме ђу рат не сплит ске 
ар хи тек ту ре, сво је вр сни бе де кер кроз про шлост гра да и ње го ву око ли ну то ком два-
де се тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка. Кре ћу ћи од Ре гу ла ци о ног пла на с по чет-
ка два де се тих, ау тор под јед на ку па жњу при да је стам бе ној ар хи тек ту ри, јав ним гра-
ђе ви на ма, ко му нал ним и ин фра струк тур ним објек ти ма, здрав стве ним, со ци јал ним, 
обра зов ним и на уч ним уста но ва ма, вер ским гра ђе ви на ма, зе ле ним по вр ши на ма, али 
и за чет ку мо дер ног ту ри зма и спорт ских де ша ва ња. Ино ва циј ски нај сме ли ји у овој 
це ли ни је чла нак То ми сла ва Бран ђо ли це Druš tve na ra slo ja va nja u me đu rat nom Spli tu: 
jed na po vi jest od o zdo. По ла зе ћи од те о риј ских по став ки Ери ка Хоб сба у ма и Едвар да 
Томп со на, Бран ђо ли ца се пр вен стве но за ни ма за ни же дру штве не гру пе „za nat skog, 
te žač kog i rad nič kog slo ja“, исто ри ју сва ко дне ви це, до ко ли це, спор та, по ме ра ју ћи се ка 
ши рој сли ци ко ја пред чи та о ца из но си „re zer vo ar ko lek tiv nog sje ća nja iz ko jeg se u li te-
ra tu ri po vla če pre dodž be o men ta li te tu sta nov niš tva“ (38), као и ан тро по ло шкој по тра зи 
за са вре ме ним чи та њем„mno go stru kih split skih po li tič kih, kul tur nih, in te lek tu al nih, 
sport skih, elit nih i puč kih tra di ci ja“ (Исто). Упр кос ра зно вр сно сти при ло га у овој це ли-
ни, чи та лац ће за жа ли ти јер ни су по себ но ела бо ри ра не ве зе Спли та са за ле ђем, с 
по ли тич ким, ан тро по ге о граф ским и кул ту ро ло шким им пли ка ци ја ма су сре та град ске 
и ру рал не сре ди не ви ше на ци о нал ног са ста ва, сли ке дру гог итд. Слич но се мо же ре-
ћи за укуп ну, вр ло ком плек сну, мул ти кон фе си о нал ну ди мен зи ју ме ђу рат не про шло-
сти Дал ма ци је. Исто ва жи и за рас ту ћи број Ср ба у Спли ту на кон Пр вог свет ског 
ра та и жи вот та мо шње срп ске пра во слав не оп шти не2, иа ко Пи пло вић по ми ње про-
је кат не за вр ше не Цр кве Св. Са ве у Спли ту пре ма пр во бит ном про јек ту Алек сан дра 
Де ро ка, а ко јој је је дан од глав них да ро да ва ца био пи шчев отац др Урош Де сни ца.

Не што дру га чи ју пер спек ти ву и то на ли тет пру жа ју нам ра до ви по све ће ни др 
Уро шу Де сни ци (1874–1941) и ње го вом по ли тич ком де ло ва њу у ме ђу рат ном Спли ту 
и Дал ма ци ји. Уз де ла Гор да не Кри во ка пић-Јо вић3 и Со фи је Бо жић4 и ско ри је ра до ве 

2 Вид. Или ја Бу ло ван, Ле то пис пра во слав не срп ске цр кве у Спли ту, Срб скодал ма тин
ски ма га зин, VI II (2013), 9–44.

3 Оклоп без ви те за: о со ци јал ним осно ва ма и ор га ни за ци о ној струк ту ри На род не 
ра ди кал не стран ке у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1918–1929), Бе о град 2002.

4 Ср би у Хр ват ској 1918–1929, Бе о град 2008, дру го из да ње 2015.
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Дра ге Рок сан ди ћа5 реч је о за сад је ди ним про ду бље ни јим на уч ним освр ти ма на не-
до вољ но по знат жи вот пи шче вог оца. Дра ган Ба кић у члан ку Pri log za bi o gra fi ju: 
po li tič ka ka ri je ra Uro ša De sni ce u vre me nu is ku še nja (19191941) и Стје пан Мат ко вић 
у при ло гу Se na to ri iz Spli ta: su o ča va nje s kri zom Ju go sla vi je i ju go sla ven stva пру жа-
ју зна чај на и по у зда на оба ве ште ња о Уро шу Де сни ци. Реч је о на да све мар кант ном 
про фи лу: син Вла ди ми ра Де сни це, ис так ну тог срп ског по ли ти ча ра и ду го го ди шњег 
на чел ни ка Об ров ца, Урош Де сни ца је по мај ци Ол ги по то мак зна ме ни те ускоч ке 
по ро ди це Ми тро вић Јан ко вић. Беч ки док тор пра ва и кул ти ви ра ни ин те лек ту а лац 
склон пе ру, Де сни ца је од мла дих да на у по ли ти ци, а са оцем и је дан од ак те ра 
За дар ске ре зо лу ци је 1905. Са ства ра њем Кра ље ви не СХС при ла зи На род ној ра ди-
кал ној стран ци, по ста је пот пред сед ник по кра јин ске дал ма тин ске вла де, би ран за 
на род ног по сла ни ка, а ка сни је и се на то ра, ве ран ин те гра ли зму и схва та њу на род-
ног је дин ства и при том вр ло кри ти чан пре ма Стје па ну Ра ди ћу и Хр ват ској (ре пу-
бли кан ској) се љач кој стран ци. На ро чи та вред ност по ме ну тих при ло га је у пр о бле-
ма ти зо ва њу не ко ли ко те ма: по ли ти ке На род не ра ди кал не стран ке и ње ног учин ка 
у Дал ма ци ји, као и Де сни чи не уло ге у стран ци и про фи ли са њу ње не ак тив но сти; 
ин те гра ли зма и схва та ња на род ног је дин ства као кљу ча др жав не це ло ви то сти; 
тра га ња за од го во ри ма на др жав ну кри зу и по гле ди ма на срп ско-хр ват ске од но се, 
као и од но са Уро ша Де сни це пре ма ства ра њу Ба но ви не Хр ват ске. У слич ној пер спек-
ти ви, Ма ри јан Бу љан до дат но осве тља ва јав ни ан га жман Уро ша Де сни це члан ком 
Uroš De sni ca i Na rod na ra di kal na stran ka u Spli tu 1920tih pre ma split skoj pe ri o di ci. 
У фо ку су ње го вог ин те ре со ва ња су по ле ми ке и по ли тич ки су ко би, не у спе си ра-
ди ка ла на из бо ри ма и огра ни че ност ути ца ја стран ке у Дал ма ци ји. Нај зад, Ши ме 
Пи лић у при ло гу O agrar nom pi ta nju u me đu rat noj Dal ma ci ji i ra do vi ma dr. Uro ša 
De sni ce тре ти ра по себ но сло же но и осе тљи во пи та ње ме ђу рат не Дал ма ци је. И сам 
круп ни зе мљо по сед ник, Де сни ца ула же зна ча јан на пор и ме ри тор на зна ња у јав ној 
рас пра ви о мо гу ћим прав ци ма аграр не ре фор ме у Дал ма ци ји.

Град бур них дру штве них про ме на, ме ђу рат ни Сплит је и сте ци ште уског 
елит ног кру га ин те лек ту а ла ца ко ји у сво јим естет ским на зо ри ма гра ви ти ра ју ме-
ди те ра ни зму. У члан ку De sni ca u tje sna ci ma za no sa i du hov ne ob ma ne me đu rat ne 
Dal ma ci je ко јим ски ци ра ин те лек ту ал ни ити не рер Вла да на Де сни це, Тон ћи Ши тин 
по себ но про пи ту је ути цај Бе не де та Кро чеа: „Ako je Al bert Ha ler bio taj ko ji je u hr vat-
skoj kul tu ri pr vi ot krio Cro cea u me đu rat nom raz do blju – prem da su Krš nja vi i Li va dić 
za nje ga zna li i pri je – on da je sa svim iz vje sno da[ je] Cro ce o va este ti ka u Spli tu i Dal ma-
ci ji ima la svo je ve li ke pro mo to re u Vla da nu Desni ci i Vla di mi ru Ri smon du.“ (120) Ши тин, 
ме ђу тим, ис пу шта из ви да јед ног дру гог Спли ћа ни на Бог да на Ра ди цу ко ји је од 
1928. у не по сред ној ве зи са Кро че ом што до во ди до ви ше го ди шње са рад ње ита ли-
јан ског фи ло зо фа са за гре бач ком Но вом Евро пом. Ме ђу тим, док је у том слу ча ју 
пред ност има ла Кро че о ва фи ло зо фи ја по ли ти ке, пра вац цир ку ла ци је Кро че о вих 
иде ја у Спли ту од но сио се у пр вом ре ду на ње го во схва та ње фи ло зо фи је умет но сти 
и по гле де на есте ти ку. Зна че ња Спли та и Дал ма ци је у ши рем ме ди те ран ском об зор ју 
пред мет су па жње Све тла не Ше а то вић Ди ми три је вић. И са ма при ре ђи вач за па же-
ног збор ни ка по све ће ног ме ди те ра ни зму у срп ској и ита ли јан ској књижевност и6, 

5 „Za tva ra nje kru ga. Dr Uroš De sni ca (Ob ro vac, 28. VI II 1874 – Split, 13. VII 1941)“, Spo
me ni ca dr Da ni ce Mi lić (ur. Bo ja na Milj ko vić-Ka tić), Be o grad 2014., 295-313; „Dr Uroš De sni ca 
1918.-1921.: ži vo to pi sne ne do u mi ce na ras križ ju epo ha“, Spa la tu mque de dit or tum: zbor nik po
vo dom de se te go diš nji ce Od sje ka za po vi jest Fi lo zof skog fa kul te ta u Spli tu (ur. Ivan Ba sić i Mar ko 
Ri mac), Split 2014, 499–511.

6 Ac qua al ta – ме ди те ран ски пеј за жи у мо дер ној срп ској и ита ли јан ској књи жев но
сти, Бе о град 2013.
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Ше а то вић Ди ми три је вић у тек сту Dal ma tin ski me di te ra ni zam Vla da na De sni ce: split
ski pe riod тра га за сплит ским ко ре ни ма Про ље ћа Ива на Га ле ба, али и дал ма тин ским 
на дах ну ћи ма ра ног пе снич ког опу са об ја вље ног у Ма га зи ну Сје вер не Дал ма ци је. 
Пра те ћи мо ти ве Сун ца, све тло сти, мо ра, ис пи ту ју ћи од нос Де сни чи ног де ла пре-
ма Ва ле ри ју, Пру сту, над ре а ли сти ма, али и до ма ћим са вре ме ни ци ма Ан дри ћу, 
Ма ти ћу, Ла ли ћу, Хри сти ћу, Ше а то вић Ди ми три је вић по ста вља пер спек ти ве обим-
ни јих ис тра жи ва ња ме ди те ран ског ра фин ма на у књи жев ном де лу, али и укуп ном 
ин те лек ту ал ном про фи лу Вла да на Де сни це. Вла ди мир Ри смон до у члан ку Vla dan 
De sni ca u iz vo ri ma iz obi telj skog ar hi va pro fe so ra Vla di mi ra Ri smon da St. iz Spli ta уно-
си ви ше све тло сти у Де сни чин сплит ски rése au. Круг сплит ских кро че а на ца ко је 
три де се тих го ди на пред ста вља ју Де сни ца и Ри смон до део је ин те лек ту ал не ат мо-
сфе ре „Spli ta ko ji se sa sto jao od bi ra nih pri mje ra se ce sij ske ar hi tek tu re, od Vi do vi će vog 
po en ti li zma ko ji se mo gao na ći u sli ka re vom ate li je ru na vr hu ka za liš ne zgra de, ali i od 
dje lo va nja mla dih pro-ju žno sla ven skih in te lek tu a la ca“ (83). Осим што се из чи та ња 
ових при ло га на ме ће по тре ба про ду бље ни јих освр та на ме ђу рат ни сплит ски те а-
тар, ли ков ну и му зич ку сце ну, нео п ход но је до дат но осве тли ти сам по јам ме ди те-
ра ни зма и ње го во ме сто у европ ској ми сли и кул ту ри оно га до ба7, у че му би зго дан 
хр ват ски и југословенски médiateur био већ по ме ну ти Бог дан Ра ди ца. Осим то га, је 
ли мо гу ћа из о штре ни ја ге не за тран сфе ра Кро че о ве есте ти ке, не са мо у Де сни чи ном 
слу ча ју већ и у ње ној ши рој, дал ма тин ској, па и ју го сло вен ској апро при ја ци ји?

На овај круг те ма на до ве зу ју се ра до ви по све ће ни Де сни чи ном ства ра ла штву 
у ужем сми слу књи жев ног опу са. На ро чи то је вре дан до при нос Вла да на Бај че те 
ко ји у члан ку Sli je pac na ža lu – po e zi ja Vla da na De sni ce ука зу је на за по ста вље ност 
про у ча ва ња овог зна чај ног сег мен та Де сни чи ног ства ра ла штва. По ла зе ћи од те мат-
ско-фор мал не ана ли зе Де сни чи них пе са ма, Бај че та тра га за њи хо вим ствар ним и 
лир ским ме стом у Про ље ћи ма Ива на Га ле ба, као и за укуп ном ме ди те ран ском 
ат мос фе ром у ко јој на ста ју и ко ју исто вре ме но од ра жа ва ју. Ми љен ко Бу јац у тек сту 
Ve ri stič ka po e ti ka Zim skog lje to va nja – pr vi ti po loš ki krug li te rar no sti Vla da na De sni ce 
ис пи ту је струк ту ру и ком по зи ци ју ро ма на, Де сни чи ну по е ти ку и од ми ца ње од реа-
ли стич ког про се деа, књи жев ну тех ни ку и по сту пак и су прот ста вље ни од нос град-
ског и се о ског у Зим ском ље то ва њу. Po e ti ka umet nič ke pro ze Vla da na De sni ce из 
пе ра Ни ко ли не Ко ње вић Ми ло ше вић у не што уоп ште ни јем ма ни ру ис ти че Де сни-
чи ну по тра гу за уну тра шњим све том ње го вих књи жев них ју на ка и естет ским 
на зо ри ма као из ра зом при мар не умет нич ке вред но сти. Нај зад, Бо јан Ђор ђе вић у 
члан ку Go vor knji žev nog li ka i go vor do ku men ta: jed na epi zo da iz Pro lje ća Iva na Ga le ba 
пред чи та о це до но си сво је вр сни cu ri o sum. На те ме љу ар хив ске гра ђе из Ар хи ва Ју-
го сла ви је у Бе о гра ду, Ђо р ђе вић ана ли зи ра Де сни чи но у че шће као слу жбе ни ка 
Др жав ног пра во бра ни ла штва у Спли ту у про це су у ко ме је пред Су дом за за шти ту 
др жа ве 1936. го ди не оп ту же на гру па ју го сло вен ских ко му ни ста, епи зо ду ко ју је 
Де сни ца, осла ња ју ћи се на де ло ве ле кар ског и по ли циј ског из ве шта ја ко је је по слу-
жбе ној ду жно сти та да пре гле дао, знат но доц ни је ли те рар но уткао у лик ко му ни сте 
Ра ди во ја из Про ље ћа Ива на Га ле ба.

Ме ђу тим, у мно го че му цен трал ни део збор ни ка по све ћен је Ма га зи ну Сје вер
не Дал ма ци је, го ди шња ку (ал ма на ху) чи ја два то ма је Вла дан Де сни ца при пре мио 
и об ја вио, уз са рад њу стри ца Бо шка Де сни це (1886–1945) и оца Уро ша Де сни це, у 
Спли ту 1934. и 1935. го ди не. Дра го Рок сан дић у члан ку Vla dan De sni ca i Ma ga zin 
Sje ver ne Dal ma ci je: knji žev nik i (ne)moć tra di ci je ми ну ци о зно ана ли зи ра до сад не-

7 Вид. An ne Ruel, « L’in ven tion de la Médi ter ranée », Ving tiè me siè cle, re vue d’hi sto i re, 
vol. 32, 1 (1991), 7–14.
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по зна те из во ре пр вен стве но из лич не за о став шти не Вла да на Де сни це. Рок сан дић 
де фи ни ше Ма га зин као „in ter kul tu r ni fe no men sa su bre gi o nal nim, sje ver no dal ma tin skim 
ža riš tem“ (183) у чи јој при пре ми се Вла дан Де сни ца по ка зу је „ne sa mo [ka o ]u mjet nik 
ne go i in te lek tu a lac otvo ren pre ma druš tve noj zbi lji svog vre me na“ (225). Иа ко на стао 
на тра гу Срб скодал ма тин ског ма га зи на Бо жи да ра Пе тра но ви ћа, Рок сан дић у све-
тлу по ли тич ких и дру штве них про ме на ре ла ти ви зу је улог ове тра ди ци је у Де сни-
чином про јек ту. Он раз ма тра пи та ње по кре та ња пе ри о дич не пу бли ка ци је ши бен ске 
При вред но-кул тур не ма ти це за Сје вер ну Дал ма ци ју (1928–1936) по чет ком три де-
се тих го ди на, ини ци ја ти ву у ко јој се мла ди Вла дан Де сни ца на шао у уло зи уред-
ни ка бу ду ћег ал ма на ха. По ку шај ре де фи ни са ња про сто ра се вер не Дал ма ци је у тре-
нут ку ње не не сум њи ве ма р ги на ли за ци је (гу би так За дра, одва ја ње Бо ке Ко тор ске 
од дал ма тин ске це ли не, не у спех ин те гра ли зма и ра ди кал ске по ли ти ке, успон ХСС-а, 
аграр но пи та ње), Ма га зин Сје вер не Дал ма ци је на ста је, ме ђу тим, у озрач ју су ко ба 
др Уро ша Де сни це и но во у сто ли че ног вла ди ке дал ма тин ског Ири не ја Ђор ђе ви ћа. 
„Pre ra spo dje la su bre gi o nal ne vla sti i mo ći“ јед на је од ин тер пре та тив них мо гућ но сти 
ко је Рок сан дић ов де отва ра. У том сми слу, на ме ће се по тре ба да љих ис тра жи ва ња 
евен ту ал ног Ма ти чи ног ар хи ва као и ар хи ва ли ја Епар хи је дал ма тин ске, а исто 
ва жи и за лич ност и де ло ва ње са мог Ири не ја Ђор ђе ви ћа. Ка да је пак реч о Ма га
зи ну, су дар раз ли чи тих кон цеп ци ја на ре ла ци ји Вла дан Де сни ца – При вред но-кул-
тур на ма ти ца до во де до то га да га Де сни ца об ја ви са мо стал но, као лич ни про је кат, 
али и да ње го во из ла же ње об у ста ви већ на кон две све ске. Ви ше о са мом Ма га зи ну 
до зна је мо од Ста ни сла ве Ба раћ ко ја у тек сту „Im pli cit ni či ta lac Ma ga zi na Sje ver ne 
Dal ma ci je: po ku šaj re kon struk ci je“ ис тра жу је „do mi nant nu po zi ci ju iz ko je se (ča so pis) 
či ta“ (157). По зи ци о ни ра ју ћи Ма га зин као ре ги о нал ну пу бли ка ци ју по кре ну ту у 
вре ме на гла ше не спе ци ја ли за ци је ча со пи са и при сту пив ши ње го вој ти по ло шкој 
ана ли зи, „иде ал ног“ чи та о ца озна ча ва на сле де ћи на чин: „pri pad nik dal ma tin ske re-
gi je, me di te ran ske i/ili srp ske i hr vat ske kul tu re, in te gral ni Ju go slo ven, sta nov nik gra da 
i pri pad nik gra đan ske kla se, muš ka rac pre ne go že na, obra zo va na i iz gra đe na lič nost 
mul ti lin gval ne kom pe ten ci je i in te le ku a lac sa ose ća jem za isto rij ske pro ce se“ (178). Вла-
ди мир Гво зден у члан ку Ma ga zin Sje ver ne Dal ma ci je i De sni či na po li ti ka knji žev no sti: 
ne ko li ko na po me na Де сни чи не ин тен ци је ра ди је сме шта у про све ти тељ ски оквир 
„ма пи ра ња“ све та не го у окри ље ње му са вре ме них аван гард них тен ден ци ја: „De-
sni ca se na da iz grad nji jed nog po li tič kog pro sto ra za za jed ni cu. Taj pro stor je jav ni ži vot, 
či ju tra di ci ju on že li da oži vi ča so pi som Ma ga zin Sje ver ne Dal ma ci je“ (150–151). Озна-
ча ва ју ћи Де сни цу у овом сми слу као пред став ни ка ar riè re-gar de за гле да ног у „knji-
žev nu i umet nič ku proš lost“, Гво зден уво ди у рас пра ву пи та ње ра си ја ли зма (Цве тан 
То до ров) иа ко до да је да Де сни ца ни је био „deo glav nog to ka ta kve na u ke, po put Dvor-
ni ko vi ća, ali je ste bio deo re to ri ke ko ja je ta kvu na u ku uslo vi la“ (155). „Ре то ри ка“ је 
ов де мо жда су ви ше бла га реч. Де сни ци је ван сва ке сум ње би ла ва жна по тра га за 
ре ги о нал ним кул тур ним иден ти те том Дал ма ци је фор ми ра ном у бро де лов ском сми-
слу „ди нар ско-ме ди те ран ске син те зе“, иза ко је сто ји „ор ган ска ево лу ци ја од не ко-
ли ко ве ко ва“, пре ма ко јој се „Дал ма ци ја, кул тур на на је дан свој и осе бу јан на чин, 
на ла зи узи да на у са мим те ме љи ма ду хов ног ју го сло вен ства“, ка ко је пи сао Вла ди мир 
Ри смон до у члан ку За јед ну дал ма тин ску кул тур ну ори јен та ци ју об ја вље ном у 
Ма га зи ну Сје вер не Дал ма ци је за 1935. Де сни ца је са сво је стра не то нај бо ље ела бо-
ри рао у есе ју Мир ко Ко ро ли ја и ње гов крај у истом го ди шту Ма га зи на8. Реч је, 

8 „У тој зе мљи гдје ра сте и оле ан дар и граб; гдје уз оба лу у ма и стра лу ле пр ша да шак 
ро ман ског ду ха и ви је се ла ка за пад на ме ло пе ја, а по за ле ђу у бу ри стру ји ду бо ко ра сни на-
род ни жи вот и гу ди при ми тив ни мо но корд; гдје уз ка те дра ле са Ти ци ја ни ма и Ве ро не зи ма 
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да ка ко, о јед ној ин те гра ли стич кој ва ри ја ци ји, у ко јој се од исто риј ски ау тен тич но 
пар ти ку лар ног иде ка мо дер ној, ју го сло вен ској син те зи. У том сми слу се Де сни чи но 
дал ма тин ство мо же чи та ти и у сво јим „ју го сла ви стич ким“ ко но та ци ја ма у кон тек сту 
ме ђу рат ног иде о ло шког осми шља ва ња ју го сло вен ства. Ипак, ка кви су мо гли би ти 
ефек ти ова квих на сто ја ња у кли ми на ци о нал но оштро по ла ри зо ва них ели та у Ју го-
сла ви ји три де се тих го ди на? До и ста, из збор ни ка ма ло са зна је мо о ути ску ко ји је 
Ма га зин про из вео код са вре ме ни ка. Осим то га, про је кат Ма га зи на се мо же чи та ти 
и као сво је вр сна (при вре ме на) стра те ги ја ула ска Вла да на Де сни це у ли те рар ни и 
ин те лек ту ал ни жи вот (че му су Урош а на ро чи то Бо шко Де сни ца мо гли би ти на кло-
ње ни), а то је хи по те за ко ја је у збор ни ку не до вољ но на гла ше на. Иа ко је Рок сан дић 
не сум њи во до пу шта, ра ди је на гла сак ста вља на кон цеп циј ска, са др жин ска пи та ња, 
по себ но на при ро ду спо ра са При вред но-кул тур ном ма ти цом у виду по ма ло стро гог 
ли бе рал но-кле ри кал но ган та го ни зма. Ка ко уо ста лом дру га чи је об ја сни ти исто вре-
ме но на сто ја ње да Вла дан Де сни ца по ста не до пи сник По ли ти ке, или ње го ве ка сни-
је по ку ша је да сту пи у са рад њу са Срп ским књи жев ним гла сни ком? Нај зад, збир ка 
при ча при хва ће на у Бе о гра ду код Ге це Ко на про па шће му у ра ту.

За вр шна раз ма тра ња нас вра ћа ју на оце ну Ми љен ка Јер го ви ћа, а ко ју у свом 
тек сту пре но си Алек сан дар Ја кир, о то ме да „svi jet o ko je mu je Vla dan De sni ca pri-
po vi je dao da nas vi še ne po sto ji i da ga vi še ne ma ni u an tro po loš kom, ni u so ci jal nom, 
ni u na ci o nal nom smi slu“ (13). И до и ста, ме ђу рат ни Сплит са сво јом жи во шћу, свет 
по ли тич ких бор би Уро ша Де сни це и при су ство и тра ди ци је Ср ба у Дал ма ци ји, 
кул тур не им пли ка ци је ме ди те ра ни зма и про грам ске кон цеп ци је Ма га зи на Сје вер
не Дал ма ци је као да су осен че не тра ги змом јед не не у спе ле син те зе. Ипак, то не 
ис цр пљу је пи та ња ко ја про шлост по ста вља. На про тив, та чи ње ни ца зах те ва ди ја-
ло шку отво ре ност и ис тан ча ни сен зи би ли тет ин тер кул тур них сту ди ја. И у том 
сми слу, књи га ко ја је пред на ма за слу жу је пу ну па жњу. Те мат ски и ме то до ло шки 
ино ва ти ван збор ник, она до но си број на но ва са зна ња о до сад ина че сла бо по зна тим 
ра ним, сплит ским го ди на ма Вла да на Де сни це; у хр ват ској и срп ској кул тур ној 
исто ри ји отва ра или про ду бљу је те ме ме ди те ра ни зма и ур ба не исто ри је; обо га ћу је 
на ша са зна ња о по ро дич ној исто ри ји Де сницâ и по ста вља чи тав низ пи та ња о прак-
тич но не по зна том Ма га зи ну Сје вер не Дал ма ци је. Ти ме је збор ник отво рио но ве 
ис тра жи вач ке пер спек ти ве ко је оче ку је мо у сле де ћем збор ни ку ра до ва са Де сни-
чи них су сре та та ко ђе по све ће ном ви ше знач ном од но су ства ра ла штва Вла да на 
Де сни це и сплит ског и дал ма тин ског по ли тич ког, умет нич ког и кул тур ног ис ку ства 
1918–1945.

Мср Вељ ко Ста нић
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ 

Бе о град
velj ko.sta nic @bi.sa nu.ac .rs 

по сто је и ма на сти ри у ко ји ма ти ња дух сред ње вје ков не срп ске ма на стир ске обра зо ва но сти, 
у ко ји ма ца ру ју кру те би зан тин ске ико не и у ко ји ма се чу ва ју за вје ти Не ма њићâ; гдје по ред 
при мор ског тру ба ду ра на ла зи мо и мр год ног бр ђан ског ка лу ђе ра ље то пи сца...“
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УМЕТ НИЧ КИ ТРАГ КРИ ТИЧ(АРС )КЕ ПО СТО ЈА НО СТИ

(По е ти ка и ин тер пре та ци ја: збор ник у част Ра ди во ја Ми ки ћа. Ми ло Лом пар,  
Ми лан Алек сић (ур.). Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2015)

Оквир. Број ке са ме по се би ни су зна чај не док се не до ве ду у ви ше стру ки кон-
текст, ко ји је ина че у ту ма че њу књи жев них де ла био је дан од при мар них ин тер пре-
та циј ских окви ра ту ма ча Ра ди во ја Ми ки ћа, без ког ана ли тич ко-исто риј ска ми сао 
са свом по твр дом ме ђу соб не ра зно род но сти не би ни по сти гла циљ ко ме те жи. 
Тро стру ки су раз ло зи за при ре ђи ва ње збор ни ка у част про фе со ра Фи ло ло шког фа-
кул те та Ра ди во ја Ми ки ћа на ве де ни у Увод ној ре чи ко ју су оста ви ли при ре ђи ва чи. 
На пр вом ме сту, про фе сор Ми кић је у го ди ни за на ма на вр шио ше зде сет пет го-
ди на жи во та, про шло је и три де сет го ди на од об ја вљи ва ња мо но гра фи је Про ље ћа 
Ива на Га ле ба Вла да на Де сни це и за о кру же не су две де це ни је про фе со ро вог ра да 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Овим збор ни ком, ко јим се на им пли ци тан и суп ти лан на чин по но во ре ак туе-
ли зу је у сво јој сло же но сти ни кад за бо ра вље но, а усло ви ма вре ме на и ми сли мар ги-
на ли зо ва но пи та ње: „Шта је књи жев ност?“, не дво сми сле но уте ме ље но ра до ви ма 
Ра ди во ја Ми ки ћа на ко је се ука зу је освр том на де ла и ми сао Ми ки ћа-ту ма ча у 
пр вој це ли ни Збор ни ка, али и збор ни ком ко ји оку пља ра до ве про фе со ра/ко ле га 
ра зно род них и мно го о блич них ин те ре со ва ња, све до чи се о тра ди ци ји као ве чи тој 
екс по зи ци ји и ино ва ци ји као по треб ној за вр шни ци.

Ис пи су ју ћи исто ри ју срп ске књи жев но сти у ње ном не пре ста ном ди ја ло гу 
ко ји за исто ри ча ра књи жев но сти увек пред ста вља кон структ, жи во би ће у на ста-
ја њу, усло вље но на ци о нал ним и свет ским по рет ком, ди ја ло гу ко ји мар ки ра под текст 
и кон текст све у куп не књи жев не и кул тур не ми сли, дру га и тре ћа це ли на Збор ни ка 
по све ће не су исто риј ско-ана ли тич ким по гле ди ма на иде ју, ми сао и по е ти ку срп ске 
књи жев но сти у ра спо ну од че ти ри ве ка, чи ме се ус по ста вља за о кру же ност ме то до-
ло шко-те мат ске ра зно вр сно сти ту ма ча. Тре ћи део Збор ни ка по све ћен је до ку мен-
то ва њу свих ре фе рен ци про фе со ра Ми ки ћа: ау тор ских мо но гра фи ја, при ре ђи вач ког 
ра да и чла на ка ко ји за јед но са ста вља ју им по зан тан, књи жев но-исто риј ски ви ше 
не го ре ле ван тан за пис од шест сто ти на је ди ни ца.

Ула зак. На тра гу оно га што је Жорж Пу ле ути снуо у осно ве „кри тич ке све сти“, 
а идеј но опред ме тио Ми лан Ка ша нин код нас, на ла зи се чи ње ни ца ко ја сва ко по-
и сто ве ћи ва ње – а чи та ње јед ног де ла не ми нов но то и је сте – по сма тра као сло је вит 
и па ра диг ма ти чан од нос из ме ђу чо ве ка и чо ве ка, уну тра шњо сти и уну тра шњо сти. 
Под јед на ко ис цр та ва ју ћи струк ту ру ми шље ња Ра ди во ја Ми ки ћа и по зи ци о ни ра-
ју ћи вред но ва ни суд уну тар исто ри је књи жев но сти, Ми ла на Алек си ћа у ра ду Књи
жев ни кри ти чар Ра ди во је Ми кић ин те ре су је ме тод ко ли ко и про из вод ту ма че вог 
„из ра жај ног ко да“ уо кви ре ног прак тич ном при ме ном ак си о ма ру ске фор ма ли стич ке 
шко ле. 

За ми шљен као пре глед нај зна чај ни јих мо но гра фи ја и на уч них ра до ва про фе-
со ра Ми ки ћа, овај текст бри жљи во по ста вља кон текст ту ма че вог кре та ња по раз-
ли чи тим по љи ма књи жев но сти ко је ује ди њу је нај зна чај ни ји мар кер сва ког по гле да 
– сам текст. По чев ши од фор ми ра ња ми шље ња у окви ру ода бра них књи жев них те о-
ри ја, на ко јој осно ви се тек мо же ус по ста ви ти ре ле вант но ту ма че ње књи жев ног де ла 



и усред сре ђи ва ње на сам текст, Алек сић је Ми ки ће вој ме то ди про на шао ана лог не 
у исто ри ји књи жев но сти, и то у при сту пи ма ко ји под ра зу ме ва ју те о риј ску про ми-
шље ност Љу бо ми ра Не ди ћа, ан то ло ги чар ски по сту пак Бог да на По по ви ћа, и ту ма-
че вом осе ћа њу бли ске по гле де Зо ра на Ми ши ћа, Пе тра Џа џи ћа и Но ви це Пет ко ви ћа. 
При мар но пра те ћи и ра сло ја ва ју ћи пи шче ву по е ти ку као је дан од основ них за да та ка 
ко ји кри ти чар пред се бе тре ба да по ста ви, од мо но гра фи је о Де сни чи ном ро ма ну, 
во де ћи увек ра чу на о то ме ком те о ре ти ча ру ту мач омо гу ћа ва да до би је уло гу те о-
риј ског гла са ко ји ће оста ви ти те мељ за ту ма че ње и кри тич ко про ми шља ње те исте 
те о ри је (би ло да је то Фор стер, Кај зер, Со лар или Ус пен ски, на во ди Алек сић), Алек-
сић ука зу је на по сту пак у ком ће, сход но умет нич ким и кул тур ним до ме ти ма јед ног 
де ла, „Ми ки ће ва стал на ана ли тич ка па жња“ би ти усме ре на на от кри ва ње и по ста-
вља ње кон ту ра це ло ви тог кон тек ста тог истог де ла. Кроз ова кав све о бу хват ни „мит 
о све ту“ ко ји је Ми лан Алек сић ви део у по гле ду на про стор пе сме Но ви це Та ди ћа 
и про стор при че Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, Ми кић осве тља ва ко ли ко по е ти ку 
јед ног пи сца, то ли ко по ста вља и чврст књи жев но и сто риј ски оквир. Под „опи сом 
при че“, Алек сић под ра зу ме ва под руч ја ко ја се кре ћу ка сфе ри про у ча ва ња лир ског 
по тен ци ја ла про зних де ла (код Бо ре Стан ко ви ћа, Цр њан ског, На ста си је ви ћа, Ћо пи-
ћа, Џу ни ћа и др.). Би ра ју ћи мо дер не пе сни ке код ко јих је из ра же на њи хо ва соп стве-
на „уну тра шња те о ри ја књи жев но сти“, ка ко ка же Алек сић, као што су Миљ ко вић, 
Ла лић и Та дић, Ми кић је, као и при ту ма че њу про зних де ла ода брао „ју на ка“ сво јих 
ана ли за, а то је сам по сту пак, ко ји га је ин те ре со вао и при пи са њу ме та кри тич ких 
огле да, о дру гим про у ча ва о ци ма књи жев но сти.

За по чи њу ћи свој текст функ ци о нал ним/фи ло соф ским пре о бли ко ва њем пи та-
ња ко је сто ји на по чет ку Ми ки ће ве књи ге Пе сма и зна че ње, „За што чи та мо пе сме?“ 
у пи та ње „Шта је ту мач по е зи је?“ Дра ган Ха мо вић на чи ње ра сло ја ва ње на чи на 
струк ту ри са ња кри тич ких мо но гра фи ја о „два Ми ки ће ва пе сни ка“ – Миљ ко ви ћу 
и Та ди ћу као део пи та ња о ства ра лач кој по сто ја но сти. У ве зи са Бог да ном По по-
ви ћем, још јед ном је, као и у прет ход ном тек сту, ис так ну та моћ ег закт но сти ко ја 
се да ре кон стру и са ти у веч ном ди ја ло гу тек ста и кон тек ста, је зич ког и ван је зич ког 
сло ја тек ста. Ста тус по вла шће них пе сни ка у Ми ки ће вом опу су не ма ју слу чај но 
Бран ко Миљ ко вић и Но ви ца Та дић. Њи хо ви гла со ви, по ве за ни у сту ди ји Дра га на 
Ха мо ви ћа, су сти чу се у ме ђу соб но нај зна чај ни јој ве зив ној тач ки – у ве за но сти за 
кул тур но/тра ди циј ско пам ће ње пе снич ки оте ло тво ре но, при че му се ми сли на 
пе снич ку ве за ност за ми то ло шко-фол клор не сфе ре. Кре ћу ћи се кроз нај зна чај ни-
је сло је ве и сфе ре књи ге Ор фе јев двој ник, Ха мо вић пре ци зно ис ти че цео си стем 
узроч но сти на ком се за сни ва ин тер пре та тив ни угао, од но сно „се ман тич ка ана ли за“ 
Ра ди во ја Ми ки ћа. Ту ма чу је, та ко, од при мар не ва жно сти шта је то што пред ста вља 
има нент но-ди стинк тив ни аларм у по е ти ци од ре ђе ног пе сни ка, од но сно шта се 
на ме ће као тач ка дру га чи јег са др жа ја и функ ци је, а на ко јој по чи ва ју све дру ге у 
сфе ри па ра лел но сти ин тер пре та тив но-осе ћај ног у чи та њу два пе сни ка. 

Овај текст Дра га на Ха мо ви ћа као са же то, а про ниц љи во про ди ра ње у су шти-
ну ту ма че вог ода би ра иза бра них пе сни ка пра ви је увод у текст Сла ђа не Ја ћи мо вић 
ко ји се огра ни ча ва са мо на Ми ки ће во ту ма че ње по е зи је Но ви це Та ди ћа. За о кру-
жу ју ћи це ли ну по све ће ну по ступ ку, на чи ни ма ту ма че ња и ра сло ја ва ња све та књи-
жев но сти на про блем ски и ду бо ко раз у ме ва ју ћи на чин у ин тер пре та тив ној оп ти ци 
Ра ди во ја Ми ки ћа, текст Све тло у све ту там них ства ри осло њен је на ис тра жи ва ња 
нер ва мо дер ног про ми шља ња у ту ма че вом опу су чи ји је зна тан део обе ле жи ла 
по е зи ја. Око сни ца при че ко ја се спли ће бри жљи вом ин те р фе рен ци јом те о риј ског, 
исто риј ског и лич ног у про ди ра њу у свет по е зи је Но ви це Та ди ћа, на во ди Сла ђа ну 
Ја ћи мо вић на пра ву ар ти ку ла ци ју ти пич но ми ки ћев ског из ра за ко ји се же до тле да 
га од ли ку је не ка вр ста на ра тив но сти, спе ци фич но-им пли цит ни об лик кри тич ке 
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про зе. Та „хер ме не у тич ка при ча о књи жев ном де лу“ во ди ту ма ча Ра ди во ја Ми ки ћа 
ис пи ти ва њу нај та на ни јих осо бе но сти тзв. за тво ре но сти мо дер не ли ри ке. Јед на од 
ње них по себ но сти ле жи у спе ци фич ној сли ци све та, те за то и не чу ди што С. Ја ћи-
мо вић на по вр ши ну из но си Ми ки ће во ин те ре со ва ње за нео бич но сти Та ди ће ве по е-
зи је ко ја ле жи у пер со на ли зо ва њу јед ног звер ског све та, чи ја ти по ло ги ја фа сци ни ра 
ту ма ча у окви ру ве за но сти мо дер не осе ћај но сти за фол клор но-ми то ло шку под ло-
гу. По ме ре ност при зме у ко јој се еле мен ти јед ног све та раз гра ђу ју тво ре ћи но ви, 
ње му екви ва лен тан или де струк тив ни ји, Ми кић, пре ма ре чи ма С. Ја ћи мо вић ука-
зу је чи та о цу на ста ње за те че но сти у ком иде а ли за ци ја про сто ра не ста је, а чо век 
ниг де не на ла зи уто чи ште.

Тек стом О слав ним же на ми и вас пи та њу де во ја ка у епо хи про све ти тељ ства 
Дра га не Гр бић на чи ње се дру га це ли на Збор ни ка ко ја ком по зи ци јом за хва та раз ли-
чи те сло је ве исто ри је књи жев но сти, а по ступ ком се утки ва у идеј ну пер цеп ци ју, 
из ме ђу оста лог и свет ске књи жев но сти. Као од го вор на кан тов ско пи та ње „шта је 
про све ће ност“, рад је по све ћен ком па ра тив ном освр ту на срод на де ла До си те ја 
Об ра до ви ћа и Авра ма Мра зо ви ћа, чи ја је спој на тач ка идеј ни сиг нал епо хе про све-
ти тељ ства – нео п ход ност вас пи та ња же на. Ши ре ћи кон текст, од но сно рас про стра-
ње ност као по пу ла ри зо ва ње иде је о вас пи та њу же на од Фе не ло на и ње го вог Трак
та та о обра зо ва њу де во ја ка, пре ко ма дам Де Бо мон, Мра зо ви ћа и До си те ја ко ји 
је са жео све Фе не ло но ве ста во ве, али не ме ха нич ки, већ их је ин ди ви ду ал но/ства-
ра лач ки уоб ли чио, Дра га на Гр бић је оцр та ла глав ну пу та њу јед ног од ин три гант-
ни јих пи та ња епо хе про све ти тељ ства и у кон тек сту жан ров ске ди стинк тив но сти. 
Функ ци је и уло ге же не се код Фе не ло на и До си те ја по кла па ју, са бит ном раз ли ком 
да До си теј, пи шу ћи о „слав ним же на ми“ из исто ри је, о же на ма ко је су ина че ство-
ре не за ве ли ка де ла, не при сту па сво јим раз ја шње њи ма ме то дич ки, већ опи сно, 
чи ме је же лео да кри тич ко ми шље ње одво ји од ин сти ту ци је цр кве, али при том не 
од у ста ју ћи од же ље да сво ју лич ну при вр же ност Фе не ло ну пре то пи у ли те ра ту ру 
ко ју ће, пре во дом на „чист срп ски“ је зик чи та ти сви.

Исто ри ја иде ја као исто ри ја пер спек ти ва, из ме ђу оста лог сво ју по твр ду на ла зи 
и у исто ри ја ма срп ске књи жев но сти. Учвр шћу ју ћи око сни цу свог ра да око ди ја ло га 
ву ков ске по зи ци је/на род не књи жев но сти и кри тич ке исто ри о гра фи је ко ји ко ег зи-
сти ра ју у две ма Исто ри ја ма књи жев но сти Сто ја на Но ва ко ви ћа, Не над Ни ко лић 
је у тек сту При по вед ност исто ри је срп ске књи жев но сти Сто ја на Но ва ко ви ћа пру-
жио те ме љан по глед на кључ на про блем ска пи та ња ко ја со бом но си са ста вља ње 
це ло ви те исто ри је срп ске књи жев но сти. Ако се не до ста так објек тив но сти на род не 
књи жев но сти мо рао њој при пи са ти, он да не по сто ји ни раз лог да са ма исто ри ја не 
мо ра оста ти умет ност, друк чи је ре че но, она не сме би ти ри го ро зна, чи ме Ни ко лић 
са Но ва ко ви ћем, за пра во при зи ва по зна те Ари сто те ло ве ста во ве о сло же но сти од-
но са исто ри о гра фи је и по е зи је. Упо ре ђу ју ћи две Исто ри је Но ва ко ви ће ве, Ни ко лић 
као не у рал гич ну тач ку уво ди не ми нов ност по сто ја ња књи жев но и сто риј ске при че: 
док се она у пр вој Исто ри ји те ме љи на иде ји о раз во ју и вред но сти, пре та па њу ста-
ња у књи жев но сти, до тле је у дру гој на гла ше на по тре ба за кон тек стом, кључ ном ре чи 
ве ћи не ра до ва овог Збор ни ка. Ми сао да у 18. ве ку ни ко ни је до дир нуо су шти ну јер 
ни је осе тио основ ни за кон на род ног је зи ка во ди чи ње ни ци да је на род на књи жев-
ност књи жев но и сто риј ска при ча на ко јој све по чи ва. Овим је Но ва ко вић, пре ма 
Ни ко ли ће вом кри тич ком су ду оне мо гу ћио фор ми ра ње це ли не срп ске књи жев но-
сти, као и чи ње ни цом да је сво је иде је о при мар но сти на род них умо тво ри на сам 
оспо рио.

У те мат ско-ме то до ло шком са гла сју са ра дом Дра га не Гр бић о вас пи та њу же на 
у епо хи про све ти тељ ства сва ка ко је текст Алек сан дре Угре но вић Ба ла да о Ле но ри 
Си ме Ма та ву ља ко ји се ба ви ин ва ри јант но шћу си жеа о Ле но ри, још јед ној спе ци-
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фич ној ју на ки њи. Овај си же сво је ме сто на ла зи у жан ров ском под тек сту при че 
По ва ре та (ба ла деск ни еле мен ти) Си ме Ма та ву ља, та ко да се ком по зи ци ја про зне 
ба ла де, ка ко А. Угре но вић жан ров ски кла си фи ку је ову при чу мо же от кри ва ти кроз 
дво стру ку сти ли зо ва ност си жеа: фол клор ну и ро ман ти чар ску. Узи ма ју ћи Бог да на 
По по ви ћа за свог са го вор ни ка на по љу ми сли о ши ре њу при по вед них обра за ца и 
нео п ход но сти упо зна ва ња са но вим тех ни ка ма, кад тра ди ци ју сме њу је ино ва ци ја, 
али је при том не уки да, А. Угре но вић раз ви ја сво је ми шље ње о По ва ре ти као 
по себ но раз ви је ној ба ла ди ко ја упо ри ште на ла зи у ју на ки ња ма од Ле но ре, гот ске 
ба ла де Гот фри да А. Бир ге ра, па све до Ана бел Ли Ед га ра А. Поа и на ше усме не 
ва ри јан те Бра ћа и се стра. Ба ла дич но и но ве ли стич но пре пли ћу се оно ли ко ко ли-
ко и њи хо ви жан ров ско-се ман тич ки са го вор ни ци – лир ско и еп ско.

Ни је слу чај но што је гра ви та ци о на ли ни ја ра до ва у овом збор ни ку ис цр та на 
име ном и жан ров ски раз ли чи тим де лом Бо ре Стан ко ви ћа. Ра до ви Сне жа не Са мар-
џи је (Је ван ђе ље по ни шчим (Лир ска на род на по е зи ја у при по вет ка ма Бо ре Стан
ко ви ћа)) и Зо ри це Не сто ро вић (За што је Бо ра Стан ко вић пи сао дра ме?) у пот пу-
но сти ко ре ли ра ју, по ред то га што су по све ће ни јед ном од Ми ки ће вих иза бра них 
и при сних при по ве да ча. Са ма про за Бо ре Стан ко ви ћа сто ји на оној ис тој, ели о тов-
ској ме ђи о ко јој го во ри мо, из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је, као уо ста лом и ана ли-
тич ки по сту пак Ра ди во ја Ми ки ћа. Са мар џи ја из но си низ спе ци фич но сти Бо ри ног 
при по ве да ња ко је ре функ ци о на ли зу је об ред но-ри ту ал не рад ње, ко лек тив не свет-
ко ви не са ин кор по ри ра ном ти по ло ги јом пе са ма и пе ва ча ко ји су ка рак те ри стич ни 
за Бо ри но де ло: при ро ду ду шев них ста ња ко ја уме сто ћу та ња со бом но се пе сму, 
ода бра ност оних ко ји пе ва ју, на чи не пе ва ња и до жи вља ва ња пе сме, ин вер зи је ко лек-
тив ног и лич ног – све на ве де но во ди ни јан си ра њу при по ве да ња ко је се по сти же 
кроз „ефек те и зна че ња сти ли за ци је лир ског до га ђа ја“.

На до ве зу ју ћи се на лир ску пат њу Бо ри них ју на ка рад Зо ри це Не сто ро вић 
вра ћа се оно ме ко ства ра, на чо ве ка-смрт ни ка ко ји сто ји на спрам ве чи то сти књи-
жев но сти и ње них све то ва. Ис пи су ју ћи ре до ве о Бо ри ној пат њи, о екс пре сив но сти 
и не до ре че но сти ње го вих фо то гра фи ја, З. Не сто ро вић уво ди у ком плек сну при чу 
ко ја под ра зу ме ва ко ли ко су коб то ли ко и ди ја лог нео бич но сти са на ру че но шћу 
пи шче вог ис ка зи ва ња чи та вог све та на ма лом про сто ру ко ји усло вља ва упра во 
дра ма. Из не ве ра ва ње жан ров ског, драм ског си сте ма ја вља се код Бо ре Стан ко ви ћа 
у оним дра ма ма у ко ји ма је глав ни ју нак си ту а ци ја, а не ју на ки ње са ме – и у Ко
шта ни и у Та ша ни, за раз ли ку од, на во ди ау тор ка, Ви да ко ви ћа или Јак ши ћа, код 
ко јих се не осе ћа то ли ко вре ме ко ли ко ју нак сам. Фи ло соф ско-ства ра лач ко на че ло 
у дра ма ма ко је су узе те за спе ци фи чан осврт З. Не сто ро вић об ли ку је као је дин стве-
ну сме ну жи во та и смр ти, и то та ко да смрт у тре нут ку ку ша ња ну жно сти би ва 
за ме ње на „жи во том-ка о-смр ћу“. У овом кон тек сту ја вља се и фи ло соф ско-ег зи-
стен ци јал ни осврт на ти пич но стан ко ви ћев ски тре ну так кад се „жал за мла дост“ 
ту ма чи не са мо као пу ко ла мен ти ра ње над про ла зно шћу и не ста лом мла до шћу, 
не го и као не ре а ли зо ва ност сна ње го вих ју на ка на дру га чи ји на чин.

Вра ћа ју ћи се на књи жев ну кри ти ку као ху ма ни стич ку ди сци пли ну по твр ђе ну 
и раз ви је ну увод ним тек стом Ми ла на Алек си ћа, Ја на Алек сић у ра ду Есте тич ка 
ин ту и ци ја Ми ла на Ка ша ни на оста вља за пис ко ли ко о жи вом чо ве ку је дин стве не 
кри ти ке у нас, то ли ко и о жи вом би ћу ње го вих кри ти ка. Као не ко ко је из ми рио 
ства ра лач ко и ин те лек ту ал но, нај ве ће на че ло умет нич ке/кри ти чар ске по сто ја но сти 
и ори ги нал но сти, Ми лан Ка ша нин је фор мал ним син кре ти змом сво јих тек сто ва 
до ка зао под јед на ко нео п те ре ће ност на уч ним дис кур сом и јак умет нич ки сен зи би-
ли тет. Исто ри чар и есте ти чар у јед ној лич но сти бо ре се и око дво стру ког кри ти чар-
ског из ра за – је дан во ди вред но сној оце ни де ла, а дру ги про ми шља њу ства ра лач-
ког пу та јед ног ау то ра. Са ма Ка ша ни но ва ми сао – да се мо ра пи са ти ин три гант но 
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– у ве зи је са ње го вом хер ме не у ти чар ском осе ћај но шћу, ка ко ка же Ј. Алек сић, 
ко ја га и во ди ис пи ти ва њу ду хов но сти би ћа јед ног књи жев ног де ла (с њим у ве зи је 
и вре ме, окол но сти, чо век и чи тав кон текст). Да би се про на шао но ви жи вот свој ствен 
умет но сти, мо ра се осе ти ти да је књи жев ност он то ло шки по сто ја ни ја ствар ност 
од ег зи стен ци је, тј. да она ни кад не за ста ре ва. Ме ђу тим, иа ко овим Ка ша ни но ва 
есте тич ка ин ту и ци ја не ги ра ево лу ци ју у књи жев но сти, ње го ви есе ји у вред но сном 
и струк тур но-умет нич ком сми слу, ка же ау тор ка, не за ста ре ва ју.

Дво стру ка ли ни ја ко ју ис цр та ва ју по след ња два ра да Збор ни ка упот пу ња ва 
це ло ви то за ми шље но по ље ис пи си ва ња исто ри је и кри ти ке, ком па ра тив но-хер ме-
не у тич ка ми сао ко ја ће свој сиг нал за ту ма че ње на кра ју на ћи у Да ној ли ће вој кон цеп-
ци ји на ив не по е зи је и ди на мич ко-ин тер пре та тив ном пре пле ту исто ри је ми шље ња 
са де лом Бра ни ми ра Шће па но ви ћа. Текст Да ној ли ћев кон цепт на ив не по е зи је Ва-
лен ти не Ха мо вић ве зан је за пред ста вља ње ко ре на са зре ва ња пе снич ке ми сли 
пе сни ка ко ји, во де ћи свој из раз ка по јед но ста вље њу као по бу ни про тив пе снич ког 
хер ме ти зма, пра ви по е тич ки рез у свом ства ра ла штву вре дан кри тич ког освр та. 
Из ни кли из Ши ле ро ве сту ди је о на ив ном пе сни штву, при че му се та „на ив ност“ 
код Да ној ли ћа по сма тра као ин те грал но-но се ћи део аван гард ног им пул са ко ји је 
ви ђен у по тра зи за пр вим ис ку ством, пој мо ви на ив ног и сен ти мен тал ног пе сни штва 
у да ној ли ћев ској кон цеп ци ји отво ри ли су про стор про блем ско-пе снич ког про ми-
шља ња ди хо том ног од но са по е зи ја за де цу: мо дер на по е зи ја. Деч ја пе сма за Да ној-
ли ћа је сте цео си стем, оквир ства ра ња са сво јим за ко ни ма, да кле јед на књи жев на 
тех ни ка, ка ко за кљу чу је ау тор ка, ко ја обез бе ђу је из ра зу је зич ку из вор ност и „ар хај-
ску сли ку све та“.

Рад Ми ла Лом па ра Стра нац и стид ко ји за тва ра ин тер пре та тив ну це ли ну 
Збор ни ка по све ћен је про блем ском ми шље њу о при по ве да њу Бра ни ми ра Шће па-
но ви ћа као гра нич ном (пи та ња о кри ви ци, љу ба ви и сти ду) аспек ту тек ста ког ег зи-
стен ци ја ли стич ко-он то ло шки им пулс ве зу је ко ли ко за мо дер ни стич ки, то ли ко и 
за пост мо дер ни стич ки из раз. У осно ви спо ме ну те по е тич ке и вре мен ске дво стру-
ко сти на ла зе се сло је ви ви ше знач но сти ко ју со бом но си до ми нант на фи гу ра стран ца 
у но ве ла ма и ро ма ну Уста пу на зе мље Бра ни ми ра Шће па но ви ћа. Са по ја вом фи гу-
ре стран ца по кре ће се раз го вор су прот но сти, фи ло соф ски ин то ни ран (са мо)ди ја лог 
ко ји са ова квим ју на ком до но си ко ли ко прет њу, то ли ко и ра зно вр сност, ко ли ко гро-
теск но-де мон ско, то ли ко и бо жан ско-суп стан ци јал но. Дво стру кост мо дер ног осе-
ћа ња сти да ко је пра ти ау тен тич ност и ви ше знач ност фи гу ре стран ца исто вре ме но 
обе ле жа ва „тре пе ре ње кла сич них и мо дер них апе ла у ег зи стен ци јал ном и при по-
вед ном ис ку ству“, што је преп то став ка за од сту па ње од ре а ли стич не мо ти ва ци је, 
као до каз сме не вла да ју ћих по е тич ких па ра диг ми услед ко јих се до ла зи и до зна-
чај ног пој ма нео д ре ди во сти мо ти ва ци је, ка же М. Лом пар. Нат при род ност као при-
по вед ни сиг нал у Шће па но ви ће вој про зи пре та па се у нео д ре ди вост мо ти ва ци је у 
тре нут ку кад ју нак пре у зи ма уло гу ре гу ла то ра при по вед ног ме ха ни зма. Ти тра ње 
ко је у фи гу ри стран ца иза зи ва ње го ва дво стру ка уло га – уло га књи жев ног ли ка и 
на ра тив не фи гу ре кон сти ту и ше га као ју на ка у ко ме се спли ћу уло ге и ка те го ри је 
ви со ко ми мет ског (ап сурд, стид) и ни ско ми мет ског (на ту ра ли зам) ко ји во де спо-
ља шњој и уну тра шњој мо ти ва ци ји Шће па но ви ће вих ју на ка.

Из ла зак. По твр да кри тич ког про ми шља ња и те о риј ског уте ме ље ња иде је це-
ло ви то сти у књи жев но сти под ра зу ме ва ви со ко о све шће ног ту ма ча ка кав је Ра ди-
во је Ми кић. Ис цр та ва ју ћи сва ку ствар ност хи по те тич ког све та, би ло про зног или 
пе снич ког, про фе сор се у сва ком де лу по ста вља као по у здан ту мач ње го вих са став-
них де ло ва без ког ве чи то дво гла сје (фор ме и са др жи не де ла) не би би ло мо гу ће. 
За ми шљен као под ра зу ме ва ју ћа, ар хе тип ска игра из ме ђу ствар но сти и фик ци је, 
из ме ђу фак то гра фи је и ма ште овај Збор ник је отво рио мно га пи та ња у чи јој осно ви 



се за пра во на ла зи ко ли ко исто ри ја ми шље ња о исто ри ји књи жев но сти, то ли ко и 
кри ти чар ска дис кур зив ност ко ја на ста вља и под се ћа на пут исто ри је кри ти ке, ве-
зу ју ћи у том не рас ки ди вом од но су је ди ни оста так не у ни шти во сти – књи жев ност 
и умет ност. Књи жев ност као ју нак у ра до ви ма, нај пре проф. Ми ки ћа, а и оку пље-
них ра до ва овог Збор ни ка вер но од сли ка ва Бах ти но ву огле дал ску по зи ци ју ју на ка 
и ау то ра у ко јој је ре ак ци ја ау то ра на ју на ко ве по ступ ке за пра во „је дин стве на ре ак-
ци ја на ју на ко ву це ли ну“. 

Оља С. Ва си ле ва
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет – док то ранд
o.va si le va06@gmail.com

UDC 82.0(049.32)

ПРИ ПО ВЕ ДА ЧИ У ДО БА СМА ЊЕ НИХ ОЧЕ КИ ВА ЊА

(Ја сми на Ах ме та гић. При по ве дач и при ча. При шти на/Ле по са вић:  
Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 2014)

„Са мо пи са ње је уоб ли ча ва ње по ру ке и ис по вест се 
увек мо ра ана ли зи ра ти с об зи ром на ре пре зен та ци ју са мо га 
се бе као на ра то ра и ре пре зен та ци ју ствар но сти за ко ју 
је овај од го во ран сво јом на ра тив ном по зи ци јом, (17)”

„Упра во је СА МО МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈА 
нај че шћи об лик при ла го ђа ва ња све ту“ 

(Пе кић 1977: 387) 

На кон ви ше сту ди ја у ко ји ма се ба ви ла на ра то ло шким про бле ми ма у ро ма ни-
ма срп ске и свет ске књи жев но сти, те о ри јом и прак сом пост мо дер ни стич ког при-
по ве да ња, као и пра во слав ном ду хов но шћу и ан тич ким и би блиј ским на сле ђем у 
про зи ау то ра XX ве ка, Ја сми на Ах ме та гић об ја вљу је књи гу При по ве дач и при ча, 
за ко ју 2015. го ди не до би ја на гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић“. Упр кос то ме или због 
то га што књи га ко ја је том при ли ком оце ње на као нај бо ља из обла сти фи ло зо фи је, 
есте ти ке и те о ри је књи жев но сти и умет но сти у прет ход ној го ди ни не при па да глав-
ном то ку срп ске на у ке о књи жев но сти ни по из бо ру про у ча ва не гра ђе ни по ме то-
до ло ги ји ко ја је у њој ко ри шће на, она ите ка ко за вре ђу је па жњу струч не и ши ре 
јав но сти су де ћи пре ма пред ме ту ко јим се ба ви, као и ре зул та ти ма до ко јих се ис тра-
жи ва њем до ла зи. Све жи на ин тер ди сци пли нар ног и кри тич ког при сту па, ко ји под-
ра зу ме ва ју пре и спи ти ва ње до ми нант них хер ме не у тич ких ме то да, као и оп ште-
при хва ће них ста во ва прет ход ни ка под сти чу чи та о ца на раз ми шља ње и ука зу ју на 
је дан од пу те ва ко јим се мо же ићи ка ко би се ис тра жи ва њем до шло до ори ги нал них 
са зна ња и ау тен тич них ста во ва. Ци ти ра на ли те ра ту ра ука зу је на ре пре зен та ти ван 
из бор из те о ри је ко ја се са раз ли чи тих ста но ви шта ба ви про бле мом нар ци стич ке 
лич но сти на шег до ба, док ре зул та ти ис тра жи ва ња са др же зна чај не уви де о ма ни-
пу ла тив но сти по је дин ца у књи жев но сти и ван ње.
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Пред мет књи ге При по ве дач и при ча су ро ма ни на ста ли у XX ве ку у раз ли-
чи тим на ци о нал ним књи жев но сти ма, у ко ји ма на ра тор у пр вом ли цу при по ве да о 
про шло сти ко јом се, ка ко Же нет у сту ди ји Нар цис ро ма но пи сац ис ти че, об ја шња ва 
са да шњост. Са сто ји се из увод ног тек ста на сло вље ног Ма ни пу ла тив ни при по ве дач, 
ин тер пре та тив не це ли не по де ље не на осам по гла вља, Апен дик са и Ре зи меа. Иа ко 
раз ли чи та по са др жа ју, де ла као што су Ис по ве сти Све тог Ау ре ли ја Ав гу сти на, 
Vi ta bre vis Ју стеј на Гор де ра, Ка ко упо ко ји ти вам пи ра Бо ри сла ва Пе ки ћа, По нор
ни ца Скен де ра Ку ле но ви ћа, Вјеч ник Не џа да Ибри ши мо ви ћа, Твр ђа ва и Дер виш и 
смрт Ме ше Се ли мо ви ћа, Из ла зак Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, Днев ник о Чар но
је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског и Шти лер Мак са Фри ша у сту ди ји Ја сми не Ах ме та гић 
об је ди ње на су про бле мом на ра то ро вог од но са пре ма при чи, адре са ту и се би. По ступ-
ци при по ве да ча об ја шње ни су по мо ћу пси хо ло шких од брам бе них ме ха ни за ма, 
по ти ски ва ња, по ри ца ња и се лек тив ног пам ће ња, ко ји омо гу ћа ва ју ма ни пу ли са ње 
ту ђим ис ка зи ма, и то сред стви ма за во дљи ве ар гу мен та ци је, дез ин фор ма ци је, сло-
же не син так се, за ма гљи ва њем сми сла по да та ка, пре до ча ва њем лич ног ста ва као 
ин фор ма ци је, тех ни ком по на вља ња и иро ниј ског дис кур са. Ана ли за оно га што 
на ра тор го во ри, на чи на на ко ји то чи ни, рас по ре да по да та ка ко је из но си и не ко хе-
рент но сти ис ка за у сту ди ји омо гу ћа ва ју про би ја ње до сло је ва зна че ња ко ја се пре-
ћут ку ју или по ри чу.

У увод ном по гла вљу ау тор ка те о риј ски од ре ђу је про блем ма ни пу ла тив ног 
при по ве да ча и ње го вог од но са пре ма све му о че му им пли цит но или екс пли цит но 
при по ве да. Ро ма ни ма ко је ту ма чи за јед нич ко је ис по ве да ње ко је по ни шта ва вред-
ност ту ђих ис ка за, чак и кад се оства ру је у об ли ку ди ја ло га. У слу ча је ви ма ка да је 
циљ ис по ве сти рас те ре ће ње, пре кра ја ње ствар но сти, по бу на или ре волт, при по ве-
дач је не по у здан и слу жи се раз ли чи тим тех ни ка ма ка ко би одр жао струк ту ру 
соп стве не лич но сти, а сиг на ле да исти ни тост ње го ве вер зи је тре ба пре и спи ти ва ти 
ау то ри на раз ли чи те на чи не оста вља ју у ро ма ну. Бу ду ћи да на чин на ко ји го во ри 
увек пру жа до дат ну ин фор ма ци ју о ли цу ко је го во ри, при ли ком ана ли зе по себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти на ор га ни за ци ју гра ђе, као и на пре ћу та но, на го ве ште но и 
по рек ну то. У по гла вљу Да ли је Ав гу стин по чи нио грех про тив љу ба ви, ко је отва-
ра сре ди шњи, ин тер пре та тив ни део сту ди је, ау тор ка по ка зу је ка ко у до ме ну на ра-
ци је Ис по ве сти Ау ре ли ја Ав гу сти на из IV ве ка и крат ки ро ман Vi ta Bre vis Ју стеј на 
Гор де ра ко му ни ци ра ју, до пу њу ју се, су че ља ва ју и осве тља ва ју сво ју и ма ни пу ла тив-
ност дру гог тек ста. Гор де ро во књи жев но оства ре ње, ко је пред ста вља ре пли ку на 
де ло прет ход ни ка, по е тич ким скло пом ука зу је на за во дљи вост при по ве да ча Ис по
ве сти, док се исти ни тост Фло ри ји не при по ве сти до во ди у пи та ње има ју ћи у ви ду 
ње но на ме та ње ми шље ња тех ни ком по на вља ња. 

У по гла вљу Ка ко је Хри стос из дао Ју ду ау тор ка ис ти че да пи шу ћи Из ла зак 
Ра до мир Кон стан ти но вић уоб ли ча ва је ван ђе ље по Ју ди, са сре ди шњом фи гу ром 
тен ден ци о зног при по ве да ча, код ко јег де лу ју сло же ни пси хо ло шки ме ха ни зми и 
ко ји на из глед објек ти ви зу је вла сти те емо ци је, а за пра во го во ри да би при крио исти-
ну о се би. По ста вља ју ћи у цен тар па жње зло чин ца, Пе кић у ро ма ну Ка ко упо ко ји ти 
вам пи ра омо гу ћа ва при ступ ни зу пси хо ло шких и ин те лек ту ал них ига ра ко ји ма је 
циљ са мо о прав да ње. У по гла вљу Ста ње по ри ца ња: иро ни ја и ме мо ри ја ау тор ка 
по ка зу је ка ко иро ниј ски дис курс, ко ји омо гу ћа ва дис тан цу од кључ них до га ђа ја у 
жи во ту или мо но лог као јед но од че стих сред ста ва ма ни пу ла тив ног при по ве да ња 
до при но се из не ве ра ва њу објек тив не исти не и на ме та њу лич ног ви ђе ња ства ри. 
Кон рад Рут ков ски пре не бре га ва по сле ди це и соп стве ну кри ви цу ту ма чи на осно ву 
ин тен ци ја, па ис по ве да ју ћи се по ри че зло чин и гра ди при хва тљи ву кон струк ци ју 
про шло сти. У по гла вљу При ват но и јав но у Се ли мо ви ће вим ро ма ни ма Дер виш и 
смрт и Твр ђа ва, ис пи ту је се од нос из ме ђу Пер со не, што је је дан од нај ва жни јих 
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тер ми на ко ји ма Јун го ва ана ли тич ка пси хо ло ги ја го во ре ћи о чо ве ко вом пу ту ин ди-
ви ду а ци је опи су је про блем од но са је дин ке и дру штва и ствар не лич но сти. Се ли-
мо ви ће ве ју на ке ау тор ка од ре ђу је као из ра зи то мо дер не бу ду ћи да илу стру ју по-
на ша ње са вре ме ног по је дин ца ко ји сту па ју ћи у ин тер ак ци је са све том от кри ва или 
при кри ва од ре ђе не де ло ве лич но сти. 

Пред мет по гла вља Про блем из бо ра: по нор ност све сти је про цес ин ди ви дуа-
ци је при по ве да ча ро ма на По нор ни ца Скен де ра Ку ле но ви ћа, што пре ма Јун го вој 
ана ли тич кој пси хо ло ги ји под ра зу ме ва раз вој и раст до це ло ви те и зре ле лич но сти 
и бор бу по је дин ца за све сност, ко ја се од ви ја кроз кон флик те, жи вот не дра ме и су-
сре те са ар хе ти по ви ма. Осно ву ту ма че ња овог, као и ро ма на Днев ник о Чар но је ви ћу 
Ми ло ша Цр њан ског пред ста вља Јун го ва те о ри ја о Ани ми, жен ском де лу пси хе и 
те о ри ја о сно ви ма као из ра зу нај ду бље исти не о би ћу и ко лек ти ву ко ме при па да. 
Ва жан део по гла вља Уну тра шња еми гра ци ја: Днев ник о Чар но је ви ћу за у зи ма и 
ана ли за ју на ко ве нар ци со ид не при ро де, док се при ли ком ана ли зе еро ти ке и сек су-
ал но сти у истом ро ма ну ау тор ка по зи ва на исто ри ју иде је, од Пла то на, пре ко Фрој да 
и Јун га, до ру ских ре ли ги о зних ми сли ла ца. У по гла вљу При по ве дач без кре ди би
ли те та: ко, ка ко и ЗА ШТО при по ве да у Вјеч ни ку Не џа да Ибри ши мо ви ћа, Ја сми на 
Ах ме та гић ука зу је на не по сто ја ност при по ве да ча Ибри ши мо ви ће вог ро ма на, што 
сма њу је ква ли тет на ра ци је и књи жев ног де ла у це ли ни. За вр шно по гла вље ин тер-
пре та тив ног де ла сту ди је, Есте тич ка ег зи стен ци ја, за пред мет има ин тер вен ци је 
ма ни пу ла тив ног при по ве да ча ро ма на Шти лер Мак са Фри ша, ко ји ма се, при ли ком 
пре но ше ња ис ка за оста лих ак те ра, вр ши на си ље над њи хо вим вер зи ја ма при че.

Иа ко се су срет пси хо ло ги је и хри шћан ске фи ло зо фи је у сту ди ји ко ја се при-
мар но ба ви књи жев но шћу чи ни нео бич ним, ау тор ка га у до дат ку на сло вље ном 
Грех со лип си зма: пра во слав но уче ње о гре ху и пси хо ло шке те о ри је нар ци зма об ја-
шња ва чи ње ни цом да је кри за иден ти те та, ко ја је из вор но у до ме ну пси хо ло ги је и 
пси хо те ра пи је, а на сво је вр стан на чин и хри шћан ске фи ло зо фи је, не рет ко ис хо ди-
ште при по ве дач ком по ступ ку. Пси хо ло ги ја и хри шћан ска фи ло зо фи ја по ве за не су 
ви ше не го што се на пр ви по глед чи ни, бу ду ћи да су „све ти оци би ли ве ли ки пси-
холо зи, а пси хо ло ги ја као на у ка по твр ђу је њи хо ве уви де у људ ску лич ност, као што 
се и ег зи стен ци ја ли стич ка фи ло зо фи ја, од но сно пси хо ло ги ја, пре све га ко ри шће-
њем пси хо ло шких пој мо ва са он то ло шким зна че њем, при бли жа ва ре ли ги о зно сти 
(172)“. За сни ва ју ћи сво ју те зу на ста во ви ма Бер ђа је ва, Со ло вје ва, Бул га ко ва, Хам-
ва ша, Фло рен ског, Све тла не Се мјо но ве и дру гих те о ло шких ми сли ла ца, као и на 
тврд ња ма Ро ло Ме ја, Кри сто фе ра Ла ша, Хајн ца Ко ху та, Ота Кер нбер га, Стен ли ја 
Ко е на, Ка рен Хор нај, Ота Вај нин ге ра и дру гих пси хо ло га и ми сли ла ца ко ји про у-
ча ва ју пси хо ло ги ју лич но сти и па то ло ги ју нар ци зма, Ја сми на Ах ме та гић по ка зу је 
да је оно што пси хо ло шке те о ри је на зи ва ју чо ве ко вом ау то ре фе рен ци јал но шћу и 
со лип си змом у скла ду са уви ди ма пра во слав не фи ло зо фи је о гре ху. Ју нак на шег 
до ба и ју нак књи жев них оства ре ња је, ка ко ис ти че, ма ни пу ла тив ни нар ци стич ки 
по је ди нац, ко ји је усме рен ис кљу чи во на се бе и ко ме је дру ги не при сту па чан, због 
че га му тре ба при сту пи ти узи ма ју ћи у об зир пси хо ло шка са зна ња и ста во ве хри-
шћан ских ми сли ла ца. Ав гу сти но ву пре те ра ну ве за ност за мај ку Мо ни ку при по-
ве да чи ца ро ма на Vi ta bre vis до во ди у ве зу са Еди по вим ком плек сом, док исту осо-
би ну ју на ка Днев ни ка о Чар но је ви ћу ау тор ка ту ма чи Јун го вим схва та њем ком плек са 
мај ке. Сло же не од но се из ме ђу му шка ра ца и же на у Цр њан ско вом де лу по сма тра 
кроз при зму Фрој до ве и Јун го ве те о ри је о са мо о др жа њу и сек су ал ном на го ну. Лик 
Ах ме да Ну ру ди на све до чи о по ре ме ћа ју Пер со не, јав ног де ла лич но сти, док на 
уоб ли че ње при по ве да ња у Кон стан ти но ви ће вом ро ма ну Из ла зак ути чу сло же ни 
пси хо ло шки ме ха ни зми, на осно ву ко јих Ју да пле те при чу ко ја ни је ни шта дру го 
до са мо об ма на. 
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У окви ру на у ке о књи жев но сти Ја сми на Ах ме та гић сво ја ту ма че ња за сни ва 
на са вре ме ним на ра то ло шким те о ри ја ма Пи те ра Брук са и Жа на Ру сеа, али, за раз-
ли ку од ау то ра сту ди је Нар цис ро ма но пи сац, ко ји се ба ви на ра тив ном функ ци јом 
од но са при по ве да ча и при че, ау тор ку за ни ма ко му ни ка тив на функ ци ја тог од но са, 
„што пре све га под ра зу ме ва од нос са дру ги ма кроз про цес пре но ше ња вла сти те 
иде је, зна ња и уве ре ња (10)“. У из ве сној ме ри на ње но схва та ње са вре ме не ко му-
ни ка ци је ути ца ли су ста во ви те о ре ти ча ра кул ту ре, ме ди ја и дис кур са, Стју арт Хол 
и Фре де рик Џеј мсон. Те зе По ла Ри ке ра за њу су зна чај не у оном сми слу у ком се 
ба ве од но сом иден ти те та и вре ме на, а под сти цај ним се по ка зу је и Бо дри ја ро во ра-
зу ме ва ње до га ђа ја као си му ла кру ма, за тим те за о под ри ва њу ствар но сти умно жа-
ва њем исти на о њој. Ши ри кон текст ис тра жи ва ња чи не пост мо дер ни стич ке те о-
ри је о од но су ствар но сти и на чи на на ко ји је по је ди нац ин тер пре ти ра. Фи ло зоф ски 
про блем о гра ни ца ма људ ског са зна ња пре но си се у по гла вљу о Пе ки ће вом ро ма ну, 
али и у дру гим де ло ви ма сту ди је на ау тор ки но ин ди рект но по зи ва ње на ста во ве 
но вих исто ри ци ста, пре ма ко ји ма по је ди нац не мо же све до чи ти о ствар но сти у 
ап со лут ном сми слу, већ по сред но, о соп стве ном до жи вља ју све та. 

Иа ко не ма на ме ру да пру жи све о бу хва тан увид у исто ри ју про бле ма ма ни-
пу ла тив ног при по ве да ча, из бор ту ма че них тек сто ва у сту ди ји При по ве дач и при ча 
је ре пре зен та ти ван и омо гу ћа ва увид у раз ли чи та оства ре ња у ко ји ма се фе но мен 
огле да. Об је ди ња ва њем књи жев них по ја ва из раз ли чи тих зе ма ља у окру же њу у 
окви ру на уч не сту ди је ука зу је се на по ве за ност књи жев ног и је зич ког про сто ра 
де ла бал кан ске ре ги је. Као до пу на ту ма че њу де ла пи са ца са Бал ка на, ко ја су у сту-
ди ји број ни ја, сто је ро ма ни швај цар ског и нор ве шког пи сца, ко ји ши ре ин тер пре та-
тив но по ље на про стор ном пла ну. Ни Макс Фриш ни Ју стејн Гор дер не при па да ју 
та ко зва ном ма ги страл ном то ку свет ске књи жев но сти, бу ду ћи да у ком па ра тив ним 
сту ди ја ма њи хо ва де ла ни су за сту пље ни ја од де ла ау то ра ру ске, не мач ке, фран цу-
ске или аме рич ке књи жев но сти. Фо кус је у сту ди ји по ме рен ка руб ним под руч ји-
ма Евро пе, и то по вер ти кал ној ли ни ји, се ве ру и ју гу. Из бор де ла по срод но сти 
пред ста вља и из бор по зна че њу кон тек ста ко ји са со бом но се, а хер ме не у тич ко 
чи та ње књи жев них тек сто ва за ви сно је од вре мен ског и про стор ног окви ра ко ји се 
та ко обра зу је. Ода би ром тек сто ва на го ве штен је пра вац ко ји би за про у ча ва о це 
књи жев но сти мо гао би ти под сти ца јан, из ме ђу оста лог и за то што ни је у фо ку су 
на уч не јав но сти и упу ћен је ин ди рект ни по зив да се про у ча ва ни низ на ста ви. У 
окви ру про у ча ва них по ја ва лик и де ло Ау ре ли ја Агу сти на, ко је се по сред но ин тер-
пре ти ра, има гра нич ну вред ност. За раз ли ку од оста лих тек сто ва, ко ја на ста ју у 
пе рио ду од 1921. до 2006. го ди не, Ис по ве сти су на пи са не у IV ве ку и као та кве 
ди на ми зу ју ин тер пре ти ра ни кор пус на вре мен ском пла ну. Бу ду ћи ро ђен на се ве ру 
африч ког кон ти нен та, ње го ва по ја ва ши ри књи жев ни про стор ка ју гу, по ред оног 
ко је се по сти же ту ма че њем де ла пи са ца са Бал ка на, чи ме се по твр ђу је ау то р кин 
от клон од ли ни је Ис ток-За пад, ко ји се у са вре ме ној на у ци не рет ко узи ма за ре пре зен-
та ти ван, па и са мо до во љан. Сим бо лич ку вред ност има чи ње ни ца да Ав гу сти но ве 
Ис по ве сти сто је на по чет ку хри шћан ске фи ло зо фи је, на ко ју се Ја сми на Ах ме та гић 
ди рект но, али и по сред ством пси хо ло ги је и пси хо те ра пи је, у ту ма че њу на до ве зу је. 
Исто вре ме но, то је и је ди но де ло у сту ди ји за чи јег при по ве да ча твр ди да је окле-
ве тан и да ње го ва ма ни пу ла тив ност ни је по твр ђе на. 

Од нос цен тра и мар ги не огле да се и у из бо ру ин тер пре ти ра них ро ма на ау то-
ра са Бал ка на, ко ји ма се у сту ди ји кри тич ки при сту па и ко ји се из но ва оце њу ју. 
Ту ма че ње у на у ци о књи жев но сти ма ње про у ча ва них фе но ме на уз оне о ко ји ма се 
ис црп но ре фе ри са ло са др жи при кри ве ну по ле ми ку са струч ном јав но шћу ко ја се 
ра ди је опре де љу је за „по пу лар на“ де ла. На су прот Цр њан ско вим и Се ли мо ви ће вим 
ро ма ни ма, Кон стан ти но ви ћев Из ла зак ни је за вре дио мно го па жње про у ча ва ла ца 
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књи жев но сти, иа ко је 1960. го ди не на гра ђен НИН-овом на гра дом. У пи та њу је, твр ди 
ау тор ка, ве ли ки ро ман срп ске књи жев но сти ко ји че ка по све ће ног ту ма ча, а не ан ти-
ме си јан ска књи га, ка ко га је кри ти ка оце ни ла. Кри тич ким освр том на Вјеч ник Не-
џа да Ибри ши мо ви ћа она ука зу је на не ко хе рент ност ком по зи ци је и про бле ма ти чан 
иден ти тет при по ве да ча као чи ни о це због ко јих је ро ман остао да ле ко иза гла са ко је 
се о ње му про нео: „Вјеч ник од ли ку је не до вољ на се лек ци ја гра ђе, а да је та ко све до чи 
већ лик са мог при по ве да ча ко ји по че сто оста вља ути сак да не зна шта хо ће (70)“. 
По што се без до брог и оба ве ште ног при по ве да ча и без ње го вог чвр стог иден ти те та 
ро ман не др жи, ис ти че да би Ибри ши мо вић бо ље ура дио да је од ро ма неск не гра ђе 
на чи нио збир ку при ча би ра ју ћи оно што је у њој нај у спе ли је. По ле мич ки тон са др жан 
је и у ана ли зи ро ма на Днев ник о Чар но је ви ћу, у ко јој пре и спи ту је ста во ве прет ход-
ни ка ве за не за при по ве да ча, ње гов од нос пре ма же ни, сек су ал но сти и ерот ском. 
По ла ри за ци ја из ме ђу ду хов не Ма ри ја и чул не Иза бе ле, ко ја се у кри ти ци че сто 
ис ти че ни је за сно ва на на свој стви ма ју на ки ња, ко је су овлаш оцр та не, већ је сли ка 
про це са про јек ци је ко јим опе ри ше при по ве дач. Про блем при по ве да че вог име на, 
ко ји је по стао го то во по сло ви чан, Ја сми на Ах ме та гић ре ша ва оме ђив ши про стор 
сне ва не ствар но сти, на ко јој, пре ма ње ном ми шље њу, по чи ва цен трал ни сми сао 
ро ма на:

„Мно го је ука зи ва ња на сан, и у том је сми слу за кљу чак Но ви це Пет-
ко ви ћа да је реч о лу цид ном сну (ју нак са ња да са ња и да се бу ди – али се 
бу ди у сан – и да по но во за спи ва) из у зет но ва жан и про ниц љив, али је не-
при хва тљи ва ње го ва тврд ња да је при по ве дач Пе тар Ра јић и да је син Его на 
Чар но је ви ћа ње гов двој ник. Сне ва ни ју нак је, с об зи ром на очи глед не па ра-
ле ли зме из ме ђу ње го ве и при по ве да че ве суд би не, као и с об зи ром на раз у-
ме ва ње да он и објек тив но по сто ји, ту ма чен као двој ник, док ми ми сли мо 
да је реч ис кљу чи во о сне ва ном ју на ку; у сну се ја вља ју еле мен ти ју на ко ве 
ствар но сти, пре о бра же ни на на чин ко ји је за сно ве уо би ча јен. У са мом је 
сну чи та о цу пре до чен ју на ков не све сни, ноћ ни са др жај, ко ји до пу ња ва оно 
што нам при по ве дач о се би го во ри, али ко ји пре све га ис пу ња ва пси хо ло шку 
функ ци ју у од но су на са мог сне ва ча. Ма ко од њих дво ји це да из го ва ра ре чи 
о име ну свог оца, др ва ра Его на Чар но је вић (а за и ста, ка ко је ука за ла Ала Та-
та рен ко, цр та ко ја уво ди управ ни го вор при сут на је са мо на овом ме сту и 
знак је да то о се би го во ри при по ве дач), за пра во је све јед но: фи гу ре у сну су 
пер со ни фи ко ва ни аспек ти са мог сне ва ча, по сред ством ко јих му се от кри ва 
оно што је ре ле вант но за ње га са мог (134–135)“. 

Те за ко ја се у сту ди ји При по ве дач и при ча по ста вља је да је свет пси хо ло шки 
про стор, у ко јем ва жну уло гу има чо ве ков осе ћај ин фе ри ор но сти, не чи сте са ве сти, 
кон ку рент ских од но са са дру ги ма, и ко ји се не мо же за о би ћи у ту ма че њу дру штве-
них, а са мим тим ни књи жев них по ја ва. Об у зе тост со бом, ра ди кал ни ин ди ви ду а-
ли зам, чо век ко ји осе ћа те ско бу и же ли на ћи сми сао жи во та за у зи ма ју зна чај но ме сто 
у са вре ме ној ли те ра ту ри, због че га је нео п ход но по зва ти се на ди сци пли не ван 
на у ке о књи жев но сти ко је се ба ве чо ве ком и ње го вим од но сом пре ма све ту. Уло га 
пси хо ло ги је и хри шћан ске фи ло зо фи је у сту ди ји је да про бле ма ти зу ју јед но ди мен-
зи о нал ни при ступ књи жев но сти и дру гим по ја ва ма у дру штву у ци љу објек ти ви-
зо ва ња са зна ња и син те зе гра ђе и ре зул та та ис тра жи ва ња. Та кав на уч но и стра жи-
вач ки став зах те ва стал но пре и спи ти ва ње пред ме та про у ча ва ња, али и на уч не 
ме то до ло ги је ко јом се про бле му при сту па. Си сте ми ми шље ња као што су пси хо-
ло ги ја по др жа на со ци о ло ги јом кул ту ре и фи ло зо фи ја уте ме ље на на пра во слав ној 
ду хов но сти здру же ни у про у ча ва њу књи жев них по ја ва ши ре ме то до ло шко по ље, 
док се ши ре ње ин тер пре та тив ног по ља у сту ди ји оства ру је на про стор ном и вре мен-
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ском пла ну ука зи ва њем на мо гу ће прав це у из бо ру ту ма че не гра ђе. На гла ша ва њем 
кон тек ста из ко јег се де ло ода би ра зах те ва са гле да ва ње ши ре сли ке о на ра ци ји и 
на уч ном при сту пу од оне ко ја се на пр ви по глед от кри ва. На су прот ука зи ва њу на 
по тре бу за ши ре њем ин тер пре та тив ног и ме то до ло шког по ља и ау тор ки не иде је 
да се књи жев но те о риј ски про блем ма ни пу ла тив ног при по ве да ча ту ма чи у кон тек-
сту на р ци стич ке кул ту ре на шег до ба, по сред ством ко је се ли те ра ту ра до во ди у ве зу 
са жи во том, у сту ди ји При по ве дач и при ча сто ји ана ли тич ко про ми шља ње про у-
ча ва не гра ђе. Пре вред но ва њем ро ма на ко ји су по ста вље ни у књи жев но кри тич ке 
окви ре, али и оних ко ји су из њих у ма њој или ве ћој ме ри из у зе ти, ау тор ка ре пре-
зен ту је по ма ло за бо ра вље ну от кри ва лач ку прак су кри тич ког при сту па. Нај зад, 
али не ма ње бит но, сту ди ја Ја сми не Ах ме та гић се и сти лом, ко јим се ја сно и пре-
ци зно фор му ли шу иде је, али ко ји не оп те ре ћу је ви со ко пар но шћу, ком пли ко ва ном 
син так сом и пре те ра ном упо тре бом тер ми на из два ја из ша ро ли ке прак се са вре ме не 
срп ске на у ке о књи жев но сти.
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mi li ca.m.la zo vic @gmail.co m
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I N  M E M O R I A M

UDC 821.511.141(497.11):929 Bányai J.

ЈА НОШ БА ЊАИ (1939–2016)

Про фе со ра Ја но ша Ба ња и ја, до пи сног чла на СА НУ, упо знао сам у је сен 
1998. го ди не, на при је му у Ма ђар ској ам ба са ди у Бе о гра ду. Ода вао је ути сак 
љу ба зног, али су здр жа ног, ћу тљи вог го спо ди на ста рог ко ва. Као сту дент 
дру ге го ди не Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, та да још ни сам слу тио да 
ће нас са мо две го ди не ка сни је суд би на по ве за ти у струч ном сми слу, те да ћу 
се упра во у Бе о гра ду, сва ке не де ље, тач ни је сва ке сре де, са ста ја ти са њим, 
да ће мо се до го ва ра ти и кон сул то ва ти о мно гим струч ним пи та њи ма, и да 
ће ми он ка сни је по ста ти мен тор при из ра ди ма ги стар ског ра да и док тор ске 
ди сер та ци је. И, што је још ва жни је, да ће ми по ста ти учи тељ, по у зда ни во-
дич не са мо у хун га ро ло шким пи та њи ма, већ и уоп ште у књи жев но сти, да 
ће сна жно ути ца ти на мо је ви ђе ње ли те ра ту ре. 

Ја нош Ба њаи је упра вља ње Ка те дром за хун га ро ло ги ју на бе о град ском 
Фи ло ло шком фа кул те ту пре у зео у је сен 2000. го ди не, на кон што је осни вач 
Ка те дре, проф. др Са ва Ба бић оти шао у пен зи ју. Бу ду ћи да је др жао пре да-
ва ња из основ них пред ме та (Увод у хун га ро ло ги ју, По че ци ма ђар ске књи жев-
но сти), ме ни, као сту ден ту че твр те го ди не, ни је фо р мал но пре да вао. Ни ка да 
са њим, да кле, ни сам ус по ста вио кла си чан од нос про фе сор-сту дент, ни кад 
ме ни је фо р мал но ис пи ти вао. Па ипак, ко ли ко год да сам се сва ке сре де 
ра до вао су сре ти ма са про фе со ром, то ли ко сам се тих су сре та и при бо ја вао. 
Ти су сре ти сре дом су, на и ме, би ли не ка вр ста ис пи та, не то ли ко струч ног, 
ко ли ко људ ског ис пи та, не ка вр ста те ста чи та лач ке и ис тра жи вач ке ма р љи-
во сти. Прем да он то ни кад ни је ди рект но зах те вао, осе ћао сам по тре бу да 
сва ке сре де мо рам да по ло жим ра чу не про фе со ру о чи та лач ким ис ку стви ма 
од про те кле не де ље, о сво јим евен ту ал ним ис тра жи вач ким пла но ви ма и 
за ми сли ма. Упр кос ве ли ком ау то ри те ту и фи ној, ака дем ској дис тан ци ко ју 
је пре ма сви ма, па и пре ма на ма, сво јим бе о град ским сту ден ти ма га јио, од-
мах нас је при хва тио као рав но прав не са го во р ни ке, па чак и као па рт не ре 
у кат кад жуч ним књи жев ним рас пра ва ма. И, што је та ко ђе ве о ма ва жно, 
био је је дан од оних рет ких уни вер зи тет ских про фе со ра ко ји ма је ма ђар ски 
ма тер њи је зик, али ко ји раз у ме ју раз ли ку из ме ђу оних сту де на та ко ји ма-
ђар ски је зик већ го во ре и оних ко ји су по че ли да га уче од по чет ка. Ње го во 



из вр сно зна ње срп ског је зи ка, ши ро ко обра зо ва ње и од лич но по зна ва ње 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре би ло је сва ка ко од ве ли ке по мо ћи и ње му и 
ње го вим срп ским сту ден ти ма. 

Мо је мла ђе ко ле ге, ко ји ма је и фор мал но пре да вао, ре кли су ми да је 
про фе со ру Ба ња и ју би ло из у зет но ва жно да ви ди да ње го ви сту ден ти ни су 
тек на бу ба ли гра ди во, већ да га за и ста и раз у ме ју, да су сте кли увид у исто-
риј ске, кул тур не и књи жев не па ра ле ле два ју на ро да. А из над све га је це нио 
са мо стал но ми шље ње и став, као и хра брост да те ста во ве јав но и са мо у ве-
ре но из но си мо. Са мо у ве ре но, али не и над ме но, не и не кри тич ки, не и без 
све сти о гра ни ца ма вла сти тог зна ња. Он је ту со кра тов ску ве шти ну спо зна-
је вла сти тих огра ни че ња раз вио до мај стор ства, из гра див ши је дан осо бен, 
не по но вљи во еле ган тан књи жев ни, људ ски и жи вот ни стил и тог се сти ла 
до след но при др жа вао.

У раз го во ри ма, на пре да ва њи ма, у рас пра ва ма, ода вао је ути сак ћу тљи-
вог учи те ља, увек усме ре ног на су шти ну. Ту сво ју спе ци фич ну, зна ко ви ту 
ћу тљи вост кон тра пунк ти рао је љу ба зно шћу, фи ним ху мо ром, до зи ра ном 
иро ни јом и са мо и ро ни јом. Мо жда и за хва љу ју ћи то ме, по вре ме на ду го трај-
на ћу та ња у дру штву про фе со ра Ба ња и ја ни су би ла не при јат на, на про тив. 
Ду ге ре че ни це, сло же не, али гво зде ном ло ги ком пот кре пље не ми сли чу вао 
је за сво је тек сто ве, сту ди је, ре фе ра те и кри ти ке ко је је не ве ро ват но мар љи во 
пи сао; пре ко тих тек сто ва мо гли смо да упо зна мо оног дру гог Ја но ша Ба њаи-
ја, не у мор ног књи жев ног кри ти ча ра и, ка ко је о се би јед ном при ли ком са 
бла гом иро ни јом при ме тио, „фа на тич ног чи та о ца”. Чи та о ца пре фи ње ног 
уку са, ко ји је го то во увек пи сао са мо о оним књи га ма ко је је сма трао вред-
ним чи та ња. По ред ма ђар ске књи жев но сти, из у зет но је до бро по зна вао и 
срп ску књи жев ност, пра тио је и ак ту ел ну до ма ћу књи жев ну про дук ци ју. О 
де ли ма са вре ме них срп ских пи са ца Ба њаи је че сто пи сао из осо бе ног, не-
обич ног угла, што се не ким ње го вим срп ским са вре ме ни ци ма до па да ло, чак 
и он да кад кри ти ка ни је би ла ну жно по зи тив на. Та ко је Алек сан дар Ти шма 
у свом Днев ни ку, на кон што је по ду же (у ори ги на лу) ци ти рао од ло мак из 
Бањаијевe критикe јед не сво је књи ге (Шко ла без бо жни штва), за бе ле жио 
сле де ће: „Ово је пр ва пра ва кри ти ка мо је про зе, и за то пр ва ко ју сам чи тао 
са истин ским ин те ре со ва њем, без оне ме ша ви не ус хи ће ња и сти да ко ја ме 
пра ти док ина че чи там о сво јим ства ри ма.” У тој сво јој отво ре но сти пре ма 
ју го сло вен ској и срп ској кул ту ри, Ба њаи је ишао сто па ма сво јих ко ле га и 
учи те ља, Имреа Бо ри ја и Иштва на Се ли ја. Знао је да би за тва ра ње у се бе 
и ге то и за ци ја зна чи ли крај књи жев но сти и кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра. 
Знао је и на чи та вом ни зу при ме ра до ка зао, да је мно го де ла ма ђар ских ау то-
ра из Вој во ди не на пи са но не са мо под ути ца јем свет ских и ма ђар ских књи-
жев них кла си ка, већ да у се би, да па ра фра зи рам Да ни ла Ки ша, но се ге не 
ау то ро вих ју жно сло вен ских лек ти ра. 

У пе да го шком сми слу, осим што је сво је огром но зна ње не се бич но 
де лио са сту ден ти ма и мла ђим ко ле га ма, на у чио нас је још мно гим ва жним 
ства ри ма. Вла сти тим сти лом жи во та под сти цао је и дру ге у свом окру же њу 
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на рад, упо зо ра вао их да бу ду скром ни и по ни зни. Али не по ни зни пред ко-
је ка квим из ми шље ним, са мо про кла мо ва ним ака дем ским и иним ау то ри-
те ти ма ко ји, на жа лост, има ју фор мал ну моћ, већ по ни зни пред ве ли чи ном 
ли те ра ту ре, пред до ка за ном умет нич ком ве ли чи ном ста рих мај сто ра. И за то 
ће у овом на шем ин стант-све ту, по вр шном и его и стич ном, ње го во од су ство, 
слу тим, би ти још бол ни је.

Мар ко Чу дић 
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. предајарукопиСа
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.процеСрецензирања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елементирада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 



в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.формат
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. цитиранеформе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...“, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цитирањереференци интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (Самарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (murPhy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (павић1972а: 

34), (павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевић–матицки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (Сувајџић 2005: 201; петковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цитираналитература
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 
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