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С Т УД И Ј Е  И  Ч Л А Н Ц И

UDC 821.163.41-32.09

Др Ду шан М. Ива нић

ЈЕД НО СТАВ НИ ОБ ЛИ ЦИ И ГЕ НЕ ЗА 
СРП СКЕ ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КЕ

Ау тор у ра ду раз ма тра мје сто и уло гу јед но став них об ли ка у 
ге не зи срп ске при по ви јет ке (пе ри од од До си те ја Об ра до ви ћа до 
епо хе ре а ли зма). Они има ју сна жан ути цај у ра ним пе ри о ди ма, као 
основ ни оквир или по ен та но ве ли стич ког тек ста. Из во ри су им ви-
ше стру ки (би блиј ски, фол клор ни, кла сич ни, ау тор ски), а укљу чу ју 
се на све ни вое тек ста (на слов, основ на иде ја, си же рад ње, ди дак тич-
ка по ен та). Сли је ди ли су по уч ну ори јен та ци ју епо хе пр о свје ти тељ-
ства и све ве ћи ути цај усме не књи жев но сти. У ври је ме раз ви је ни је 
при по ви јет ке (60-их/70-их го ди на 19. ви је ка) ови се об ли ци по вла-
че пред ин ди ви ду а ли за ци јом и са вре ме ним мо ти ва ци ја ма рад ње 
и ју на ка, за др жа ва ју ћи се на ни воу тен ден ци је и ка рак те ри за ци је 
го во ра ју на ка или по ста ју ћи осно ва за раз ви је ни ји склоп рад ње. 

Кључ не ри је чи: јед но став ни об ли ци, при по ви јет ка, ге не за, 
ри јеч, уз ре чи ца, по сло ви ца, па ра бо ла, ба сна, бај ка, пор трет.

При по ви јет ка, текст цје ло ви те, за вр ше не рад ње (ју на ка и њи хо вих ста ња, 
до га ђа ја, жи вот не сре ди не), уоч љи во се раз ли ку је од јед но став них об ли ка1 
усме ног и пи са ног по ри је кла, иа ко се они укљу чу ју у њу и под ре ђу ју јој се 
у ве о ма ра зно ли ким ви до ви ма и ни во и ма, ка ко се то и ина че до га ђа с јед но-
став ним об ли ци ма кад ула зе у ве ће цје ли не. Ови об ли ци, ме ђу тим, и та да 
чу ва ју свој пре по зна тљив, ста би лан мор фо ло шко-лек сич ки лик, а њи хов 
сми сао се отва ра пре ма но вом окви ру. (Мор фо ло шко-лек сич ка ста бил ност 
се од но си на нај јед но став ни је вр сте, док се бај ка или ша љи ва при ча пре по-
зна ју у си жеј но-фа бу лар ним кон стан та ма.)

1 По јам се ов дје узи ма у оном сми слу ко ји му је дао А. Јо лес (JOL LES 1930). Не ула зи се 
у мо гу ћа про ши ре ња жан ров ских па ра диг ми, на ста ла у срп ској про зи на гра ни ци усме ног 
и пи са ног, у слу ча ју Ву ка Вр че ви ћа и ње го вих „прав да ња“, „при ча ња“ , „су ђе ња“, „ту жбе“, 
ко је је об ја вљи вао од 1851 (уп. ИВА НИЋ 1976: 231 и да ље). 
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У по чет ном пе ри о ду срп ске при по ви јет ке, из ме ђу До си те ја и Ву ка, јед-
но став ни об ли ци су нај че шћи из во ри мо ти ва ци је или на зна ке си жеа и фа бу ле 
(они се обич но по ја вљу ју као са же ци, за кључ ци у епи ло гу). Њи хо во по ри је кло 
је сво дљи во на Ста ри и Но ви за вјет и на усме ну тра ди ци ју, уза све ја чи ути-
цај кла сич них ау то ра (Хо ра ци је и др.). Из ме ђу јед них и дру гих ус по ста вља 
се про цес стал ног пре та ка ња и пре у зи ма ња: ко ли ко су би блиј ски из во ри и 
об ли ци би ли под ло га усме ној ри је чи, и усме на се ри јеч увла чи ла у спи се 
за сно ва не на би блиј ској тра ди ци ји или су се обе под ло ге ми је ша ле са кла-
сич ним из во ри ма. У До си те је вим на сло ви ма, а још ви ше у тек сто ви ма, до-
дир тих дви ју тра ди ци ја је ста лан (Што сам тра жио, то сам и на шао, Не 
кај се до бро чи не ћи, Пра во ре ци, па гле дај те уте ци). У срп ским из во ри ма 
30-их и 40-их го ди на 19. ви је ка афо ри зми, сен тен ци је, по сло ви це и ди дак тич-
ки за кључ ци по пра ви лу са др же ста во ве ко ји пре тен ду ју на оп шту ври јед-
ност, гдје је при по вјед ни текст са мо њи хо ва илу стра ци ја (Бла го сло ве ни је је 
да ва ти не го узи ма ти, По ду нав ка, 1844, бр. 20). 

У пре гле ду ова квих об ли ка, од јед но став ни јих ка сло же ни јим, тре ба ло 
би по че ти ску пом ри је чи уста ље ног сми сла, ко је се го во ре у од ре ђе ним при-
ли ка ма, би ло да су оп ште по зна те, би ло да су пер со на ли зо ва не и (мо гло би се 
ре ћи) ау то ри зо ва не (тј. ау тор им да је сми сао у свом кон тек сту). Ми сли се 
на уз ре чи цу (из ре ку) или на, ка ко је Вук пи сао, у оби чај узе те ри је чи, об лик 
ко ји се, упр кос јед но став но сти, раш чла њу је мо р фо ло шки, стил ски и сми са-
о но. Ме ђу тим, у по љу при по ви је да ња дје лу ју еле мен тар ни ји чи ни о ци не го 
што је уз ре чи ца. Вик тор Шклов ски (1969: 54) по ла зи од игре ри је чи ма, те би, 
по ње му, при по ви јет ка би ла као од го вор, об ја шње ње те игре (нпр. на зи ви 
мје ста). Ме ђу тим, тре ба ло би по ћи од још еле мен тар ни јих је ди ни ца, од ри-
је чи, од пој мо ва, име на, на зи ва, јер на њих се нај че шће сво ди на слов при-
по вје дач ких дје ла свих вр ста (уоп ште, све га пи са ног што се по ја вљу је као 
за вр шен текст). Сми сао цје ли не озна ча ва се ри јеч ју (или ри је чи ма), основ на 
иде ја, те ма, мо тив, си же. „Жи вот“ и „при кљу че ни ја“ До си те је ва на сло вом 
упу ћу ју на основ ну те ма ти ку при по ви је да ња. Во де ћа ри јеч (у на сло ву) на ја-
вљу је си же, ма ко ли ко он чи та о цу (или слу ша о цу) био не пред ви дљив; од те 
ри је чи (или од тих ри је чи) по ла зи ау тор у основ ној за ми сли свог из ла га ња, 
што се вр ло до бро ви ди на при ча ма из жи во та, ка ко би се жан ров ски мо гле 
од ре ди ти анег дот ске при че о ствар ним љу ди ма и до га ђа ји ма (нпр. Пи ри ва-
тра) или у уста ље ним крат ким ша љи вим при чи ца ма (Ла га ла, Ђа во лак) у 
Ву ко ву Срп ском рјеч ни ку. Ри јеч у усме ној пре да ји aкумулира и пре но си 
„зна ње“ (си же, фа бу ла р не еле мен те), у пи са ним тек сто ви ма се осла ња на 
ко лек ти ве пред ста ве, гдје ри је чи по ста ју на зна ка спи са те ље ве на мје ре, иде-
је, пла на при по вје дач ког дје ла. При мје ра је то ли ко да их не тре ба на во ди ти. 
Јо ван Сте јић сво је про зне по р тре те у За ба ва ма за ра зум и ср це на сло вља ва 
име ни ма ју на ка, као што ће ра ди ти и ве ћи на но ве ли ста и ро ман си је ра на-
ред них епо ха. Не тре ба под сје ћа ти на на сло ве и пр вих и ка сни јих срп ских 
ро ма на (Ари стид и На та ли ја, Ве ли мир и Бо сиљ ка, Ва са Ре шпект, Ба ко ња 
фра Бр не); та кав ма нир је и у при по ви јет ка ма (Нан ка Б. Ата нац ко ви ћа, 
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Не вер на Ти ја на и Чи ча Ти ма Ђ. Јак ши ћа, Пи ли пен да, Ошко пац и Би ла. Ђу кан 
Ска ка вац С. Ма та ву ља, па до на ших са вре ме ни ка). Мо гло би се ре ћи да су 
у на сло ви ма за сту пље не све вр сте име но ва ња (суп стан тив ног, апе ла тив ног 
и др.), те се осим лич ног име на вр ло че сто на ђе ка рак те ро ло шко име но ва ње 
или име но ва ње по за ни ма њу и не ком дру гом свој ству, из ве де но из при дје-
ва или гла го ла (Сме те њак, Рвач, Сви рач, Јо гу ни ца, Па ће ник, До бри чи не Ј. 
Ве се ли но ви ћа). У тој основ ној ри је чи је већ иде ја, основ на за ми сао при че, 
ко ја се раз ви ја као раз ра да те за ми сли у рад ња ма и ста њи ма. Као што је 
„ми кро ко смос људ ске све сти“ (ВИ ГОТ СКИ 1977: 394), ри јеч у на сло ву је и 
ми кро ко смос при че. 

У ра ним при по вје дач ким тек сто ви ма спа ја ло се че сто у на сло ву лич но 
име и при дјев (ти пи зи ра ју ћи свој ства), нпр. Јо ван Сте јић: Пет ко Ли рић, 
Па ли слав Ста ро во ља, Ра ди сав Слав ков) (Го лу би ца 1: 9–23), или се озна ча вао 
са жет ток си жеа (Три ко на ка Спи ри до на Јо ви ћа). Ка сни је ће би ти че шћа 
пер со на ли за ци ја, би ло да су име на исто риј ска или из ми шље на или се на-
сло ви ма ука зу је на цје ли ну ме то ни мич но, ме та фо рич ки, сим бо ли(сти )чки  
(Гла ва ше ће ра М. Гли ши ћа или Ве тар Л. Ла за ре ви ћа). 

Из два ја ју ћи ри јеч у основ (и ау тор ске и фол клор не) за ми сли при че, 
мо же се има ти у ви ду став ког ни тив не на ра то ло ги је да ра зу ми је ва ње тек-
сто ва по чи ва на основ ним људ ским ис ку стви ма (МИ ЛИЋ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2016: 
213). Сфе ра ис ку ста ва је, ме ђу тим, те шко сво дљи ва или од ре ди ва. Њо ме се 
об у хва та ју и жи вот не и вир ту е лне си ту а ци је: и јед не и дру ге по ти чу из је два 
упо ре ди вих лич них ис ку ста ва, ста во ва и увје ре ња, из ли те ра ту ре, ре ли ги је, 
на у ке, фи ло зо фи је, со ци јал ног по ло жа ја итд. У при по ви је ци се ови свје то ви 
спа ја ју: жи вот на си ту а ци ја или ста ње се по ве зу ју са из вје сном дог мом или 
ха би ту сом (књи жев на или фол клор на по сло ви ца/сен тен ци ја, би блиј ска па-
ра бо ла, кла сич на или мо дер на анег до та, про свје ти тељ ски став). 

Срп ска при по ви јет ка пр ве по ло ви не 19. ви је ка хо ће да бу де по у ка, те 
њен ау тор „на мје шта“ ју на ке и до га ђа је ка ко би они има ли сна гу „до ка за“ 
или „при мје ра“. Ево лу ци ја при по вјед не про зе иде од усва ја ња ка од ба ци ва њу 
или пре о бли ко ва њу ова квих мо де ла. Не ра ди се са мо о за си ће но сти јед ним 
ти пом при че, већ о енер ги ји по тра ге за но вим. Рас кид с пр о свје ти тељ ском 
ди дак ти ком (лик је ста вљен у ре ги стар пр о свје ти тељ ских па ра диг ми по жељ-
ног по на ша ња, усло вом оп штег до бра и ин те гри са ња по је дин ца у за јед ни цу 
ва ља них љу ди) до шао је по от кри ва њу, од но сно ак ти ви ра њу сфе ре лич не 
стра сти, што ће по ста ти ве ли ко по ље „мо гу ћих свје то ва“ при по ви је да ња, 
би ло да се ве жу за исто ри ју или за при ват ни жи вот са вре ме ни ка. Јед на ри-
јеч или син таг ма у на сло ви ма оп ста ће и на да ље, али ће се при по вјед ни текст 
по пу ња ва ти дру га чи јим емо тив ним и идеј ним са др жа ји ма и ор га ни зо ва ти 
но вим по ступ ци ма. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И УЗ РЕ ЧИ ЦА. Уз ре чи ца је сми са о но-сли ко ви та цје ли на (на 
ни воу син таг ме или, че шће не за вр ше не, ре че ни це). Њо ме се озна ча ва по но-
вљи вост из вје сних ста ња и при ли ка; истим пој мом се озна ча ва ју и „у оби чај 
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узе те ри је чи“, по шта па ли це и сл. Не ула зе ћи у ис црп ни ја раз гра ни че ња, 
ва ља ло би ре ћи ка ква је свр ха уз ре чи це у цје ли ни но ве ли стич ких дје ла. И 
је дан и дру ги вид ове фор ме чест је у раз ли чи тим вр ста ма ова кве про зе. У 
по чет ку се уз ре чи ца узи ма из фол клор не тра ди ци је, об у хва та ју ћи си же у 
цје ли ни (нпр. М. Гли шић „ши ло за ог њи ло“ ста вља у на слов сво је при по ви-
јет ке); ка сни је се ин ди ви ду а ли зу је, од но си се на од ре ђе ног ју на ка (лик) и 
ње го ву го вор ну прак су (С. Ма та вуљ). Гли шић ап страк тан, нео д ре ђен сми сао 
уз ре чи це „ши ло за ог њи ло“, у зна че њу „вра ти ти“ истом мје ром, „јед на ко за 
јед на ко“, ка ко ка же Вук, али ре дов но у не по вољ ном или иро нич ном сми слу: 
„жао за сра мо ту“, „ми ло за дра го“, пре во ди у кон крет ну рад њу и ли ко ве. 
Ла за Ла за ре вић уз ре чи цу узи ма као по ру ку ко ју при ча ра за ра, пре о сми шља-
ва или иро ни зи ра (Све ће то на род по зла ти ти). Оп ти ми стич ки сми сао уз ре-
чи це (ако је уоп ште био ика да оп ти ми стич ки, јер се у њој на ла зи отво ре на 
иро ни ја, об лик „без у тје шне утје хе“ за без на де жни по ло жај ју на ка), као на де 
у по во љан ис ход не по вољ не ства ри, за вр ша ва кул ми на ци јом пе си ми зма у 
суд би на ма ју на ка. И на слов још јед не Ла за ре ви ће ве при по ви јет ке, Он зна 
све, има фор му уз ре чи це, ко ја је ин ди ви ду а ли зо ва на, при пи са на ју на ки њи, 
од но сно ње ном од но су пре ма му жу. 

Ова дру га упо тре ба (ин ди ву ду а ли зо ва на уз ре чи ца) та ко ђе ни је ли ше-
на фол клор не тра ди ци је, а за пра во се ми је ша са жи вом го вор ном ри јеч ју: 
љу ди го во ре, а не ки од њих има ју сво је уз ре чи це-по шта па ли це, ко је их по-
том по чи њу озна ча ва ти, го то во као њи хо во дру го име (Ма та вуљ по чи ње 
упо тре бља ва ти умје сто пра вог име на сво јих ју на ка њи хо ве уз ре чи це, „жвр“, 
„сан гве ди дио“, „ка ко зо веш“, у Бо ду ли ци или Ђу ка ну Ска кав цу), док оне у 
не ким слу ча је ви ма по ста ју вр ста на дим ка. Уз ре чи ца се од по сло ви це (с ко-
јом се тер ми но ло шки че сто из јед на ча ва) раз ли ку је по сте пе ну син так сич ке 
цје ло ви то сти и по сте пе ну по уч но сти: она, при пи са на ли ку или си ту а ци ји, 
та ко гла си (а не за кљу чу је ни ти по у ча ва, ма да мо же ти пи зи ра ти). Уз ре чи ца 
је жи ва у сва ко днев ном го во ру од пам ти ви је ка, док је пи са на прак са но си, 
у срп ској тра ди ци ји, од Вен цло ви ћа, у не по сред ном до ди ру са го вор ним 
жан ро ви ма. У штам па ним дје ли ма не сум њи во јој је ве лик под сти цај дао 
До си теј Об ра до вић: уно си је у на сло ве по гла вља, у на ра во у че ни ја Ба са на 
и у ток из ла га ња нај ве ћег ди је ла сво јих спи са. Што су се књи жев не вр сте 
ви ше при бли жа ва ле жи вом је зи ку сва ки да шњи це, то су уз ре чи це у њи ма 
ја че за сту пље не на свим ни во и ма тек ста. Овај про цес оби ла то по твр ђу је 
про за епо хе ре а ли зма, по себ но у ша љи вим тек сто ви ма, гдје ће Сре мац би ти 
нај у оч љи ви ји, с нај бо га ти јим фон дом уз ре чи ца. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И ПО СЛО ВИ ЦА. По сло ви цу ов дје узи ма мо као нај оп шти ји 
тер мин, уз ње не пи са не и усме не срод ни ке и тер ми но ло шке екви ва лен те 
(афо ри зме, апоф тег ме, сен тен це, уз ре чи це, гно ме). Њо ме се, че шће не го дру-
гим јед но став ним об ли ци ма, упу ћу је на цје ли ну при по вје дач ког тек ста, 
од но сно на основ ну иде ју, по ру ку при по ви јет ке или се на ње ним си жеј но-фа-
бу лар ним по тен ци ја ли ма гра ди во де ћи мо тив. По ја вљу је се вр ло че сто у 
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ко мен та ри ма при по вје да ча или у ри је чи ма ју на ка/ли ко ва као об лик за кључ ка 
с об зи ром на ток и ис ход рад ње. У из вје сним слу ча је ви ма се при по ви јет ка 
пре ма по сло ви ци до и ма као при мјер (рад ња, ју на ци) пре ма по у ци (са оп ште-
ној по сло ви цом). У дру гим слу ча је ви ма је та ве за ма ње уоч љи ва, а за пра во 
се на ла зи у обр ну том про це су: при мјер се по ја вљу је као раз ра да (илу стра-
ци ја), на ра ти ви за ци ја и кон кре ти за ци ја по сло ви це. Не ка по је ди нач на, по себ-
на рад ња уоп шта ва се по сло ви цом: Све, све, али за нат, из Ву ко вих Срп ских 
на род них при по ви је да ка (КА РА ЏИЋ, III, 154–155), са др жи крат ку при чу о ца ру 
ко ји се по сли је олу је на мо ру на шао у не зна ној зе мљи с кћер ком и же ном и, 
не ма ју ћи ни ка ква за на та, по стао се о ски го ве дар. Кад се син ца ра те зе мље 
за гле да у ње го ву кћер и за про си је, го ве дар при ста де да је да де, под усло вом да 
ца ре вић, без об зи ра на то што има зе мље и гра до ве, зна не ки за нат. По ру ка је 
из ра же на у по сло вич ном на сло ву, а при мјер је у при чи о суд би ни за лу та лог 
ца ра. Сте фан Ми тров Љу би ша ће оба ова од но са угра ди ти у ве ћи ну сво јих 
при по ви је да ка: јед ном сво де ћи ис ку ство при мје ра/до га ђа ја на по сло вич ну 
по ру ку, дру ги пут на ра ти ви зу ју ћи чи ни о це из ко јих се са сто ји по ру ка са-
др жа на у по сло ви ци. Ра до мир Кон стан ти но вић (1964: 14–15), по во дом Ву ка, 
го во ри о по сло ви ца ма као мо ру „у ко ме су са хра ње не без број не при че ко је 
ни кад не ће мо чу ти“. Оне су, ме ђу тим, и мо ре из ко јег се ис пре да ју и тка ју 
но ве при че. 

У усме ној пре да ји по сло ви ца је ти је сно по ве за на с при по вјед ним вр ста-
ма, го то во као идеј но-сли ко вит екс тракт из вје сног до га ђа ја, слу ча ја, ка рак-
те ра, си ту а ци је. То не дво сми сле но по твр ђу ју ју Ву ко ви ко мен та ри у Срп ским 
по сло ви ца ма (1836). Сли чан од нос из ме ђу јед но став них и сло же ни јих об ли ка 
очи ту је се у тек сто ви ма Га ври ла Стеф. Вен цло ви ћа, свје до че ћи да су и пи са-
ни тек сто ви, тек сто ви осло ње ни ве ћим ди је лом на пи са ну ри јеч, отво ре ни 
пре ма усме ној ри је чи. У но вим окол но сти ма, из ла зе ћи са сво јим спи си ма у 
јав ност, овај пра вац је др жао и До си теј Об ра до вић. Не са мо што је по сло ви це 
(афо ри зме, сен тен це) упли тао у сво је при по ви је да ње, у рас пра ве и огле де, 
већ по је ди на по гла вља Со вје та има ју као на слов по сло ви цу (Не кај се до бро 
чи не ћи); у Ме зим цу пак има по гла вља ко ја се са сто је од по сло ви ца и афо ри-
за ма са ту ма че њи ма („Од сва шта по ма ло, али ле по“); осим то га је у у по себ-
ним до да ци ма за Со бра ни је об ја вљи вао из бо ре сен тен ци, афо ри за ма и сл. 
јед но став них об ли ка. 

Мо да до но ше ња по сло ви ца из раз ли чи тих тра ди ци ја (осим до ма ће и 
кла сич не, та ко ђе пер сиј ске, арап ске, ру ске, шпан ске, ки не ске) по че ла је већ 
са Да ви до ви ће вим Срб ским но ви на ма, а по ста ће оп ште мје сто срп ске пе-
ри о ди ке из ме ђу 30-их и 50-их го ди на. Оно што се у про сто ру бро је ва ли ста 
по ја вљи ва ло у су сјед ству (у за себ ним ру бри ка ма, као по сло ви ца, анег до та, 
при мјер), спа ја ло се и по ве зи ва ло у струк ту ри ве ћих об ли ка (при по ви је да ка 
или ро ма на), из ри чи тим по ру ка ма, ути ли та ри змом, па ра бо лич но шћу. Уто-
ли ко у исто риј ско по е тич кој рав ни ово оби љеж је ра не срп ске при по ви јет ке 
тре ба по сма тра ти као јед ну од кључ них фа за ње не ге не зе. 
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Ов дје се ука зу је са мо на оп шту по ја ву. У ра ном пе ри о ду срп ске при-
по ви јет ке по сло ви ца или по сло вич ки ис каз, и усме ног и пи са ног по ри је кла, 
вр ло че сто ула зи у на слов. То у ве ћем сте пе ну по твр ђу ју пре во ди при по ви-
је да ка (јер је ори ги нал них вр ло ма ло), као нпр. у ал ма на ху Ура ни ја (1837), 
гдје су на сло ви нај че шће сво дљи ви на хри шћан ску по у ку или на раз ви је ну 
по сло ви цу: Не за бо ра вљај про ми сао Бо жиј, Зло че стог слу гу сре ћа не по пра-
вља, А ја се уздам у Бо га, У ве ли кој ну жди бли зу је по моћ, У сре ћи уме рен, 
не у стра шим у не сре ћи, Нај ве ће је бла го при ја тељ, Не за бо ра вљај тру де 
учи те ља, и сл. Слич но је и у ори ги нал ној при по ви је ци Ва си ли ја Су бо ти ћа, 
Рђав по сао, зао ко нац (ЛМС, 54: 146–167). 

Раз лог ути ца ју по сло ви це и ње них срод ни ка на ге не зу при по ви јет ке 
тре ба тра жи ти у при ро ди по сло ви це, ко ја је са ма по се би не ка вр ста „идео-
гра ма“ при че (ако под при чом ра зу ми је мо при мјер, слу чај, анег до ту). Од ре ђе-
на на ра тив на за ми сао мо же по ћи од по сло ви це, ко ја се опре ме ћу је (хро но то-
пи зу је и ин ди ви ду а ли зу је) па по том по ен ти ра по сло ви цом или афо ри стич ким 
ис ка зом. Срп ска про за 19. ви је ка, чак и ро ма ни (нпр. Иг ња то ви ћев Тр пен 
спа сен), пу на је ове не по сред не ве зе по сло ви це са при чом. По сло ви ца је 
кључ сми сла, њо ме се ис ку ство и при мјер уни вер за ли зу ју и до би ја ју но ву, 
прег нант ну, че сто па ра док сал ну и ду хо ви ту фор му, осло бо ђе ну про стор-
но-вре мен ске кон крет но сти, по је дин ца/ак те ра и при че.2 Не ке обра сце је 
ка сни ја тра ди ци ја на ста ви ла по сред но или не по сред но, јер они дје лу ју у 
тој мје ри при род но, као да би би ли не из бје жни. 

Мо дел ће нај пот пу ни је ис ко ри сти ти Сте фан Ми тров Љу би ша. У ње го-
вим При ча њи ма Ву ка Дој че ви ћа сва ка на ра тив на је ди ни ца (анег до та) на ја вље-
на је (на сло вље на) и за вр ше на јед ном по сло ви цом, ко ја је (то бож) про из и шла 
из кон кре ти зо ва не, ис ку стве не си ту а ци је. И кад не по ла зи од по сло ви це, 
Љу би ша њи ма ра до за вр ша ва сво је „при по ви је сти“. У том по гле ду му је бли-
зак и Љу бо мир П. Не на до вић. У при по ви јет ка ма и „при ча њи ма“ обо ји це 
јед но став ни об ли ци се са оп шта ва ју из вор но (ка кви су у усме ној тра ди ци ји), 
а исто вре ме но слу же као под ло га раз ви је ни јих цје ли на и до би ва ју оп шти ји 
(па ра бо ли чан) сми сао. Обо ји ци, ме ђу тим, прет хо ди Вук Вр че вић, у про зи 
ко ја је до ку мен тар на по гра ђи, а фик ци о нал на по за ми сли, ну де ћи спе ци фич-
не јед но став не об ли ке ве за не за оби ча је и за прав не нор ме (су ђе ња, ту жбе), 
гдје се на кра ју из вје сног слу ча ја по сло ви цом ус по ста вља по ре ме ће ни мо рал-
ни по ре дак (уп. ИВА НИЋ 1976: 238–239).

2 По сло ви це и штам па не и го во ре не, че сто сам слу шао ви ше као осу де не го као до бро-
на мер не са ве те и упу те за жи вот. По не кад су ми зву ча ле та ко као да их је из ре као не ки пре-
ки суд, са ста вљен на бр зи ну, не где у но ћи, на сла бо осве тље ном тр гу, док из да ле ка до пи ру 
пе ва ње и освет нич ки по ви ци по бу ње ни ка. Те су пре су де до не се не без са слу ша ња све до ка, 
без олак ша ва ју ћих окол но сти и без пра ва при зи ва и мо гућ но сти од ла га ња из вр ше ња (АН ДРИЋ 
1976: 174)
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ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И ПА РА БО ЛА. У ге не зи срп ске при по ви јет ке па ра бо ла се 
бо ри о пр вен ство с ба сном. С об зи ром на До си те је ву уло гу у афир ма ци ји 
ба сне и по том ути ца ју овог об ли ка на на ста ја ње при по ви јет ке, ба сна би 
мо гла има ти пред ност у ди ја ха ро ном по рет ку по ја ва ве за них за раз вој на ше 
вр сте. Ме ђу тим, па ра бо ла, под пој мом прит ча, се же у сред њи ви јек и од но си 
се и на Ису со ве по у ке у је ван ђе љи ма и на ста ро за вјет не прит че. У Ор фе ли-
но вим спи си ма се по ја вљу је по јам при точ ник <притъчьникъ, а од но си се 
на Со ло мо на као при по вје да ча/ау то ра при ча, ко је се ина че са сто је из се ри-
је по сло ви ца, апоф тег ми, са вје та, отво ре них за на ра ти ви за ци ју (сва ки са вјет 
се мо же пре тво ри ти у при чу). Има и раз ви је них си жеа (7: опи си ва ње за во-
ђе ња на раз врат). У Реч ни ку цсл. је зи ка при точ ник је „pro ver bi um scrip tor, 
ко ји го во ри или пи ше у при ча ма, сли ка ма. Та ко се че сто на зи ва цар Со ло мон, 
пи сац књи ге При ча.“ Ва ља по ме ну ти и по ку шај Ву ка ши на Ра ди ши ћа да уз 
пре вод јед ног Ко ра је вог (Ко ра ис) тек ста о ба сни (ГЛА СНИК ДСС 1852/3: 66) 
од ре ђу је овај об лик као рад њу ко ју из во де жи во ти ње а од но си се на љу де, 
док при ча (con tes) у рад њи има љу де. Да ни чић је у пре во ду Ста рог за вје та 
упо тре био по јам при ча (При че Со ло му но ве), док је то за пра во се ри ја по сло-
ви ца, апоф тег ми, са вје та, отво ре них за на ра ти ви за ци ју (сва ки са вјет се мо же 
пре тво ри ти у при чу), гдје кад и раз ви је ни јих си жеа (7: опи си ва ње за во ђе ња 
на раз врат). 

Па ра бо ла се у осно ви раз ли ку је од ба сне по сред стви ма пре до ча ва ња 
и су ге ри са ња по у ке. Док је ба сна пре те жно по ве за на са зо о морф ним сви је-
том у ли ку але го риј ске при че, па ра бо ла је отво ре на пре ма ан тро по морф ном 
сви је ту, с ци љем да ука же на оп шти је мо рал не исти не. У основ ном об ли ку 
па ра бо ла се по ја вљу је код До си те ја Об ра до ви ћа и у књи зи ба са на и у ње го-
вим ау то би о граф ским дје ли ма, пи сми ма и огле ди ма као не са мо ста лан об лик, 
од но сно об лик укљу чен у жан ров ски дру га чи ји и обим ни ји текст. Ве о ма 
дје ло твор на у ра ним срп ским при по вје дач ким тек сто ви ма, та фор ма је оста-
ла с њи ма у кон так ту и ка сни је, у при по ви јет ка ма Љ. П. Не на до ви ћа или 
пак С. Ма та ву ља (На у мо ва слут ња). Ме ђу при мје ри ма се на во ди па ра бо ла 
Ртањ К. Бран ко ви ћа (ДЕ РЕ ТИЋ 1980: 180): са др жи на и об лик јој је кра так 
раз го вор из ме ђу дје те та и оца, по у ка о ис ку ству као усло ву зна ња (ма ње 
бр до је за кло ни ло ве ли ко и ди је те ми сли да је оно ве ће). Осно ва па ра бо лич-
ких по ру ка је, ме ђу тим, би ла мно го раз гра на ти ја: при по вје да чи су вр ло 
че сто на сто ја ли да по сред ством рад ње и ли ко ва тек сту да ју па ра бо ли чан 
сми сао. Ка сни је се тај про цес по ве зао с тен ден ци о зно шћу, ко ју је на ро чи то 
под ста као по крет С. Мар ко ви ћа про грам ски се за ла жу ћи за ре а ли зам и за 
тенд нен ци ју као сред ство на ме та ња сми сла. 

Па ра бо лич ност је, ме ђу тим, јед но од сна жних, ве о ма рас про стра ње них 
под ло га, ци ље ва и осо би на срп ске при по вје дач ке тра ди ци је. Ми слим ов дје 
под јед на ко на ње ну усме ну гра ну и на све фа зе раз во ја ау тор ске књи жев-
но сти. У по ми ња ном тек сту из Срп ских на род них при по ви је да ка (1853), Све, 
све, али за нат, па ра бо ли чан сми сао Вук са жи ма или по ен ти ра на сло вом, 
по у ком, у на ра тив ном скло пу ко ји до зво ља ва иро ниј ски оквир или ба рем 
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иро ниј ску дво сми сле ност, по твр ђу ју ћи и оспо ра ва ју ћи те зу. Рад ња, за плет 
и рас плет, да ју пу но ћу тек сту, а иде ја (у на сло ву) на ра тив ни по тен ци јал са-
жи ма и пре но си на со ци јал но-етич ки план. У уз на пре до ва лој срп ској пе рио-
ди ци сре ди ном 19. ви је ка при по ви је да ње узи ма све ви ше ма ха, а при по ви јет-
ка по ста је глав ни дио са др жа ја, на спа ја њу па ра бо лич ног и но ве ли стич ког 
си жеа и сми сла. Па ра бо лич ност, ве за на за ан тро по морф не ју на ке, у ства ри 
ис ти ску је зо о морф ни сви јет ба сне и пре у зи ма ње не функ ци је по уч но сти и 
мо ра ли зма. Што па ра бо лич ну при по ви јет ку још др жи у уста ја лим во да ма 
тра ди ци је, ти че се по вр шно сти (ти пи зи ра но сти) ју на ка и све де но сти рад ње 
на еле мен тар ни за о крет или на сми са о ну по ен ту. 

Та кве при по ви јет ке че шће по ве зу ју вјер ски са ди дак тич ким сми слом 
(нпр. Си ро мах Ја ков Пла то на Ата нац ко ви ћа, у Срп ском на род ном ли сту, 
1839), али се мо же ре ћи да је ди дак тич ки сми сао нај че шће се ку ла ри зо ван, 
ти че се ово зе маљ ске ври јед но сти. Вл. Сто ја ди но вић у Го лу би ци (1839) об ја-
вљу је про зу Ру жич ни бо кор: ју на ци су но си о ци уоп ште них свој ста ва и по-
зи ци ја (Жи вио у се лу не ком ста рац је дан), а рад ња по на вља ста ру па ра бо лу 
о ви но гра ду и за ко па ном бла гу: тра га ју ћи за бла гом (по оче вом те ста мен ту), 
си но ви све бо ље об ра ђу ју ви но град и до би ја ју све ве ћи при нос. Ни пре вод не 
при по ви јет ке, ме ђу њи ма Ј. Еберс бер га, ау стриј ског пи сца за мла де и уред-
ни ка ча со пи са за вас пи та ње мла дих, не од у да ра ју бит но од ор ги нал них: јед-
не по сли је ве ли ких не во ља по ро ди це у рат ним вре ме ни ма за вр ше срећ ним 
про на ла же њем; дру ге по твр ђу ју оп ти ми стич ко по вје ре ње у љу де (До бри 
љу ди на ла зи се јошт мло го). Гра ни це из ме ђу па ра бо ле и при по ви јет ке су по-
ро зне: са сло же ни јом рад њом, про фи ли са њем ју на ка, ди на мич ни јим за пле том, 
уво ђе њем ви ше епи зо да, па ра бо лич ни суп страт се ра сло ја ва и сла би, по ја-
вљу ју ћи се на ма р ги на ма тек ста и по ста је не ка вр ста мо рал не по ру ке у при-
по ви јет ка ма из жи во та. Нпр. не ке од при по ви је да ка у Ба нат ском ал мана ху 
(1828) већ у на сло ву са оп шта ва ју сми сао фа бу ле као при мје ра („До ка за тел-
ство, да обич на сла бост <> пре ва ри ти мо же“). Дру гдје је сли чан за кљу чак 
угра ђен у основ ни текст. До дај мо да се у овом пе ри о ду пре во ди, нај вје ро-
ват ни је с ње мач ког, раз ви је ни ја мо ра ли стич ка при по ви јет ка са хри шћан ским 
по у ка ма. Јо ван Бе рић об ја вљу је књи гу Прит че ли бо Срав ни тел не бесѣде и 
нрав ствен на по у ченія за мла де и за ста ре. Кнь. 1 / пи сао Іоаннъ Бе ричь 
(Бу дим), сва ка ко пре вод с ње мач ког (Mo ra lische Erzählungen је дру ги на слов 
књи ге); он ову вр сту при по ви је да ка на зи ва прит че или срав не ни ја, по зи ва-
ју ћи се на Ису со ве про по ви је ди као обра зац. Прит ча би по ово ме би ла па ра-
бо ла, али мо же би ти и ба сна, а њен сми сао је уви јек дру го сте пен. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И БА СНА. При по ви јет ка се, узи ма ју ћи овај по јам у пра вом 
сми слу ри је чи, не ус по ста вља на зо о морф ним ју на ци ма, ни на але го рич но сти 
и ди дак тич но сти (МЕ ЛЕ ТИН СКИ 1996: 8). Ме ђу тим, ра на срп ска при по ви јет ка 
је би ла на гра ни ци ба сне, те се мо же вр ло че сто сма тра ти про ши ре њем ове 
јед но став не фор ме. На то је ути цао До си те јев при мјер и оп ште опре дје ље-
ње епо хе пр о свје ти тељ ства ка ди дак тич но сти и але го рич но-па ра бо лич ним 
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са др жи на ма. Д. Да ви до вић ру бри ку Анег до те и дру ге при по ве чи це (За бав ник, 
1816) по чи ње тек стом Јед на во сточ на ба сна (1816: 213), иа ко је то за пра во 
при по ве чи ца, по го то во што се у њој рад ња од ви ја из ван зо о морф ног и але-
го рич ног сви је та, на грч ком дво ру. Ба сна ов дје, у ста ри јој тра ди ци ји (ста ро-
срп ској), зна чи из ми шље ну (по уч ну) при чу, за раз ли ку од анег до те, ко ја се 
ве зу је за ствар не окол но сти и ак те ре. С дру ге стра не, До си теј је сво јим Ба-
сна ма (1788) ус по ста вио но ве жан ров ске окви ре за ба сну као по себ ну вр сту, 
не то ли ко ти ме што ис ти че ње ну але го рич ност и мо ра ли стич ки аспект (СД, 
1961,1: 407–408) ко ли ко усред сре ђи ва њем на зо о морф ни сви јет, та ко да са-
свим за не мар љив дио иде у ред па ра бо лич но-ша љи вих при ча (Ста рац и 
смрт, Чо век ве ле ре чив, Ло вац и др во се чец, Ри ба ри, Чо век убог и же на, Брат 
и се стра, Ће лав чо век). До си теј за пра во оба ти па фа бу ла на зи ва ба сна ма, а 
истом ри је чи име ну је и је ван ђељ ске па ра бо ле. 

При по ви је ци и ба сни је мо гао би ти за јед нич ки по у чан сми сао и до га-
ђај или фа бу ле ко ји тај сми сао опред ме ћу ју, објек ти ви зу ју или пре до ча ва ју. 
Обич но се при по ви јет ке та кве вр сте на ла зе из ме ђу из вје сне мо рал но-ис ку-
стве не тврд ње и ње не по твр де или опо вр га ва ња у то ку рад ње (нпр. Еу ста хи-
ја Ар сић, уз ве лик број при мје ра до сре ди не 19. ви је ка, по ка лен да ри ма и 
ал ма на си ма). Дру ги ком по зи ци о ни прин цип се мо гао гра ди ти на ди ја ло ги за-
ци ји и ево ка ци ји при мје ра укљу че них у по уч не тврд ње (Кон стан тин Пе и чић). 
Ни у јед ном ни у дру гом слу ча ју ни ју нак ни рад ња се не оса мо ста љу ју, а 
то су глав ни чи ни о ци зре ле, раз ви је не при по ви јет ке. За то тек сто ве ове вр сте 
тре ба гле да ти као пред и сто ри ју пра ве при по ви јет ке. Они су у исто ври је ме 
про то фор ма ка сни је ди дак тич не и тен ден ци о зне при по ви јет ке, јер и у тој 
вр сти при по ви јет ке фа бу ла има дру го сте пен зна чај у од но су на по ру ку, од-
но сно по у ку. (Ка же мо дру го сте пен у функ ци о нал ном сми слу, иа ко се фа бу ла 
и у та квом ти пу при по ви јет ке све ви ше раз ви ја као глав но сред ство при јем-
чи во сти тек ста. Не спор на је по уч ност ди је ла Ла за ре ви ће вих при по ви је да ка, 
али је у њи хо вој струк ту ри пре ве де на на оп шти сми сао, пот чи ње на ли ко ви-
ма и рад њи.) Ови тек сто ви свје до че ка ко је оно што у срп ској књи жев но сти 
да нас на зи ва мо при по ви јет ка ис пр ва има ло син кре ти чан сми сао, отво рен 
за раз ла га ње, ра сло ја ва ње и раз вој у окви ри ма јед но став них об ли ка (анег до-
та, ша љи ва при ча, при мјер, слу чај). Ка сни је је на ра тив на и де скрип тив на 
гра ђа по че ла да за у зи ма све ве ћи про стор и да јед но став не об ли ке као чи-
ни о це струк ту ре не у тра ли ше, оста вља ју ћи да се пре по зна ју као кључ ни 
чи ни лац за пле та (анег до та, при мјер, слу чај) или по ру ке (по сло ви ца, по у ка). 

У про це си ма раз ви ја ња при по ви јет ке, ме ђу тим, и у овој тра ди ци ји 
уско ро на ста ју обим ни ји тек сто ви, не ка вр ста ба сно ви тих/ба сне них при по-
ви је да ка, од но сно при по ви је да ка-ба са на. Њих би још бо ље би ло зва ти па-
ра бо лич ним при по ви јет ка ма, уко ли ко ни су гра ђе не на зо о морф ном сви је ту. 
Струк ту ра та кве при по ви јет ке је бит но дру га чи ја не го струк ту ра ба сне, 
ма да им циљ мо же би ти бли зак или исто вр сан – да по ве жу ап стракт на мо-
рал на на че ла са при мје ром из жи во та (со ци јал на сре ди на, чо вјек и ње го ва 
суд би на у ве зи с ње го вим ка рак те ром: ча стан, не ча стан). Она по пра ви лу 
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има раз ви је не из вје сне на ра тив не чи ни о це (рад ња, опи си сре ди не: пеј заж, 
до ба да на, кли мат ске при ли ке нпр.), ко ји се под ре ђу ју илу стра ци ји или 
пре до ча ва њу не ке по уч не по ру ке. Та квим по ру ка ма ће се уо кви ри ти чу де сни 
и бај ко ви ти са др жа ји у про за ма Ата на си ја Ни ко ли ћа, Јо ва на и Ва си ли ја Су-
бо ти ћа, што да ље упу ћу је на за кљу чак о по ве за но сти ба сне не и бај ко ви те 
при по ви јет ке, од но сно на онај мор фо ло шко-идеј ни ком плекс ко ји по твр ђу је 
про свје ти тељ ску тра ди ци ју.

Ве за из ме ђу при по ви јет ке и ба сне ни је слу чај на: од 20-их до 40-их го ди на 
у срп ској пе ри о ди ци за пра во пре о вла ђу је ба сна (као и дру ги јед но став ни 
об ли ци), ко ја као да се на ста вља у при по ви је ци: ди дак тич ке по ру ке у але го-
рич ним сли ка ма са да се на ра ти ви зу ју и пре но се у сви јет гра ђан ске или се о ске 
ствар но сти. Из ра зит при мјер на овом пу ту су при по ви јет ке Љу бо ми ра П. 
Не на до ви ћа: оне све има ју у под тек сту из вје сну иде ју (мо ра ли стич ку, на-
ци о нал ну, со ци јал ну), обич но са оп ште ну по сло ви цом, и објек ти ви зу ју је 
пре ко рад ње, ју на ка и ис хо да ве зе ме ђу оба чи ни о ца при по ви је да ња. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И АНЕГ ДО ТА. Анег до та је нај ва жни ји јед но став ни об лик с 
ко јим се по ве зу је на ста нак европ ске мо дер не, но во вје ков не при по ви јет ке 
(Ме ле тин ски). Она је на ста ја ла у свим дру штве ним окви ри ма и сло је ви ма 
и има ла ве о ма ду бо ке књи жев не ко ри је не (ан тич ке, ис точ њач ке, сред њо вје-
ков не, ре не сан сне, но во вје ков не, фол клор не). У срп ској књи жев но сти при-
по ви јет ка је та ко ђе ти је сно по ве за на са анег до том, при је све га оном усме ног 
ти па. У ра ним фа за ма на ста ја ња при по ви јет ке, ме ђу тим, анег до та се у срп-
ским за бав ни ци ма и ли сто ви ма по ја вљу је из из во ра са стра не, као са же та 
при ча с нео бич ним обр том или по ен том, те је и овим пу тем мо гао ићи ути цај 
на до ма ћу тра ди ци ју. Оно што се у на шим ра ним за бав ни ци ма на зи ва анег-
до том че сто је за пра во ша љи ва при чи ца/до сјет ка, из ван про стор но-вре мен-
ске кон кре ти за ци је, ка ква је за анег до ту нор ма тив на: бир таш ко ји ли је ва 
во ду у ви но, сре бро љу бац ко ји ра ди да дје ци спо ри је сто мак ва ри, го спа ко ја 
до бро пи је, си ро мах и је ло, ба ка ко ја би се ра до уда ла, се ља нин и ми ро по ма-
за ње, сре бро љу би ви су пруг, се ља нин у тр го ви ни, ла жа и па ра ла жа (За бав-
ник, 1816: 229), сре бро љу бац ко ји ли чи на Сте ри ји ног кир Ја њу (на пла ћу је 
слу ги уже ко јим се он, га зда, хтио обје си ти), ље кар и се ља ни (За бав ник, 1814: 
85). То су за пра во при чи це, а мно ге се сво де на пи та ње и (ша љи ви) од го вор: 
нпр. чо вјек ко ји се оже нио са свим сит ном же ном као раз лог на во ди да тре ба 
иза бра ти нај ма ње зло (За бав ник, 1816: 236). Ју на ци ових при чи ца су му дра-
ци, ми ни стри, вој во де и кра ље ви, го спе и ка ва ли ри, пре у зе ти из он да шње 
европ ске штам пе, али у исто ври је ме и пред став ни ци свих дру гих дру штве-
них сло је ва. Као је дан од ју на ка по ја вљу је се На сра дин хо џа (За бав ник, 1833: 
156–161), ко јег је већ До си теј увео у срп ску ли те ра ту ру из усме них из во ра. 
Анег до та је би ла не ка вр ста ме ђу на род ног бла га европ ске пе ри о ди ке и за себ-
них из да ња. 

У Да ви до ви ће вим Но ви на ма срп ским ју на ци анег до та су цар Алек сан дар, 
На по ле он, Мак си ми ли јан, Ку ту зов, Бли хер, Ве линг тон, ње мач ке вој во де, 



ан тич ке лич но сти, па па, али и пред став ни ци сло је ва и на ци ја, за ни ма ња или 
мје ста (Грк, Ита ли јан, ал хе ми чар, ље кар, се ља ни, Бо ке љи: 1814/87, кар та чи 
и ки би це ри, Је вре ји, ко зак у Лај пци гу). Од раз по ли тич ких (рат них) при ли ка 
у Евро пи, ак ту ел них лич но сти, ове при чи це су са др жа ва ле та ко ђе та да шња 
мје ри ла вред но ва ња, по зи ци је дру штве них сло је ва/ста ле жа и лич но сти у 
свјет ском по рет ку. Оне су већ има ле и по не што од усме ног рит ма при по ви-
је да ња, обра ћа ња слу ша о цу/чи та о цу (Про ку ша ти На по ле он, На ми сли ти, 
1814: 66, 67), уз ре дов но по ве зи ва ње мје ста, вре ме на и ак те ра од пр ве ре че-
ни це. Ов дје ће се на ћи и ма ла ху мо ре ска о но ви на ма (При по вјет ка о но ви на, 
1814: 52): гдје не у трал на ви јест или сум ња да се не што де ша ва пре ра ста од 
пр вог до два на е стог го спо ди на у ви јест о ве ли кој би ци с хи ља да ма гу би та ка. 
За ни мљи во је и ко ли ко се гла го ла го во ре ња на шло у овој крат кој при чи ци: 
го во рио, во вје рио, пре слу шки вао, ми слио, чуо, ка зао, раз гла сио, на чуо. Код ни 
шум, не до ста так ау то ри за ци је, про вје ра ау тен тич но сти по ста ће ве ли ка оп се-
си ја но ви нар ства, ко ли ко је од у ви јек и у при ро ди сва ко днев ног оп ште ња. 

Не ра чу на ју ћи Ву ко ве при чи це у Срп ском рјеч ни ку и у дру гим 
дје ли ма, са ци је лом збир ком из и шао је и Ар ка ди је Бе лан (Сте ма то гра-
фи ја Ци га на, Бу дим, 1834), до пу нив ши збир ку Пе тра Аси Мар ко ви ћа 
(1803). На њи ма се на ра тив на струк ту ра под јед на ко по у зда но мо же уоп-
шти ти као и на при мје ри ма ко ји су са чу ва ни у за пи си ма Ву ка Ка ра џи ћа. 
Ти пи зи ра ни чи ни о ци – би ло да се ти чу ли ка (два Ци га ни на, не ки се љак, 
Еро, Тур чин), мје ста (не ко се ло, ва шар, пут), рад ње (жи вот и смрт, лаж, 
кра ђа, пре ва ра, до сјет ка), би ло за пле та и рас пле та, ве за них за пи та ња 
или не ке иза зо ве ко ји до би ја ју до сје тљи ве, ду хо ви те од го во ре (не са мо 
у ри је чи ма, већ и у по ступ ци ма и дје ли ма) – по твр ђу ју да се ра ди о ша-
љи вим крат ким при ча ма, а не о анег до та ма (с кон кре ти зо ва ним по је ди-
но сти ма о ак те ру, мје сту и вре ме ну).

По не кад је те шко раз лу чи ти анег до ту и ба сну, кад ове спа ја ју као ју на ке 
жи во ти ње и љу де (не ке од До си те је вих ба са на). Ни ма ло јед но став ни је ни је 
раз лу чи ва ње но ве ли стич ке на род не при че од анег до та, по што се му дрост 
по и гра ва глу по шћу у обе вр сте (МЕ ЛЕ ТИН СКИ 1996: 22, 27): у но ве ли стич кој 
при чи анег дот ско је згро се са мо ви ше крат но об на вља по сред ством се ри је 
или гру пе епи зо да (нпр. про за Спи ри до на Јо ви ћа и Ни ко ле Бо ро је ви ћа). 

Пут од анег до те до при по ви јет ке у срп ској књи жев но сти је то ли ко сло-
жен и за пле тен да се ов дје мо же са мо гру бо на зна чи ти. Анег до та се по ја-
вљу је у дје ли ма До си те ја Об ра до ви ћа, го то во на све стра не. Као јед но ста ван 
об лик, она се мо гла на ћи у ау то би о граф ском, би о граф ском, есе ји стич ком 
или по ле мич ком из ла га њу. По пра ви лу про стор но-вре мен ски кон кре ти зо-
ва на, че сто с ди рект ном, ци ти ра ном ри је чи ју на ка, уно си ла је не са мо го вор-
ни жар гон у пи са ни дис курс, већ је озбиљ но из ла га ње во ди ла у под руч је ко-
ми ке или ана ли тич ке про це ду ре у оа зе при мје ра. У огле ду Пра во ре ци, па 
гле дај те уте ци, До си теј се бра ни од при го во ра због сво јих иде ја, твр де ћи, 
из ме ђу оста лог, да и он, као и оста ле за на тли је, има пра во да ра ди за љу де.

17



18

Ако ли се баш на ђе ко те на ђе да не ће ни по што да зна за мо је пи са ње: 
ти знаш шта би наш Мар ко сле пац у Дал ма ци ји оби ча вао ре ћи кад би гди 
на ча сти пе вао: „Бра ћо, ком ни је мо је пе ва ње ми ло, нек мет не пр сти у уши, 
јер ја сад за ње гов атар не про гле да’!“ Али ко је луд за вре ме руч ка пр сти у 
уши ма др жа ти! Или би зар хо тео да ја мо је књи ге као Тур ци алек сан дриј ску 
би бли о те ку са же жем! (Со вје ти здра ва го ра зу ма, СД, 1961, 1: 322). 

У истом огле ду/по ле ми ци он ће на ве сти још „јед ну ма ле ну исто ри ји цу, 
чу ве ну при чу о ду ги“ (СД, 1961, 1: 324), те анег до ту о по пу Му жда лу, ко га 
ис пи ту ју „ла тин ски те о ло ги“ (326), или о по пу Ма у ку с Ото на (333), или пак 
о ста ри ци и стра ху од бо га (336). Ја сно је да су све ове при чи це/анег до те 
за пра во под ре ђе не До си те је вим иде ја ма/по ру ка ма, и да се на во де као при-
мје ри за од ре ђен ап страк тан сми сао. То им, ме ђу тим, не од у зи ма на ра тив ну 
цје ло ви тост. Оне има ју оквир (по вод при по ви је да ња), са др жи ну/рад њу, пре-
о крет и не ку вр сту по у ке, ко ја је на ста ла као по сље ди ца ис ку ства и идеј не 
ин тер пре та ци је. У сло же ни јим про зним вр ста ма (при по ви јет ка ма, ро ма ни-
ма, нпр.) анег до та ће одр жа ти свој еле мен тар ни об лик, али ће се укла па ти 
у раз гра на ту фа бу лу, гу бе ћи зна чај у за пле ту и рас пле ту, и у кон сте ла ци ји 
књи жев них ју на ка, ка кав је има ла у јед но став ни јим вр ста ма. 

У Срб ским но ви на ма и За бав ни ку Ди ми три ја Да ви до ви ћа анег до та по-
ста је го то во ре до ван при лог, рав но пра ван пов(иј)ести. Ис пр ва је пре но ше на 
из ино је зич ке штам пе, о вла да ри ма, цр кве ним до сто јан стве ни ци ма, вој ско-
во ђа ма, али и о ље ка ри ма и се ља ци ма. Што из не на ђу је, стил ски и је зич ки 
је чвр сто по ве за на са са вре ме ним на род ним је зи ком, те се мо же го во ри ти 
о ње ној мо дер но сти, без об зи ра на те мат ско-мо тив ски склоп. Уско ро ће ино-
стра не из во ре по че ти по ти ски ва ти до ма ћи. Вук Ка ра џић при че о европ ским 
вла да ри ма, па па ма, ве ли ка ши ма и вој ско во ђа ма смје њу је исто ри ја ма срп ских 
вој во да (Хај дук Вељ ко, Кнез Ми лош и др.), за пра во ни зом анег до та ко је се 
пре по зна ју по из вор но сти, до ма ћем тлу и на род ном је зи ку (у Да ни ци, 1826–
1829). Но, и на кон то га ће се срп ски ли сто ви пу ни ти анег дот ским ма те ри ја-
лом из раз ли чи тих европ ских из во ра, али ће се све уче ста ли је об ја вљи ва ти 
до ма ћа гра ђа, од ко јих ће не ки при мје ри ка сни је об на вља ти и про ши ри ва ти. 
Та ко, нпр., Вла ди мир М. Ва сић у до пи су под на сло вом Не ча ја ни слу чај 
(По ду нав ка, 1845: 45) при ча ка ко је је дан чо вјек пао с гра ђе ви не на дру гог и 
убио га. Син уби је ног ту жи чо вје ка, а овај пред ло жи да он сјед не, а ту жи тељ 
пад не с гра ђе ви не на ње га. Ту жи тељ од у ста је. То је си же ко ји ће ка сни је об-
ра ди ти С. М. Љу би ша у При ча њи ма Ву ка Дој че ви ћа, мо жда под ути ца јем 
упра во овог тек ста. Ме ђу тим, из вор је мно го ста ри ји: у збир ци анег до та Ни-
ко ле Ме са ро ви ћа, Раз би бри ге (1815: с. 5–6), има јед на По ћи та пу, гдје се 
при по ви је да иста си ту а ци ја (са мо ме ђу тур ским по да ни ци ма, гдје ка ди ја су-
ди Тур чи ну). 

Про ћи ће не ко ли ке де це ни је док анег до та не по ста не сре ди ште сло же-
ни јих тек сто ва, не са мо при по ви је да ка не го и ро ма на (Ј. Иг ња то ви ћа, Ми-
ло ра да П. Шап ча ни на, Сте фа на М. Љу би ше, Ј. Гр чи ћа Ми лен ка, Ми ло ва на 
Гли ши ћа и мла ђих ре а ли ста, Си ме Ма та ву ља и Сте ва на Срем ца). Не тре ба 



за бо ра ви ти да је анег до та дио сва ко днев них при ча ња (Иг ња то вић свје до чи 
да је Ми ло ван Ви да ко вић био „пун ра зних анег до та“), али она не по ста је 
са мим тим са став ни дио пи са них књи жев них дје ла. Тре ба ло је, пр во, да се 
сва ко днев на при ча ња као те ма и стил по ве жу с пи са ним тек сто ви ма, да се 
ин те гри шу у по е ти ку пи са не про зе, па да се по том анег до та као мор фо ло-
шка цје ли на угра ди у фа бу лар но-си жеј но устрој ство сло же ни јих жан ро ва, 
би ло да очу ва сво је окви ре, би ло да се ра спе на фраг мен те/епи зо де. 

И ову је вр сту јед но став них об ли ка у срп ску књи жев ност на ши ро ко 
увео До си теј, и то у пра вом, из вор ном зна че њу ри је чи анег до та, као крат ку 
при чу о кон крет ним љу ди ма и при ли ка ма. Ње го ва при ча ња о школ ским, 
ше грт ским, ма на стир ским да ни ма, и о свим кра је ви ма кроз ко је је про ла зио, 
пу на су анег до та, крат ких при ча у ко ји ма до ми ни ра нео че ки ван пре о крет 
у ис хо ду. Тај ни во укљу чи ва ња јед но став них об ли ка у ве ће, сло же ни је при-
по ви јед не цје ли не ду го се у срп ској про зи не ће до се ћи. Ј. Сте ри ја По по вић 
анег до ту уно си као за себ ну цје ли ну или као фраг мент, али је осло ба ђа пер-
со на ли зо ва не кон крет но сти (осим у сво јим ау то би о граф ским за пи си ма). Не 
узи ма ју ћи у об зир Ву ка или Про ту Ма ти ју (у њи хо вим спи си ма је истин ски 
траг исто риј ских зби ва ња), анег до та се од 50-их го ди на 19. ви је ка све ви ше 
на ме ће као кон цеп ту ал но сре ди ште при по ви јет ке (Бо го бој Ата нац ко вић, 
Сте ван Ди ми три је вић, ка сни је Ми ло рад П. Шап ча нин) или као нит ко ја по-
ве зу је фа бу лар но тки во. С ре а ли змом, анег до та по ста је го то во основ на про-
то фор ма и при по ви јет ке и не ких од ре пре зен та тив них ро ма на (Ма та ву љев 
Ба ко ња фра Бр не, сви Срем че ви ро ма ни). Иа ко је ње на функ ци ја раз ли чи та 
у при по ви је ци и ро ма ну, она се нај че шће у обе фор ме сво ди на но ве ли стич ки 
ефект, тј. на не ку вр сту нео че ки ва ног или па ра док сал ног обр та.

Го то во се као обра зац од но са анег до те и при по ви јет ке на ме ће опус Љ. П. 
Не на до ви ћа: из анег до та ко је об ја вљу је у ли сту Шу ма дин ка, 50-их го ди на 
19. ви је ка, он ће не ко ли ке де це ни је ка сни је са чи ни ти пра ве при по ви јет ке 
(уп. ПА ВЛО ВИЋ 1995: 351–365), али ће их под ре ђи ва ти мо ра ли стич ко-пр о свје-
ти тељским или на ци о нал ним иде ја ма. При по ви јет ка за пра во раз гра ђу је 
анег до ту: еле мен тар ним чи ни о ци ма рад ње и ње ним но си о ци ма до да ју се но ве 
тек сту ал не је ди ни це (ко је во де ка фор ми при по ви јет ке), опи си (ло ка ли за ци је), 
ка рак те ри за ци је (ли ко ви), фа бу лар не ди гре си је или раз ви је не основ не фа бу-
лар не ли ни је. Про ду бљу ју се или про ши ру ју чи ни о ци ка рак те ри за ци је, за плет 
по ста је са мо ста лан чи ни лац, ко мен та ри и ло ка ли за ци је се оса мо ста љу ју.

Сва ка анег дот ска при по ви јет ка се мо же, за ви сно од са др жи не, све сти 
на па ра фра зу по ла зне анег до те, про цес обр нут од пу та ње ног на ста ја ња (од 
основ не за ми сли, анег дот ског је згра, до раз ви је не при по ви јет ке). (Овај пут 
по твр ђу је мно штво при мје ра, из за о став шти не Л. Ла за ре ви ћа, С. Срем ца, 
И. Ан дри ћа и дру гих, кад је ау тор остао са мо на анег дот ској струк ту ри или 
за ми сли, сво де ћи их на не ко ли ке ре че ни це. (Уп. Це ло куп на де ла Л. К. Ла-
за ре ви ћа, ви ше за пи са у Зна ко ви ма по ред пу та И. Ан дри ћа или анег дот ска 
је згра Срем че ве про зе, и при по ви је да ка и ро ма на.) 
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ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И ПОР ТРЕТ. Овом кру гу тра ди ци о нал них јед но став них об-
ли ка мо же се при кљу чи ти и пор трет, фик ци о нал на, обич но јед но е пи зо дич на 
или, још че шће, мо за ич на сли ка ти па/ју на ка. Пор трет се по ја вљу је у два 
основ на ви да: уоп штен, иде а ли зо ван или ка ри ки ран, иро ни зо ван тип (твр-
ди ца, хва ли са вац, ули зи ца...), а рје ђе као кон кре ти зо ва на, пер со на ли зо ва на 
лич ност из жи во та са од ре ђе ним ка рак тер ним свој стви ма. У но вој срп ској 
књи жев но сти про фи ли са ње пор тре та у оба ви да по че ло је с До си те је вим 
дје ли ма. То су про то фор ме за ка сни је афир ми сан об лик при че-пор тре та 
(гдје је из вје стан ка рак тер, име но ван као књи жев ни лик, је згро при че). Та кав 
текст је че сто па но ра ма или мо за ик при мје ра, скуп по ве за них ка рак тер них 
цр та. У Со вје ти ма здра ва го ра зу ма До си теј на зна чу је ка рак те ре твр ди це/
сре бро љуп ца, вла сто љуп ца и сла во љуп ца (ДЕ РЕ ТИЋ 1974: 89): оп шта свој ства 
кон кре ти зу ју се и кон цен три шу у по на ша њу чо вје ка ко ји их по сје ду је. И у 
доц ни јим дје ли ма (Ети ка, Ме зи мац) До си теј ће че сто на зна ча ва ти ка рак-
тер на оби љеж ја (нпр. ме лан хо лик, ла жљи вац). 

Овај мо дел ће у про зи Јо ва на Сте ји ћа би ти до сљед ни је раз ви јен. Не 
те же ћи да на пи ше при по ви јет ку, вeћ да исми је ода бра не ка рак те ре/ти по ве, 
Сте јић до но си се ри ју ко мич но-са ти рич них при ча-пор тре та (ода џи ја, сре ћан 
чо вјек, твр ди ца, ста ро во ља, мла до же ња, адво кат, на зад њак, Блаж Тра во це ђа 
– ље кар). Об је ди нио их је под на сло вом За пи ска усоп ших Ни ко ле Кла ти ћа 
(Но ви при лог за ду шев ну за ба ву, V) (СТЕ ЈИЋ 1839: 99–177). Иа ко су без раз ви-
је не на ра тив не ди на ми ке, пор тре ти но се жи вост ин ди ви ду а ли за ци је, по тен-
ци јал ко ји ће се оства ри ти у раз ви је ни јим књи жев ним об ли ци ма епо хе реа-
ли зма (прет ход но у дру гим вр ста ма, у тра ге ди ји и ко ме ди ји). У Сте ји ће вој 
про зи ови пор тре ти су под ло га по ру ке-по у ке или са ти ре на од ре ђе не уло ге, 
за ни ма ња и по на ша ња. Та ко је Пет ко Ли рић (Го лу би ца, 1839) пор трет ло шег 
пје сни ка, „ода џи је“, ко ји хо ће да жи ви од по хвал них ода ме це на ма, док се 
не раз от кри је ње го ва не да ро ви тост и не ис кре ност. И дру ги пор трет, Па ли-
слав Ста ро во ља (Го лу би ца, 1839), са др жи низ сли ка-на зна ка кон зер ва тив ног 
по што ва о ца ста ри на (ста ро сло вен ског је зи ка): у ком про ми су са срп ским на-
род ним ства ра сла ве но-срп ски, је зик без ика квих пра ви ла. И тре ћи Сте ји ћев 
оглед, Ра ди сав Слав ков, из ру гу је оп сјед ну тост сло ви ма је ри (ы) и јот (ј). 
Та кве вр сте тек сто ва об ја вљи ва ће се и у Срп ском на род ном ли сту: у мо за и ку 
сли ка, ко мен та ра и си ту а ци ја пре до ча ва се ти пи зи ран лик (ка рак тер) као 
објект из ру ги ва ња. Оп се си је ју на ка су осо бе њач ке (изо ло ва ност, а-мо дер ност, 
не тр пе љи вост, ми зо гин ство и сл.). 

У гра нич не, ра не об ли ке пор тре та-при по ви јет ке мо же се свр ста ти, по-
сли је Јо ва на Сте ји ћа, про зни ци клус Јо ва на Или ћа Из Бе о град ског огле да ла 
(Јер ко Стр мо гла вац, Да ви раш, Мо крић, Го спо дин Квр гић, Ста ри на Ту цак, 
Да ни ца, 1860) (Илић, Ј. ЦД). То је мо за ик пор тре та, са за пле ти ма, око мо ти ва 
љу ба ви, же на, по ли тич ких иде ја и ста ту са чи нов ни ка. Су коб кон зер ва тив ца 
Ту ца ка и мла дог (ли бе ра ла) Дра гој ла (Ста ри на Ту цак) из рав на ва се уда јом 
Ту ца ко ве кћер ке за Дра гој ла. То су крат ке при че, па ра бо лич но-ди дак тич ког 
сми сла, пу не жи вих сли ка из ка фан ског и по ро дич ног жи во та, ди ја ло шких 
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сце на и алу зи ја на град ске при ли ке. Са мо у опи се жен ске ље по те про ди ре 
ро ман ти чар ски стил, док су пор тре ти и ди ја ло шке пар ти је у ка фа ни у жи вом 
са вре ме ном је зи ку.

Ако се иде да ље, пре ма епо си ре а ли зма, оквир ка рак те ра/ти па по сте-
пе но се пу ни се квен ца ма све раз ви је ни је рад ње, до тле да по ста је но си лац 
ро ма неск них цје ли на (Иг ња то вић, нпр.). У при по ви је ци ове епо хе пор тет 
по ста је је дан од глав них чи ни ла ца и ре зул та та об ли ко ва ња: мно штво но ве-
ли стич ких тек сто ва на сло вља ва се име ном ли ка, све јед но да ли је лик са мо 
оквир или глав ни но си лац рад ње. При мје ри су за сту пље ни од М. По по ви ћа 
Шап ча ни на (Љу ди ста ро га ко ва), С. М. Љу би ше (Ка њош Ма це до но вић, 
Шће пан Ма ли) и Л. Ла за ре ви ћа (го то во сва ка при по ви јет ка има из ра зи то 
про фи ли са не ли ко ве-ка рак те ре, а не ке су на сло вље не ли ком, Вер тер или 
Шва би ца, од ло мак Вуч ко) до Ма та ву ља и дру гих ре а ли ста. Сви че сто по-
ста вља ју лик у од ре ђен оквир, би ло да га ти пи зи ра ју (Бо го мо љац и Се о ски 
до бро твор С. Ран ко ви ћа), би ло да га ин ди ви ду а ли зу ју (Ђу кан Ска ка вац, 
Пи ли пен да С. Ма та ву ља). Тај про цес уоб ли ча ва ња је дин ке/ка рак те ра је то-
ли ко оп шти да је не за ви сан и од До си те ја и од дру гих чи ни ла ца раз во ја 
књи жев но сти, али са мим тим по твр ђу је да се До си теј на шао на ши ро ком 
пу ту ка бу ду ћим епо ха ма срп ске књи жев но сти. 

На ра ти ви за ци ја и ин ди ви ду а ли за ци ја пор тре та је дан је од нај про дук-
тив ни јих по сту па ка у раз ви је ној при по ви је ци епо хе ре а ли зма. Раз ли ка пре ма 
про то фор ма ма је пре те жно у осло ба ђа њу од ди дак тич но сти и (ка рак тер не) 
ти пи зи ра но сти: пре ва зи ла зи се усред сре ђе ње на пор трет, пу ни се при по вјед-
ним је ди ни ца ма (ре тро спек ци је, мо ти ва ци је, епи зо де) и осло ба ђа од за тво-
ре ног, ко нач ног сми сла. (До бар је при мјер пор трет оца у Ла за ре ви ће вој 
при по ви је ци Пр ви пут с оцем на ју тре ње, гдје се на кон све де не сли ке ју на ка 
пре ла зи на епи зо де из жи во та.) На ро чи то је с ре а ли змом упа дљи ва те жња 
ка кон кре ти за ци ји/ин ди ви ду а ли за ци ји, те де та љи ма со ци јал ног, фи зич ког 
и пси хо ло шког ти па. Уда ља ва ње при по ви јет ке од пор тре та, ме ђу тим, ни је 
пре ки ну ло ве зу из ме ђу ових об ли ка. Пи сци ре дов но из два ја ју во де ћу ка рак-
тер ну цр ту и ти ме ли ко ве, ма ка ко би ли сло же ни, ти пи зи ра ју и одр жа ва ју 
ве зу са кла сич ним пор тре том. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И ПРЕ ДА ЊА. Пре да ња су вр ло бр зо ис ко ри шће на у но ве ли-
стич ким про за ма, би ло као оквир ни, би ло као уну тра шњи об лик. Вук Ка-
ра џић их је пред ло жио као „гра ђу за леп срп ски ро ман“, али су се она на шла 
пре те жно као гра ђа за при по ви јет ку. Мо гла су се при пи са ти ли ку ко ји го во-
ри (ка зу је их), нпр. у при по ви јет ка ма М. П. Шап ча ни на, или су се про ши-
ри ва ла на оквир и за у зи ма ла ци је лу при чу. Ко ли ко су ка рак те ри стич на за 
пред ро ман ти чар ску (Ата на си је Ни ко лић) и ро ман ти чар ску фа зу (Ј. Су бо тић, 
А. Бе лан, Б. Ата нац ко вић), она не ће ни ка сни је устук ну ти пред жи вот ном 
гра ђом из са вре ме но сти. Дио ова квих тек сто ва има ви ше по уч но-илу стра-
тив ни не го при по вјед ни вид, што го во ри о тје сним ве за ма са пр о свје ти-
тељским ти пом ту ма че ња сви је та. Та ко Ми лош Све тић (Де вој ка и сти дак, 
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Го лу би ца, 1839) раз ра ђу је на род ну пре да ју о цви је ту сти дак (Срп ски рјеч ник, 
1818), у раз го во ру мај ке и кће ри, од чи је ру ме ни на ли цу и цви јет по ру мен, 
с по ру ком да ће се цви је ту вра ћа ти ру мен „кад у не ви ним ср ца ма ми ли на ши 
кће ри стид (...) уз ра сте, и пре о бла да“. 

Јед ни при по вје да чи пре да ња узи ма ју као го то ве при че ко је се са мо 
пре сти ли зу ју, док дру ги ма слу же као под сти цај или на зна ка окви ра. Ре ци-
мо Ско чи дје вој ка С. М. Љу би ше са мо у за вр шном фраг мен ту до во ди у ве зу 
ју на ки њу при по ви јет ке и ло кал ну ле ген ду (ко ју је за би ље жио Вук у Срп ском 
рјеч ни ку као Ско чи-ђе вој ка). Гли ши ће ве фан та стич не при че су из ме ђу де-
мо но ло шких и бај ко ви тих пре да ња, јед не при по ви је да не као лич но ис ку ство 
или по сред но свје до чан ство о су сре ту с де мо ном, дру ге као бај ко ви та пре-
да ја. Те су вр сте и Ве се ли но ви ће ве об ра де фол клор них мо ти ва. Пред ност 
је пре да ња над дру гим фол клор ним вр ста ма што је отво ре но раз ли чи тим 
мо гућ но сти ма укла па ња у фа бу лу (као пор трет, за плет, по ен та, ра ци о на ли-
за ци ја). Пре да ње се та ко ђе не од у пи ре ми ме ти за ци ји: оно је по сред ством 
при ча о ца и хро но то па при ча ња у исто ври је ме отво ре но и за чу де сно и фан-
та стич но и за ис ку стве но.

Ис пр ва, пре да ње је са мо по вод да се ис пре де ка ква-та ква љу бав но-хај-
дуч ка при ча (Дра га нац В. Здје ла ра, ПБ Ско ро те ча, 1844, 33: 190–195), о дво-
је мла дих чи ју љу бав пре ки ну зли ков ци, а мје сто гдје је дје вој ка уби је на 
про зо ве се по ње ном име ну. Тај ће се обра зац ка сни је ми је ња ти, умно жа ва-
њем епи зо да, пор тре ти са њем ју на ка, мо ти ва ци ја ма или исто риј ском кон-
кре ти за ци јом. Што раз ли ку је ра не од ка сни јих при мје ра, то су ви ше стру ке 
кон кре ти за ци је (ври је ме, мје сто, ли ко ви), ко је ће се уста ли ти са ре а ли змом. 
Кон кре ти за ци ја, те жња ка де та љу, из вла че ња спе ци фич ног, по ста ју гра ни ца 
из ме ђу по е ти ке ре а ли зма и по е ти ке прет ход них епо ха. 

Кад се узму ра зно ли ки ти по ви и ра зно ли ка оби љеж ја пре да ња, ви ди 
се да је ве лик број при по ви је да ка по шао од овог об ли ка, ко ји је и ина че ве о ма 
нео д ре ђен и мо тив ски и мор фо ло шки. По тен ци јал пре да ња као чу да ко је се 
при ча и пре но си од уста до уста вр ло је сна жан у Љу би ше, Гли ши ћа, (по себ но 
че сто) Ма та ву ља, Ве се ли но ви ћа, па и Ран ко ви ћа (код ње га већ као иро нич-
на ма ска). Уз то, као и сви дру ги об ли ци и дру ге те ме, пре да ње је отво ре но 
пре ма ми сти фа ка ци ји, те се про гла ша ва пре да њем и оно што је чи ста ау тор-
ска има ги на ци ја: чу ва ју се фор мал не цр те (исто риј ска ло ка ли за ци ја, ју нак, 
мо тив) иза ко јих не ма ствар них, фол клор них или пи са них из во ра.

То ком раз во ја срп ске при по ви јет ке, осо би то кад су про ди ра ле и пре-
вла да ва ле фор ме „на на род ну“, 50-их/60-их го ди на 19. ви је ка, пре да ње је 
че сто пре ра ста ло у при по ви јет ку или је би ло је дан од ње них ори јен та ци о-
них сег ме на та. У пр вој фа зи (Б. Ата нац ко вић) ра ди ло се о об ра ди, од но сно 
о ве ћем сте пе ну фа бу ла ри за ци је је згра пре да ња. Ми сли мо на при по ви јет ку 
Три зе ле не ши бљи ке (1852), пи са ну „по на род ној ска ски“, ка ко пи сац за вр ша-
ва при по ви је да ње. Али по на род ној ска ски је са мо из вод ни дио, а све што 
прет хо ди је раз ви је на при ча о све том ка лу ђе ру ко ји гре шног хај ду ка упу-
ћу је да се мо ли за опро штај гри је хо ва; тај дио фа бу ле се до пу њу је дру гим 
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ди је лом, о љу ба ви дво је мла дих, ко ју хо ће да по ква ри ком ши ја; а он не ким 
слу ча јем до ђе у пу сти ња ко ву ко ли бу и ис при ча му сво ју на мје ру; пу сти њак 
га уби је, по том опа зи да су му гри је си опро ште ни. 

У дру гој фа зи, са све ве ћим уче шћем и ути ца јем по е ти ке ре а ли зма, 
пре да ње се по ја вљу је као сег мент не ке вр сте оквир не или но ве ли стич ке при-
по ви јет ке. Оно та да по ста је „до га ђај при ча ња“, на пу ту или у слич ним окол-
но сти ма, као оби љеж је од ре ђе ног мје ста (В. Ђор ђе вић, М. П. Шап ча нин, 
па чак јед ним ди је лом и Ђ. Јак шић). Пре да ње ће по при ми ти не ка оби љеж ја 
чу да, са вре ме ног до га ђа ја, до га ђа ја у жи во ту ко ји је по свје до чен, а раз гла ша-
ва се као из у зе тан. То је вр ло упа дљи во у про зним, но ве ли стич ким тек сто ви-
ма Си ме Ма та ву ља (Ошко пац и Би ла, Амин), оста ју ћи до да нас дје ло тво ран 
чи ни лац срп ске при по ви јет ке (нпр. Иво Ан дрић). 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И НА РОД НА ША ЉИ ВА (МУ ШКА) ПРИ ЧА. Ов дје на сто ји мо об у-
хва ти ти не што пот пу ни је мо дел при че ко ји је афир ми сао Вук Ка ра џић као 
ре ла тив но раз ви је ну фик ци о нал ну фор му при по ви је да ња. У том мо де лу до-
ми ни ра ју ша љи ва при ча и бај ка. Јед но став ни је вр сте фол клор не тра ди ци је 
по пра ви лу су се угра ђи ва ле у обим ни је фор ме, док су ша љи ва при ча и бај ка 
већ има ле обим ана ло ган оче ки ва њи ма ве за ним за пи са ну при по ви јет ку! 
За ни мљи во је што у пр вој збир ци, ис под на сло ва На род не срп ске при по ви-
јет ке (Беч, 1821), сто ји: „на пи сао В. С.“ Из то га не тре ба из во ди ти за кљу чак 
о нај ви шем сте пе ну ау тор ства, али чи ње ни ца је сте да их је Вук „на пи сао“, 
тј. пи са њем са чу вао од за бо ра ва и пи са њем им дао об лик „по свој ству срп-
ско га је зи ка“ (СНП, 16). Вук ни је „из ми слио“ фа бу лу сво јих при ча, али их 
је са чу вао у сје ћа њу из дје тињ ства, дао им стил и об лик, а то је го то во све. 
Не тре ба ис кљу чи ти ни мо гућ ност да је за би ље же не/об ја вље не тек сто ве 
адап ти рао свом сти лу, ка ко се мо же за кљу чи ти из исто ри је при по ви јет ке 
Еро с оног сви је та! 

Ме ђу пр ви ма ко ји су по ве за ли ове дви је фор ме био је Спи ри дон Јо вић 
(у ал ма на ху Срб ска зо ра, 1836/37). Ње го ва при по ви јет ка Три ко на ка скло-
пље на из три епи зо де, са истим ти пом до сјет ке (пре ва ре но оче ки ва ње), од го-
ва ра мо де лу ша љи ве на род не при че, уз ком по зи ци о ни прин цип улан ча ва ња. 
Гра ни це из ме ђу анег до те и ша љи ве при че су та ко по ро зне и про мјен љи ве 
да се у овом слу ча ју ра ди о исто вјет ним ре ла ци ја ма јед но став ног и сло же-
ног об ли ка: као што ша љи ва при ча из фол клор не и усме не тра ди ци је мо же 
до би ти вид анег до те, та ко се и анег до та мо же уоп шти ти, раш чла ни ти и про-
ши ри ти као ша љи ва при ча. Ау тор и јед ну и дру гу та да узи ма као гра ђу, па 
је по том сло бод но пре о бли ку је: ша љи ва при ча се кон кре ти зу је у анег до ту 
(ло ка ли за ци ја, име но ва ни ак те ри), или се анег до та осло ба ђа кон кре ти зо ва не 
ло ка ли за ци је и име но ва них ак те ра. 

Укљу чи ва њем у сло же ни ји об лик све јед но став не вр сте до би ја ју уло гу 
за ви сну од но вог кон тек ста: по ста ју дио ар гу мен та ци је, де скрип ци је, пор тре-
та, рад ње. Анег дот ски об лик се по ка зао на ро чи то дје ло тво ран у пор тре ти са-
њу ју на ка: као на ра тив на је ди ни ца са мо ста лан, по ста јао је илу стра ци ја ка рак-
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тер них цр та (тј. пор трет-при по ви јет ка – ре ђа њем за себ них сце на-анег до та). 
Тај по сту пак је ис ко ри стио Шап ча нин (Љу ди ста ро га ко ва), Гр чић (епи зо-
да о Врап цу с Мар ко вом у приповијеци У гостионици код „Полузвезде...“), 
Гли шић (Рас пис, пор трет ка пе та на Па је), по том и Ла за ре вић (увод на се квен-
ца о оцу у при по ви је ци Пр ви пут с оцем на ју тре ње), да не по ми ње мо Ма та-
ву ља и Срем ца, чи је су при по ви јет ке пу не та квих при мје ра. У при по ви је ци 
Спи ри до на Јо ви ћа Три ко на ка (1837) анег до те су под ре ђе не оквир ној иде ји, о 
за блу ди као из во ру стра ха: сва ка анег до та по твр ђу је исту иде ју, али уви јек 
у раз ли чи тим кон сте ла ци ја ма рад ње и ју на ка.

Ша љи ва при ча у раз ви је ни јем об ли ку ши ри се са ша љи вим ал ма на си ма, 
ка лен да ри ма, ли сто ви ма и ча со пи си ма. Она је дио фељ то ни сти ке у по ли тич-
кој штам пи, по пра ви лу тен ден ци о зна. Ко ли ко ће би ти ка рак те ри стич на за 
епо ху ре а ли зма, с вр ло раз ви је ном штам пом, у фор ми пре ра да или адап та-
ци ја по ја вљу је се у срп ским ли сто ви ма од 30-их го ди на 19. ви је ка, стил ски 
и је зич ки бли ска сва ко днев ном го во ру или фол клор ној сти ли за ци ји. На гло 
се ши ри 50-их го ди на 19. ви је ка, с ја ча њем пе ри о ди ке (По ду нав ка, Сед ми ца), 
ко ја се пу ни крат ким при ча ма, за сно ва ним на по сло вич ној фра зи, ле ген ди, 
слу ча ју (По ду нав ка, 1856). За њих је ка рак те ри стич но мир но при по ви је да ње, 
ве ли ка бли скост го вор ном је зи ку (али без фол кло ри стич ког, ву ков ског, сти ла), 
еле мен ти мо ра ли зма. Ша љи вост ове про зе је пре те жно у анег дот ском обр ту 
или нео че ки ва ном за вр шет ку, не у вер бал ним сред стви ма. У успје ли јим слу-
ча је ви ма (Сте ван Ди ми три је вић) ху мор се са рад ње или ју на ка ши ри и на 
стил (па ро ди ја). 

Ако је ху мор у по чет ку био јед но од сред ста ва за на ста ја ње до ма ће но-
ве ли сти ке, он ће оста ти под јед на ко ва жан чи ни лац и у ње ном зре њу, ши ре-
њу и уса вр ша ва њу. Д. Жив ко вић сма тра да су па ро дич но-ху мо ри стич ки 
еле мен ти би ли глав ни чи ни лац уна пре ђи ва ња срп ске про зе у 19. ви је ку. 
Ме ђу тим, по ред ху мо ра нео п ход но је би ло овла да ти и дру гим чи ни о ци ма 
мо дер не про зне струк ту ре (пер спек ти ва, мо ти ва ци ја, опис), а из над све га 
из дво ји ти људ ску је дин ку као сре ди ште при по ви је да ња. 

ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КА И БАЈ КА. Бај ци је као фол клор ној вр сти свој стве на до ми-
на ци ја суд би не, сре ће и не сре ће, до брих и злих си ла: про вје ра ју на ка од 
стра не ча роб ног по моћ ни ка, дје ло ва ње ча роб ног по моћ ни ка ко је до во ди до 
ци ља (брак) (Ме ле тин ски, 15), од но сно до ста би ли за ци је ју на ка. Ра ни при-
мје ри пи са не (ау тор ске) бај ке у срп ској књи жев но сти осла ња ју се на усме ну 
под ло гу, ко ја се про ши ру је у прав цу але го риј ско-по уч не при че (Га врил Сте-
фа но вић Вен цло вић, Ата на си је Ни ко лић) или се у ве ћој мје ри сти ли зу је (Јо-
ван Су бо тић). Ка сни је ће се она ста па ти са се о ском при по ви јет ком (М. П. 
Шап ча нин, Гли шић, Ве се ли но вић) или ће се але го ри зо ва ти, од но сно стил-
ским и те мат ско-мо тив ским тра го ви ма пре пли та ти с дру гим вр ста ма (са-
ти рич на при по ви јет ка И. Ву ки ће ви ћа и Р. До ма но ви ћа). Тај про цес ста па ња 
бај ко ви тих струк ту ра са но ве ли стич ким си же ом од ви ја ће се на раз ли чи тим 
ни во и ма тек ста. Је дан од при мје ра, при по ви јет ку А ја се уздам у бо га (Ура-
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ни ја, 1837, 63–70), на во ди Ј. Де ре тић (Ал ма на си: 143). Она је фа бу лар но пан дан 
по зна тој при чи Ву ко ве збир ке Прав да и крив да, са мо што јој је рад ња по ста-
вље на у са вре ме но дру штво. Ло ка ли за ци ја, пер со на ли за ци ја, кон кре ти за-
ци ја, уче шће мо ти ва ци је у кон цеп ци ји ју на ка и хо мо ген сви јет људ ске ствар-
но сти, све то не у тра ли ше бај ко ви ти са др жај, али не по ти ре бај ко ви ти тип 
за пле та и рас пле та, од но сно схе ма ти зам рад ње, а ни ње не основ не но си о це 
(мла дић + дје вој ка, пре пре ка + за да так/ са вла ђи ва ње пре пре ке, брак, што ће 
би ти, нпр., основ ни си же при по ви јет ке По сле де ве де сет го ди на М. Гли ши ћа).

Ау тор ска при по ви јет ка узи ма стил ске и мо тив ске то по се фол клор не 
бај ке, укла па их у мо дер ни сви јет пре о бли ко ва њем уло га и сми сла. У до ста 
при мје ра, ме ђу тим, пи сци свој текст под ре ђу ју фол клор ној сти ли за ци ји и 
мо ти ви ма (Б. Ата нац ко вић, М. П. Шап ча нин, Ј. Гр чић Ми лен ко, Ј. Ве се ли-
но вић). Основ ни ви до ви ових од но са већ оби ље жа ва ју раз ви је ну, мо дер ну 
при по ви јет ку, ка ко по ка зу ју но ви ја ис тра жи ва ња (ВУ КИ ЋЕ ВИЋ 2006). Тре ћи 
аспект је жан ров ски ис ко рак ка ау тор ској бај ци, од но сно ан ти бај ци, гдје је 
бај ко ви то у сфе ри из вје сних то по са (вре мен ска нео д ре ђе ност, нат при род но, 
суд би на, бај ко ви те лич но сти), док су си же и основ ни мо тив ин ди ви ду а ли-
зо ва ни (И. Ву ки ће вић). С До ма но ви ће вим са ти ра ма бај ко ви то је са мо ма ска 
ан ти бај ко ви тог, ан ти у то пиј ског сви је та са вре ме но сти. То је све, по чев од 
Гр чи ћа, већ ври је ме раз ви је не при по ви јет ке, гдје сти ли за ци ја „на на род ну“ 
ви ше зна чи уда ља ва ње од основ ног из во ра не го за ви сност од ње га, или се 
пак ра ди о ко пи ра њу уста ље ног сти ла и о си жеј ним ва ри јан та ма. 

ИЗ ВО РИ3

А)
Но ви не серб ске, Беч (1813–1822)
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Ба нат ски ал ма нах, Те ми швар (1827–1829)
Kалендар Ру жи ца (1827–1868) (*По зна та је са др жи на са мо пр вих го ди шта.) 
Та ли ја, Пе шта (1829) 
Цве ће, Бу дим (1829) 
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Срб ски ро до љу бац, Бу дим (1832) 
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Срб ска зо ра, Беч (1836–1837)
Срп ско-дал ма тин ски ма га зин, Кар ло вац, За дар, Беч, За дар (1836–1873)

3 Из во ри на пред ву ков ском пи сму се са оп шта ва ју са вре ме ном ћирилицом.
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Ура ни ја, Бе о град (1837–1838) 
Го лу би ца, Бе о град (1839–1840)
Срб ска но ви на или Ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду, Бу дим (1838–1839)
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Ава ла, Бе о град (1846–1847) 
Го ди шњак, Н. Сад (1850– )
Шу ма дин ка, Бе о град (1850–1858) 
Сла во љуб, За греб (1851) 
Ве ли ки бе о град ски ка лен дар, Бе о град (1852) 
Сед ми ца, Н. Сад (1852–1858) 
Вој во ђан ка, Зе мун (1851)
Књи жев ни до да так Ју жне пче ле, Те ми швар (1851) 
Књи жев не за ба ве, Бе о град (1851–1852)
Срем ски за бав ник, Н. Сад (1852)
Шу ма дин че, Зе мун (1852–1853) 
Фру шко гор ка. Ма ли за бав ник за год. 1854, Н. Сад
Та ми швар ски ка лен дар, Те ми швар (1854–58) 
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Du šan M. Iva nić

SIM PLE FORMS AND GE NE SIS OF THE SER BIAN SHORT STORY

S u m  m a r y

The aut hor analyzes the pla ce and ro le of sim ple forms in the pro cess of cre a tion 
and de ve lop ment of the Ser bian short story (the pe riod from Do si tej Ob ra do vić un til the 
age of re a lism). The se forms (pri ma rily li sted in the clas si fi ca tion of A. Jo les) ha ve a 
strong in flu en ce in the early pe ri ods of Ser bian no ve list pro se as its ba sic fra me work or 
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po int. The so ur ces of the se forms are Bi bli cal, fol klo re, clas sic or aut ho rial (per so nal) 
and can be fo und at all le vels of the story (ti tle, ba sic idea, plot sum mary, di dac tic po int). 
At first they are clo sely re la ted with the edu ca ti o nal ori en ta tion of the age of en lig hten-
ment and then gra du ally the in flu en ce of folk li te ra tu re and spe a king wo uld gain strength. 
At that ti me mo re (1860s-1870s) the mo re de ve lo ped short sto ri es we re wit hdrawn in the 
fa ce of in di vi du a li za tion and mo dern mo ti va ti ons of the plot and he ro es (ob jec ti vi za tion), 
re ma i ning at the le vel of ten dency and cha rac te ri za tion by spe ech or be co ming a ba sis 
for a mo re de ve lo ped plot.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
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АХИ ЛО ВО ОРУЖ ЈЕ И ХЕ РОЈ СКИ КУЛТ 
КОД ПИН ДА РА И СО ФО КЛА

У ра ду се ис тра жу ју основ на схва та ња о пер цеп ци ји и гра ни-
ца ма спо зна је ствар но сти у грч кој епи ни ки ји и тра ге ди ји. Ау тор 
ана ли зи ра пе снич ке по ступ ке по мо ћу ко јих се у Пин да ро вим епи-
ни ки ја ма пред ста вља ју људ ске за блу де и мње ња и Пин да ро ва схва-
та ња упо ре ђу је са кон цеп ци јом гре шке и кри ви це тра гич ког ју на ка 
у Со фо кло вом Ајан ту.

Кључ не ре чи: епи ни ки ја, Пин дар, тра гич ка гре шка, хи брис, 
Ајант, Оди сеј, Со фо кле, етич ка кул ту ра.

У епи ни ки ји ма Пин да ра и Бак хи ли да, пе сма ма чи ја се зна чај да нас 
на из глед ис цр пео, бу ду ћи да је из бле део зна чај до га ђа ја ко ји оне сла ве, за-
ди ре се у нај ду бља пи та ња људ ског тра ја ња и бо жан ског би ћа, до ступ но сти 
бо жан ске веч но сти љу ди ма и хи бри са ко ји смрт ни ци по чи не у же љи да се 
при бли же не про мен љи во сти бе смрт них. Раз лог раз ма тра ња ових веч них 
те ма у епи ни ки ји мо же мо тра жи ти у су штин ском зна ча ју ко је је има ла по бе да 
на пан хе лен ским атлет ским игра ма у грч ком дру штву. Бу ду ћи да се атлет ско 
на ме та ње у ан ти ци сма тра ло ди ви на ци јом, а по бе да у том над ме та њу ма ни-
фе ста ци јом бо жан ске на кло но сти, ко ја се ни је од но си ла са мо на по бед ни ка, 
већ пре све га на ње гов род, по стој би ну и мит ске прет ке, у Грч кој кла сич ног 
до ба по бе ду су по сма тра ли, по пут ре ли ги о зног за но са и пе снич ког на дах-
ну ћа, крат ким тре нут ком до ди ра све та смрт них са бес ко нач ним све том 
бе смрт них. Упра во због то га се епи ни ки је и да нас сма тра ју веч ном по е зи јом, 
ма да се име на са мих по бед ни ка на ко ја на ла зи мо у овим пе сма ма за и ста 
по не ком са вре ме ном чи та о цу мо жда учи не ма ло зна чај ним.

У ка рак те ри стич ној струк ту ри Пин да ро ве епи ни ки је – сме ни све ча них 
обра ћа ња бо го ви ма, по хва ла по бед ни ку, ње го вој по ро ди ци и пре ци ма и 
ег зем плар них мит ских при ча умет ну тих у оду, стил и са др жај пе сме мо рао 
је од го ва ра ти ду ху про сла вље ног до га ђа ја и у нај ве ћој се ме ри при бли жи ти 
хим нич ком сти лу. За то је мо жда нај по зна ти ји Пин да ров пе снич ки по сту пак 
„ис пра вља ње“ тра ди ци о нал них ми то ва о бо го ви ма и хе ро ји ма, и пре ћут-



ки ва ње од ре ђе них до га ђа ја у мит ским при ча ма, не при клад них овој све ча ној 
пе сми. У та ко зва ним фор му ла ма пре ки да пе сник за о би ла зи или пре ћут ку-
је од ре ђе не при че и до га ђа је то ком пе сме, из ја вљу ју ћи да се не усу ђу је да 
осу ди по на ша ње и од лу ке бо го ва, или да го во ри о не до стој ним по ступ ци ма 
хе ро ја ко ји су нај че шће исто вре ме но и мит ски пре ци са мог по бед ни ка. За то 
се у Пин да ро вој епи ни ки ји па ра диг мом сма тра скла дан од нос смрт них и 
бе смрт ни их, ка да се за ве ру у бо го ве, вр ли ну (ἀρετά) и на пор под ви га (πόνος) 
сти чу за слу же на по бе да (νίκα) и бе смрт на сла ва (κλέος). Ма да, не увек – се-
ти мо се са мо Пин да ро вог Пе ло па из пр ве Олим пиј ске оде.

Ипак, оба ве за пе сни ка епи ни ки је је да при ка же и дру гу, мрач ну стра ну 
људ ске при ро де и од но са бо го ва и љу ди. Ни је слу чај но да је сле пи ло уо би-
ча је ни по јам ко јим Пин дар опи су је смрт ни ке у од но су на бо го ве. Као из раз 
ве ре у бо го ве и ре ли ги о зног стра хо по што ва ња (αἰδώς), ова тра ди ци о нал на 
сли ка људ ског не зна ња и за блу да, и, у свом крај њем об ли ку, без у мља (ὀργή, 
ἄτα), увек се су прот ста вља уни вер зал ном бо жан ском зна њу, ко је се код овог 
пе сни ка исто та ко пред ста вља на тра ди ци о на лан на чин – као уни вер зал ни 
вид. За то је основ на осо би на бо го ва не под ло жност људ ској пре ва ри и њи-
хо ва моћ да у би ло ком тре нут ку за ва ра ју и ка зне љу де ако по чи не хи брис. 
Свест о бо жан ском по рет ку и до бро вољ но по ко ра ва ње бо жан ској во љи, нај-
ви ши је из раз ре ли ги о зног осе ћа ња код Пин да ра, а сам пе сник епи ни ки је 
сво јом пе смом о смрт ним и бе смрт ним да је нај бо љи при мер тог осе ћа ња. 
Као што је за пе сни ка не до пу сти во да не до стој но го во ри о бо го ви ма, гнев 
бе смрт них је ина че по сле ди ца људ ске на ив не же ље да про тив њи хо ве во ље 
пре ђу гра ни цу ко ја раз два ја два све та и да са ми упра вља ју за ко ни ма жи во та 
и смр ти, пре от му од бе смрт них бо жан ске ча сти, или пу тем пре ва ре и кра ђе 
по ку ша ју да стек ну бе смрт ност. На овај на чин се у Пин да ро вом тек сту ту-
ма че стра да ња Тан та ла, Ик си о на, Ко ро ни де и ње ног си на Аскле пи је (Ol. 1, 
Pyth. 2, 3). Стра да ње због хи бри са, уми шље ног или по чи ње ног услед гре шке, 
па ра диг ма је од но са љу ди и бо го ва и у грч кој дра ми. У сре ди ште по је ди них 
епи ни ки ја Пин дар по ста вља исте мит ске ју на ке као и грч ка тра ге ди ја и у 
епи ни ки ји се по ста вља ју иста пи та ња о гре шци, кри ви ци и ка зни за хи брис.

Не у ме ре ност и по хле па (κόρος) основ ни су из вор стра да ња мит ских 
ју на ка код Пин да ра. Кόρος об у зи ма чо ве ка ка да он не мо же да се но си са 
сре ћом (ὄλβος) ко ју су му бо го ви до де ли ли. У Је да на е стој Пи тиј стој оди као 
узрок тра гич них до га ђа ја у Оре сто вој по ро ди ци Пин дар на во ди упра во 
ὄλβος – пре ве ли ка сре ћа ове по ро ди це иза зва ла је по губ но де ло ва ње људ ске 
за ви сти (φθόνος), ко ја је и до ве ла до тра гич ких пат њи – κακολόγοι δὲ πολῖται./ 
ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον· – зао је је зик гра ђа на, а сре ћа иза зи ва 
још ве ћу за вист (Pyth. 11. 28–29). 

Пин да ро ву пе сму о по ро дич ним уби стви ма, чијa се те ма да нас сма тра 
ти пич ном за грч ку тра ге ди ју, ста ри ји и са вре ме ни ис тра жи ва чи на зи ва ли 
су „ма лом Оре сти јом“ и „Пин да ро вом Оре сти јом“ (FIN GLASS 2007: 11–17). 
Рас пра ве о овој оди би ле су иза зва не оп ште ва же ћим ста вом да се мит о по-
ро дич ном раз до ру и по ро дич ним уби стви ма, нео че ки ва но и нео прав да но 
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на шао као основ на пе сма у јед ној епи ни ки ји, као крај ње не при клад на па ра-
диг ма, јер са др жај овог ми та не од го ва ра по хвал ном то ну оста лих де ло ва 
оде (DÜRING 1943: 123). Док Сти вен Ајн стон, на про тив, за кљу чу је да не спо-
ра зум у ту ма че њу ове оде иза зи ва нео прав да на оп ште при хва ће на де фи ни-
ци ја епин ки је као по хвал не пе сме (IN STO NE 1986: 94), Ви ли јам Рејс ис ти че 
упра во се ман тич ку опо зи ци ју са др жа ја мит ског и по хвал ног де ла пе сме као 
основ ни умет нич ки ефект у овој оди. Пре ма за ко ни то сти ко ју овај на уч ник 
из во ди из ана ли зе Пин да ро вих фор му ла пре ки да, пре ла зак на по хвал ни део 
на ја вљу је се у са мом тек сту пе сме упо тре бом лек се ма уби ти и уби ство 
(πέφνειν и φόνος) као озна ке за крај при че о Оре сту у ње ном за кључ ном сти ху 
(RA CE 1990: 47). Мо же мо до да ти да је на ра тив ни текст пе сме о Ага мем но ну, 
Кли тем не стри и Оре сту у Је да на е стој Пи тиј ској оди ма р ки ран из у зет но 
не га тив ном лек си ком, и да се на ра ци ја са сто ји са мо од на бра ја ња зло чи на 
из вр ше них у овој по ро ди ци: уби ства Ифи ге ни је, уби ства Ка сан дре и нај зад, 
уби ства Кли тем не стре и Еги ста. Кли тем не стра је ов де опи са на као „окрут на 
же на“ (νηλὴς γυνὰ, v.22), ко ју на уби ство Ка сан дре по кре ће „кр во жед ни гнев“ 
(βαρυπάλαμος χόλος, v.23). Не са мо штο се ова при ча пре ки да у тре нут ку ка да 
се у два сти ха два пу та по но ве из ра зи ко је зна че „уби ти“, већ је це ли на ра-
тив ни текст ове пе сме пре пун ем фа тич ки по но вље них гла го ла ко ји зна че смрт 
и уби ство. Чи ни се да је Пин дар у овој при чи ис цр пео све си но ни ме за смрт 
у грч ком је зи ку: φονεύειν, πο ρεύειν Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ́ εὔσκιον, σφάγγειν, 
δαμάζειν, θνήσκειν, ὄλλυναι, πέφνειν.

Два по след ња сти ха ко ји за кљу чу ју мит ску пе сму за и ста пред ста вља-
ју кул ми на ци ју у при по ве да њу без број них по ро дич них смр ти, бу ду ћи да се 
у њи ма опи су је дво стру ко уби ство, а пре све га уби ство мај ке. Пе сма се за-
вр ша ва, и пе сник пре ла зи на по хва лу по бед ни ка, тек по што је по ме нут је дан 
од нај ве ћих зло чи на са чу ва них у грч ком ми ту: 

[...] ὁ δ΄ἄρα γέροντα ξένον
Στροφίον ἐξίκετο, νέα κεφαλά,
Παρνασ σοῦπόδα ναίοντ΄ άλλὰ χρονίω σὺν Ἄρει
πέφνεν τε μετέρα θῆκέ τ΄ Αἴγιστον ἐν φοναῖς (Pyth. 11. 34–37).

А мла ди гост је сти гао /ста ром Стро фи ју у под нож је Пар на са. / И 
нај зад, по Аре со вој во љи, / убио је мај ку и усмр тио Еги ста.1

Ако се па жљи ви је по гле да склоп до га ђа ја у Пин да ро вој при чи о Оре-
сту, по ста је ја сно за што основ на пе сма у овој оди има та ко спе ци фи чан са др-
жај и об лик. Уби ством Кли тем не стре ко јим се ова мит ска пе сма за вр ша ва, 
при ка за но је као от куп за уби ство Ага мем но на и Ка сан дре, док је уби ство 
Ка сан дре и Ага мем но на при ка за но као от куп за уби ство Ифи ге ни је. Ова 
Пин да ро ва мит ска пе сма пред ста вља за вр ше ну це ли ну осми шље не ком по-

1 Де ло ви тек ста Пин да ро вих епи ни ки ја и Со фо кло вог Ајан та на во де се у пре во ду Ане 
Пет ко вић.
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зи ци је и раз вој до га ђа ја у њој те че пре ма ло гич ном пра ви лу – си же је из-
гра ђен по прин ци пу лан ча ног под но ше ња за слу же не ка зне за хи брис. 

За пра во ни у јед ној од Пин да ро вих пе са ма ко је го во ре о коб ним гре-
шка ма мит ских ју на ка Тан та ла, Ик си о на, Ко ро ни де и Аскле пи ја и, нај зад, 
Оре ста, са др жај мит ске при че не од го ва ра по хвал ном или хим нич ком то ну 
оста лих де ло ва епи ни ки је. Пин дар очи глед но има са свим дру ги циљ. На чин 
на ко ји се пред ста вља мит о Оре сту у Је да на е стој Пи тиј ској оди не про ти ву-
ре чи пра ви ли ма овог жан ра, ка ко су она фор му ли са на у осмој Не меј ској оди:

ἐγὼ δ’ ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι, 
/αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ’ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς (Nem. 8.38–39).

А ја же лим у зе мљи да по чи нем те лом/ док пе вам за гра ђа не – хва-
лим за слу жне и осу ђу јем не до стој не.

Пин дар не из бе га ва увек при че о за слу же ној не сре ћи, он та кве при че 
при ка зу је на при кла дан на чин – као из ра зи то не га ти ван кôд по на ша ња, 
по ста вља ју ћи тај кôд у кон текст ег зем плар не сли ке ка кву је ина че из гра дио 
у сво јој по е зи ји.

За са вре ме ног чи та о ца мо жда је је дан од нај за го нет ни јих ме ђу Пин да-
ро вим тра гич ним ли ко ви ма је Ајант. Грк ко га Хо мер на зи ва нај бо љим рат-
ни ком по сле Ахи ла (ἀνδρῶν αὖ μέγ̓  ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας/ὄφῤ  Ἀχιλεὺς 
μήνιεν: ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν Il. 2. 768–9) про сла вљен у Или ја ди због сво је 
по жр тво ва не ср ча но сти (Il.7. 123–243), као „од бра на Ахе ја ца“ (ἕρκοςἈχαιῶν 
Il. 6.5), Ајант је ег зем плар ни еп ски ју нак хе рој ског до ба. И Хо ме ров Оди сеј, 
ње гов пр ви так мац ме ђу Ахеј ци ма, го во ре ћи у ка та ба зи Оди се је о дво бо ју са 
Ајан том за Ахи ло во оруж је, по твр ђу је овај ста тус ју на ку у сво јој већ по сло-
вич ној ре чи то сти:

ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ᾽ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,
Αἴανθ ,̓ ὃς πέρι μὲν εἶδος, πέρι δ᾽ ἔργα τέτυκτο
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Π ηλεΐωνα (Od. 11. 548–51).

Еј да ни ка да ни сам у бор би по бе дио та квој!
Јер је та кву гла ву због так ми це узе ла зе мља,
Гла ву Ајан та, што но и ли ком и де ли ма сво јим
За бес пре кор ним бе ше Пе ле ји ћем Да на јац пр ви.2

Код Хо ме ра је Оди се је ва по бе да у дво бо ју за оруж је ко је је из ра дио 
Хе фест, при ка за на као по сле ди ца су да Тро ја на ца и Ате ни не од лу ке (Od. 11. 
547). У ње го вој пе сми се не по ста вља пи та ње пра вед но сти бо жан ских од лу-
ка ни ти кри ви це Ахе ја ца, а на овај на чин се не раз ма тра ју ни до га ђа ји ко ји 
су усле ди ли по сле Ајан то вог по ра за. Мно ги ис тра жи ва чи су, ме ђу тим, при 

2 Пре вод Ми ло ша Ђу ри ћа (Хо ме ро ва Оди се ја 1963: 287).
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ис пи ти ва њу Ајан то ве кри ви це у Со фо кло вој дра ми, при ме ћи ва ли да је овај 
ју нак у су шти ни зло чи нац и да све ча на са хра на и до де љи ва ње хе рој ских по-
ча сти по мах ни та лом хе ро ју-уби ци, ко ји ма се за кљу чу је Ајант, про ти ву ре че 
грч ком ду ху уме ре но сти (WHIT MAN 1951: 63). 

Мит о ју на ку ко ји се и у са вре ме ном дру штву мо же схва ти ти као оли-
че ње прин ци па са мо де струк ци је, Пин дар па жљи во раз ма тра у три оде 
(Nem.7,8, Isthm.4). Као и ве ћи на пе сни ка ар хај ског и кла сич ног до ба, он уве-
ра ва сво је слу ша о це да ње го во ту ма че ње мит ских до га ђа ја от кри ва исти ну, 
мно гим љу ди ма не до ступ ну. При ро ди ове те шко до ступ не исти не (ἀλάθεια) 
од го ва ра и стук ту ра са мог пе снич ког тек ста Пин да ро ве епи ни ки је.

Сед ма Не меј ска сма тра се јед ном од нај за го нет ни јих Пин да ро вих ода. 
У овој оди су јед на за дру гом пред ста вље не две при че о Еа ки ди ма – о мит ским 
заштитници ма са мог по бед ни ка Со ге на Еги ња ни на. Пр ва Пин да ро ва мит ска 
пе сма го во ри о Ајан ту, а за тим, у дру гој пе сми, пе сник сла ви Нео п то ле ма, 
Ахи ло вог си на (Nem.7. 17–49). При ча о па ли но ди ји до не кле об ја шња ва на чин 
на ко ји је пред ста вљен у овој оди Нео п то лем. По што је у Ше стом пе а ну от крио 
узрок Нео п то ле мо ве смр ти у Дел фи ма – Апо ло нов гнев због то га што је 
ју нак при осва ја њу Тро је убио При ја ма на по све ће ном зе мљи шту Зев со вог 
ол та ра – Пин дар је у Сед мој Не меј ској оди „ис пра вио“ ову пе сму и пред-
ста вио са мог Ахи ло вог си на као жр тву на сил ног уби ства. Нео п то ле мов 
хе рој ски култ у Дел фи ма оно је на че му се у епи ни ки ји ин си сти ра, и Ахи лов 
син у Пин да ро вој мит ској пе сми има пре вас ход но уло гу чу ва ра све тих пра-
ви ла об ре да при но ше ња жр тве (θεμισκόπος, v. 47). Тра ди ци ја о Пин да ро вој 
па ли но ди ји, ко ја пре ма схо ли ја ма по ти че још од Ари стар ха и Ари сто де ма, 
го во ри да су Еги ња ни би ли не за до вољ ни због то га што је пе сник у свом 
пе а ну по ме нуо да је Неп то лем хтео да оск на ви Апо ло нов храм (DRAC HMANN 
1997: 124–125). Ово тра ди ци о нал но об ја шње ње раз ли чи тих ин тер пре та ци ја 
узро ка Нео п то ле мо ве смр ти код Пин да ра иза зи ва ло је сум њу већ у де вет-
на е стом ве ку, а и да нас се рас пра вља и о то ме да ли се тра ди ци ја о па ли но-
ди ји за и ста од но си на ше сти Пин да ров пе ан чи ји нам је текст са чу ван го то во 
у пот пу но сти (WO OD BURY 1979). Ме ђу тим, раз ли чи те Пин да ро ве ин тер пре-
та ци је ми та о Нео п то ле му мо гу се про ту ма чи ти упра во жан ров ским кон вен-
ци ја ма. Нео п то лем је са свим до след но у пе а ну, пе сми по све ће ној Апо ло ну, 
при ка зан као Апо ло нов не пи ја тељ, због то га што ан та го ни зам бо га и хе ро ја 
у ми ту од го ва ра ри ту ал ним зах те ви ма њи хо ве сим би о зе у грч ком кул ту (NAGY 
1979: 121; BUR KERT 1966: 102–104; RUT HER FORD 2001: 315). На од го ва ра ју ћи 
на чин, мо жда, тре ба при сту пи ти и при ча ма о Ајан ту и Нео п то ле му у Пин-
да ро вим епи ни ки ја ма.

Tрадиција о Пин да ро вом ис пра вља њу ми та о Ајан ту не по сто ји. О слич-
ном од но су по е зи је пре ма ми ту све до чи сам пе сник ка да го во ри да је већ Хо мер 
„ис пра вио“ Ајан то ву вр ли ну (αὐτο ῦ/ πᾶσα ν ὀρθ ώσα ις ἀρε τὰν κατὰ ῥάβδο ν 
ἔφρασ εν Isthm. 4. 37–38). Да нас би смо ре кли да је у хо мер ским епо ви ма при ча 
о Ајан ту „ис пра вље на“ у скла ду са пра ви ли ма еп ског жан ра и хо мер ског 
сти ла. Ка да хва ли Ајан то ву вр ли ну, сле де ћи Хо ме ра, и Пин дар га на зи ва 
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нај бо љим рат ни ком по сле Ахи ла (κράτιστος Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ Nem. 7. 27), 
бо љим од Оди се ја, ју на ком ко ји се ис та као и у бор би за Ахи ло во те ло (Isthm. 
4. 30–40). У Осмој Не меј ској оди пе сник ње гов по раз у вер бал ном дво бо ју 
са Оди се јем за Ахи ло во оруж је ту ма чи на исти на чин као и у при чи о Оре-
сту – де ло ва њем људ ске за ви сти. Ајант је код Пин да ра пред ста вљен као 
ју нак моћ ног ду ха, али ли шен ре чи то сти. За вист оста лих Да на ја ца (φθόνος) 
и Оди се је во уме ће да лу ка во го во ри на ве ли су вој ску да тај ним гла са њем 
иза бе ру за по бед ни ка ре чи тог ју на ка (Nem. 8. 21–27). 

У Че твр тој Ис там ској оди, Пин дар на зи ва Ајан то во са мо у би ство сра-
мо том Да на ја ца (μομφὰ, v.35b), на че му се, пре ма пра ви лу епи ни ки је ко је по-
ста вља сам пе сник (Nem. 8. 38–39) и за сни ва ње го ва по хва ла (ἔπαινος) Ајан та 
и осу да (μομφὰ) Да на ја ца ко ји су из ре кли не пра ве дан суд:

[...]ἴστε μάν
Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ
ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν ἔχει
παίδε σσιν ῾Ελ λάνων ὅσο ι Τρ οίαν δ’ ἔβαν (Isthm. 4. 35–36b).

Чу ли сте/ ка ко се сил ни Ајант окр ва вљен, у мр клој но ћи/ по се као на 
соп стве ном ма чу, на сра мо ту/ си но ва хе лен ских што су пред Тро ју сти гли.

Не ки су мит ски ју на ци, као што је Ко ро ни да, ка да је из да ла Апо ло на, 
жи ве ли у за блу ди да бог не по сто ји та мо где га они са ми не ви де. Ик си он је 
по ми слио да ње го ва моћ ви да мо же би ти рав на бо жан ској ка да је гр лио Хе-
ри ну сен. Њи хо ва не у ме ре ност (κόρος)до во ди до бо жан ске ка зне. Пе сник не 
го во ри за ка кав зло чин је слав ни Ајант за слу жио ка зну од бо го ва. Суд би на 
(μοῖρα, πότμος, τύχα) вла да жи во ти ма смрт ни ка код Пин да ра и они не мо гу 
ути ца ти на њен ток. Зла сре ћа (τύχα) на во ди се као узрок стра да ња овог ју на ка:

ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων,
πρὶν τέλος ἄκρον ἱκέσθαι:
τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ:
καὶ κρέσσον᾽ ἀνδρῶν χειρόνων
ἔσφ αλε τέχνα καταμάρψαισ᾽ [...] (Isthm. 4. 31–35).

По не кад се сре ћа и од бор ца са кри је/ пре не го што је до сти гао нај-
ви ши циљ./ Јер она да је час јед но, час дру го/ и бо љег чо ве ка ве шти на 
го рег/ обо ри, ка да га пре срет не.

Чи ни се да Пин дар осло ба ђа Ајан та сва ке кри ви це. Из гле да као да кри-
ви цу пре у зи ма сам пе сник. Ако пе сник епи ни ки је са кри ва исти ну од љу ди 
– од сво јих слу ша ца, у том слу ча ју он и сам гре ши, јер по ку ша ва да са кри-
је исти ну и од бо го ва ко ји ма је ова пе сма у пр вом ре ду на ме ње на. 

Пин да ро ва Сед ма Не меј ска ода и Со фо клов Ајант би ли су из ве де ни 
го то во исто вре ме но (BUR NETT 2005: 185). Раз ли чи те пер спек ти ве из ко јих 



два пе сни ка при ка зу ју хо мер ског ју на ка усло вље не су дру штве ним чи ни о-
ци ма, ко ји сва ка ко ути чу на на чин њи хо вог ту ма че ња ми та о Ајан ту. Дру га-
чи ји при ступ ми ту код Со фо кла усло вљен је и спе ци фич ним по е тич ким пра-
ви ли ма и из ра жај ним мо гућ но сти ма епи ни ки је и грч ке тра ге ди је. За разли ку 
од Пин да ра, Со фо кле на са мом по чет ку дра ме при ка зу је Ајан та не са мо ли-
ше ног ча сти ко ја му сле ду је као пр вом ју на ку по сле Ахи ла – гле да лац за ти че 
већ мах ни тог Ајан та ме ђу уби је ним жи во ти ња ма у тре нут ку ка да је хе рој 
до сти гао нај ни жу гра ни цу сра мо те и по ни же ња услед коб не гре шке. Рад ња 
Со фо кло ве дра ме од ви ја се као по сле ди ца Ајан то ве ха мар ти је, али се она, 
ка ко Јан Мар тин Бре мер при ме ћу је, не мо же схва ти ти из ван кон тек ста сло-
же ног кон цеп та Ајан то вог лу ди ла у овој тра ге ди ји (BRE MER 1969: 135–139). 
Дра ма се раз ви ја као бор ба ју на ка про тив сра мо те ко ју је иза зва ла Ате ни на 
осве та и као од бра на ње го ве рат нич ке ча сти и до брог гла са о ње го вој по ро-
ди ци. Хор ис пр ва пред ста вља глас о Ајан то вом лу ди лу као кле ве ту (δυσ κλεία, 
Αi.143), по сле ди цу људ ске за ви сти (φθόνος), да би се то ком дра ме не сре ћа 
Ајан то ве по ро ди це у пот пу но сти от кри ла, а исти ну о ње го вој мах ни то сти 
(ἄτη) по сле Ате не и Оди се ја по твр ди ли Тек ме са, Те у кро, хор (Αi. 52, 123, 137, 
217, 244, 279, 611) и при знао сам ју нак (452, 455). Ме ђу тим, ха мар ти ја ни је 
пра ви узрок Ајан то вог стра да ња. То ком дра ме се по сте пе но от кри ва ње го ва 
кри ви ца. От кри ва ње тра гич ке кри ви це и ус по ста вља ње тра гич ке узроч но-по-
сле дич не ве зе ὄλβος–κόρος–ὕβρις (DOYLE 1970) од ви ја се код Со фо кла па ра-
лел но са сви та њем но ве зо ре, са по врат ком Ајан ту ви да и по ја вом све сти о 
учи ње ном, при че му јед ну од кључ них уло га код Со фо кла има ви зу ел ни 
аспект дра ме (SE A LE 1982: 165–167; SE GAL 1998: 18–19).

Кал хан то ве про роч ке ре чи о гне ву Ате не иза зва ном Ајан то вим пре зре-
њем пре ма мо ћи бо го ва са оп шта ва гла сник (Αi. 748–83). Ајан тов хи брис се 
за то ту ма чи као гор дост ју на ка ко ји је у зе ни ту сво је рат нич ке сла ве мо гао 
да ви ди и пре по зна бо го ве, али ни је при зна вао бо жан ско де ло ва ње. За то се на 
по чет ку дра ме, у пр вој сли ци – ви зу ел ној ме та фо ри Ајан то ве мах ни то сти, 
не ви дљи ва Ате на по и гра ва са њим на исти на чин као као што се Зевс по и грао 
са Ик си о ном у Пин да ро вој Дру гој Пи тиј ској оди – она са са да већ не при зна-
тим ју на ком, увре ђе ним и мах ни тим, во ди ла жљи ви раз го вор у ко ме јој Ајант 
са оп шта ва да је уни штио вој ску Ахе ја ца. Го вор мах ни тог Ајан та пред став ља 
кôд дру штве не са мо де струк ци је. У скла ду са овим обр ну тим, не га тив ним дру-
штве ним ко дом, Ајан то во обра ћа ње Ате ни за по чи ње хим нич ким фор му ла ма: 
῏Ω χαῖρ’, Ἀθάνα, χαῖρε, Διογενὲς τέκνον,/ ὡς εὖ παρέστης· καί σε παγχρύσοις ἐγὼ / 
στέψω λαφύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν. – Ра дуј се бо ги њо, ра дуј, Ате но, Зев со ва 
кће ри, до бро ми до ђе – по да ри ћу ти злат ни плен у част по бе де! (vv. 14–19). 
Ју нак је и на по чет ку дра ме – али овог пу та са коб ним по сле ди ца ма – пре-
по знао бо ги њу, не пре по зна ју ћи при том ње не мо ћи и ње но де ло ва ње. 

Со фо кле во ди ди ја лог са Пин да ром у свом тек сту. За раз ли ку од Ајан та, 
ње гов Оди сеј у раз го во ру са не ви дљи вом Ате ном у ноћ ној тми ни, за по чи ње 
сво је обра ћа ње бо ги њи од го во ром пот пу ног пре по зна ва ња ње ног при су ства: 
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῏Ω φθέγμ’ Ἀθάνας, φιλτ άτη ς ἐμο ὶ θε ῶν,
ὡς εὐμαθές σου, κἂν ἄποπτος ᾖς, ὅμως
φώνημ’ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενί,
χαλκοστόμου κώδωνος ὡς τυρσηνικῆς.

[...]
καιρὸν δ᾽ ἐφήκεις: πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος
τά τ᾽ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί (Αi. 14–17, 34–35).

Глас Ате не, ме ни ме ђу бо го ви ма нај дра же,/ ка ко је ја сан, ма би ла 
ти не ви дљи ва!/

Чу јем глас твој и у ср це при мам / ко ме де не ти рен ске тру бе звук. 
[...]У до бар час се ја вљаш. Као и увек, ра ни је/ и са да, по но во ме во ди сво-
јим ру ком на кло ном.

Упра во за то, ка да је по ка за ла Оди се ју за стра шу ју ћу сли ку Ајан то ве сле-
пе мах ни то сти, бо ги ња се му дром ју на ку обра ћа пи та њем: ὁρᾷς, Ὀδυσ σεῦ, τὴν 
θεῶν ἰσχὺν ὅση; –Ви диш ли, Оди се ју, ко ли ка је моћ бо го ва? (v. 118). Док жи ве, 
љу ди су са мо „пу сти ли ко ви и сен ке“, од го ва ра Оди сеј (ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν 
ὄντας ἄλλο πλὴν/ εἴδωλ̓  ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφην σκιάν. vv. 125–6). И на са мом 
по чет ку, у раз го во ру са Ате ном, као и на кра ју дра ме, ка да се бо ри за са хра-
њи ва ње и до де љи ва ње хе рој ских по ча сти осра мо ће ном Ајан ту, Оди сеј на сту-
па и го во ри као по бор ник и чу вар бо жан ских за ко на (δαιμόνων νόμοι, v. 1130) 
ко је је Ајант до след но по ри цао.

Ак ту ел ни дру штве ни про блем под ре ђи ва ња рат нич ког ето са, ари сто-
крат ске ин ди ви ду ал но сти и тра ди ци о нал них схва та ња о лич ној ча сти но вим 
етич ким зах те ви ма, ко ји се у Ајан ту кри је иза основ ног драм ског кон флик-
та, раз ма тра се код Со фо кла из но ве пер спек ти ве атин ског де мо крат ског 
дру штва. Он се у овој дра ми пред ста вља у тем по рал ном ко ду, као по бе да 
Оди се ја, ју на ка но вог до ба, у дво бо ју за Ахи ло во оруж је. Али и у аго ну Оди-
се ја и Ајан та у са мој дра ми Оди сеј по но во из ла зи као по бед ник у вер бал ном 
дво бо ју.

Ме ђу тим, код Пин да ра се про блем ме ђу соб ног пре по зна ва ња и раз у ме-
ва ња смрт них и ба смрт них, по јам бо жан ског уни вер зал ног зна ња и огра ни-
че не људ ске спо соб но сти да спо зна ствар ност, не из ра жа ва са мо ме та фо ром 
ви зу ел не пер цеп ци је. У Сед мој Не меј ској оди на гла ша ва се и тем по рал ни 
аспект тог од но са. Основ на ка рак те ри сти ка смрт ни ка код Пин да ра је и не-
да ле ко се жност њи хо вог са зна ња. Људ ска не моћ (ἀμηχνία) од но си се и на не-
спо соб ност љу ди да пред ви де бу ду ће до га ђа је – не срећ не или срећ не. То је 
схва та ње о људ ској не знат ној мо ћи да уна пред про це не след до га ђа ја – о њи-
хо вом не по зна ва њу за ко на по ко ме се од ви ја људ ска суд би на и не спо соб но-
сти пра вил ног за кљу чи ва ња о бу дућ но сти на осно ву про шло сти. Смрт ни ци 
не мо гу да спо зна ју исти ну (ἀλάθεια) – они по сма тра ју устрој ство све та из 
сво је крат ко ви де, и за то по гре шне пер спек ти ве. 

Људ ска огра ни че на спо соб ност до но ше ња за кљу ча ка о по сле ди ца ма 
до га ђа ја у мно гим Пин да ро вим ода ма пред ста вља се при по ве да њем и на во-
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ђе њем „па ра док сал них“ ис хо да – то су ла жни људ ски за кључ ци. Они од ра-
жа ва ју мње ња на ста ла из за блу де да се до га ђа ји увек од ви ја ју пре ма људ ској 
ло ги ци. У Сед мој Не меј ској оди да ју се два при ме ра ова квих „не ло гич них“ 
ис хо да. Ајант је кре нуо у Тро ју да би вра тио Је ле ну, али је у Тро ји на шао смрт. 
Људ ско „сле по ср це“ (τυφλὸν ἦτορ, v. 24) на во ди Ајан та на са мо у би ство:

[...] τυφλὸν δ’ ἔχει
ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν
ἓ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθείς
ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξ ε διὰ φρενῶν
λευρὸν ξίφος· ὃν κράτιστον Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ
ξα νθῷ Με νέλᾳ δάμαρτα κομίσαι θοαῖς
ἂν ναυσὶ πόρε υσα ν εὐθυπνόου Ζεφύροιο πο μπαί
πρὸς ῎Ιλου πόλιν [...] (Nem. 7. 23–30).

Сле по ср це/ го то во увек има људ ски род, јер да је знао исти ну,/ не би 
у бе су сил ни Ајант се би про био гру ди / глат ким ма чем. Нај бо љи рат ник 
по сле Ахи ла,/ но шен по вољ ним по ри вом Зе фи ра,/ на хи трим ла ђа ма се 
упу тио пре ма Или ју,/ да пла во ко сом Ме не ла ју вра ти су пру гу.

Ајан тов бес (χόλος) због то га што му ни је до су ђе но Ахи ло во оруж је, 
пред ста вљен је ов де као сле пи ло по ста вља њем при че о дво бо ју у кон текст 
суд би не ко ја је овог ју на ка оче ки ва ла у Тро ји. У овом де лу тек ста кључ ну 
уло гу има по јам исти на (ἀλάθεια), а гно ма ко јом се пре ки да при ча о дво бо ју 
Ајан та са Оди се јем, ука зу је да је ње гов χόλο ς ста ње у ко је смрт ни ци ина че 
до спе ва ју за то што по при ро ди има ју не знат не мо ћи да пред ви де бу дућ ност, 
а у тре нут ку и пот пу но гу бе спо соб ност да уви де исти ну. Ово је пр ви при-
мер Пин да ро ве тех ни ке при ка зи ва ња из људ ске пер спек ти ве па ра док сал них 
ис хо да до га ђа ја – Ајант је кре нуо у Тро ју (πρὸς῎Ιλουπόλιν, v. 30), а до спео је у 
та ла се Ха да (κῦμ’ Ἀίδα, v. 31). Дру ги део овог ис ка за пре но си при чу о Ајан ту 
на уни вер зал ни ни во:

(...) ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται
κῦμ’ Ἀίδα, πέσεδ’ ἀδόκη-
τον ἐν καὶ δοκέοντα (Nem. 7. 30–31).

Али та ла си Ха да по кри ју сва ког – под јед на ко/ и оног ко се на да, 
и ко се не на да.

И у при чи о Не по то ле му мо же мо ви де ти да сам Пин да ров склоп ре че-
ни ца из ра жа ва ова кав па ра докс – Нео п то лем је кре нуо у Дел фе да се по кло ни 
бо гу, а убио га је чо век но жем:

(...) ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν, 
κτέατ’ ἄγων Τροΐαθ εν ἀκροθινίων·
ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας
ἔλασ εν ἀντιτυχ όντ’ ἀνὴρ μαχαίρᾳ (Nem. 7. 40–42).



Упу тио се бо гу из Тро је, до но се ћи му пр ви не рат ног пле на, да би 
га због сва ђе за жр тве но ме со до че као чо век и по се као но жем.

Са ма Пин да ро ва ре че ни ца, чи ји је пр ви део за пра во до жи вље ни го вор, 
све до чи о то ме да љу ди не мо гу пред ви де ти вре ме сво је смр ти ко је од ре ђу је 
про ви ђе ње и бо жан ско де ло ва ње. На исти на чин, у јед ној ре че ни ци, Пин дар 
је при ка зао и суд би ну Ко ро ни де, Аскле пи је ве мај ке:

τὸν μὲν εὐΐππου Φλεγύα θυγάτηρ
πρὶν τελέσσαι ματροπόλῳ σὺν Ἐλειθυίᾳ, δαμεῖσα χρυσέοις
τόξοισιν ὕπ᾽ Ἀρτέμιδος,
εἰς Ἀΐδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα τέχναις Ἀπόλλωνος. χόλος δ᾽ οὐκ 

ἀλίθιος
γίνεται παίδων Διός
(Pyth. 3 8–13).

А пре но што га је ро ди ла /по на кло но сти Еј леј ти је, кћер ко њо гој-
ног Фле ги је, по ра же на злат ним Ар те ми ди ним стре ла ма, /из ло жни це 
је у Хад си шла ве шти ном Апо ло на. Ни је за лу дан /гнев Зев со вог ко ле на.

У Сед мој Не меј ској оди при ча о Ајан ту фор ми ра на је као па ра ле ла 
при чи о Нео п то ле му, ода кле по ти че и па ра ле ли зам у опи су суд би не ова два 
ју на ка. У епи ни ки ја ма се не по ми њу узро ци на сил не смр ти ко ји се не мо гу 
про ту ма чи ти на на чин ко ји до стој но и при клад но пред ста вља де ла и суд-
би ну Еа ко вих по то ма ка. Пе сник пре ћут ку је до га ђа је ко ји су прет хо ди ли 
Ајан то вом са мо у би ству, ка да се ње гов бес (χόλος) пре тво рио у лу ди ло (ἄτα). 
Али ипак је те шко по ве ро ва ти да Пин дар као узрок не срећ них суд би на Ајан-
та и Нео п то ле ма на во ди са мо њи хо ву не спо соб ност да пред ви де сво ју бу дућ-
ност. Као што смо ви де ли, ме та фо ра сле пи ла је код Пин да ра са мо су здр жан 
на чин да се при ка же не до ста так ве ре у бо го ве

Ако се па жљи ви је по гле да сам текст Сед ме Не меј ске оде, мо же се уви-
де ти да Пин дар не са кри ва пот пу но пра ви узрок Ајан то ве смр ти и ње го ву 
мо гу ћу кри ви цу. Да би смо от кри ли мо гу ће ду бље зна че ње тек ста ове пе сме 
мо ра мо се вра ти ти на спе ци фич ну Пин да ро ву на ра тив ну тех ни ку. По зна та 
је Пин да ро ва по е ти ка пре ћут ки ва ња, ка да пе сник у од ре ђе ним де ло ви ма 
пе сме, у та ко зва ним пре ки ди ма, апо си о пе зом и пре те ри ци јом исто врем но 
скри ва и от кри ва нај ва жни је до га ђа је и чи ње ни це у при ча ма о бо го ви ма и 
мит ским ју на ци ма. Ме ђу тим, у гно ма ма, ко је че сто слу же као увод у ове 
при че или као њи хов за кљу чак, али и у тек сту са мих при ча, мо же мо на ћи 
вер бал не озна ке (σάματα) за са свим дру га чи је ту ма че ње њи хо во ог зна че ња 
– под текст у Пин да ро вој епи ни ки ји го во ри о скри ве ним узро ци ма ства ри. 
Упра во под текст у Сед мој Не меј ској оди го во ри и о хи бри су Еа ки да. 

На дво стру ко зна че ње Пин да ро вог тек ста пре све га на во ди раз ма тра ње 
сти хо ва гно ме ко јом при ча о Ајан ту по чи ње: σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον 
/ἔμαθον, οὐδ̓  ὑπὸ κέρδει βλάβεν:/ ἀφνεὸς πενιχρός τε  θανάτου πέρας /ἅμα νέονται. 
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– Му дри љу ди зна ју за бу ру три да на уна пред/ и не про па да ју ра ди ко ри сти, 
/ јер и бо гат и си ро ма шан пу ту је /пре ма гра ни ци смр ти (Nem. 7.17–20). Ка да 
Пин дар из два ја реч „ко рист“ (κέρδος) и на во ди не у ме ре нот као као основ ни 
узрок стра да ња у овој на у тич кој ме та фо ри, он већ на ја вљу је узроч но-по сле-
дич ни ред ὄλβος, κόρος, ὕβρις, ἄτα ко ји од ре ђу је суд би ну овог ју на ка. Ајан тов 
хи брис код Пин да ра је ње го ва не са вла ди ва же ља да се до мог не Ахи ло ве рат-
нич ке опре ме. Ахи ло во оруж је пе сник на зи ва χρυσέα ὅπλα – „злат но оруж је“ 
(Nem. 8.27), на гла ша ва ју ћи дво стру ку вред ност зла та као озна ке ње го вог бо-
жан ског по ре кла, али и као ка рак те ри сти ке пред ме та од нај ви шег рат нич ког 
пре сти жа и сим бо ла рат нич ке ча сти (τιμά).

На Ајан то во ар хај ско сла во љу бље на во ди и па жљи во раз ма тра ње зна-
че ња сти хо ва о ко ји ма ис тра жи ва чи већ ду го во де рас пра ве. То су сти хо ви 
гно ме ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται / κῦμ’ Ἀίδα, πέσε δ’ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα 
– Али та ла си Ха да по кри ју сва ког – под јед на ко / и оног ко се на да, и ко се не 
на да (Nem. 7. 30–31). Ови сти хо ви за кљу чу ју пе сму о Ајан ту и пре ма ми шље-
њу ве ћи не ис тра жи ва ча Пин дар ов де ко ри сти гла гол δοκέω у зна че њу „ми сли-
ти“ „на слу ћи ва ти“, да би опи сао огра ни че но људ ско зна ње – δόκος – „људ ска 
мње ња“. Ме ђу тим, је дан број ис тра жи ва ча склон је да овај об лик гла го ла 
схва ти у ње го вом дру гом зна че њу (Young 1971) и у том слу ча ју би Пин да ро-
ва гно ма у пре во ду гла си ла: Али та ла си Ха да по кри ју сва ког – под јед на ко 
/ и слав ног, и бе слав ног.

И у Пин да ро вој пeсми о Не по то ле му са мо јед на реч –μαχαίρα– го во ри 
о скри ве ном узро ку Не по то ле мо ве смр ти. Иза „чо ве ка“ ко ји је Нео п то ле ма 
„убио но жем“ (Nem. 7. 42) кри је се ста ри ја при ча о Нео п то ле мо вој смр ти. 
Пре ма јед ној тра ди ци ји чо век по име ну Ма хај реј убио је Ахи ло вог си на 
жр тве ним но жем (μαχαίρα) у сва ђи због по де ле де ло ва жр тве не жи во ти ње 
(Drac hmann1997: 125 ). Сва ђа је из би ла у Дел фи ма ме ђу уче сни ци ма об ре-
да на пра зник Те ок се ни ја, а и сам Пин дар у ше стом пе а ну опи су је ову сва ђу 
за део жр тве ног ме са (τιμά), го во ре ћи, ме ђу тим, да је Нео п то ле му од у зео жи-
вот сам Апо лон (Pa. 6. 117–120). Алу зи јом на при чу о сва ђи пе сник под се ћа 
да је пра ви узрок Не по то ле мо ве смр ти људ ска по хле па (κόρος). Та по хле па 
је би ла, ме ђу тим, ри ту ал не при ро де, јер се пре ма оби ча ју сва ко ме ђу при-
сут ним при об ре ду жр тво ва ња мо рао бо ри ти за што ве ћи део жр тве ног 
ме са (NAGY 1979: 124–127; RUT HER FORD 2001: 313–315).

Го во ре ћи у Тре ћој Пи тиј ској оди о Аскле пи је вој ле кар ској ве шти ни, 
Пин дар опи су је три на чи на ле че ња ко ји се жу у ин до е вреп ско на сле ђе и обу-
хва та ју ле че ње но жем, ле че ње ле ко ви тим би љем и ле че ње фор му ла ма. Пе-
сник ин си сти ра на по је ди ним „ди сци пли на ма“ ле че ња (Pyth. 3. 47–53), да 
би на гла сио да је сва ка ве шти на од ре ђе на пра ви ли ма (WAT KINS 1995: 537, 
540–541). На исти на чин он ин си сти ра и на де та љи ма сво је пе снич ке ве шти-
не у тек сту епи ни ки је. Код Пин да ра на ла зи мо и ме та фо ру пе сме као сред ства 
за убла жа ва ње фи зич ког бо ла и умо ра атле те (Nem. 3. 17–19, 4.1–5, 8. 48–51). 
Аскле пи је ву ве шти ну Пин дар опи су је реч ју σοφία (v. 54) ко ја у дру гим епи-
ни ки ја ма опи су је ва јар ство, гра ди тељ ство, а пре све га и нај че шће пе снич ку 
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ве шти ну. У Че твр тој Не меј ској оди са ма по е зи ја се озна ча ва овим епи те том 
(σοφαί /Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ, Nem. 4.2-3), а пе сник се бе че сто на зи ва σοφός. 

Аскле пи је је ле кар ску ве шти ну на у чио од Хи ро на – ње гов учи тељ по-
зна је ле ко ви та свој ства би ља ка и пре но си на у ку о ле ко ви том би љу хе ро ји ма 
(Pyth.345–346; Il.4.219). Хи рон об у ча ва хе ро је и рат нич кој ве шти ни (Nem. 3. 
43–64). Ме ђу кен та у ри ма он је је ди ни по сред ник из ме ђу при ро де и ци ви ли-
за ци је (GRAF 2009: 94–95). У Де ве тој Пи тиј ској оди, у пе сми о Апо ло ну и Ки-
ре ни Хи рон пре у зи ма уло гу пе сни ка епи ни ки је – он об ја вљу је Апо ло но во 
про ро чан ство. И пе сник и Хи рон пре но се љу ди ма и ре чи бо го ва. 

Хи рон је код Пин да ра пред ста вљен као мит ска фи гу ра ко ја при ро ду 
тран сфор ми ше у кул ту ру. На исти на чин и сам Пин дар у тек сту епи ни ки ја 
по ти ску је тра го ве пре е тич ких дру штве них схва та ња, а све до чан ства о ста-
ри јим сло је ви ма ри ту а ла и мит ског ми шље ња тран фор ми ше и угра ђу је у 
свој но ви пе снич ки си стем стро гих мо рал них кон вен ци ја, по зи ва ју ћи се на 
исти ни тост сво је „моћ не фор му ле“.
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Ana N. Pet ko vić

AC HIL LES’ AR MOR AND THE CULT OF HE RO ES 
IN PIN DAR AND SOP HOC LES

S u m  m a r y

The is sue of hu man mor ta lity is one of the ba sic the mes in Pin dar’s po e try. In his 
epi ni kia, he del ves in to the is sue of the di vi ne be ing, the wish of pe o ple and mythi cal 
he ro es to at tain eter nity, and the is sue of ὕβρις, which mor tals pro ne to ex cess of ten 
com mit out of ig no ran ce, stri ving for the un chan ge a bi lity of im mor tals. Ho we ver, for 
the con tem po rary re a der, one of the most myste ri o us cha rac ters in Pin dar’s Odes is Ajax. 
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Kno wing fr om  Sop hoc le s’A jax what kind of ὕβρις this he ro com mit ted, one wo uld ex pect 
the po et to si de with the gods when spe a king abo ut a pu nis hment for dis re spect of and 
fa i lu re to re cog ni se di vi ne po wers.

The ar tic le de als with the no tion of ἀλάθεια in Pin dar’s Se venth Ne mean Ode. The 
aut hor in ve sti ga tes the me a ning of the no ti o nin Pin dar’s po e try, and whet her Ajax’s fal-
lacy in The Odes re fers only to the fact that the he ro do es not know the fa te awa i ting him 
in Troy.
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МО ТИВ БЛУД НИ ЦЕ У ЕПИ СТО ЛИ ЈА МА КИР-СИ ЛУ А НО ВИМ 
– ПО РЕ КЛО И ФУНК ЦИ ЈА*

У ра ду се утвр ђу је да је мо тив блуд ни це ко ја вас кр са ва умр ло 
де те Си лу ан пре у зео из Жи ти ја Све тог Те о до ра, епи ско па Еде ског, 
а не из жи ти ја по све ће ног му че ни ци Ев до ки ји, ка ко се до са да ми-
сли ло. Мо тив блуд ни це ко ја се окре ће ис по снич ком жи во ту и пре-
о бра ћа у све ти цу ана ли зи ра се у ве зи са ди дак тич ком и те о ло шком 
функ ци јом ко ју осва ру је у Епи сто ли ја ма кир-Си лу а но вим, а с об-
зи ром на ње го во ха ги о граф ско по ре кло.

Кључ не ре чи: же на, хри шћан ство, грех, по сла ни ца, ха ги о гра-
фи ја.

У сред њем ве ку пи смо је би ло основ ни вид ко му ни ка ци је на да љи ну. 
Ипак, раз ме на пи са ма би ла је че сто мно го ви ше од раз ме не ин фор ма ци ја и 
пре но ше ња ве сти. То се по себ но од но си на ви зан тиј ску епи сто ло гра фи ју, 
за ко ју би се мо гло ре ћи да је пред ста вља ла сли ку ви зан тиј ског дру штва и 
кул ту ре, на ро чи то то ком XIV и XV ве ка, ка да су ви зан тиј ски пи сци у овом 
жан ру оства ри ли нај ви ше до ме те (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1979: 123). На сле ђен из ан ти-
ке, жа нр по сла ни це (грч. επιστολή) не го вао се кроз чи тав сред њи век, у скла-
ду с књи жев ном ети ке ци јом. По себ но ме сто по сла ни ца је има ла већ у ства-
ра ла штву нај ста ри јих цр кве них ота ца, ко ји су ин си сти ра ли на ва жно сти 
уче ног из ра жа ва ња за хри шћан ске про по вед ни ке и књи жев ни ке.Уо ста лом, 
нај ста ри ји тек сто ви Но вог за ве та је су упра во по сла ни це, па се мо же ре ћи да 
хри шћан ска књи жев ност по чи ње пи сми ма (РИ СТО ВИЋ 2005: 106–107).

Хри шћан ско при хва та ње ан тич ких мо де ла од ви ја ло се на исти на чин 
у епи сто ло гра фи ји и у бе сед ни штву: и пи сма и бе се де, у из ве сном сми слу, 
пред ста вља ју део тра ди ци је, али и из ра жа ва ју дух оног вре ме на. С јед не 
стра не, лич ни тон и раз го вор ни ка рак тер пр вих хри шћан ских пи са ца по дра-
жа вао је пи сма ан тич ких фи ло зо фа и ми сли ла ца – Ари сто те ла, Се не ке и др. 

* 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 (178005) под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че вић.



С дру ге стра не, бо га то епи сто ло граф ско ства ра ла штво Гри го ри ја Бо го сло ва, 
Ва си ли ја Ве ли ког, Јо ва на Зла то у стог, Све тог Ав гу сти на и дру гих ре зул тат 
је њи хо ве књи жев не ам би ци је ко ја је ви ше би ла усме ре на „ка чи та лач ком 
по том ству, не го ка оно ме ко ји пи ше“ (РИ СТО ВИЋ 2005: 108). У ви зан тиј ској 
књи жев но сти по сла ни це су нај че шће би ле те мат ске (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 265) 
– слу жбе не, при ват не, фи ло ло шке, ди дак тич ке – прем да се у ве ли ком бро ју 
пи са ма пре пли та ло ви ше те ма. Због то га се че сто, као јед на од основ них жан-
ров ских ка рак те ри сти ка по сла ни це, на во ди ње на „мо за ич ност“, јер те мат ска 
ра зно вр сност по вла чи са со бом и стил ске ва ри ја ци је (СТОЈ НИЋ 1999: 15). 
Ра зно вр сни епи сто ла ри (збир ке пи са ма, од но сно обра сци за пи са ње пи са ма) 
чак су и над жи ве ли Ви зан тиј ско цар ство. Као са став ни део ре то ри ке, и епи-
сто ло гра фи ја је не го ва на углав ном за хва љу ју ћи ди дак тич ком то ну ви зан тиј-
ске уче но сти (БЕК 1967: 57). 

Је дан од основ них те о риј ских про бле ма ко ји пра ти из у ча ва ње по сла ни-
це као жан ра сред њо ве ков не књи жев но сти је сте пи та ње ње них жан ров ских 
окви ра. На и ме, мно ги те о ре ти ча ри и исто ри ча ри књи жев но сти ис ти ца ли 
су раз ли ку из ме ђу обич ног пи сма (ко је би тре ба ло да бу де при ва тан, ау тен-
ти чан, не књи жев ни до ку мент пун исто риј ских ин фор ма ци ја, обич но онај у 
ко јем се да је не ка кво крат ко са оп ште ње), и тзв. „епи сто ле“, ко ја се за сни ва ла 
на ре тор ским обра сци ма, у ко јој је мо гао би ти са др жан пут ни из ве штај, фи-
ло зоф ска рас пра ва или рас пра ва о не ка квим те о ло шким про бле ми ма (МА-
РИН КО ВИЋ 1996: 246); та ква епи сто ла се мо же сма тра ти књи жев ним де лом 
(HA TLIE 1996: 216), и она је обич но са ста вља на пре ма пред ви ђе ним обра сци ма. 
С дру ге стра не, ве ли ки број из у ча ва ла ца упо зо рио је и на по сто ја ње тре ће, 
хи брид не ка те го ри је, ко ја је за пра во из ме ђу две по ме ну те вр сте по сла ни ца: 
би ле су то по сла ни це ко је су пред ста вља ле ау тен тич на, ре а ли стич на пи сма 
и умет нич ка де ла исто вре ме но. Шта ви ше, упра во је ова кав тип по сла ни ца, 
ко је су би ле лич не и књи жев не у исто вре ме, обе ле жио ви зан тиј ску епи сто-
ло гра фи ју.1

Ко је су то уну тра шње од ли ке по сла ни ца од ре ди ле ка рак тер ви зан тиј-
ске епи сто лар не књи жев но сти? Је дан од основ них по сту па ка ко ји су у сво-
јим по сла ни ца ма не го ва ли ви зан тиј ски пи сци сва ка ко је би ла те жња ка 
ап страк ци ји, тј. де кон кре ти за ци ја са др жа ја, што се нај че шће по сти за ло 
уо би ча је ним сред стви ма ап стра хо ва ња – ме та фо ра ма, сим бо ли ма, би блиј-
ским ци та ти ма.

Све по ме ну те од ли ке ви зан тиј ске епи сто ло гра фи је про на ла зи мо у срп-
ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, у ко јој је оби чај епи сто лар ног оп ште ња 
био из у зет но рас про стра њен. Шта ви ше, не ка од ан то ло гиј ских де ла срп ске 
сред њо ве ков не књи жев но сти жан ров ски су упра во по сла ни це, по пут Сло ва 
љуб ве де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и От пи са ни ја бо го љуб ног Је ле не Бал шић. 

1 Иа ко се књи жев ни тер ми ни пи смо и по сла ни ца (епи сто ла) нај че шће ко ри сте као 
си но ни ми, не ке де фи ни ци је по сла ни це стро же раз два ја ју ове пој мо ве – ви де ти: Reč nik knji-
žev nih ter mi na, 625–626.
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Пр ви обра сци и пра ви ла за пи са ње пи са ма ушли су у срп ску сред њо ве ков-
ну књи жев ност са пре во ди ма де ла ви зан тиј ских цр кве них ота ца (ЛЕК СИ КОН 
СРП СКОГ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА: 184), и од по чет ка об у хва та ју нај сло же ни је ду хов не и 
књи жев не са др жа је. У нај зна чај ни ја оства ре ња срп ске сред њо ве ков не епи-
сто ло гра фи је убра ја ју се и Епи сто ли је кир-Си лу а но ве, у ко ји ма је Ди ми три-
је Бог да но вић ви део „стил ски ра фи ни ра не епи сто лар не са ста ве“ (1979: 189), 
али исто вре ме но и лич на пи сма ко ја от кри ва ју лич ност ау то ра и при ли ке 
у ко ји ма пи смо на ста је.

Бог да но вић се за де вет Си лу а но вих епи сто ли ја за ин те ре со вао се дам-
де се тих го ди на XX века, ка да је у ма на сти ру Са ви ни до шао у до дир са збор-
ни ком из око 1418. го ди не (тзв. Са вин ски збор ник). По сво јој са др жи ни, овај 
збор ник при па да бо га тој тра ди ци ји „иси ха стич ких збор ни ка про мен љи вог 
са ста ва ко ји ма је ста ри ја и мла ђа ви зан тиј ска под ви жнич ка ли те ра ту ра, 
углав ном из Све те Го ре, пре но ше на у срп ску књи жев ност“ (БОГ ДА НО ВИЋ 
1979: 184–185). По сла ни це ко је се на ла зе на кра ју тог збор ни ка, ме ђу тим, 
са мо су пре пис, а ори ги нал би – по Бог да но ви ће вом ми шље њу – мо гао би ти 
из дру ге по ло ви не XIV ве ка (1979: 184). Бу ду ћи да ви зан тиј ска књи жев ност 
ни је упам ти ла ау то ра по име ну Си лу ан, Бог да но вић је прет по ста вио да је 
реч о из вор ном пи сцу срп ске књи жев но сти сред ње га ве ка. Охра бре ње за ову 
сво ју прет по став ку на шао је у чи ње ни ци да је у срп ској сре ди ни, по ло ви ном 
XIV ве ка, ства рао из ве сни Си лу ан, за ко га се – упр кос оскуд ној са чу ва ној 
пи са ној за о став шти ни – ми сли да је на пи сао мно го ви ше (1979: 186).

По сла ни це у Са вин ском збор ни ку ни су ну ме ри са не и не ма ју по себ на 
за гла вља, али се по че так сва ке од њих ра за зна је на осно ву не што круп ни јег 
сло ва, ини ци ја ла у цр ве ном ма сти лу. Ја сна оме ђе ност ових епи сто ла пре-
по зна је се и у ка рак те ри стич ном мол бе ном за вр шет ку са фор му лом („Амин“), 
од но сно у за вр шном по здра ву. Не мо же се са си гур но шћу ре ћи ни да ли је 
де ве та епи сто ла по след ња, или је за њо ме сле ди ло још по сла ни ца. Ко нач но, 
по ред то га што је за го не тан иден ти тет по ши ља о ца, не зна се ни ко ме он 
пи ше, јер пи сма не ма ју адре са та (БОГ ДА НО ВИЋ 1979: 184–186). Оту да се, не ми-
нов но, не на ме ће са мо пи та ње ко је мо гао би ти кир-Си лу ан, већ и ко су они 
ко ји се у тим пи сми ма по ми њу – Мар ко, Ро мил и кир-Иса и ја? (БОГ ДА НО ВИЋ 
1979: 189).

О мо гућ ном књи жев ном ка рак те ру ових епи сто ла у из ве сном сми слу 
го во ри на чин на ко ји су са чу ва не: оне су об је ди ње не, да те у ни зу, те мат ски 
срод не и ре тор ски уоп ште не. Оне се не за сни ва ју на стан дард ној схе ми 
(нат пис с обра ћа њем, увод, по здра ви, екс по зи ци ја са др жи не итд.), али се 
од ли ку ју од ре ђе ним идеј ним осно ва ма ко је су свој стве не ви зан тиј ском „при-
ја тељ ском пи сму “ (БОГ ДА НО ВИЋ 1979: 187). Упр кос то ме што су Си лу а но ва 
раз ми шља ња по так ну та не ким од ре ђе ним зби ва њем и има ју лич ни тон, 
те ма ти ка ње го вих епи сто ли ја, као и од ре ђе ни ре тор ски по ступ ци, све до че 
да су ови тек сто ви ипак би ли на ме ње ни ши рем чи та лач ком кру гу, да кле, 
оним чи та о ци ма ко ји ма је би ла по треб на та ква вр ста лек ти ре: „Шта ви ше, 
оне су до те ме ре ап стра хо ва не, оса мо ста ље не у по гле ду жи вот ног и лич ног 
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ис хо ди шта, да мо гу би ти упо тре бље не као тип, као књи жев ни обра зац“ (БОГ-
ДА НО ВИЋ 1979: 189).

Ме ђу тим, у по ступ ци ма ап стра хо ва ња и де кон кре ти за ци је са др жи не 
кир-Си лу ан се не слу жи стан дард ним сред стви ма, као што су би блиј ски 
ци та ти и тро пи, већ пре вас ход но „фра зом бо го слов ске по у ке, ра су ђи ва њем 
о оп штим те ма ма ис точ ног мо на штва“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1979: 188). Јед на од оп-
штих хри шћан ских те ма ко ја се раз ви ја у Епи сто ли ја ма  је сте – же на. О 
же ни као о гре шном, опа сном и сла бом би ћу пи са ли су мно ги сред њо ве ков-
ни пи сци и хри шћан ски ми сли о ци. Шта ви ше, си сте мат ска из у ча ва ња ове 
те ма ти ке по ка за ла су да су мно го број ни сред њо ве ков ни тек сто ви про же ти 
из ра зи то не га тив ним пред ста ва ма о же ни, због че га се чак мо же го во ри ти 
о по сто ја њу „моћ не ми зо ги не ли те рар не тра ди ци је“ (ТО МИН 2011: 40–41).

У мо за ич ној струк ту ри епи сто ли ја кир-Си лу а но вих раз ми шља ња о 
же ни и бра ку има ју по себ но ме сто: у не ко ли ко на вра та, на сто је ћи да при ме-
ри ма илу стру је сво ја про ми шља ња хри шћан ских вр ли на, Си лу ан то чи ни 
кроз по ре ђе ња са „жен ском при ро дом“. Те ма ко ја Си лу а на, чи ни се, по себ но 
оку пи ра је сте при ро да мај чин ске љу ба ви, ко ју на ви ше ме ста по ми ње, су прот-
ста вља ју ћи је љу ба ви Хри сто вој. Већ на по чет ку пр ве епи сто ли је раз ви ја се 
ми сао о овој те ми:

„И да ли ма тер ња љу бав по бе ђу је, или љу бав Хри сто ва, ко ја из не би ћа 
у би ће при ве де, и у утро би ма тер њој, у те сном и мрач ном гро бу, без ва зду ха 
и хра не жи вот наш са чу ва и из ве де га ода тле спо соб на за жи вот, што све ни је 
мо гућ но на бро ја ти?“ (СИ ЛУ АН 1986: 77). Љу бав Хри сто ва, пи ше Си лу ан, све 
пре вас хо ди, јер „Он нас то ли ко во ли да и са не ба за нас си ђе, и те ло при ми, 
и по ру гу, и ра не, и срам ну смрт. Ко ја би ма ти, или отац, или брат, ово за 
нас хте ли да учи не?“ (СИ ЛУ АН 1986: 77).

О же ни као о би ћу спе ци фич не при ро де Си лу ан пи ше и у сед мој епи-
сто ли ји: „Бар да се сво је сла бе по ло ви не за сти ди мо – же на, ко је су ђа во ла и 
при ро ду, ро ди те ље и му чи те ље по бе ди ле без ика кве ви дљи ве по мо ћи. А ми, 
то ли ку има мо по моћ – па опет ма лак са ва мо!“2 (1986: 84).

Ме ђу тим, по себ ну па жњу у овом кон тек сту при вла чи осма епи сто ли ја. 
Си лу ан се, очи глед но, на до ве зу је на прет ход но пи смо свог са бе сед ни ка, у 
ко јем му је овај са жа ло шћу пи сао о смр ти бра та. Си лу ан је пун раз у ме ва ња 
за ње го ву ту гу, али га упо зо ра ва да све у жи во ту тре ба да бу де с ме ром, па 
и ту га, при зна ју ћи, ипак, да се чо век не но си ла ко с том сла бо шћу: 

„Али и у то ме стра да мо као љу ди од кр ви и ме са, по жен ској па ме ти, 
а не по му шкој. Же не, ка да се на ђу у роп ству са де цом, ви ше во ле да их 
ви де са со бом у роп ству не го да им сло бо ду да ду ра стан ком. И ми чи ни мо 
као же не: у роп ству стра сти и пле ну гре шних сла сти, хо ће мо да стра да мо 

2 По ми шље њу Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Си лу ан ов де „алу ди ра на хри шћан ске му че-
ни це и пре под ноб не мо на хи ње-под ви жни це, ко је су ис по љи ле нат при род ну сна гу у са вла-
ђи ва њу сво је људ ске и жен ске при ро де“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1986: 237).
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за јед но с они ма ко ји су нам дра ги. И ако ко ме Го спод сло бо ду да ру је, и пре 
по ме ну то га их из ба ви узев ши их к се би, та да ту гу је мо и пла че мо“ (1986: 85).3

У на став ку по сла ни це, Си лу ан уво ди мо тив блуд ни це ко ја је вас кр сну-
ла уми ру ће де те на мол бу де те то ве мај ке. Си лу ан при чу о блуд ни ци на во ди 
као при мер сна жне ве ре:

„Ми не ви ди мо да смо ма кар у че му та квом до стој ни, али ве ри ве ру-
је мо да мо же, јер је исти нит онај ко ји је ре као ’Све је мо гућ но оно ме ко ји 
ве ру је’, а чу смо и за блуд ни цу у Еде си, ко ја је, тек што је иза шла од не чи стог 
сно ша ја, умр ло де те ма те ри вас кр сну ла, не сво јом вр ли ном, већ ма тер њом 
ве ром у Бо га“ (1986: 86).

Ди ми три је Бог да но вић је ис прав но прет по ста вио да је овај мо тив Си-
лу ан пре у зео из не ког жи ти ја све тих, али му – ка ко је сам ис та као – при ча 
о блуд ни ци из Еде се ни је би ла по зна та. Бог да но вић је овај мо тив до вео у 
ве зу са пре по доб ном му че ни цом Ев до ки јом (про сла вља се 1. мар та), за ко ју 
ка же да је „као по ка ја на блуд ни ца, вас кр сну ла из мр твих Фир ми ну, же ну 
не зна бо жач ког ка пе та на Ди о до ра. Ди о дор је, пак, по на ред би Ев до ки је, вас-
кр снуо из мр твих де ча ка Зи но на, јед ни ца у мај ке удо ви це, ко ји је умро од 
ује да отров ни це“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1986: 237).

Ипак, мо тив блуд ни це ко ја вас кр са ва умр ло де те Си лу ан ни је пре у зео 
из Жи ти ја пре по доб не Ев до ки је, већ из Жи ти ја Све тог Те о до ра, епи ско па 
Еде ског (сла ви се 9. ју ла). Пре ма тек сту жи ти ја, Те о дор Еде ски је од јед ног 
столп ни ка слу шао по уч ну при чу о из ве сном Аде ру, бла го род ном и бо га том 
чо ве ку, пра вед ном по пут Јо ва, ко ји је од лу чио да на пу сти же ну и тро је и 
де це и да се за мо на ши, због че га је ње го ва же на ду го ту жи ла за њим. Пред 
смрт, Адер се ја вио столпни ку у сну и – пред ска зав ши смрт дво је ста ри је 
де це – за ве то вао га да сме сти ње го ву су пру гу и нај мла ђе де те у ма на стир. 
О до га ђа ји ма ко ји су усле ди ли, столп ник је Те о до ру Еде ском ка зи вао:

„Мај ка пак, уцве ље на гу бит ком му жа и смр ћу дво је де це, ви де ћи да јој 
је и по след ње де те на са мр ти, у ве ли кој ту зи гор ко пла ка ше и по тре сно ку-
ка ше. За тим узе де те на ру ке и по тр ча к ме ни не до стој ном. Али на по ло ви ни 
пу та де те умре на ма те ри ним ру ка ма, и мај ка у стра хо ви том бо лу не зна-
ђа ше шта да ра ди. Слу чај но, или бо ље ре ћи по Бож јем про ми слу, њу сре те 
јед на блуд ни ца, и мај ка, по ло жив ши јој од мах на ру ке сво је мр тво че до, 
ба ци се к но га ма ње ним, са мно гим су за ма је мо ле ћи да се по мо ли Бо гу за 
ње но де те. Блуд ни ца, за чу ђе на та квом мол бом ње ном, ка за јој да је она јав-
на гре шни ца, кри ва за мно га бе за ко ња и пр љав шти не, те сто га не сме да се 
обра ти Бо гу, ни ти да по гле да на не бо, ни ти да отво ри уста за мо ли тву. А 
ма ти, као из бе зу мље на од жа ло сти, не пре ста ја ше мо ли ти је, гр ле ћи јој но ге. 
Та да блуд ни ца, окре нув ши се ка ис то ку, уз дах ну из ду би не ср ца, уда ри се 
у гру ди и, гу ше ћи се у су за ма, ста де се мо ли ти [...] О, не ис ка за ног ми ло ср ђа 

3 О ан тич ко-ви зан тиј ској тра ди ци ји мо ти ва ма те рин ског бо ла и то по су ma ter do lo ro-
sa : ПИ ЛИ ПО ВИЋ 2011. О мо ти ву ма тер ње љу ба ви у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти: 
ТРИ ФУ НО ВИЋ 1966.
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Бож јег! Же ну јав ну гре шни цу, ко ја се скру ше ним ср цем и сми ре ним ис по-
ве да њем гре хо ва сво јих по мо ли, Бог усли ши, и ра ди мо ли та ва ње них вас-
кр се мр тва ца“ (ПО ПО ВИЋ 1975: 208).

У хри шћан ском си сте му смрт них гре хо ва блуд је имао по себ но ме сто: 
он је об у хва тао све пу те не гре хо ве, тј. пре ма хри шћан ском уче њу сва ки 
пу те ни грех имао је по ре кло у блуд ни че њу (LE GOF 1999: 149). Мо тив же не 
блуд ни це на ла зи мо и у Све том пи сму: у Је ван ђе љу по Лу ки4при по ве да се 
о то ме ка ко је јед на же на, до знав ши да Исус Хри стос ру ча у ку ћи фа ри се ја 
Си мо на, до шла код ње га, се ла уз Хри сто ве но ге, ква си ла их су за ма, оти ра-
ла сво јом ко сом и ма за ла ми ром. Ка да је Си мон упо зо рио Хри ста да је та 
же на блуд ни ца, овај ју је узео у за шти ту при чом о зај мо дав цу ко ји је дво-
ји ци ду жни ка опро стио ду го ве. На Хри сто во пи та ње ко ће од дво ји це ду-
жни ка ви ше љу би ти по ве ре ни ка, Си мон је од го во рио да ће то би ти онај 
ко ји му је ви ше ду жан. Овом па ра бо лом Хри стос је о бја сни о Си мо ну да се 
блуд ни ци опра шта ју мно ги гре си за то што је по ка за ла ве ли ку љу бав („Опра-
шта ју јој се гри је си мно ги, јер је ве ли ку љу бав има ла; а ко ме се ма ло опра-
шта има ма лу љу бав“), а њој је ре као: ,„Вје ра тво ја по мо же ти“ (Је ван ђе ље 
по Лу ки 7: 37–50).5

По зна то је да је же на у сред њем ве ку мо ра ла да ис пу ња ва је дан од два 
за дат ка ко ји јој је до ми нант на кул ту ра (пре све га хри шћан ска цр ква) на ме-
ни ла: она је мо гла би ти или де ви ца, или мај ка, евен ту ал но удо ви ца. Из ван 
ових ка те го ри ја, же ни ни је би ла на ме ње на ни јед на зва нич но „пре по зна тљи ва“ 
уло га, из у зев уло ге блуд ни це (ПЕ ТО ЈА 2005: 19–20). Дру гим ре чи ма, же на је 
мо ра ла би ти раз о ру жа на од зла: или да се та бу и зи ра и по ву че као де ви ца 
(да оде у ма на стир), или да се сме сти у за кон ске окви ре бра ка. Тре ће мо гућ-
но сти ни је мо гло би ти, јер би то би ло блуд ни че ње (BEK 2009: 49). Же на је у 
сред њем ве ку, да кле, би ла де фи ни са на те лом, по лом и по ро дич ним од но си ма, 
и њен ста тус у дру штву од ре ђу је се у од но су на му шкар ца (КЛА ПИШ-ЗИ БЕР 
2007: 300).

Те му блу да раз ма тра ли су мно ги сред њо ве ков ни ми сли о ци. Пре ма То ми 
Аквин ском, же не мо ра ју да бу ду „од ре ђе не“ или „од ре дљи ве“; оне, да кле, 
не ма ју пра во ег зи стен ци јал ног из бо ра. Же на је од ре ђе на он да ка да при па да 
му шкар цу (у прав ном, брач ном окви ру, раз у ме се), а „опре де љи ва“ он да ка да 
је ни шта не спре ча ва да не ко ме при пад не. У слу ча ју блу да, грех је, пре ма 
то ме, упра во та „не-од ре ђе ност“ же не: про сти тут ка је же на ко ја ни је са свим 
пот пу на, це ла, јер јој не до ста је при род но обе леж је (ДЕ ЛИ БЕ РА 2005: 227–228), 
што сва ка ко од го ва ра оп штем схва та њу же не као не ком плет ног би ћа, као 
не пот пу ног или де фор ми са ног му шкар ца (ТО МИН 2011: 9). 

4 У цр кве ној тра ди ци ји не по зна та блуд ни ца че сто се по и сто ве ћу је с Ма ри јом Маг да-
ле ном, на осно ву од лу ке па пе Гр гу ра Пр вог да су Ма ри ја Маг да ле на, Ма ри ја из Бе та ни је и 
не по зна та блуд ни ца ко ја се по ми ње у Је ван ђе љу по Лу ки иста лич ност, прем да су ви ше стру-
ке ана ли зе ових тек сто ва по ка за ле да је реч о раз ли чи тим осо ба ма.

5 Сви ци та ти из Све тог пи сма на ве де ни су у пре во ду Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа.
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Украт ко, блуд и про сти ту ци ја не спо ји ви су са хри шћан ским мо ра лом 
и осу ђу ју се као гре хо ви ка ко у „зва нич ној“ књи жев но сти, та ко и у апо кри-
фи ма. За ни мљи во је да се јед на та ква осу да по ми ње у апо криф ној По сла ни ци 
Ису са Хри ста па три јар ху је ру са лим ском6: „О, те шко же на ма блуд ни ца ма 
ко је чи не блуд и за тим да ве де цу у утро би сво јој!“ (АПО КРИ ФИ НО ВО ЗА ВЕТ НИ 
2005: 485). О блуд ни че њу као о гре ху пи сао је и па три јарх Јеф ти ми је у сво-
јим по сла ни ца ма Ни ко ди му Ти сман ском (ПЕТ КА НО ВА 2006: 156). С дру ге 
стра не, да се у грч кој епи сто ло граф ској тра ди ци ји о блуд ни че њу ни је увек 
пи са ло с осу дом по ка зу ју нам и при ме ри по пут Ари сте не то ве збир ке фик-
ци о нал них пи са ма еро тич не те ма ти ке, у ко ји ма се опи су ју пре љуб нич ки и 
ван брач ни од но си, али о то ме све до че и епи гра ми Па вла Си лен ти ја ри ја (Си-
лен ци ја ри ја) (BEK 2009: 76–77). 

У ха ги о граф ској ли те ра ту ри с кра ја VI и по чет ка VII ве ка ја вља се мо тив 
же не блуд ни це ко ја се пре о бра ћа у све ти цу. Ви зан тиј ски про то тип же не блуд-
ни це сва ка ко је Ма ри ја Егип ћан ка (BEK 2009: 90), иа ко су упе ча тљи ве и фи-
гу ре по пут Све те Пе ла ги је и Све те Ју сти не. У жи ти ју по све ће ном Ма ри ји Егип-
ћан ки илу стра тив но су опи са на де мон ска ис ку ше ња кроз ко ја она про ла зи, 
као и ње на бор ба с не ча сти вим си ла ма. У сва ком слу ча ју, „по уч на ли те ра-
ту ра до след но опи су је ђа во ље по ре кло те ле сних же ља“ (ТО МИН 2011: 31).

Тен ден ци ја да се у ха ги о граф ској ли те ра ту ри опи су ју „стран пу ти це и 
по мет ње, чак и екс пли цит ни опи си еро тич них за стра њи ва ња има ли су те ле-
о ло шку и те о ло шку функ ци ју“, јер „што је грех очи глед ни ји, уто ли ко је уз-
ви ше ни је пре о бра ћа ње и по сто ја ност ју на ка у од но су на ис ку ше ње“ (BEK 2009: 
89). Све што се на овом све ту де ша ва, де ша ва се с раз ло гом, као што и сва ко 
би ће по сто ји с раз ло гом: оно је од ре ђе но Про ви ђе њем, и део је Бож јег пла на.

Ипак, у Епи сто ли ја ма кир-Си лу а но вим функ ци ју мо ти ва блуд ни це 
(чи је је по ре кло ха ги о граф ско) без сум ње тре ба са гле да ти у од но су на ди дак-
тич ку функ ци ју са ме ха ги о гра фи је из ко је је, ко нач но, овај мо тив и пре у зет. 
Ка ко је при ме ти ла Ире на Шпа ди јер, ако се Си лу а но ва пи сма па жљи во иш чи-
та ју, ла ко је за па зи ти да су она упу ће на не ко ме о чи јем се жи вот ном пу ту 
Си лу ан ве о ма бри нуо (2014: 109). С об зи ром на те ме ко је би ра, ја сно је да је 
Си лу а на, осим мо гућ них брач них ис ку ше ња ко ји ма је ње гов са го вор ник, 
по све му су де ћи, био ма ње или ви ше из ло жен, за бри ња вао и не до ста так 
ве ре у спа се ње ко ји је за па зио код са го вор ни ка, па се ти ме мо же об ја сни ти 
Си лу а но во кон ци пи ра ње по у ке на ја сним, сли ко ви тим при ме ри ма.

Пре ма то ме, ути цај ха ги о граф ске књи жев но сти на епи сто ло гра фи ју 
очи то се не огле да са мо у пре у зи ма њу те ма и мо ти ва, ни ти су ефек ти тих 
ути ца ја и про жи ма ња ви дљи ви са мо у мо за ич кој струк ту ри по сла ни це, тј. 
у ње ним спо ља шњим, фор мал ним ка рак те ри сти ка ма.7 Ова кве „по зај ми це“ 

6 Апо криф је за ми шљен као по сла ни ца ко ја је па ла с не ба и са др жи ве ли ки број поу ка 
упу ће ним хри шћа ни ма, ка ко би се са чу ва ли од гре ха. По знат је и под на зи вом Епи сто ли ја 
о не де љи (АПО КРИ ФИ НО ВО ЗА ВЕТ НИ 2005: 544; ПЕТ КА НО ВА 2006: 155). 

7 Бу ду ћи да су са же тост (не рас пли ну тост), ја сно ћа (те жња ка сва ко днев ном го во ру) 
и драж пи сма основ не од ли ке епи сто лар ног сти ла (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 264), упо тре ба 
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го во ре нам по не што и о то ме ка ко је пи сац до жи вља вао сво ју уло гу, ка ко је 
схва тао вла сти ти ста тус. С об зи ром на то да је био мо нах, Си лу ан је већ сам 
по се би био ре пре зент од ре ђе них ду хов них и мо рал них вред но сти, сво је вр стан 
мо дел и узор, и то дво стру ки: он не по ка зу је са мо ка ко се чо век мо же при-
бли жи ти Бо гу, већ и на ко ји на чин се мо же уда љи ти од зла и штет них ути-
ца ја (ZLA TAR 2000: 104–105). За сред њо ве ков ног мо на ха, ово зе маљ ски жи вот 
је за да так ко ји тре ба ис пу ни ти, и оту да он упра жња ва основ ни хри шћан ски 
на чин ра да на се би: бри не о свом ду хов ном жи во ту. И ту се сред њо ве ков на 
епи сто лар на књи жев ност, опет, на до ве зу је на ан тич ку тра ди ци ју, у ко јој су 
пи сма има ла слич ну уло гу, во де ћи ка „прак тич ној ети ци“ (РЕ БИЋ 2008: 28).8 
Уо ста лом, хри шћан ска књи жев ност је „при сво ји ла раз го вор ни узор као 
фи ло зоф ско-ди дак тич ки си стем, ма ло га пре ра ђу ју ћи“ (LO MA GI STRO 1999: 
72), а ка ко је по сла ни ца, у су шти ни, раз го вор с од сут ним, ла ко је об ја сни ти 
ње ну ди дак тич ку ди мен зи ју.

У овом кљу чу мо же се ту ма чи ти и алу зи ја на при чу о блуд ни ци из 
Жи ти ја Те о до ра Еде ског. Мо тив блуд ни це ја вља се у Епи сто ли ја ма кир- 
-Си лу а но вим упра во као је дан при мер Бож јег де ло ва ња; овим мо ти вом се на 
ап страк тан на чин пре до ча ва Бож ја са ми лост над људ ским сла бо сти ма. За-
пра во, чи ни се да су у истом то ну и са истом функ ци јом ис ка за на и сва дру га 
Си лу а но ва раз ми шља ња о же ни и жен ској при ро ди. Као што је за сред њо-
ве ков не пи сце би ло уо би ча је но да о хра бро сти и сна ла жљи во сти же не го во ре 
та ко што је по ре де са му шкар цем (ТО МИН 2011: 7–26) та ко је – ви ди мо у 
Си лу а но вим по сла ни ца ма – по знат и са свим су про тан кон цепт: да се о сла-
бо сти ма му шкар ца го во ри кроз ње го ва по ре ђе ња са же ном. У сва ком слу-
ча ју, Епи сто ли је кир-Си лу а но ве су још јед на по твр да да је у сред њем ве ку 
му шки прин цип мар ки ран као су пер и о ран, а жен ски као ин фе ри о ран (ТО МИН 
2011: 26). 

При ча о блуд ни ци ко ја вас кр са ва умр ло де те има ка рак тер хри шћан-
ског чу да, ко јим се по ка зу је да до бро по бе ђу је на три јум фа лан на чин, а да 
искре но по ка ја ње увек за слу жу је пра во на опро штај (BEK 2009: 89). Има ју-
ћи у ви ду Си лу а но ва про ми шља ња о же на ма и бра ку, о гре ху и спа се њу, 
али и ње го ву бри гу за ду хов но ста ње са го вор ни ка (иа ко о кон крет ним и 
не по сред ним раз ло зи ма за ње го ву за бри ну тост мо же мо са мо на га ђа ти9), 
тре ба прет по ста ви ти да мо тив блуд ни це у Епи сто ли ја ма ни је ода бран про-
из вољ но, већ са све шћу о ње го вој убе дљи во сти и илу стра тив но сти. Та ко на 
при ме ру Епи сто ли ја кир-Си лу а но вих ви ди мо да су за по сла ни цу под јед на ко 

од го ва ра ју ћих мо ти ва и алу зи ја, у ко ји ма је кон цен три са на од ре ђе на по ру ка, мо же се ту ма чи-
ти као је дан од по сту па ка по мо ћу ко јих сред њо ве ков ни пи сци од го ва ра ју на зах те ве жан ра. 

8 Ми лош Ђу рић при ме тио је да је још Се не ка сво јим пи сми ма по ку ша вао да „ути че 
на во љу чи та ла ца и да их ја сном исти ном сво јих ми сли под стак не на из ве сно де ло ва ње“ 
(1944: XXVI II).

9 Чи ње нич ка под ло га Си лу а но ве ми са о не рад ње се не ис ка зу је ја сно и до кра ја, она 
се са мо на слу ћу је (БОГ ДА НО ВИЋ 1979: 188).



ва жна ин ди ви ду ал на са оп ште ња (лич не ин фор ма ци је) и уче не алу зи је из 
све то о тач ке ли те ра ту ре и ха ги о граф ске књи жев но сти. Прем да о Си лу а ну 
као књи жев ни ку не зна мо мно го, на осно ву ових по сла ни ца мо же мо ба рем 
до не кле да ре кон стру и ше мо ње гов кон цепт хри шћан ског жи во та, кон цепт 
ко ји се за сни вао, пре све га, на ве ри и те жњи ка спи ри ту ал ним вред но сти ма 
(БОГ ДА НО ВИЋ 1979: 195), и ко ји је чи нио зна ча јан део ње го вог ду хов ног све та.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

АПО КРИ ФИ НО ВО ЗА ВЕТ НИ. То ми слав Јо ва но вић (ур.). Бе о град: Про све та и срп ска књи жев-
на за дру га, 2005.

БОГ ДА НО ВИЋ, Ди ми три је. Епи сто ли је кир-Си лу а но ве. Збор ник Фи ло зоф ског фа кул-
те та XIV/1 (1979): 183–209.

БОГ ДА НО ВИЋ, Ди ми три је. На по ме не. (ур. Ди ми три је Бог да но вић) Шест писаца XIV 
ве ка. Бе о град: Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, 1986, 236–237.

БЕК, Ханс Ге орг. Пу те ви ви зан тиј ске књи жев но сти. Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 1967.

ДЕ ЛИ БЕ РА, Алан. Ми сли ти у сред њем ве ку. Бе о град: Пла то, 2005. 
КЛА ПИШ-ЗИ БЕР, Кри сти ја на. Же не и по ро ди ца. Жак Ле Гоф (ур.). Чо век сред њег ве ка. 

Бе о град: CLIO, 2007, 300–326.
ЛЕК СИ КОН СРП СКОГ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА. Си ма Ћир ко вић (ур.). Бе о град: Know led ge, 1999.
МА РИН КО ВИЋ, Рад ми ла. По го вор. Рад ми ла Ма рин ко вић (ур.). Пи сах и пот пи сах. Ау то-

би о граф ске из ја ве срп ског сред њег ве ка. Бе о град: Но лит, 1996, 239–252.
ПЕТ КА НО ВА, Дон ка. Ра зно ли ко то сред но ве ко вие. Ве ли ко Търно во: Аба гар, 2006.
ПЕ ТО ЈА, Ер бер то. Ми то ви и ле ген де сред њег ве ка. Бе о град: Уто пи ја, 2005.
ПИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на. Је зик на го ве шта ја. Ин тер тек сту ал но чи та ње Ту ге за мла ден цем 

Угље шом. Књи жен ство 1 (2011). <http://www.knji zen stvo.rs/ma ga zi ne.ph p?ca te-
gory=6> 4. 11. 2016.

ПО ПО ВИЋ, Ју стин арх. д-р. Жи ти ја све тих за ју ли, Ва ље во: Ма на стир Св. Ће ли је, 1975.
РЕ БИЋ, Че до мир. По е ти ка ду хов ног ра су ђи ва ња у по сла ни ца ма. Ба шти на 24 (2008): 

27–42.
РИ СТО ВИЋ, Не над: Ста ро хри шћан ски кла си ци зам. По зи тив ни ста во ви ста ро хри шћан-

ских пи са ца пре ма ан тич кој књи зи. Бе о град: Чи го ја штам па, 2005.
СИ ЛУ АН. Епи сто ли је кир-Си лу а но ве.(ур . Ди ми три је Бог да но вић) Шест пи са ца XIV 

ве ка. Бе о град: Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, 1986.
СТОЈ НИЋ, Ми ла. Пи смо као књи жев ни жа нр у сред њо ве ков ној ру ској књи жев но сти. 

Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку 56–57 (1999): 7–30.
ТО МИН, Све тла на. Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка. Но ви Сад: Ака дем ска 

књи га, 2011.
ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ђор ђе. Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој мо ва. Бе о град: 

Но лит, 1990.

51



ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ђор ђе. Жи вот, до ба и књи жев ни рад де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Ђор ђе 
Три фу но вић (ур.). Де спот Сте фан Ла за ре вић, Књи жев ни ра до ви. Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, 1979.

ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ђор ђе. Оби чај у за пи су мо на хи ње Је фи ми је. При ло зи за књи жев ност, 
је зик, исто ри ју и фол клор XXXII/1–2 (1966): 88–90.

ШПА ДИ ЈЕР, Ире на. Све то гор ска ба шти на. Бе о град: Чи го ја штам па, 2014.

*
BEK, Hans-Ge org. Vi zan tij ski ero ti kon. Be o grad: Kar pos, 2009.
HA TLIE, Pe ter. Re de e ming Byzan ti ne Epi sto lo graphy. Byzan ti ne and Mo dern Gre ek Stu di es 

20 (1996): 213–248.
LE GOF, Žak. Sred njo ve kov no ima gi nar no. No vi Sad – Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji-

žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 1999.
LO MA GI STRO, Bar ba ra. Жа нр „пи та ња и од го во риˮ у сред њо ве ков ној срп ској књи жев-

но сти. На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 29/2 (1999): 67–81.
REČ NIK KNJI ŽEV NIH TER MI NA. Reč nik knji žev nih ter mi na. Dra gi ša Živ ko vić (ur.). Be o grad: No lit, 

1992.2
ZLA TAR, An drea. Is po vi jest i ži vo to pis (Sred njo vi je kov na au to bi o gra fi ja. Ras pra va). Za greb: 

An ti bar ba rus, 2000.

Na ta ša М. Po lo vi na

THE MO TI VE OF HAR LOT IN SI LU AN’S EPI STLES 
– ITS ORI GIN AND FUN CTION

S  u  m  m  a  r  y

In Si lu an ’s E pi stles, the mo ti ve of har lot re sur rec tin g a dead child is of ha gi o grap hic 
ori gin. Si luan has ta ken t his mo tif from the Li fe of St. The o do re, bis hop of Edes sa, and 
used it as a kind of in struc ti ve exam ple and en co u ra ge ment to his in ter lo cu tor, abo ut 
who se spi ri tu a lity he  was un do ub tedly ta king ca re of. The mo ti ve of har lot, ho we ver, in 
Si lu an ’s E pi stles bu ilds on a se ri es of re flec ti ons on the wo man as we ak, in fe ri or cre a tu re, 
and this pa per exa mi nes this is sue in the con text of the mi sogynist li te rary tra di tion that 
mar ked the Mid dle Ages. On the ot her hand, this mo ti ve is al so analyzed re la ted to the 
di dac tic and the o lo gi cal fun ction that is re a li zed in Si lu an ’s E pi stles.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
na ta sa po lo vi na@ hot mail.co m
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СЛАТ КА И СТВАР И ИМЕ: РЕ ТО РИЧ КА ПРИ РО ДА 
СЛО ВА О СВЕ ТОМ КНЕ ЗУ ЛА ЗА РУ НЕ ПО ЗНА ТОГ 

РА ВА НИ ЧА НИ НА

Пред мет ово га ра да је ре то рич ка при ро да Сло ва о све том 
кне зу Ла за ру, ко ја се по ку ша ва ис тра жи ти са ста но ви шта то пи ке, 
од но сно ко ри шће ња, укр шта ња, усло жња ва ња и пре о сми шља ва ња 
оп штих ме ста у де лу Не по зна тог Ра ва ни ча ни на. Спе ци фич но сти 
уну тар оп штег, за да тог окви ра осве тља ва ју ре тор ско уме ће не по-
зна тог ау то ра, али и ди на мич ност си сте ма сред њо ве ков не књи жев-
но сти, на су прот ри гид но сти и ста тич но сти ко је су јој че сто би ле 
при пи си ва не.

Кључ не ре чи: сред њо ве ков на књи жев ност, то пи ка, ре то ри ка, 
Не по зна ти Ра ва ни ча нин, кнез Ла зар, сло во.

1. УВОД. Те шко би би ло про чи та ти на слов овог ра да, ко ји се од но си на 
део из Сло ва о све том кне зу Ла за ру, а у ко ме не по зна ти Ра ва ни ча нин иза-
бра ни пред мет сво је бе се де у јед ном ег зал ти ра ном то ну на зи ва „слат ком и 
ства ри и име ном“, а не се ти ти се бор бе око уни вер за ли ја, јед ног од нај ве ћих 
про бле ма сред њо ве ков не фи ло зо фи је1. И ма да сво јим об ли ком овај из раз 
мо же под се ћа ти на скло ност ка „на го ми ла ва њу...ре чи слич них по зна че њу 
и та у то ло шких спре го ва“, ка рак те ри стич ну за сло вен ску ре то ри ку с кра ја 
14. ве ка – до ба ко је је у ста рој ру ској књи жев но сти озна че но као „пе ри од 
дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја“ (ЛИ ХА ЧОВ 1972: 195), пре ће, ипак, би ти да 

1 По зна то је да је чу ве на рас пра ва о при ро ди оп штих пој мо ва је дан од „нај бит ни јих 
фи ло зоф ских са др жа ја сред њо ве ков ног ми шље ња“ (НЕ ШКО ВИЋ 2000: 411). Опре де ље ност 
за екс трем ни (Ери у ге на, Ан сел мо) или уме ре ни (То ма Аквин ски) ре а ли зам, од но сно за 
еск трем ни (Ро сце лин) и уме ре ни (Пјер Абе лар) но ми на ли зам (КА ЛИН 1985: 77), има ла је 
из у зет но ва жне фи ло зоф ске (у „ста рој че гр сти“ ко ја се су штин ски сво ди да дав ни спор 
пла то нов ског и ари сто те лов ског ми шље ња), те о ло шке (у зна ча ју овог опре де ље ња за три-
ни тар не рас пра ве, при че му ре а ли зам ко ре спон ди ра са тро је дин ством, а но ми на ли зам са 
три те и змом) (НЕ ШКО ВИЋ 2000: 411–424) и, ка ко ће се ви де ти – естет ске кон се квен це.



се ов де ра ди о све сном пре по зна ва њу јед не од би нар них опо зи ци ја2, на ко-
ји ма је, уо ста лом, из гра ђен сред њо ве ков ни сим бо ли зам и ко је по ста ју и на 
стил ском пла ну прин цип син так сич ког гра ђе ња про зе (ЛИ ХА ЧОВ 1972: 144). 
Свест о по сто ја њу опо зи ци је и ин си сти ра ње на мо гућ но сти да се оба ње на 
чла на на ђу у јед ној (сим бо лич кој и син так сич кој) це ли ни, све до чи, са јед не 
стра не, о по зна ва њу ове да ле ко се жне про бле ма ти ке3, а са дру ге и о из ве сном 
опре де ље њу: из овог из ра за на слу ћу је мо је дан уме ре ни ји ре а ли зам (све ти 
као вр хун ска ап страк ци ја, по је ди нач ност до ве де на до крај њег ступ ња оп што-
сти, на зи ва се исто вре ме но и ствар ју и име ном). Де фи ни тив но опре де ље ње 
за ре а ли зам, а не но ми на ли зам, ме ђу тим, не по ка зу је то ли ко овај из раз 
(ко ји је сво јом екс пли цит но шћу по слу жио тек као по ла зна тач ка јед ног про-
ми шља ња) ко ли ко це ло куп но гра ђе ње де ла, ње го ви естет ски и по е тич ки 
прин ци пи, стил ска сред ства и, нај зад, ње го ва ре то рич ка при ро да. Ово се 
опре де ље ње укр шта са јед ним књи жев ним по ступ ком из у зет но ва жним за 
раз у ме ва ње ре то рич ке при ро де на шег Сло ва, а и сло ва уоп ште. То је прин цип 
ап стра хо ва ња, ко је је Дми триј Сер ге је вич Ли ха чов ви део у те жњи сред њо ве-
ков ног ау то ра да про на ђе оно што је „оп ште, ап со лут но и веч но у по је ди нач-
ном, кон крет ном и вре ме ном, „’не ве шта стве но’ у ве шта стве ном“ (ЛИ ХА ЧОВ 
1972: 133). Ру ски ме ди е ви ста сма тра и да овај те мељ ни умет нич ки по сту пак 
по све до ча ва иде а ли стич ност сред њо ве ков ног све то на зо ра. Ка ко је упра во 
(пла тон ски и нео пла тон ски) иде а ли зам има нен тан ре а ли стич ком ста но ви шту 
у бор би око уни вер за ли ја, ја сно је да се књи жев ни прин ци пи и есте тич ки 
по сту ла ти у ве ли кој ме ри на ње га осла ња ју. Они ни у ком слу ча ју не би мо-
гли би ти про из вољ ни, ка да се узме у об зир сред њо ве ков ни по глед на свет 
– по глед оп што сти и не раш чла ње но сти зна ња4. На пла ну есте ти ке одав но је 
при ме ћен исти прин цип, за сно ван на ре а ли зму, иде а ли зму и ве ри у нај ви шу 
ре ал ност оп штег – прин цип објек ти ви зма, не пер со нал но сти умет но сти и 
раз у ме ва ња ви дљи ве ствар но сти као ма ни фе ста ци је не ви дљи вог (АСУН ТО 1975). 
За то се „у де ли ма ви де по себ не ре а ли за ци је уни вер зал не ле по те“, а „ле по та 
по је ди нач них ства ри је би ла свој ство ко је је пре ва зи ла зи ло њи хо ву по је ди-
нач ност“ (ИСТО, 77, 35).5 Упра во је ова ква, сна жно фи ло зоф ски и тео ло шки 
за сно ва на есте ти ка, омо гу ћи ла спе ци фи чан од нос пре ма ори ги нал но сти у 
сред њо ве ков ној ли те ра ту ри. Јер, ако Бог, као ens re a lis si mum, нај оп шти је и 

2 У овом слу ча ју опо зи ци је ствар: име.
3 Про блем уни вер за ли ја исто вре ме но је по сто јао и у ис точ ној и у за пад ној тра ди ци ји 

не за ви сно (ВИН ДЕЛ БАНД 1956: 235) и у ви зан тиј ској се фи ло зо фи ји он раз ре ша вао у ко рист 
ре а ли зма: „Оп ште ка рак те ри сти ке чул них ства ри (uni ver sa lia) мо гу се схва ти ти про це сом 
ап стракт ног пре по зна ва ња; ов де је усво јен пој мов ни ре а ли зам...а од ба чен је но ми на ли зам“ 
(БЕ НА КИС 2002: 30). И апо фа тич ка тра ди ци ја ви зан тиј ске те о ло ги је у ве зи је са овим ста вом 
(ви ди ВИН ДЕЛ БАНД 1956: 336).

4 Ви ди Ди ја лек ти ка, апо фа ти зам, ни хи ли зам (ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2013: 37–49) и Сред њо-
ве ков на фи ло зо фи ја: co gi to i cre do (НЕ ШКО ВИЋ 2000).

5 Ви де ти, о од но су он то ло шких и естет ских ка те го ри ја, и по гла вље Ле по та као са вр шен-
ство – са вр шен ство као би ће у АВЕ РИН ЦЕВ 1982.
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нај ре ал ни је би ће, је ди ни мо же да бу де пра ви тво рац би ло ко је по је ди нач-
но сти, он да је сва ко по је ди нач но књи жев но де ло, ре че но пло ти нов ским је зи-
ком – ње го ва ема на ци ја. Ова ква по зи ци ја ис кљу чу је мо гућ ност са мо стал ног 
чо веч јег ства ра ла штва, за ме њу ју ћи га „са ства ра ла штвом“6, па је за то мо-
гу ће да „у сред њо ве ков ној грч кој ли те ра ту ри по зајм љи ва ње од ис прав них 
ау то ра“ бу де „вр ли на, а не по рок“ (MA GU I RE 1981: 96, пре вод И.П.).

Јед на од ма ни фе ста ци ја сред њо ве ков ног сим бо лич ког по гле да на свет 
је сте и зна ме ни ти по сту пак ко ри шће ња оп штих ме ста7 (из ве ли ког ре то рич-
ког „фун ду са“) (ЛИ ХА ЧОВ 1972: 190–191), за ко је Д. С. Ли ха чов ве ли да су у 
сред њо ве ков ној књи жев но сти „то ли ко ра ши ре на“ (ИСТО, 190). Она су пре-
у зе та из „мај да на ре то ри ке“8 за ко ју ће Ханс Ге орг Бек ус твр ди ти да је „у 
Ви зан ти ји све моћ но при сут на“ (БЕК 1998: 140).

Ре то рич ка се тра ди ци ја у срп ском сред њо ве ко вљу у пот пу но сти мо же 
по сма тра ти у све тло сти ви зан тиј ске ре то рич ке тра ди ци је, у че му, уо ста лом, 
ни је уса мље на. На и ме, и сва оста ла срп ска сред њо ве ков на књи жев ност угле да 
се на ви зан тиј ску ре то ри ку и „по чи ва на ње ном ду ху“.9 Ти ме она не пре-
ста је да бу де на ша и ни нај ма ње не гу би на вред но сти. Ов де се не ће мо ду го 
за др жа ва ти на тој чи ње ни ци, ко ја нам се чи ни до вољ но обра зло же ном у већ 
из не том крат ком освр ту на основ не сред њо ве ков не есте тич ке по сту ла те. 
Она ће сво је ме сто у уво ду усту пи ти крат ком пре гле ду ви зан тиј ског ре то-
рич ког на сле ђа, ко је, ре то рич ком ана ли зом Сло ва о све том кне зу Ла за ру, 
овај рад на сто ји да уте ме љи и у на шој нај ста ри јој књи жев ној тра ди ци ји.

У по гла вљу по све ће ном књи жев но сти у свом Ви зан тиј ском ми ле ни ју-
му, Ханс Ге орг Бек по се бан део по све ћу је ре то ри ци, на сто је ћи да при бли жи 
чи та о цу огром ну ва жност ко ју је ре то ри ка има ла у Ви зан ти ји. Рас про стра-
ње ност ре то рич ке прак се је, уоп ште, у сред њем ве ку те мељ на чи ње ни ца 
ин те лек ту ал ног жи во та (MURPHY 1978), а њен је ути цај у Ис точ ном цар ству 

6 „Чо век ко ји је пи сао са јед ним осе ћа њем ме та фи зич ке од го вор но сти за сва ку реч 
ко ју на пи ше, пи сао је ду бо ко уве рен да већ са мим тим слу жи слу жбу Бо гу, Ло го су, да ти ме 
уче ству је као ‛са деј стве ник’ у ве ли кој ми сте ри ји спа се ња...“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 60–61).

7 Чи ја се при ро да и на чин функ ци о ни са ња у књи жев ним де ли ма мо гу та ко ђе из ве сти 
из већ опи са них иде ја сред њег ве ка, на и ме: „Уну тра шња иде ја је са вр шен и уз ви шен про-
то тип у ко јем умет ник, пу тем ин те лек ту ал не ви зи је, до би ја у по сед пр ва на че ла ко ји ма се 
на дах њу је при род“ (ЕКО 1992: 178). Ову ка рак те ри сти ку у по гла вљу Ег зем плар на иде ја Еко 
из во ди из (нео)пла то ни зма, а из ње сле ди да ће сва ко умет нич ко де ло, као по је ди нач ност, 
има ти ап стракт ни, иде ал ни, „не ве шта стве ни“ про то тип; ме ха ни зам вр ло на лик на упо тре бу 
то по са, ка ко ће се ка сни је ви де ти.

8 Ре то ри ка као „мај дан“ ме та фо ра је Хан са Ге ор га Бе ка, ко ју он упо тре бља ва у свом 
Ви зан тиј ском ми ле ни ју му.

9 Упо ре ди: „Књи жев ни ка нон ко ме се по ко ра ва ла ду хов на пе сма у Ви зан ти ји по што-
ван је без ика кве из ме не у Ср би ји“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1970: 107). Ђор ђе Три фу но вић на во ди да 
„у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти ва же на че ла ви зан тиј ске ре то ри ке. Чи та ва сред-
њо ве ков на по е зи ја и умет нич ка про за по чи ва на ду ху ви зан тиј ске ре то ри ке“ (ТРИ ФУ НО ВИЋ 
1990: 307).
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још ве ћи не го у за пад ној Евро пи (MA GU I RE 1981: 3). До ми на ци ја ре то ри ке у 
овом пе ри о ду не чу ди, ка да се у об зир узме ути цај „грч ке кла си ке и чи та ве 
по кла сич не ста рине“ (БЕК 1998: 136) на Ви зан тин це,10 као и у осно ви па ган-
ско обра зо ва ње нај ве ћих њи хо вих го вор ни ка из ра ног пе ри о да: Гри го ри ја 
Ни ског, Гри го ри ја На зи јан зи на, Ва си ли ја Ве ли ког, Јо ва на Зла то у стог, ко ји су 
се учи ли кла сич ној ан тич кој ре то ри ци11 (па је и са ми по у ча ва ли) и при др-
жа ва ли се ње них пра ви ла чак и он да кад су им се на вод но су прот ста вља ли12. 
Нај у ти цај ни ји ау то ри ре то рич ких уџ бе ни ка у овој су епо хи би ли Хер мо ген 
(ко га је ка сни је пре вео и ла тин ском за па ду при вео При сци јан), Аф то ни је и 
Ме нан дар13. Иа ко ови ау то ри ве ро ват но ни су до ла зи ли до оног сло ја ко ји 
нас нај ви ше за ни ма у кон тек сту ста рог срп ског књи жев ног ства ра ла штва, 
до мо на шких за јед ни ца – ре то ри ка је, по све му су де ћи, успе ва ла да на ђе свој 
пут и до ових гру па, пут што је во дио пре ко све то о тач ке ли те ра ту ре.14 Она 
је сво јим еле мен ти ма про др ла и у нај јед но став ни је спи се ко ји чи не основ 
хри шћан ства (БЕК 1998).

Раз ли чи та су рас по ло же ња ис тра жи ва ча пре ма ста њу ре то ри ке у сред-
њем ве ку, у од но су на ан тич ко на сле ђе. Док Сер геј Сер ге је вич Аве рин цев 
сма тра да је „не во ља упра во у то ме што је Ви зан ти ја на сле ди ла те о ри ју 
ре то ри ке од ан ти ке“ па се због то га за до во ља ва ла пре но ше њем ста рог и 
„ни је уме ла да фор му ли ше но во ис ку ство“ (АВЕ РИН ЦЕВ 1982: 18), а Х. Г. Бек 
го во ри о про па да њу по ли тич ког, па и суд ског го во ра, и сво је вр сном сво ђе њу 
ре то ри ке на епи де ик тич ке го во ре, на шта ука зу је и Е. Р. Кур ци јус (КУР ЦИ ЈУС 
1971: 163), до тле Чарлс Бол двин твр ди да је упра во сред њо ве ко вље на из ве-
стан на чин „опо ра ви ло“ и „учвр сти ло“ ре то ри ку15. За ова кву до ми на ци ју 
ен ко ми о на да та су об ја шње ња ко ја се углав ном ти чу по ли тич ких и иде о ло-
шких стру ја ња16.

10 Не над Ри сто вић у сво јој књи зи Хри шћан ство и ан тич ко на сле ђе иде још да ље, 
твр де ћи да се на ан тич кој ре то ри ци „за сни ва ло сво књи жев но ства ра ње до ро ман ти чар ског 
пре вра та“ (РИ СТО ВИЋ 2010: 40).

11 Код Хи ме ри ја, од но сно Ли ба ни ја.
12 Бек на во ди при мер Гри го ри ја Ни ског, ко ји на па да ре то рич ка пра ви ла де лом што 

је по њи ма пи са но (БЕК 1998, по гла вље о ре то ри ци).
13 О то ме ви де ти у по гла вљу По е зи ја и ре то ри ка код Е. Р. Кур ци ју са и у књи зи Rhe to ric 

in the byzan ti ne church, H. Ma gu i re, 1981).
14 „It wo uld be a mi sta ke to as su me, ho we ver, that Byzan ti ne monks we re not ex po sed to 

rhe to ric. If they them sel ves wo uld not read tre a ti ses on pa gan rhe to ric, they did read the pa tri stic 
aut hors who had stu died rhe to ri cal tec hni qu es, and who had clot hed them de cently in Chri stian 
gu i se“ (MA GU I RE 1981: 18).

15 „The true the ory of rhe to ric as the ener gi zing of know led ge, the brin ging of truth to be ar 
upon men, is the re esta blis hed for all ti me“ (3). „A sop hi stic spread, as the idea of rhe to ric be ca-
me do mi nant, an ci ent edu ca tion was nar ro wed; and an ci ent ora tory ed died in shal lows un til it 
fo und a new co ur se with the new mo ti ve of Chri stian pre ac hing” (BALD WIN 1972: 3–4).

16 Ви де ти о то ме у: Бек 1998, Кур ци јус 1971. Ке не ди крат ко и ја сно об ја шња ва осно ву 
по ли тич ке по доб но сти епи де ик тич ког бе сед ни штва:„Th e most ob vi o us po li ti cal fun ction of 
epi de ic tic is in ex pres si on of loyalty to the sta te by an in di vi dual“ (KEN NEDY 1983: 24).
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Не пре тен ду ју ћи на це ло ви ту сли ку ви зан тиј ске ре то рич ке те о ри је и 
прак се, ко ја је у ве ћој или ма њој ме ри при ка за на у већ по ме ну тим сту ди ја-
ма Кур ци ју са, Бе ка и Аве рин це ва, а из објек тив них раз ло га не мо гу ћи да на 
сли чан на чин це ло ви то при ка же по ло жај ре то ри ке у срп ском сред њем ве ку17, 
рад је окре нут ре то рич кој ана ли зи Сло ва о све том кне зу Ла за ру. Реч је о 
ау тен тич ном ре тор ском спи су18, ко ји би, у јед ној не на пи са ној це ло ви тој 
исто ри ји срп ске ре то ри ке, за у зи мао ме сто на са мим по че ци ма. Ве ру је мо да 
би за ства ра ње сло же не сли ке исто ри је срп ског бе сед ни штва, вред ност ре-
тор ских спи са, ко ја не по бит но по све до ча ва ли те рар но и ре то рич ко уме ће 
на ших нај ста ри јих бе сед ни ка, би ла ва жни ја од пи та ња је ли Ра ва ни ча нин, 
Те о до си је или не ко тре ћи чи тао Хер мо ге на.

Па жња ће, на рав но, би ти усме ре на на епи де ик тич ко бе сед ни штво, а у 
по де ли на „ре тор ске оба ве зе“19 на in ven tio, јер ин вен ци ји при па да ју то пои 
(τóποι, или lo ci com mu nes, или оп шта ме ста). Ре то рич ка би се ана ли за мо гла, 
раз у ме се, за сно ва ти и на дру ге на чи не, у од но су на стил (elo cu tio) или ком-
по зи ци ју (dis po si tio). Но, у скла ду са ов де већ пра ће ним иде ја ма оп што сти и 
уоп шта ва ња на фи ло зоф ском, те о ло шком и есте тич ком ни воу, оп шта ме ста 
су иза бра на са ци љем да се исте иде је уо че и раз у ме ју и на ре то рич ком пла ну.

2. ПО ЈЕ ДИ НАЧ НО ЈЕ ОП ШТЕ. Ма да је зна чај то пи ке на гла шен већ у уво ду, 
а мно го пу та по твр ђен и у ли те ра ту ри, освр ни мо се, ипак, још јед ном на 
ње ну те мељ ну уло гу у сред њо ве ков ној књи жев но сти, јер је у при ро ди ре то-
рич ког да на сва ки до сту пан на чин бра ни сво ју „ствар”, а ту при ро ду не ми-
нов но по при ма и сва ки ме та ре то рич ки текст. У овом слу ча ју осло ни ће мо 
се на је дан сред њо ве ко вљу вр ло бли зак ар гу мент – auc to ri tas an ti qu i ta tis20. 
„То пос пред ста вља јед но од сто жер них пи та ња сред њо ве ков ног књи жев ног 
и умет нич ког ства ра ња уоп ште“, ве ли Ђор ђе Три фу но вић, до да ју ћи и да 
„упо тре ба оп штих ме ста от кри ва су шти ну при ро де и за ко на сред њо ве ков-
ног књи жев ног ства ра ња“ (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 199–200). 

Про бле мом то по са ба ви ли су се раз ли чи ти, вре мен ски ме ђу соб но вео ма 
уда ље ни, ми сли о ци. О оп штим ме сти ма Ари сто тел пи ше и у сво јој То пи ци 
и у сво јој Ре то ри ци; Квин ти ли јан их раз у ме као „на ла зи шта ми са о ног то ка“ 

17 Због ста ре бољ ке ме ди е ви сти ке – не до стат ка из да ња. Уп.: „If all ex tant me di e val li brary 
ca ta lo gu es we re syste ma ti cally ite mi sed, and the pro ve nan ce and con tents of all sur vi ving me di e val 
ma nu script bo oks gro u ped and analysed, cul tu ral hi story coud be writ ten. Such a sta ge, ho we ver, 
li es far in the fu tu re. We are still, for the most part, re du ced to spe cu la ting on the in flu en ce of a 
text wit ho ut kno wing just how wi de spre ad its use was“ (WARD 1978: 31, кур зив И.П.).

18 О жан ру сло ва ви ди у: ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 323.
19 Ци це ро но ва по де ла:
I n v e n t i o,  D i s p o s i t i o,  E l o c u t i o,  M e m o r i a ,  P r o n u n t i a t i o  (Rhe to ri ca ad 

C. He ren ni um/La  re to ri ca a Ga io Eren nio, a cu ra di Fi lip po Can cel li, Mi la no 2010).
20 The very an ti qu ity of the se works ga ve ad ded we ight to the ir own in he rent or na tu ral 

aut ho rity, so that the auc to ri tas an ti qu i ta tis – the aut ho rity of an ti qu ity – had for the me di e val 
mind a spe cial va lue (Sur vi val of the Clas si cal Tra di ti ons, Murphy 1974: 89).
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(ar gu men to rum se des)21, Е. Р. Кур ци јус, ко ји се овом те мом у кон тек сту сред-
њо ве ков ља по нај ви ше ба вио, на зи ва их „спре ми штем за ли ха“ (КУР ЦИ ЈУС 1971: 
85), а Ро лан Барт то пи ку де фи ни ше на три раз ли чи та на чи на22. Чи ни се да је 
и Ли ха чов, пи шу ћи о ети ке ци ји, на уму имао то пи ку: „Те жњом да се из ла-
га ње под врг не ети ке ци ји, да се ство ри књи жев ни ка нон, мо гућ но је об ја-
сни ти и пре но ше ње по је ди них опи са, ре чи, фор му ла из јед ног де ла у дру го, 
уо би ча је но у сред њо ве ков ној књи жев но сти“ (ЛИ ХА ЧОВ 1972: 115).23 Он, та ко ђе, 
ин си сти ра на ра зли ци из ме ђу ка но на и ша бло на (ЛИ ХА ЧОВ 1972: 131). Оп шта 
ме ста је су ме ста,24 ви ше, као што је ре че но, у сми слу скла ди шта, не го у сми слу 
не ка квог „ка лупа“. Ка луп би под ра зу ме вао увек исти об лик и не би пру жао 
ни ми ни мум мо гућ но сти ва ри ја ци је, до ко је, као што ће мо и у на шем спи су 
ви де ти, у зна чај ној ме ри до ла зи. На су прот ка лу пу или ша бло ну, оп шта ме-
ста мо гу да бу ду но си о ци иде је (БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 63), она ни су огра ни ча ва-
ју ћи фак тор књи жев но сти, на про тив: „To pi cal the ory may help us con struct a 
post mo der nist in ven tion in which no velty is si tu a ted, re la ti ve, and ac com mo da ti ve 
– un der stood in dyna mic ten sion with de co rum“ (MIL LER 2000: 130). 

Због све га што је о оп штим ме сти ма ре че но, на ред ни ре до ви би ће по све-
ће ни ре то рич кој то пич кој ана ли зи де ла, у уве ре њу да она не от кри ва са мо 
ње го ву ре то рич ку при ро ду, не го, по сред ством ње, и су шти ну ње го ве, ако 
се та ко мо же ре ћи, сред њо ве ков но сти.

2.1. МАК СИ МАЛ НО УОП ШТА ВА ЊЕ УВО ДА. Чи тав увод ни део Сло ва о све том 
кне зу Ла за ру не по зна тог Ра ва ни ча ни на исти је као увод па три јар ха Да ни ла 
III25. То је већ јед на по твр да мак си мал не уоп ште но сти ко ја га од ли ку је. 
Ипак, по гле дај мо ма ло бли же у че му се она са сто ји.

Ко би по тра жио оп шта ме ста на шег уво да у Кур ци ју со вом по гла вљу 
Ег зор ди јал на то пи ка, не би се мно го усре ћио. Од три при ме ра ег зор ди јал не 
то пи ке ко ју он на во ди:

а) „из но сим не што што још ни кад ни је ре че но“
б) то пос по све те
в) по се до ва ње зна ња оба ве зу је на са оп шта ва ње 

21 Пре у зе то из: КУР ЦИ ЈУС 1971: 75
22 In re la zi o ne al lu o go, cos’è la To pi ca? Sem bra pos si bi le di stin gu e re tre de fi ni zi o ni suc ces-

si ve, o al me no tre ori en ta men ti del ter mi ne. La To pi ca è – o è sta ta:1) un me to do, 2) una gri glia 
di for me vu o te, 3) una ri ser va di for me pi e ne (BART HES 2011: 75–76, пре вод И. П.).

23 Из гле да да два ве ли ка про у ча ва о ца сред њо ве ков не по е ти ке – Кур ци јус и Ли ха чов 
– за јед ну су штин ски исту по ја ву ко ри сте раз ли чи ту тер ми но ло ги ју. Из гле да, та ко ђе, да је 
Кур ци ју со ва тер ми но ло ги ја „по бе ди ла“, мо жда нај ви ше за то што се успе шно на до ве зу је на 
то пи ку као фун да мен тал ну чи ње ни цу ан тич ке ре то рич ке тра ди ци је. По ку шај рав но те же 
обе ју тер ми но ло ги ја мо же се на ћи код Ди ми три ја Бог да но ви ћа: „ви зан тиј ска по е ти ка ис ти че...
уме сто ин ди ви ду а ли зо ва ног књи жев ног из ра за – то пи ку и књи жев ну ети ке ци ју, си стем 
оп штег, за јед нич ког и уни вер зал ног из ра за“ (БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 62, кур зив И. П.).

24 Уп. „The spa tial me tap hor of the to pos is still a po wer full one for con cep tu a li zing in ven tion 
as ge ne ra ti ve“ (MIL LER 2000: 133).

25 Уп. Сло во о све том кне зу Ла за ру у ЈО ВА НО ВИЋ 2000.



са мо се по след њи мо же на зре ти у на шем Сло ву, и то у вр ло за о штре ном 
об ли ку, на и ме, као „ко рист за слу ша о це” ко ји ће по сред ством бе се де по ста-
ти бо љи, јер ће их она по кре ну ти на до бро де тељ (ре то рич ки циљ mo ve re). 
Дру ги при мер – то пос по све те, по ја ви ће се у уво ду, али не у овом. Сло же на 
ком по зи ци ја Сло ва са (ре тор ским) жан ро ви ма уну тар жан ра, као што су 
Ла за ре ва бе се да и рат нич ки од го вор, те ла мен ти удо ви це и де це, и, нај ве ћи 
и нај зна чај ни ји, ла мент/уте шни го вор са мог Ра ва ни ча ни на ко ји он на зи ва 
по хва лом, а о че му ће ви ше ре чи би ти ка сни је, усло вља ва усло жња ва ње то-
пи ке, ко ја се мо же по на вља ти или на не у о би ча јен на чин раз ме шта ти. За то 
то пос по све те не ће мо на ћи у уво ду Сло ва, већ у уво ду ла мен та26:

„Ње гов све тли пра зник сла ви мо да нас. То га ра ди и ја са да усрд но 
и са па жњом че сто ње га у сво јим сло ви ма со зер ца вам. И као што не ко 
ве нац пле те злат ни, би сер при ло жив и ску по це но ка ме ње, све тлу ца ву 
тво ри ди ја де му, та ко да кле и ја, по хва ле ње му ве нац бла же ној гла ви сло-
вом ткам...“27 

Пр ви при мер – о ап со лут ној но во сти ко ја се има из ре ћи, не по ја вљу је 
се ниг де у овом сло ву, а, на кон све га што је о тој те ми већ ре че но – ја сно је 
за што та кав то пос ни је при ро ђен сред њо ве ков ној по е ти ци.

У уво ду се, ме ђу тим, по ја вљу ју не ка дру га ме ста, ко ја ни су на ве де на 
као ти пич на за ег зор ди јал ну то пи ку.

Сам по че так мо гао би се чи та ти као јед на вр ста то по са уте шног го во ра 
(con so la tio). У пи та њу је „све оп штост уми ра ња“, ну жност смр ти и оп ште 
за јед ни штво у њој28. 

„Сви су стра дал нич ки под ви зи про сла вље ни и чу де сно је сву да пра-
вед них стра да ње.“

За чи та о ца ко ји по зна је ан тич ке ре то рич ке то по се, ова је пр ва ре че ни-
ца вр ло зна ко ви та; она ја сно упу ћу је на под вр сту епи де ик тич ког го во ра и 
при пре ма чи та о ца (слу ша о ца) на оно што ће про чи та ти (чу ти). На кон пр ве 
ре че ни це, ко ја је за пра во па ган ски то пос уте хе, за раз ли ку од „пра вог“ хри-
шћан ског, ко јим ће мо се ба ви ти ка сни је, сле ди низ би блиј ских ци та та29, 
ко ји сло во од мах по зи ци о ни ра ју у хри шћан ски дис курс.

Дру ги то пос ко ји у уво ду на ла зи мо, а не свр ста ва се код Ку р ци ју са у 
ег зор ди јал ну то пи ку, ма да је су штин ски ло гич но да се он на ђе на по чет ку 
(в. КУ Р ЦИ ЈУС 1971: 89), пред мет је сле де ћег сег мен та ра да.

2.2. HU MI LI TAS И FA STI DI UM. „Афек ти ра на скром ност“ је мо жда нај жи ла-
ви ји ан тич ки то пос. Скр ом ност је је дан од кла сич них на чи на да се пу бли ка 

26 Или пла ча. Ви де ти од ред ни цу „плач“ у: ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990.
27 Сви при ме ри из тек ста су пре вод ау тор ке ра да, са чи њен пре ма пре пи су Пан те леј-

мон 22. Уп. ЈО ВА НО ВИЋ 2000.
28 Ви де ти КУ Р ЦИ ЈУС 1971: 86–88
29 Ви де ти у Јо ва но ви ће вом пре во ду (ЈО ВА НО ВИЋ 2000: 66).
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при во ли и „омек ша“ (cap ta tio be ne vo len ti ae, в. BART HES 2011: 92). Овај је то пос 
у ан тич кој ре то ри ци био ве зан за „не спо соб ност“ бе сед ни ка да об ра ди ма-
те ри ју ко ја је, на вод но, из над ње го вих мо гућ но сти (КУР ЦИ ЈУС 1971: 89) и као 
та кав се одр жао до да нас, мо жда не то ли ко у бе се да ма, ко ли ко, ре ци мо, у 
на уч ним ра до ви ма30. 

Из вор но, да кле, то ни је хри шћан ски то пос, али је у хри шћан ству на и-
шао на из ван ред но плод но тле31 и раз вио по себ не под ти по ве. Та ко ће за хри-
шћан ско бе сед ни штво би ти ка рак те ри сти чан то пос са мо у ни же ња, за ко ји 
Кур ци јус ве ли да је пре у зет из Ста рог за ве та. (КУ Р ЦИ ЈУС 1971: 90) Ди ми три-
је Бог да но вић га на зи ва „ма ни ром сва ке хри шћан ске мо ли тве“ (БОГ ДА НО ВИЋ 
1980: 78) и на во ди при мер Си ме о на Но вог Бо го сло ва и Је фи ми је, ко ја је исти 
„ма нир“ пре у зе ла. 

Срп ска сред њо ве ков на књи жев ност из у зет но је бо га та при ме ри ма овог 
оп штег ме ста. По ре ђе ња ра ди, на во ди мо са мо два, оба из де ла по све ће них 
кне зу Ла за ру:

„На мо ја ма ла при но ше ња по гле дај и у мно га их при број, јер не 
при не сох ти по хва лу ка ко до сто ји, не го пре ма мо ћи ма лог ми ра зу ма“ 
(Је фи ми ја, По хва ла све том кне зу Ла за ру, ЈО ВА НО ВИЋ 2000: 92).

„И ве ли ки страх ме об у зи ма да за поч нем што је у ви шој си ли и не-
мо ћан сам усу ди ти се, јер сам без вре дан у би ло ком до бром де лу ко је је 
из над ме не“ (Ан до ни је Ра фа ил, Сло во о све том кне зу Ла за ру, ЈО ВА НО ВИЋ 
2000: 108).

У на шег пи сца то из гле да ова ко:

„Јер тек ако и мно ге и ве ли ке нас по ве сти уз диг ну ти мо гу ка ис пра-
вља њу жи во та, пред ла же нам се, да кле, ово Сло во, чи та но ра ди ко ри сти, 
а не ра ди по хва ле овом му жу. Јер ис пу њен је бла же ни не бе ским и ан ђео-
ским по хва ла ма. Ко ју би хтео од нас, блат них, и стра сно га и ума и сло ва, 
по хва лу? Не би ли ви ше бла же ном, ако бих се на то др знуо, би ла до са да?“

То пос са мо у ни же ња у овом се слу ча ју са сто ји од још два ма ња, на ко-
ји ма је из гра ђен. То су „уве ра ва ње да пи сац же ли чи та о цу при ште дје ти 
до са ду“ (fa sti di um, ta e di um) (КУ Р ЦИ ЈУС 1971: 91) и то пос ко ји ће мо сло бод но 
на зва ти „не усу ђу јем се“ („ако бих се на то др знуо“).

Из ви ња ва ње због до са де углав ном је упу ће но слу ша о ци ма/чи та о ци ма, 
а не по зна ти Ра ва ни ча нин не же ли да „до са ђу је бла же ном“ – што про ис ти-
че из уве ре ња да бла же ни слу ша, да је пред мет по хва ле та ко ђе слу ша лац, 
као и да реч (ло гос) има моћ да тран сцен ди ра ви дљи ву ствар ност, да се 

30 У ис ка зи ма ти па: „У овом скром ном по ку ша ју...“, „Овај ма ли при лог“, „Ово је сва-
ка ко не до вољ но и пред ста вља тек по че так“ итд.

31 О то ме не што ви ше у по гла вљу Ser mo hu mi lis хри шћан ске про по ве ди, ЈЕ ЛА ЧИЋ 
2012: 247.
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„про би је“ до над зе маљ ског. Та ко, кроз ва ри ја ци ју у окви ру јед ног то по са, 
„про ви ру је“ су штин ска осо би на сред њо ве ков ног од но са пре ма књи жев но-
сти: ме та фи зич ка од го во р ност за реч. „За то се у пи са њу...ви део под виг“ 
(БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 61).

2.3. НАД МА ШИ ТИ. Над ма ши ва ње је по се бан об лик по ре ђе ња, ка рак те-
ри сти чан за то пи ку пе р со нал не по хва ле (КУ Р ЦИ ЈУС 1971). По ре ђе ње пред-
ста вља из у зет но би тан по сту пак умет нич ког уоп шта ва ња у сред њем ве ку32. 
Ово оп ште ме сто над ма ши ва ња или пре ва зи ла же ња при ро ђе но је хи пер-
бо ли са ном го во ру, стал ној осо би ни па не ги ри ка. Ку р ци јус на во ди је дан број 
ан тич ких и сред њо ве ков них ау то ра ко ји су се тим оп штим ме стом оби ла то 
ко ри сти ли, ме ђу њи ма и та ко гла со ви тих као што је Дан те (КУ Р ЦИ ЈУС 1971). 
Он на гла ша ва да то увек оста је са мо то пос, те да уоп ште не мо ра озна ча ва ти 
ствар но ми шље ње бе сед ни ка о пред ме ту сво је по хва ле. То пос над ма ши ва ња 
је не што што се у епи де ик тич ком бе сед ни штву под ра зу ме ва; он од го ва ра 
јед ном de co rum-у, јед ној бит ној кон вен ци ји. У окви ру те кон вен ци је не по-
зна ти се Ра ва ни ча нин кре ће на је дан за ни мљив на чин.

„А ње му бе ше по Јо си фу це ло му дре ност. По Да ви ду кро тост. По 
Со ло мо ну ра зум. Али још је и ви ши од Со ло мо на овај, јер ако и пре вас-
хо ђа ше ме ру чо веч је га је стет ства му дрост Со ло мо но ва, али баш у то ме 
тре ба ме ру има ти. Као што је оно ме пре кор, та ко је бла же но ме овом 
по хва ла. Не са мо код зе маљ ских, но и код ви шњих си ла. Јо сиф пак, у 
Егип ту скон ча ва ју ћи, си но ви ма Изра и ље вим за ве шта: то ком по се те ко-
јом ће вас по се ти ти Го спод Бог, из не си те ко сти мо је одав де. А овај бла-
же ни ни ко ме не за ве шта. Но Бо гом по кре нут но ви Изра иљ сте че се. И 
не си но ви ње го ви са мо, но и мно го на ро да од обли жњих и од даљ њих 
стра на, са би ра ху се му шкар ци и же не и де ца.“

Нео бич ност по ступ ка на шег ау то ра ов де се са сто ји у сле де ћем: Не твр-
де ћи, чак ни у уо би ча је ном ма ни ру хи пер бо ли са ног по ре ђе ња, ка ко је Ла зар 
од Со ло мо на му дри ји, осла ња ју ћи се на хри шћан ске вред но сти ко ји ма у сва-
ком тре нут ку мо же да на ђе упо ри ште у Би бли ји, Ра ва ни ча нин ис ти че ма ну 
као вр ли ну, и, од јед ном, у све тло сти ве ре, то по ста је увер љи во. Реч је о јед ној 
ре тор ској до сет ки – „ма ње је ви ше“ (по прин ци пу „слат ки ли мун“ и „ки се ло 
гро жђе“). Ла за ру, на и ме, иде дво стру ка по хва ла – имао је и му дро сти, и ме ре.

Пред мет по хва ле, по том, пре ва зи ла зи и Јо си фа, по кре нут Бо гом, во љен 
не са мо од си но ва, не го од мно гог на ро да. Tиме се, по но во, отва ра про стор 
за усло жња ва ње то пи ке и ја вља се још је дан то пос уну тар ово га. То је под-
вр ста то по са не из ре ци во сти, ко ја се са сто ји „у спе ци фи ка ци ји и ам пли фи-
ка ци ји пој ма ’сви’“. „Је дан од нај чуд но ва ти јих цвје то ва ре тор ско га сти ла 
са сто ји се у увје ра ва њу да сва ки спол и сва ка жи вот на доб сла ви Н. Н.-а“ 
(КУР ЦИ ЈУС 1971: 169). Од ве ли ке је ва жно сти, при том, да је на род са „ра зних 
стра на“ и раз ли чи тог по ла и до би. Ово се нај че шће, пре ма Кур ци ју су, сво ди 

32 O то ме ви ше код ЛИ ХА ЧО ВА 1972: 206–216.



на стал ну фор му лу om nis se xus et ae tas, док се да љи не из ко јих мно ги до ла зе 
че сто сво де на јед но ме сто ко је слу жи као pars pro to to (нај че шће је то Ин ди-
ја). За што у на шем де лу ни је та ко? У по моћ нам опет при ти че Д. С. Ли ха чов, 
об ја шња ва ју ћи те жњу пи са ца че тр на е стог и пет на е стог ве ка да по стиг ну 
пот пу ност ре чи, да оп шир ним при ча њем и ду гим опи сом отво ре уши слу-
ша ла ца, због че га по се жу за раз ла га њем ге не рич ких пој мо ва на све спе ци-
јал не пој мо ве ко ји у њих ула зе33 (оту да не сва ки род и пол, не го и му шкар ци 
и же не и де ца), а на сли чан се на чин, ана лог но то ме, мо же раз у ме ти и ис каз 
са чи њен од су прот но сти, па та ко „сви“ не до ла зе „ода свуд“, не го и „од обли-
жњих и од даљ њих стра на“.

Пре пре ла ска на сле де ћи то пос, по гле дај мо ка ко се још не ке ка рак те-
ри сти ке про сла вља ња вла да ра (пре)об ли ку ју у Сло ву. 

При ли ком про сла вља ња вла да ра уо би ча је на је по ста ла јед на фор му ла, 
пре ма ко јој је вла дар исто вре ме но и вој ско во ђа и пе сник. „Ар ха ич на по лар-
ност ’му дрост – хра брост’ фор ми ра се, у то ку то га обра та кул ту ре, у но ви, 
мно го ди фе рен ци ра ни ји об лик. На мје сто му дро сти до ла зе обра зо ва ње, пое-
зи ја, го вор нич ки дар...“ (КУ Р ЦИ ЈУС 1971: 183)34 Глав ни то пос по ста је sa pi en tia 
et for ti tu do, или, не што ка сни је (пре ко ре не сан се, чак до ро ман ти зма и ре а-
ли зма) „оруж је и на у ке“ и „пе ро и мач“ (ИСТО, 187). 

У на шем сло ву из два ја ју се, као нај ве ће вр ли не кне за Ла за ра, цѣло мо у дрїе, 
кро тость и ра зо умь. Иа ко се не по ми ње обра зо ва ње, „ра зум“ се мо же схва ти ти 
као ва ри ја ци ја то га то по са. Оно што ствар но из о ста је из по хва ле је сте мач, 
оруж је, for ti tu do.

У Хер мо ге но вим При прем ним ве жба ма схе ма за по хва лу вла да ра на-
ла же сле де ће:

„Ис пи та ћеш сва ка ко и при ро ду ду ше и те ла, и то рас по де љу ју ћи 
осо би не обе те ства ри по на о соб; узи ма ју ћи у об зир те ло, на и ме, го во ри-
ћеш ка ко је не ко леп, ве лик, брз, сна жан, а с об зи ром на ду шу – ка ко је 
пра ве дан, ра зу ман, му дар, хра бар“ (ПО ПО ВИЋ 2007: 51–52).

Све се по ме ну те осо би не при пи су ју и кне зу Ла за ру, осим по след ње.

„И мно ге и све те и ду хов не му же ве за упра вља ње жи во том као 
на став ни ке и са вет ни ке се би има ше. И мно га ле та бла го у год но про ве де, 
ино ке љу бе ћи, ни ште ми лу ју ћи, ста ре као ро ди те ље по шту ју ћи, сред ње 
као бра ћу, мла де као си но ве. Цр кве об на вља ју ћи, а дру ге из осно ва по-
ди жу ћи. И мно ге учи ни ми ло сти ње, без број не, ко је до да нас ми ни из бро-
ја ти ни пи са њу пре да ти не мо же мо“.

Као што се из од сту па ња од то по са ви ди, вр ли не су Ла за ре ве мно го 
ви ше све тач ке не го ју нач ке и вла дар ске. На овом ме сту то пи ка нам ја сно 

33 ЛИ ХА ЧОВ 1972: 142.
34 Упо ре ди:„Си ја из вик и са ста ви Ср бљем и окол ним зе мљам цар, па че же и ри тор 

Сте фан Ла за ре вић“ (при мер за од ред ни цу „ри тор“ у ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 304).
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све до чи о пер цеп ци ји ау то ра сло ва и, уоп ште ни је, о спе ци фич ном схва та њу 
лич но сти кне за Ла за ра у на шој тра ди ци ји. С об зи ром на ова кве атри бу те ко ји 
му се при пи су ју, као и на из о ста ја ње то по са хра бро сти и вој ног уме ћа вла да-
ра, и по ред то га што се у сло ву из но си де та љан опис јед не из у зет но зна чај не 
бит ке (при че му, ва ља на гла си ти, Ра ва ни ча нин успе ва да из бег не то пос хра-
бро сти, а да ипак Ла за ра при ка же као хра брог та ко као да се то под ра зу ме ва) 
и, нај зад, с об зи ром на окол но сти го во ре ња ове бе се де35, мо же се за кљу чи ти 
да је она, иа ко по свом об ли ку при па да де мон стра тив ном бе сед ни штву, по 
сво јој су шти ни ду хов на. Њу, нај ве ро ват ни је, из го ва ра ду хов но ли це, и ње на 
свр ха ни је по хва ла вла да ра, већ, пре све га, ус по ста вља ње јед ног кул та.

2.4. НЕ ИЗ РЕ ЦИ ВОСТ БО ЛА. „Ко ри јен је тих то пои, ко је сам ја та ко на звао, 
’на гла ша ва ње не спо соб но сти да се гра ди во свла да36’“ (КУР ЦИ ЈУС 1971: 168). 
Овај је то пос, за пра во, нај че шћи упра во у „жи во то пи си ма све та ца“ (исто) 
и ти пи чан је озна чи тељ ен ко ми ја стич ке фра зе о ло ги је. Обич но се од но си на 
не мо гућ ност из ри ца ња не ке ма те ри је ве за не за пред мет по хва ле – ње го вих 
вр ли на, ње го вих чу да (ако се ра ди о све то ме) и та ко да ље. У тек сту Сло ва 
на и ћи ће мо два пу та на овај то пос у две раз ли чи те ва ри јан те, од ко јих је 
пр ва „стан дард на“: „И мно ге учи ни ми ло сти ње, без број не, ко је до да нас ми 
ни из бро ја ти ни пи са њу пре да ти не мо же мо“. 

Мно го је за ни мљи ви ји, ме ђу тим, дру ги при мер, ко ји зна чај но од сту па 
од мо де ла што га је дао Кур ци јус и још јед ном нам по ка зу је ства ра лач ке 
мо гућ но сти сред њо ве ков ног ау то ра уну тар „за да тог“ то по са:

„Ово, да кле, ви дех и ја ка ко би ва. Хте дох ако је мо гућ но од ба ци ти 
сво ју не моћ. И од у пре ти се без мер ју бе де. И не ки ус клик ну ти глас кљу-
чан у стра да њу. Али што да рек нем? Ка ко да ви дим ду шев ним очи ма 
не сре ће та мом по кри ве них? Ко ће ми раз го ни ти ду бо ки тај и мрач не 
скр би облак?“ (кур зив И.П.)

Су штин ска про ме на ов де се ти че узро ка не из ре ци во сти, ко ји ни је у 
не са вла ди вој ма те ри ји, не го у пре ве ли кој пат њи. Овај би смо то пос мо гли 
на зва ти и „за не ме лост у бо лу“. Ти ме се ово оп ште ме сто укр шта са јед не 
стра не са ла мен том, а са дру ге, с то пи ком уте шног го во ра (con so la tio). Јед но 
од оп штих ме ста уте хе смо већ об ра ди ли, а ов де ће мо обра ти ти па жњу на 
дру го, при ме ре но хри шћан ском дис кур су, за ко је Кур ци јус да је при мер све-
тог Ав гу сти на: 

35 При пре но су мо шти ју кне за Ла за ра у Ра ва ни цу. О пре но су мо шти ју ви ше у: ТРИ-
ФУ НО ВИЋ 1990: 283–287).

36 Тре ба има ти у ви ду, ка да го во ри мо о ис точ но хри шћан ској тра ди ци ји, да не из ре ци-
вост за њу ни је тек то пос – она је кључ ни по јам ви зан тиј ске апо фа тич ке те о ло ги је и ти че 
се не ис ка зи во сти Бо га и сто га ну жно сти од рич ног го во ра, го во ра у ан ти но ми ја ма, или, пак, 
ћу та ња (ви де ти НЕ ШКО ВИЋ 2000, по гла вља о ми стич ком бо го сло вљу, апо фа ти зму и иси ха зму, 
као и Ма јен дорф 2008).
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„Ње го во ухо не ви си ви ше о мо јим усти ма, но ње го во га ду ха уста 
ле же крај вјеч ног из во ра...и бла жен је он без кра ја. Но, не вје ру јем да се 
то ли ко опа ја њи ме да би ме не за бо ра вио. Ти, на и ме, Го спо де, ко је га он 
пи је, спо ми њеш се нас“ (пре у зе то из: КУР ЦИ ЈУС 1971: 86).

Код не по зна тог Ра ва ни ча ни на:

„Јер по сред нас ве ру је мо да си. Ка ко те лом, та ко да кле и ду хом, 
ако и не ви дљив за нас. Не ће оти ћи од нас же ник. У не при сту пач ном је 
бла же ни. Не, при том, као у огле да лу и за го нет ки, но ли цем у ли це, при-
по ве да Бо гу о на ма и о људ ским не зна њи ма... И при пад ни мо к за ступ ни-
ку на ше му, ко га ра ди и пра зну је мо да нас све тли пра зник. Бу ди ми ло-
сти ви мо ли тве ник код вла ди ке Хри ста ста ду сво је му“.

Овај хри шћан ски то пос уте хе „по кој ни је бла жен, а ми сли и на нас“ на-
сту па не по сред но по сле то по са не из ре ци во сти (упра во не из ре ци во сти уте хе) 
у бо лу. Уте ха са ма до ла зи и ре чи се по ја вљу ју од све тог по сла те. Јер, на пи-
та ње „ко ће ми раз го ни ти мрач не обла ке“ до ла зи зна ко ви ти од го вор: „Са мо 
ти, о слат ка и ства ри и име, и пра зни ка овог ви нов ни че!“ 

Опет је (као и у при ме ру то по са до са де) на ро чи то пре о бли ко ва ње оп штег 
ме ста от кри ло су штин ски ме та фи зич ки од нос пре ма ре чи. Као што су ре чи 
бе сед ни ка мо гле да до пру до све то га, та ко се то пос не из ре ци во сти раз ре-
ша ва за хва љу ју ћи све то ме, ко ји је сво јом уте хом „по сред нас“.

Пре ђи мо, нај зад, на то пи ку ла мен та, нај у зви ше ни јих, па и нај лир ски јих37 
де ло ва овог сло ва.

2.5. УС ПЛА ЧИ ТЕ СА МНОМ ДА НАС. Ка ко су пла че ви/ла мен ти из у зет но рас-
про стра њен жа нр, не са мо у сред њо ве ко вљу, ко ји би из и ски вао да му се 
по све ти чи та ва, и не јед на, сту ди ја, огра ни чи ће мо се на уо ча ва ње по је ди них 
то по са и на чи на на ко ји су ов де упо тре бље ни.

Поч ни мо од још јед ног укр шта ња то по са: и ов де се ту го ва ње пре пли ће 
са уте хом, уто ли ко што исти бе сед ник ла мен ти ра и те ши, што и ни је та ко 
нео бич но – Ме нан дар га свр ста ва у је дан од ти по ва го во ра за мр тве: 

„A se cond type of ora tion for the dead was the spe ech of con so la tion, 
which min gled la men ta tion with ob ser va ti ons that we re in ten ded to com fort 
the be re a ved“ (MA GU I RE 1981: 34).

У Сло ву ће мо на и ћи на три ла мен та – ау тор ски, го спо ђе Јев ге ни је38 и 
си но ва. Уоп ште узев, тон ла мен та до ми ни ра чи та вим Сло вом, ко је би се и 

37 „Ако раз ми сли мо ко ли ку уло гу у ви зан тиј ској ре то ри ци има ме тар, не ће мо по гре ши ти 
ако и у ре то ри ци бу де мо тра жи ли по вре ме не тра го ве лир ског пе сни штва...“ (БЕК 1998: 143).

38 Ђор ђе Три фу но вић сма тра да се у Сло ву по ја вљу ју два пла ча удо ви це. То је мо гу ће, 
у за ви сно сти од то га ка ко чи та мо ис каз „ту жно пла че удов ству ју ћа“ – као на ја ву ње ног 
пла ча или као део ау тор ског пла ча, ка ко је и гра фич ки пред ста вље но код Т. Јо ва но ви ћа и 
ка ко се и на ма, у овом тре нут ку, чи ни ве ро ват ни је (уп. ТРИ ФУ НО ВИЋ 1968: 375).



мо гло на зва ти јед ном вр стом „над гроб ног“ сло ва, са по себ ном бо го слу жбе ном 
функ ци јом (при пре но су мо шти ју). Сем то га, ис ка зи ко ји при па да ју ла мен ту 
чи не нај ве ћи део бе се де. Сре ди шњи плач сва ка ко је онај са мог не по зна тог 
Ра ва ни ча ни на, ко ји због ду жи не ов де не ће мо на во ди ти, а ко ји у пот пу но сти 
по шту је Ме нан дро ву схе му ла мен та39. У фор му ла ма ти па „где не ста де“40 и 
„ка ко се про ме ни“ пре по зна је се је дан кла си чан по сту пак:

„Sin ce the ti me of Ho mer an es sen tial cha rac te ri stic of la ment in an ti que 
lit te ra tu re was the con tra sting of dif fe rent pe ri ods of ti me for pat he tic ef fect. 
The per son ma king the la ment eit her wo uld con trast pre sent suf fe ring with 
past hap pi ness, or wo uld re fer to the ble ak ness that awa i ted in the fu tu re“ 
(MA GU I RE 1981: 91).

Још се је дан то пос мо же пре по зна ти у сег мен ти ма тек ста ко је смо од-
ре ди ли као ла мен те. На ње га се од но си и на слов овог по гла вља ра да, ко ји 
је за пра во ци тат из на шег сло ва.

О го ре и ху мо ви и др ва ду брав на. Ус пла чи те са мном да нас... пред ста-
вља стандарднo „за зи ва ње при ро де“, којe Кур ци јус од ре ђу је као при мер по ет-
ског то по са (КУР ЦИ ЈУС 1971: 98). По ја ва по ет ског ме ста уну тар ла мен та пот кре-
пљу је тврд њу да баш ови де ло ви сло ва чи не ње го ве „нај лир ски је“ мо мен те. 
Лир ске еле мен те у ре тор ском спи су, ипак, не би ва ља ло по и сто ве ћи ва ти са 
лир ским пе сни штвом, што је по себ но „кли зав те рен“ кад су у пи та њу де ла 
из епо хе чи ји су по гле ди на „по е зи ју“ и „про зу“ раз ли чи ти од на ших и на ма, 
мо жда, још не до вољ но ја сни.

Плач „го спо ђе Јев ге ни је“ из ко је га је пре у зет ци тат са за зи ва њем при-
ро де, ма да је у од но су на пр ви, бе сед ни ков, знат но кра ћи, за слу жу је сва ку 
па жњу јер се осла ња на јед ну ве о ма раз гра на ту тра ди ци ју жен ских ту го ва-
ња, на ве ли ки низ у ко јем су, на при мер, Ан дро ма ха, Хе ка ба, Те ти да, Кли-
тем не стра, Ни о ба, Бо го ро ди ца, а код нас Је фи ми ја.41

39 ...you will de scri be the ca rryin g out of corp se, and the gat he ring of the city…Then you 
will por tray the form of the body, how he was who cast off his be a uty, the red ness of his che eks, 
the vo i ce that has been shro u ded, the down that ap pe ars wit he red, the locks of ha ir now no lon ger 
ad mi red, the pu pils and glan ces of his eyes that ha ve go ne to sle ep, and the cur ves of his eyelids, 
no lon ger cur ves but everything has col lap sed. (MA GU I RE 1981: 95)

40 Као јед на вр ста ве о ма ра ши ре ног ubi sunt мо ти ва. Уп. на при мер: „Где је слат ка 
ње го вих очи ју ти хост? Где све тло усна ма осме хи ва ње? Где је љу ба зна де сни ца, и у све му 
обил но ра ши ре на? Авај, на пра сно га пре и на че ња!“ из на шег Сло ва, са иро ниј ски ин то ни-
ра ном ва ри ја ци јом та квог вир ту о за као што је Ви ли јам Шек спир: „Авај, јад ни Јо ри че...Гд е 
су са да тво ја за је да ња, тво је ша ле, тво је пе сме, тво је му ње ви те до сет ке што су за сто лом 
ства ра ле бу ру сме ха?“ (ШЕК СПИР 2005: 177).

41 Ви ше о тре но диј ској тра ди ци ји и Је фи ми ји ном де лу у: Је зик на го ве шта ја. Ин тер тек-
сту ал но чи та ње Ту ге за мла ден цем Угље шом, Пи ли по вић 2011. Пре у зе то са: http://knji zen-
stvo.rs/ma ga zi ne.ph p?text=27, при сту пље но 10. 9. 2015.

У на шем слу ча ју, на рав но, ни је у пи та њу то пос ma ter do lo ro sa, ни ти је по сре ди из вор-
на Јев ге ни ји на ту жба ли ца, као што је то слу чај са Је фи ми јом, али ова ус по ред ба сва ка ко 
оста је зна чај на за ши ре раз у ме ва ње тра ди ци је жен ског ла мен та у на шем сред њем ве ку.
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Ту жба ли це42 у овом сло ву, као што за у зи ма ју ве ли ки про стор, за о ку-
пља ју и па жњу чи та те ља, раз ви ја ју ћи из се бе низ све но вих и но вих пи та ња. 
Раз ли чи та би се ту ма че ња мо гла из њих раз ви ти, али ће мо се ов де за у ста-
ви ти, јер је свр ха ра да би ла тек да се по ка же на чин об ли ко ва ња од ре ђе них 
оп штих ме ста у овом ре тор ском де лу и да се уо че из ве сне кон се квен це 
ко је из њих сле де.

* * *

Ис тра жи ва ње оп штих ме ста по ма же да се уте ме љи ре то рич ка при ро да 
сло ва, али и да се по ка же у ко јој ме ри је та ре то рич ност ве за на за сред њо ве-
ков ни по глед на свет, умет ност и књи жев но ства ра ње. Због то га је иза бра на 
баш то пи ка, а не не ки од дру гих, број них, аспе ка та ре то рич ке ана ли зе. 
По ку ша ли смо да ука же мо на спе ци фич но сти ко је се мо гу на ћи у по је ди-
нач ним при ме ри ма, али ко је увек оста ју у окви ру оп штег, у че му се нај бо ље 
огле да ре тор ско уме ће не по зна тог ау то ра, као и вред ност сред њо ве ков ног 
књи жев ног ства ра ла штва, ко ју увек из но ва тре ба от кри ва ти. Кљу чан је у 
том сми слу био увид у мо гућ но сти од сту па ња од то по са, њи хо вог усло жња-
ва ња и укр шта ња, а ко је све до че о уну тра шњој ди на мич но сти си сте ма сред-
њо ве ков не књи жев но сти, на су прот ри гид но сти и ста тич но сти ко је су јој 
че сто би ле при пи си ва не. Сло во о све том кне зу Ла за ру, на рав но, отва ра број-
не мо гућ но сти за дру га ту ма че ња. Би ло је по треб но уз др жа ти се и не отво-
ри ти сва вра та.

Ако и ни смо ис цр пли ви ше од ма лог де ла зна че ња ко ја су у овом тек сту 
„по хра ње на ,ˮ ни ти са зна ли мно го ви ше о на шем не по зна том Ра ва ни ча ни ну, 
уве ри ли смо се, си гур но, ка кав је ре че то чац43. На па ра док са лан на чин, 
сме шта ју ћи га у си стем стар хи ља да ма го ди на и пре по зна ју ћи баш оне еле-
мен те ко ји ма се он у тај си стем укла па, про на шли смо ње го ве спе ци фич не 
вред но сти. У ле по ту па ра док са, те, ви зан тиј ском бо го сло вљу и фи ло зо фи ји 
ве о ма бит не, ка те го ри је, узда ло се и ово ту ма че ње. 
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Ire na A. Pla o vić

SWE ET THING, SWE ET NA ME: RHE TO RI CAL NA TU RE OF 
ORA TION ON SA INT PRIN CE LA ZAR BY THE UNK NOWN MONK 

FROM RA VA NI CA

S u m  m a r y

Ora tion on Sa int Prin ce La zar, writ ten by the unk nown monk from Ra va ni ca mo-
na stery, be longs to a wi der cir cle of Ser bian me di e val ora ti ons and ot her li te rary works 
that aim at ar ti stic tran spo si tion of the Bat tle of Ko so vo and the he ro ic de ath of Prin ce 
La zar, as well as the esta blis hment of the cult of La zar as the new Chri stian martyr. This 
pa per de als with rhe to ri cal ele ments of the Ora tion, in he ri ted from the tra di ti o nal an ci ent 
rhe to ric, via byzan ti ne li te ra tu re, con cen tra ting on com mon pla ces (lo ci com mu nes) and 
the ir ro le in the pro cess of li te rary and rhe to ri cal sha ping. Using the met hod of to pi cal 
analysis, the pa per is trying to re veal the spe ci fic cha rac te ri stics of the unk nown monk’s 
wri ting style, by ex pla i ning the ways in which he ma na ged to ret hink and re form the 
mo dels that ha ve al ready exi sted, and to be in no va ti ve wit ho ut exi ting the fra me work 
that was gi ven and that was obli ga tory.

Фи ло ло шки фа кул тет 
Бе о град 
Сту дент док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти 
ire na.pla o vic @gmail.com 
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Мср Ни ко ли на П. Ту туш

ПО ЕТ СКИ ХЕР БА РИ ЈУМ СРП СКЕ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ 
ЦР КВЕ НЕ ПО Е ЗИ ЈЕ – СИМ БО ЛИ КА ДР ВЕ ТА, 
МА СЛИ НЕ И ВИ НО ВЕ ЛО ЗЕ У СР БЉА КУ *

Глав ни за да так овог ра да је сте од ре ђе ње зна че ња и функ ци је 
сим бо ла др ве та, ма сли не и ви но ве ло зе у срп ској сред њо ве ков ној 
цр кве ној по е зи ји, као и кру га све ти те ља у чи јем пред ста вља њу они 
уче ству ју. Глав но пи та ње ко је се у ве зи са овим фе но ме ном по ста-
вља је сте питањe ње го вог по ре кла – да ли је упо тре ба од ре ђе ног 
цвет ног сим бо ла про из вод не по сред ног, лич ног, или књи шког ис ку-
ства (би ло да је оно ве за но за Би бли ју или ви зан тиј ску књи жев ност), 
као и вре ме ње го вог ја вља ња у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти.

Кључ не ре чи: срп ска сред њо ве ков на цр кве на по е зи ја, сим бо-
ли ка би ља, др во, ма сли на, ви но ва ло за.

Сим бо ли ка би ља ка или цвет на сим бо ли ка у сред њо ве ков ној књи жев-
но сти мо же се из дво ји ти као по себ на ску пи на сим бо ла, чи ји се, у на у ци 
утвр ђен, круг зна че ња пре све га од но си на пред ста ве рај ских пре де ла и 
ме та фо ре об на вља ња жи во та, а с тим у ве зи и на пред ста ве све ти те ља као 
ста нов ни ка рај ског вр та (ПО ПО ВИЋ 2008: 69). У том сми слу, фло рал ни мо ти-
ви у де ли ма сред њо ве ков не књи жев но сти не ма ју функ ци ју опи сног пеј за жа, 
не го пред ста вља ју део књи жев не тра ди ци је, сти ли за ци је пре ма ан тич ким 
и би блиј ским узо ри ма (КУР ЦИ ЈУС 1996: 307). Упо тре ба фло рал не сим бо ли ке 
из ра зи то је при мет на у де ли ма срп ске сред њо ве ков не цр кве не по е зи је. Сто-
га Ср бљак1, као ри зни ца ста ре цр кве не по е зи је, за слу жу је по себ ну па жњу.

У слу жба ма, ка но ни ма и ака ти сти ма об је ди ње ним у три ма књи га ма 
Ср бља ка сим бо ли ка би ља ка оства ру је се на два на чи на. Пр ви се од но си на 
упо тре бу пој мо ва ко ји ма се озна ча ва ју де ло ви биљ ке – ко рен, из да нак, ста-
бљи ка, мла ди ца, гра на, лист, пу по љак, цвет, плод, клас, грозд, тр ње, се ме. 

* 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 (178005) под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че вић.

1 Ми сли се на све три књи ге Ср бља ка: Ср бљак I, II, III. Слу жбе, ка но ни, ака ти сти. 
Пре вео Д. Бог да но вић. При ре дио Ђ. Три фу но вић. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1970.
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Дру ги се по сти же име но ва њем са ме биљ ке, то јест биљ не вр сте. Књи жев ни 
хер ба ри јум ових де ла чи ни укуп но се дам на ест би ља ка, од ко јих је пет озна-
че но уоп ште ни јим на зи ви ма ка рак те ри стич ним за име но ва ње биљ ног све та 
(др во, тра ва, грм, ко ров, пле ва), док су оста ле пре ци зни је од ре ђе не – ло за, 
фи ник(с), ке дар, ма сли на, крин, пше ни ца, ку пи на, ру жа, ја бу ка, тр ска, вр би-
ца. По себ но се из два ја та мјан, ко ји ни је биљ ка, али на њу по сред но упу ћу је, 
с об зи ром на то да је ма те ри ја биљ ног по ре кла − аро ма тич на смо ла ко ја се 
до би ја од од ре ђе них вр ста др ве ћа (BA DU RI NA 1979: 562). Овом при ли ком реч 
ће би ти о зна че њу и функ ци ји сим бо ла др ве та, ма сли не и ви но ве ло зе.

1. Пр ва биљ ка сим бо лич ног зна че ња у Ср бља ку, а ујед но и јед на од нај-
у че ста ли јих, је сте др во. На осно ву ње го ве атри бу та ци је уо ча ва ју се два, ме-
ђу соб но опреч на, се ман тич ка зна че ња. С јед не стра не, др во се од ре ђу је као 
жи вот но/др во жи во та, пло до ви то, про цве та ло, до бро, див но, рај ско, др во 
ко ме лист не от па да, др во за са ђе но крај из во ра ду хов них или крај из во ра 
во де; с дру ге, као не плод но и др во не по слу шно сти. У оба слу ча ја сим бол 
др ве та се по ка зу је као би блиј ски тип сим бо ла, с об зи ром на то да ње го во 
сим бо лич ко зна че ње по ти че из књи га Ста рог и Но вог за ве та.

Умет нич ка ре ше ња сим бо ла др ве та жи во та/жи вот ног др ве та пи са ца 
ста ре срп ске цр кве не по е зи је пред ста вља ју па ра фра зе би блиј ског тек ста, 
пр вен стве но Пр ве књи ге Мој си је ве (2: 9), Књи ге про ро ка Је зе ки ља (47: 12), 
От кри ве ња све тог Јо ва на Бо го сло ва (2: 7; 22: 2; 22: 14). На осно ву ње га др во 
жи во та схва ће но је као оно ко је је Бог за са дио у рај ском вр ту за јед но са др ве-
том по зна ња до бра и зла („И учи ни Го спод Бог, те ни ко ше из зе мље сва ка ква 
др ве ћа ле па за гле да ње и до бра за је ло, и др во од жи во та усред вр та и др во 
од зна ња до бра и зла“ (Пост. 2: 9)).2 У том сми слу, сим бо лич ко зна че ње др ве-
та жи во та од но си се на пред ста ву рај ских пре де ла и бо га тог жи во та у цар-
ству не бе ском.

Та ко ђе, ста ро за вет но др во жи во та са сво јим ле ко ви тим пло до ви ма (Јез. 
47: 12; От кр. 22: 2) ту ма че но је и као пра сли ка Хри ста и ев ха ри стиј ских 
да ро ва (ЈО ВА НО ВИЋ 2009: 36), ко ји, по пут жи во то дав них пло до ва, пру жа ју 
чо ве ку веч ни жи вот (Јн. 6: 54). 

Та ква зна че ња у Ср бља ку има ве ћи на сим бо ла др ве та жи во та – све ти-
те љи ко ји се до во де у ве зу са др ве том жи вот ним, ко ји се на зи ва ју Еде ма ду-
хов ног др ве том, др ве том пло до ви тим ко ме лист не от па да, пред ста вље ни 
су као бо го и за бра ни ко ји су до се гли рај ске ви си не и по ста ли њи хо ви ста-
нов ни ци. Ови сим бо ли ве зу ју се за Ису са Хри ста, по том за ро до на чел ни ка 
пр ве срп ске ди на сти је Сте фа на Не ма њу и ду хов ног па сти ра срп ског на ро да 
Све тог Са ву, за Све тог Пе тра Ко ри шког, а у де ли ма по све ће ним све ти те љи ма 
по ро ди це Бран ко ви ћа, за Све ту мај ку Ан ге ли ну. Ја сно је да је реч о зна чај ним 
вла да ри ма и др жав ни ци ма, по то њим све ти те љи ма срп ске цр кве, ко ји су у 

2 Сви на во ди из Све тог пи сма до не ти су у пре во ду Ђу ре Да ни чи ћа и Ву ка Стеф. Ка-
ра џи ћа.
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исто ри ји срп ског на ро да има ли ва жну уло гу у очу ва њу ње го ве др жав но сти 
и на ци о нал ног иден ти те та – „но си о ци др жав не по ли ти ке и вла сти нај ве ћи 
су по бор ни ци чи сто те ве ре све до про па сти срп ске др жа ве“ (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 
1970: 147). Из у зе так чи ни Све ти Пе тар Ко ри шки, „је ди ни све ти тељ ра не 
срп ске фе у дал не др жа ве ко ји ни је при па дао вр хо ви ма ни све тов не ни цр-
кве не хи је ра р хи је“ (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1970: 186). Ње го во пу сти ња штво, као на чин 
сти ца ња хри шћан ске вр ли не и до сти за ња рај ског вр та, ис так ну то је ме та фо-
ром др ве та у до ли ни уз др жа ња. Иде ја о њи хо вој пра вед но сти и бо го и за бра-
но сти на гла ша ва ла се упо тре бом, по ред оста лих, и сим бо ла др ве та жи во та. 
Ње го вим по сред ством они су озна че ни као прав до љу би ви и хри сто љу би ви 
за штит ни ци сво га на ро да ко ји су сво јим ово зе маљ ским жи во том за слу жи-
ли да на ста не цар ство не бе ско – од све тов них вла да ра и ду хов них во ђа они 
по ста ју све ти те љи-за штит ни ци.

Ме ђу тим, у За јед нич ком ка но ну Све то ме Си ме о ну и Све то ме Са ви на 
осам гла со ва сим бол др ве та жи во та, осим што упу ћу је на рај ски врт, не по-
сред но озна ча ва и хри шћан ску ве ру као је ди ни истин ски пут ко јим се до 
ње га сти же:

„др во жи во та у ср цу љу ди сво јих
за са ди ве ру не по роч ну,

и као рај кра сни цр кву сво ју по ка зао је си“
(СР БЉАК I: 399).

Др во пло до ви то, про цве та ло, до бро, за са ђе но крај из во ра ду хов них, 
крај из во ра во да, сим бол је пра вед ни ка чи ја је вр ли на про цве та ла и да ла 
свој плод (Пс. 1: 3). Мо тив плод но сти ја вља се као би тан чи ни лац ове ску пи-
не сим бо ла. Круг све ти те ља пред ста вље них овим сим бо лом ве ћи је у од но су 
на онај об у хва ћен сим бо лом др ве та жи во та. По ред Све тог Си ме о на, Све тог 
Са ве, Све те мај ке Ан ге ли не, ту су и Све ти кнез Ла зар и Све ти Јо а ни ки је 
Де вич ки. Бит но је ис та ћи да се син таг ма крај из во ра во да ду хов них, то јест 
крај из во ра ду хов них, ве зу је ис кљу чи во за Све тог Са ву, чи ме се по себ но на-
гла ша ва обе ле же ност ње го вог све тов ног жи во та ду хов ном де лат но шћу.3

На ве де ни сим бо ли др ве та има ју по зи тив ну ко но та ци ју − по мо ћу њих ан-
ти ци пи ра се сли ка ра ја као не бе ског оби та ва ли шта пра вед ни ка, рај ског lo cus-а 
amo e nus-а, вр та са из во ром све же во де, буј ним ра сти њем и оби љем цве ћа 
(ПО ПО ВИЋ 2008: 69), ко ји се од ли ку је плод но шћу. С тим у ве зи сва ка ко је и на-
зи ва ње Хри ста за са ди те љем (СР БЉАК II: 145) и ра са ди те љем (СР БЉАК I: 423).4 

3 Све ти Са ва је не сум њи во нај зна чај ни ја лич ност у исто ри ји срп ске сред њо ве ков не 
цр кве и кул ту ре, на зи ван је срп ским про све ти те љем, ар хи е пи ско пом и учи те љем, а по себ не 
за слу ге су му се при пи си ва ле за про по ве да ње је ван ђе ља, због че га је упо ре ђи ван са апо-
сто лом Па влом и Хри стом (СР БЉАК I: 71) (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1970: 160, 162, 167, 172).

4 Рај ски врт у Ср бља ку сим бо лич ки се пред ста вља и као ви но град и жит ни ца, што та-
ко ђе има сво је би блиј ске уз о ре, по пут Је ван ђе ља по Јо ва ну (15: 1−15) и Је ван ђе ља по Ма те ју 
(3: 12), а пра вед ни ци као ло за ко ја ра ђа до бар плод и пше ни ца ко ја да је до бру же тву. Христ 
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Њи хо вом упо тре бом срп ски пи сци кре ћу се уну тар ри зни це сим бо ла на сле-
ђе не из би блиј ског тек ста и ви зан тиј ске књи жев но сти, бу ду ћи да је та ква 
ви зи ја ра ја пред ста вља ла оп ште ме сто ви зан тиј ске тра ди ци је (ПО ПО ВИЋ 2008: 
69), а да из вор но до ла зи из Све тог пи сма. Но ви не се мо гу пре по зна ти у сим-
бо лич ком пред ста вља њу хри шћан ске ве ре као др ве та жи во та за са ђе ног у 
ср ца вер ни ка. У том сми слу, др во, то јест не по роч на ве ра, мо же има ти уло гу 
ле стви ца ко је во де ка не бу и веч ном жи во ту, на ро чи то ка да се у об зир узме 
јед но од нај у оп ште ни јих сим бо лич ких зна че ња др ве та, а то је да пред ста вља 
ве зе ко је се ус по ста вља ју из ме ђу не ба и зе мље (GER BRAN − ŠE VA LI JE 2009: 172). 

Др во не по слу шно сти и др во не плод но ни су че сти сим бо ли ста ре срп ске 
цр кве не по е зи је, ја вља ју се све га по јед ном, а та ко ђе пред ста вља ју па ра фра-
зе би блиј ског тек ста. Др во не по слу шно сти ста ро за вет но је др во по зна ња 
до бра и зла, ме та фо ра пр вог људ ског гре ха и не по што ва ња Бо жи јих за по ве сти 
(Пост. 2: 9; 2: 17; 3: 3). Умет нич ко ре ше ње Те о до си ја Хи лан дар ца, са ста вља-
ча За јед нич ког ка но на Све то ме Си ме о ну и Све то ме Са ви на осам гла со ва, 
под ра зу ме ва ко ри шће ње не га тив ног сим бо ла у свр ху ве ли ча ња све ти те ља 
– све ти те ље ва пра вед ност, уз др жа ност и вер ност по твр ђу ју се ње го вим пра-
вим из бо ром оли че ним у не ку ша њу пло до ва са др ве та не по слу шно сти:

„Не од др ве та не по слу шно сти ви со ко у мљем,
већ од др ве та жи во та, Хри ста, оку сив

и за Хри стом по шав, Си ме он“
(СР БЉАК I: 397).

Већ на осно ву по ре ђе ња са др ве том пло до ви тим, ја сно је да др во не плод-
но сим бо ли зу је гре шни ка, оно га чи ји је род рђав и без вр ли не. Се ча не плод ног 
др ве та и ње го во са го ре ва ње у ог њу пред ста вља ју по ср ну ће и крај гре шни ка 
(Мт. 3: 10; 7: 17−19). Сто га је са свим ра зу мљив по кај нич ки и за бри ну ти тон 
бо го бо ја жљи вог ко ји пре о вла да ва раз ви је ном сли ком не плод ног др ве та ко ме 
пре ти ва тра ог ња:

„Се ки ра што је при ко ре ну
смрт се ку ћи при бли жи се,

др ве ту не плод ном пре те ћи спа ље њем,
усреп ти, ду шо мо ја,

и ти, ср це мо је, по тре си се,
пло до ве по ка ја ња при не си ва пи ју ћи,
по ште ди ме, Го спо де, и спа си ме“

(СР БЉАК I: 305).

2. Ма сли на је још јед но од би блиј ских др ве та сим бо лич ког зна че ња 
ко је се ја вља у Ср бља ку. Ње но сим бо лич ко бо гат ство је ве ли ко – од но си се 

као за са ди тељ и ра са ди тељ пра вед ни ка је сте онај ко о њи ма бри не и ко ме они на вре ме при-
но се свој плод, а ис ти ца њем да је не ки све ти тељ за са ђен ње го вом ру ком ука зу је се на пра-
вед ни ко ву бо го и за бра ност и на ње гов бо го у го дан жи вот. 



на мир, плод ност, очи шће ње, сна гу, по бе ду и на гра ду (GER BRAN − ŠE VA LI JE 
2009: 549). У хри шћан ској сим бо ли ци пр вен стве но се сма тра сим бо лом пра-
вед ни ка ко ји је бо гат до брим де ли ма (Јер. 11: 16) и сим бо лом ми ра − ма сли-
но вом гран чи цом у кљу ну го лу би це озна чен је крај по то па и пре ста нак 
опа сно сти од во де (Пост. 8: 11) (ТО ДО РО ВИЋ 1970: 418).

Срп ски све ти те љи ко ји се по и сто ве ћу ју са ма сли но вим др ве том су Све-
ти Си ме он, Све ти Са ва, Све ти Си мон, Све ти краљ Ми лу тин, Све та мај ка 
Ан ге ли на Бран ко вић, Све ти ар хи е пи скоп Мак сим Бран ко вић и Све ти де спот 
Јо ван Бран ко вић. 

Ма сли на је би ла ве о ма це ње на због сво је ду го веч но сти и ле по те (ЈО-
ВА НО ВИЋ 2009: 43). Ипак, пле ме ни тост ма сли не нај ви ше се при пи су је ње ној 
плод но сти, сто га је нај у че ста ли ји сим бол пло до ви те/плод не ма сли не– у 
истом сми слу ја вља се и по ред бе на син таг ма и ро ди у Ду ху све том као ма-
сли не др во (СР БЉАК I: 241). Мо тив плод но сти од но си се на ду хов но бо гат ство 
пра вед ни ка, на њи хо ва бо го у год на де ла ко ри сна чи та вом на ро ду и на њи-
хо ве хри шћан ске вр ли не:

„и ро ди у Ду ху све том као ма сли не др во
све ште на ти че да“

(СР БЉАК I: 241);
„Плод на ма сли на, Си ме о не,
ве ре пра во шћу по ка за се“

(СР БЉАК I: 345).

Пло до ви том/плод ном ма сли ном на зи ва ју се Све ти Си ме он, Све ти Са ва 
и Све ти краљ Ми лу тин, док, ка да је реч о пред ста ва ма све ти те ља по ро ди-
це Бран ко вић, умет нич ко ре ше ње пи сца го то во увек под ра зу ме ва упо тре бу 
име ни це гра на/гран чи ца/мла ди ца, осим у јед ном слу ча ју, ка да се Све ти де-
спот Јо ван Бран ко вић пред ста вља као „др во ма сли но во крај из во ра во де“ 
(СР БЉАК III: 119).

Угра ђи ва ње мо ти ва ма сли не у све ти те љев лик и у по што ва ње ње го вог 
све тач ког кул та по сти же се и на осно ву пле ме ни то сти уља ко је се до би ја 
од пло да ма сли не. Та ко се чу до ми ро то че ња мо шти ју Све тог Си ме о на и Све-
тог Си мо на, као зна ме ње Бо жи је при сут но сти (Пост. 28: 16−19), умет нич ки 
ре ша ва по ре ђе њем све ти те ље вог ми ра са уљем пло до ви те ма сли не ко јим 
осве шта ва и по ма зу је вер ни ке ко ји му при но се мо ли тву:

„као ма сли на пло до ви та ва и сти ну ја вио си се,
сад уљем ми ра сво га осве шта ваш
твој спо мен, Си ме о не, што по ју

и мо ле мо ли тва ма тво јим Ису са чо ве ко љуп ца
да про све тли и спа се ду ше на ше“

(СР БЉАК I: 141, 143);
„и као ма сли на по ма зу јеш ли ца вер них ко ји ва пи ју:
Го спо да пој те де ла и пре у зно си те на све ве ко ве“

(СР БЉАК III: 337).
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Исто зна че ње, као зна ме ње чу до твор ства и ујед но и по твр де све тач ких 
од ли ка, има и сле де ћи при мер у ко ме се по јам ми ло сти, због гла го ла ко ји 
уз ње га сто ји, мо же схва ти ти као по ме ну то ми ро то че ње мо шти ју Све тог 
Си ме о на:

„као ма сли на што ми лост ис та че
ја вио се је си“

(СР БЉАК I: 193).

Уље ма сли но вог пло да би ло је це ње но и због при ро де све тло сти ко ју је 
са го ре ва њем да ва ло (ЈО ВА НО ВИЋ 2009: 43). Та ње го ва фи зич ка од ли ка пре сли-
ка ва се и на сим бо лич ком пла ну ви дљи вом у зна че њу чи на ми ро по ма за ња. 
На и ме, по ма за ње све тим ми ром, у овом слу ча ју ми ром мо шти ју Све тог 
Си ме о на, сим бо ли зу је бо жан ско при су ство и рас про сти ра ње бо жан ске све-
тло сти (GER BRAN − ŠE VA LI JE 2009: 578). У том сми слу, од ве ли ког је зна ча ја и 
мол ба вер ни ка упу ће на Све том Си ме о ну да ње го вим по сред ством Го спод 
про све тли њи хо ве ду ше. Ова ко по сма тра но, по и сто ве ћи ва ње све тог ми ра 
са уљем пло до ви те ма сли не има бо га то зна че ње. По твр ђу је га и зна че ње уља 
ко јим се по ма зу је при ли ком све те тај не кр ште ња – оно се сма тра пред ста вом 
пле ме ни те ма сли не, Хри ста, на ко ју се но во кр ште ни при це љу је и по пут но ве 
гра не осло ба ђа од „ди вље ма сли не без пло да све тло сти“ (ЈО ВА НО ВИЋ 2009: 43).

Све ти те љи по ро ди це Бран ко вић на зи ва ју се др ве том ма сли но вим за-
са ђе ним крај из во ра во де (Све ти де спот Јо ван), гра ном ма сли но вом при не том 
Хри сту (Све ти ар хи е пи скоп Мак сим), мла ди ца ма ма сли но вим (Све ти ар хи-
е пи скоп Мак сим и Све ти де спот Јо ван), или им се као на гра да при но се 
но во на ра сле ма сли но ве гран чи це (Све ти ар хи е пи скоп Мак сим). Функ ци ја 
пр ва два на ве де на сим бо ла ма сли не је сте да ис так не пра вед ност, пре да ност 
и по жр тво ва ност име но ва них све ти те ља, док се син таг ма мла ди це ма сли но ве 
од но си на пле ме ни тост њи хо вог по ре кла:

„Ја ви ла се је си као ко рен бла го плод на
и ис пу сти нам мла ди це ма сли но ве,

Мак си ма све ште ног и Јо ва на пра вед ног“
(СР БЉАК III: 25).

Упо тре ба пој ма мла ди це 5 пр вен стве но је мо ти ви са на на ме ром да се два 
име но ва на све ти те ља пред ста ве као из дан ци до брог ко ре на, то јест као по-
том ци ча сне и бо го у год не по ро ди це, ко ја је срп ској цр кви по да ри ла све ти-
те ље, Све ту мај ку Ан ге ли ну Бран ко вић и Све тог Сте фа на Бран ко ви ћа. 

5 Сим бол мла ди це ја вља се три пу та и екви ва лен тан је сим бо лу гра не/гран чи це и 
из дан ка/из ник ну ћа, за раз ли ку од ко јих се, уме сто за сим бол ко ре на, увек ве зу је за сим бол 
ма сли но вог/до брог др ве та – ма сли но вом мла ди цом пред ста вља ју се Све ти ар хи е пи скоп 
Мак сим и Све ти де спот Јо ван Бран ко вић (СР БЉАК III: 25), као и ду хов но уса вр ша ва ње Све тог 
кра ља Ми лу ти на (СР БЉАК II: 81), док се мла ди цом до брог др ве та на зи ва Све ти Са ва (СР БЉАК 
III: 215).



Ме ђу тим, при но ше ње но во на ра слих ма сли но вих гран чи ца све ти те љу 
по ро ди це Бран ко вић, ко ји се на зи ва но вом сад ни цом, по ред то га што се мо же 
раз у ме ти као знак по што ва ња и про сла вља ња све ти те ља (СР БЉАК II: 467), 
мо же се раз у ме ти и као на сто ја ње са ста вља ча хим но ло шких са ста ва по све-
ће них Бран ко ви ћи ма да ове све ти те ље до ве ду у ве зу са ди на сти јом Не ма њи-
ћа, пр вом срп ском вла дар ском ди на сти јом, про сла вље ном као све то род ном 
и бо го и за бра ном, пред ста вља ју ћи их као њи хо ве на ста вља че. У на у ци је већ 
ука за но на па ра ле лу ко ја се ус по ста вља из ме ђу ак тив но сти вла ди ке Мак-
си ма на кул тур ном и ду хов ном пла ну са ди на сти јом Не ма њи ћа, пр вен стве но 
са Све тим Си ме о ном и Све тим Са вом (ТО МИН 2007: 218−226),6 а сим бо ли ка 
би ља у цр кве ној по е зи ји ја вља се као још јед но сред ство за ње но ис ти ца ње, 
при че му атри бут но ви има уло гу но си о ца зна че ња. То по твр ђу ју и дру ги 
при ме ри у ко ји ма се Бран ко ви ћи на зи ва ју „но во за са ђе ном сад ни цом“ (СР БЉАК 
III: 97), „опет об но вље ном гра ном пло до но сном“ (СР БЉАК II: 455), „но вим 
про цве та њем“ (СР БЉАК II: 415; СР БЉАК III: 97), „но вим про све тље њем“ (СР БЉАК 
III: 135), „об но вље њем“ (СР БЉАК II: 421). 

По себ ну па жњу при вла чи сим бол сад ни це ко ји се ко ри сти ис кљу чи во 
за пред ста вља ње све ти те ља Бран ко ви ћа. Она се од ре ђу је као сад ни ца мно-
го цвет на и пло дом из о бил на, сад ни ца за са ђе на у дво ри ма Бо га што ве се ли 
че да, сад ни ца но во за са ђе на у рај ском вр ту, мно го кра сна сад ни ца за са ђе на 
у рај ском на се љу. Сим бо лом сад ни це по ро ди ца Бран ко вић та ко ђе на сто ји 
да се пред ста ви као на ста вљач оних кул ту р них и ду хов них вред но сти ко је 
су не го ва ли Не ма њи ћи.

3. ВИ НО ВА ЛО ЗА. Пред ста вља ње вла дар ских ди на сти ја, пре све га ди на-
сти је Не ма њи ћа, а за тим и Бран ко ви ћа, нај че шће је оства ри ва но по сред ством 
би блиј ских ме та фо ра ло зе, ко ре на, из дан ка, цве та, пло да, на осно ву че га се 
мо же за кљу чи ти да је сим бо ли ка би ља има ла бит ну функ ци ју у фор му ли са-
њу вла дар ске иде о ло ги је (ПО ЛО ВИ НА 2014: 52). При то ме, сим бол ви но ве ло зе 
ја вља се као раз ви је ни ји, с об зи ром на то да иде ја о ди на сти ји као ло зи ко ја 
се гра на че сто об у хва та и ме та фо рич ка зна че ња ко ре на, из дан ка, гра не, цве-
та, пло да/гро зда, као и тр ња и пле ве, ко ји се ја вља ју као ње ни опо зи ти.

Сим бол ви но ве ло зе та ко ђе има сво је би блиј ске уз о ре – у Је ван ђе љу по 
Јо ва ну (15: 1−15) Исус Христ се бе на зи ва чо ко том, сво га оца ви но гра да ром, а 
сво је след бе ни ке ло зом ко ја ра ђа до бар род; у Је ван ђе љу по Ма те ју (21: 28−46), 
у па ра бо ли о ви но гра да ри ма уби ца ма, ви но град озна ча ва цар ство Бо жи је, 
ко је ће, пр во бит но по ве ре но Је вре ји ма, пре ћи дру ги ма (GER BRAN − ŠE VA LI JE 
2009: 512); у Је ван ђе љу по Мар ку (12: 6) Бог је ви но гра дар ко ји од свог си на 
тра жи да оби ђе ње гов ви но град (GER BRAN − ŠE VA LI JE 2009: 512). 

6 Иде ја по ве зи ва ња ове две ди на сти је би ла је при сут на и у ико но гра фи ји, на фре ска ма 
и ико на ма (ТО МИН 2007: 226−229). Исте ду хов не скло но сти ко је су де ли ли Све ти Са ва и вла-
ди ка Мак сим до ве ле су и до ства ра ња слич ног ико но граф ског ти па, „ко ји по не кад ни је са мо 
у спо ља шњим обе леж ји ма не го чак и у фи зич кој слич но сти два ли ка“ (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1970: 224).
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Ло за је зна чај на и због свог пло да, гро жђа, од ког се до би ја ви но, је дан 
од ев ха ри стиј ских да ро ва ко ји, по сред ством све те тај не при че сти, ве ру ју ћем 
обез бе ђу ју веч ни жи вот. Та ко по сма тра на, ви но ва ло за по и сто ве ћу је се са 
ста ро за вет ним др ве том жи во та и ње го вим спа со но сим пло до ви ма, а са мим 
тим ука зу је и на рај ске пре де ле као од ре ди ште пра вед ни ка. По ре ђе ње Хри-
ста са ло зом та ко ђе је за сно ва но и на по и сто ве ћи ва њу ви на са ње го вом ис ку-
пи тељ ском кр ви (Мт. 26: 26−29), ко ја се на зи ва ви ном Но вог за ве та (ЈО ВА-
НО ВИЋ 2009: 40).

Ло за се сто га сма тра сим бо лом бо га тог зна че ња – њо ме се озна ча ва не-
бе ски по сла ник, Христ и ње го ва Цр ква, као и од нос из ме ђу Бо га и ње го вог 
иза бра ног на ро да, то јест хри шћа на. С тим у ве зи сва ка ко је и Но је во са ђе ње 
ви но гра да на кон за вр шет ка по то па (Пост. 9: 20). 

У Ср бља ку сим бол гро зда/гро зја/гро жђа нео дво јив је од сим бо ла ви но ве 
ло зе – у слу ча је ви ма ка да ло за ни је не по сред но име но ва на, на ње но при су-
ство упу ћу је по јам ви но гра да (СР БЉАК I: 163; СР БЉАК III: 73, 309). Ло за се 
од ре ђу је као мно го плод на, пра во слав не ве ре ло за, ло за бла го ча шћа, ло за ве ре, 
плод на ло за, ло за исти ни та што ис та че ви но спа сно, ло за ча сна, ло за бла-
го цвет на, ло за Ду хом све тим за са ђе на, ло за све та; грозд као зрео, грозд 
чи сто те, грозд чи стот ни, гро жђе/грозд/гро зје ви но гра да спа сно га, гро жђе 
бла го ча шћа, гро жђе кра сно. 

Круг све ти те ља на ко је се по ме ну ти сим бо ли од но се чи не Све ти Си-
ме он (ло за и грозд), Све ти Са ва (ло за и грозд), Све ти Си мон (ло за и грозд), 
Све ти Сте фан Бран ко вић (ло за), Све та мај ка Ан ге ли на Бран ко вић (ло за), Све-
ти ар хи е пи скоп Мак сим Бран ко вић (ло за и грозд), Све ти де спот Јо ван Бран-
ко вић (ло за и грозд). Из при ло же ног ви ди се да је мо тив ло зе и ње ног гро жђа 
ис кљу чи во ре зер ви сан за све ти те ље вла дар ских ди на сти ја, Не ма њи ће и 
Бран ко ви ће. Ме та фо рич ним из јед на ча ва њем ди на сти је са ло зом ко ја ра ђа 
до бре пло до ве ис ти че се иде ја о ње ној бо го и за бра но сти и све то род но сти 
(МАР ЈА НО ВИЋ ДУ ША НИЋ 1997: 111−117).

У срп ској сред њо ве ков ној по е зи ји ло за пре у зи ма и сим бо лич ко зна че-
ње ста ро за вет ног мо ти ва Је се је вог раз ли ста лог ста бла (ло зе) (Ис. 11: 1−2), 
ко је се нај пре од но си на Хри сто ву ге не а ло ги ју по чо веч јој ли ни ји, као и на 
Бо го ро ди цу, ко ја је Хри ста и све хри шћа не за че ла по ми ло сти Бо жи јој (ЈО-
ВА НО ВИЋ 2009: 36; GER BRAN − ŠE VA LI JE 2009: 180). На зи ва ју ћи се ло зом све ти-
те љи ди на сти је Не ма њи ћа на сим бо лич ком пла ну до во де се у ве зу са са мим 
Ису сом Хри стом – ро до на чел ник Сте фан Не ма ња пред ста вља се као ло за-из-
да нак Је се је ва ко ре на, а Све ти Са ва као њен плод:

„ве се ле ћи при ђи те да по хва ли мо сло жно
по доб ни ке из дан ка Је се је ва ко ре на,

бо го за са ђе ну гра ну,
ло зу бла го ча шћа, Си ме о на бла жи мо,

од ко је грозд чи стот ни, Са ва све све ште ни из ра сте“
(СР БЉАК II: 91).



Ме ђу тим, та ко ђе ка да је реч о све ти те љи ма Не ма њи ћа, сим бол ви но ве 
ло зе не ма са мо уло гу да ука же на све тост њи хо вог по ре кла, не го и да ис так-
не зна чај њи хо вих де ла на по љу за шти те и осна же ња пра во слав не цр кве. У 
тим при ме ри ма сим бол ло зе од но си се упра во на пра во слав ну ве ру. У стил-
ским ре ше њи ма овог ти па не из о ста ван је сим бол тр ња је ре си/тр ња зла7, 
не га ти ван сим бол са зна че њем пре пре ке и те шко ће (GER BRAN − ŠE VA LI JE 2009: 
989), ко ји се се ман тич ки су прот ста вља сим бо лу ло зе. У раз ви је ној сли ци 
пред ста вља ња Све тог Си ме о на као за са ди те ља ло зе пра во сла вља по сред ством 
сим бо ла тр ња им пли ци ра се сим бо лич ко очи шће ње не плод ног тла ко је по-
том по ста је бо жан ски ви но град. По вод за фор му ли са ње сим бо ла тр ња као 
тр ња је ре си сред њо ве ков ни пе сник сва ка ко је про на шао у жи во ту Сте фа на 
Не ма ње – у ње го вој бор би са бо гу ми ли ма. Уло гом ви но гра да ра и за чет ни ка 
по бо жно сти сво га на ро да, Све ти Си ме он се још јед ном по и сто ве ћу је са Ису сом:

„ра дуј се, бла го ча шћа по чет ку љу ди ма сво јим
из ко јих тр ње је ре си ис ко ре нив

пра во слав не ве ре ло зу за са дио је си“
(СР БЉАК I: 151, 153).

Ка да је реч о Све том Си ме о ну бит но је на гла си ти да је „иде ја ло зе и 
ње ног жи во твор ног ра ста до би ла сво је оте ло тво ре ње, а то су ствар не ло зе 
про цве та ле око Си ме о но вог сту де нич ког и хи ла дар ског гро ба“, ко ји ма су 
се при пи си ва ле, а хи лан дар ској се још увек при пи су ју, чу до твор на, ис це-
ли тељ ска свој ства (ПО ПО ВИЋ 2008: 72). 

Та ко ђе, сим бол ви но ве ло зе успе шно је упо тре бљен и у ис ти ца њу из ве-
сног обе леж ја ду хов ног жи во та Сте фа на Не ма ње − стал на ми сао о про ла-
зно сти и свр шет ку ово зе маљ ског упо ре ђе на је са ло зом ко ја се чвр сто др жи 
свог ослон ца, што се мо же сма тра ти ино ва ци јом срп ског пи сца:

„јер се чвр сто с то бом здру жи ла
као плод на ло за

се ћа ње на смрт у по шће њу тво ме“
(СР БЉАК I: 423).

За слу ге Све тог Са ве ко је се ве ли ча ју у ње му по све ће ним де ли ма цр кве-
не по е зи је, за раз ли ку од за слу га ње го вог оца ко је, по ред сфе ре ду хов ног, за ла-
зе и у сфе ру све тов ног, од но се се ис кљу чи во на ње гов рад на по љу ду хов но сти 
и цр кве ко ји за циљ има утвр ђи ва ње пра во слав ног уче ња у срп ском на ро ду:

„тр ње зла ис ко ре нив ши
ло зу ве ре за са дио је си,

7 Сим бол тр ња увек озна ча ва пре пре ку ко ја пра вед ни ка не у спе шно оме та у сти ца њу 
хри шћан ских вр ли на, би ло да је реч о је ре си, злу, стра сти ма, гре ху или жи во ту ме ђу не вер-
ни ци ма: тр ње је ре си, тр ње зла, тр ње зло ће, тр ње стра сти, тр ње гре ха, ру жа у тр њу. 
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и ре ка ма уче ња тво га на па јан
рај бо го са зна ња се рас про стре“

(СР БЉАК I: 345).

У Слу жби Све том Си ме о ну Те о до си ја Хи лан дар ца, у ње ном де лу у 
ко ме се отац и син за јед но про сла вља ју, нај ве ће њи хо во де ло пред ста вља се 
раз ви је ном ме та фо рич ном сли ком у ко јој цен трал но ме сто за у зи ма ју сим-
бо ли ви но гра да, као цар ства не бе ског, и гро зда – исти ни те ве ре, при че му 
функ ци ју ко ју је у прет ход на два при ме ра имао сим бол тр ња, пре у зи ма сим-
бол пле ве8:

„јер пле ву зло ча шћа иш чу пав ши,
бла го ча шћем од га ји ше љу де сво је,

и на пло ди ше пра во вер јем,
јер исти ни тог ви но гра да Хри сто ва

грозд зрео исти ни ту ве ру
на ста бљи ка ма че да сво јих но се,

од ко јег, вер ни, је ду ћи
на ве се ље ску пи мо се
и њи ма мо ли мо се“
(СР БЉАК I: 161, 163).9

Пред ста вља њем све ти те ља по ро ди це Бран ко вић сим бо лом ви но ве ло зе 
(Све ти де спот Сте фан, Све та мај ка Ан ге ли на, Све ти ар хи е пи скоп Мак сим, 
Све ти де спот Јо ван) и ње ног гро зда (Све ти ар хи е пи скоп Мак сим, Све ти де-
спот Сте фан) на сто ји се ус по ста ви ти ве за са вла дар ском ди на сти јом Не ма-
њи ћа, са Све тим Си ме о ном и Са вом, као њи хо вим ча сним и све тим пре ци ма, 
а са мим тим и ука за ти на њи хо ву све то род ност и бо го и за бра ност:

„Си ме о на пре по доб ног и све ти те ља Са ве
ти ја вио си се, оче, ло за исти ни та

што ис та че ви но спа сно“
(СР БЉАК II: 481).

Мо тив ис та ка ња ви на спа сног/ра ђа ња гро жђа ви но гра да спа сног/из-
ник ну ћа гро зда ви но гра да спа сног чест је чи ни лац пред ста ве име но ва них 
све ти те ља Бран ко ви ћа. Сим бол ви на ов де је та ко ђе сим бол оду хо вље ња и 

8 Сим бол пле ве нај ре ђи је фло рал ни сим бол срп ске сред њо ве ков не по е зи је, ја вља се 
са мо јед ном (СР БЉАК I: 161). Би ло да се схва та као от па дак при вр шид би жи та (Мт. 3: 12), или 
као си но ним за ко ров (што је мо гу ће ако се у об зир узме гла гол иш чу па ти ко ји уз ње га 
сто ји), пле ва но си не га тив но зна че ње. Та ко ђе, овом сим бо лу мо же се при пи са ти и зна че ње 
сим бо ла тр ња као пре пре ке и те шко ће.

9 Сим бол ста бљи ке ко ји је при су тан у на ве де ном од лом ку има зна че ње по то ма ка, 
као што је то слу чај и са сим бо ли ма гра не/гран чи це, из дан ка/из ник ну ћа и мла ди це. Ја вља 
се све га два пу та (СР БЉАК I: 163; СР БЉАК III: 275).
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опле ме ње ња, сим бол бо жан ске спо зна је – но во за вет но ви но је дан је од ев ха-
ри стиј ских да ро ва, хра на бе смрт но сти, ис ку пи тељ ска крв Спа си те ља (Мт. 
14: 24), чи ме се не из о став но об у хва та и по јам жр тве и по јам бо жан ске ми-
ло сти. У том сми слу, све ти тељ ко ји као ло за ис та че ви но спа сно или је као 
гро жђе/грозд ви но гра да спа сног је сте пра вед ник ко ји је по сред ством сво јих 
ду хов них вр ли на отво рио вер ни ци ма пут ка спа се њу, то јест онај ко ји се 
на ла зи уну тар Бо жи јег ви но гра да.10

4. На осно ву ре че ног мо же се за кљу чи ти да по ље зна че ња сим бо ли ке 
на ве де них би ља ка у сред њо ве ков ној књи жев но сти за ла зи у све аспек те ду-
хов ног жи во та – би љем се по сре ду ју вред но сти ко је се у хри шћан ству це не, 
са ма хри шћан ска ве ра, по хва ле и мо ли тве ко је се упу ћу ју све ти те љи ма, 
иде ја ра ја и пра вед ни ка, као и осно ва хри шћан ског уче ња, иде ја о вас кр се-
њу чо ве ко ве ду ше. Пред ста ве ово зе маљ ског жи во та, као про ла зног и про-
па дљи вог, и ду хов ног, као веч ног, ве о ма успе шно и ве о ма сли ко ви то се 
пред ста вља ју фло рал ним сим бо ли ма. Функ ци је ко је се до де љу ју сим бо-
ли ма др ве та, ма сли не и ви но ве ло зе од но се се на из град њу вла дар ске идео-
ло ги је и култ про сла вља ња све ти те ља, као и на култ ре лик ви ја у окви ру 
ње га.

Све на ве де не биљ ке-сим бо ли сво је по ре кло има ју у Све том пи сму. 
Умет нич ка ре ше ња сред њо ве ков них пе сни ка не рет ко ожи вља ва ју по сто је ће 
сим бо ле но вим зна че њи ма, али ни ка да не из ла зе из њи хо вог „за да тог“ зна-
чењ ског оп се га – мо же се ре ћи да га ши ре или про ду бљу ју спрам сво јих 
по тре ба. Но ва зна че ња сим бо ла до ла зе и као при род на по сле ди ца пе ва ња о 
но вим све ти те љи ма хри шћан ске цр кве, као што су то би ли срп ски све ти-
те љи, при че му по себ ну па жњу за вре ђу ју сим бо ли ко ји се од но се на пред-
ста вља ње Све тог Са ве и све ти те ља по ро ди це Бран ко вић.

На осно ву вре ме на по ја вљи ва ња у срп ској сред њо ве ков ној по е зи ји као 
ста ри ји сим бо ли из два ја ју се др во, грозд, лоза, ма сли на, тр ње, пле ва, при-
сут ни су од XI II ве ка; као но ви ји – мла ди ца (крај 1380. го ди не), сад ни ца 
(крај XV ве ка).11

Пре по знав ши у би љу и цве ћу ве ли ки сим бо лич ки по тен ци јал, сред њо-
ве ков ни пе сни ци са чи ни ли су је дан је дин ствен по ет ски хер ба ри јум, ко ји на 
по се бан на чин уво ди у су шти ну сред њо ве ков ног цр кве ног пе ва ња. По ка-
зав ши се као стил ско сред ство спо соб но да и нај ду хов ни је са др жа је сли ко-
ви то из ра зи, сим бо ли ка би ља ја вља се као но си лац нај ва жни јих са др жа ја 
цр кве не по е зи је, због че га јој се у сред њо ве ков ној књи жев но сти до де љу је 
при ви ле го ва но ме сто.

10 Сим бол ви на ја вља и са мо стал но и увек озна ча ва спа се ње: СР БЉАК II: 73, 83, 85; 
СР БЉАК III: 69. 

11 Да ти ра ње по ја ве сим бо ла да то је пре ма вре ме ну на стан ка де ла у ком се по пр ви пут 
у срп ској цр кве ној по е зи ји ја вља. О то ме ви ди: ТРИ ФУ НО ВИЋ 1970а: 271−366.

О раз во ју сим бо ла срп ске цр кве не по е зи је ви де ти и: ТРИ ФУ НО ВИЋ 1970б: 43−45.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

Ис. – Књи га про ро ка Иса и је
Јез. – Књи га про ро ка Је зе ки ља
Јер. – Књи га про ро ка Је ре ми је
Јн. – Све то је ван ђе ље по Јо ва ну
Мт. – Све то је ван ђе ље по Ма те ју
От кр. – От кри ве ње Све тог Јо ва на Бо го сло ва (Апо ка лип сис)
Пост. – Пр ва књи га Мој си је ва (По ста ње)
Пс. – Псал ми Да ви до ви
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UDC 821.163.41-31.09 Vidaković M.

Др Ср ђан В. Ор сић

ЛИК СТРАН ЦА У РО МА НИ МА 
МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА

Хро но ло шки са гле да ва ју ћи ро ма неск но ства ра ла штво Ми ло-
ва на Ви да ко ви ћа (1780–1841), јед ног од за чет ни ка срп ског ро ма на 
као жан ра и ње го вог нај зна чај ни јег пред став ни ка у пр вој по ло ви ни 
19. ве ка, има го ло шким ис тра жи ва њем ли ко ва странaца на сто ји мо 
да пред ста ви мо и Дру гост као ка те го ри ју ко ја са др жи, ин тен ци о нал-
ни или но вим чи та њем на кнад но при до дат, ху мор ни по тен ци јал. 
Кроз за вре ме на стан ка де ла спре ци фич ну ау то ро ву ка рак те ри за-
ци ју ли ко ва, уви ђа мо и ути ца је и зна чај ко ји су се из овог бо га тог 
опу са пре не ли на оста ле српcке де вет на е сто ве ков не ро ма но пи сце. 

Кључ не ре чи: Ми ло ван Ви да ко вић, ро ман, има го ло ги ја, ка рак-
те ри за ци ја, ху мор.

1. УВОД. Ми ло ван Ви да ко вић (Не ме ни ку ће 1780–Пе шта 1841), „пр ви 
пи сац у но вој срп ској књи жев но сти ко јег је Ср би ја да ла“ (СКЕР ЛИЋ1967: 150) 
и пр ви срп ски бест се лер пи сац (ЕРА КО ВИЋ 2011), ау тор је ко ји је у 19. ве ку 
био си но ним за ро ма но пи сца, ра до чи тан, пре штам па ван и при су тан на 
књи жев ној сце ни, оми љен по себ но код ши ро ке чи та лач ке пу бли ке, упр кос 
про ти вље њу и ма ли ци о зно сти ву ков ске стру је. Пре вред но ва но и по но во 
про чи та но, ства ра ла штво пи сца за ко јег је још 1987. Са ва Да мја нов, на кон 
го то во век и по не ги ра ња вред но сти ро ма но пи шче вог до при но са, убе дљи-
во до ка зао да је у до ми нант ним сег мен ти ма сво га ра да мо дер ни ји од Ву ка 
(ДА МЈА НОВ 2002), ја сно је пре зен то ва но у из бо ру на сло вље ном ро ма но пи шче-
вим име ном (ВИ ДА КО ВИЋ 2011), а у на шем ис тра жи ва њу, ба ви ће мо се сег мен-
том Ви да ко ви ће вог ра да ко ји до са да ни је при вла чио ве ћу па жњу – ли ком 
стран ца у свим ње го вим ро ма ни ма. Пра те ћи кроз де ла овог плод ног ро ма-
но пи сца раз вој срп ског ро ма на као жан ра, ко јим се до Сте ри ји ног Бо ја на 
Ко со ву 1828. Ви да ко вић је ди ни код нас и ба вио, сли ку стран ца кроз ње гов 
опус ће мо пра ти ти хро но ло шки, на сто је ћи да осве тли мо сва ки лик ко ји у 
свом пред ста вља њу дру го сти кри је и ху мор ни по тен ци јал. 



2. ЛИК СТРАН ЦА У УСА МЉЕ НОМ ЈУ НО ШИ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. Пр ви ро ман 
Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Уса мље ни ју но ша, об ја вљен је 1810. го ди не. Упра во 
чи ње ни ца да Ми ло ван Ви да ко вић већ у свом пр вом ро ма ну мо ра да се до так-
не ко сов ске тра ге ди је из 1389. го ди не, ја сно по зи ци о ни ра и јед ну од упо ри шних 
та ча ка срп ске има го ло ги је, сли ку Тур чи на, ко ја је го то во не из о став но од са мог 
по чет ка екс пли цит но не га тив на1. Уста но вив ши на по чет ку ро ма на да су Ср би 
„са ми се би Тур ци би ли, и да је на ша не сло га узрок про па сти на шег ота ча ства“, 
јед но став ном и ра зу мљи вом за ме ном тер ми на не при ја тељ и Тур чин, Ви да ко-
вић опи су ју ћи узро ке и по сле ди це ко сов ске тра ге ди је чи ни и још јед ну има-
го ло шку ре фе рен цу, ко ја је из на шег угла по сма тра ња, у тан ко ћут ним пре ми-
са ма ом ни то ле рант ног 21. ве ка, го то ва да бу де про гла ше на ра си змом, али 
ко ја на нај бо љи ху мор ни на чин опи су је јед ну без из ла зну си ту а ци ју: „Ву ка 
са да прав да ти, зна чи то ли ко као кад би ко прао Ара пи на са пу ном“ (ВИ ДА КО ВИЋ 
2010: 20). Пред ста ва о Тур чи ну и Ара пи ну у њи хо вом пр вом по ја вљи ва њу у 
срп ском ро ма ну 19. ве ка, пре не се на је из на ше на род не епи ке, уз то да се епи-
тет црн уз Ара пи на то ли ко сро дио, да и ка да је из о ста вљен, у свој сво јој не га-
тив ној ко но та ци ји је у пот пу но сти под ра зу ме ван. У ро ма ну, у сце ни у ко јој је 
дат опис су сре та за ро бље ног Та мер ла на и Ба ја зи та, „оног сви ре пог ла ва из 
Ази је што је зи нуо на цео За пад“, у ко јој Ба ја зит го во ри Та мер ла ну да ће са 
њи ме по сту па ти исто она ко ка кав би и ње гов по ло жај су жња био да је он до пао 
ша ка та тар ском еми ру, тј. да ће га ко ри сти ти као по сто ље при уз ја хи ва њу и 
си ла ску са ко ња, Ни ко дим ту ма чи свом мла дом при ја те љу ову сце ну опи сом 
у ко јој ре ли гиј ску раз ли ку хри шћа на и му сли ма на за ме њу је ци ви ли за циј ска 
дис тан ца Евр о пља на и вар ва ра2: „Ето, ви диш ка кви су вар вар ски оби ча ји и 
ка ко по сту па звер ска си ла; код вар ва ра за ко на не ма по ко јим се упра вља ти 
ва ља и без ко јих чо век не ки пут би ва го ри не го звер“ (ВИ ДА КО ВИЋ 2010: 28).

1 На кон ви дов дан ског су ко ба из 1389, „по при ште бит ке по ста ло је сим бо лом жр тво-
ва ња, а про гла ше њем кне за Ла за ра за све ти те тља и Ко со во је до би ло епи тет све те срп ске 
зе мље. Ко сов ска бит ка по ста ла је срп ски an te mu ra le chri sti a ni ta tis, а кнез Ла зар је до био 
ау ру хри шћан ског му че ни ка, (...) ко ја је у из град њи мар ти ро ло шког све ти тељ ског кул та 
кне за Ла за ра об ли ко ва ла и од го ва ра ју ћу сли ку ње го вих не при ја те ља и ег зе ку то ра – Ту ра-
ка. На тај на чин ство ре ни су и вер ба ли зо ва ни ко ре ни пред ста ве о Тур ци ма Осман ли ја ма 
ко ји ће у ка сни јим вре ме ни ма до би ти сво је пу не обри се и до дат но се раз ви ја ти под раз ли-
чи тим окол но сти ма и ути ца ји ма“ (ŠU I CA 2010: 290). 

2 С об зи ром на вас пи та ње, лек ти ру и уоп ште схва та ње све та Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
ја сно је да он ову па ра ле лу оства ру је пра те ћи и европ ски обра зац, у ко јем је се сли ка вер ског 
дру гог за ме ње на сли ком не по мир љи ве ци ви ли за циј ске раз ли ке, а ко ја и у европ ској књи-
жев ној и кул тур ној тра ди ци ји ко рен ву че од до га ђа ја ко ји се збио на тлу да на шње Ср би је: 
„Пре крет ни цу од но са евр оп ских си ла и Тур чи на пред ста вља Кар ло вач ки мир (1699), бу ду-
ћи да је то пр ви слу чај да је Тур чин по зван да уче ству је на јед ном европ ском кон гре су. Но, 
упр кос сла бље њу вој не прет ње, Тур чин је и да ље до жи вља ван као кул тур на прет ња. Сто га 
је Евро па на ста ви ла же сто ко да про го ни сво га бив шег осва ја ча. Иа ко су мно ги то по нов но 
до ба осва ја ња и цар ства до жи вља ва ли као ста ру ре ин кар на ци ју вер ских ра то ва, бив ши 
не вер ник про мет нуо се у вар ва ри на. Од но сно, ре кло би се да је, у сми слу вид не раз ли ке 
Евро пе од Тур чи на, ре ли ги ју за ме ни ла ци ви ли за ци ја“ (JE ZER NIK 2010: 17). 
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На на ред ним стра ни ца ма сво га де ла, Ми ло ван Ви да ко вић у при чу и у 
срп ски ро ман 19. ве ка уво ди „стал ног Дру гог срп ске књи жев но сти 19. ве ка, 
не из бе жни лик Цин ца ри на“ (МИ ЛА НО ВИЋ 2012: 79). Сте ре о тип ни лик цин цар-
ског, да на шњим реч ни ком ре че но, ма лог при вред ни ка, у овом ро ма ну пред-
ста вља пе кар кир Ста вра ко ји, ка ко то већ и сам сте ре о тип на ла же, из сво јих 
лич них ин те ре са има аспи ра ци је на брак са мно го мла ђом и леп шом де вој-
ком, у овом слу ча ју мла дом Ми ле ном. На овај на чин, Ви да ко вић је на тра гу 
пред ста ва о Цин ца ри ма у срп ској гра ђан ској по е зи ји 18. ве ка, али и пред ста-
вља ка мен те ме љац сли ке ко ја ће се кроз цео 19. век по на вља ти3. Као и при 
сва ком пред ста вља њу Цин ца ра, и код опи са ли ка кир Ста вре ау тор се не 
су здр жа ва да ху мор ном епи зо дом опи ше цин цар ски, по нај че шће сит ним 
стра сти ма обе ле жен ка рак тер. Та ко у ово ме ро ма ну, Ви да ко вић кир Ста вру 
сли ка као тр бу ша стог про ждр љив ца, ко ји по себ ну страст га ји пре ма мла дом 
кај ма ку, због ко је га се че сто тру ди да нео па жен уђе у мле кар ни цу и у истом 
ужи ва. Ка да је га зда ри ца јед ном при ли ком ре ши ла да без бед ност сво јих 
млеч них пре ра ђе ви на оси гу ра и гво жђем, ло вач ком сту пи цом за кур ја ке, 
кир Ста вра је био пр ва ште то чи на ко ја се на при пре мље ну зам ку ухва ти ла4. 
Већ од пр ве по ја ве у срп ском ро ма ну, ја сно је да ка ри ки ра ни срп ски ко јим 
про го ва ра лик Цин ца ри на има за циљ да га трај но као стран ца обе ле жи5. 
На рав но, у скла ду са ау то ро вом по е ти ком, ро ман се за вр ша ва, као и сви оста-
ли, срећ ним за вр шет ком, и ове има го ло шке сли ке пре ста вља ју са мо увод у 
ње го во да ље ства рал штво, ко је у оста лим де ли ма има ги нар ну ге о гра фи ју 
срп ског ро ма на 19. ве ка про ши ру је на број не дру ге на ро де и пре де ле.

3. ЛИК СТРАН ЦА У ВЕ ЛИ МИ РУ И БО СИЉ КИ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. Ро ман ко ји 
је усле дио од мах на кон Уса мље ног ју но ше, Ве ли мир и Бо сиљ ка, об ја вљен 1811, 

3 „У срп ској гра ђан ској ли ри ци 18. ве ка че сте су осу де Цин ца ра. Нај че шће се осу ђу је 
брак мла дих Срп ки ња и ста рих и бо га тих Цин ца ра. (...) Цин ца ри су по ста ли кон ку рен ти у 
еко ном ском и со ци јал ном по гле ду. Они ула зе у књи жев ност да би би ли од ба че ни као дру ги; 
ре кон стру и шу ћи сли ку о Цин ца ри ма, срп ски књи жев ни ци ће упор но по на вља ти сте ре о-
тип ну сли ку њи хо вих не га тив них осо би на. При ме ри за то су Ви да ко ви ћев кир Ста вра, Сте-
ри јин кир Ди ма и Или ћев кир Лам бре“ (МИ ЛА НО ВИЋ 2012: 120). 

4 „Али ето ти кир Ста вре! Ла га но отво ри мле кар ни цу, пак она ко по сле руч ка, ка ко је 
спа вао био, бу но ван уђе у ва јат и, бу ду ћи да му је тр бух ве ли ки, не ви де шта је пред њим, 
док на је дан пут пуф! с па пу чом на бо сој но зи те у гво жђе. Ста не га си ро ма ха ур лик по мле-
кар ни ци. При тр чи мо ми де ца, гле да мо кроз про зор ка ко се му чи, сте ње и грч ки не што псу је, 
а не мо же од тр бу ха до бро да се при диг не и гво жђе ски не. Де ца об ле ћу око вра та, ви чу кил 
Ста вја, кил Ста вја, ухва тио се у гво жђе! На ту ви ку ђи пи ма ће ха и, она ко ср ди та што су 
је про бу ди ли, по тр чи с то ја гом к мле кар ни ци, а кир Ста вра по ми сли да ће ње га. Не го спо ја, 
да од Бо га на ђеш! По ви че си ро мах, на то она по гле да и ка да га ви де у гво жђу, ухва ти се од 
те шка сме ха за тр бух, пак сед не на зе мљу. Он си ро мах ви че: Аман, го спо ја, имас ду су мо ре! 
Оди да ми по мо зес, пак се он да смеј бре! Ка ква си зе на, Бо зе мој! Сто ти је вул гар, ја пла-
цем, а оно се сме је!“ (ВИ ДА КО ВИЋ 2010: 80–81). 

5 „Цин ца рин го во ри ло шим срп ским је зи ком. Ти ме се по ја ча ва ње го ва дру гост, он се 
на тај на чин из ми че на ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји“ (МИ ЛА НО ВИЋ 2012: 81). 
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до но си чи та ла штву при чу у ко јој мла ди Ве ли мир, син Бо го сла ва Ву ка ши-
но ви ћа, слу ге на дво ру гра фа од Руд ни ка6, до па да роп ства, те би ва про да ван 
и ку по ван, осло ба ђан и бе гом спа ша ван, те пре ко Вар не, Ца ри гра да, Егип та 
за вр ша ва на по слет ку у Цр ној Го ри, док са дру ге стра не, пу те ше стви је Ме-
ди те ра ном исто вре ме но про ла зи и ње го ва дра га Бо сиљ ка. 

Као роб, мла дић у кон такт до ла зи са до та да го то во не по зна тим ли ком 
у на шој књи жев но сти: до брим и ду шев ним Тур ци ма. Ро бу ју ћи са два мла да 
Јер ме ни на, са ко ји ма ни је због је зич ке ба ри је ре мо гао у раз го вор да сту пи, 
пу ту ју ћи га ли јом од Вар не ка Ца ри гра ду, на бро ду до ла зи у кон такт и са 
два мла да Тур чи на7. Вас пи тан у де тињ ству на дво ру, са по зна ва њем грч ког 
и при сут ним би блиј ским ре ми ни сцен ци ја ма, Ве ли мир успе ва да се у стра-
шном по ло жа ју у стра ном све ту обра зо ва њем из диг не из те шке си ту а ци је, 
да стек не при ја те ље и да са пу та у роп ство по не се и пу то пи сне ути ске о љу-
ди ма и пре де ли ма. Мла ди и при ја тељ ски на стро је ни Тур ци, уз опа ску да у 
Ца ри гра ду „има ви ше хри сти ја на не го на ши“, и да „оно ћеш ви ди ти што 
ниг да ни си ви дио и оно ћеш чу ти што ниг да чуо ни си“, го во ре Ве ли ми ру и 
да по ку ша бег из роп ства, у ко јем би они на сва ки на чин гле да ли да му по-
мог ну. При мив ши да ро ве од оца сво јих мла дих при ја те ља, Ве ли мир се са 
њи ма са жа ло шћу „прем да су Тур ци“ ра ста је, да би да ље био про дан „до бром 
и по бо жном чо ве ку“ Му си, код ко је га као је дан од број них слу га вре ме про-
во ди ра де ћи на ле пом има њу на остр ву. 

Ро бов ски пред рад ник на остр ву, иа ко му је у тек сту по све ћен сра змер но 
ма ли про стор, цен трал на је има го ло шка фи гу ра ово га де ла. Слу жив ши ту 
„па ра па си ју ве ру, ко ји је у роп ству већ ома то рио“, Ве ли мир о ње му оста вља 
де та љан за пис8, по ко ме се ви ди да ова кав лик мо ра да бу де пот пу ни апа трид. 

6 Ро ма но пи шче ва ве ли ка сло бо да у ства ра њу ов де се ви ди и у прак си, јер он ау стриј-
ске ти ту ле де ли срп ским сред њо ве ков ним вел мо жа ма, да би њи хо во го спод ство до вео у 
та да ак ту ел ну ра ван дру штве не хи је рар хи је.

7 „Ста ри јем бја ше име Ју сип, а мла ђем Ибра им. Ста ри ји је по не што знао срп ски, но 
гре че ски зна ли су обо ји ца до бро. Ја, бу ду ћи да сам од учи те ља гре че ски та ко ђер при лич но 
био на у чио, пу стим се с њи ма у раз го вор; ко је срп ски, ко је гре че ски, мо гли смо је дан дру-
гом ми сли из ра жа ва ти. Они та ки поч ну са мном дру же ски и не ви но по сту па ти као да смо 
се бог зна од кад по зна ва ли. По ми слим у се би: Свја та не ви но сти, ти у сва ком пле ме ну и 
у ро ду цар ству јеш, но оле са мо до тле док стра сти ни су то бом овла да ле. Бо же бла ги, 
за што да че ло вјек при род ну ову не ви ност, ко ју при пер во му во зра ста сво га сте пе ну по лу чи, 
не за дер жи? (...) Тко је то му узрок? Тко би игда ре као да ови мла ди ћи хри сти јан ски ни су 
вос пи та ни! Пад ну ми Спа си те ља слат ке ре чи: Ако не бу де те као де ца, не ће те ући у цар-
ство не бе сно“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1982: 45).

8 „Ови је се звао Ађа ли ја. Ко га је за ко на и ро да био бог би га знао, је зик је сва ки по не-
што знао, а ни јед ним го во ри ти упра во ни је мо гао. Но не ве ру јем да је ика кав за кон мо гао 
има ти, кад је она кав био. До полд не би се ка зи вао да је Тур чин, а по полд не, кад би се отре-
скао и опио, ка же се да је хри сти ја нин. Но, исти ну ре ћи, да је са ми не ки че ло вје че ски лик 
на се би имао, а на ра ви ју са свим је бе сло ве сни био. А да је мо рао с на ми она ко по сту па ти, 
не ка би, но са мо би по ка за ти се бе код на стој ни ка вер на и рев њи ва, ор јат ски нас је му чио. 
У ње му је ду ша цр на мо ра ла би ти“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1982: 48).
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Стра нац ко ји се по све му из два ја, слу жи код Ви да ко ви ћа и као лик ко јим 
се чи та ла штву ја сно до зна ња да је да не ко ко не ма ни род, ни ве ру, ни је зик 
ко ји би сма трао сво јим, не мо же би ти ни на ка кав на чин ока рак те ри сан не го 
по ме ну том син таг мом па ра па си ја ве ра. При пре ман за да ље обра зо ва ње, по-
ли гло та и за свој уз раст еру ди та, Ве ли мир ја сно да ни је у фи зич ким по сло-
ви ма мо гао пред ста вља ти ика кво по ја ча ње. Ипак, сво ме го спо да ру при ра стао 
је ср цу слу же ћи га као двор ски слу га, те је бла го на кло ни Му са хтео да га 
по тур чи и пру жи му шан су да та ко у слу жби да ље на пре ду је. Иа ко све стан 
сво га по ло жа ја, срп ски мла дић твр до при ста ву сто ји и из ја вљу је: „Не ћу 
Тур чин би ти, ни ти ону њи хо ву кад тур че це ре мо ни ју по ди ћи ма кар гла ву 
на ра ме ни ви ше не но сио“.

У да љем то ку рад ње, ау тор кроз ди ја лог пу сти ња ка и сво га ипак не-
по тур че ног про та го ни сте из но си по но во ау то-сли ке о исто риј ској не сре ћи 
ко ја је по сле бо ја на Ко со ву за де си ла наш на род, скре ћу ћи па жњу на сег мент 
ко ји је, по ред „ху до ду ши ја не срећ ног Вол ка“, пре су дио на шој сред њо ве ков-
ној си ли и сла ви9, а на шу про паст мла ди Ве ли мир са ме ра ва са про паш ђу 
грч ком, о ко јој му учи тељ та ко ђе оста вља свој има го ло шки суд10. Ипак, и 
ка да је нај те же, не тре ба оча ја ва ти, јер и Ср бе и Гр ке че ка бо ља бу дућ ност, 
„они ће ду се опет про бу ди ти и по те ћи ће во да опет ку да је те кла, што ве ле 
на ши Сер бљи“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1982: 102).

На по слет ку, срп ски мла дић сти же и до Егип та, у ко јем по но во успе ва 
да, иа ко се та мо на ла зи не сво јом во љом, ужи ва у под не бљу у ком се об рео, 
али и да ље за до јен срп ством сво ју из гу бље ну до мо ви ну осе ћа као је ди ну и 
нај леп шу. У да љим сво јим аван ту ра ма, сре ће мла ди и већ ис ку сни пут ник 
ко нач но и сво је су на род ни ке, ко ји од мах са по но сом и у ту ђи ни ис ти чу сво-
је по ре кло: „Ми смо пра ви Сер бљи, као и сам што си, из Цер не Го ре, ако си 
кад за ме сто Ник ши ћи чуо“. Са тим љу ди ма и ме ђу њи ма, ко ји су „је ди ни 
од про чи Сер ба ља у не за ви си мо сти от Тур чи на за о ста ли“, у њи хо вој по стој-
би ни на кра ју Ве ли мир и за вр ша ва сво је пу то ва ње, об рев ши се за јед но са сво-
јом и са Бо сиљ ки ном по ро ди цом ме ђу хе ро ји ма ко ји ње га, бив шег сла ба шног 

9 „На ши пра о ци да су се и по лак у на у ки ко ли ко у ору жи ју тру ди ли не би, во и сти ну, 
ово по том ци њи о ви до че ка ли, али они ни ка кво га на у ки вку са има ли ни су. А на ро ду ко ји 
се про све шче ни је и ну жни за кон не уво де ко ли ко је сил ни ји то ли ко, та пре та по сле, мо ра 
по ста ти не срећ ни“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1982: 74).

10 „Гр ци су слав неј ши на све ту на род ка ко у ору жи ју та ко и у на у ки био. Њи ма ће се 
има ти за што, до кле год је ро да че ло вје че ског на зе мљи, бла го да ри ти, оба че на псо ле док њи 
гор дост по ква ри. Гр ци по след њег вре ме на у срав ње ни ју с пер ви ма је два се мо же ре ћи да 
су њи о ви по том ци. Јер бо по том ци сла вом прет ков сво ји во згор де се, по ста ну о се би ви со-
ко ум ни и, као да они и без тру да му дрост ону и сва ку до бро де тељ прет ков сво јих на сле ди ти 
мо гут, ста ну о на у ки сла бо ра ди ти, о бла го сто ја ни ју цар ства ле њи во про ми шља ти. Уве ду 
ко је ка кве игре и за ба ве, све но ве и но ве оби ча је и уве се ље ни ја. От ову да је сле до ва ла рас-
кош, ко ја им дух ра сла би. Пре да ду се стра стем и пад ну у жен ску мја кост, од ко је је су ли се 
до бра ожи да ва ти мо гла сљед стви ја? Они су са да, као и ми, со жа ље ни ја до стој ни. Вар ва рин 
до ђе и све по да се по ко ри“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1982: 75). 
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и не ве штог, на у ци окре ну тог мла ди ћа, због хра бро сти у бо ју са Тур ци ма 
на кра ју ро ма на сво јим вој во дом из а би ру.

4. ЛИК СТРАН ЦА У ЉУ БО МИ РУ У ЈЕ ЛИ СИ ЈУ МУ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. У цен-
трал ном ро ма неск ном оства ре њу Ви да ко ви ће вог опу са, тро том ном Љу бо ми ру 
у Је ли си ју му (1814, 1817, 1823), на ла зе се сли ке ко је су по доб не пред ста вља њу 
пр вен стве но Ср ба и у оста лим ро ма ни ма ово га ау то ра, те јед на но ва и за ни-
мљи ва има го ло шка фи гу ра и епи зо да да та у ли ку још јед ног ис ка ри ки ра ног 
стран ца не ја сног по ре кла. Де ло под на сло вље но Све то зар и Дра ги ња, чи ја 
пр ва књи га је сме ште на у „пре кра сном ме сту, у ти хој пу сти њи“, тј. у те сал-
ском се лу у ко јем се Љу бо мир Со ко ло вић об рео, пре пле те ни је низ при ча о 
из гу бље ни ма и про на ђе ним чла но ви ма јед не мно го број не по ро ди це. Док се 
ра ста вље ни срод ни ци кроз де ло гу бе, тра же и са ста ју, сли ке о Ср би ма ко је 
да ју Ср би и дру ги се ре ђа ју, а ме ђу њи ма на ла зи се и јед на по сло ви ца: „Ба-
да ва ме је, ве ли срп ска по сло ви ца, отац на у чио, да ја дру гог не ва рам, кад 
ме ни је на у чио да се чу вам, да ме дру ги не пре ва ри“ (ВИ ДА КО ВИЋ 2011: 53).

Ме ђу стра ним го сти ма ко је у свом до му уго шћа ва ста ри Ха ри тон (ка ко 
је Љу бо мир сво је име на грч ки пре вео, ка да је ин ког ни то пре шао гра ни цу 
и на ста нио се у Те са ли ји), ис ти че се и је дан у је сен при сти гао стра нац11. 
Том мла дом и уче ном чо ве ку, при том си ну фран цу ског га стар бај те ра у 
Ср би ји, Љу бо мир по ка зу је го сто прим ство и за др жа ва га пре ко зи ме у сво-
ме до му, у ко ме мла дић под у ча ва де ча ке у до ма ћин ству фран цу ском је зи ку 
и му зи ци. Ис пла ћен и по ча шћен, из кул ту ри и вас пи та њу окре ну тог срп ског 
до ма у Грч кој, пре ко Ду бо ров ни ка би ва от пра вљен за сво ју, та да са ви шком 
рад не сна ге су о че ну, пра по стој би ну, а рад ња ро ма на сти же до по ми ња ног 
цен трал ног има го ло шког ли ка, учи те ља Па р ме ни о на, код ко је га је у Ати ни 
квар тир за да ље обра зо ва ње сво јих мла дих уку ћа на Љу бо мир про на шао. 

Ока рак те ри сан као ста рац од пе де сет и че ти ри го ди не (на ис тој стра ни-
ци ро ма на на ко јој је три де сет че тво ро го ди шњи Фран цуз мла дић, јер у том 
тре нут ку у вре ме ну, тј. 1814, то ли ко има го ди на и сам ау тор де ла), учи тељ 
је опи сан као „до ста до бар, у ра зним на у ка ма ис ку сан, знао је срп ски но по-
ква ре но, и у пре да ва њу при ли чан је био, но ве ли ки сре бро љу бац, ни кад се 
но ва ца на си ти ти ни је мо гао“ (ВИ ДА КО ВИЋ 2011: 93). Ста рац на рав но, као и 
сви Цин ца ри ма по доб ни и цин цар ски ли ко ви, же ли да сту пи у брак са мно го 
мла ђом и леп шом де вој ком. Да би се учи нио по де сни јим за мла до же њу, 
бри је бра ду и бр ко ве, не би ли свој фи зич ки из глед под мла дио. Мла ди ћи 

11 „Ро дом из Па ри за, пре сто ни це у Фран цу ској, и пра ви Фран цуз, млад чо век око сво је 
34 го ди не, по име ну Жан. Срп ски је знао чи сто го во ри ти. На Љу бо ми ро во пи та ње, ка же да 
је још као ма ли с оцем сво јим у Ал ба ни ју до шао, ко ји раз у мев ши, да се у во је ној слу жби 
код кра ља Сте ва на сил ни Фран цу зи на ла зе, пре ђе у Ср би ју и сту пи и сам у вој ску, у ко јој 
сре ћан бу де и до би је за хра брост сво ју у ра ту са Бу га ри ма ле по до сто јан ство, но за тим с 
кра љем у јед ној би ци с Гр ци ма пред ње го вим очи ма пад не. Ка же да ље за се бе да је био у 
пе тој вој сци му зи кант, као што су се по сле о том и уве ри ли да је у свир ци вр ло ис ку сан“ 
(ВИ ДА КО ВИЋ 2011: 92, 93).



ко ји ма је код ње га по го ђен стан, ње го ву из не над ну про ме ну лич ног опи са 
до жи вља ва ју као фи зич ко на гр ђи ва ње, а исто вре ме но, стар чев ба што ван 
ше рет ски по вла ђу је стар цу и са мо хра ни ње гов „до бро на ква шен“ его ком-
пли мен ти ма: „На мо ју ду шу, не би вам ни ка ква нај леп ша го спо ђи ца у гра-
ду за ме ри ти мо гла. (...) Као год Ба хус! Још сте леп ши од ње га“ (ВИ ДА КО ВИЋ 
2011: 96). Схва тив ши као ком пли мент то што са да у очи ма по сма тра ча из-
гле да као ста ри рим ски бог плод но сти, ве ге та ци је, жи во та, ви на и ужи ва ња, 
а не раз у мев ши да је „ко мич но у сме ја чу, у по сма тра чу“ (BO DLER 1979: 242), 
у со ли ло кви ју му на сво ме – на рав но – ис ква ре ном срп ском, стaрац иза зи ва 
ко ми чан ефе кат12. Онај ко ји у очи ма дру гих из гле да као „су ви пањ“, и за 
ко га, ако успе у сво јим на ме ра ма, ода би ру по сло ви цу да и „ме двед нај леп шу 
кру шку по је де“ и ко га по тен ци јал на мла да, де вој ка Ми ли са, сво јом „ку гом“ 
на зи ва, у свом по на ша њу до вољ но је др зак и са мо у ве рен да се ре ша ва да од 
де вој ке и дру го, мла ђе и при ме ре ни је дру штво рас те ру је. Ипак, учи тељ 
сво ју удва рач ку ка ри је ру за вр ша ва сце ном у ко јој му фи нал ни урес ње го ве 
ве штач ке дру ге мла до сти, ба ро ка (пе ри ка) са гла ве од ле ће на врх др ве та баш 
у тре нут ку ка да сво јим из гле дом по ку ша ва да осво ји мла ду де вој ку и од ње 
оте ра дру гог мла ди ћа. Док се он бо ри да ту пе са др ве та не ка ко на зе мљу 
ски не, и по кри је сво ју от кри ве ну гла ву, ко ја се бе ли „сва го ла, као те ле ћа 
кад се оба ри“, те на по слет ку се и сам на др во ус пи ње, око ње га се оста ли 
ста ну „од те шка сме ја ва ља ти по тра ви“, и тек ка да он увре ђен оде, от кри ва 
се ње го во пра во по ре кло13. На рав но, мла да де вој ка не до па да на кра ју ша ка 
ста ром Ал ба не зу, не го до би ја спрам се бе при ли ку, а у са мом ро ма ну, уз по-
је ди не ре чи те ау то-сли ке (нпр, „На шла си ко ће пред жен ском кле ча ти! Мо ја 
дра га! Ти то од Ср би на не ћеш до че ка ти, јер они ни су ку ка ви це“ (ВИ ДА КО ВИЋ 
2011: 176), те је дин ствен лик ан дро ги ног Пла ди ћа14, сти же се и до са мог кра ја 
ово га де ла рад ње, у ко јем Љу бо мир др жи сло во о ста њу и те ма то ло ги ји све-
оп ште бал кан ске јав ном из во ђе њу на ме ње не по е зи је да то га тре нут ка15.

12 „Ста рац (се де ћи при сто лу, поч не сам бу ла зни ти): Не кем да по је дем, сто имас бра ду. 
Са да не мам бра ду џа ном! Нис то бра да! Еј ду со Ја но! Док ме са да ви дис! Окем мла до! Ама 
мо ре мла до не ма нов це џа ном! А сто мла до? И ја ни сам ста ро. Уста не бр зо од сто ла, про-
те же сво је ста ро шћу уко че но те ло, из ви ја се си лом, врат ко чи, но ге ис пра вља, и ста не не ке 
ком пли мен те пра ви ти, на ко је она дво ји ца с по ља гле да ју ћи га, да се по ко че од сме ха“ (ВИ-
ДА КО ВИЋ 2011: 96).

13 „Та Бо га вам, ко је он? За пи та га Ку зман. Он ни ти грч ки, ни ти срп ски го во ри као што 
тре ба. Ја не ве ру јем да је он Грк. – Е, Грк! Ал ба нез, он не зна ни је дан је зик че сти то, а од сва ког 
го то во што их има у Евро пи, зна по не што. Јед ном реч ју, он је свет ска ху ља. У цр кву ни кад не 
иде, све др жи за лу де. На вр зао се око тог на шег де те та, но Бо же са чу вај“ (ВИ ДА КО ВИЋ 2011: 107).

14 „На гла ше но не хе рој ски ка рак тер про та го ни сте ко ји сво је вољ но би ра пре сли цу 
уме сто ма ча – уз по се бан осврт на ње го ве не до у ми це око соп стве ног пол ног иден ти те та 
– омо гу ћа ва нам да га озна чи мо као ра ни про то тип ре а ли стич ког ве чи тог мла до же ње, про-
сла вље ног у исто и ме ном ро ма ну Ја ко ва Иг ња то ви ћа“ (ЕРА КО ВИЋ 2011: 12). 

15 „Ни у јед ном на ро ду не ћеш ти ме ђу про стим људ ма на ћи то ли ко спо соб них за пе-
сни ке, ко ли ко у срп ском на ро ду, ни ти ћеш чу ти од пра во га Ср би на, да он ка кве ска ред не 
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У дру гој књи зи Љу бо ми ра у Је ли си ју му, ко ја, као и тре ћи део, пред ста-
вља пре плет епи зо да над ко ји ма је, чи ни се, ау тор из гу био моћ кон тро ле, 
те чи та о че ва па жња би ва раз ву че на и го то во зло у по тре бље на на без број за 
сам фа бу лар ни ток са свим не по треб них де та ља, по ја вљу ју се, са ху мор не и 
има го ло шке стра не по сма тра ни, је дан гро теск ни кон тра сни пар, ори јаш 
Бур јам „сро дан ко ме ди о граф ском ти пу ју на ка нео те сан ца, и ша љи вац Мон 
ами/Ле он, ко ји но си пре по зна тљи ва оби љеж ја ла кри ди ја ша“ (МАК СИ МО ВИЋ 
2003: 51), те јед на до та да не за бе ле же на рет кост, ау то-сли ка у ко јој је Мар ко 
Кра ље вић без еп ског ју нач ког оре о ла, при ка зан као нео бра зо ва ни про стак. 
Лик по ме ну тог фи ног и от ме ног Фран цу за Мон ами ја, „ко ји се обла чи по 
мо ди и за ко га Мар ко у по чет ку ми сли да је то је дан од оних ко ји игра ју на 
ко но пу“ (ДЕ РЕ ТИЋ 1980: 72), слу жи ау то ру упра во да би у ње го вом и Мар-
ко вом су сре ту ја сни је ис та као не га тив не осо би не и ко мич ност ли ка мла дог 
тур ског ва за ла. 

5. ЛИК СТРАН ЦА У КА СИ ЈИ ЦА РИ ЦИ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. На ред ни об ја-
вљен Ви да ко ви ћев ро ман, Ка си ја ца ри ца из 1827, под на сло вљен као Тра ве-
сти ра ни Ок та ви јан, де ло је у ко ме су сви ли ко ви стран ци, јер пред ста вља ју 
це лу га ле ри ју ко ја де фи лу је Евро пом у ко јој се де ша ва по ро дич на дра ма на 
дво ру рим ско га ца ра, чи ја два си на пре жи вља ва ју до га ђа је ко је је на зва ти 
ху мор ним и па ро диј ским мо жда и нај по де сни је, јер чи та ни са вре ме ним при-
сту пом мо гу да бу ду до жи вље ни у скла ду са по е ти ком крат ких при ча Ву-
ди ја Але на, по што се у њи ма до га ђа ји на тра ци сме њу ју том бр зи ном и та квом 
си ло ви том има ги на ци јом ко ја се у да на шње вре ме мо же упо ре ди ти је ди но 
са де лом ве ли ког њу јор шког ху мо ри сте. Иа ко све сни да у сво ме де лу Ви да-
ко вић не ма на ме ру да чи та о ци ма на не се ре спи ра тор не смет ње иза зва не сал-
ва ма сме ха ко је бу ди сли ка ма у ко ји ма нпр. де цу оти ма ју мај му ни и из мо ра 
спа са ва ју ла ви це ве ште пли ва њу, не го да им из но си са мо јед ну ду бо ко, до 
на ив но сти ро ман ти зо ва ну при чу о ра ста вље ној по ро ди ци, у ово ме ро ма ну 
тај на кнад но про на ђе ни смех мо ра мо, на жа лост, да ба шти ни мо као је ди ни 
ја сан ква ли тет. Ли ко ви у овом ро ма ну, по де сни за до бре ка рак те ри за ци је, 
ко ји по ти чу из ре до ва Ри мља на, Фран цу за, Ту ра ка, Шко та, Ен гле за, Шпа-
на ца, Ира ца, те „вар вар ских си ла са шест стра на, Ту ра ка, Ара па, Та та ра, 
Пер си ја на ца и свих Са ра це на“, па све до цр но гор ског кне за Љу бо ми ра и 
хр ват ског ба на, због сил них по тре ба ди на ми ке де ла, пред ста вље ни су на 
на чин ко ји ни јед но га од њих не из два ја на има го ло шку чи сти ну са ко је би 
као лик стран ца мо га да бу де са гле дан. Уз че тр на е сте рач ку пе сму о су ко бу 

и срам не пе сме пе ва о ми ло сни ци ма и ми ло сни ца ма, као што то чи не у Те са ли ји. На ши пра-
во слав ни Ср би по нај ви ше при сто лу пе ва ју цр кве не пе сме, а кад иду кроз шу ме и по ља не, 
он да пе ва ју ју нач ке пе сме. Па и Гр ци док су ју нач ке пе сме пе ва ли, дон де су бо ље ста ја ли, 
а сад ка ко су по че ли ко је ка кве љу бав не пе сме пе ва ти, она ко су и по ста ли као же не, па их 
Ср бин са сво јим ма чем у ру ци сад по ти ску је. Нај не жни ја је код Ср би на пе сма, ко ја је за и ста 
и по хва ле до стој на, о љу ба ви пре ма сво јој мај ци, се стри, бра ту и до бром и вер ном дру гу“ 
(ВИ ДА КО ВИЋ 2011: 199). 



фран цу ског кра ља Да го бер та и та тар ског кне за Де мир бе га, Ви да ко ви ћев 
страх од му сли ма на при ка зан и њи хо вим им по зант ним и Европљни ма стра-
ним у рат до не тим ре ли гиј ским утва ри ма, по пут огром ног у зла ту ли ве ног 
ки па Му ха ме да16, те та тар ске прин це зе ко ја от кри ва дра жи хри шћан ства и 
од Мар ци бе ле по ста је Вил хел ми на, ово де ло са мо по ме ну ти, на кнад но учи-
та ни ху мор у свим пре на гла ше ним пред ста ва ма мо же и да нас учи ни ти за-
ни мљи вим за чи та ла што. 

6. ЛИК СТРАН ЦА У СИ ЛО А НУ И МИ ЛЕ НИ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. Сле де ћи 
ро ман на шег плод ног ро ма но пи сца, на сло вљен Си ло ан и Ми ле на и ли Срп-
ки ња у Ен гле ској, об ја вљен је 1829. го ди не. Про та го ни сти де ла су ли ко ви из 
на сло ва ро ма на, „мла ди Си ло ан17, Ен глез и лорд, је ди ни син бо га тих ро ди-
те ља, ко ји по сле њи хо ве смр ти, је ди нац и у пр вом цве ту свом, на сле ди сил на 
до бра“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1912: 5) и Ми ле на, кћер ка Ива на Дра шко ви ћа, бив шег 
кон зу ла у Ду бров ни ку, пре ђа шњег Уро ше вог двор ја ни на, ко ји је оже нио 
Ита ли јан ку, са чи јом се стром по сле смр ти ро ди те ља мла да де вој ка жи ви у 
ен гле ском До ве ру и бо ра ви по вре ме но у за ви чај ном Ду бров ни ку, где је у 
пра во слав ној ве ри кр ште на и где „отац јој је под ама нет оста вио и за клео 
је, да за дру гог не по ла зи, не го за Ср би на“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1912: 14). Са ве то ван 
од ста ри јег су на род ни ка ко ји за се бе ка же „ја во лим сво ју част ви ше не го 
жи вот, и као пра ви Ен глез и не дам ни ком да је вре ђа“, Си ло ан се оти снуо 
на пу то ва ње на ко јем је же лео да про на ђе иза бра ни цу за брач ни жи вот. На 
пу ту за Ве не ци ју, „из љу бо пит ства свра ти се нај пре у Ду бров ник“, где „пад-
не му у очи јед на кра сна де вој ка, ле па, стру ка по ви со ка и вит ка, но у ли цу 
бе ше при ли ка не бе сно ме ан ђе лу“. Си ло ан би ва при лич но из не на ђен да се 
на ње го вом да љем про пу то ва њу Ја дра ном на бро ду као са пут ни це при дру-
жу ју и по ме ну та де вој ка и ње на тет ка. Оства рив ши на ита ли јан ском је зи ку 
ко му ни ка ци ју, пред ста вив ши се и упо знав ши и де вој чи ну жи вот ну при чу, 
Си ло ан још ви ше по чи ње да се оду ше вља ва стран ки њом, те јој са за но сом 
при ча о сво јој до мо ви ни и за ви ча ју: „бли зу До ве ра, код ушћа Тем зе, до кле 
се и мо ја до бра про сти ру, ја он де имам, ви ди ће те по ред мо ра леп двор, пре-
кра сне мо је вр то ве, мо је шу ме, мно ге фа бри ке“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1912: 15). У, ка ко 
је Ви да ко вић ви ди, ин ду стри ја ли зо ва ној Ен гле ској у вре ме Хен ри ја Тре ћег 
и Едвар да Пр вог, Си ло ан спа са ва из не во ље мла дог пре сто ло на след ни ка 

16 Оп ште по зна то је да ислам за бра њу је вер ни ку да пра ви сли ке, скулп ту ре или на дру ги 
на чин при ка зу је лик Му ха ме дов, из би ло ког раз ло га, због мо гу ћег ико но по клон ства ко је 
мо же во ди ти до обо жа ва ња Про ро ка уме сто Ала ха.

17 Ода би ром име на Си ло ан као ти пич ног ен гле ског, Ви да ко вић по но во чи ни је дан од 
у ње го вој по е ти ци че стих на мер них пре ви да. Да би оне о би чио лик Ен гле за, ода би ре име ко је 
зву чи стра но, али би блиј ски, тј. до вољ но уда ље но да би чи та о ци ма ја сно пред ста ви ло да 
је лик ко ји га но си од нас дру га чи ји, али и хри шћан ско, да би ње го ву по тен ци јал ну бли скост 
са на ма пре ко те осно ве ла ко у сва ком тре нут ку мо гао да у де лу оства ри. Је ди ни пре вид 
ово га ина че ле по за ми шље ног пла на је то што је име Си ло ан у оно вре ме ној, три нае сто ве ков-
ној Ен гле ској, би ло уче ста ло и омиље но јед на ко као и нпр. име Ча слав.
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Ила ри о на, те се са њи ме бра ти ми, али он да, због не спо ра зу ма, од ла зи у 
Па ле сти ну, „за кр сто но сном вој ском“, а сво јој љу бље ној Ми ле ни са ве ту је: 
„скло ни ср це тво је Ила ри о ну и при знај, да те је до сто јан, а на ме не ма ло и 
за бо ра ви, или ме се у ми сли као бра та спо ме ни“. Ми ле на се и вен ча ва са 
Ила ри о ном, по ста је кња ги ња, Ен гле зи при род но „до обо жа ва ња је по што ва-
ху и љу бља ху“. На рав но, ка ко је овај ро ман на ме њен емо тив ном чи та ла штву, 
и ви тез се „ма ски ран у хо ланд ског ри те ра“ из Па ле сти не вра ћа, те при ча на-
по слет ку има сре ћан крај, уз још јед ну има го ло шку сце ну, у ко јој два цр на 
Ара пи на и је дан ма ски ра ни „бе сни Та ли ја нац“ као раз бој ни ци оти ма ју ко-
чи ју, при то ме на фран цу ском ви чу ћи на ко чи ја ша. У сце ни ко ја је та ко ђе 
има ла на по слет ку сре ћан за вр ше так, је дан од Ара па, „цр ни Ара пин с ве ли-
ком но си ном и у цр но ја пун џе за ви јен“, из го ва ра јед ну ре че ни цу ко јом Ви-
да ко вић, оп хр ван ра зним те ре ти ма ко је је сво јом има ги на ци јом на сво је де ло 
и ње го ве ли ко ве ста вио, са се бе бар де фи ни тив но ски да те рет ика квог но вим 
чи та њем на мер но на кнад но учи та ног де вет на е сто ве ков ног, у европ ску кул-
ту ру уко ре ње ног ра си зма, ко ја гла си: „Ми ако смо ова ко и цр ни, до да за то 
ни смо ђа во ли, но бо љи љу ди и од вас бе лих“ (ВИ ДА КО ВИЋ 1912: 115–116). 

7. ЛИК СТРАН ЦА У ЉУ БЕ ЗНОЈ СЦЕ НИ У ВЕ СЕ ЛОМ ДВО РУ ИВЕ ЗА ГО РИ ЦЕ МИ ЛО ВА-
НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. Прет по след њи Ви да ко ви ћев ро ман, Љу бе зна сце на у ве се-
лом дво ру Иве За го ри це, об ја вљен 1833, сме штен је сво јом рад њом по но во 
у срп ску исто ри ју, у до ба кра ља Ми лу ти на, у под не бље при зрен ског За гор ја, 
ле пих и бо га тих пре де ла у око ли ни пр во бит ног Ду ша но вог веч ног по чи ва-
ли шта. Иво За го ри ца, ње го ва су пру га Кру на, син Ве се лин, усво је ни Ми ли-
вој, ма на стир ски ђак, пе сма о бо ју Ср ба и Ту ра ка, по се та Ср ба Ца ри гра ду 
и ца ру Па ле о ло гу ко ји их је на кон из во је ва не по бе де над Тур ци ма об да рио, 
ипак, иа ко че сто по на вља ју и не знат но ва рира ју у оста лим ро ма ни ма већ 
ство ре не ли ко ве, не ну де у ово ме ро ма ну по себ не, до та да не оства ри ва не 
ви зу ре ли ко ва стран ца у ства ра ла штву на шег плод ног ро ма но пи сца.

8. ЛИК СТРАН ЦА У СЕ ЛИ МУ И МЕ РИ МИ МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. У свом по-
след њем, не до вр ше ном де лу, ро ма ну Се лим и Ме ри ма из 1839. го ди не, у при-
чи о љу бав ним пе ри пе ти ја ма мла дог пер сиј ског прин ца ко ји од тро на хо ће 
да аб ди ци ра да би мо гао да оже ни де вој ку не пле ме ни тог ро да, Ви да ко вић 
да је сво ју ви зи ју му сли ман ског све тов ног и ду хов ног жи во та, ко ја кул ми ни-
ра на рав но пре ла ском про та го ни ста у Хри сто ву ве ру, чи је се све тло од у век 
и на Бли ском Ис то ку ви де ло, ма кар би ло скри ве но као про ста амај ли ја у 
об ли ку кр ста са ли ко ви ма Кон стан ти на и Је ле не око вра та, до би је ног од грч ких 
вас пи та ча на дво ру. Учи тељ мла дог прин ца Се ли ма, Грк Ипо лит, ње го ва су-
пру га Ари ти да, пред ста ва грч ке кул ту ре, оби ча ја, по лит ке, бла го на ра ви ја 
ко ју по лу чи мла дић од сво га вас пи та ча, у ње му по бу ђу ју же љу да и он бу де 
хри шћа нин, а исте по у ке при ма и од сво је вас пи та чи це Гр ки ње Ка си је мла да 
Ме ри ма. Има го ло шки си же из дво јен је из мно штва, из да на шњег угла гле-
да ња, на про сто сме шних епи зо да, у ко ји ма се ма ски ра ни, до са ме гра ни це 



здра во га ра зу ма јед но у дру го за љу бље ни мла ди љу ди, у ви ше ча сов ним раз-
го во ри ма или чак да ни ма за јед но про ве де ним на пре по зна ју. Пре свла че ње 
му шкар ца у де во јач ке ха љи не, де во ја ка у му шке, ин три ге ко је иза зи ва ју 
дво ра ни, бра ћа по оцу и за вид не се стре, ко ји та ко ђе вла сти те су ста на ре не 
раз ли ку ју уко ли ко ли це за кло не про вид ним ве лом, опа шу ја та ган или се 
укра се ве штач ким мла де жом, ин вен тив не про ме не име на та ко што се Ме-
ри ма пре и ме ну је у мла ди ћа Ами ре ма, па је ни ко ви ше не пре по зна је, чи не 
овај ро ман, ко ји је на стао у нај те жим мо гу ћим усло ви ма не и ма шти не и у сам 
сми рај Ви да ко ви ће вог жи во та, са мо до стој ним да на шње екра ни за ци је у 
об ли ку те ле но ве ле у зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке и, ипак, јед ним од ње го вих 
сла би јих оства ре ња. 

9. ВИ ДА КО ВИ ЋЕ ВИ РО МА НИ: ГРА ЂАН СТВУ НА МЕ ЊЕ НЕ ПСЕ У ДО И СТО РИ ЈЕ. Сво јом 
по ја вом, де ли ма и по пу лар но шћу ко ју су она сво је вре ме но има ла ме ђу ши-
ро ком чи та лач ком пу бли ком, Ми ло ван Ви да ко вић за у век тре ба и мо ра да 
оста не у свим ис тра жи ва њи ма срп ско га ро ма на као јед на од по чет них и 
те мељ них та ча ка. У тре нут ку сво га на стан ка, сва по је ди нач на де ла овог ро-
ма но пи сца сва ка ко су чи та лач кој пу бли ци са ла ко ћом и ра до шћу ис пу ња ва ла 
ви до круг оче ки ва ња18, и у то ме и ле жи тај на њи хо ве по пу лар но сти. По ет ска 
раз ми мо и ла же ња, за вист због по бра не па жње и ве ли ког ути ца ја на ши ру 
књи жев ну сце ну у на стан ку, раз ло зи су због ко јих су и на ста ле ре цен зи је 
сла вом овен ча ног Ву ка, а за тим и тек сто ви ње го вог са рад нич ког и на след-
нич ког кру га, ко ји су на све на чи не на сто ја ли да мар ги на ли зу ју де ла на ко-
ји ма су њи хо ве ге не ра ци је од ра сле. Оду ше вљен и дир нут ју на штвом сво јих 
да ле ких са пле ме ни ка, Ми ло ван Ви да ко вић у срп ској исто ри ји на ла зи из во-
ре за сво је пи са ње, и кроз вла сти ту ин тер пре та ци ју исте про го ва ра и ка да 
о та да ак ту ел ним те ма ма има не што да на пи ше. Упра во тај тре ну так не ра-
зу ме ва ња чи ње ни це да су Ви да ко ви ће ви ро ма ни по све му, ка ко је то Са ва 
Да мја нов де фи ни сао, псе у до и сто риј ски (ДА МЈА НОВ 2002: 64), а не исто риј-
ски, од пр вих Ву ко вих кри ти ка ро ма на Уса мље ни ју но ша и Љу бо мир у Је ли-
си ју му, на ва љи вао је стра шан ба ласт на пле ћа ау то ра, ко ји је мо рао да се 
прав да за сво ја стил ска улеп ша ва ња и то бо жње ге о граф ске ома шке. У се квен-
ци у ко јој у до ба ца ра Ду ша на на срп ском дво ру пле ме ни та го спо да до ко ли че 
уз ка фу и бур мут, ко ји та да исто риј ски ни су још увек ни сти гли у Евро пу, 
Вук три јум фал но ин си сти ра на стра вич ној ау тор ској ома шки, не раз у ме ва-
ју ћи да тим сли ка ма Ви да ко вић упра во по де ша ва сце но гра фи ју за сво је 
оно вре ме но гра ђан ско чи та ла штво, ко је и овај ро ман ужи ва уз иден тич но 

18 „Ви до круг оче ки ва ња, ве зан за јед но де ло и по до бан за ова кву ре кон струк ци ју, 
омо гу ћа ва да се умет нич ки ка рак тер де ла од ре ди пре ма вр сти и сте пе ну ње го вог де ло ва ња 
на из ве сну прет по ста вље ну пу бли ку (...) На чин на ко ји књи жев но де ло у исто риј ском тре-
нут ку сво га по ја вљи ва ња ис пу ња ва, пре ва зи ла зи, раз о ча ра ва или опо вр га ва оче ки ва ње 
сво је пр ве пу бли ке очи глед но пру жа кри те ри јум за од ре ђи ва ње ње го ве есте тич ке вред но-
сти“ (ЈA US 1978: 63, 64). 
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по слу же ње, и пре ко ко јег ау тор са мо же ли да при бли жи де ло пу бли ци. Ова 
има го ло шка ау то-сли ка има ла је за циљ да из ми шље ним по дат ком сли ку 
на шег плем ства учи ни и са вре ме ни ци ма бли ском, те по врх све га и још до-
ми нан ти јом у да том исто риј ском тре нут ку, јер смо ми на на шем дво ру у 
на шој хе рој ској и ве ле леп ној про шло сти, по Ви да ко ви ћу, то ли ко би ли из над 
дру гих, да смо мо гли да ужи ва мо сти му лан се ко ји су још пар сто ле ћа остат-
ку ста рог кон ти нен та би ли не до ступ ни. Да нас ова сли ка, ова ко ис ту ма че на, 
де лу је го то во пај то нов ски и са тен ден ци о зном ху мор ном по тком, али је 
њо ме ау тор, као и слу ча је ви ма ка да у свом де лу ге о граф ски при бли жи уда-
ље ност из ме ђу Хер це го ви не и Цен трал не Ср би је на пар са ти ја ха ња, сво јим 
чи та о ци ма са мо же лео да ја че, бр же, ин тен зив ни је и пла стич ни је до ча ра 
рас кош или пре не се основ ну по тку рад ње, под ра зу ме ва ју ћи на ци о нал но-
мит ски кон текст ло ка ли те та ко је по ми ње. 

10. ПРЕД ЛОГ ОСЛОН ЦА ЗА НО ВО ЧИ ТА ЊЕ РО МА НА МИ ЛО ВА НА ВИ ДА КО ВИ ЋА. Уз 
јед но но во чи та ње, где се „ко мич но у Ви да ко ви ће вим ро ма ни ма ма ни фе-
сту је у два ви да: као хо ти мич на ко ми ка, ко ја је из раз свје сног ау тор ског 
опре дје ље ња, и као не хо тич на или има нент на ко ми ка“ (МАК СИ МО ВИЋ 2003: 
50), мо же мо у ро ма ни ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа да ужи ва мо јед на ко као и 
у ка при ци о зним књи жев ним кри ти ка ма Јо ва на Скер ли ћа. 

Зна ју ћи да се не сме је мо ау то ру, ни ти тре нут ку на стан ка де ла, али ра-
зу ме ва ју ћи и ње го ву ин тен ци ју и кон текст, као и ка сни ји раз вој чи ње ни ца, 
мо же мо ужи ва ти у оно ме што се ра ни јим ге не ра ци ја ма чи ни ло као ома шка, 
кроз два не по но вљи ва сти ла, ко је су уза луд број ни епи го ни, у слу ча ју Ви да-
ко ви ћа, а и код Скер ли ћа, по ку ша ва ли да ими ти ра ју. Упра во Скер лић, ко ји ове 
ро ма не сма тра вр ло мањ ка ви ма, са вре мен ског од сто ја ња, из сво га вре ме на, 
це ни и исто риј ским ква ли фи ку је на ци о нал ни рад ко ји је Ви да ко вић пред у зео 
у њи ма, хва ле ћи пре све га ње го во осве ште но срп ство, ко је се нај бо ље огле-
да, по на шем кри ти ча ру, у чи ње ни ци да је, по ред то га што је за фор му ро ма на 
и на шу на ци о нал ну исто ри ју за ин те ре со вао чи та ве ге не ра ци је чи та ла ца, он 
је и „сво јим ју на ци ма да вао ле па срп ска на род на име на, ко је је ра ни је пра во-
слав на цр ква код Ср ба би ла про го ни ла као па ган ска и за ме њи ва ла их ка лен-
дар ским. Ви ше но ишта ње го ви ро ма ни учи ни ли су да на род на име на за ме не 
ка лен дар ска“ (СКЕР ЛИЋ 1967: 155). Узи ма ју ћи у об зир слу ча је ве на ших по то њих 
књи жев них ства ра ла ца да сво ја кр ште на име на, по пут Атац ко ви ћа и Ра ди-
че ви ћа, из грч ких об ли ка Ти мо ти је и Алек са по ср бљу ју у на род не Бо го бој и 
Бран ко, те и са му чи ње ни цу да су из лек си ко на име на Ви да ко ви ће вих књи-
жев них ли ко ва чи та ве ге не ра ци је по не ле број на и сво је вре ме но че ста ста ра 
срп ска на род на име на (Ве ли мир, Љу бо мир, Све то зар, Ве се лин, Ми ли вој, Бо-
сиљ ка, Дра ги ња, Ми ле на, из ме ђу оста лих), овај Ви да ко ви ћев об лик ка рак те-
ри за ци је ли ко ва име но ва њем мо же мо схва ти ти као сво је вр сну има го ло ги ју 
у прак си, ко ја је ту ђа, тј. грч ка име на, за ме ни ла на шим на род ним, от кри ва ју ћи 
да вр ло че сто за не што стра но, ка да ње го во зна че ње спо зна мо, мо же мо ола ко 
про на ћи и до ма ћи, у слу ча ју име на, при ме ре ни ји и ра зу мљи ви ји об лик.
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11. МИ ЛО ВАН ВИ ДА КО ВИЋ: УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ СРП СКОГ РО МА НА И ИМА ГО ЛОГ-ПРЕ ТЕ ЧА. 
Ли ко ви стра на ца у ро ма ни ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа да ју ја сне по чет не ко-
ор ди на те за ис тра жив ње Дру гог у срп ском ро ма ну де вет на е сто га ве ка. Од 
Ко сов ског бо ја, не из о став не упо ри шне тач ке са ко је се срп ски на род у на ред-
них пет ве ко ва ори јен ти сао, пре ко сте ре о тип не пред ста ве Ву ко ве из да је као 
и из на род не књи жев но сти пре у зе тих ли ко ва Ту ра ка и цр них Ара па, Ви да-
ко вић сво је чи та о це кроз ро ма не упо зна је са амал га мом епа и исто ри је19, у 
ко јем ли ко ви и да ље ли че на ти по ве пре у зе те из сви ма по зна тих обра за ца. 
Ка да се са Бал ка на по ме ри, сво је ли ко ве во ди на пу то ва ња у ко ји ма ди рект ни 
су сре ти са дру гим на ро ди ма и кул ту ра ма ме ња ју њи хо ве све то на зо ре, и у 
ко ји ма „кроз пре лом не мо мен те, чо век по ста је не ко дру ги“ (BAH TIN 1989: 229), 
те се та ко по ја вљу ју и ли ко ви ко је про та го ни сти до жи вља ва ју, по пр ви пут 
код Ср ба, као „до бре и ду шев не Тур ке“. На пу то ва њи ма бро дом, Ви да ко-
ви ће ви ли ко ви оби ла зе цео Ме ди те ран, а сти жу и до бри тан ских оба ла. 
Вар на, Ца ри град, при мор ски Еги пат и Цр на Го ра, Ду бров ник, Ве не ци ја, 
До вер, лу ке су у ко је упло вља ва ју, дру га чи ји не го што су на пут по шли. Као 
да пра ти од ред ни цу Цве та на То до ро ва да „упо зна ва ње дру гих ни је са мо 
је дан од на чи на упо зна ва ња се бе, он је и јед ни“ (TO DO ROV 1994: 92), срп ски 
ро ман већ на сво јим по че ци ма стран це уво ди као кон стан ту без ко је ни јед-
на при ча не мо же би ти до кра ја ис при ча на. Да нас, ако де ла са гле да ва мо и 
са нај мо дер ни јих та ча ка гле ди шта, у са вре ме ном све ту по но во мо же мо да 
им про на ђе мо из ве сне ква ли те те ко ји нео спор но по твр ђу ју њи хо ву ван вре-
мен ску вред ност. На рав но, ни су сва Ви да ко ви ће ва де ла до стој на не у пит не 
ре а фир ма ци је и ре ва ло ри за ци је, али у сег мен ти ма ко ји су до са да на овим 
по љи ма пред у зе ти, у го то во сви ма про на ђе ни су за кључ ци ко ји срп ску књи-
жев ност да нас мо гу са мо да обо га те и чи ње ни це у њој пре сло же на но ви ји 
и све о бу хват ни ји на чин. Од ау то по е тич ких Пре ди сло ви ја у ро ма ни ма, ко ја 
су про гра мат ски есе ји пр во га ре да, до ли ко ва, си ту а ци ја и сли ка ко је је Ви-
да ко вић ода брао као илу стра тив не пре вас ход но из срп ске исто ри је, у ње-
го вим ро ма ни ма мо же мо про на ћи и за чет ке исто риј ског ро ма на, али и сам 
по че так срп ско га ре а ли зма. На дах њу ју ћи Сте ри ју, ан ти ци пи ра ју ћи Ја шу 
Иг ња то ви ћа, те би ва ју ћи при су тан кроз лек ти ру ли ко ва и у на ред ним срп-
ским ро ма ни ма то ком це лог 19. ве ка, Ми ло ван Ви да ко вић је срп ску књи жев-
ност за ду жио, и сва ко но во чи та ње, на чин је да му се уо че ним вред но сти ма 
у ње му, на кон го то во ве ка и по кле ве та ња, за за слу ге оду жи мо.

19 „У Ср би ји је еп ска по е зи ја би ла по се бан ис то ри граф ски род, а глав ни из во ри из 
ко јих се ова епи ка об ли ко ва ла би ли су мит ски мо ти ви и ар ха ич на исто ри ја, те се у епи ци 
по ми њу име на вла да ра, во ђа, ју на ка, др жа ва и на ро да, као и опи си ствар них или па ра диг-
ма тич них до га ђа ја“ (LA ZA RE VIĆ RA DAK 2011: 188). 
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Др Са ша Д. Шму ља

ПРА ВА ШКИ ИДЕ О ЛО ШКИ ДИС КУРС 
АН ТУ НА ГУ СТА ВА МА ТО ША 

(У СВЈЕ ТЛУ ЊЕ ГО ВО ГА ОД НО СА ПРЕ МА СР БИ МА)

У овом ра ду има мо на мје ру да осви је тли мо оне аспек те Ма-
то ше вог дје ла ко ји ма је ра ни је у срп ској и хр ват ској књи жев ној кри-
ти ци по све ћи ва но не до вољ но па жње. У срп ској кри ти ци, ка да би 
и био по ме нут, Ма то шев пра ва шки иде о ло шки дис курс у свје тлу ње-
го во га од но са пре ма Ср би ма био би име но ван и тре ти ран го то во 
еу фе ми стич ки, док се на хр ват ској стра ни, у нај бо љем слу ча ју, мо гу 
про на ћи тек по не ка, кри тич ки ин то ни ра на, оправ да ња ово га про-
бле ма тич ног сег мен та Ма то ше вог опу са. Чак и да нас, ка да је у ака-
дем ској јав но сти оби ље же на сто го ди шњи ца смр ти А. Г. Ма то ша, 
ни су ак ту е ли зо ва не ове ва жне те ме ни ти је ана ли зи ра но у че му се 
кон крет но огле да иде о ло шки дис курс нај и зра зи ти јег стар че ви ћан ца 
у до та да шњој хр ват ској књи жев но сти. На ро чи то не у при мје ри ма 
дра стич но не га тив них оп сер ва ци ја срп ске кул ту ре, а Ма тош је био 
њен ви ше не го со ли дан по зна ва лац, па и су ди о ник. Ови ни ма ло 
бе зна чај ни еле мен ти јед ног од нај ре пре зен та тив ни јих опу са хр ват-
ске на ци о нал не књи жев но сти у књи жев ној кри ти ци до да нас ни су 
пр о бле ма ти зо ва ни на од го ва ра ју ћи на чин, ни су објек тив но ана ли-
зи ра ни ни ти аде кват но име но ва ни. Не до ста так кри тич ког ин те ре-
са на срп ској и на хр ват ској стра ни та ко ђе је мо гу ће ту ма чи ти у 
свје тлу до ми нант них иде о ло шких ма три ца и пре пре ка, ка ко да нас 
та ко и де це ни ја ма уна зад. Ис тра жи ва ње смо про ве ли на цје ло куп-
ном дје лу А. Г. Ма то ша, уо чив ши да је ње гов кри тич ки дис курс 
на ро чи то ра ди ка ли зо ван у ин тер ак ци ји са срп ском кул ту ром и 
на ро чи то у слу ча је ви ма са по ле мич ком по за ди ном, по ли ти за ци јом, 
пр о бле ма ти за ци јом или сте ре о ти пи за ци јом од но са ме ђу кул ту ра-
ма, пр вен стве но срп ском и хр ват ском.

Кључ не ри је чи и син таг ме: Ан тун Гу став Ма тош, Ан те Стар-
че вић, хр ват ско пра ва штво, срп ска кул ту ра, иде о ло ги ја, има го ло-
ги ја, кон траст на сте ре о ти пи за ци ја, иде о ло шки дис курс, не га тив ни 
хе те ро сте ре о тип, дру гост, ет но цен три зам.



1. Ан тун Гу став Ма тош (1873–1914) у сво јим не фик ци о нал ним тек сто-
ви ма, у по ле ми ка ма, фељ то ни ма и, уоп ште, у сво јим кри тич ко-пу бли ци стич-
ким ра до ви ма, на иде о ло шком пла ну, при је све га и ви ше од све га је пра ваш, 
хр ват ски на ци о на ли ста, „сте клиш“, сљед бе ник иде о ло ги је Ан те Стар че ви-
ћа и ли те рар ни екс по нент стар че ви ћан ства у књи жев но сти и кул ту ри. То 
са мо по се би ни је (би ло) спор но, што по ка зу је и чи ње ни ца да је у Бе о гра ду, 
кра јем 19. и по чет ком 20. ви је ка, у два на вра та, про вео ви ше од шест и по 
го ди на1 ме ђу Ср би ма, срп ским умјет ни ци ма и ин те лек ту ал ци ма свих иде-
о ло шких опре дје ље ња, а да ни је до жи вио ни је дан по ме на ври је дан про блем 
на на ци о нал ној или иде о ло шкој осно ви. Сло бо дом екс пли цит ног ис по ља-
ва ња пра ва шких и на ци о на ли стич ких ста во ва у глав ном гра ду Ср би је се, 
уо ста лом, и сам у ви ше на вра та „ди чио“,2 а Ср би ју и срп ско дру штво не ма ли 
број пу та ока рак те ри сао као при ви ле го ва но упра во ви со ким сте пе ном на-
ци о нал не и лич них сло бо да. Ње го ви круп ни ји про бле ми са Ср би ма у то ври-
је ме мо гу се све сти на два ин ци ден та, од ко јих је пр ви иза зван Ма то ше вом 
јед но крат но не га тив ном кри ти ком дје ла Јан ка Ве се ли но ви ћа, до бро тво ра 
у при бје гар ским да ни ма, а дру ги кон ти ну и ра ним Ма то ше вим на па ди ма на 
Јо ва на Скер ли ћа и ње гов не при ко сно ве ни ау то ри тет у срп ској књи жев но сти 
и кул ту ри. Пре ма соп стве ном при зна њу, због пр вог ин ци ден та на ру шио је до 
та да углав ном до бре од но се са срп ским књи жев ни ци ма, док је због на па да 
на Скер ли ћа, та ко ђе пре ма вла сти том свје до че њу, сте као ста тус не по жељ не 
осо бе у офи ци јел ним кру го ви ма бе о град ског и срп ског дру штве ног жи во та.

Ме ђу тим, пред мет на шег ис тра жи ва ња ни је чи ње ни ца да се, иде о ло-
шки, Ма тош углав ном удоб но осје ћао у пра ва шкој ко жи у при је сто ни ци 
срп ске кул ту ре, не го чи ње ни ца да, из да на шње пер спек ти ве гле да но, ње гов 
по ли тич ко-иде о ло шки кри тич ки дис курс с пра ва шким ак цен том ви ше не-
го че сто по при ма дра стич не и не ко рект не об ли ке.3 У оно ври је ме у Бе о гра-
ду та „ан ти па ти ја“, углав ном, ни је при ма на к ср цу, иа ко су не ки срп ски 
ли сто ви из ван Ср би је, нпр. за гре бач ки Ср бо бран, ука зи ва ли на ту Ма то ше ву 

1 Пр ви пут Ма тош се об рео у Бе о гра ду у ок то бру 1894. и остао до ја ну а ра 1898. го ди не. 
Дру ги ње гов бо ра вак у Бе о гра ду тра јао је од ав гу ста 1904. до ја ну а ра 1908. го ди не. Укуп но 
шест го ди на и се дам мје се ци (JEL ČIĆ 1994: 624).

2 Ево са мо не ких при мје ра: „Ja kao Hr vat star če vi ća nac pro ži vio sam vi še go di na me đu 
bra ćom Sr bi ma, i to u glav nom gra du slo bod ne kra lje vi ne Sr bi je, u Be o gra du. Ni ka da ni je sam za-
ta ji vao svo je po li tič ke na zo re u nji ho vom druš tvu.“ (XVI: 34). „Ia ko sam pra vaš, ja imam u Be o gra-
du do brih pri ja te lja, mo žda baš zbog to ga jer sam star če vi ća nac i jer je ele gant ni je bi ti u Sr bi ji 
ste kliš ne go ju go sla vja nin“ (XI II: 88). „U Be o gra du na u čih bi ti Hr vat, kao Sr bi što su bez raz li ke 
svi na ci o na li ste: ta mo sam tek po stao pra vi pra vaš [...] Vri je di li Be o grad, vri je di za nas sa mo kao 
ško la hr vat ske ener gi je i hr vat skog na ci o na li zma: kao za gre bač ka pri spo do ba“ (XV: 235).

3 У Ср би ју Ма тош ни је ни от пу то вао без иде о ло шког и емо тив ног пр тља га ка да је у 
пи та њу упра во од нос пре ма Ср би ма. До шао је као већ фор ми ран стар че ви ћа нац и при па-
да ју ћи пра ваш, и те ка ко свје стан срп ско-хр ват ског по ли тич ког кон флик та у то до ба, док је 
„an ti pa ti ja pre ma Sr ba di ji“ би ло о но што је о сје ћао при том пр вом до ла ску, ка же сам Ма тош 
у пи сму оцу А у гу сту у сеп тем бру 1894. го ди не (XIX: 254).
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стра ну, оштро је кри ти ку ју ћи. Од об ја вљи ва ња ње го вих Sa bra nih dje la4 па 
до да нас, кри тич ки је по сао углав ном олак шан, гра ђа је си сте ма ти зо ва на и 
об ја вље на на јед ном мје сту. Да нас, ба ве ћи се по ли тич ко-иде о ло шким дис-
кур сом хр ват ске књи жев но сти и кул ту ре, на ро чи то у оном сег мен ту ко ји се 
ти че срп ске кул ту ре и иден ти те та, на при мје ру Ма то ше вог опу са са свим ја сно 
мо же мо да ви ди мо да по сто је дра стич ни слу ча је ви не са мо про из вод ње 
дру го сти и афир ма ци је на ци о нал не соп стве но сти у кул ту рал но-иден ти тет-
ском по гле ду не го и при мје ри дис кур зив не про дук ци је мно гих об ли ка ал те-
ри те та на ми је ње них Ср би ма као дру ги ма. Ови при мје ри су за сно ва ни на 
агре сив ној ин то на ци ји пра ва шке иде о ло ги је, пр вен стве но с ци љем да се 
не ги ра ју и мар ги на ли зу ју срп ска кул ту ра и иден ти тет, и то не са мо на про-
сто ру та да шње Хр ват ске.

Дје лу је за чу ђу ју ће да се кри ти ка ни ци је ло сто ље ће на кон Ма то ше ве 
смр ти ни је озбиљ ни је (по за)ба ви ла ње го вим не га ти ви стич ки ин то ни ра ним 
пра ва шким дис кур сом, на ро чи то не оним при мје ри ма ра ди кал ног иде о ло-
ге ма у дје лу овог пи сца ко ји би, пре ма на шим на ла зи ма, мо гао по слу жи ти 
за ис тра жи ва ње знат но ши рег оби ма не го што је обим књи жев но кри тич ког 
члан ка као што је овај. На ро чи то се из бје га ва ло да се ти при мје ри раз от кри-
ју и про ко мен та ри шу у свом кон крет ном об ли ку, као да је то био је дан вид 
по ли тич ке ко рект но сти пре ма Ма то шу или пре ма срп ско-хр ват ским ме ђу-
на ци о нал ним од но си ма у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји. У то ме су пред ња чи ли 
срп ски књи жев ни кри ти ча ри на кон Дру гог свјет ског ра та, ма да се не мо же 
ре ћи да је си ту а ци ја би ла дру га чи ја ни у дру гим епо ха ма про шлог, па ни на 
са мом по чет ку ово га ви је ка.5 Хр ват ски књи жев ни кри ти ча ри и не на ла зе за 
сход но да ко мен та ри шу кон крет не при мје ре, јер би то мо гло да се по ка же 
ве о ма не за хвал ним у по сло ви ма ми но ри за ци је не са мо Ма то ше ве кри ти чар-
ске од го вор но сти у овом кон крет ном аспек ту не го и у по сло ви ма ре ла ти ви-
за ци је и ге не ра ли за ци је Стар че ви ће ве иде о ло ги је као, на про сто, ре ак ци је на 
„ве ли ко срп ску“, „ви дов дан ску“ и „им пе ри ја ли стич ку“ иде о ло ги ју Га ра ша-
ни на и Ка ра џи ћа, ко ја се „по вам пи ри ла“ и по чет ком де ве де се тих го ди на 20. 
ви је ка. Ка да се на ђе до вољ но ин те лек ту ал не ра до зна ло сти, ка да се „за гре-
бе“ са мо ма ло ис под по вр ши не овог про бле ма, ис под сло ја (чак до не кле и 
при хва тљи ве) по ли тич ке не ко рект но сти, ка ко Ма то ша та ко и Стар че ви ћа, 
ука жу нам се за бри ња ва ју ћи сло је ви не тр пе љи во сти и ис кљу чи во сти на 

4 Sa bra na dje la An tu na Gu sta va Ma to ša (1873–1914–1973), to mo vi I–ХХ, Ju go sla ven ska 
aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Li ber i Mla dost, Za greb, 1973. Ure di li Dra gu tin Ta di ja no vić, 
Ne djelj ko Mi ha no vić, Du brav ko Jel čić, Vi da Fla ker, Lo vro Žu pan čić, Slav ko Ba tu šić i Da vor Ka-
pe ta nić. У о вом ра ду Ма то ша ци ти ра мо ис кљу чи во пре ма овом из да њу, а на во ди су по бли же 
озна че ни у за гра да ма и то рим ским бро јем за том, од но сно арап ским бро јем за стра ни цу.

5 Ри је дак и дра го цјен из у зе так пред ста вља књи га Хр ват ско пра ва штво и Ср би исто-
ри ча ра Ду ша на Бе ри ћа у ко јој је на ско ро хи ља ду и по стра на све стра но са гле да на, ана ли-
зи ра на и кри ти ко ва на ова иде о ло ги ја, у оним аспек ти ма у ко ји ма је она по губ но ути ца ла 
на срп ско-хр ват ске ме ђу на ци о нал не од но се. Бе рић је, на рав но, зна чај ну па жњу по све тио и 
А. Г. Ма то шу, као из ра зи том пра ва шу у књи жев но сти и кул ту ри.
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кул ту рал ном, кон фе си о нал ном, ет но на ци о нал ном, па чак и на ра сном пла ну, 
ма кар не ки од ових аспе ка та под ра зу ми је ва ли тек фик тив не и има ги нар не 
дру го сти у ма тош-стар че ви ћан ском иде о ло шком дис кур су. Тај дис курс че-
сто иде до екс тре ма и по ста је ри го ро зан, на ци о на ли стич ки, ет но цен три чан, 
дис курс не тр пе љи во сти, ксе но фо би је, ср бо фо би је, на ви ше мје ста чак и ра-
си ја ли стич ки, дис курс ко ји „усмје ра ва на си ље, ства ра раз ли ке [...] дје лу је 
као су бли ма ци ја ра си зма, знак мо ћи“ (БЕ РИЋ 2005 I: 8). На ви ше мје ста Ма-
тош је Ср бе екс пли цит но ока рак те ри сао као вар ва ре, дру га чи је у ра сном и 
кул тур ном по гле ду у од но су на Хр ва те и хр ват ску кул ту ру.6 Овај сег мент 
Ма то ше ве за о став шти не за о би ђен је и пре ћу тан у срп ској, а на ро чи то у 
хр ват ској кри ти ци. Ни да нас, ци је лих сто го ди на на кон ње го ве смр ти, пра-
ва шки иде о ло шки дис курс, у свје тлу Ма то ше вог од но са пре ма Ср би ма, у 
ње го вом дје лу ни је отво рен, а ка мо ли про чи тан и про бле ма ти зо ван.

2. Да на шња књи жев на ср би сти ка у ве ли кој мје ри се дис тан ци ра ла од 
на уч ног про у ча ва ња зна чај них по ја ва у хр ват ској и дру гим ју жно сло вен ским 
књи жев но сти ма, по шту ју ћи но во на ста ли ме та на ра тив, ка рак те ри сти чан за 
све пост ју го сло вен ске на ци о нал не књи жев но сти, а за пра во про пу шта ју ћи 
мо гућ но сти ре ак ту е ли за ци је и мо дер ни за ци је број них аспе ка та про у ча ва ња 
књи жев них кор пу са ко је је мо гу ће упо ре ди ти или до ве сти у ве зу са сво јом 
соп стве ном књи жев но шћу, кул ту ром, исто ри јом и иден ти те том уоп ште. 
На ма су се ови про бле ми на мет ну ли као зна чај ни и на да све озбиљ ни упра во 
у на шим сту ди ја ма ком па ра тив ног про у ча ва ња ју жно сло вен ских књи жев-
но сти ко јих се ни смо при хва ти ли да би смо од њих на чи ни ли ме то до ло шки 
тек не што зна чај ни је мо дер ни зо ван ре ци див не ка да шњих сту ди ја ју го сла ви-
сти ке, не го смо би ли од луч ни да се по за ба ви мо и оним те ма ма ко је су, као 
што ви ди мо, у тим сту ди ја ма нај че шће из бје га ва не. То су отво ре не ин тер-
ли те рар не те ме и ми им же ли мо по све ти ти кри тич ку и ин те лек ту ал ну па жњу 
ка кву за слу жу ју.

И са вре ме на књи жев на кро а ти сти ка ово пи та ње за о би ла зи или му при-
сту па на дру га чи ји на чин. Из кри тич ког пе ра Ду брав ка Јел чи ћа, јед ног од 
нај бо љих по зна ва ла ца књи жев ног дје ла Ан ту на Гу ста ва Ма то ша, из дво ји-
ће мо два илу стра тив на ци та та о овом пи сцу, ка ко би смо још ја сни је фор му-
ли са ли по ла зи шта и ци ље ве на шег ис тра жи ва ња: „Kao umjet ni ka, me đu tim, 
ni je ga spu ta va la po li tič ka prag ma ti ka, i za to ni tko ni je kao on ta ko su ro vom otvo-
re noš ću iz nio sve ne ga tiv no sti srp sko ga men ta li te ta, a isto vre me no, ni tko ni je 
ona ko ne mi lo srd no po gle dao isti ni u oči i re kao ono li ko gor kih isti na o Hr va ti ma, 
kao on“ (JEL ČIĆ 1984: 43). „Kad bi smo iz Ma to še vih spi sa iz lu či li sa mo mi sli o 
Sr bi ma, svat ko bi la ko po mi slio ka ko je, una toč svi ma po je di nač nim sim pa ti ja ma 

6 У пи сму Ан ту ну Бе не ши ћу, упу ће ном из Бе о гра да 4. ав гу ста 1905. го ди не, Ма тош 
са оп шта ва да га је по сје тио брат: „Tom pri li kom smo us po re dji va li na še pri li ke i lju de s ov daš nji-
ma, i me ni bi ja še – iza to li ko vre me na! – i opet dra go da sam He len a ne bar bar, – ho ću re ći: Hr vat 
a ne Sr bin.“ (XIX: 16).
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i pri ja telj stvi ma, bio u stva ri mr zi telj Sr ba – da ni je isto to li ko, pa čak i vi še, jed-
na ko teš kih (ili još te žih) ri je či re kao i o Hr va ti ma“ (JEL ČIĆ 1984: 45). С об зи ром 
на ове Јел чи ће ве ри је чи, али и на ре ал ну мо гућ ност да се мо ти ви на шег 
ис тра жи ва ња по гре шно про ту ма че, ис ти че мо да циљ на ше га ра да ни је да се 
по ка же да је Ма тош био мр зи тељ Ср ба, бу ду ћи да смо, уви дом у цје ло куп-
но Ма то ше во ства ра ла штво спо зна ли и ко ли ко је ли је пих за пи са о Ср би ма, 
по је дин ци ма и на ци ји уоп ште, иза се бе оста вио овај хр ват ски ли те ра та. 
Исто та ко, свје сни смо да А. Г. Ма тош ни је био тек пу ки на ци о на ли ста, свје-
сни, и те ка ко, ко смо по лит ских и ин тер кул тур них аспе ка та ње го вог жи вот-
ног и ства ра лач ког ис ку ства. Свје сни смо и чи ње ни це да се у Ма то ше вом 
опу су, по ред сег мен та иде о ло ге ма, мо же про на ћи и из у зет но бо гат сви јет 
има ге ма, дру гим ри је чи ма, по ред иде о ло шког, пра ва шко-про па ганд ног сег-
мен та, по сто ји и онај код Ма то ша фи ни ји, не и де о ло шки – има го ло шко-ис-
ку стве ни дис курс, на ро чи то ка да се ра ди о Ср би ма и срп ској кул ту ри. Ти ме 
смо се, уо ста лом, ба ви ли у не ким сво јим ра ни јим ис тра жи ва њи ма (ШМУ ЉА 
2010). Ме ђу тим, у овом ра ду же ли мо да се фо ку си ра мо на онај Ма то шев дис-
курс ко ји је на стао у ди ја ло гу с ри гид ним на ци о на ли стич ким на ра ти вом јед ног 
аспек та соп стве не кул ту ре и на ро чи то он да ка да се та кул ту ра од ли ко ва ла 
не га ти ви стич ким ет но цен три змом и хи пер про дук ци јом дру го сти.

Исто та ко, оства ри ли смо увид и у сег мент ње го во га опу са ко ји би се 
мо гао по сма тра ти у свје тлу ау то и ма жа, из ра зи то кри тич ки ин то ни ра них, 
што ће ре ћи за пи са и ко мен та ра о хр ват ском мен та ли те ту и ста њу на ци је у 
вре ме ну у ко јем је жи вио. Циљ на ше га ра да је сте да се учи ни тај ко рак ко ји 
до са да ни је учи њен (као што ни је из вр ше но ни има го ло шко ис тра жи ва ње 
по ме ну тих Ма то ше вих ау то и ма жа), да кле, же ли мо у цје ли ни да са гле да мо 
Ма то шев не га ти ви стич ки дис курс, чи ја је јед на упе ча тљи ва од ли ка упра во 
ср бо фо би ја. То ни да ље не зна чи да је Ма тош лич но и емо тив но био ср бо фоб, 
и по ред чи ње ни це да је пра ва шки, упра во Стар че ви ћев и стар че ви ћан ски 
дис курс био јед ним ва жним ди је лом уте ме љен на иде о ло шкој ср бо фо би ји 
(БЕ РИЋ 2005). Же ли мо да из вр ши мо про блем ску и ме то до ло шку ак ту е ли за-
ци ју овог сег мен та Ма то ше вог ра да, јер она до са да ни у срп ској ни у хр ват-
ској књи жев ној кри ти ци ни је из вр ше на, што ће ре ћи да је овај Ма то шев дис-
курс упра во за о би ђен, и по ред чи ње ни це да су кри ти ча ри би ли свје сни да 
тај Ма то шев не га ти ви зам по сто ји.

На да ље, Ма то шев дис курс о Ср би ма и срп ској кул ту ри, исто ри ји, иден-
ти те ту итд., иде о ло шки ин то ни ран и пре пун не га тив не сте ре о ти пи за ци је, 
ни у ко ли ко не мо же би ти до ве ден у исту или по ред бе ну ра ван с ње го вим 
не га тив ним ау то и ма жи ма, ко ји се у нај ве ћој мје ри те ме ље на Ма то ше вој 
здра вој кри ти ци мен та ли те та и ста ња на ци је код Хр ва та у вре ме ну с кра ја 
19. и по чет ка 20. ви је ка. Са гле да ва ње Ма то ше вих не га тив них хе те ро сте рео-
ти па и про ми шља ња о Ср би ма ја сни је је у свје тлу има го ло шких и иних 
те о риј ских спо зна ја о про бле му дру го сти, има ју ћи у ви ду укуп ност жи вот-
них окол но сти и иде о ло шких опре дје ље ња ово га хр ват ског пи сца о ко јем 
и у срп ској књи жев ној кри ти ци вла да углав ном по зи тив но сте ре о тип но 
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ми шље ње у ши ро ком оби му не кри тич ке пер цеп ци је ње го во га од но са пре-
ма Ср би ма. Нај зад, не мо же би ти ри је чи ни о ка квој де кон тек сту а ли за ци ји 
Ма то ше вих ста во ва, о че му смо на ро чи то во ди ли ра чу на, на про сто овај не-
га ти ви стич ки дис курс је кон стан та у ње го во ме опу су.

У књи жев ној исто ри ји и књи жев ној кри ти ци већ по сто ји из вје сна мје ра 
сте ре о ти пи за ци је са мог Ма то ша (ŠKVORC 2014), а тој прак си би се мо гла при-
до да ти и упра во по ме ну та по зи тив на сте ре о ти пи за ци ја ње го во га дис кур са 
и ње му свој стве не про из вод ње дру го сти, на ро чи то у од но су пре ма Ср би ма. 
На и ме, не ки Ма то ше ви из ра зи то бе не во лент ни хе те ро сте ре о ти пи, по пут 
оних о Ср би ма и Хр ва ти ма као „ја гањ ци ма“ ко ји мо гу да си са ју дви је мај ке 
(III: 82), о Ср би ји као сво јој дру гој мај ци, дру гој до мо ви ни, о тој зе мљи као 
Ма то ше вом уто чи шту, зе мљи сло бо де, ње ном кра љу ко ји „bo lje go vo ri hr vat ski 
od hr vat skog kra lja“ (V: 165) итд., на ве де ни су у нај ве ћем бро ју ра до ва о Ма то-
шу и ње го вој по зи тив ној сте ре о ти пи за ци ји Ср ба. Но, и упр кос то ме, у овом 
ра ду не ма мо на мје ру да би ра мо са свим су про тан ма нир и вр ши мо не га тив-
ну сте ре о ти пи за ци ју Ма то ша, иа ко је у ње го вом дис кур су при сут на упра во 
та ква, не га тив но и не га ти ви стич ки ин то ни ра на, у до слов ном сми слу кон-
тра сти ра на сте ре о ти пи за ци ја Ср ба, у од но су на по зи тив не ау то сте ре о ти пе 
ко ји у Ма то ше вом дис кур су ври је де за Хр ва те.

У хр ват ској књи жев ној кри ти ци пост ју го сло вен ског пе ри о да, на кон 
ко јег су Стар че ви ће ве иде је нај зад до жи вје ле пу ну кон сти ту тив ност у не за-
ви сној хр ват ској др жа ви, пре те жно се на сто ја ло до ка за ти да Ма то шев кри-
ти чар ски рад не ба шти ни ни ка кву „na iv nu sr bo fi li ju“ (JEL ČIĆ 1994: 623) и да 
би тре ба ло „s kraj njom re zer vom uze ti Ma to še ve fi lo srp ske iz ja ve“ (JO NJIĆ 2012: 60). 
Осим то га, тре ба ло је на гла си ти да се Ма то шев „ari sto krat ski de mo kra ti zam 
po du da rao s nje go vim na pred nim tra di ci o na li zmom“, ка ко ка же Иво Ба нац у 
тек сту „A. G. Ma toš i hr vat ska po li tič ka mi sao“ (1993: 25). На рав но, тре ба ло 
је, с до брим раз ло гом ре као бих, Ма то ше ву ми сао уз диг ну ти на нај ви ши 
ак си о ло шки ни во у свој ње ној про ти вр јеч но сти7 и при том на ро чи то осло бо-
ди ти је иде о ло шке кри ти ке из до ба ко му ни зма и њи ме про кла мо ва ног „брат-
ства и је дин ства“, ка да су мно ги кри ти ча ри ово га хр ват ског пи сца на сто ја ли 
свр ста ти ме ђу оне ко ји су га ји ли до бре од но се с дру гим на ро ди ма и то упра-
во тен ден ци о зно, не кри тич ки и не пот пу но, у ко рист очу ва ња по ме ну те ко-
му ни стич ке дог ме. Је дан од та квих кри ти ча ра, Ми лан Се ла ко вић на при мјер, 
у свом тек сту „А. Г. Ма тош и Ср би“ об ја вље ном 1952. го ди не у Срп ској ри је-
чи, овог хр ват ског пи сца пред ста вља као не ког ко је пи сао у свје тлу „брат-
ских осје ћа ња пре ма Ср би ма и срп ском на ро ду“, „о по тре би брат ства Ср ба 
и Хр ва та“, не ког ко „ни је пре шу ћи вао сво ја до бра осје ћа ња пре ма срп ском 
на ро ду и ње го вим ври јед ним си но ви ма“ (СЕ ЛА КО ВИЋ 1952: 18).

7 „Krat ko vid ni ro do lju bi hr vat ski pre šu ći va li bi sva ka ko, vr lo ra do, mno ge iz ja ve ovo ga bes-
kom pro mi snog Hr va ta o Hr va ti ma, kao što bi, opet, niš ta bi stri ji pro po vjed ni ci mo no lit no ga ju go-
sla ven stva, sa svim oči to, ’u ime vi ših ide a la’ sprem no za ta ji li štoš ta od ono ga što je ovaj osvje do če ni 
pri ja telj Sr ba mi slio i na pi sao o Sr bi ma“ (JEL ČIĆ 1984: 40).
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Ма тош је сте пи сао ли је по о Ср би ма и то је сте низ пре кра сних хе те ро-
и ма жа, али се тај по зи тив ни сег мент ње го во га опу са ве зу је углав ном за 
при ват не, ли те рар не, па и ге о по е тич ке аспек те овог ње го во га ин тер ли те-
рар ног ис ку ства. Ка да су у пи та њу ва жне на ци о нал не или иде о ло шке те ме, 
па и про бле ми ко ји су оп те ре ћи ва ли од но се из ме ђу Ср ба и Хр ва та, код 
Ма то ша се та, ре кли би смо има го ло шка ље по та по вла чи пред на ле том агре-
сив них хе те ро сте ре о ти па ко ји ма опи су је Ср бе и срп ску кул ту ру. Не ко ли-
ци ну по зи тив них пред ста ва и ко мен та ра у овом по сљед њем сег мен ту, да кле 
ка да се ра ди о на ци о нал ним или иде о ло шким те ма ма, хр ват ска књи жев на 
кри ти ка но ви јег да ту ма при пи су је сти ца ју дра ма тич них жи вот них окол но-
сти под ко ји ма је Ма тош био при ну ђен то и та ко да чи ни. Оне не га тив не, 
иде о ло шки и на ци о на ли стич ки ге не ри са не хе те ро сте ре о ти пе хр ват ска кри-
ти ка об ја шња ва и оправ да ва та ко ђе јед но ду шно, као Ма то ше ву ре ак ци ју на 
„ве ли ко срп ски им пе ри ја ли зам“ и „ју го на ци о на ли зам“ из ко јих про из и ла зе 
сви отво ре ни хр ват ско-срп ски ме ђу на ци о нал ни про бле ми и не спо ра зу ми.8 
Ме ђу тим, и он да ка да се ка же да је Ма тош кри ти ко вао на овај на чин, на ла-
зе ћи лич не, по ли тич ке или иде о ло шке раз ло ге, не ка же ка ко и на ко ји на чин, 
ко јим ри је чи ма, тј. ка кав је то спе ци фич ни дис курс ко ји Ма тош би ра за сво-
је кри тич ке об ра чу не.9

3. Ма тош је, по ред Ан те Ко ва чи ћа, је дан од оних хр ват ских пи са ца 
ко ји су се, у по сљед ње дви је де це ни је 19. и по чет ком 20. ви је ка, иде о ло шки 
нај сна жни је ве за ли за пра ва штво и сво ју ли те ра ту ру трај но оби ље жи ли 

8 Ма то ше вим по гле ди ма на „хр ват ско-срп ске од но се“ ба вио се То ми слав Јо њић, на пи-
сав ши об у хват ну сту ди ју о по ли тич ким ста во ви ма ово га хр ват ског пи сца, ста во ви ма ко је 
је Ма тош из ра жа вао у свом кри тич ко-пу бли ци стич ком ра ду по чев од пр вог ње го вог од ла-
ска у Ср би ју. Јо њић оп се жно ис тра жу је Ма то ше ве од но се пре ма Ср би ји, срп ству и ју го сло-
вен ству, али ње гов не га ти ван од нос пре ма на ве де но ме оправ да ва по ли тич ким про це си ма 
у са мој Ср би ји, при је све га „ве ли ко срп ским им пе ри ја ли змом“, што је за пра во зва нич ни и 
уни со ни на ра тив ко јим се у Хр ват ској опи су је и оправ да ва сва ки кон фликт са Ср би ма, па 
и онај Ма то шев. Ово ме би, сва ка ко, тре ба ло при до да ти и ми шље ње да су се Ма то ше ви 
иде о ло ге ми раз ви ли „u iz rav noj po le mi ci s ide o lo gi jom ju go na ci o na li zma“ (KRA VAR 2014: 15), 
али од че га су ти иде о ло ге ми сат ка ни, од ка кво га дис кур зив ног ма те ри ја ла кон крет но, то 
на про сто не са зна је мо.

9 Та ко је и у тек сто ви ма Фи ли па Ко зи не, ко ји се у но ви је ври је ме нај о збиљ ни је ба вио 
Ма то ше вим од но сом пре ма пра ва штву као и Ма то ше вом иде јом на ци је. У књи жев ном ли-
сту Vi je nac (го ди ште XXI II, број 523) као и уча со пи су Hr vat ska re vi ja (го ди ште XIV, број 1), 
у те ма ти ма по во дом оби ље жа ва ња сто го ди шњи це Ма то ше ве смр ти Ко зи на је об ја вио члан ке 
о Ма то шу, од ко јих се по оби му из два ја онај из Hr vat ske re vi je под на сло вом „O Ma to šu i pra-
vaš tvu, a i o na ma da nas...“. У овом члан ку кри ти чар Ма то ше ву ми сао ту ма чи као „kul tu r nu 
pra vaš ku mi sao“, а за са мог пи сца ка же да је био „is kre ni i ne pri je por ni star če vi ća nac“. Он та ко-
ђе ка же да „Ma toš ni je imao ni naj ma nje pro ble ma bi ti star če vi ća nac u Be o gra du, a isto dob no u 
Za gre bu pi sa ti o naj no vi joj srp skoj knji žev no sti, ra de ći ta ko i prak tič no na upo zna va nju i zbli ža va nju 
hr vat ske i srp ske kul tu re [...]“ За Стар че ви ћа ка же да је „tak tič ki ne gi rao Sr be“, оправ да ва ју ћи 
ње гов по јам „сла во срб“ као „li šen na ci o nal nog zna če nja u ko rist mo ral nog“ (KO ZI NA, in ter net).
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иде о ло ге мом стра нач ке про па ган де. Та ква ли те ра ту ра, дје ли мич но ста вље на 
у слу жбу по ли ти ке и иде о ло ги је „ima la je pr ven stven cilj da u sklo pu pra vaš ke 
pro pa gan de su dje lu je u kon sti tu i ra nju hr vat ske na ci o nal ne sa mo svi je sti“ (BRE ŠIĆ 
1994: 89). Ода ност овој иде о ло ги ји и ње но књи жев но кул тур но ова пло ће ње 
у Ма то ше вом дје лу по твр ђу ју број ни кри ти ча ри. „Bi o je star če vi ća nac, ali ne 
sla vi to li ko hr vat sku proš lost, hr vat ske kra lje ve, ko li ko o sje ća hr vat sku mi ze ri ju, 
sra mo tu, niš ta vost“, ис ти че већ Ан тун Бран ко Ши мић (1964: 151), ко ји је с 
пра вом кон ста то вао ту Ма то ше ву усмје ре ност ка мен та ли те ту и ка рак те ру 
соп стве ног на ро да, на ста ње на ци је у Хр ват ској ње го во га (Ма то ше вог) вре-
ме на, у ни зу кри тич ки ин то ни ра них ау то и ма жа. Ма тош ни је био то ли ко 
сна жно по све ћен ис тра жи ва њу ми те ма вла сти тог на ро да, не го је, ка да је у 
пи та њу овај спе ци фич ни сег мент ко лек тив не сви је сти, ви ше био усмје рен 
на кри ти ку и ко мен тар срп ске исто ри је и иден ти те та. „Dog ma ti čan, skep ti čan 
i kri ti čan; ka ko gdje, ka ko ka da i ka ko s kim; isti no lju bi va kon tra dik ci ja; ia ko 
ne kon se kvent nost, ali kon se kvent na“, још при је Ши ми ћа Иво Ан дрић ис ти че 
Ма то ше ву не до сљед ност и про ти вр јеч је, кон ста ту ју ћи не што што мо ра има ти 
на уму сва ки ис тра жи вач Ма то ше вог опу са: „Ma toš ima če sto kri vo, ali ga se 
ne mo že tu ći istom lo gi kom [...], jer on ima gran di o zno kri vo.“ (AN DRIĆ 1976: 199). 
Мла ђи кри ти ча ри, у ду ху вре ме на, кон ста ту ју Ма то ше ву „kul tur nu pra vašku 
mi sao“ (KO ZI NA), „pra vaš ki kul tu ro loš ki pe r for ma tiv“ (NE MEC) итд.

У са мом Ма то ше вом опу су са свим ја сно и за хвал но отва ра ју нам се 
пер спек ти ве ње го во га ком плек сног од но са пре ма Стар че ви ћу као и опи пљив 
иде о ло шки „ре љеф“ ко ји хр ват ски пи сац гра ди у од но су пре ма Ср би ма, 
пре ма њи хо вој исто ри ји и кул ту ри. Ма тош је искре но и ин тен зив но афир-
ми сао пра ва шке иде је, а бо ра ве ћи у Ср би ји, учи нио је и „ко рак да ље“ у од-
но су на сво га зна чај ног иде о ло шког прет ход ни ка. Ма то ше во пра ва шко идео-
ло шко опре дје ље ње се оства ру је кроз не га ти ви зам, па и не га ци ју срп ског 
на ци о нал ног и кул тур ног би ћа као и дру гим ми ме тич ким об ли ци ма „пра-
ва шког кул ту ро ло шког пе р фор ма ти ва“, али и сво јим соп стве ним кре а тив ним 
удје лом, кон траст ном сте ре о ти пи за ци јом и дру гим сло же ним по ступ ци ма 
про из вод ње дру го сти. На са мог Ма то ша Стар че вић је ути цао под сти цај но 
и кон крет но. Стар че ви ће вим уче њем об ли ко ва ни су мно ги хе те ро и ма жи 
ко је је Ма тош за би ље жио о Ср би ма као о на ци о нал ном, кон фе си о нал ном, 
кул тур ном и ра сном ал те ри те ту. Стар че ви ће во име Ма тош је у сво ме дје лу 
обе смр тио и овје ко вје чио, упра во у зна ку за хвал но сти и по што ва ња, јер је 
овај „u ili ri zmu us kri sio i od sla vo srpšti ne sa ču vao ime hr vat sko“ (VII: 124).

3.1. У сво јим пам фле ти ма Стар че вић је на сто јао да што ви ше ома ло ва жи 
срп ски на род, по чев од ње го вог име на. У свом ква зи фи ло ло шком по ку ша ју 
под на сло вом Ime Serb срп ски ет но ним Стар че вић је „из во дио“ из ла тин ског 
„ser vus“ (у зна че њу „слу га“) и, што је на ро чи то за ни мљи во, из ди ја лек ти зма 
„ser bež“ (у зна че њу „свра беж“). У овом тек сту Стар че вић ка же да „za po znal-
ca dav ni nah, ne ima ni ka ko va ču da u ime nu Serb sko mu, ako se ono od ser be ža 
iz va dja“ (1868: 20). Ети мо ло ги ју срп ског име на до во ди у ве зу са исто риј ски 
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по твр ђе ним слу ча је ви ма гу ба во сти или ушљи во сти код по је ди них на ро да 
и, уоп ште, на сто ји да на гла си у сва ком сег мен ту сво је „рас пра ве“ ми зер ну 
суд би ну и сла бост срп ског на ро да. Ime Serb за кљу чу је ри је чи ма „[...] te melj ima 
za ime serb sko, ho ćeš od ser be ža ili ćeš od su žanj stva: to po ka zav, mi su di mo da 
smo ovaj naš po sao oba vi li“ (1868: 43). Упра во у сво јим пам фле ти ма о Ср би ма 
Стар че вић је ско вао и свој слав ни по јам „сла во серб“, ко ји се ту ма чи у ши ро-
ком ра спо ну од „мо рал ног“ и „по ли тич ког“ до ра си стич ког зна че ња. У сва-
ком слу ча ју, Стар че вић га је „из у мио“ пи та ју ћи се: „Tko ne vi di da je Slav i 
Serb sve isto, da oba ta ime na zna me nu ju su žnja, i do sled no, da to ni su vla sti ta 
ime na, ne go obi čaj ne, ob će ni te re či?“ (1868: 13). И свој пам флет „Pa smi na sla vo-
serb ska po Her vat skoj“ Стар че вић те ме љи на др ском ома ло ва жа ва њу срп ског 
и сло вен ског пле мен ског име на, ово га пу та у на сто ја њу да у иде о ло шки дис-
курс уве де по јам „сла во срп ски“ и афир ми ше га као по ли тич ки пе јо ра тив, 
иа ко у сво јој су шти ни ко ва ни цу ра си стич ког зна че ња. Ову ко ва ни цу ће и 
А. Г. Ма тош у сво ме дис кур су вр ло че сто и зду шно ко ри сти ти. Да се овај 
пам флет уте ме љио упра во на ра си стич ком од но су пре ма Ср би ма, ви ди мо 
и из ових Стар че ви ће вих ри је чи: „[...] dru go mu ni ko mu ne bi obraz pod nio ni 
pri spo da blja ti a ka mo us po re dji va ti He r va te sa Ser bi, pri me ra va ti ovu pa smi nu 
s na ro dom [...]“ (1876: 55).

Ко мен та ри шу ћи Стар че ви ће ве пам фле те Ime Serb и Pa smi na sla vo serb-
ska po Her vat skoj Фра њо Иве ко вић о пр во ме ка же да „sve vi še za la zi u tmi nu 
za bo ra va“ и ка ко је „ne ci je njen ni od ko ga i neo pa žen od zna no sti“ док дру ги на-
зи ва упра во пам фле том у ко јем „Sla vo ser bi su Sr bi pra vo slav ne vje re“ и у ко јем 
је Стар че вић ску пио „tek ono što nji ma mo že slu ži ti na sra mo tu“ до чим ако је 
при ну ђен „u Sr bi na pri zna ti što do bro i poš te no, on da je on (Sr bin) Hr vat“ (IVE KO VIĆ 
1905: 27). Тач но сто го ди на ка сни је, срп ски исто ри чар Ду шан Бе рић ис ти че 
да је „ве ћи на оно га што је [Старчевић] о срп ском на ро ду на пи сао, на гра ни ци 
из ме ђу па то ло шког и ра си стич ког, а осје ћај да пра ва, ори ги нал на на уч на ис-
тра жи ва ња ни кад не ће би ти оства ри ва за ми сао код Стар че ви ћа је већ го то во 
де фи ни ти ван“ (БЕ РИЋ 2005 I: 228). И по је ди ни хр ват ски кри ти ча ри но ви јег 
вре ме на, по пи та њу Стар че ви ће вог пој ма „сла во серб“, има ју не га тив но од ре-
ђе ње: „Star če vić je i me Sla ve na i Sr ba po greš no i zvo di o o d la tin sko ga ’scla vus’ 
i ’ser vus’ uz na če nju ’rob’, od no sno ’slu ga’“ (NE MEC 2007) док му не ки хр ват ски 
кри ти ча ри и да ље при пи су ју тек „мо рал но“ зна че ње, ко је и ка кво је Стар че вић 
при пи си вао и дру ги ма у по ли тич кој Хр ват ској, не са мо Ср би ма. У са вре ме-
ном хр ват ском по ли тич ком дис кур су Ан те Стар че вић се осло вља ва и сла ви 
као „Отац до мо ви не“, да кле сто ји на нај ви шем по ста мен ту по ли тич ко-идео-
ло шког и ври јед но сног по рет ка у овој зе мљи, та ко да се с пра вом мо же ре ћи 
да мо дер на Хр ват ска по чи ва на пра ва шким те ме љи ма, тач ни је на те ме љи ма 
„ре пра ва ши за ци је мо дер не на ци о нал не сви је сти“ (БЕ РИЋ 2005 I: 63).

Им пли ка ци је о не сло вен ском по ри је клу Ср ба, то јест „Вла ха“, ука зу ју 
на чи ње ни цу да ни је у пи та њу са мо на ци о на ли стич ки пе јо ра тив не го и уври-
је же но ми шље ње по ко јем су пра ва ши сма тра ли Ср бе јед ном ми нор ном, ин-
фе ри ор ном ра сом. Ма тош ар гу мен ту је у ко рист тврд ње на ко јој је Стар че вић 
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уте ме љио сво је пам фле те, да су Ср би у Ау стро у гар ској мо нар хи ји по ри је клом 
Вла си, али овај не сло вен ски ет но ним ко ри сти са мо у оним слу ча је ви ма ка да 
же ли њи ме да пе јо ра тив но пред ста ви или ока рак те ри ше Ср бе, пр вен стве но 
у Хр ват ској и Бо сни, же ле ћи да их и на тај на чин уби је ди у нео п ход ност 
ин те гра ци је у „хр ват ски по ли тич ки на род“. Да се на слич не тврд ње и ре-
фе ри ше, по ка зао је у тек сту под на сло вом No vi nar ski cvje ti ći, об ја вље ном у 
за гре бач ком Hr vat skom pra vu, 1909. го ди не. „Uo sta lom, na uč na is tra ži va nja, 
na ro či to u Bo sni, bje lo da no do ka za še da ’Vla si’, da kle ve ći na mo nar kij skih Sr ba, 
ni su sla ven skog, da kle ni srp skog po ri je kla, pa je sa svim pri rod no da se na ze mlji štu 
hr vat skom tre ba ju sma tra ti Hr va ti ma, Hr va ti ma po na rod no sti, ako i ne po ple-
me nu [...]“ (XIV : 30). У тек сту под на сло вом Ste kliš, об ја вље ном у фе бру а ру 
1912. го ди не, Ма тош ка же и ова ко: „Sr be, sma tra ju ći ih naj bli žom bra ćom, upra-
vo Hr va ti ma, ne mo že mo pri zna ti kao po se ban na rod u ze mlja ma na šeg hr vat skog 
pra va [...]“ (XVI: 11). Као и дру ге Стар че ви ће ве и, уоп ште, пра ва шке иде је, 
Ма тош је по др жа вао и у књи жев но кул тур ном по гле ду про па ги рао и оне о 
„хр ват ском по ли тич ком на ро ду“, „хр ват ском исто риј ском др жав ном пра ву“ 
итд. Би ла је то за пра во пра ва шка ре ак ту е ли за ци ја Етве шо ве те о ри је о су-
ве ре ни те ту „по ли тич ке на ци је“ ко ји при па да вла да ју ћем на ро ду, при че му 
се по јам на ци је ве зу је уз по јам др жа ве и др жав ног име на. То би, у хр ват ској 
по ли тич кој ствар но сти тог вре ме на, зна чи ло да је у по ли тич ком сми слу 
сва ки на род тре ба ло иден ти фи ко ва ти с хр ват ским. Стар че вић је ту оти шао 
и ко рак да ље, па је на тај на чин, као Хр ва те, иден ти фи ко вао на ро де у јед ном 
мно го ши рем ју жно сло вен ском кон тек сту. Ма тош је у то ври је ме био пре дан 
чи та лац Стар че ви ће вих сту ди ја, па ће о ње му, у члан ку под на сло вом Ju bi lej 
из ју на 1911. го ди не, на пи са ти и да „slu ti o je u i me nu Sr bi n aten tat na hi sto rij sko, 
go spo dar sko ime Hr vat, mi sle ći da je to ime po slje di ca ne či stog pa smin skog kri-
ža nja“ (XVI: 25). Ово се од но си на Стар че ви ће во пи са ни је у, ка ко ју је Ма тош 
на звао „div noj stu di ji o is toč nom pi ta nju“, од но сно у по ме ну том пам фле ту 
Pa smi na sla vo serb ska po Her vat skoj. У крат ком ди ја ло шком тек сту Sla do gor ki 
raz go vo ri из ок то бра 1907. го ди не, пра ва шки иде о ло шки дис курс у ко рист 
Стар че ви ћа Ма тош при пи су је ли ку Пи ска ра ла: „Sta ri je to pi ta nje po sma trao 
vi še sa ra snog i hi sto rij skog no či sto po li tič kog gle diš ta, i dok su mu či sto krv ni Sr bi 
Hr va ti pod tu đim ime nom [...], ta ko je u ve li kom, pre te žnom di je lu na ših Sr ba gle-
dao po hr va će ne, in fe ri or ne bal kan ske ra se [...]“ (XV: 153). Ма то шев Пи ска ра ло 
та ко ђе ка же: „Ime Sr b i Sr bin je, da kle, Sta ro me pri je sve ga oznaka kaste, ra je, kao 
što to i la tin ski ko ri jen te ri je či po ka zu je (ser vus, serv, serb, slu ga) i on to rop sko 
ime ni kako ne pri zna je za ime slo bod no, da kle na rod no“ (XV: 153).

3.2. Ме ђу нај бо ље књи ге ко је су на пи са не о Ма то шу спа да и књи га 
Ду брав ке Ора ић То лић Чи та ња Ма то ша. За на ша ис тра жи ва ња та књи га 
је би ла из у зет но зна чај на, на ро чи то у до ме ну Ма то ше вог пу бли ци стич ког 
дис кур са, гдје ау тор ка уо ча ва два ти па дру го сти ка да се ра ди о пи та њи ма 
из град ње на ци о нал ног иден ти те та код Ма то ша: то су ње го ви по ле мич ки 
и кон траст ни Дру ги. По ле мич ки Дру ги су, пре ма Ора ић То ли ће вој, би ли 
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Ма то ше ви уну тра шњи про тив ни ци („Hr va ti ju go sla ven skih, prosrp skih i ju go-
u ni ta ri stič kih uvje re nja“) док су кон траст ни Дру ги за Ма то ша би ли, на про сто, 
Ср би уоп ште (ORA IĆ TO LIĆ 2013: 257). При мјет но је да су Ср би, њи хо ва по-
ли ти ка и кул ту ра би ли у сре ди шту оба ти па дру го сти, Ма то ше ва на цио нал на 
са мо спо зна ја, ла ка нов ски по сма тра но,10 од пр вог су сре та са Ср би ма, њи хо вом 
кул ту ром, исто ри јом и иден ти те том у нај ши рем сми слу те ри је чи, до га ђа ла 
се у свје тлу из ра зи те дру го сти ко ја се огле да ла упра во у дис кур су на гла ше ног 
ал те ри те та, опо зи ци је, кон траст не сте ре о ти пи за ци је и кул тур не аси ме три је. 
„Dok je po li tič ki mo del na ci je gra dio u po le mi ci s dvje ma hr vat skim po li tič kim 
op ci ja ma, srp sko-hr vat skim ko a li cij skim na pred nja ci ma i ju go na ci o na li sti ma, 
kul tur ni je mo del iz gra dio u kon tra stu sa Sr bi ma“ (ORA IĆ TO LIĆ 2013: 277).

Код Ма то ша је стал но при сут на те жња да дâ опи пљи ве до ка зе и да ство-
ри па ра диг мат ску хи је ра р хи ју у ко јој ће се по ка за ти „су коб иден ти те та“ 
Ср ба и Хр ва та. При то ме је Ма тош ин си сти рао на ет но на ци о нал ном ал те ри-
те ту и на кул тур но и сто риј ској аси ме три ји срп ског и хр ват ског ет ни ци те та, 
нај че шће ис ти ца ној у ко рист хр ват ског на ци о нал ног и кул тур ног би ћа. Про-
ти вр јеч ја и су ко би, на сто ја ње да се од ре ђе ни аспек ти срп ског на ци о нал ног 
би ћа пре вред ну ју и по јед но ста ве, све то је угра ђе но у ње го ве оп ште и по-
је ди нач не сли ке о Ср би ма. Све те сли ке су из у зет но зна чај не при има го ло-
шком и кул ту ро ло шком са гле да ва њу Ма то ше вог дје ла. Па ипак, тре ба на-
гла си ти да су сте ре о ти пи, као те мат ско-мо тив ске је ди ни це у Ма то ше вим 
тек сто ви ма, функ ци о ни са ли у њи ма као те мељ ни си стем ус по ста вља ња 
иден ти тет ско г ал те ри те та.

Oko Lo bo ra (1908) је је дан од оних Ма то ше вих тек сто ва у ко ји ма се 
нај бо ље ви ди ње гов спе ци фич ни ин тер кул тур ни ком па ра ти зам, при че му 
гра ди има го ло шке опо зи ци је и то упра во по ступ ком кон траст не сте ре о ти-
пи за ци је, су че ља ва њем сли ке о дру гом и сли ке о сво ме соп стве ном у крај ње 
са же тим има жи ма и пред ста ва ма ко је су ге ри шу мен та ли тет ске осо би не, ста-
ње на ци је у јед ној, од но сно дру гој кул ту ри. Кад ни је иде о лог, од но сно ка да 
ово ње го во кон тра пунк ти ра ње ни је у слу жби пра ва шког иде о ло шког дис-
кур са, Ма тош је ду хо вит и при хва тљив. Јук ста по ни ра њем по крај ње јед но-
став ном има го ло шком обра сцу „ту и та мо“, „ми и они“ итд., Ма тош гра ди 
ам пли ту ду кул тур них, мен та ли тет ских и дру гих раз ли ка, по чи јој сре ди ни 
ов дје иде, ре кли би смо, ка ква-та ква „оса си ме три је“:

„Oni – bi zan tin ci, mi  – je zu i te. Oni nas obič no pot cje nju ju, mi njih obič no 
pre cje nju je mo. Oni su iz vr sni, mi smo vr lo sla bi tr gov ci. Oni ima ju slo bo du, 
ali ne ma ju pra vog druš tva; mi ne ma mo slo bo de, ali ima mo so ci jal nih li je pih 
sre diš ta, ima mo druš tvo. Oni su par ve nui, mi smo gen tle ma ni. Oni su so ci-
ja li sti, mi smo so ci jal ni. Nji ho ve su že ne obič no že ne od du žno sti; na še že ne 
su že ne od lju ba vi, i za to naš pri vat ni ži vot ima vi še po e zi je. Oni su re a li ste, 

10 У члан ку под на сло вом Iz maj ske ko ša re, об ја вље ном у ју ну 1910. го ди не, Ма тош ка же: 
„Po zna va ti Sr bi ju je da nas, ma da to ni je po zna va nje per ana lo gi am već obrat no, naj bo lja me to da 
za upo zna va nje Hr vat ske“ (XVI: 252).
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mi – ide a li ste. [...] Sr bi ja je sko ro je vić, če znu ći za svim ari sto kra ci ja ma – na-
ro či to za Pa ri zom i Du brov ni kom; Hr vat ska je pro pa li ple mić, to li ko de mo krat, 
da mu kat ka da im po nu je i Sr bi ja“ (IV: 89).

У тек сту Mi i oni, об ја вље ном у ма ју 1910. го ди не, чи ји на слов да нас мо-
же мо ту ма чи ти и у ре ла ци ји са има го ло шком те о ри јом опо зи ци ја и са те мељ-
ном про бле ма ти ком ис тра жи ва ња сли ке о дру гом, ја сно ви ди мо на ко ји је 
на чин и по ко јем мо де лу Ма тош по ре дио кул ту ру и кул тур не при ли ке у 
Ср би ји и Хр ват ској, а по ред оста лих ов дје се ин си сти ра и на кон фе си о нал-
ном ал те ри те ту као узро ку кул тур не дру го сти. У сво јим има жи ма о срп ском 
кул тур ном би ћу, Ма тош ће га, ма ни ром иде о ло га Стар че ви ћа, ока рак те ри-
са ти као не до ра сло хр ват ском кул тур ном и „ра сном“ би ћу, те до ћи до екс трем-
ног закључ ка:

„Ma ko li ko ho do ča sti li Sr bi u Pa riz i Ber lin, oni od o nud do no se vi še 
spolj nu, po vrš nu, ne go unu traš nju kul tu ru. […] Ono što je fi no i vi so ko u 
ro man skoj kul tu ri Sr bi ne mo gu ra zu mje ti iz tog pro stog raz lo ga što kao sko-
ro je vi ći ne ma ju smi sla za vri jed no sti tra di ci je i što ih kao ne ka to li ke ka to li-
ci zam ni je, kao nas, ospo so bio za gra e co-la tin sko hi sto rij sko za pad njaš tvo“ 
(XIV: 87).

У ис том том тек сту Ма тош, по ре де ћи из ме ђу оста лог и на уч не при ли-
ке, кон ста ту је да су Ср би мај сто ри ре кла ме и да су сво је на уч ни ке, Цви ји ћа 
и Те слу, из ре кла ми ра ли [sic], док су хр ват ски на уч ни ци не по зна ти и не при-
зна ти (XIV: 86).

Ујед ној од сво јих „те а тра ли ја“, у тек сту под на сло вом Iz Đu la bi ja, об ја-
вље ном у ју лу 1909. го ди не, Ма тош из ра зи то не га тив но апо стро фи ра и по-
грд но осло вља ва Ср бе као до шља ке и „до кла ће ни ке“ у хр ват ској кул ту ри, 
што ни је је ди ни при мјер пе јо ра тив не стар че ви ћан ске пер цеп ци је Ср ба, ни ти 
је ди ни при мјер ксе но фо би је у ши рем сми слу:

„To je odi sta pra va sa bla zan da još uvi jek ima ju stran ci pred nost pred 
Hr va ti ma u za vo du ko ji je već po stao kao fi li ja la ma saržykov ske ili be o grad-
ske pro pa gan de. Do te pe ni do kla će ni ci ko ji u Šu ma di ji ni su mo gli bi ti ni svi-
nja ri na la ze u bi blij skoj ne pi sme no sti svo joj uhlje blja na hr vat skom kul tur nom 
za vo du gdje se bru tal no za po sta vlja i go ni sve što di še pra vim du hom hr vat-
skim“ (X: 108–109).

У тек сту о Ме штро ви ћу, ко ји је об ја вљен 1910. го ди не, ка да је био већ 
уве ли ко оста вио иза се бе сво је бе о град ске го ди не, са из ра зи то на гла ше ним 
ет но цен три змом, са мно го па то са и не га тив ног на бо ја Ма тош ве ли:

„Sa mo se po se bi ra zu mi je da me ne kao Hr va ta sil no bo li što Meš tro vić, 
ro dom Hr vat, ni je na šao u po vi je sti hr vat skog he ro i zma ni jed ne je di ne epi-
zo de do stoj ne nje go vog sla vo srp skog dli je ta, sla ve ći bit ku bje ža nja i iz da je, 
sla ve ći iz me ća ra i tur sku pri dvo ri cu Mar ka i za bo ra vlja ju ći da je Zrinj ski 
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ve ći od aten ta to ra Obi li ća i da za ju naš tvo ne bro je nih hr vat skih de li ja ne 
svje do če la žlji vi sli jep ci već do ku men tar na go spo đa Hi sto ri ja“ (XI: 83).

Ви дљи во је, да кле, да се Ма тош об ру ша ва на Ива на Ме штро ви ћа, ко ји је, 
баш као и он сам, бо ра вио у Ср би ји и ме ђу Ср би ма. Оно по че му се Ма тош 
раз ли ку је од Ме штро ви ћа је сте ње гов не га ти ван, ет но цен три чан и сте ре о-
ти пан од нос пре ма срп ском ко лек тив ном пам ће њу.

3. Ма то шев дис курс смо у прет ход ним при мје ри ма илу стро ва ли као 
стар че ви ћан ски, ет но цен три чан и на ци о на ли стич ки. У овом сег мен ту ће мо 
се освр ну ти на при мје ре ко ји илу стру ју ње гов ди ја лог са ра си ја ли стич ким 
те о ри ја ма ко је су у Ма то ше во ври је ме би ле у је ку сво је ви тал но сти. У ок то бру 
1894. го ди не, у пи сму бра ту Ле о ну, мла ди Ан тун Гу став Ма тош о Ср би ма 
спе ку ли ра у пра во ма ни ром ра си ја ли сте и с при мје сом не га ти ви зма још у 
ра ној фа зи свог пр вог озбиљ ног ин тер кул тур ног ис ку ства. У том пи сму га 
оба вје шта ва о сво јим при мјед ба ма да се, за раз ли ку од хр ват ског, ка рак тер 
срп ског на ро да про ми је нио због њи хо вог ми је ша ња са дру гим на ро ди ма и 
ра са ма (XIX: 282), а то за кљу чу је, из ме ђу оста лог, пре ма фи зич ким ка рак те-
ри сти ка ма Ср ба („tip nji ho va li ca: žu ti, is toč no-grč ki te int i ko sa cr na“), ка рак-
тер ним осо би на ма („pod mu klo sti i pre ve ja no sti, ko ju je ulio u srp ski ka rak ter 
strah tur ski i pre vr tlji vost grč ko-ru munj ska“) итд. (XIX: 283). У том истом пи сму 
бра ту Ле о ну, Ма тош ка же и да „Sr bin je li jen či na, ali ra do spe ku li ra, Sr bin ni je 
ro đen ra tar, ne go tr go vac. [...] ka va ne su mje sta, gdje mo žeš Sr bi na ne sa mo naj-
bo lje stu di ra ti, ne go gdje se i naj jef ti ni je za ba vljaš“ (XIX: 286). Из ових Ма то ше вих 
ри је чи за кљу чу је мо да је у Бе о град до шао као већ фор ми ран у ин те лек ту-
ал ном сми слу и за ин те ре со ван за спе ци фич не од ли ке срп ског ка рак те ра, 
из гле да и мен та ли те та.

Ма тош је не ко ли ко пу та на кон 1904. го ди не, у но во на ста лим дру штве но-
-исто риј ским окол но сти ма у Ср би ји до шао у ис ку ше ње да о Ср би ма на пи ше 
из ра зи то по зи тив не тек сто ве, чак и ка да су би ли по ли тич ки или иде о ло шки 
мо ти ви са ни, што је упра во раз лог због ко јег не ки са вре ме ни хр ват ски кри-
ти ча ри с ре зер вом узи ма ју ње го ве „фи ло срп ске“ ста во ве. Је дан од та квих 
тек сто ва је и Rat i mir из 1912. го ди не, ко ји мо жда је сте ге не ри сан Ма то ше-
вим оду ше вље ним од но сом пре ма срп ским (и бу гар ским) по бје да ма у Пр вом 
бал кан ском ра ту, али се и те ка ко мо же укло пи ти у пре по зна тљи ву Ма то ше ву 
по е ти ку сло бо де ко јој је, ако ње гов опус по сма тра мо као цје ли ну, под ре ђи-
вао сва ки дру ги ње гов аспект, па чак и онај пра ва шко-иде о ло шки. Не ће мо 
пре тје ра ти ако ка же мо да је био „апо стол“ сло бо де и сло бо дар ства, за то и 
не чу де, а пре ма на шем ми шље њу још ма ње тра же пре и спи ти ва ње, те ње-
го ве „фи ло срп ске“ из ја ве. Украт ко ре че но, у по ме ну том тек сту (V: 258–263) 
Ма тош отво ре но кли че сло бо ди и осло бо ђе њу у Пр вом бал кан ском ра ту, у 
на ле ту еу фо ри је и ин спи ра ци је, али и у тол сто јев ском рас по ло же њу и оду-
ше вље њу фе но ме ном од брам бе но-осло бо ди лач ког ра та. Ка да је, ме ђу тим, 
еу фо ри ја спла сну ла, срп ско-бу гар ски рат нич ки ус пје си за сје ње ни су у Ма-
то ше вом дје лу за пи сом у ко јем он по но во от кри ва свој ди ја лог са ак ту ел ним 
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ра си ја ли стич ким уче њи ма на ко ји ма је те ме љио сво је број не до сјет ке и сте-
ре о ти пе. У свом тек сту Wa hr he it und Dic htung из ју на 1913. го ди не Ма тош на 
по чет ку ве ли: „Sla ve ni su ipak in fe ri or na pa smi na, a me đu Sla ve ni ma smo mi 
naj in fe ri or ni ji. Bu ga ri i Sr bi to do ka zu ju. Uo sta lom, ni u ti kvi su da ni u Vla hu dru ga“ 
(XI: 254). Ово Ма тош ка же у за пи су ко ји се ба ви про бле ми ма ис кр слим на кон 
Пр вог бал кан ског ра та и ко ји су узро ко ва ли по че так Дру гог бал кан ског ра та.

За ври је ме свог бо рав ка у Са ра је ву, у ок то бру 1908. го ди не, у бли ском 
и ет нич ки ис пре пле те ном бо сан ско-хер це го вач ком кон тек сту, му сли ман ски 
жи ваљ у Бо сни и Хер це го ви ни Ма то шу је био за ни мљив при је све га као 
„циљ на гру па“ ње го вог аги та тор ског дје ло ва ња за хр ват ску, од но сно пра-
ва шку „ствар“. Би ло је нео п ход но да се кул тур ном и ли те рар ном ак ци јом 
при до би је што је мо гу ће ве ћи број му сли ма на да би се они до бро вољ но из ја-
сни ли као при пад ни ци хр ват ске по ли тич ке на ци је. Но, Ма то ше во глав но 
оруж је у пр ви план је ис ти ца ло и ње гов основ ни циљ: да ус по ста ви ди стинк-
тив ни од нос и на гла си раз ли чи тост срп ског и хр ват ског ет ни ци те та и то на 
ра сној осно ви. Ова кво на сто ја ње да на те ме љу ма лих раз ли ка уста но ви зна-
чај не и не пре мо сти ве ди стинк ци је, Ма тош је, као стар че ви ћан ски тип ра-
си ја ли сте, пред у зи мао и ра ни је. У сво јим „Doj mo vi ma sa pa riš ke iz lo žbe“, у 
за пи су од 15. апри ла 1900. го ди не, Ма тош ис ти че да су бо сан ски му сли ма-
ни по том ци древ не хр ват ске вла сте ле, ко ји су под ап со лу ти стич ком тур ском 
вла шћу са чу ва ли „osim svo jih sta rih hr vat skih pra vi ca i naj čiš ći hr vat ski typus 
ko ji se je di no još u tom iz da nju raz li ku je od srp sko ga“ (III: 131). Чак и на мје сту 
гдје го во ри о ве ли чи ни и ви тал но сти фран цу ског ду ха, о за па же ним ус пје-
си ма по је ди них ма лих зе ма ља по пут Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је на Свјет-
ској из ло жби у Па ри зу 1900. го ди не, па и о из о стан ку кул тур ног па ви љо на 
ње го ве до мо ви не, Хр ват ске, Ма тош се не ли би да са ста но ви шта уче ња о ра си 
на гла си раз ли ке из ме ђу хр ват ских и срп ских „од ли ка“. Об ја вљу ју ћи у Hr vat-
skom pra vu, ова ди мен зи ја по ме ну тог члан ка оправ да на је тим ви ше што је 
Ма тош, у скла ду са тзв. исто риј ским пра вом Хр ва та на Бо сну и Хер це го ви ну, 
гле дао на бо сан ски па ви љон као на хр ват ски па ви љон под дру гим др жав-
ним и кул тур ним име ном. На и ме, у истом члан ку он ка же: „Ovaj se pa vi ljon 
zo ve bo san ski zbog pre sla be ak ci je iz ne slo žne Ba no vi ne, zbog ja čeg vjer skog 
ne go na rod nog osje ća nja u mu ha me do va ca i zbog ob zi ra na pra vo sla vlje sa ko jim 
mo ra ra ču na ti spolj nja i unu traš nja po li ti ka mo nar ki je“ (III: 131).

Ова ин тер кул тур на ак тив ност ре зул ти ра ла је и оним што је у пи са ном 
об ли ку на ста ло из Ма то ше вог пе ра, а што на нај бо љи на чин ре пре зен ту је 
глав не ка рак те ри сти ке ње го во га не га ти ви стич ког дис кур са. У ње го вом тек-
сту под на сло вом Iz Sa ra je va, у ко јем хва ли „na ro či to hr vat stvo Her ceg-Bo sne“ 
и Хр ва те стар че ви ћан це ове анек ти ра не зе мље, не на ла зи мо бог зна ка ко 
по е тич не има ге ме ка кве би смо мо жда оче ки ва ли од јед не про зне ми ни ја ту ре 
у осно ви пу то пи сног ка рак те ра. Оно чи ме оби лу је овај чла нак из но вем бра 
1908. го ди не за пра во су они еле мен ти ко је ина че свр ста ва мо у нај ек стрем-
ни ји по ли тич ко-иде о ло шки кон цепт Ма то ше вог дје ла и дје ло ва ња. Оно што 
пли је ни на ро чи ту па жњу је сте Ма то ше ва по хва ла „цви је ту“ му сли ман ске 
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аги та тор ски по сао и то са кон ста та ци јом да је срп ска про па ган да при до би ла 
до ста му сли ма на, али и да ће се њи ма „ina če vr lo če sti tim ele men ti ma“ јед на ко 
„otvo ri ti oči“. У том по слу Ма тош је при бје га вао отво ре ном по вла ђи ва њу 
му сли ма ни ма и то на ра сној осно ви, а чи нио је то та ко што их је – ни ма ње 
ни ви ше – ока рак те ри сао као нај љеп шу европ ску ра су:

„Svi jet je tu kra san, vi sok i na o čit – na ro či to muš kar ci. Tu ži vu naj vi ši 
lju di u Eu ro pi, naj ljep ša eu rop ska ra sa, sa ču va na u pre kra snim eks em pla ri ma, 
na ro či to u islam skoj ari sto krat skoj kul tu ri. Tip bo san skog ple mi ća i da nas 
no si sve tra go ve et nič ke hr vat ske ari sto kra ci je, obič no je plav ili ke ste njast i 
u naj ve ćoj fi zič koj opre ci s le van tin skim, cin car skim, cr nim i bli je dim ti pom 
tzv. Vla ha“ (XI: 167).

Ма тош чак и оне Хр ва те ко ји су би ли то ле рант ни пре ма срп ском еле-
мен ту у Бо сни и Хр ват ској на зи ва по зна тим Стар че ви ће вим пе јо ра ти вом 
„сла во ср би“. Ср бо фо би ја Ма то ше вог дис кур са у овом пу то пи су кул ми ни ра 
у ди је лу тек ста у ко јем прак тич но про гла ша ва хр ват ско „исто риј ско пра во“ 
на Бо сну и Хер це го ви ну, упра во пре ма Стар че ви ће вом мо де лу, уз отво ре но 
не ги ра ње срп ског на ци о нал ног еле мен та у овој зе мљи иден ти фи ку ју ћи га, 
као и обич но, са вла шким и ус кра ћу ју ћи им у чак и кме тов ска пра ва у окви-
ри ма ак ту ел не аграр не ре фор ме:

„Mi ka to li ci smo sa mu sli ma ni ma u ogrom noj par la men tar noj i sta ti-
stič koj ve ći ni [...] Pre ma to me su ka to li ci i mu sli ma ni pri rod ni sa ve zni ci kod 
rje ša va nja agrar nog pi ta nja, pri rod ni par la men tar ni sa ve zni ci, kad i ne bi bi li 
pre ma doš ljač kim, do se lje nič kim pra vo slav nim ele men ti ma je di ni do ma ći, 
au toh to ni, ži valj hr vat ski. Do ka za no je da kmet sko, da kle par ex cel len ce 
srp sko pi ta nje u Bo sni ni je isto vjet no sa kmet skim pi ta njem u osta loj Eu ro pi. 
Dok su dru gdje kme to vi sta ro sje di o ci, iz gu biv ši pod fe u dal nim pri li ka ma 
svo ja po sjed nič ka pra va, u Bo sni se hr vat ski kmet sta ro sje di lac ve ći nom što 
ise lio što iz gi nuo u bor ba ma sa Po lu mje se com i vjer skim he re si ma, dok je 
vlaš ki doš ljak pao na opu stje lu be gov sku ze mlju kao nad ni čar ko ji se tek vre-
me nom osje tio kme tom i tek u naj no vi je do ba tra ži pra va kmet ska, a ne nad-
ni čar ska, upra vo za kup nič ka“ (XI: 170).

На ци о на ли зам и сте ре о тип не стар че ви ћан ске дис ква ли фи ка ци је Ср ба, 
Ма тош из ра жа ва и ми шље њем по ко јем су Ср би, срп ска књи жев ност и ин-
те ли ген ци ја у Бо сни и Хер це го ви ни – мар ги нал ни: „Glav na sna ga i od li ka 
Hr va ta u Her ceg-Bo sni je in te li gen ci ja. Mi smo naj in te li gent ni ji dio ta moš njeg 
pu čan stva, a s na ma jed nо osje ća i eli ta mu sli man ske in te li gen ci je. La že da kle i 
op sje nju je tko tru bi u ne u kost bi je log svi je ta da su Sr bi in te li gen ci ja onih kra je va“ 
(XI: 170). Ма тош у овом пу то пи су ни је на вео име ни јед ног срп ског пи сца или 
на уч ни ка из Бо сне тог вре ме на, јер му је је ди но та ко би ло мо гу ће оства ри ти 
кре ди би ли тет сво је тврд ње: „Ra sa je bo san ska da ro vi ta [...] i ve ći na nje ne in te-
li gen ci je je hr vat ska, sa mo hr vat ska“ (XI: 171).
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4. У прет ход ним ре до ви ма на сто ја ли смо кри тич ки са гле да ти Ма то шев 
не га ти ви стич ки дис курс, за сно ван на сна жном иде о ло ге му, дис курс ко јим 
овај пи сац „про го ва ра“ у број ним сво јим не фик ци о нал ним тек сто ви ма, те 
не ким илу стра тив ним при мје ри ма пот кри је пи ти ини ци јал ну тврд њу да се 
тај не га ти ви зам те ме љи на стар че ви ћан ској, пра ва шкој иде о ло ги ји и про па-
ган ди. Уви дом у цје ло куп ни Ма то шев кри ти чар ски опус, те ана ли зом пра-
ва шког иде о ло шког дис кур са ко јим су прот ка ни број ни ње го ви ра до ви о 
Ср би ма, срп ској кул ту ри, исто ри ји и иден ти те ту, до шли смо до са зна ња да 
је овај хр ват ски ли те ра та и кри ти чар у сво ме дје лу оста вио све оне не га тив-
не и не га ти ви стич ке еле мен те по ко ји ма се и ина че пре по зна је од нос пра ва шке 
иде о ло ги је пре ма срп ском на ци о нал ном и кул тур ном би ћу. Тај дис курс, 
уста но ви ли смо, вјер но пра ти из вор ни иде о ло шки кон цепт стар че ви ћан ског 
пра ва штва и ка рак те ри ше га из ра зи ти на ци о на ли зам, ет но цен три зам, из-
ра зи ти не га ти ви зам усмје рен пре ма Ср би ма, ра си ја ли зам. Ма то шев дис курс 
је у ква ли та тив ном сми слу у ве ли кој мје ри пот по мо гао ову иде о ло ги ју, као 
„пра ва шки кул ту ро ло шки пер фор ма тив“ и као про ду же на ру ка стар че ви-
ћан ства у књи жев но сти и кул ту ри. Иде о ло гем ње го во га дје ла за сни ва се на 
из вје сним по ступ ци ма ли те ра ри за ци је, на че сто при мје њи ва ној кон траст ној 
сте ре о ти пи за ци ји, про из вод њи дру го сти, кул ту рал но-иден ти тет ских ал те-
ри те та и аси ме три ја, на не ко рект ној по ли ти за ци ји и пр о бле ма ти за ци ји од-
но са ме ђу срп ском и хр ват ском кул ту ром, ме ђу срп ским и хр ват ским на цио-
нал ним би ћем итд. Као ва жан и ве о ма про бле ма ти чан аспект Ма то ше вог 
пра ва шког дис кур са из два ја мо и ње гов ди ја лог с ра си ја ли стич ким те о ри-
ја ма као и прак тич ну при мје ну тих те о риј ских про ми шља ња о ра си на 
срп ски на род, при је све га у Хр ват ској и Бо сни.

На сто ја ли смо да из бјег не мо сва ку по ле ми ку с Ма то ше вим тек сто ви ма, 
али смо за то би ли ме то до ло шки опре ди је ље ни за кри тич ки ко мен тар и на-
чел ну ти по ло ги за ци ју ње го вих не ко рект них ста во ва и не га тив них хе те ро-
сте ре о ти па, ко ју смо у на шем ра ду ве за ли за те мељ не од ли ке из вор ног пра-
ва шког не га ти ви зма. Јед но ши ре ис тра жи ва ње мо гло би се спро ве сти у 
дје ло и пре ма хро но ло шком прин ци пу, пра те ћи ге не зу Ма то ше ве „ан ти па-
ти је пре ма Ср ба ди ји“ од са мо га ње го вог до ла ска у Бе о град, па до по сљед њих 
не га тив них ко мен та ра. Еко но ми ја ово га тек ста, ме ђу тим, омо гу ћи ла нам је 
да се освр не мо на са мо не ке при мје ре Ма то ше ве не тр пе љи во сти, не га тив не 
пер цеп ци је Ср ба као до шља ка и „до кла ће ни ка“, из ра зи тог ет но цен три зма, 
че сте упо тре бе стар че ви ћан ских сте ре о ти па и пе јо ра ти ва, сте ре о тип ног 
кон тра сти ра ња пре ма има го ло шком мо де лу „ми и они“, „ов дје и та мо“ итд. 
На кул ту рал ном, кон фе си о нал ном, ет но на ци о нал ном, па и на ра сном пла ну, 
ви дје ли смо, Ма тош Ср бе и срп ску кул ту ру до жи вља ва као из ра зи ти ал те-
ри тет у од но су на Хр ва те и хр ват ску кул ту ру, при че му се сли ка о сво ме 
соп стве ном фор ми ра и афир ми ше у свје тлу на гла ше не дру го сти и су прот-
но сти фор ми ра не око ма то шев ске ин тер кул тур не осе.

Др жи мо да смо овим ра дом отво ри ли и от по че ли истра жи ва ње јед не 
ве о ма зна чај не ин тер ли те рар не и ин тер кул тур не те ме, ко ја у ужем сми слу 



за хва та Ма то шев опус и не га ти ви стич ки дис курс у не фик ци о нал ним кри-
тич ким за пи си ма ко је овај пи сац за сни ва на сли ци и од но су пре ма Ср би ма 
и срп ској кул ту ри. Циљ ово га ра да ни је би ла не га тив на сте ре о ти пи за ци ја 
и ис кри вљен, по јед но ста вљен при каз Ма то ша као ср бо фо ба. На про тив, у 
овом ра ду, као и у још не ким ра ни јим ис тра жи ва њи ма, скре ну ли смо па жњу 
и на си стем по зи тив них, бе не во лент них Ма то ше вих хе те ро и ма жа, на исто-
вјет ној ре ла ци ји. У ши рем сми слу, овај рад је дио ис тра жи ва ња оног дис кур-
са ко ји по сто ји на ви ше смјер ној ре ла ци ји уну тар ју жно сло вен ске ин тер ли-
те рар не за јед ни це, дис курс за сно ван на хе те ро и ма ги ни ра њу ко је је, ма кар 
ка да се ра ди о овом кор пу су, за сад углав ном не ис тра же но под руч је. У сту-
ди ја ма ком па ра тив ног про у ча ва ња ју жно сло вен ских књи жев но сти же ли мо 
да му по све ти мо зна чај ни ју ис тра жи вач ку па жњу и ти ме осви је тли мо још 
не ке ва жне и не ис тра же не аспек те по ме ну тих ин тер кул тур них ре ла ци ја, 
ко ји се углав ном отва ра ју у ме то до ло шком ра ди ју су из ме ђу има го ло ги је и 
ис тра жи ва ња мен та ли те та.
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Sa ša D. Šmu lja

THE RIG HTIST IDE O LO GI CAL DI SCO UR SE OF AN TUN GU STAV MA TOŠ 
(IN THE LIGHT OF HIS RE LA TION TO SERBS)

S u m  m a r y

The pa per de als with the ap sect of Ma toš’s oe u vre that had been ne glec ted in the Ser-
bian and Cro a tian li te rary cri ti cism re spec ti vely, which is his Rig htist ide o lo gi cal di sco ur se 
in the light of his re la tion to Serbs (Ser bian cul tu re). As for the for mer li te rary cri ti cism, on 
tho se ra re oc ca si ons his na me was men ti o ned, it was do ne in a eup he mi stic man ner (con-
cer ning his ne ga ti ve at ti tu de to wards Serbs and Ser bian cul tu re), whe re as the lat ter of fe red 
few cri ti cally ela bo ra ted ju sti fi ca ti ons of this pro ble ma tic seg ment of Ma toš’s oe u vre. Even 
to day, on the 100th an ni ver sary of his de ath, an op por tu nity was mis sed to to pi ca li ze the se 
im por tant is su es and analyze what it was exactly whe re this pro ble ma tic stan ce of the most 
pro no un ced fol lo wer of An te Star če vić’s ide as in the then Cro a tian li te ra tu re fo und its ex-
pres si on. Na mely, in the ca se of dra sti cally ne ga ti ve ob ser va ti ons ma de on the Ser bian 
cul tu re, which Ma toš was de eply fa mi li ar with, even sub mer ged in to. The re se arch com pri-
ses who le of Ma toš’s oe u vre, and it be co mes evi dent that his ide o lo gi cal di sco ur se turns 
ra di cal in the in ter ac tion with the Ser bian cul tu re, espe ci ally in the ca ses fe a tu ring bac kgro-
und of cri ti cal di scus sion, po li ti ci zing, pro ble ma ti zing or ste re otypi za tion of re la ti ons bet-
we en cul tu res, in the first ca se Ser bian and Cro a tian ones. The pa per con firms that the re is 
a pro no un ced ne ga ti ve at ti tu de to wards Serbs and Ser bian cul tu re in Ma toš’s works, whe re 
this di sco ur se is fo un ded upon na ti o na lism, et hno cen trism, in to le ran ce, even ra ci a lism.

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет
sasa.smu lja@flf.unibl.org
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UDC 821.161.1-14.09 Bahterev I. V.

Др Дра ги ња Л. Ра ма дан ски

КУЛ ТУ РО ЛО ШКА МЕ МО РИ ЈА ЈЕД НЕ ЗА УМ НЕ ПЕ СМЕ 
ИГО РА БАХ ТЕ РЕ ВА

У ра ду ука зу је мо на до при нос пе сни ка, сли ка ра и ис тра жи-
ва ча ру ске аван гар де Сер ге ја Си ге ја (1947–2014) и ње го ве су пру ге 
Ане Тар шис али ас Ри Ни ко но ве (1942–2014) ту ма че њу ру ске за ум-
не по е зи је. Си геј се осла ња на по ја ву ко ју је Вла ди мир Проп у сво јим 
фол кло ри стич ким ис тра жи ва њи ма на звао „му шки са ве зи“. След-
стве но, ју на ци, а не рет ко и ау то ри, за ум них пе са ма по на ша ју се као 
ис ку ше ни ци али не у хра му већ у за бра ну шу ме као про сто ру ини-
ци ја ци је. Ана Тар шис ука зу је на стил ски плу ра ли зам та квих тво ре-
ви на, на ком би на ци ју ре а ли стич ких, за ум них и ап стракт них тех ни-
ка, у скло пу на чел не еман ци па ци је је зи ка од осе ћа ња и са др жи не. 
Си геј је, из ме ђу оста лог, се дам де се тих и осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, си сте ма тич но удо мља вао опус „вр шња ка ве ка“, обе ри-
у та Иго ра Бах те ре ва (1908–1996) у свом са ми здат ском ча со пи су 
Тран спо нанс. На ме ра нам је да по ну ди мо ту ма че ње јед не Бах те ре-
вље ве пе сме, као мо гу ћу илу стра ци ју на ве де них хер ме не у тич ких 
пре по ру ка.

Кључ не ре чи: Бах те рев, Си геј, Тар шис, Проп, ини ци ја ци ја, 
му шки са ве зи, за ум, ап страк ци ја, пре о бра же ње.

Руска авангардна култура, након ефектног оглашавања у првим децени-
јама двадесетог века, била је подвргнута полувековном занемљивању, па и 
физичком уништавању аутора и њихових творевина. У светлу ове драстичне 
књижевне пенологије било је случајева мање или више искреног одрицања 
од авангардизма, и компромисног приклањања официјелној књижевности. 
Нашу пажњу овом приликом привукла је једна понорна стратегија, када је не 
својом вољом утишани и скрајнути авангардни писац ипак, на измаку жи вотног 
века, доживео рехабилитацију својих младалачких дела па и непозна тих, 
ка такомбних дела „међувремена“. Спасоносна рука која му је била пру жена 
из будућности понајпре је рука нестандардно позиционираног књижевног 
тумача, правог типолошког двојника из редова совјетске неоавангарде.



Игор Вла ди ми ро вич Бах те рев (1908–1996) још сре ди ном двадесeтих 
година прошлог века, као сту дент по зо ри шне ака де ми је, по ста је члан по зо-
ри шне тру пе Ра дикс. Уче ство вао је у ре жи ји ко ма да Д. Хар мса и А. Вве ден-
ског Моя ма ма вся в ча сах ко ји ни ка да ни је из ве ден. Го ди не 1926. по ста је 
је дан од осни ва ча гру пе Левый фланֱ ко ја је (по иде ји Бах те ре ва) пре и ме-
но ва на 1927. го ди не у ОБЕ РИУ. Го ди не 1928. на сту па као пе сник и сце но граф 
на чу ве ној књи жев ној ве че ри Три левых ча са, ка да је из ве де на Хар мсо ва дра-
ма Ели за ве ֳ а Бам. Те го ди не упри ли чен је по след њи по зо ри шни на ступ 
обе ри у та (ко мад Зимняя ֲро ֱ ул ка, на пи сан у ко а тор ству са Хар мсом).

На кон ди пло ми ра ња 1930. го ди не, Бах те рев упо зна је Са му и ла Мар ша-
ка и по чи ње са рад њу са деч јим ча со пи си ма. На ред на 1931. го ди на би ла је 
го ди на хап ше ња обе ри у та, да би им се 1932. го ди не пу те ви ко нач но раз и шли. 
Ма да је остао жив, оп ту жба за ан ти со вјет ску ак тив ност и ши ре ње кон тра-
ре во лу ци о нар них де ла ви си над Бах те ре вом чи та вог жи во та (уки ну та је 
тек 1989. го ди не, ка да је и зва нич но ре ха би ли то ван). У ко а у тор ству са 
А. Ра зу мов ским пи ше ко мад Пол ко во дец Су во ров (1939), ко ји се био до пао 
Ста љи ну. Оста ли дру го ви из це ха (Хармс, Ве ден ски, Ле вин, Ту фа нов, Олеј-
њи ков) ни су би ли те сре ће... По сле ра та Бах те рев пи ше тек сто ве ко ји се 
укла па ју у зва нич ни си стем вред но сти (Ров но в ֲ ол ночь (1945), Двойная иֱра 
(1951), Оֳ кро ве ние в бурю (1962), че сто под ко а у тор ским (са А. Ра зу мов ским 
и Н. Ни ки ти ном) псе у до ни мом Рај то нов и Брај тон, као и успо ме не о Н. За-
бо лоц ком, Д. Хар мсу, Н. Олеј ни ко ву, А. Ах ма то вој. И по ред дра стич них 
ло мо ва у би о гра фи ји, Игор Бах те рев до кра ја свог ду гог жи во та пи ше екс-
пе ри мен тал на де ла у обе ри ут ском ду ху.

Ка ко је вре ме про ла зи ло, у де ли ма Бах те ре ва све је ма ње обе ри ут ске 
бу фо на де и ало ги зма – све по ста је ти ше, по тму ли је, што се на ро чи то ви ди 
у дра ма ма. Ја ча ути сак ри ту а ла и за ум не ини ци ја циј ске абра ка да бре, за-
кли ња ња у ар хе тип ском кљу чу („Аз ум цер бум / Дву блум ֳ ер буб“ (во двиљ 
Древ не ֱре че ская раз молв ка из 1980). При мет но је при су ство ес ха то ло шких 
мо ти ва уну тар сво је вр сног апо ка лип тич ног лут кар ског по зо ри шта. Бах те рев 
по се же за за у мљем и у сво јим ми ра кли ма (Об ма нуֳые на дежды), у ви ду 
је зи ка бо го ва и ан ђе ла, ко ји мо же би ти смр то но сан за не по све ће не. По ја-
вљу је се и спо ра дич но за у мље, ко је се пла си ра фраг мен тар но, уну тар не ке 
„сми сле не“ пе сме, по пра ви лу ду ге. Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да у по гле ду 
за у мља (у Де кла ра ци ји тем пе ра мент но из у зе том из про гра ма) – са вест обе-
ри у та ни је са свим чи ста...

Пре ма све до че њу Дми три ја Вол че ка, пе сни ка и уред ни ка са ми здат ског 
ча со пи са Ми ֳ ин жур нал (ко ји из ла зи од 1985. до да нас, са кра ћим пре ки ди ма), 
Игор Бах те рев је сво је ру ко пи се чу вао, али у при лич но ха о тич ном ста њу. 
Већ као ста рог чу да ка, што па си о ни ра но не гу је цве ће и удо мљу је псе лу та-
ли це, „пот кра да ла га је књи жев на ма фи ја“. По е зи ја и про за обе ри у та по пр ви 
пут је пу бли ко ва на у ино стран ству 1978. го ди не а у офи ци јел ној со вјет ској 
штам пи 1987. го ди не, у ри шком ча со пи су Род ник. Го ди не 1991. из ла зи ан то-
ло ги ја Ван на Ар хи ме да ко ју је са ста вио А. Алек сан дров. У ан то ло ги ји су пла-
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си ра ни сле де ћи на ра ти ви Иго ра Бах те ре ва: В маֱа зи не сֳа ревьщика , Тол кьо 
шֳыр, Ко ло во роֳ, Слу чай в кри вом же луд ке, Приֳ ча о не до сֳойно м со се де, 
Веч но сֳоящие, Цар ма ке дон, или Феня и че бол ве ки, као и ме мо ра би ли је о 
Шклов ском и Ах ма то вој. Го ди не 1993. по ја ви ла се књи га Поэֳы ֱруֲֲы 
ОБЭРИУ у ко јој је Бах те рев за сту пљен са 12 пе са ма. 

Кра јем се дам де се тих го ди на ми ну лог ве ка збли жа ва се са пе сни ци ма 
тран сфу ту ри сти ма (ре тро фу ту ри сти ма) по себ но са сли ка ром, пе сни ком и 
те о ре ти ча рем Се р ге јем Си ге јем (Си гов, 1947–2014), ко ји је осам де се тих го-
ди на ми ну лог ве ка од гра ди ћа Јеј ска, на оба ли Азов ског мо ра, на чи нио сво-
је вр стан цен тар за пе снич ко екс пе ри мен ти са ње у усло ви ма СССР. Упра во 
те 1980. го ди не Бах те рев је по чео ре дов но да пу бли ку је у Си ге је вом са ми здат-
ском ча со пи су Тран сֲо нанс (1979–1987, 36 бро је ва, ти раж 5 при ме ра ка), ко ји 
је у под на сло ву имао од ред ни цу Жур нал ֳ е о рии и ֲ ракֳи ки ди ле ֳ ан ֳ и зма.

Вред на је по ме на и се ри ја од 8 на сло ва, у ма ло ти ра жном ма дрид ском 
из да њу Edi ci o nes del Hebrеo Er ran te, у из бо ру Ми ха и ла Јев зли на две хи ља-
ди тих го ди на (2001–2011), на кон смр ти Бах те ре ва, са про прат ним тек сто-
ви ма и илу стра ци ја ма Си ге ја и ње го ве су пру ге Ри Ни ко но ве (Ане Тар шис). 

Ко нач но, 2013. го ди не, у дво том ни ку мо сков ског из да ња Ги ле ја, са пред-
го во ром и ко мен та ри ма Ми ха и ла Јев зли на, у пра вом сми слу те ре чи вас кр-
са ва ју Обе ри уֳ ска де ла Бах те ре ва, па и она за ум на. 

По ми шље њу Сер ге ја Си ге ја (сту ди ја Тај но зна ње ру ских фу ту ри ста) 
ни јед но за ум но де ло до са да ни је „про чи та но“, јер се на про сто сма тра ло 
„не при стој ним“ за да ва ње нај о бич ни јег пи та ња: „о че му се ту за пра во ра ди“ 
(СИ ГЕЙ 2001: 205). Од го вор се, са гла сно Си ге је вој те зи, кри је у фе но ме ну 
ко ји је Вла ди мир Проп у сво јим исто риј ским ко мен та ри ма уз мор фо ло ги ју 
бај ке на звао „му шки са ве зи“ (ПРОПП 1986: 86), чи ји чла но ви се по на ша ју 
као ис ку ше ни ци али не у хра му већ у шу ми, где им учи тељ ни је Христ већ 
шум ски дух (ле ший).

У на по ру да још бли же од ре ди ме сто де ша ва ња ових де ла, Си геј до спе ва 
до по е те ме до ма, ко ји има и сво ју за бра ње ну ода ју (зо ло ֳ ой ֳ е рем), у об лиж-
ју мо ти ва (ри ту ал не, при вре ме не) смр ти од но сно до спе ва њем у цар ство мр твих. 
То је ло кус ко ји нај већ ма на ли ку је ко ли би на ко коши јим но га ма Ба ба Ја ге.

За ум не пе сме, са гла сно Си ге ју, по нај пре мо же мо од ре ди ти као про пов ске 
„сло ве сне аму ле те“ (СИ ГЕЙ 2001: 202): њи хов на ра тив се на ла зи под за бра ном, 
ко ја ре зул ту је елип са ма, изо морф ним са же тве ним об ре дом – по след њем 
сно пу се од се ца гла ва или реп; то се пре но си и на ре чи, ко је не ма ју по че так 
или крај и „сво де се на же тве не кри ке“ (СИ ГЕЙ 2001: 209). 

Во ђен ам би ци јом да „одво ји ко зли ће од ја ри ћа“ у ру ском фу ту ри зму и 
од го во ри на пи та ње ко ли ко је ау тор фу ту ри стич ког пи сма сли чан сво ме ју-
на ку (укљу чу ју ћи и на ук „пре тва ра ња у же ну“ од но сно раз ли чи те об ли ке 
тра ве сти је) Си геј нам ну ди ори ги нал но ту ма че ње ру ског за у мља, и ука зу је 
на ба вље ње спи ри ти змом, те о со фи јом, ма ги јом и др. од стра не уче сни ка 
фу ту ри стич ких „му шких са ве за“. Ка рак те ри стич ни „звуч ни опи си“ то га 
ис ку ства по Си ге ју ни су, ме ђу тим, у спре зи ни са опо на ша њем, ни са гло со-
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ла ли јом, ни са из ме ње ним ста њем све сти под нар ко ти ци ма, ко је по ње му 
„ни је сти хо твор но“. Од ве ће је ва жно сти, сма тра Си геј, чи ње ни ца да су мно-
ги ру ски фу ту ри сти се љач ког по ре кла, и да не кри ју сво ју бли скост пре ма 
зе мљи и фол клор ној ар ха и ци, где фо но струк ту ре по ста ју сми сло струк ту ре 
(СИ ГЕЙ 2001: 226–227).

Ду хо ви тост овог Си ге је вог ту ма че ња не ума њу је ни чи ње ни ца да је 
књи га пре ма ко јој Си геј раз у ме ва и иш чи та ва је дан мар кант ни стил ски ком-
плекс об ја вље на на кон основ не про дук ци је тог истог кор пу са (ми сли мо на 
књи гу Исֳо ри че ские кор ни вол ֵ еб ной сказ ки пу бли ко ва ну 1946. го ди не, у 
по ле мич ком жа ру до пу ња ва ња ра ни је књи ге Мор фо лоֱия вол ֵ еб ной сказ ки 
из 1926. го ди не). Ма да се Про по вом ту ма че њу бај ке, као ре лик ту об ре да, мо гу 
спо чи та ва ти од ре ђе не иде о ло шке кру то сти, оно је при мар но уоб ли ча ва но у 
вре ме ка да је про ли фе ра ци ја умет нич ких тек сто ва са крип то ва ном (ако је 
ве ро ва ти Си ге ју, упра во бај ков ном) мор фо ло ги јом, од ли ко ва ла аван гар ди-
стич ку ства ра лач ку ори јен та ци ју. 

Ево шта до дат но ком пли ку је слу чај Бах те ре вље вог пе снич ког на сле ђа. 
Ра ди се о ау то ру ко ји је ста вио под сум њу све ко ли ку ин ва ри јант ност умет-
нич ког тек ста. Мо же се чак ре ћи да је ње гов оми ље ни ста ди јум ства ра ња 
– чер но вик, ми ну та, кон цепт. Рад Бах те ре ва над ва ри ан та ма сво јих пе са ма 
за пра во је „сра ста ње не ко ли ких сло је ва пи са ног дис кур са у је дан слој, ви ше-
ди мен зи о на лан, пла сти чан, ко ји има уну тра шњу пер спек ти ву“ (Де нис Без-
но сов, Бах ֳ е рев и во круֱ). Оту да је и да то ва ње не ких ње го вих пе са ма сиг-
ни фи кант но („1934. и да ље до 83. го ди не“; „ра зних го ди на“). Oно све до чи 
о мо ду си ма пре жи вља ва ња, над жи вља ва ња, ре ку пе ра ци је из вор них ау тор-
ских прин ци па, а не о њи хо вој фи нал ној, пе три фи ци ра ној фор ми, под ло жној 
за ста ре ва њу, ис пра вља њу и шкар ти ра њу.

Основ на осо би на сти ла Бах те ре ва је од су ство ло гич ног кра ја и бес ко-
нач на ва ри ја тив ност. Он се че сто вра ћа сво јим ста рим тек сто ви ма и пре ра-
ђу је их. Ево лу ци ја Бах те ре вље вог сти ла мо же се, та ко, ис пра ти ти уну тар 
јед не пе сме по сред ством сво је вр сно ин кор по ри са них ва ри јан ти. „Пе сник 
не са мо да за ме њу је ста ри текст но вим, већ га и „раз гра на ва“, до да је му но ве 
ди мен зи је. До би ја мо не што као пост мо дер ни ме та текст, где се го вор не кре-
ће ли не ар но, већ се ра чва у не ко ли ко пра ва ца (Без но сов, ibid). Ме то да су-
штин ски син хро не и тек нуз гред но сук це сив не пер цеп ци је ве ћег бро ја вер-
зи ја пе снич ког тек ста де ман ту је фу ту ри стич ки од нос пре ма ства ра њу, ка да 
се до но вог до спе ва ло пу тем, па ма кар и са мо де кла ра тив ног, од ри ца ња од 
ста рог. Бах те ре вљев по сту пак ства ра ња мно го слој ног на чи сто пре пи са ног 
кон цеп та (чер но вой чи сֳо вик) Де нис Без но сов по ре ди са „свeслављем“ (все-
че сֳво) Иљe Зда не ви ча. 

За раз го вор о кул ту ро ло шкој ме мо ри ји пе снич ког тек ста по треб но је 
др жа ти се упо зо ре ња Ми ха и ла Јев зли на из пред го во ра мо сков ског дво том-
ни ка: „Ма ко ли ко се тру ди ли да Бах те ре ва, као и дру ге обе ри у те, угу ра мо 
у про кру сто ву по сте љу ’ака дем ског’ из да ња, он ни ка да не ће мо ћи да се сме-
сти у њу – увек ће не што да пре тек не. То је при род но: су штин ска осо би на 

122



бах ֳ е ре вљев ских ֳек сֳо ва је сте не по сто ја ност, про мен љи вост сми сло ва, 
зна че ња, ре чи, из ван че га они де гра ди ра ју и за ми ру.(...) То чи ни не при хва-
тљи вим од нос пре ма та квим тек сто ви ма као пре ма ва ри јан та ма, и сто га се 
тек сто ви, чак и они са ми ни мал ним раз ли ка ма, пу бли ку ју као са мо стал на 
де ла, са сво јим соп стве ним зна че њем“ (БАХ ТЕ РЕВ 2013: 11–12). 

Пред на ма је, да кле, пет Бах те ре вље вих пе са ма истог на сло ва „Один ста-
рик за ме сто лампы себя по ве сив ший“ ко ји у јед ном слу ча ју би ва из ме њен у 
„Один ста рик вме сто лампы себя по ве сив ший“. Пр ва има да тум ску озна ку 
<1930-e ֱ ֱ>, дру га 1930, тре ћа је без озна ке, че твр та 1935 и пе та 1935 и да ље.

Пре во ду на срп ски смо под вр гли че твр ту пе сму, из 1935. го ди не, све сни 
да смо овим екс клу зив ним из бо ром пре кр ши ли ре цеп циј ску про це ду ру, али 
она овом при ли ком и ни је у цен тру на ше па жње. Циљ нам је био да афир ми-
ше мо ин тер ме ди јал но ту ма че ње, и то на тра гу Сер ге ја Си ге ја. 

Нај у па дљи ви ја раз ли ка ове, у од но су на оста ле че ти ри пе сме, је сте 
уче ста ла упо тре ба при де ва са ко ре ном долг/длин, ко ји се по ја вљу је бар 15 
пу та, уз раз ли чи те име ни це. У пре во ду смо се од лу чи ли за раз но ко рен ску 
си но ни ми ју (дол гий-отег нут, длинный-по за ма шан, длинный-огро ман, длин-
нощёк-све лог ли ка, длин но шей-тан ке ши је, про дольный-про те гљаст, про дол-
жался-про тег ну се, длинный-та нан, длинный-тан ко вит, удли ненный-из ду жен, 
длинный-по дуг, длинный-по ве лик, длинь-длин, длин-длин, длинь-вај, 
длинный-гр дан). При овој пре вод ној ба ро ки за ци ји ру ко во ди ли смо се еу фо-
ниј ским и рит мич ким раз ло зи ма, али и про те жи ра њем прет по ста вље не ау ре 
пе сме.

Све сни смо да је пе сма у пре во ду из гу би ла на обе ри ут ској (гро теск ној, 
ало гич ној) екс пре сив но сти. По ме ну ти хи пер фре квент ни ко рен долֱ/длин 
еми ту је се из са мог је згра пе сме (про скри бо ва на, пре ћу та на, не и ме но ва на 
муч ни на де при ва ци је то ком бо рав ка у про сто ру за ини ци ја ци ју – длинный 
дом, ти хая ком на та/грд на ку ћа, ти ја на со ба – ко ји је за по тре бе ту ма че ња 
ре кон стру и сао Си геј на тра гу Про па). Лир ски ју нак у пр вом ли цу из ве шта ва 
о про це ду ри ко јој је све док: уну тар со бе-пе сме вр ши се низ тран сму та ци ја 
и енер гет ских пре о бра жа ја од ни ског ка ви со ком, од фи зич ког ка ме та фи зич-
ком, од ово стра ног ка оно стра ном.1 Ако је ста рац учи тељ ко ји по хо ди ри ту-
ал но изо ло ва ног уче ни ка, са ча роб ним сред ством (ка ши чи ца) и по моћ ни ци-
ма (ри бар че, шту чи ца, пер це) – мо гу ће да је пе сма за пра во за пис „са крал ног 
бу ни ла“ ис ку ше ни ка? Фи на ле пе сме је овла да ва ње де фор ми шу ће-пре по-
род ног на че ла име но ва ног као „длинь (што смо пре ве ли са „вâј“, све сни гра-
нич не си ту а ци је и су спрег ну тих му ка ини ци ја ци је, на ко рак од тра гич не 
пре доџ бе све та).

1 Слич ну ви зу е ли за ци ју стреп ње (ње зи ног ме мен та) има мо на сли ци Хан са Хол бај на 
Мла ђег Ам ба са до ри: ло ба ња као део де ко ра ци је спљо ште на је до ни воа оп тич ке вар ке. Дис-
тор зи ра ни об ли ци ствар но сти нас пре сре ћу и уну тар по е ти ке ужа са култ ног фил ма Твин 
Пикс, сиг на ли шу ћи про дор у ста ње ан ти све сти, ко је се до жи вља ва као из да ја здра во ра зум-
ског и уста ље ног и же ље ног ре да ства ри. Ту вр сту пред о се ћа ња опи сао је А. Блок у пе сми 
Пред чув сֳвую Тебя (1901), ре чи ма: „Но стра шно мне: из ме нишь об лик ты“. 
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Ма да по ја ва та јан стве ног стар ка у пе сми Бах те ре ва ево ци ра мно го бо-
жач ки де мо но ло шки пан те он, овај не би ва екс пли цит но раш чи њен у шум ску 
не чисֳь. Мо гу ће га је по и сто ве ти ти са шум ским ду хом (ле ший, ста ри чок 
ле со ви чок, ста ри чок бо ро ви чок), ко ји је спо ља не у гле дан (обич но се опи су-
је ре чи ма „рва ная оде жда ши во рот на выво рот“) али мо же да се пре тво ри 
у би ло ко ју жи во ти њу, и за др жа ва ам би ва лен тан од нос пре ма љу ди ма (исп. 
пе сму Д. Хар мса Из до ма выֵел че ло век, ко ја је, ис по ста ви ло се, би ла ин кан-
та ци ја пе сни ко вог стра да ња од не по зна те си ле у мра ку шу ме). Ако се др жи мо 
Про по ве те зе да бај ка фраг мен тар но од ра жа ва об ре де, у стар ку мо же мо 
пре по зна ти ша ма на уну тар по лу за бо ра вље ног, не пре по зна тог, за чуд ног 
ри ту а ла ини ци ја ци је на не ви дљи вој гра ни ци жи во та и смр ти. Оту да ле ги-
тим ни про дор зо о мор фи је – ри бље ра ље ко је су сим бо лич но гу та ле нео фи-
та, у све ко ли кој бу ји ци де ми ну ти ва (ста ри чок, око шко, око шеч ко, рыба чок, 
ло жеч ка, ко роч ки, па лоч ки, колышки, солнышки, перышко, ли чи ко) тран-
сфор мишу се у „то ли шну шту ки цу“ / „щуч ка не ве лич ка“. На кон ни за вол-
шеб них пре о бра жа ја (ста рац-ри бар че, шту ка-пе ро), на па мет нам па да ман тра 
ле њив ца Јеме ље из бај ке: „По щучьему ве леню, по мо е му хо те нию“. Нат-
при род не мо ћи ста вље не су у слу жбу „оштро ум ног на у ка“ ле те ња, во зди-
за ња, упо шља ва ња скри ве них енер ги ја, за рад фи нал ног до спе ва ња у ста ње 
про све тље но сти. На рав но, сва ки наш по ку шај су ви слог ту ма че ња ва зда 
на ле ће на обе ри ут ски по е тич ки оклоп ап сур да (ко мич на ре а ли за ци ја ме та-
фо ре, упро шће на мо ти ва ци ја, тра ве сти ја твар но – не твар но). 

Из ру ског фол кло ра нам је по зна то да су мр ви це са тр пе зе ка дре да се 
пре тво ре у ма ну не бе сну, у та мјан, у моћ но апо тро пеј ско сред ство. Учи тељ, 
чи ји је џеп ло кус та кве тај не, та да сти че од ли ке Жит ног стар ца (Хлеб ная мать, 
Хлебный Ста рик, Фрэзер, 1980:473) да ка ко не ми мо спре ге са Ба ба Ја гом и 
ње ним ле те ћим ава ном (у ко ме се мр ви жи то). „То је ло чи сти од зе маљ ског и 
пре тва ра чо ве ка у не зе маљ ско, кри ла то, ла га но би ће, у пти цу“ (PROP 1990: 109).

По зна та бај ков на фор му ла ко ју из го ва ра Ба ба Ја га „Нынче русскй дух 
на лож ку са дится, сам в рот ка тится“ у пе сми има свој ин вер зо ва ни ре флекс 
при мар не функ ци је тран спор то ва ње хра не до уста ак те ра. Ово га пу та она 
је су спен до ва на у ко рист ње го вог тран спор то ва ње у оскуд ни рај – нир ва ну. 
До спе ва ње у дру го, про све тље но ста ње („ста ри чок полышется-колышется“) 
ни је то ли ко чин су је ве р ја или ма ги је, ко ли ко ко му нал ног чи ње ња, ко је се 
до ди ру је са при че сном ка ши чи цом (на ко рак од ин стру мен та ини ци ја циј ске 
тор ту ре, ко ји је нај че шће игла, трн, отров на ја бу ка). Ни је слу чај но са др жи на 
стар ко вог џе па та ко за го нет но зр на ста: ко роч ки, па лоч ки, колышки, солныш-
ки. („У те ло нео фи та уно си ли су се кри ста ли (кре мен, кварц има ве ли ку 
уло гу у ша ма ни зму)“ (PROP 1990: 352). Тла че ње те ла из јед на чу је се са ње го вим 
во зди за њем, у свој ству ре ше ња кул ту ро ло шке јед на чи не. Аске за про све тљу-
је – вол шеб на је фор му ла људ ске кул ту ре (хи ֳ рая на у ка код Про па, хиֳрая 
мо раль код В. Гне до ва, „вос па рим“ у фи на лу ро ма на Кысь Та тја не Тол стој). 

Спа со но сно је, из гле да, укљу чи ва ње у со ти ро ло шки про грам упра во 
те ле сне ани хи ла ци је, хри сто ли ке жр тве у спре зи са ефект ним фа кир ским 
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под ви гом. Та ути ли за ци ја људ ске пат ње (глад, хлад но ћа, уса мље ност) по-
зна та нам је из ро ма на А. Пла то но ва, ко ји је ма штао да ге не ри ше све тлост 
(то пос све ти о ни ка) на по гон жр тве них од ри ца ња. 

У пра во слав ном ико но пи су ком по зи ци ја Пре о бра же ња за сни ва се на 
ман дор ли – ба де ма стом ова лу са Хри стом у сре ди ни, што се ту ма чи као 
прос фо ра на ди ско су у вре ме ли тур ги је. Ни је ли сце на за ба ци ва ња ру ку ка 
не бу („пальцы бросил к об ла кам“) тра ве сти ра но („за крючок схва тился“) 
пре тва ра ње про те ра ног иско на у не до ста ју ћу жа ру љу – ико но граф ску двој-
ни цу Хри сто вог пре о бра же ња, Та вор ско све тло ко јим је про си ја ло ли це Спа-
си те ља, у скла ду са не у мр лом ве ром да је мо гу ће „об ли стать све том очер нев-
шее Ада мо во есте ство“ (Бо ֱо слу же ние ֲра во слав ной цер кви, 2005, 436).

Фа во ри зо ва ње ти ши не у овој пе сми (ја то пти ца спо чет ка, за ме ње но је 
јед ном пти цом, а на по слет ку чу до твор ном ле те ћом ри бом) асо ци ра на бо го-
сло вље не из ре ци вих енер ги ја т.ј. ан тро по ло ги ју иси ха зма (се ти мо се да је 
тра ди ци о нал ни сим бол иси ха зма ус пи ња ње Мој си ја на го ру Си нај, ње гов 
бо ра вак на гор ском ви су то ком бо го оп ште ња-обо же ња). Ра ди се о све то о тач-
кој кон цеп ци ји си нер ги је (са деј ства бо жан ске бла го да ти и сло бод не во ље 
чо ве ка). На тој осно ви Гри го ри је Па ла ма раз ви ја чи тав си стем ваз но ше ња 
ду ха, с ци љем мо рал ног уса вр ша ва ња. На вр хун цу то га про це са ус пи ња ња 
ле ства ма вр ли не (ко ји укљу чу је и спе ци јал ни ме тод ди са ња) по слу шник 
мо ра по бе ди ти сво је стра сти и осло бо ди ти се све га зем ног, у ре зул та ту че га 
се по сти же ек ста тич ко со зер ца ње бо жан ске све тло сти. Та тра ди ци ја се и 
да нас не гу је у мно гим иси ха сти ри ји ма на Ато су.2

Мо гу ће да је па ро диј ској оп ти ци из врг ну та и док три на ви та ли зма, та-
ко ђе по ве за на са кон цеп том бе смрт но сти људ ске ду ше, ко ја је би ла по себ но 
по пу лар на по чет ком 20. ве ка. На и ме, ви та ли зам ра чу на са нат при род ном 
(раз ли чи том од фи зич ких и хе миј ских про це са) жи вот ном си лом. Ари сто-
тел ју је на зи вао ен те ле хи ја, Ке плер – fa cul tas for ma trix, Гал ва ни – for za vi ta le, 
Берг сон – élan vi tal. 

За ум ни део пе сме (Де нис Без но сов те за ум не се квен це на зи ва „фо нет-
ским за кр па ма“) ри ту ал на је бр за ли ца у име из ве сног ко лек ти ви те та (пр во 
птич јег, па ри бљег), ка да се су о ча ва ју ми и ви, у при су ству пр вог ли ца јед-
ни не лир ског ју на ка. Та иза зи вач ка али не и не по мир љи ва кон фрон та ци ја 
кри ла тих и бес кри лих, озву че на је хер ме тич ним, за ум ним, „птич јим је зи ком“. 
Упра во то је онај „оштро у мни на ук“, ко ји на у ку је шум ски де ди ца (ПРОП 1990: 

2 Не за бо ра ви мо да код обе ри у та од су ству је „па тос пси хо пом па“. Да ни ил Хармс, ре-
ци мо, ну ди сме хо твор ну стра ну оно га пре ма че му се Ка зи мир Ма ље вич од но си у нај ве ћој 
ме ри озбиљ но (ГРИ ГОРЬЕВА  2012: 55). Та ко се мо гло де си ти да је апо фа тич ка, не га тив на тео-
ло ги ја Та јан стве ног бо го сло вља Ди о ни си ја Аре о па ги та на про сто па ро ди ра на у тек сту „о 
ри ђем чо ве ку“ из Хар мсо ве Пла ве све ске бр.10: он, на и ме, ни је имао очи, уши, ко су, уста, 
нос, ру ке, но ге, сто мак, ле ђа, кич му, уну тра шње ор га не. „Та ко да ни је по зна то о ко ме се 
ра ди. Па је бо ље да о ње му ви ше и не го во ри мо“. У сво јим ква зи фи ло зоф ским тек сто ви ма, 
као што је Нуль и ноль (1931) Хармс иро ни ше над „уни вер зал ним џо ке ром Ма ље ви че ве ко-
смо ло ги је“ (ГРИ ГОРЬЕВА  2012: 56).
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158–162). Ако се др жи мо Си ге је ве ти по ло ги је „му шког за у мља по све ће них“, 
он да ова се квен ца по нај пре спа да у дру ги ње гов тип – „екви ва лент сте че них 
уме ћа“ (СИ ГЕЙ 2001: 224–225) од но сно де мон стра ци ју ма гиј ских спо соб но-
сти, у усло ви ма ри ту ал не за бра не при по ве да ња, што оби лу је ало ги зми ма, 
нео ло ги зми ма и не тран спа рент ним еле мен ти ма.

Ана Тар шис сма тра да упра во „су да ром по ет ских тех ни ка до ла зи до 
же ље ног „вар ни че ња ефе ка та“. Тај кон гло ме рат са ста вљен од ре а ли стич ких, 
за ум них и ап стракт них еле ме на та она је на зва ла „ме ша ни на при е мов“ (ТАР ШИС 
1990: 21). У о кви ру тих тех ни ка (ко је су на чел но у функ ци ји ало ги зма и еман-
ци па ци је од осе ћа ња и са др жи не, ка да је ред јед нак не ре ду) она раз ли ку је 
низ мо гућ но сти; од ла ког за у мљи ва ња (по мо ћу про те тич ких са мо гла сни ка), 
прескакање преко главе (че хар да) сло ва и сло го ва, оза ко ње ња гре шке, та у то-
ло ги је (удва ја ње гла со ва), огри за ка (от кус) вер бал ног тки ва од ро до на чел не 
ре чи, кли за ње од ре ђе них еле ме ната кроз стих, кван то ва ње (у сфе ри „ра зу-
мљи вих ре чи“), бес па у зност, спа ци а ли зам, чи сту па у зу (афо ни ју, гест).

Пе сма ко ју ана ли зи ра мо има три ни тар ну фак ту ру: чи сто ре а ли стич ку, 
ону са тра го ви ма ре а ли стич ког пи сма (за у мље у ужем сми слу, ко је нам ну ди 
низ гра ма тич ких ин дул ген ци ја) и сег мен те без та квих тра го ва (ап страк ци ја). 
У том стил ском плу ра ли зму ап стракт ни фраг мен ти су за Ану Тар шис за це ло 
нај дра го це ни ји („пе сник ште ди квин те сен ци ју књи жев но сти“; ТАР ШИС 1990: 
23), док Си геј др жи и до пе снич ке сли ке (у има жи ни стич ком по и ма њу) и на-
ра тив но сти сти хо ва (у ду ху Кри сти ја на Мор ген штер на, по сред ством пра во-
вре ме них пре во да Ва лен ти на Пар на ха). То су, на и ме, са стој ци ко је је из дво јио 
у свом члан ку Из во ри ште по е ти ке обе ри у та (SI GOV 1986: 87–92).

Као у пре су пре ма ти стич ким сли ка ма Ма ље ви ча, и ту има мо му ће ње 
сли ке јед но став ним на ле га њем јед не фор ме на дру гу (ста рац, ри бар, ка ши ка, 
пе ро, шту ка). Те о ри ја дис пер зив ног ви да („рас ши рен но го смо тре ния“) при-
па да Ми ха и лу Ма тју ши ну: он је учио сли ка ре да гле да ју це лом по вр ши ном 
ока а не са мо зе ни цом, шта ви ше це лом по вр ши ном те ла, укљу чу ју ћи и 
по ти љак (SI GOV 1986: 90). Син хро ност цен трал ног и пе ри фер ног ви да ре зул-
ти ра за ни мљи вим вер бал ним ка дри ра њем. Је дан сег мент пе сме као да је 
ре зул тат пе ри фер не пер цеп ци је (фо нет ски, ап стракт ни учи нак) а дру ги цен-
трал не – са „ре а ли стич ким“ од ра зом ствар но сти. Оту да и у овој пе сми уз 
нор ма тив ну реч сто ји њен за ум ни или по лу за ум ни пан дан. 

По ста вља се пи та ње пре во да овог уни кат ног је зич ког тки ва. Охра бру-
ју ћи ори јен ти ри су по лу ра зу мљи ви гла гол ски нео ло ги зми (крыле ֳ аֳь), 
пре по зна тљи ви гла гол ски ре по ви бим (од любим?) или звим (од уязвим?), 
као и гла гол ске гла ве би (од биֳь?) или ֲи (од ֲиֳь)? Ту су и су гла снич ки 
ко сту ри ре чи, елип се из ко јих су ис пу ште ни са мо гла сни ци (дн као траг од 
один?). Па и пре по зна тљи ва оно ма то пе ја, по пут на род ског ру ског чик, и срп-
ског фик (от фи ка ри ти). При ме ти ли смо да се у тре ћој пе сми уме сто по то њег 
вым по ја вљу је за ме ни ца вы, што нам ка зу је да за у мље на ста је и усло жња-
ва њем а не са мо упро шћа ва њем, у окви ру истог ме ха ни зма „за бра не ко му-
ни ци ра ња“ од но сно ра ње ног је зи ка и (п)оме те ног го во ра.
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Алу зи ја на син кре тич ку (па ган ско-хри шћан ску) по тку по ет ског зби-
ва ња мо жда се кри је у лек се ма ма клесֳ (што мо же би ти ушко пље нич ко и 
хли стов ско „те па ње“ за крес )ֳ и сень (осе ниֳь? ов сень, од осан на?). Ту је 
и ју жно сло вен ско свук на спрам пре ћу та ног ру ског сволк, ко је до жи вља ва мо 
као рад њу оме та ња уз ле та ња. Раз ли ка из ме ђу че твр те и пе те пе сме са мо је 
у јед ном гла го лу: бри ֳ аֳь пре ма бре чаֳь, при че му су оба нео ло ги зми, 
нај ве ро ватни је са мо тор но-ау ди тив ном ау ром ус пи ња ња. Суп тил ним ме-
ха ни зми ма обе ри ут ске (ау то)па ро диј но сти (фу ту ри стич ка дог ма о бр зи ни, 
чо век-ели са, ме та фи зич ка глад као по гон ско го ри во, кон та ми на ци ја быта 
и бытия) Игор Бах те рев нам је по да рио свој пе снич ки пе то лист, чи ја ин те-
грал на ана ли за тек пред сто ји. 

Ста рац, ко ји је на ме сто си ја ли це се бе обе сио

Ти хо је у мо јој со би
вра та се отва ра ју
отег ну тим вра њим гра ком, 
по за ма шним ста рим пла штом, 
са огром ним кло бу ком 
све лог ли ка тан ке ши је
стар чић се ука зу је –
на ва љу је.
У ма гла ма окол ним
ве три ћи се љуљ ка ју,
про те гља сти мја у ци 
кроз про зор се чуј ка ју. 
Про тег ну се стар чић,
ство ри се ри бар чић
по крај тог про зо ра,
сте шњен до ла ми цом, 
гре буц ка ла жи цом
из шпа га мр ви це,
шта пи ће, ко чи ће,
ва ра ве сун чи ће.
С та на не ла жи це ви ну се 
то ли шна шту ки ца
тан ко ви то прх ну пер це 
из ду же на ли ца.
Вр тло жи ка стро пу
виј ци ма, пе тља ма
то је на ук шту чи јих
по ду гих пе ра ја
по ве ли ких ра ља:
на ше бр ди не
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ни су за вас
ва ше твр ди не
ни су за нас,
хо ће мо да бри та мо ви мље 
па да и ви кри ле та те ди вље
бим звим 
би пи
глин тен
длин сен
уда удот
уде би убе да мо 
убе ди уди ви мо
глин тен
длин сен
фи ју-у-у фић
клест дн
штук
фик
чук
свук.
Тад за шту ком ри бар че
са по да се ди же,
ка ши чи цом ста де
ле лу је да ни же.
До спев ши до стро па, 
утру ђе но ле пе том,
пр сте увис ба ци ло
ку ке се при хва ти ло.
Жи шком се учи ни ло,
си ја ли ца по ста ло,
кру го ве јe ни за ло 
над ма гле ним про зо ром.
Са ња ли ца шту ка 
у дну шпа га са му је.
Вâј пра ми ња авли јом
за про зо ром глу во до ба,
ни гла сак се не чу је.
Грд ном ку ћом без ог ња
сред со бе ми ти ја не 
стар чић се за зла ти –
за кла ти...
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Дра гиня Л. Ра ма дан ски

КУЛЬТУ РО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ ПАМЯТЬ ОД НО ГО 
ЗА УМ НО ГО СТИ ХО ТВО РЕ НИЯ

Ре зюме

В этой статье мы от ме ча ем вклад поэта, ху до жни ка и ис сле до ва теля рус ско-
го аван гар да Сер гея Си гея (1947–2014) и его су пру ги Анны Тар шис/Ры Ни ко но вой 
(1942–2014) в ин тер пре та цию рос сийско й за ум ной поэзии. Си гей опи ра ется на 
явле ние, ко то рое Вла ди мир Пропп в сво их фолькло ристских ис сле до ва ниях на звал 
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«муж ские союзы». Сле до ва тельно ге рой, а за ча стую и ав тор, за ум но го сти хо тво-
ре ния ве дут себя нeoфитами, но не в хра ме а в ле су, ко торый ста но вится про стран-
ством ини ци а ции. Ан на Тар шис указыва ет на сти ле вой кон гло ме рат та ких струк тур, 
на со че та ние ре а ли сти че ских, за умных и аб страктных тех ник, на фо не осво бо жде-
ния языка от всяче ских чувств и со дер жа ния. Си гей, сре ди про че го, в се ми десятые 
и восьми десятые годы, си сте ма ти че ски раз мещал «сверст ни ка ве ка», обэри у та 
Игоря Бах те ре ва (1908–1996) в сво ем са ми здат ском жур на ле Тран сֲо нанс. На ша 
цель заключа ется в пре до ста вле нии тол ко ва ния од но го бах те рев ско го сти хо тво-
ре ни в ка че стве во змо жно го сле до ва ния гер ме нев ти че ским ре ко мен да циям Си гея 
и Тар шис. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за сла ви сти ку
Ка те дра за ру ски је зик и књи жев ност
ra ma dan ski@ff.un s.ac .rs 
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Др Ни ко ла М. Бу ба ња
Др Алек сан дар Б. Не дељ ко вић

ПУ ТО ВА ЊЕ КРОЗ ВРЕ МЕ КАО ИН СТРУ МЕНТ КЛА СНИХ 
И НА ЦИ О НАЛ НИХ ПРЕ О КУ ПА ЦИ ЈА У Х. Џ. ВЕЛ СО ВОЈ НО ВЕ ЛИ 

ВРЕ МЕ ПЛОВ И ПРИ ЧИ РАВ НО ДУ ШНОСТ ЦР ВЕ НОГ СУН ЦА 
МИ О ДРА ГА Б. МИ ЛО ВА НО ВИ ЋА*

Циљ ра да је ком па ра тив на ана ли за Вел со ве но ве ле Вре ме плов 
(1895) и при че Рав но ду шност цр ве ног Сун ца (1996) Ми о дра га Б. 
Ми ло ва но ви ћа. Без об зи ра на очи глед не раз ли ке у оби му и кри-
тич кој ре цеп ци ји (Ми ло ва но вић се, са са мо јед ном пу бли ко ва ном 
зна чај ни јом при чом, мо же сма тра ти мар ги нал ним ау то ром), ком-
па ра ци ја два тек ста се пред у зи ма с об зи ром на за јед нич ке те мат ске 
аспек те (кла сно-исто риј ске и на ци о нал но-исто риј ске аген де у ру ху 
мо ти ва пу то ва ња кроз вре ме). У пр вом де лу ра да, по зна та Вел со ва 
усред сре ђе ност на про блем дру штве не кла се, чи та се у те о риј ско-ме-
то до ло шком окви ру хи по те за о кла сној бор би, те до во ди до за кључ-
ка да је Велс, упр кос ње го вим по зна тим не га тив ним ко мен та ри ма 
о кон цеп ци ји кла сне бор бе, при ка зао бу ду ћи рас пад, не са мо (кла-
сног) дру штва, већ и чи та вог ху ма ни те та, као ве ро ват ну по сле ди цу 
из о стан ка кла сног кон флик та (од но сно кла сне све сти). За тим се, 
ана ли тич ко-син те тич ким при сту пом, у оба на ве де на де ла уо ча ва 
(су штин ска) ин стру мен та ли зо ва ност вре ме пло ва (као кон крет не 
ма ши не) у свр хе од сли ка ва ња кла сне, од но сно на ци о нал не про бле-
ма ти ке. Фо кус ин те ре со ва ња по ка зу је се, ме ђу тим, раз ли чи тим: 
Велс је екс тра по ли рао и у да ле ку бу дућ ност про јек то вао дру штве-
не по де ле по зно-вик то ри јан ског дру штва, док Ми ло ва но ви ћа пре-
вас ход но ин те ре су је исто риј ска суд би на срп ског на ро да. У оба 
тек ста се уо ча ва на гла ше ни пе си ми зам у по гле ду ко нач не кла сне 
/ на ци о нал не бу дућ но сти, али се на кра ју по ка зу је да, упр кос то ме 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња ко ја се из во де на про јек ту 178018 Дру штве не кри зе и 
са вре ме на срп ска књи жев ност и кул ту ра: на ци о нал ни, ре ги о нал ни, европ ски и гло бал ни 
оквир ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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што уво ђе њем по ра же ног ак ти ви зма срп ска при ча апо стро фи ра 
без на де жност (срп ске) на ци о нал не бу дућ но сти, ен гле ска но ве ла 
– сво јим им пе ри јал но вик то ри јан ским из јед на ча ва њем Бри та ни је 
и све та – оста вља уни вер зал ни ју по ру ку без на ђа, ко ја се не ти че 
са мо дру штве не кла се, ни ти са мо од ре ђе ног дру штва или на ци је, 
већ чи та вог ху ма ни те та.

Кључ не ре чи: пу то ва ње кроз вре ме, кла сно, на ци о нал но.

1. УВОД: ВЕЛ СОВ ВРЕ МЕ ПЛОВ У КЛА СНО-УТО ПИЈ СКОМ КЉУ ЧУ. Још док је на ста-
јао, од но сно док је још сук це сив но об ја вљи ван у Но вој ре ви ји (New Re vi ew) 
Вел сов Вре ме плов је ин тер пре ти ран у дру штве но-по ли тич ком, од но сно у 
дру штве но-кла сном кљу чу: још у мар ту 1895. го ди не, у не пот пи са ној бе ле шци 
у Ре ви ји ре ви ја (Re vi ew of Re vi ews), Вре ме плов je ока рак те ри сан (PAR RIN DER 
2002: 33) као „ ...опис ко нач не ево лу ци је дру штва у ари сто кра те и ка пи та-
ли сте што жи ве на по вр ши ни зе мље, на све тлу сун ца, и у ра бот ни ке ко ји 
су осу ђе ни да жи ве у утро би зе мље“.1 Но, упр кос ве ли ком бро ју ре фе рен ци 
на под ра зу ме ва но при су ство дру штве но-кла сне про бле ма ти ке Вре ме пло ва 
(из ме ђу оста лих, Ев ге ниј За мја тин је пи сао о ис тој, в. PAR RIN DER 2002: 259), 
чи ни се да је ко ри сно да ов де до дат но на гла си мо ко ли ко је про блем дру штве-
не кла се у Вел со вом Вре ме пло ву ана ло ган марк си стич ким кон цеп ци ја ма 
кла се и кла сне бор бе. На рав но, ов де на ме ре но ин тер пре ти ра ње Вел со вог 
Вре ме пло ва у кљу чу кла сне бор бе не мо же има ти ам би ци ју да све под врг не 
том углу гле да ња, јер то је но ве ла ко ја у сво јој „дру штве ној по ру ци“ има 
мно ге ам би ва лент но сти и па ра док се (уп. HU ME 2005: 35) па и та кве ко ји ма 
се знат но уда ља ва од кла сног при сту па; али је наш циљ да до дат но осве тли-
мо тај аспект, ту ин тер пре та ци ју зна че ња Вре ме пло ва, у ци љу по ре ђе ња са 
срп ском при чом.

За раз ли ку од ње го вог „дру штве но-кла сног дис кур са“, уто пиј ски аспек-
ти Вре ме пло ва су у кри тич кој ли те ра ту ри сла би је за сту пље ни: за пра во, 
ни је из не на ђе ње то што су мно ги про у ча ва о ци сма тра ли да је Вре ме плов 
ан ти у то пиј ски, од но сно дис то пиј ски или не га тив но уто пиј ски текст (в. SHEL-
TON 1991: 19; ПЕ ТРО ВИЋ 2010: 28). Су ге сти је о де ка дент но сти, де во лу ци ји, ка-
ни ба ли зму и при ми ти ви зму дру штва Ело и ја и Мор ло ка, и апо ка лип тич не 
сли ке тзв. тер ми нал не пла же (ter mi nal be ach) сва ка ко де лу ју као „дис то пиј-
ски мар ке ри“; Па рин дер за Вре ме плов ка же (1987: 80) да је не са мо дис то пиј-
ски текст, већ текст ко ји се на ме рио да од ба ци све ра ни је уто пи је.

Кри ти ча ри ма ни је про ма кло да, упр кос пре ва лент ној дис то пиј ској аро-
ми тек ста, не ки сег мен ти дру штва осам сто хи ља да и не ке го ди не по сле 
Хри ста, на ро чи то при пр вом кон так ту, де лу ју уто пиј ски, па чак и па сто рал-
но (в. PAR RIN DER 1987: 89). У пр ви мах се за и ста чи ни да Елои во де па стир ски 

1 „...de scrip tion of the ul ti ma te evo lu tion of so ci ety in to the ari stoc rats and the ca pi ta lists 
who li ve on the sur fa ce of the earth in the sun shi ne, and the to i lers who are do o med to li ve in the 
bo wels of the earth”



јед но ста ван, хе до ни стич ки жи вот; бри тан ска ур ба ни зо ва ност је, чи ни се, 
про ти ца њем осам сто ми ле ни ју ма по ста ла жр тва ен тро пи је, a при ро да као 
да узи ма што јој је ци ви ли за ци ја на крат ко пре о те ла. Па рин дер (ibid) сма тра 
да је из о ста нак уз не ми ру ју ћег деј ства сек су ал не стра сти у дру штву Ело и ја 
још је дан еле ме нат уто пиј ског, прем да он на кра ју ипак ис ти че да је уто пиј ска 
ви зи ја зе маљ ског ра ја у Вре ме пло ву са мо об ма на (ibid, 92). Слич но не за до-
вољ ство Вре ме пло вом као уто пи јом из ра жа ва и Пар тинг тон кад дру штво 
Ело и ја на зи ва ста тич ном уто пи јом (PA R TING TON 2002: 57).

Ме ђу тим, спе ци фич ни ја ди мен зи ја уто пиј ског не у спе ха Вел со вог фу-
ту ри стич ког дру штва про из и ла зи из ње го вог дру штве но-кла сног дис кур са, 
са ко јим образујe сво је вр сну кла сно-уто пи стич ку ди ја лек ти ку.

2. НЕ У СПЕХ КЛА СНЕ УТО ПИ ЈЕ У ВЕЛ СО ВОМ ВРЕ МЕ ПЛО ВУ. „Кон цепт кла се“, 
пи сао је Фре де рик Џеј мсон, „об у хва та и ди ја хро ну, ко ли ко и син хро ну ди-
мен зи ју“.2 Дру гим ре чи ма, кла са је де фи ни са на ан та го ни стич ким од но сом 
пре ма дру гим кла са ма ко је су јој са вре ме не, баш као што је де фи ни са на 
сво јим ме стом у исто риј ском про це су, од но сно сво јим уче шћем у од ре ђе ној 
ета пи исто риј ске ево лу ци је (в. JA ME SON 1971: 385). По ка за ће се да се кла сни 
дис курс Вел со вог Вре ме пло ва мо же ин тер пре ти ра ти са ста но ви шта упра во 
ових прет по став ки кла сног кон флик та и кла сне ево лу ци је.

Син хро ниј ски аспект кон цеп та дру штве не кла се у Вре ме пло ву до не кле 
је оне о би чен и ма ски ран чи ње ни цом да је тран спо но ван у да ле ку бу дућ ност: 
ме ђу тим, уко ли ко се фу тур ска ди мен зи ја кон цеп та са гле да из угла кла сног 
кон флик та, по ка зу је се да дру штво Ело и ја и Мор ло ка у знат ној ме ри ре флек-
ту је вик то ри јан ске кон цеп ци је дру штве них кла са и же љу за фор ми ра њем 
кла сног иден ти те та и кла сне све сти.

На и ме, по ста нак кла сне све сти као та кве, пи ше Џеј мсон (1984: 356) у 
По ли тич ко не све сном, ре зул тат је бор бе из ме ђу дру штве них гру па, од но сно 
на ста ју ћих кла са. Кла сна свест, ка же Џеј мсон (ibid), пр вен стве но на ста је у 
по тла че ним кла са ма. Они ко ји мо ра ју да ра де и про из во де за дру ге, не ми-
нов но из гра ђу ју ме ђу соб ну со ли дар ност, ис пр ва у не ар ти ку ли са ном об ли ку 
гне ва ко ји жр тве осе ћа ју пре ма за јед нич ком тла чи те љу, али у сва ком слу ча ју 
пре фор ми ра ња би ло ка квог осе ћа ја со ли дар но сти / при пад но сти код вла да-
ју ће кла се (ibid, 367). „Исти на све сти вла да ју ће кла се мо же се“ – пак – „на ћи 
у све сти рад нич ке кла се“. На и ме, тек кад вла да ју ћа дру штве на гру па осе ти 
опа сност од мо гућ но сти ује ди ње ња по тла че них, и у њој се ја вља кла сна 
со ли дар ност / при пад ност, ка ко ка же Џеј мсон (ibid): „као сли ка у огле да лу 
оне пр ве“.

Оста вља ју ћи по стра ни мањ ка во сти Џеј мсо но ве / марк си стич ке кон цеп-
ци је као та кве, кон ста ту је мо да се она мо же ко ри сно при ме ни ти на ин тер-
пре та ци ју дру штве ног тре нут ка Вел со вих Ело и ја и Мор ло ка. Вел сов на ра-
тор за ти че дру штво Ело и ја и Мор ло ка у тре нут ку ко ји би се из угла го ре 

2 „con cept of class… in vol ves a di ac hro nic di men sion, as well as a synchro nic”.
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на ве де них гле да ња мо гао од ре ди ти као до ба про ду же ног из о ста ја ња фор-
ми ра ња кла сне све сти вла да ју ћег сло ја (Ело и ја) упр кос прет њи ује ди ње них 
по тла че них сло је ва (Мор ло ка). Јер, упр кос Хан тинг то ну (HUN TING TON 2001: 
100), Елои и Мор ло ци (ви ше) ни су (са мо) кла се, на два на чи на: би о ло шки, 
они су већ умно го ме раз ли чи те ра се, а со ци о ло шки, они – или, ба рем Елои 
– не ма ју кла сне све сти.3

Узрок, али и ма ни фе ста ци ја из о ста ја ња кла сне све сти је из о ста нак кла-
сне бор бе из ме ђу Ело и ја и Мор ло ка. Без об зи ра на то што се у но ве ли по-
ка зу је ве ро ват ним да се Мор ло ци хра не Ело и ма,4 бор бе, па чак ни су ко ба 
из ме ђу њих не ма – Ело ји су, ка ко ка же Вел сов на ра тор (WELLS 2000: 77) као 
„го ве да у по љу“ („cat tle in the fi eld”). За тим до да је да „као и го ве да, ни су 
зна ли за не при ја те ља“ (ibid).5

Мо гло би се спе ку ли са ти да је дру штве ни тре ну так Вел со ве фик тив не 
бу дућ но сти баш онај тре ну так ко ји не по сред но прет хо ди фор ми ра њу кла сне 
све сти по вла шће ног сло ја – онај тре ну так кад је свест вла да ју ће кла се још 
увек ис кљу чи во у све сти по тла че них. Ово би се чак мо гло до пу ни ти кон цеп-
ци јом ин вер то ва ног ха би ту са, од но сно ду бо ко уко ре ње не све сти о кла сном 
по ре клу упр кос из ме ње ним кла сним окол но сти ма. За и ста, упр кос то ме што 
је Велс ви ше пу та из ра жа вао сво ју ири та ци ју због то га што Маркс сво је 
те о ри је за сни ва на кла сном кон флик ту (WELLS 1934: 143, 207, 215, 626), је дан 
део но ве ле Вре ме плов де лу је као гру ба ме та фо ри за ци ја не са мо кон цеп та кла-
сне бор бе, не го и кон цеп та ди ја хро ног успо на и па да кла се и кла сне све сти:

Но, очи то да је ста ри по ре дак већ био де ли мич но пре о кре нут. Не-
ме за се хи тро и не при мет но при ми че не жни ма. Не ка да дав но ... чо век је 
из ба цио сво га бра та из спо ко ја и сун че ва све тла. А са да се тај брат вра ћа 
из ме њен! Ело ји су већ по че ли из но ва да уче јед ну ста ру лек ци ју6 (WELLS 
2000: 57).

3 У на шем вре ме ну (је сен 2011. го ди не), мла ди аме рич ки де мон стран ти ко ји по ку ша-
ва ју мир ним на чи ном да мар ши ра ју на Вол стрит (по крет „оку пи ра ти Вол стрит“ – “Oc cupy 
Wall Stre et”) мо гли би би ти спон та но-ле ви чар ски Елои ко ји осе ћа ју да их не ко под му кло 
упро па шћа ва, али не зна ју тач но ко, а њи хов не при ја тељ ко ји се скри ва у та ми и ко ји их 
„про жди ре“, Мор ло ци да на шњи це, мо гли би би ти хи пер бо га та ши, кор по ра циј ски еко ном-
ски вла да ри, они ко ји му ње ви то и ве о ма спрет но пре ба цу ју сво је хи ља де ми ли јар ди до ла-
ра та мо и амо по свет ским бер за ма, оства ру ју ћи мо жда огром не про фи те, без има ло бри ге 
за до бро бит на ро да, ко ји се, ме ђу тим, по на ша у мно го че му се бич но и грам зи во. (Ово по-
ре ђе ње да ло би но ву ак ту ел ност Вре ме пло ву.) Али ни јед ни ни дру ги, а ни на род, ни су оне 
вик то ри јан ске бри тан ске кла се: ни је ви ше оно вре ме.

4 А у чу ве ном фил му Вре ме плов из 1960. го ди не то је и ја сно на го ве ште но, до да том 
сце ном, ко је у но ве ли не ма, где у мор лоч ком под зе мљу, ис пред при пре мље них ко тло ва, ТТ, 
ма шу ћи бук ти њом, бра ни Ви ну и спа са ва је из ру ку Мор ло ка.

5 „li ke the cat tle, they knew no enemy”
6 „But, cle arly, the old or der was al ready in part re ver sed. The Ne me sis of the de li ca te ones was 

cre e ping on apa ce. Ages ago ... man had thrust his brot her man out of the ea se and the sun shi ne. And 
now that brot her was co ming back chan ged! Al ready the Eloi had be gun to le arn one old les son anew”
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Но, иа ко за плет не оста вља до вољ но вре ме на да се чи та лац у то и уве ри, 
чи ни се из ве сним да ће се на ра то ро ве прет по став ке о бу ђе њу све сти Ело ја 
(као и то ли ке ње го ве ра не прет по став ке о њи хо вом дру штву) по ка за ти по-
гре шним. Опре сив ни тон тек ста не су ге ри ше ни ка кве со ци јал но-кла сне, па 
ни ра сне ре во лу ци је.

Што је још ва жни је, Вел сов дар ви ни зам, и у на ве де ном од лом ку очи-
гле дан, чи ни ме та фо ру ком плек сни јом и ам би ва лент ни јом: очи то, на јед ном 
кра ју ње не ди ја хро ниј ске ди ја го на ле је кла сни, а на дру гој „ге нет ски“ кон-
фликт – јер, не ка да шње кла се по ста ле су и ра се. То чи та ву кон цеп ци ју из ди-
же на ви ши ни во и то ли ко уве ћа ва пред мет по сма тра ња да од су ство би ло 
ка квог кон флик та из ме ђу Мор ло ка и Ело ја де лу је још нео бич ни је. 

Тек се не где ис под на ра то ро вих за вр шних ко мен та ра о дру штве но-био-
ло шкој си ту а ци ји бу дућ но сти и ње ној пред и сто ри ји чи та пу но зна че ње овог 
од су ства кла сног, а и ра сног кон флик та. На и ме, на ра тор (ко ји је ов де вр ло 
„про зи ран“, иза ње га се ла ко на слу ћу је кон ту ра ау то ра, Х. Џ. Вел са) ка же 
да је чо ве чан ство те жи ло

удоб но сти и спо ко ју ... [и] оства ри ло сво је на де [...] Бо га таш је се би 
обез бе дио бо гат ство и удоб ност, а труд бе ник је се би обез бе дио жи вот 
и по сао. Без сум ње у том са вр ше ном све ту ни је би ло про бле ма не за по-
сле но сти, а ни јед но дру штве но пи та ње ни је оста ло не ре ше но. А он да је 
усле ди ло ве ли ко за тиш је7 (WELLS 2000: 77).

Да кле, кла сни кон фликт је у Вел со вом Вре ме пло ву од су ство ко је тра је 
хи ља да ма или сто ти на ма хи ља да го ди на; то је од су ство по ли ти ке, ко је је 
узро ко ва ло и дик ти ра ло пра вац кла сно-ра сне ево лу ци је дру штва; нај зад, то 
је од су ство ко је, по све му (у но ве ли) су де ћи, не ће би ти пре ва зи ђе но и ко је 
ће пре ве сти и дру штво и ху ма ни тет пре ко фи нал ног ру ба ег зи стен ци је.

Ова ква ин тер пре та ци ја, да кле, не мо ра да до во ди у пи та ње ни јед но 
чи та ње Вел со вих кла сних на кло но сти, би ло да оно ис ти че Вел со ву на вод-
ну не тр пе љи вост пре ма рад ни ци ма (в. BER GON ZI 1961: 56; SU VIN 1979: 240; 
EI SEN STEIN 1972: 119–126) или Вел со ву рас тр за ност из ме ђу ни же сред ње кла-
се као соп стве ног по ре кла (ha bi tus) и по ло жа ја ско ро је ви ћа у ви шем ста ле жу 
као ме сту за слу же ном но во сте че ном сла вом и нов цем (в. HUN TING TON 1995: 
98). Она, ме ђу тим, по ка зу је не у спех уто пиј ског не у све тлу екс тра тек стов-
них об зи ра (о Вел со вом за зи ра њу од уто пиј ског, на ро чи то па сто рал но-уто-
пиј ског, о ње го вим ре ак ци ја ма на са вре ме не уто пиј ске тек сто ве, о ње го вом 
со ци јал ном по ре клу и сл) већ као по сле ди цу ин те грал не прет по став ке тек ста 
о бу ду ћем не стан ку кла сног кон флик та.

7 „...com fort and ea se, a ba lan ced so ci ety ... […] it had at ta i ned its ho pes […] The rich had 
been as su red of his we alth and com fort, the to i ler as su red of his li fe and work. No do ubt in that 
per fect world the re had been no unem ployed pro blem, no so cial qu e sti on left un sol ved. And a 
gre at qu i et had fol lo wed.”

135



То је оно што упро па шћа ва и бру тал но пре и на ча ва елој ски „ко му ни-
зам“ у дис то пи ју чо ве чан ства – упра во тај не до ста так „ко му нал но сти“, ду ха 
за јед ни штва и ме ђу соб не со ли дар но сти, а те не до ста ју ће ква ли те те би мо гли 
Елои код се бе да из гра де та ко што би за по че ли кла сни кон фликт и, на по ре до 
с ти ме, сте кли по ли тич ку кла сну свест. Из о ста нак кла сне све сти и кла сног 
за јед ни штва уки да Ело и ма ис ку ство фи гу ре кон крет ног за јед нич ког жи во та 
по стиг ну тог уто пиј ског дру штва (уп. JA ME SON 1984: 358). То од су ство кла сне 
бор бе и кла сне све сти је, нај зад, оно што чи ни дру штве ну си ту а ци ју Вел-
со ве бу дућ но сти та ко пот пу но без на де жном – та „за це мен ти ра ност“ ситуа-
ције. Ова без из ла зност до да је мно го сна ге Вел со вом хо ро ру кла сно-ра сног 
ка ни ба ли зма, што, на по слет ку, ње го ву „дру штве ну по ру ку“ и чи ни та ко 
си ло ви том и от пор ном на про ла зак вре ме на, уз сву ње ну ам би ва лент ност 
и не до ре че ност.

Велс је у све ту не у по ре ди во по зна ти ји не го срп ски ау тор чи је де ло ће мо 
раз ма тра ти, али ту и не мо же би ти рав но прав ног так ми че ња у ступ њу свет-
ске ли те рар не афир ма ци је. Велс је об ја вио сво је де ло на ен гле ском, у јед ној 
од та да шњих свет ских ли те рар них ме тро по ла – Лон до ну, док де ло срп ског 
ау то ра још ни је ни пре ве де но на ен гле ски, не го по сто ји са мо на срп ском и 
иза шло је са мо у две скром не пу бли ка ци је у Ср би ји (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 1996; 
2007), та ко да је „им пакт фак тор“ (да се та ко мо дер но из ра зи мо) не мер љи-
во на стра ни бри тан ског ауторa.

3. НА ЦИ О НАЛ НО-ИСТО РИЈ СКА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА / УТО ПИ ЈА У РАВ НО ДУ ШНО СТИ ЦР ВЕ-
НОГ СУН ЦА. Пи шу ћи о Вел со вом вре ме пло ву (као о кон крет ном пред ме ту), 
Џон Ба че лор (BATCHE LOR 1985: 10) ка же да га мо же мо за ми сли ти као не ку 
вр сту би ци кла. У тек сту но ве ле, на рав но, не ма мно го осно ва за та кву тврд њу 
(иа ко се, кад се чи та њу при ђе са пре ду бе ђе њем да се ра ди о би ци клу, мо гу 
про на ћи ин те ре сант ни па су си, као онај у ко ме пут ник кроз вре ме ка же о 
свом вре ме пло ву ка ко „с јед ном ру ком на се длу, а с дру гом на руч ци ста јах, 
сил но дах ћу ћи, у ста ву да по но во уз ја шим“8 (WELLS 2000: 22). Но, Ба че ло-
ро ва на по ме на има дру ги смер: за и ста, би ло би вр ло згод но кад би јед на 
та ко ре во лу ци о нар на ма ши на ка ква је вре ме плов, би ла по из гле ду слич на 
дру гој ма ши ни ко ја је у вре ме кад је но ве ла пи са на би ла ре во лу ци о нар на. 
(Се ти мо се са мо ис так ну тих уло га би ци ка ла у Тве но вом Јен ки ју на дво ру 
кра ља Ар ту ра и у До ма но ви ће вој при по ве ци Мар ко Кра ље вић по дру ги пут 
ме ђу Ср би ма – обе про зе слу чај но вр ло по ве за не са те мом пу то ва ња кроз 
вре ме, в. БУ БА ЊА 2008: 272). Велс је, ис ти че Ба че лор (1985: 10) „...ви део би цикл 
као ре во лу ци о нар ни, де мо крат ски вид тран спор та ко ји ће ини ци ра ти дру-
штве не про ме не“.9

8 „one hand on the sad dle, the ot her on the le ver, I stood pan ting he a vily in at ti tu de to mo unt 
again”

9 „...saw the bicycle as a re vo lu ti o nary, de moc ra tic form of tran sport which wo uld ini ti a te 
so cial chan ge”
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За и ста, у ствар но сти је зна ча јан тех но ло шки но вум обич но и но си лац 
дру штве них про ме на, кат кад и ре во лу ци о нар них, па је у фик ци ји та ко и са 
вре ме пло ви ма; а ка ко је ре во лу ци о нар но де ло ва ње у би ти уто пиј ско, то не 
из не на ђу је што је Ми ло ва но ви ћев вре ме плов ин стру мент ре во лу ци о нар но-
-уто пиј ског пре га ла штва.10 Код Вел са је вре ме плов за ми шљен са мо као сред-
ство тран спор та до за ми шље не уто пиј ске бу дућ но сти чо ве чан ства, док је 
код Ми ло ва но ви ћа ова ма ши на, ма кар на пр ви по глед, уз диг ну та до сред ства 
ко јим ће се по ку ша ти из деј ство ва ти дру штве на ре во лу ци ја / уто пи ја.

Да ка ко, оно што пре све га од ре ђу је „ре во лу ци о нар ни ста тус” вре ме-
пло ва је мо ти ви са ност про та го ни ста ен гле ске но ве ле и срп ске при че да се 
упу сте, или не, у ре во лу ци о нар ни дру штве но-исто риј ски ак ти ви зам. Вел сов 
ју нак је џен тлмен из ви ше дру штве не кла се, у до бром со ци јал ном по ло жа-
ју, и што је још ва жни је, при пад ник на ци о на ко ме у да том исто риј ском 
тре нут ку ни ка ко ни је пре ти ло по ро бља ва ње ни аси ми ла ци ја; на про тив, 
ње гов на ци он се до жи вља вао као онај ко ји је већ с оне стра не за во је ва штва 
– јер не са мо што не би ва аси ми ло ван, не го је већ то ли ко осво јио и аси ми-
ло вао да су раз ми шља ња о овим те ма ма јед но став но иза ње га. У том сми слу 
Вел со ва бу дућ ност оче ки ва но ре флек ту је ен гле ску за о ку пље ност уну тра шњом, 
кла сном струк ту ром вла сти те др жа ве (док ТТ-ово11 не по ми шља ње на ре во-
лу ци о нар ну ак тив ност до не кле ре флек ту је тра ди ци о нал ни, до сто јан стве-
но-ре зер ви са ни став при пад ни ка ен гле ске ви ше кла се).

Ми ло ва но ви ће ва мла да про та го нист ки ња, ме ђу тим, мо ти ви са на ско-
ра шњим от кро ве њем сво је срп ске на ци о нал не при пад но сти, а и по ви ше ним 
па три о ти змом ко ји изо ло ва не на ци о нал не гру пе или по је дин ци осе ћа ју кад 
су из ван до мо ви не, то јест, у овом слу ча ју, у ал тер на тив ној, ге р ма ни зо ва ној 
до мо ви ни, спрем на је и на мер на да пре о кре ће чи та ве све то ве. Та ње на лич на 
и со ци јал на по за ди на чи ни Ми ло ва но ви ћев вре ме плов со ци јал но ан га жо-
ва ни јим, да ле ко ви ше ак ти ви стич ким,12 од Вел со вог; ње на при пад ност срп-
ству ре флек ту је се у Ми ло ва но ви ће вом апо стро фи ра њу на ци о нал не, а не 
кла сне бор бе; а ње на на ци о нал на мо ти ви са ност ак ти ви ра дру штве но-ре во-
лу ци о нар ни по тен ци јал вре ме пло ва у ве ћој ме ри не го што је то слу чај код 
Вел са.

Ме ђу тим, и код Ми ло ва но ви ћа вре ме плов са мо „до во зи“ про та го нист-
ки њу, Еми ли ју, а не до би ја кон крет ну ак тив ну уло гу у са мом ње ном ре во лу-
ци о нар ном де ло ва њу: она га бри жљи во кри је и од Ср ба у 19. ве ку, и чу ва га 
стро го са мо за свој лич ни тран спорт кроз вре ме. Да би као при до шли ца из 
бу дућ но сти мо гла да из вр ши ре во лу ци о нар ни ути цај на то ко ве срп ске по-
ли ти ке у до ба Пр вог срп ског устан ка, она је мо ра ла да има не ку стра те ги ју; 

10 Што, на рав но, не зна чи да пу то ва ње кроз вре ме ну жно ак цен ту је со ци јал на пи та ња 
(в. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 2011: 57–66).

11 Вел сов вре ме пло вац оста је са мо „ТТ“ (енгл. Ti me Tra vel ler), ње го во име и пре зи ме 
не са зна је мо.

12 или про ак тив ним, ка ко се то сад по не где ка же.
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не ка пот по ра јој је не сум њи во би ла нео п ход на да би она (же на, у Ср би ји 
оног вре ме на) мо гла ишта да по стиг не. Ау тор по све ћу је мно ге стра ни це 
(29–38) ње ним на сто ја њи ма да при до би је и за сво ју свр ху ан га жу је јед ног 
(од епи леп си је обо ле лог) мла ди ћа по име ну Јеф та, ко ји ће од не ти ње ну по-
ли тич ку по ру ку Са ви Те ке ли ји. Јеф та лич но по зна је Са ву Те ке ли ју (38) и 
до бро схва та по ли тич ке те ме; но, осим ових раз ло га, овај мла дић је био по-
тре бан јер га је бо лест учи ни ла по год ним за вас по ста вља ње ау то ри те та Ми-
ло ва но ви ће ве про та го нист ки ње. Опре мље на ле ко ви ма ко ји ће при вре ме но 
убла жи ти симп то ме епи леп си је, ство ри ла је око се бе ау ру чу де сног, ство-
рив ши та ко ути сак да је мо жда и нат при род на ис це ли тељ ка, што је у оним 
су је ве р ним и не у ким вре ме ни ма за и ста мо гло ла ко да бу де при хва ће но. 
Вре ме плов, ме ђу тим, не до би ја ни ка кву уло гу као сред ство сна же ња ње не 
ре во лу ци о нар не по ру ке.

4. ПО ЧЕТ НА ТАЧ КА МА НИ ПУ ЛИ СА ЊА НА ЦИ О НАЛ НЕ ИСТО РИ ЈЕ У ПРИ ЧИ РАВ НО ДУ-
ШНОСТ ЦР ВЕ НОГ СУН ЦА. По чет на тач ка од ко је је срп ски ау тор кре нуо по ти че 
из ме мо а ра Са ве Те ке ли је (ТЕ КЕ ЛИ ЈА 1966)13; упра во тај од ло мак дат је и као 
мо то при че. Те ке ли ји ни ме мо а ри са чу ва ни су у ру ко пи си ма, и тек у но ви је 
вре ме су об ја вље ни као књи га14, а бе о град ски ин же њер, СФ фан и ау тор 
Ми о драг Б. Ми ло ва но вић је до ин фор ма ци је о њој до шао пу тем књи ге Са ве 
Да мја но ва Ко ре ни мо дер не срп ске фан та сти ке (ДА МЈА НОВ 221–222); ина че 
за Те ке ли ји ну књи гу ве ро ват но ни ка да не би ни са знао.15 

У ре ле вант ној бе ле шци од 6. од но сно 18. но вем бра 1840. го ди не (ко ју 
и Да мја нов у це ло сти ци ти ра) Те ке ли ја опи су је – ако до бро раз у ме мо – ка ко 
је ви део ка ко се ка тлу, не да ле ко од ње га, спу шта облак све тло сти, из ко га 
као да по ку ша ва да ис ту пи људ ско би ће, бли ста вим сја јем окру же но, али за-
тим не ста је; он је кре нуо та мо, кроз не ке ви но гра де без ли шћа, да ис тра жи 
ту по ја ву, али ни шта ни је на шао; за тим се рас пи ти вао, али ни је на шао све до-
ка ко ји би по твр дио да се ово до го ди ло (ТЕ КЕ ЛИ ЈА 279). Да мја нов, ко мен та ри-
шу ћи овај од ло мак, ка же да је то сце на „ко ја пред ста вља за и ста из не на ђу ју ћи 
тре ну так срп ске пред ро ман тич ке фан та сти ке ... мо гао би се схва ти ти као 
цр ти ца на те му по се те ван зе ма ља ца“ (ДА МЈА НОВ 221). Ми до да је мо (а та ко 
је очи глед но ми слио и Ми о драг Б. Ми ло ва но вић) да би се тај тре ну так мо-
гао про ту ма чи ти и као тре ну так при сти за ња еми си је та хи о на из бу дућ но сти, 
и, са њим, при сти за ње и вре ме плов ца, по се ти о ца из бу дућ но сти. До ду ше, 

13 Са ва По по вић Те ке ли ја (1761–1842), јед но вре ме се кре тар Угар ске двор ске кан це ла-
ри је, осни вач Те ке ли ја ну ма, је дан од ве ћих до бро чи ни те ља у исто ри ји Ср ба у Ау стро у гар-
ској ца ре ви ни, био је и по ли тич ки ак ти ван: уче ство вао је на Те ми швар ском са бо ру 1790; 
ка да је из био Пр ви срп ски уста нак, Те ке ли ја је пи сао На по ле о ну, а 1805. го ди не и ау стро-
у гар ском ца ру, тра же ћи по моћ за Ср бе.

14 За пра во се Те ке ли ји ни ме мо а ри зо ву, пу ним на сло вом, што са зна је мо на стр. 39, 
„Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га“, али, у књи зи, осим тих ме мо а ра, има по-
при лич но и дру гог ма те ри ја ла.

15 То смо про ве ри ли у не дав ном раз го во ру са М. Б. Ми ло ва но ви ћем. 
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Те ке ли јин срп ски је зик на ма ни је увек ла ко раз у ме ти (в. БЈЕ ЛА КО ВИЋ – МИ-
ЛА НО ВИЋ).

5. НЕ У СПЕХ ПРО ЈЕК ТА ИС ПРА ВЉА ЊА ИСТО РИ ЈЕ СР БА. Прет по ста вља ју ћи 
основ ну упо зна тост чи та о ца са кон вен ци ја ма вре ме плов ске на уч не фан та-
сти ке и ал тер на тив не исто ри је, у Рав но ду шно сти цр ве ног Сун ца при по ве да 
се о де вој ци ро ђе ној у ал тер на тив ној, бу ду ћој Евро пи ко јом до ми ни ра ју 
Нем ци; иа ко је про шла кроз не мач ко вас пи та ње и ин док три на ци ју, она схва-
та свој на ци о нал ни иден ти тет, и од лу чу је да от пу ту је уна зад кроз вре ме, у 
Ср би ју из вре ме на Са ве Те ке ли је16, не би ли, по ли тич ком по ру ком ко ју му 
до ту ра, из ме ни ла ток на ци о нал не исто ри је. 

Тре ну так је, на рав но, па жљи во ода бран17: Са ва Те ке ли ја се спре ма да 
от пу ту је у Беч и из деј ству је са ве зни штво Ср ба са Нем ци ма (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 
1996: 38), а што се им пли цит но сма тра по ступ ком ко ји је до вео до на стан ка 
ал тер на тив не бу дућ но сти из ко је про та го нист ки ња до ла зи18. Ме ђу тим, ис ход 
ње не ин тер вен ци је је по ра жа ва ју ћи: Ср би и у „ис пра вље ној“ исто ри ји ло ше 
про ла зе; от при ли ке у скла ду са јед ним ша љи вим ко мен та ром Све ти сла ва 
Ба са ре, о Ср би ма: „На ма се не мо же ни по мо ћи, ни од мо ћи“.19

Та ко Еми ли ја на по слет ку од у ста је од свог на ци о нал ног про јек та, те 
од ла зи че ти ри и по ми ли јар де го ди на у бу дућ ност, у вре ме кад ће Сун це 
по ста ти „цр ве ни џин“, и про ши ри ти се то ли ко да ће бу квал но про гу та ти и 
спа ли ти Мер кур, Ве не ру, и Зе мљу (то је то рав но ду шно цр ве но Сун це 
из на сло ва; оно се по ја вљу је, та ко ђе огром но и цр ве но, на кра ју по сто ја ња 

16 Еми ли ја у су шти ни кра де вре ме плов ко ји су на пра ви ли Нем ци, што мо жда по ка зу је 
двој ни од нос Ср ба пре ма Нем ци ма – бра ни мо се од њих, али исто вре ме но и гле да мо да се 
око ри сти мо њи хо вом на у ком, ин ду стриј ском и фи нан сиј ском на пред но шћу, итд. 

17 Иа ко би се мо гло при го во ри ти да је иза бра на исто риј ска тач ка-пре крет ни ца у до бу 
у ком је већ би ло су ви ше ка сно, кад је срп ство већ би ло на не по врат ном пу ту у про паст; 
тре ба ло је да Ми ло ва но ви ће ва про та го нист ки ња оде мно го да ље у про шлост, и да из ме ни 
ства ри та да. Све ти Са ва је мно го ура дио и по сти гао, али ни је осно вао уни вер зи тет, ни ти 
би ло ка кву дру гу све тов ну про свет ну уста но ву, иа ко су та да у све ту већ уве ли ко по сто ја ли 
уни вер зи те ти (НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 2007: 57). Мо жда баш због то га у бит ка ма на Ма ри ци и на Ко-
со ву ни су гру ва ли срп ски то по ви, иа ко су то по ви тад већ ко ри шће ни на бо ји шти ма у За-
пад ној Евро пи, итд. Еми ли ја је мо гла оти ћи та ко да ле ко у про шлост, ма да би је зич ка и 
кул ту ро ло шка ба ри је ра би ла мно го ве ћи про блем – Ср би у до ба Све тог Са ве не би има ли 
скло но сти да озбиљ но схва те јед ну же ну, ко ја, без ика квог ја сног и ре спек та бил ног ме ста 
у фе у дал ном дру штве ном по рет ку, до ла зи ни от куд и по ку ша ва да их убе ди да осну ју не ку 
пот пу но не чу ве ну ин сти ту ци ју.

18 То се оквир но укла па у оно за шта Та тја на Јо ви ће вић (у са свим дру гом кон тек сту) 
ка же да је „на че ло об ли ко ва ња исто риј ског ро ма на ка кво је оза ко нио Вал тер Скот – да су 
утвр ђе ни исто риј ски до га ђа ји и лич но сти оквир ро ма неск не рад ње, док су ње ни но си о ци 
и њи хо ве ин ди ви ду ал не суд би не, укљу чу ју ћи и ан га жо ва ње у при ка за ним исто риј ским 
зби ва њи ма, фик ци о нал ни“ (ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ 2004: 48).

19 у члан ку Ој Мо ра во, лад на Дри но, у днев ном ли сту Да нас, 3. ав густ 2011, стр. 20 
(по след ња).
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пла не те Зе мље, и код Вел са).20 Овај при вид но ми ран за вр ше так при по ве сти, 
за пра во је си ло ви та про ва ла емо ци ја – срп ско ср це се ту раз ди ре од ја да.

Пр во се на крат ко вра ти ла по ла са та у про шлост, не би ли бар по-
пра ви ла по след њу гре шку ко ју је у жи во ту учи ни ла и не срећ ном стар цу 
омо гу ћи ла да у ми ру про жи ви по след ње го ди не жи во та, а за тим је, оба-
сја на хлад ном све тло шћу џи нов ског цр ве ног Сун ца, са че ка ла из ба вље ње 
од да љих му ка (49).

Већ ду же од је дан век срп ска про за (глав ног то ка) је сна жно ори јен ти-
са на пре ма на ци о нал ним исто риј ским те ма ма. Срп ски ро ман се од са мих 
сво јих по че та ка од ли ку је „по од но су пре ма на ци о нал ној исто ри ји као ди стинк-
тив ном и по е тич ки пре суд ном обе леж ју срп ске књи жев но сти“, ка же Та тја на 
Јо ви ће вић (2004: 47).

Но, Ми ло ва но ви ће ва при ча, баш као и ве ли ки део срп ске про зе упу ће-
не на те му на ци о нал не исто ри је, ви ше го во ри ка кве суд би не за срп ство про-
та го нист ки ња не ће, не го ка кву суд би ну хо ће; мо гло би се ар гу мен то ва ти, 
да је то и ге не рал на сла бост и узрок не у спе ха мно гих срп ских на ци о нал них 
на да ња, јер, кад не ко не уме чак ни да за ми сли (или, из бе га ва да отво ре но 
ка же) кон крет не од ред ни це свог про јек та, тач но ка кву др жа ву хо ће, тач но 
ко ји и ка кав на род у њој, ка кво уре ђе ње, ка кав жи вот – нор мал но је да до 
тог успе ха не мо же ни да стиг не. Па се та ко и Еми ли јин фик ци о ни уса мље-
нич ки про је кат окон ча ва пот пу ним не у спе хом. Али, у јед ном ши рем сми слу 
мо же мо ре ћи да су Еми ли ју из да ли Ср би ми сли о ци, ин те лек ту ал ци (ко ји 
се у при чи и не по ми њу, као да их и не ма) јер ве ко ви ма ни су ра ди ли свој 
по сао – ни су јој да ли ни ка кву идеј ну, те о риј ску по др шку, пу сти ли су је да 
лу та са ма.

Ср би су на пи са ли мно штво тек сто ва и го во ра у ко ји ма на бра ја ју ка кве 
су им све на прав де учи ње не, као на ци ји; ка кви ло по влу ци, за ве ре и огром на 
зло чин ства дру гих – а је смо ли ика да, игде, про чи та ли, и је смо ли у ста њу 
да нас на пи са ти, ма кар и је дан је ди ни Срп ски на ци о нал ни про је кат?21 Онај 
по зи ти ван, у ко ме се на во ди шта све хо ће мо, шта же ли мо (а не шта не ће мо 
и шта је би ло)? Ево, чак ни срп ска на уч на фан та сти ка, у сво јој нај бо љој 
при чи, ни је ус пе ла да про из ве де та кав про је кат. Мо же ли ико?

При мет но је да код Вел са про та го ни ста ви ди са мо бу дућ ност, и то са мо 
јед ну (ни је по ну ђе на ал тер на тив на бу дућ ност); про та го ни ста уоп ште и не 
по ми шља да на би ло ко ји на чин ути че на ток дру штве не исто ри је, због че га 
чи та лац сти че осе ћај да је та јед на, мрач на дру штве на бу дућ ност ујед но и 
не из бе жна. Код срп ског ау то ра, па три о ти змом мо ти ви са на про та го нист ки ња 
из деј ству је ал тер на тив ну бу дућ ност, ко ја је ипак, ис по ста ви се, тра гич но 

20 Али је Велс опи сао то ја ко уве ћа но Сун це у скла ду са та да шњим астро ном ским 
зна њи ма (ВЕЛС 2000: 83).

21 Oсим мо жда Га ра ша ни но вог тај ног На чер та ни ја из 1844, ко је је иза шло у срп ску 
јав ност тек 1906.



не по вољ на по срп ски на ци он. У том сми слу је без из ла зност у срп ској при-
чи још ин тен зив ни је при ка за на, јер у тој при чи без из ла зност ни је ре зул тат 
из о стан ка ак ти ви зма (као код Вел са), већ ис цр пље но сти (по ку ша ног) ак ти-
ви зма. Но, ис ход Рав но ду шно сти цр ве ног Сун ца је за не мач ки на род, и мо жда 
за ве ћи ну Евро пља на, са свим до бар – у тој бу дућ но сти са мо Ср би мо ра ју 
пре ста ти да по сто је као ет нич ка и мо рал на гру па, мо ра ју би ти аси ми ли ра-
ни. Гле да но са ста но ви шта ин те ре са укуп ног чо ве чан ства, срп ска при ча је 
да ле ко оп ти ми стич ни ја од Вел со ве но ве ле. Јер, иа ко Вел са као да не ин те-
ре су је мно го шта ће кроз осам сто хи ља да го ди на би ти у дру гим зе мља ма, 
из ван Ен гле ске; иа ко је ње го ва но ве ла острв ска, бри тан ска,22 Велс ипак кроз 
еле гич на раз ми шља ња ТТ-а (про та го ни сте) го во ри о чо ве чан ству и о суд би-
ни све та као це ли не (WELLS 2000: 77–78), да кле та ње го ва елој ско-мор лоч ка 
Бри та ни ја је ипак екви ва лент чи та вог све та, дис то пиј ски уро ње ног у дра-
стич ну ци ви ли за циј ску и мо рал ну уна за ђе ност.

6. ЗА КЉУ ЧАК. Вел сов Вре ме плов и Ми ло ва но ви ће ва Рав но ду шност цр ве-
ног Сун ца де ла су ко ја се ба ве те ма ти ком пу то ва ња кроз вре ме, али из ра зи-
то ан га жо ва на на по љу со цио-по ли тич ких, од но сно кла сних и на ци о нал них 
про бле ма. Но, и ако оста ви мо по стра ни мар ги нал ност Ми ло ва но ви ће ве 
при че у сми слу кри тич ке ре цеп ци је, раз ли ке су очи глед не ка ко у по гле ду 
фо ку са ин те ре со ва ња, та ко и у по гле ду уни вер зал но сти про бле ма ти ке. Срп-
ског ау то ра ин те ре су ју ал тер на тив но-исто риј ске мо гућ но сти, од но сно окол-
но сти у ко ји ма би не ка ко ипак био мо гућ оп ста нак срп ског на ро да и ње го вог 
иден ти те та, док Х. Џ. Велс углав ном раз ма тра по де лу дру штва на две ве-
ли ке, основ не кла се, гор њу и до њу, ко је се раз два ја ју, не са мо у „две на ци је“, 
не го ко нач но и у две би о ло шке ра се. Јед ног ау то ра, по зно-вик то ри јан ског 
Бри тан ца, ви ше ин те ре су је бу дућ ност: шта ће би ти са ње го вим дру штвом. 
Дру гог ау то ра, Ср би на у сми ра ју два де се тог ве ка, ви ше ин те ре су је про шлост, 
на и ме он, за раз ли ку од Вел са, лек / пу то каз за дру штве ну са да шњост тра-
жи у про шло сти: про та го нист ки ња срп ске при че по ку ша ва иш чу па ти свој 
на род из вр тло га не прав де, про па сти и не стан ка, рас та ка ња и аси ми ла ци је. 
Вел сов про та го ни ста, без и ме ни Ен глез, ни не по ку ша ва да по пра ви до та-
да шњу ен гле ску исто ри ју, ко јом је, ре кло би се, по при лич но за до во љан; ни 
на крај па ме ти му ни је да по ку ша да по бољ ша жи вот сво јих вик то ри јан ских 
са вре ме ни ка. Срп ска про та го нист ки ња, са дру ге стра не, од ра ста у ал тер-
на тив ној, про спе ри тет ној и мир ној Евро пи под гер ман ском (за чу до не аме-
рич ком) до ми на ци јом, где је њен на род већ пре ва зи ђен и пре га жен укуп ним 
то ком до га ђа ја, те она од лу чу је да жр тву је свој жи вот у на сто ја њу да кре и ра 
бо љу, ма кар ма ло пра вед ни ју исто ри ју (а са њом и бу дућ ност) за срп ски на-
род. Обо је до жи ве да ви де су ге стив но, ве о ма ве ли ко, цр ве но Сун це, ко је ће, 
за и ста, јед но га да ле ког да на и би ти гроб пла не те Зе мље.

22 Као да је за бо ра вио да у не ким зе мља ма, шта ви ше на чи та вим кон ти нен ти ма, по де ла 
на Мор ло ке и Ело и је не би би ла ве ро ват на.
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У оба тек ста уо ча ва се, да кле, на гла ше ни пе си ми зам у по гле ду ко нач не 
кла сне, то јест на ци о нал не бу дућ но сти (Ср би је, и Бри та ни је, то јест све та), 
али се на по слет ку по ка зу је да, упр кос то ме што уво ђе њем па за тим и по ра-
жа ва њем по ку ша ја агре сив ног со ци јал ног (у не ком сми слу и на ци о нал но-ре-
во лу ци о нар ног) ак ти ви зма срп ска при ча апо стро фи ра без на де жност (срп ске) 
на ци о нал не бу дућ но сти, ен гле ска но ве ла – са сво јим им пе ри јал но-вик то-
ри јан ским из јед на ча ва њем Бри та ни је и чи та вог све та – оста вља, ако ма ње 
емо тив но ин тен зив ну, а оно уни вер зал ни ју по ру ку без на ђа бу дућ но сти – по-
ру ку ко ја се не ти че од ре ђе не дру штве не кла се, ни ти од ре ђе ног дру штва или 
на ци је, већ чи та вог ху ма ни те та.
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Ni ko la M. Bu ba nja, and Alek san dar B. Ne delj ko vić

TI ME-TRA VEL AS THE IN STRU MENT OF CLASS AND NA TI O NAL 
PRE OC CU PA TI ONS IN H. G. WELLS’ NO VEL LA THE TI ME MAC HI NE 

AND IN THE STORY “THE UN CA RING OF THE RED SUN” 
BY MI O DRAG B. MI LO VA NO VIĆ

S u m m a r y

The pa per analyzes na ti o nal and class aspects of H. G. Wells’ Ti me Mac hi ne (1895) 
and “The In dif fe ren ce of the Red Sun” (“Rav no duš nost cr ve nog Sun ca”, 1996) by Mi o-
drag B. Mi lo va no vić. De spi te the dif fe ren ce in cri ti cal ac cla im (by which Mi lo va no vić 
re ma ins a fa irly mi nor aut hor, for now) both works em ploy the ti me-tra vel the me, and 
both ex plo re (dif fe rent) so cio-hi sto ri cal con cerns. By pro jec ting the la te Vic to rian so cial 
class stra ti fi ca tion in to his vi sion of the far fu tu re, Wells pro bes the pro blem of (fu tu re) 
class strug gle. Wit hin a the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me work partly ba sed on Fre-
de ric Ja me son’s ela bo ra tion of the con cept of class strug gle, the pa per go es to show how 
Wells’ pes si mism as to the (fu tu re) ups hot of the Vic to rian class system springs from an 
an xi ety abo ut the fu tu re which might just do away with class strug gle, le a ding not only 
to the loss of class iden tity, but to the an ni hi la tion of hu ma nity it self: he uto pian sta te 
le ads to ab sen ce of con flict, which in turn re sults in the lack of iden tity. Fo cu sing on the 
Ser bian story, the pa per than pin po ints the li te rary and hi sto ri cal fo un da ti ons on which 
Mi o drag B. Mi lo va no vić bu ilt his fic ti o nal ex pe ri ment in al ter na ti ve na ti o nal hi story of 
the Ser bian pe o ple. Un co ve ring the de gree to which ti me tra vel and the ti me mac hi ne 
are in stru men tal to tac kling na ti o nal / class is su es not only with Wells, but with Mi lo va-
no vić as well, the pa per ho we ver shows Mi lo va no vić’s so cio-hi sto ri cal fo cus to be dif fe rent 
from Wells’. Mi lo va no vić is shown to be bent on the is su es of the Ser bian so ci ety, not in 
terms of its in ter nal class stra ti fi ca tion, but in terms of the fe a si bi lity of the sur vi val of 
its na ti o nal co re. If Wells ex hi bits (an al most post) co lo nial in so u ci an ce abo ut the ex ter-
nal ot her, Mi lo va no vić se ems to re flect the small-na ti on’s an xi e ti es and its re sul ting 
fo cu sing on the ex ter nal, non-Ser bian ot her. Mi lo va no vić’s text is then shown to sha re 
Wells’ em pat hic pes si mism abo ut the fi nal out co me of the (na ti o nal / so cial / hu man) 
fu tu re: ho we ver, in spi te of the emp ha sis of the ho pe les sness of (Ser bian na ti o nal) fu tu re 
ac hi e ved by in tro du cing and de fe a ting ag gres si ve so cial ac ti vism, the Ti me Mac hi ne – 
with its im pe rial / co lo nial way of ta king Bri tain to be the who le world – le a ves a mo re 
uni ver sal mes sa ge of de spa ir, to uc hing not only a cer tain so cial class, nor so lely a cer tain 
so ci ety or a na tion, but the who le of hu ma nity.
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Др Кор не ли је Д. Квас

ПРО СТОР НА ТРАН СПО ЗИ ЦИ ЈА КО СТИ ЋЕ ВОГ 
НА ЧЕ ЛА УКР ШТА ЈА

Рад се са сто ји из два де ла. У пр вом де лу ра да пред ста вље не 
су те мељ не по е тич ке и есте тич ке иде је Ла зе Ко сти ћа, из ра же не у 
ње го вом на че лу укр шта ја. У дру гом де лу ана ли зи ра не су про стор не 
тран спо зи ци је на че ла укр шта ја у ње го вим пе сма ма Ме ђу ја вом и 
мед сном, Спо мен на Ру вар ца и San ta Ma ria del la Sa lu te. Пу ну реа-
ли за ци ју свог по е тич ког прин ци па Ко стић оства ру је у по след њој 
и нај леп шој пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te. Ве не ци јан ска цр ква 
по све ће на Бо го ро ди ци ме сто је укр шта ња су прот ста вље них си ла: 
ра зу ма, стра сти и осе ћа ња. Укр ште не си ле по ми ре не су у но вом би ћу 
– пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te.

Кључ не ре чи: Ла за Ко стић, Хе ра клит, на че ло укр шта ја, храм.

Те ме ље сво јих есте тич ких и по е тич ких ста во ва Ла за Ко стић из но си у 
два тек ста: Осно ва ле по те у све ту, с осо би тим об зи ром на срп ске на род не 
пе сме, из 1880. го ди не и Основ но на че ло, из 1884. го ди не. По ла зе ћи од уче-
ња Ем пе до кла, Анак са го ре и, пре свих, Хе ра кли та, срп ски пе сник те жи да 
про ник не у пр ви за кон по сто је ћег или „основ ни за кон ство ре ња“ (КО СТИЋ 
1880: 2). Он је на дах нут Хе ра кли то вим уче њем о је дин ству и бор би су прот-
но сти. За то је за Ко сти ћа основ ни прин цип „на че ло двој ства, на че ло про тив-
но сти, упра во пре мо сти, ан ти те зе, на че ло ко је се у фи зич ком све ту нај о че-
вид ни је по ја вљу је у па ра ле ло гра му сна га, а у ор ган ском жи во ту у за ко ну 
си ме три је и укр шта ја. Све је то јед но је ди но на че ло“ (КО СТИЋ 1880: 6). На че-
ло укр шта ја од ре ђу је по сто ја ње и функ ци о ни са ње све та, чо ве ка и по е зи је, 
па је „сва ка по ја ва тим са вр ше ни ја, што се ја сни је, што се оби ла ти је у њој 
при ка зу је на че ло укр шта ја“ (KO STIĆ 1961: 37). Ла за Ко стић је пр во пе сник, 
па он да фи ло зоф, и за то га фи ло зоф ско на че ло за ни ма пре све га као есте тич-
ки и по е тич ки прин цип. Оства ри ва ње на че ла укр шта ја је и вред но сни кри-
те ри јум: пе сма је умет нич ки вред ни ја уко ли ко је за кон укр шта ја у њој ви ше 
и пот пу ни је оства рен. Есте тич ки иде ал са вр ше не пе сме је пот пу но оства-
ре ње на че ла укр шта ја.



1. НА ЧЕ ЛО УКР ШТА ЈА. Ко сти ћа при вла чи Ем пе до кло во схва та ње да ствар-
ност ни је јед на и је дин стве на, већ мно штве на и ра зно ли ка, а да еле мен те 
ствар но сти ује ди њу ју и раз два ја ју две су прот ста вље не си ле, љу бав и мр жња. 
Основ ну Ем пе до кло ву ми сао Ко стић из ра жа ва ре чи ма: „Је дин ство у мно жи-
ни, мно жи на у је дин ству; при влач на љу бав, од бој на мр жња“ (KO STIĆ 1961: 50). 
Раз вој те ми сли он про на ла зи код Њут на (у за ко ну гра ви та ци је, у при влач ној 
и од бој ној сна зи, у па ра ле ло гра му си ла) и код Дар ви на (у за ко ну се лек ци је 
и прин ци пи ма при род ног и пол ног из бо ра). 

За Анак са го ру уни вер зум је збир по је ди нач них еле ме на та и све по је ди-
нач но по се ду је исте ква ли те те као и це ли на, а све чул не ства ри по се ду ју исте 
ма те ри јал не са стој ке. Је ди но је ум (нус)не за ви сан и нео гра ни чен и по кре ће 
сам се бе. Ум по кре ће пра ма те ри ју та ко да се до би ја ју су прот но сти: све тло– 
там но, рет ко –гу сто, то пло –хлад но, су во –вла жно. Ла за Ко стић ис ти че су прот-
но сти (про тив но сти) као осно ве Анак са го ри не ми сли.

Док су Ем пе до кле и Анак са го ра схва та ли јед но као ме ша ви ну и це ли ну, 
Хе ра клит га раз у ме као ди ја лек тич ко је дин ство. Срп ског ро ман ти ча ра нај-
ви ше ин спи ри ше Хе ра кли то ва ми сао. Хе ра клит се из ра жа вао ви ше као про-
рок, а ма ње као фи ло зоф, он го во ри у „за но су про ро ка, те је ње го ва об ја ва, 
по ред све кла сич но сти об ли ка, си ну ла та ко ја ком, та ко оби ла том зра ком, 
да је мо ра ла за се ни ти гле да о це ко ји ма бе ше на ме ње на, те им се це ла об ја ва 
мо ра ла учи ни ти там ном“ (KO STIĆ 1961: 52). Грк учи да је ствар ност мно штво 
су прот но сти и исто вре ме но ха р мо нич но је дин ство. Јед но је је дин ство су-
прот но сти и не по сто ји без мно штва, као што ни мно штво не по сто ји без 
јед ног. Су штин ска од ли ка све та, при ро де, це ло куп не ствар но сти је сте ло гос 
као прин цип је дин ства две ју су прот но сти у јед ној ства ри. Бор ба су прот-
но сти ни је по се би рђа ва; на про тив, она је ну жна за на ста ја ње и очу ва ње 
по рет ка у све ту. Ми лош Ђу рић уо ча ва су штин ске од ли ке Хе ра кли то ве 
фи ло зо фи је:

1) „све се ме ња ти ме што из јед ног ста ња пре ла зи у дру го, из ми ро-
ва ња у кре та ње, из жи во та у смрт и обрат но; 2) све је под врг ну то за ко ну 
је дин ства и не пре ста не бор бе су прот но сти; 3) нај по де сни ји сим бол све га 
би ва ња и кре та ња је сте ва тра, али не као ма те ри ја не го као из га ра ње; 
4) цео све мир про жи ма оп шта за ко ни тост ко јом се од ра жа ва ње го во је-
дин ство“ (ĐU RIĆ 2002: 17).

У Хе ра кли то вим фраг мен ти ма Ла за Ко стић про на ла зи узор за сво је 
основ но на че ло, ко је је он то ло шко, ме та фи зич ко и есте тич ко. То је на че ло 
двој ства, про тив но сти, ан ти те зе – на че ло укр шта ја. Ко стић је сма трао да је 
за кон су прот но сти на ко ји ма по чи ва уче ње тро ји це ста ро грч ких фи ло зо фа 
основ но на че ло по сто ја ња и функ ци о ни са ња ствар но сти ко је се у ме ха ни ци 
из ра жа ва за ко ном па ра ле ло гра ма си ла а у Дар ви но вој, ево лу ци о ни стич кој 
би о ло ги ји за ко ном при род ног укр шта ња и се лек ци је. На че ло укр шта ја при-
бли жа ва ствар ност иде а лу а по е зи ју чи ни са вр ше ни јом.
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1.1. Ду шан Не дељ ко вић твр ди ка ко је Ко стић на дах нут с јед не стра не 
„срп ском на род ном по е зи јом па Шек спи ром, ко га је обо жа вао и пре во дио, 
фран цу ском књи жев но шћу и ро ман тич ном ми шљу уоп ште, а с дру ге стра не 
по зи тив ним на у ка ма по чев од ма те ма ти ке и би о ло ги је па до со ци о ло ги је и 
по зи тив ног пра ва“ (НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1960: 220). То је укр шта ње два раз ли чи та 
прин ци па у Ко сти ће вој фи ло зоф ској ми сли: „Ево лу ци о ни стич ка по сво јој 
осно ви, Ко сти ће ва док три на је ди ја лек тич ка по свом ме то ду“ (НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 
1960: 223). Не дељ ко вић је са мо де ли мич но у пра ву. Ко сти ће ва фи ло зоф ска 
ме то да је хе ра кли тов ски ди ја лек тич ка, али њен основ ни је ма те ри ја ли стич-
ка фи ло зо фи ја, по зи ти ви зам и ево лу ци о ни зам. Ла за Ко стић је ди ја лек ти чар, 
пе сник и ро ман ти чар; ње го во по зи ва ње на по зи ти ви зам и ево лу ци о ни зам 
(Спен се ра, Ла лан да, Дар ви на) је сте ква зи по зи ти ви зам и при вид ни ево лу-
ци о ни зам. Дар ви но ву те о ри ју не узи ма као це ли ну, већ би ра де ло ве ко ји ма 
илу стру је сво је по е тич ке ста во ве. Кри ти ку је Дар ви нов по зи ти ви зам и ути-
ли та ри зам и све оне ко ји „чи ње ни це уз ди жу до на че ла, ко је су са мо про сте 
ка те го ри је, што би ја мач но та ко сил ни ду хо ви и са ми уви де ли, да се ни су 
су ви ше пре да ли јед но ме прав цу“ (KO STIĆ 1961: 6).

Ко стић од дру гих пре у зи ма оно што се укла па у ње го ву по чет ну ми сао 
и ње го во основ но на че ло. При влач на му је Дар ви но ва иде ја укр шта ња вр ста 
ко ја чу ва жи вот од про ме на усло ва у жи вот ној сре ди ни, јер је укр шта ње што 
уда ље ни јих вр ста по жи вот пло до твор ни је. Сам чин раз мно жа ва ња за ње га 
је илу стра ци ја есте тич ког прин ци па. Основ ни тер мин Ко сти ће ве есте ти ке 
и по е ти ке је сте укр штај, а то је ви ше „кон крет на сли ка узе та из би о ло ги је, 
не го ап стракт ни фи ло зоф ски по јам“ (VU KA DI NO VIĆ 1961: XII). У оба сво ја спи-
са он је хе ра кли тов ску ди ја лек ти ку до пу нио по да ци ма из „обла сти по је ди-
них на у ка и та ко јој пру жио јед ну мо дер ну на уч ну илу стра ци ју“ (VU KA DI-
NO VIĆ 1961: XII). Ко стић је да ле ко од по зи ти ви зма и ево лу ци о ни зма јер је 
„те жио да све ми шље ње о ствар но сти (као и са му ствар ност) све де на је дан 
прин цип“ и за то је он „ме та фи зи чар par ex cel len ce“ (СМИ ЉА НИЋ 2010: 17).

1.2. Ко стић је ро ман ти чар и ди ја лек ти чар; ве ру је у моћ има ги на ци је и 
пр вен ство пе сни ка у од но су на на уч ни ка. За то он би ра при ме ре из на уч них 
де ла ко ји се укла па ју у ње го ву ви зи ју фи ло зо фи је, ме та фи зи ке и есте ти ке. 
Из по зи ти ви стич ке или стро го на уч не пер спек ти ве ње гов на чин из ла га ња 
и до ка зи ва ња иде ја мо же из гле да ти не ја сан и пре тен ци о зан, као у ми сли 
Јо ва на Скер ли ћа: „Ла за Ко стић се још ба вио и фи ло зо фи јом умет но сти, и 
у том прав цу дао за мр ше ну и пре тен ци о зну књи гу Осно ва ле по те у све ту“ 
(СКЕР ЛИЋ 2006: 281). Скер лић до да је да Ко стић за „умет нич ку фи ло зо фи ју 
и књи жев ну кри ти ку ни је имао до вољ но рав но те же у гла ви и објек тив но сти 
у ду ху“ (2006: 281). По сма тра ни из дво је но из це ли не Ко сти ће вог де ла и не ки 
ње го ви сти хо ви и по је ди не ре че ни це из есте тич ких спи са де лу ју за мр ше но 
и не ја сно. Стро га Скер ли ће ва осу да Ко сти ће ве по е зи је и по е ти ке де лом је 
по сле ди ца не ра зу ме ва ња осо бе ног, у осно ви хе ра кли тов ског и ро ман ти чар-
ског, иде а ла ко ји је Ла за Ко стић те жио да оства ри и у жи во ту, и у те о риј ским 
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де ли ма, а по себ но у сво јим сти хо ви ма, а то је: што пот пу ни је и обил ни је оства-
ри ва ње на че ла укр шта ја.

1.3. Ви до ви (об ли ци, фор ме) укр шта ја су си ме три ја и хар мо ни ја. Ко стић 
ни је за до во љан Кан то вим, Шо пен ха у е ро вим и Спен се ро вим ту ма че њем 
си ме три је. Он је раз у ме као „раз-а-склад, а хар мо ни ју обр ну то склад у про-
тив но сти. Па и ре чи упу ћу ју на тај прин цип, на ро чи то сло вен ска реч ра зум 
што зна чи раз го вор сло га“ (КО СА НО ВИЋ 2010: 61). Си ме три ја је „оства ри ва ње 
на че ла „пре мо сти и укр шта ја“, у две по ло ви не јед не це ли не, или у две по ја ве, 
би ло у те лу, би ло у сли ци, би ло у ми сли, би ло у сна зи ка квој, би ло у про-
сто ру, или вре ме ну“ (КО СТИЋ 1880: 8). Си ме три ја је „про тив ност у скла ду“ 
(КО СТИЋ 1880: 9). Раз у ме је као „здру же ње, са став про тив но сти два де ла, 
упра во две по ло ви не јед не це ли не, или два или ви ше пред ме та ко ји се на-
ла зе је дан пре ма дру гом, у про сто ру, а и у вре ме ну“ (KO STIĆ 1961: 20–21).

По ло ви не ко је у фор ми си ме три је оства ру ју на че ло укр шта ја кван ти та-
тив но су јед на ке. Ква ли та тив но, оне су су прот ста вље не и не јед на ке, то су 
„при ја тељ ске про тив ни це, сло жне за ва ђе ни це“ (KO STIĆ 1961: 21). Јед на си ла 
над вла да дру гу, ко ја „на ста вља да де лу је у оној пр вој (ја чој), ко ја је са да 
про ме ње на“ (СМИ ЉА НИЋ 2010: 18). Не ма ује ди ње на две ју си ла и њи хо вог по-
ни ште ња у но вој це ли ни, јер оба по ла „оста ју у на пе том од но су“ (СМИ ЉА НИЋ 
2010: 18).

Тач ка укр шта ја ви дљи ва је у про сто ру и оства ру је се „обич но на сре-
ди ни, на раз дељ ку што де ли обе си ме триј ске по ло ви не“ (KO STIĆ 1961: 21). 
Ме ђу тим, на ста вља Ко стић, у слу ча ју „си ме триј ских кри ви на тај укр штај 
иде у бес ко нач ност“ (1961: 21). Као при ме ре про стор не си ме три је он да је 
кри стал, жи ва би ћа и умет нич ка де ла ко ја се опа жа ју чу лом ви да и за у зи-
ма ју не ки ре а лан про стор. Он не да је при ме ре умет нич ких де ла у ко ји ма је 
мо гу ће уо чи ти про стор ну си ме три ју, али су сва ка ко нај бо љи при ме ри скулп-
ту ре или ар хи тек тон ска умет нич ка де ла. Оства ре но у вре ме ну, на че ло укр-
шта ја има си ме трич ну фор му у де ли ма пе снич ке и му зич ке умет но сти. 
Уве рен је да се из умет но сти ко је се оства ру ју у вре ме ну (пе сни штво, му зи ка) 
тач ка укр шта ја мо же пре ве сти у „си ме три ју про сто ра“ (KO STIĆ 1961: 21). Укр-
шта ју се по лар не су прот но сти ко је јед на дру гу ме ња ју та ко да увек оста ју 
су штин ски раз ли чи те и за то си ме трич не.

Сле де ћа фор ма на че ла укр шта ја је ха р мо ни ја. Ста ро грч ку реч ха р мо-
ни ја (ἁρμονία) раз у ме као „про цеп, жљеб, склоп“ (КО СТИЋ 1880: 9). Жљеб је 
нај јед но став ни је, али и нај пла стич ни је оства ра ње на че ла укр шта ја; сли ка 
и пред мет ност жље ба је сте „нај о че вид ни ја по ја ва бор бе у сна зи и сло ге у 
бор би, не са мо у чо ве чи јем ру ко тво ру, већ и у при ро ди, осо би то у ор ган ском, 
а нај о со би ти је у ви шем жи во тињ ском све ту, у нај плод ни јем, нај ва жни јем 
чи ну оп штег жи во та, у чи ну са мо о др жа ња, опло ђе ња“ (КО СТИЋ 1880: 10).

Ко стић кри ти ку је Лајб ни цо во уче ње о хар мо ни ји ду ше и те ла, ме ђу соб-
но ускла ђе них од Бо га. Су шти на Лајб ни цо вог схва та ња хар мо ни је је па ра-
ле ли зам ха р мо нич них фор ми. Хар мо ни ја по Ла зи Ко сти ћу не по чи ва на 
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па ра ле ли зму, већ укр шта њу. Она је „са свим осо би та по ја ва основ ног на че ла 
укр шта ја, или, укр штај у од ре ђе ном, цен три пе тал ном ви ду, скло пљен крст“ 
(KO STIĆ 1961: 33). Хар мо ни ја је „из вр ну та, или бо ље скло пље на си ме три ја; 
и обр ну то: си ме три ја је из вр ну та, или бо ље рас кло пље на хар мо ни ја“ (KO STIĆ 
1961: 34). Ако је крст при мер про стор не си ме три је, скло пљен крст је при мер 
про стор не хар мо ни је. Скло пље не, че ти ри стра не кр ста су сре ћу се и укр шта-
ју у јед ној тач ки ко ја хар мо ни зу је су прот ста вље не кра ке; рас кло пљен, крст 
је си ме три чан, а тач ка пре се ка или до ди ра си ме трич них стра на сре ди ште је 
бор бе су прот ста вље них си ла. На че ло по сто ја ња је у укр шта ју и оства ре њу 
тог на че ла, у си ме три ји и хар мо ни ји: „све би ва скла па њем рас кло па и рас-
кла па њем скло па, или скла дом рас кла да и рас кла дом скла да, јед ном реч ју: 
укр шта јем“ (КО СТИЋ 1880: 10).

1.4. Ра до мир Кон стан ти но вић при ме ћу је да је Ко стић „ди ја лек ти чар у 
нај до след ни јем, ег зи стен ци јал ном сми слу те ре чи“ (KON STAN TI NO VIĆ 1973: 
393). По ње му, Ко стић је след бе ник хе лен ских ди ја лек ти ча ра Ем пе до кла, 
Анак са го ре и, што он по себ но ис ти че, Хе ра кли та. Кон стан ти но вић у Ко сти-
ће вој ми сли про на ла зи осо бе ни нео пла то ни зам:

„Тај нео- пла то ни зам ње гов ко ји под се ћа на Дан теа, по ре клом је 
сво јим из хе ра кли тов ске ди ја лек ти ке, мо жда упра во из оног фраг мен та 
Хе ра кли то вог, ко ји је Ла за Ко стић на вео у књи зи Основ но на че ло (у по-
гла вљу IV), пи са ној још пре но што је он мо гао ма кар са мо и да на слу ти 
свој по зни, пред смрт ни ми стич ни брак (и уми ру ћи, а та ко оза рен сил ном 
хе лен ском све тло шћу): ’Ра ста вље но на век се са ста вља’“ (KON STAN TI NO VIĆ 
1973: 400–401).

Кон стан ти но вић не ис ти че Хе ра кли тов фраг мент је ди но као ве зу из ме ђу 
хе лен ских ди ја лек ти ча ра и по ње му при сут ног Ко сти ће вог нео пла то ни зма; 
он је кључ за раз у ме ва ње пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te као пе снич ког оства-
ре ња фи ло зоф ске су шти не ко ју фраг мент у се би но си:

„Тај фраг мент мо ра да је од јек нуо у гла ви Ко сти ће вој као екс пло-
зи ја. У то ме фраг мен ту Хе ра кли то вом бит ни је Ла за Ко стић, и ње го ва 
San ta Ma ria del la Sa lu te, као са ма ње го ва бит ност, без ко ле ба ња и остат-
ка, та ко да се та пе сма ука зу је, не по реч но, као чув стве но оте ло тво ре ње 
овог Хе ра кли то вог фраг мен та, као крај њи до жи вљај те ми сли ко ја као да 
је, об у зи ма ју ћи из го ди не у го ди ну овог пе сни ка, по ста ла ми сао ње го вог 
би ћа, оно ру ко вод но на че ло ко је је дик ти ра ло и са му Ко сти ће ву суд би ну. 
То ра ста вље но што се са ста вља, то је хе лен ство, али то је и ро ман ти зам 
и нео-пла то ни зам, то је и ба рок“ (KON STAN TI NO VIĆ 1973: 401).

Кон стан ти но вић ис ти че да и у је зич кој рав ни сво је по е зи је Ко стић 
оства ру је Хе ра кли тов прин цип скла да у рас кла ду. Ње го ве ко ва ни це, као 
што је „пле ти сан ка (си ла што пле те сан)“ (KON STAN TI NO VIĆ 1973: 402), тра же 
и про на ла зе тач ку укр шта ја „у ко јој се под јед на ко на ла зе и две мо гућ не 
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ре чи, гра де ћи но ву реч“ (KON STAN TI NO VIĆ 1973: 401). У пи та њу је дра ма тич но 
укр шта ње и син те за две ре чи „ка не кој ви шој, об је ди ња ва ју ћој над ре чи“ 
(KON STAN TI NO VIĆ 1973: 402).

1.5. Основ ни прин цип, оп ште на че ло, за Ко сти ћа је сте укр штај. Прин-
цип укр шта ја „по зна је се не са мо у свим те ле сним, спољ ним по ја ва ма, већ 
и у це лом де ло ва њу чо ве чи јег ума и ср ца, па и у са мом цар ству ле по те, на-
и ме у пе сни штву“ (КО СТИЋ 1880: 11).

Ко стић је по ку шао да пред мет но (про стор но) пред ста ви умет но сти 
ко је се оства ру ју у вре ме ну, ми сле ћи пре све га на по е зи ју. На пр вом ме сту 
по мо ћу пред мет но сти пле те на или пле ти ва, као про стор не тран спо зи ци је 
по е зи је и ре а ли за ци је на че ла укр шта ја. У пле те ну се укр шта ју „по је ди не 
стру ке јед на са дру гом, јед на пре ко дру ге“ (КО СТИЋ 1880: 92). Исто вре ме но, 
„пу на сло бо да укр шта ја“ (КО СТИЋ 1880: 64) по сто ји у сно ви ма. Ду шан Не дељ-
ко вић при ме ћу је ка ко Ко стић „ту ма чи про стор и вре ме – ан ти ци пи ра ју ћи 
у не ку ру ку са вре ме но на уч но схва та ње о вре ме ну као че твр те ди мен зи је 
про сто ра – као укр штај две ју су прот но сти чи ја је си ме три ја пот пу но слич на 
си ме три ји по тке и осно ве у тка ни ни“ (1960: 224). До би ја се про стор но-вре-
мен ско тка ње са ста вље но од ма те ри је, си ле и по кре та ко је се на ла зе у ди-
ја лек тич ком од но су. Пра ва вред ност Ко сти ће ве те о риј ске ми сли је то што 
је хе ра кли тов ско ме та фи зич ко на че ло бор бе су прот но сти раз вио у есте тич ки 
и по е тич ки прин цип ко ји је при ме нио у сво јој по е зи ји.

2. ПРО СТОР НА ТРАН СПО ЗИ ЦИ ЈА ПРИН ЦИ ПА УКР ШТА ЈА У ПО Е ЗИ ЈИ. Нај о чи глед ни је 
при ме ре по ку ша ја про стор не тран спо зи ци је прин ци па укр шта ја у пое зи ји 
на ла зи мо у Ко сти ће вим пе сма ма Ме ђу ја вом и мед сном, Спо мен на Ру вар ца 
и San ta Ma ria del la Sa lu te.

2.1. У пе сми Ме ђу ја вом и мед сном пле ти во је по е зи ја. Она на ста је у 
на дах ну ћу: „ме ђу ја вом и мед сном“ (I,3; II,3; III,3),1 под стак ну та сло бо дом 
не све сног, пе снич ком има ги на ци јом, да би на кнад но би ла осми шље на пе сни-
ко вим ре чи ма. У по е зи ји се укр шта ју две си ле: ја ча, по е зи ја ср ца, осе ћа ња 
и, сла би ја, по е зи ја ми сли, кон тем пла ци је, при се ћа ња у ми ру пр во бит ног 
осе ћа ња ко је тре ба ми са о но ме трич ки, стил ски уоб ли чи ти и уком по но ва ти. 
Осе ћа ње је ја че и те шко се да укро ти ти у је зич ко стил ску фор му и за то бу-
ји ца пе сни ко вих осе ћа ња („Ср це мо је, ср це лу до,“; II, 1), над ја ча ва пле ти во, 
је дин ство ми сли и осе ћа ња, ру ше ћи ство ре но и тра же ћи но ви из раз и фор му: 
„к’о пле ти ља она ста ра, / дан што пле те, ноћ опа ра,“ (II, 3–4). Ра ци о нал ни 
део пе сни ка апо стро фи ра соп стве на ства ра лач ка осе ћа ња, сво је ср це, пи та-
ју ћи се шта оно ми сли да учи ни са пе смом? И ту је оства рен нај сна жни ји 
укр штај ми сли и осе ћа ња: „шта ти ми слиш с пле ти вом?“ (II, 2). Осе ћа ња 
(ср це) ко је по кре ћу пе сму упи та не су од ра ци о нал ног де ла пе сни ко вог би ћа 
шта на ме ра ва ју, шта ми сле да учи не са пе смом? У том су да ру је сав не спо кој 

1 Рим ски број обе ле жа ва стро фу, а арап ски стих.



и зло срећ ни усуд пе снич ког би ћа ко ји увек мо же ма ње да осми сли од оног 
што осе ћа, ма ње да пред ста ви од у сну (ви зи ји) на слу ће ног. У то ме је и чу-
ве на ро ман ти чар ска и ко сти ћев ска иро ни ја: свест о ве ли чан стве но сти по-
ку ша ја да се пред ста ви ап со лут но и (са мо)свест о нео ства ри во сти, уза луд-
но сти та квог пе снич ког уз ле та и по ку ша ја. И у гра да циј ском ни зу, у тре ћој, 
ко нач ној стро фи, ми сао се љу ти и бу ни на ср це, на пе снич ке ви си не до ко је 
до ла зи емо ци ја увек не за до вољ на оства ре ним. Осе ћа ње не до зво ља ва ми сли 
да се ра за ре бе у пле ти ву: „што се не даш ме ни жи ву / ра за бра ти у пле ти ву“ 
(III, 3–4). Пре фикс -раз, ко ји је Ко стић ис ти цао, упу ћу је на (раз)ум, на ра цио-
нал ни, ум ни део пе снич ког ства ра ла штва. Ра зум не мо же да са вла да осе ћа ње, 
као што ни осе ћа ње не мо же без ра зу ма, јер та да не ма ни пле ти ва – пе сме.

Пле ти во, као оно што је ис пле те но, про стор на је пред ста ва пе сме и 
пе сни штва у ко јој се укр ште не си ле, ср це и мо зак, осе ћа ње и ра зум не да ју 
раш чла ни ти и раз дво ји ти – ра за бра ти. Про стор на пред ста ва је не са вр ше на 
и нео д го ва ра ју ћа, јер се тач ка укр шта ја две ју си ме трич них по ло ви на не пре-
ста но по вла чи, уз ми че и уви ја. Час јед на час дру га укр ште на си ла пре кри-
ва ју и са кри ва ју тач ку укр шта ја, пре ла зе ћи и гр ле ћи јед на дру гу. Пле ти во 
је укр шта ње и раз два ја ње два то ка та ко да се про стор на ста тич ност – неоп-
ход на за уо ча ва ње тач ке укр шта ња – не пре ста но по вла чи, про ми че, ме ња, 
гу би и не ста је. Скло пље на си ме три ја пле ти ва (хар мо ни ја) је је дан ток у ко ме 
су не ви дљи ве две бу ји це и њи хо ва тач ка укр шта ја. Пле ти сан ка је слут ња 
пе сме и ње на не до вољ но успе шна про стор на тран спо зи ци ја.

2.2. Дру га пе сма у ко јој је Ко стић по ку шао да тач ку укр шта ја пре ве де 
у про стор ну си ме три ју је сте Спо мен на Ру вар ца, на ро чи то у по след њих де сет 
сти хо ва пе сме. Пе снич ки су бјект чи та Је ван ђе ље и От кро ве ње Јо ва но во. 
Од го вор на за пи та ност пе сни ка о сми слу по сто ја ња ни је хри шћан ски, већ 
нео-пла то ни стич ки. Пре пу шта ње стра сти ма уно си не мир у ду шу и за у ста-
вља ства ра лач ки на пор ума. Две укр ште не си ле су ум (гла ва – ал фа) и страст 
(тр бух – оме га). Авет Ко сте Ру вар ца, ње го во те ло, ме та фо рич ка је пред ста ва 
на че ла укр шта ја:

„Ал фа и Оме га!”
И зби ља бе ше лу ба њи му вид
(у про ду же њу с плећ ним ко сти ма)
к’о ма ло ал фа, а под шу ва ком
са ви ја ху се бле ди ку ко ви
к’о ве ли ко оме га. „Раз у меш?“ (II, 153–158).

Ло ба ња и плећ не ко сти, гла ва и пле ћа, пред ста вља ју сло во ал фа; ку ко ви 
и тр бух од сли ка ва ју сло во оме га:

„Ал фа и Оме га!
О му дра смр ти, о са мрт нич ка,
жи ва му дро сти!
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Ал фа је гла ва, – ал фа, то је ум,
по че так све га, ду шин не и мар,
шт o  y њој зи да бу дућ но сти сјај;
а оме га, јест, оме га је кук,
сра мо та, тр бух, ла ко мост и блуд,
зи да ра ум ног веч ни ру ши труд –
то оме га је све му, све му крај.“ (II, 177–186).

Про стор на тран спо зи ци ја на че ла укр шта ја је те ло, као рас кло пље на 
хар мо ни ја. Ум от по чи ње ства ра лач ки про цес, страст га за у ста вља. Укр штај 
је „на сре ди ни, на раз дељ ку што де ли обе си ме триј ске по ло ви не“ (KO STIĆ 
1961: 21) при че му су по ло ви не ко је оства ру ју на че ло укр шта ја кван ти та тив-
но јед на ке. Сре ди на људ ског те ла је тр бух, упра во пу пак, али у про стор ној 
рав ни пе сме си ме трич не си ле ко је ре а ли зу ју на че ло укр шта ја је су гла ва и 
тр бух и за то сре ди ну, тач ку укр шта ја, пред ста вља ју гру ди. У есе ју о Ро меу 
и Ју ли ји Ла за Ко стић ис ти че гру ди као сре ди ште чо ве ко вог би ћа:

„Ако је тво рац тео да ти ме ка же јед ну сво ју ми сао и то мо жда нај-
леп шу од свих што је на ма об ја вио, та ми сао мо же би ти са мо ова: гру ди 
у ко ји ма је дух бо жи ји, опре де ље не су да вла да ју тр бу ом и за то су над 
њим; тр бу у ко ме је онај би блиј ски пре гре шак бла та, осу ђен да слу жи 
гру ди ма“ (КО СТИЋ 1866: 19).

Гру ди су раз де љак гла ве (ума, ра зу ма) и тр бу ха и ку ко ва (стра сти у 
зна че њи ма ла ко мо сти и блу да). Раз(ум) и страст укр шта ју се у гру ди ма, у 
људ ском ср цу, у ко јем ку ца дух бо жи ји. Две су прот ста вље не си ле ни су, као 
у пе сми Ме ђу ја вом и мед сном, ра зум (гла ва, па мет) и осе ћа ње (ср це), већ 
ра зум и страст. То је за то што у пе сми Ме ђу ја вом и мед сном пе ва о ства ра-
лач ком про це су, пе сми и пе сни ку, а у Спо ме ну на Ру вар ца о чо ве ку уоп ште. 
За то је тач ка укр шта ја у пр вом слу ча ју оста ла скри ве на и не ви дљи ва, а у 
дру гом успе шно про стор но тран спо но ва на у гру ди, у ср це чо ве ко во, у ко ме 
се укр шта ју ра зум и страст.

2.3. Пе сма San ta Ma ria del la Sa lu te „са др жи, им пли цит но, сву есте ти ку 
Ла зе Ко сти ћа“ (КО СА НО ВИЋ 2010: 55). Нај леп ша Ко сти ће ва пе сма оства ре ње 
је на че ла укр шта ја у по ет ској фор ми. Пе сма је и про стор на тран спо зи ци ја 
на че ла укр шта ја. Вре ме и про стор у пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te укр ште ни 
су у уни вер зал ну, си ме трич ну и хар мо нич ну це ли ну.

Ла за Ко стић ди вио се ве ли ком фран цу ском пе сни ку, твр де ћи да по ет-
ска ге ни јал ност Вик то ра Игоа по чи ва на на че лу укр шта ја:

„У Вик то ра Игоа је укр штај та ко зна ча јан, ге ни је ње гов та ко сра-
стао с тим на че лом и ни ка ко из ње га, да је и ње го ва нај но ви ја по е ма сва 
ис пре пле те на тим на че лом, упра во осно ва на на укр шта ју, на кон тра сту“ 
(KO STIĆ 1961: 76).
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Пи шу ћи о ути ца ју Вик то ра Игоа на Ко сти ће во раз у ме ва ње умет но сти 
и по е зи је, Ми о драг Ра до вић ис ти че да су за Игоа пи ра ми де, хра мо ви, цр кве, 
ка те дра ле „као пе сме у ка ме ну“ (RA DO VIĆ 1983: 233). За то ка да Ко стић „упо-
тре би у сти хо ви ма реч двор за СМДМ, он да она има не са мо пе снич ки на бој, 
већ и ко но та ци ју да је гра ђе ви на оли че ње хар мо ни је, укр шта ја и са вр ше но-
сти“ (RA DO VIĆ 1983: 234). По се бан зна чај, и за Игоа и за Ко сти ћа има „стуб 
као умет нич ки пред мет по се би“ (RA DO VIĆ 1983: 235).

Иго гро те ску ви ди као по е тич ко на че ло ро ман ти чар ског ства ра ла штва. 
Гро те ска ни је не за ви сна и це ло ви та, већ функ ци ја у ве ћем скло пу; она је за 
фран цу ског пе сни ка је дан пол у скло пу од ре ђе не на пе то сти, при че му су прот-
ни пол чи ни уз ви ше но. Гро те ска за Игоа ни је са мо сред ство кон тра ста у од-
но су на уз ви ше но; она, исто вре ме но, оства ру је и основ ни за да так умет но сти 
– ства ра ње хар мо нич не це ли не. За Игоа гро те ска је ди ја лек тич ко на че ло ује-
ди ња ва ња су прот но сти. У ро ма ну Бо го ро ди чи на цр ква у Па ри зу по е тич ко 
на че ло гро те ске оства ре но је и кроз умет нич ко пред ста вља ње Бо го ро ди чи-
не цр кве у Па ри зу, ко ја је спој су прот но сти, гро те ска, „чу до ви ште“ (IGO 1961: 
130). Иго цр кву опи су је и сле де ћим ре чи ма: „Ова глав на и сло же на цр ква 
сто ји ме ђу ста рим па ри ским цр ква ма као не ко чу до ви ште; има гла ву јед не, 
удо ве дру ге, труп тре ће; по не што од сва ке од њих“ (1961: 130).

Ква зи мо до је зво нар Бо го ро ди чи не цр кве; зво на су му још на по чет ку 
слу жбе про би ла буб ну оп ну, и због то га је оглу вео. Ква зи мо до је, као кор-
ња ча са сво јим окло пом, „сра стао“ (IGO 1961: 172) са цр квом: „Мо гло би се 
го то во ре ћи да је до био њен об лик, као што пуж до би ја об лик сво је ку ћи це“ 
(IGO 1961: 172). Оства ре на је ши ра и све о бу хват ни ја гро теск на пред ста ва, 
где је Ква зи мо до ва гро теск на фи гу ра сме ште на уну тар вер ског објек та, 
ко ји је по се би уз ви шен. Ме ђу тим, прет ход ни опис цр кве умно жа ва гро-
теск ност чи та ве сли ке: као што је цр ква чу до ви ште ко ја има „гла ву јед не, 
удо ве дру ге, труп тре ће“ (IGO 1961: 130) цр кве, та ко је и ње на са др жи на ис пу-
ње на гро теск ним и ру жним – не срећ ним зво на ром.

Ква зи мо до свој по сао зво на ра оба вља у стра сном за но су. Нај ви ше је 
во лео ве ли ко зво но, ко је је звао Ма ри ја, са ко јим је пр во раз го ва рао, за тим га 
ми ло вао, а он да ска као на ње га и та да би шче пао „за уши це ово брон за но 
чу до ви ште“ (IGO 1961: 177). Ква зи мо до ве гру ди „брек та ле су као ко вач ки 
ме хо ви, око му је си па ло ва тру, а џи нов ско зво но за ди ха но рза ло је под њи ме“ 
(IGO 1961: 177). На ста је гро теск на сли ка ко ју Иго опи су је ре чи ма: „по ла чо-
век по ла зво но“ (1961: 177). 

Гро теск но укр шта ње су прот но сти Иго по ја ча ва ли ком ар хи ђа ко на Кло-
да Фро ла, ко ји је учен, ра ци о на лан али и мра чан, и ли ком чед не и ле пе 
де вој ке Есме рал де, ко ја је опи са на као уз ви ше но, „нат при род но ство ре ње“, 
као „ви ла или ан ђео“ (IGO 1961: 75). У сим бо лич кој рав ни тек ста страст (Ква-
зи мо до), ра зум (Фро ло) и осе ћа ње (Есме рал да) укр ште ни су под сво до ви ма 
Бо го ро ди чи не цр кве у Па ри зу.

Град ња хра ма је сте по ку шај до се за ња бе смрт но сти. И за фран цу ског 
и за срп ског пе сни ка храм, као гра ђе ви на у про сто ру, и пе сма, као гра ђе ви на 
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у вре ме ну (пе снич ка гра ђе ви на) на чин су до се за ња иде ал ног. Од Игоа Ла за 
Ко стић пре у зи ма иде ју хра ма као про сто ра ко ји успе шно ује ди њу је су прот-
но сти – ра зум, стра сти и осе ћа ња. Ипак, ма да се по зи ва на фран цу ског 
пе сни ка и те о ре ти ча ра и ма да са њим де ли ро ман ти чар ски прин цип ан ти-
те тич но сти и ује ди ња ва ња су прот но сти, Ко сти ће ва по е ти ка и ње го во на-
че ло укр шта ња су прот но сти не укљу чу је гро те ску. Ко сти ће ва пе снич ка 
пред ста ва цр кве по све ће не Бо го ро ди ци, за раз ли ку од Иго о ве, ни је гро те ска 
ни ти као ви ша це ли на ује ди њу је гро теск не еле мен те. Раз ли чи тим по ступ-
ци ма, и Вик тор Иго и Ла за Ко стић до ла зе до истог ре зул та та у сво јим де-
ли ма: хра ма по све ће ног Бо го ро ди ци као про стор не тран спо зи ци је њи хо вих 
по е тич ких на че ла.

Цр ква San ta Ma ria del la Sa lu te има ок та го нал ни план дво стру ког кр ста, 
оства ру ју ћи дво стру ку си ме три ју. Ба рок ни ве не ци јан ски храм по све ћен 
Бо го ро ди ци по чи ва на осам ма сив них сту бо ва, ко ји су тач ка укр шта ја про-
стор не хар мо ни је пла на цр кве. Гра ђе на по ла ве ка (1631–1681) по пла но ви ма 
ар хи тек те Бал да са ра Лон ге не, за из град њу ње не по ви ше не осно ве ко ри шће-
на је др ве на гра ђа на ста ла од по се че них ста ба ла ја дран ских шу ма. Спо ља 
по сма тра но цр квом до ми ни ра ју два тор ња и две ку по ле, од ко јих ве ћа сим-
бо ли зу је „Бо го ро ди чи ну осмо кра ку кру ну“ (СТЕ ПА НО ВИЋ 2010: 157). Број 
осам играо је зна чај ну уло гу у Лон ге ни ном пла ну цр кве. Уну тар цр кве је 
осам ве ли ких сту бо ва, осам ма њих и осам ве ћих про стор них це ли на ко је 
за јед но фор ми ра ју оп ход ни брод (ам бо ла то ри јум). Ше сна ест про зо ра (два 
пу та по осам) осве тља ва ју уну тра шњост ро тон де. 

Ко сти ће ва пе сма са чи ње на је од че тр на ест стро фа: три на ест стро фа од 
осам сти хо ва (ок та ва) и че тр на е сте стро фе од ше сна ест сти хо ва (два пу та 
осам сти хо ва). Цр кву пе сник по се ћу је на свад бе ном пу то ва њу са Јул ком 
Па ла нач ки 1895. го ди не. Исте го ди не уми ре у Бе чу Лен ка Дун ђер ски. У 
пе сни ко вом би ћу ус по ста вља се сна жна сим бо лич ка ве за из ме ђу Лен ке као 
иде ал не, нео ства ре не љу ба ви, цр кве (иде ал не гра ђе ви не) и Бо го ро ди це (иде-
ал не, веч не де ви це). У по след њој пе сми Ко стић ује ди њу је ра зум, осе ћа ње 
и страст, јер она „страст што се по ко ри иде а лу на зи ва се: љу бав“ (КО СТИЋ 
1866: 1).

Храм је пред ста вљен сти хо ви ма пр ве и дру ге стро фе пе сме San ta Ma ria 
del la Sa lu te. У пр ва че ти ри сти ха пр ве стро фе пе сник од Бо го ро ди це тра жи 
опрост што је по жа лио бор угра ђен у ње не дво ре:

„Опро сти, мај ко све та, опро сти,
што на ших го ра по жа лих бор,

на ком се, устук сва ко је зло сти,
бла же ној те би по ди же двор;“ (I, 1–4).

По себ но у дру гој стро фи, пе сник ока ја ва сво је ли те рар не гре хе, јер је 
не ка да, у пе сми Ду жде се же ни, по жа лио др ва по се че на са ја дран ских оба-
ла угра ђе на у сту бо ве цр кве:
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„Зар ни је леп ше но сит ле по ту,
сво до ва тво јих по ста ти стуб,

не го гре ју ћи свет ску гре хо ту
у пе п’о спа лит ср це и луб;

то нут о бро ду, тро нут у пло ту,
ђа во лу је лу а вра гу дуб?

Зар ни је леп ше ве ко ват у те,
San ta Ma ria del la Sa lu te?“ (II, 1–8).

При су ству је мо дво стру кој тран спо зи ци ји, ми ме тич кој и ин тер тек сту-
ал ној: ствар но др во са ја дран ских оба ла угра ђе но је у сту бо ве ве не ци јан ске 
цр кве, ли те рар но др во из пе сме Ду жде се же ни у сту бо ве пе снич ког хра ма 
по све ће ног Бо го ро ди ци. Ока ја ње гре ха мо гу ће је са мо кроз мо ли тву Бо го-
ро ди ци, а про стор на тран спо зи ци ја укр ште них си ла ко је иза зи ва ју грех 
(гла ва↔ср це) је сте њен храм.

Ни су у пи та њу са мо ли те рар ни гре си пе снич ког су бјек та. На че ло укр-
шта ја он до кра ја и пот пу но при ме њу је у пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te, уно-
се ћи у њу це лог се бе: и пе сни ка, и фи ло зо фа и чо ве ка. Укр штај је по се би 
дра ма ти чан, а пе сма као вр хун ско оства ре ње на че ла укр шта ја има драм ску 
струк ту ру у ко јој пе снич ки су бјект ока ја ва све сво је гре хе.

Екс по зи ци ја пе сме је ока ја ва ње ли те рар них (I–II) и гре хо ва мла до сти 
(II I –IV), ко ји су пре све га гре си пе сни ко ве гла ве, ра ци о нал ног де ла ње го ве 
лич но сти. За плет (V–VII) на ста је уво ђе њем гре шне љу ба ви оста ре лог пе сни-
ка пре ма мла дој де вој ци, ви ли, („ви ла“, V, 1) и то су гре си ср ца, пе сни ко вих 
осе ћа ња, али и стра сти. Кул ми на ци ја је у пр ва че ти ри сти ха осме стро фе, 
ка да укр штај су прот но сти, ср ца (пе сни ко вих осе ћа ња и стра сти) и па ме ти 
(пе сни ко вог ра зу ма), до се же вр ху нац. У дру гом де лу осме стро фе и у пр ва 
два сти ха де ве те на ја вљу је се (ла жан) рас плет, по бе да ра зу ма над осе ћа њи ма: 
„Па мет ме стег ну, ја ср це сти сну’, / уте кох му дро од сре ће, луд,“ (IX, 1–2). 
До ла зи до пе ри пе ти је (IX, 3–8). Ма да је пе сник са вла дао осе ћа ња пре ма њој 
и од ње уте као, пе сни ко ва дра га је умр ла: „уте кох од ње – а она сви сну.“ (IX, 
3). Рас плет је до кра ја пе сме (X–XIV); пр во у сну (XI), а за тим у ра ју (XI I –XIV). 
Драм ска струк ту ра пе сме оства ру је низ си ме триј ских кри ви на ко је на раз-
ли чи те на чи не ва ри ра ју сна ге и од но се су прот ста вље них си ла: ра зу ма, осе-
ћа ња и стра сти.

Су ко бље не си ле су стра сти и осе ћа ња (ср це), и ра зум (гла ва). Стра сти 
ни су ви ше, као у пе сми Спо мен на Ру вар ца, сме ште не у про стор тр бу ха и 
ку ко ва, већ су по ме ре не у пре де ле ср ца, де ле ћи исти про стор са осе ћа њи ма. 
Дра га пе сни ку ну ди „ја де па сла де, че мер па мед, / сву сво ју ду шу, све сво је 
жу де,“ (VI, 6–7). У пе сни ку су су ко бље не две си ле, па мет (ко ја се про стор-
но ве зу је за мо зак) и сласт (за ср це): „Две се у ме ни по би ше си ле, / мо зак и 
ср це, па мет и сласт,“ (VI II, 1–2). Тек на оном све ту, у ра ју, страст (по жу да, 
сла до стра шће), укр ште на са ра зу мом и осе ћа њи ма, ме ња фор му осло ба ђа-
ју ћи се те ре та гре ха: „страст нам се бла жи у рај ски хлад“ (XII, 4).



Уко ли ко укљу чи мо и кон тек сту ал не си но ни ме лек се ма ср це и гла ва, 
„ан ти те за (ср це↔гла ва) про сти ре се на укуп но три де сет и пет (35) ре чи пе-
сме“ (Квас 2013: 522). Се ман тич ко по ље лек се ме ср це у пе сми San ta Ma ria 
del la Sa lu te об је ди њу је зна че ња „ср ца“ као осе ћа ња (као у пе сми Ме ђу ја вом 
и мед сном) и „ср ца“ као стра сти. По след ња Ко сти ће ва пе сма је ве ли ка син-
те за у ко јој је сав чо век, и онај ум ни (ми сли лац), и онај осе ћај ни (по е та) и 
онај те ле сни (чо век об у зет стра сти ма). Драм ска струк ту ри ра ност лир ске пе-
сме у ње но про стор но сре ди ште ста вља сти хо ве ко ји оства ру ју тач ку кул ми-
на ци је, ме сто нај ја чег укр шта ња су прот но сти, ра зу ма и осе ћа ња (стра сти):

„Две се у ме ни по би ше си ле,
мо зак и ср це, па мет и сласт.

Ду го су бо јак стра хо вит би ле,
к’о бе сни олуј и ста ри храст;“ (VI II, 1–4).

На ве де ни сти хо ви про стор но се на ла зе у сре ди ни пе сме; од укуп но 120 
сти хо ва пе сме, на сре ди ни осме стро фе је сте ше зде се ти стих: „к’о бе сни 
олуј и ста ри храст;“ (VI II, 4). Ко стић је у про стор ну сре ди ну пе сме сме стио 
стих ко ји нај сна жни је пе ва о су ко бу су прот ста вље них си ла и то пу тем по-
ре ђе ња: си ли на стра сти и љу бав них осе ћа ња упо ре ђе на је са бе сном олу јом, 
а по сто ја ност ра зу ма и па ме ти са ста рим хра стом. Храст је већ по ме нут у 
дру гој стро фи; сла ве ћи Бо го ро ди чин храм пе сник ка же да је леп ше да др во, 
је ла и храст (дуб је ста ро сло вен ски на зив за храст) ве ку ју у ле по ти, у сту бо-
ви ма цр кве – про стор ној тран спо зи ци ји на че ла укр шта ја. Успо ме на на умр лу 
дра гу жи ви у Бо го ро ди чи ном хра му: „спо мен је ње зин све ти ми храм“ (X, 2). 
Ре фре ном San ta Ma ria del la Sa lu te на кра ју сва ке стро фе пе сник ис ти че да 
су храм по све ћен Бо го ро ди ци и пе сма упу ће на њој и ње ном хра му про сто-
ри у ко ме је мо гу ће укр сти ти, по ми ри ти и у ле по ту пре тво ри ти гре хе гла ве 
и пе снич ке и те ле сне гре хе ср ца.

Храм, као ме сто укр шта ња су прот ста вље них си ла, али и ме сто оно стра-
ног и веч ног, опред ме ћен је на по чет ку пе сме. У хра му као сим бо лу веч но-
сти (без вре ме ног) укр шта ју се три ди мен зи је про сто ра (ма те ри ја) и си ле у 
по кре ту (ра зум, страст и осе ћа ње). Кроз мо ли тву Бо го ро ди ци, пред ста ва 
хра ма бле ди, да би се у по след њој стро фи пре ли ла у хим ну љу ба ви, у ко јој 
су укр ште не си ле ко нач но по ми ре не. Љу бав сим бо ли зу је ства ра лач ки про-
цес ко ји је и укр шта ње и ује ди ње ње су прот но сти у но вом би ћу – пе сми 
San ta Ma ria del la Sa lu te.
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Др Јо ва на Д. Ша љић

КЊИ ЖЕВ НОСТ У СЛУ ЖБИ НА ЦИ ЈЕ
Уло га срп ске књи жев но сти у ства ра њу на ци о нал ног 

иден ти те та ју жно сло вен ских му сли ма на*

У ра ду је дат кра так пре глед ис тра жи ва ња ве за из ме ђу срп ске 
књи жев но сти дру ге по ло ви не 19. и по чет ка 20. ве ка и на ци о нал них 
по кре та му сли ман ског ста нов ни штва сло вен ског по ре кла и је зи ка 
на ко је се ра чу на ло у бу ду ћем на ци о нал ном ује ди ње њу и ства ра њу 
за јед нич ке др жа ве. Ова кве ве зе оства ри ва ле су се пре вас ход но пу-
тем број них књи жев них ли сто ва и ча со пи са али и са мих књи жев-
них де ла про же тих ори јен тал ним мо ти ви ма из ло кал не сре ди не, и 
чи ни ле су са став ни део исто риј ских на сто ја ња срп ске по ли тич ке, 
кул тур не и уоп ште ин те лек ту ал не ели те на ства ра њу срп ског на-
ци о нал ног иден ти те та код ју жно сло вен ских му сли ма на.

Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, срп ска књи жев ност, му-
сли ма ни, ју жно сло вен ски про стор.

Исто ри ја нас учи да књи жев ност, осим кул тур не, има из у зет но зна чај ну, 
го то во пре суд ну уло гу у по ли тич ком, со ци јал ном и уоп ште ци ви ли за циј-
ском раз вит ку јед ног на ро да, те са мим тим и у ње го вом укуп ном оп стан ку. 
С дру ге стра не, пре лом ни тре ну ци у по ли тич кој исто ри ји сва ког на ро да не-
ми нов но се од ра жа ва ју и на ње го ва нај зна чај ни ја књи жев на де ла, на ро чи то 
ка да су књи жев ни ци исто вре ме но и нај и стак ну ти ји и нај у глед ни ји све до ци 
ства ра ња исто ри је соп стве ног на ро да, пред ста вља ју ћи ње го ву не са мо кул-
тур ну и ин те лек ту ал ну, већ ујед но и по ли тич ку и ди пло мат ску ели ту. Се мен 
Вен ге ров, ру ски исто ри чар књи жев но сти, за пи сао је јед ном при ли ком да књи-
жев ник тре ба да бу де по ли тич ки вој ник, а ње го ва де ла по ли тич ке осно ве у 
бе ле три стич ком об ли ку. Упра во у вре ме ка да је из нео овај свој став, на по-
ли тич кој по зор ни ци Евро пе од и гра вао се је дан од нај у збу дљи ви јих чи но ва 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Ми ни стар ства за про све-
ту и на у ку Ре пу бли ке Ср би је: Евро па и Ср би (1804–1918): под сти ца ји и ис ку ше ња европ ске 
Мо дер не, бр. 177031.
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по ли тич ке исто ри је ста рог кон ти нен та, ко ји се про те зао кроз чи тав 19. и 
по че так 20. ве ка. Фран цу ска ре во лу ци ја до не ла је оно што је Бе не дикт Ан-
дер сон нај ме ро дав ни је на звао сми ра јем ре ли ги о зног на чи на ми шље ња у 
дру штву ко је се уме сто ве ре, по че ло од ли ко ва ти но вом вр стом уз ви ше не 
при пад но сти – на ци јом. (An der son 1998, 22). На ци о нал ни по кре ти су бу ја ли 
ши ром Евро пе и пре ли ва ли се на њен бал кан ски про стор ко ји се, иа ко бр-
до вит, по ка зао као нај плод ни ја рав ни ца за раз вој број них на ци о нал них, 
вер ских и по ли тич ких по кре та. У то вре ме још увек под вла шћу му сли ман-
ског Осман ског цар ства ко је га је ве ко ви ма др жа ло под сво јим тур ба ном, 
Бал кан је пред ста вљао ша ро ли ки ет нич ко-вер ски про стор на ко ме су, на-
ро чи то од дру ге по ло ви не 19. ве ка и све бр жег по вла че ња Осман ског цар ства 
пре ма Бос фо ру, мла де хри шћан ске др жа ве по че ле да оства ру ју сво је на ци-
о нал не ци ље ве и про гра ме. С дру ге стра не, на про сто ру Бал ка на је на ста вио 
да жи ви и ве ли ки број му сли ма на чи ји је лич ни и ко лек тив ни иден ти тет 
био оли чен пре вас ход но у ислам ској ве ри, кул ту ри и тра ди ци ји. Нај ве ћи 
део овог ста нов ни штва чи ни ли су му сли ма ни сло вен ског по ре кла, је зи ка и 
оби ча ја ко ји су то ком ду гог бо рав ка Осман ског цар ства на Бал ка ну при ми-
ли но ву ве ру – ислам, и ко ји су се по вла че њем осман ске упра ве са бал кан ског 
под руч ја на шли у ди ле ми За пад или Ис ток, на ци ја или ве ра. На сто је ћи да 
их на ве ду на од лу ку, мла де на ци о нал не др жа ве Бал ка на, ме ђу ко ји ма и 
Кра ље ви на Ср би ја, при сту пи ле су оп штем кул тур ном, по ли тич ком и со ци-
јал ном про јек ту по зна том под на зи вом „на ци о на ли за ци ја му сли ма на“, сма-
тра ју ћи ово ста нов ни штво де лом соп стве ног на ци о нал ног би ћа по ве за ног 
за јед нич ким је зи ком и ет нич ким по ре клом. 

Иа ко на пр ви по глед оства ри ве, већ на дру ги су ова кве иде је на и шле 
на жи лав от пор, на ро чи то ме ђу бо сан ско хер це го вач ких му сли ма ни ма као 
нај број ни јом гру пом му сли ма на сло вен ског по ре кла и је зи ка на ју жно сло-
вен ском про сто ру. Ово ста нов ни штво, ко је се на кон 1878. го ди не и до ла ска 
ау стро у гар ске упра ве на под руч је Бо сне и Хе р це го ви не, осе ти ло на пу ште-
ним од сво је ре ли ги о зне ма ти це, би ло је до дат но по го ђе но до ла ском но ве 
хри шћан ске, за пад њач ке, на ме сто до та да шње му сли ман ске, ори јен тал не 
упра ве оли че не у че ти ри ве ка ду гој вла да ви ни Осман ског цар ства. Му сли-
ман ско ста нов ни штво Бо сне и Хе р це го ви не на шло се у та квом по ло жа ју у 
ко ме је ислам ска ве ра би ла об је ди ња ва ју ћи фак тор са Тур ци ма, тј. про шло-
шћу, и раз је ди ња ва ју ћи фак тор са оста лим Ју жним Сло ве ни ма, тј. бу дућ-
но шћу. На ко ју стра ну да кре ну и да ли уоп ште да кре ну, му сли ма ни ни са ми 
ни су зна ли. На вик ну ти на на чин жи во та у окви ри ма ислам ског кул тур ног 
кру га и осман ског дру штва, ве ко ви ма уда ља ва ни од на ци о нал них бо ре ћи 
се за вер ске иде а ле, упи ра ли су и да ље очај нич ке по гле де ка све сла би јој 
Тур ској, све сни да им је и сул тан на кра ју окре нуо ле ђа. Та ко пре пу ште ни 
„не вер нич кој“ упра ви, уз осе ћа ње на пу ште но сти, без на ђа и апа ти је, оста ли 
су да под се ћа ју на ка кво стра но те ло у соп стве ној сре ди ни, ре ликт про шло-
сти не во љан да из исте и иза ђе. Убр зо су ме ђу со бом по че ли да се де ле 
на рет ке сим па ти зе ре но ве вла сти, углав ном ме ђу углед ним и бо га ти јим 



му сли ма ни ма, и оне да ле ко број ни је ко ји су го во ри ли да не ће на пу шта ти 
сво је ку ће све док „Шва ба“ не на пу сти Бо сну.1

Упра во на ове му сли ма не у Бо сни и Хер це го ви ни, Ср би ја је нај ви ше и 
ра чу на ла у на ци о нал ном по гле ду, сма тра ју ћи Бо сну и Хер це го ви ну исто риј-
ски и тра ди ци о нал но срп ском зе мљом а ње но ста нов ни штво де лом срп ског 
на ци о нал ног би ћа, без об зи ра на вер ску при пад ност. Осим то га, ме ђу срп ском 
по ли тич ком и ин те лек ту ал ном ели том се ја сно ис ти цао став да без је дин-
ства са му сли ма ни ма, ја ких и ста бил них на ци о нал них др жа ва на Бал ка ну 
у бу дућ но сти не ће би ти. Због то га се на пи та ње на ци о нал ног опре де ље ња 
му сли ма на ипак по ла га ло мно го. С дру ге стра не, ка ко је би ло ка кво по ли-
тич ко де ло ва ње из Ср би је пре ма му сли ма ни ма би ло оне мо гу ће но, с об зи ром 
на но ву ау стро у гар ску власт и ње не соп стве не ам би ци је ве за не за на ци о нал-
ни иден ти тет му сли ма на у Бо сни, срп ска ели та је на сто ја ла да при до би ја 
му сли ман ско ста нов ни штво пре вас ход но кул тур ним де ло ва њем у ко ме је 
нај зна чај ни је ме сто за у зи ма ла срп ска књи жев ност и књи жев ни ча со пи си 
пу тем ко јих се ши ри ла срп ска на ци о нал на ми сао и иде ја.

За ис тра жи ва ње ве за из ме ђу срп ске књи жев но сти и ју жно сло вен ских 
му сли ма на у по след њим де це ни ја ма 19. и пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, осим 
са мих књи жев них де ла као нај зна чај ни јих из во ра за про у ча ва ње на ве де не 
те ме, од на ро чи тог су зна ча ја би ли срп ски књи жев ни ча со пи си по пут Бо сан-
ске ви ле, Зо ре, Брат ства са сво јим чу ве ним сло га ном „Брат је мио ко је 
ве ре био“, Бран ко вог ко ла, Стра жи ло ва, Ца ри град ског гла сни ка, Ду бров-
ни ка, Срп ског књи жев ног гла сни ка и дру гих срп ских књи жев них ли сто ва 
у ко ји ма су сво ја де ла об ја вљи ва ли и срп ски и му сли ман ски пи сци, и ко ји 
су у то вре ме во ди ли пра ву кул тур но-на ци о нал ну бор бу за му сли ма не. При-
ме ра ра ди, на пр вој стра ни пр вог бро ја Зо ре, об ја вље на је Шан ти ће ва пе сма 
Остај те ов ђе..., ко ја је по ста ла је дан од кључ них мо ти ва му сли ман ско-срп-
ске са рад ње у окви ру мо стар ског књи жев ног кру га. Да је пре вас ход на на ме-
ра уред ни ка би ла про бој ме ђу му сли ман ски свет, све до чи и пе сма Дра гу-
ти на Или ћа Иза бра ник, по све ће на про ро ку Му ха ме ду, ко ја се на шла та ко ђе 
у пр вом бро ју ли ста, од мах иза Шан ти ће ве. У сле де ћем, дру гом бро ју Зо ре, 
Ћо ро вић је об ја вио при по вет ку Ха ба би – Цр ти ца из му ха ме дан ског жи во та, 

1 Мо жда и нај сли ко ви ти ји опис ова квог ста ња и осе ћа ња ме ђу бо сан ско хер це го вач ким 
му сли ма ни ма по ула ску ау стро у гар ских тру па у зе мљу, да ла је упра во срп ска књи жев ност 
са при по вет ком Мах мут бег Све то за ра Ћо ро ви ћа: „От ка ко Шва бо уље зе у Бо сну, ни ко ви ше 
ни ка да ви дио ни је Мах мут-бе га у чар ши ји. За тво рио се чо вјек у ку ћу, ме ђу че љад сво ју, и 
оту да ни ка ко ни је из ла зио, ни по ви ра вао чак. Ни је хтио сво јим очи ма да ви ди ни Шва бу, ни 
же ну му, ни ди је те, ни швап ског вој ни ка, ни чи нов ни ка ка квог. Ако је му зи ка за сви ра ла, 
са кри вао се у нај ду бље со бе, гу рио се, бје жао, за че пљи вао уши ру ка ма и са кри ва ју ћи гла ву 
ме ђу ја сту ке, да је не чу је; ако је за тру би ла тру ба, он је па дао на ћи лим, чуд но ва то сте њао 
и, сти ска ју ћи ша ке и ис кри вљу ју ћи ли це, по чео гр ди ти че љад из свег гла са, што је мо гао 
ја че, са мо да за глу ши сви ра ње ње зи но, да је над ви че. Ни при ја те љи, ни срод ни ци, ни ни ко 
жи ви ни је га мо гао на тје ра ти да се ока ни то га, да се по ми ри са суд би ном, и да ра ди као што 
и дру ги ра де...Не !...“ (ЋО РО ВИЋ 1911: 199).
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о при ја тељ ству два мла да му сли ман ска бе га ко ја је, при род но, оби ло ва ла 
ори јен та ли зми ма, а на кон то га, го то во у сва ком бро ју Зо ре на шао би се по-
не ки књи жев ни при лог по све ћен „цр ти ца ма“ из му сли ман ског жи во та и 
оби ча ја. Јо ван Ду чић је ка сни је го во рио да су Шан тић и Ћо ро вић по кре та-
њем Зо ре по кре ну ли је дан но ви, ду хов ни уста нак ко ји је на по ли тич ком и 
књи жев ном не бу из не дрио но ви, на ци о нал ни Мо стар ко јим су би ли ин спи-
ри са ни не са мо хри шћа ни већ и му сли ма ни (ДУ ЧИЋ 1937: 69–70). На стра-
ни ца ма Зо ре и Бо сан ске ви ле пр ви пут се по ја вљу ју име на по пут Осма на 
Ђи ки ћа, бра ће Ка ра бе го вић и дру гих му сли ман ских пи са ца на кло ње них 
срп ској и по том ју го сло вен ској на ци о нал ној иде ји из ра жа ва ној ма хом кроз 
њи хо во по ет ско ства ра ла штво. Њи хо ва па три от ска по е зи ја, осим на ци о нал-
ном ује ди ње њу, би ла је по све ће на и мно гим срп ским пи сци ма то га до ба што 
им је све за јед но отво ри ло вра та број них књи жев них ли сто ва и ча со пи са у 
са мој Ср би ји. Јо ван Скер лић је за ову и ова кву му сли ман ску омла ди ну го-
во рио да по ка зу је срећ не скло но сти да се отрг не од уско ве ро и спо вед не и 
ана ци о нал не по ли ти ке ста ри јих му сли ман ских на ра шта ја, и да се при ла го ди 
мо дер ним иде ја ма и мо дер ном жи во ту (СКЕР ЛИЋ 1913: 217), а чи та ва ак ци ја 
је ре зул ти ра ла чу ве ном збир ком пе са ма По бра тим ство об ја вље ном 1900. 
го ди не у Бе о гра ду ко ју су кра си ле пе сме Осма на Ђи ки ћа, С. Ав да Ка ра бе-
го ви ћа и Омер-бе га Су леј ман па ши ћа Ско пља ка. Збир ка је на не ки на чин 
пред ста вља ла вр ху нац до та да шњег ра да на „на ци о на ли зо ва њу“ му сли ма на 
кроз са рад њу са срп ским књи жев ним ли сто ви ма, и ма да у збир ци пре о вла-
да ва ју пре све га ро до љу би ве пе сме по све ће не срп ству (По здрав до мо ви ни, 
Срп ска ви ла, Пред освит, Цр ној Го ри, Ду шма ни ма, Срп ству) у њој је за сту-
пљен и ве ћи број пе са ма по све ће них срп ским пи сци ма ко ји су и умет нич ки 
и на ци о нал но ути ца ли на ове мла де му сли ман ске пе сни ке (Бран ку, Змај Ј. 
Јо ва но ви ћу, Ву ку Ст. Ка ра џи ћу). 

У скла ду са ње ним не сум њи вим књи жев но и сто риј ским и по ли тич ким 
зна ча јем, збир ка је јед но гла сно по здра вље на од стра не срп ске књи жев не 
кри ти ке: „Срп ство им је иде ал, ге сло, на да, креп кост, ве за, по бра тим ство, с 
тим пре и с тим сил ни је, што се не кри је иза ка кве ве ре већ се по но си ти ме, 
да мо же са мо стал но да по сто ји и да хо ће и ра зно вер ну бра ћу да при гр ли и 
по бра ти“, пи сао је 1901. го ди не Ми лан Са вић у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
(СА ВИЋ 1901: 98). У Зо ри је при каз збир ке дао Ата на си је Шо ла ко ји је, озна-
ча ва ју ћи ау то ре као пе сни ке сред њег та лен та у ства ра њу па три от ске по е зи је, 
што по ње го вом ми шље њу та ко ђе мно го зна чи и за до во ља ва, до дао ипак да 
из њи хо вих сти хо ва из би ја „јед на кост осје ћа ја и пред ме та, ко ји бу де те осје-
ћа је, а бу де их, опет, код све тро ји це на јед нак на чин. А од свих пред ме та, 
ко ји мла дим овим пје сни ци ма нај ви ше зву ко ва са ли ре из ма ми ше, нај глав-
ни ји, а као мла дим, за не се ним, и не по ква ре ним љу ди ма и нај при род ни ји, 
је сте љу бав пре ма отаџ би ни и ро ду сво ме“ (ШО ЛА 1900: 428). У скла ду са 
на ци о нал ном по ли ти ком раз ви ја ња за јед ни штва Шо ла да ље до да је да сва ки 
од ових пе сни ка пе ва „сло зи сво га ро да, гле да ју ћи у њој је ди ну на ду за бо љу 
бу дућ ност, јер с бо лом уви ђа, да се у про шло сти мно го, иа ко мо жда бе свје сно, 
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гри је ши ло и да су те пра дје дов ске, не хо тич не гре шке раз бра ти ле јед но крв ну 
бра ћу...“ (ШО ЛА 1900: 428). Кру ну збир ке, ње ну нај по зна ти ју, и са ста но ви шта 
исто риј ско-по ли тич ког тре нут ка нај зна чај ни ју пе сму, чи ни ла је сва ка ко 
Хим на Ср ба му сли ма на на ста ла из пе ра нај чу ве ни јег ме ђу ау то ри ма, мла дог 
Осма на Ђи ки ћа.

Ова кви и слич ни до га ђа ји ко ји ма је књи жев на сце на оби ло ва ла у вре ме 
бу ђе ња на ци о нал ног је дин ства по пра ви лу су иза зи ва ли не га тив не ре ак ци је 
на су прот ној стра ни, због че га су срп ски књи жев ни ли сто ви, осим књи жев них 
при ло га, на сво јим стра ни ца ма во ди ли и пра ву на ци о нал ну бор бу, укр шта-
ју ћи ре дов но ко пља са ре жим ским Бо шња ком, Ва та ном и дру гим ча со пи-
си ма ко ји су про па ги ра ли бо шњач ку на ци о нал ну иде ју.

С дру ге стра не, за ис тра жи ва ње на ве де не те ме је, осим са мих књи жев-
них де ла и књи жев них ча со пи са као нај зна чај ни јих из во ра за про у ча ва ње 
од но са из ме ђу књи жев но сти и ства ра ња на ци о нал ног иден ти те та ју жно сло-
вен ских му сли ма на, зна чај на и до са да на пи са на ли те ра ту ра. Због ва жно сти 
ко је је на ци о нал но при до би ја ње му сли ма на има ло у пе ри о ду ства ра ња на-
ци о нал них др жа ва на бал кан ском под руч ју, на ту те му је на пи са но пре гршт 
ли те ра ту ре ма њег или ве ћег зна ча ја и вред но сти. Ипак, та ква ли те ра ту ра се 
ба зи ра ла пре вас ход но на исто риј ско-по ли тич ком аспек ту са гле да ва ња до-
га ђа ја иа ко је, као што смо већ ис та кли, на том по љу и у по ли тич ком сми слу 
нај зна чај ни ју уло гу игра ла кул ту ра, и у окви ру ње књи жев ност, и то не са мо 
срп ска, већ и свих за ин те ре со ва них стра на у про це су на ци о на ли за ци је му-
сли ма на. То је и био је дан од раз ло га да се по све ти мо ис тра жи ва њу ових 
до га ђа ја, тј. на сту па Ср би је пре ма ју жно сло вен ским му сли ма ни ма, пре вас-
ход но из књи жев но-кул тур ног угла, с об зи ром на то да је услед оне мо гу ће-
ног по ли тич ког, тај пра вац деј ства из Ср би је био и нај и зра же ни ји. 

Ова кав на чин по сма тра ња исто риј ских до га ђа ја био је ду го за не ма рен 
од стра не не са мо срп ске исто ри о гра фи је, већ и исто ри је књи жев но сти због 
че га су ис тра жи ва ња на те му му сли ман ске ком по нен те у срп ској књи жев-
но сти и ње не уло ге у ства ра њу на ци о нал ног иден ти те та му сли ма на би ла, 
ка ко се че сто ис ти че, углав ном пре пу шта на про у ча ва о ци ма из ре до ва бо-
сан ско хер це го вач ких му сли ма на. Из у зе так је срп ски књи жев ни исто ри чар 
Ста ни ша Тут ње вић и ње го во де ло На ци о нал на сви јест и књи жев ност му-
сли ма на (ТУТ ЊЕ ВИЋ 2004) у ко ме је опи са на упра во уло га књи жев но сти у 
му сли ман ском на ци о нал ном по кре ту дру ге по ло ви не 19. ве ка. По ред то га, 
тре ба ис та ћи и рад Ива на Не гри шор ца Срп ска књи жев ност у пе ри о ду тран-
зи ци је и му сли ман ски кул ту ро ло шки кон текст (НЕ ГРИ ШО РАЦ 2008) док су 
се ислам ском тј. ори јен тал ном ком по нен том у срп ској књи жев но сти ба ви ли 
на ши ис так ну ти ори јен та ли сти Иван Шоп у сво јој мо но гра фи ји Ис ток у 
срп ској књи жев но сти. Шест пи са ца – шест ви ђе ња (ŠOP 1982) и Дар ко 
Та на ско вић у свом ра ду Ислам ско у књи жев но сти и кул ту ри бал кан ских 
на ро да (ТА НА СКО ВИЋ 2008) као и при ло зи ма са др жа ним у мо но гра фи ји Ислам 
и ми (ТА НА СКО ВИЋ 2006). Што се ти че му сли ман ских ау то ра, по зна то је да се 
овом те мом нај те мељ ни је ба вио Мух син Ри звић у сво јој дво том ној рас пра ви 
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Књи жев но ства ра ње му сли ман ских пи са ца у Бо сни и Хе р це го ви ни у до ба 
ау стро у гар ске вла да ви не као и мо но гра фи ји Бо сан ско-му сли ман ска књи жев-
ност у до ба пре по ро да 1887–1918 (RI ZVIĆ 1990). Упра во сла би је ин те ре со ва ње 
за књи жев ни аспект и уло гу књи жев но сти пре ма му сли ма ни ма у исто риј ским 
до га ђа ји ма зна чај ним за бу дућ ност срп ског на ци о нал ног пи та ња и др жа ве 
код до ма ћих ис тра жи ва ча, опре де лио нас је да му по све ти мо ви ше па жње. 
То је био и нај у бе дљи ви ји раз лог због ко га смо се од лу чи ли да по сма тра мо 
ово пи та ње упра во из угла књи жев но-кул тур них при ли ка, ста вља ју ћи срп-
ску књи жев ност у исто риј ски и по ли тич ки кон текст ства ра ња на ци о нал ног 
иден ти те та му сли ма на. Ова кав на чин ис тра жи ва ња, при род но, под ра зу ме-
вао је и за не ма ри ва ње ли те ра р них до ме та и фи ло ло шке ана ли зе са мих књи-
жев них де ла уме сто че га су у пр ви план до шле њи хо ве по ру ке ка исто ри ји 
и тра ди ци ји, на ци ји и иден ти те ту. 

Срп ски пи сци, као са вре ме ни ци ова кве дру штве не кли ме, ди рект ни 
уче сни ци а не са мо по сма тра чи, по ста ја ли су та ко и нај бо љи про па га то ри 
на ци о нал них иде ја у пред ве чер је ства ра ња но ве, за јед нич ке др жа ве, што је, 
иа ко се у том тре нут ку чи ни ло да ле ко, пред ста вља ло исто риј ску не ми нов-
ност. С дру ге стра не, за раз ли ку од књи жев но сти, по ли ти ка је мо ра ла има ти 
да ле ко ма ње умет нич ке, и да ле ко ви ше праг ма тич не по гле де на исто риј ску 
по зор ни цу, због че га је на сто ја ла да ак ту ел ни књи жев ни ори јен та ли зам прак-
тич но ис ко ри сти у свр ху по ди за ња срп ског а по том и ју го сло вен ског на цио-
нал ног ду ха код што ве ћег бро ја оних ко ји су се бе сма тра ли ори јен тал ци ма. 
Због то га је, у не до стат ку по ли тич ких сред ста ва, про бој ме ђу му сли ман ски 
свет у оним кра је ви ма у ко ји ма је ислам ска кул тур на и ци ви ли за циј ска тра-
ди ци ја би ла ве о ма ја ка а на ци о нал но осе ћа ње још увек по и сто ве ћи ва но са 
вер ским, пре пу штен пре све га књи жев но сти, што је, ка ко се та да чи ни ло, 
би ло не са свим без успе ха.

На тај на чин су у му сли ман ском, као и уоп ште на ци о нал ном пи та њу 
Ср би је спрам Бо сне и Хе р це го ви не на кра ју 19. и по чет ку 20. ве ка, срп ска 
књи жев ност и срп ски књи жев ни ци игра ли пре суд ну уло гу. С јед не стра не, 
та ква уло га им је би ла на мет ну та си лом исто риј ских при ли ка, док су с дру ге 
стра не, успе шном ис пу ње њу овог за дат ка до при не ле и са вре ме не књи жев-
не тен ден ци је то га вре ме на. На и ме, за Ср би ју су у том пе ри о ду по сто ја ла 
не са мо по ли тич ка огра ни че ња у ши ре њу све сти о по ре клу и на ци о нал ној 
при пад но сти, већ и на уч на. Сву да се по ла зи ло од ста ва да се на ци о нал на 
свест од га ја пре све га на ста вом исто ри је и књи жев но сти, а с об зи ром на то да 
је исто ри ја пред ста вља ла глав ну на уч ну ди сци пли ну у том по гле ду, Ау стро-
-Угар ска је, при род но, ре ши ла да ни у овом сег мен ту не до зво ли би ло ка ква 
скре та ња с пу та зва нич не по ли ти ке ко ју је спро во ди ла у Бо сни и Хе р це го-
ви ни, а ко ја је под ра зу ме ва ла ства ра ње ин те грал не на ци је бо шњач ког име на. 
Та ко је са мо у пе ри ду 1894–1896. од укуп но 11 за бра ње них књи га, чак 8 би ло 
из обла сти исто ри је (ВЕЉ КОВ СКИ 2005: 476). Кроз ова кве по ступ ке ре жим је 
за пра во имао за циљ да на уч но уте ме љи сво ју те о ри ју о по ре клу „бо сан ске/
бо шњач ке“ на ци је као и да је уве де у школ ске про гра ме, због че га је Бе ња мин 
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Ка лај при сту пио су зби ја њу и за бра ни свих оних исто риј ских књи га ко је су 
би ле у су прот но сти са зва нич ном „бо шњач ком“ по ли ти ком ре жи ма, укљу-
чу ју ћи, па ра док сал но, и сво ју соп стве ну (ВЕЉ КОВ СКИ 2005: 476). С об зи ром 
на ова ко ре пре сив не ме ре спро во ђе ња за цр та не др жав не иде је чак и пре ма 
соп стве ном ау тор ском де лу, би ло је ја сно да је про стор за ма не ври са ње био 
до те ме ре су жен да су се у ње га мо гли про ву ћи и у ње му де ло ва ти са мо 
вир ту о зи пи са не ре чи. У том сми слу оста ла је да кле књи жев ност, а срп ски 
књи жев ни ци овог пе ри о да, као мај сто ри свог за на та, сва ка ко су се по ка за ли 
до ра сли за дат ку. За то су се на рав но до не кле по бри ну ле и са ме окол но сти. 
Ау стро у гар ски ре жим је по ку шао да упрег не и књи жев ност у ис пу ње ње 
сво јих ин те ре са, ан га жу ју ћи по је ди не му сли ман ске или чак соп стве не пи сце 
у тој на ме ри. Основ ни не до ста так та квог про гра ма би ло је с јед не стра не 
не до вољ но по зна ва ње на род ног жи во та и оби ча ја од стра не ау стриј ских 
ства ра о ца, и ама тер ски, го то во по чет нич ки од нос пре ма мо дер ном, европ-
ском књи жев ном ства ра ла штву код до ма ћих му сли ман ских пи са ца чи је је 
по зна ва ње на род ног ду ха, на тај на чин, оста ја ло без аде кват ног из ра жа ја у 
пи са ној ре чи. Због то га су та ква де ла, иа ко у пр ви мах ве ли ког од је ка, у че му 
их је пот по ма гао и др жав ни апа рат, на кон из ве сног вре ме на по чи ња ла да 
бле де с об зи ром на објек тив но од су ство ли те рар не вред но сти. На дру гој 
стра ни пак, срп ски пи сци су, без об зи ра на ислам ски кул тур ни и ци ви ли-
за циј ски круг у ко ме се срп ско дру штво ве ко ви ма кре та ло, пра ти ли пре 
све га европ ске књи жев не то ко ве, оста ју ћи ван ути ца ја тур ске и дру гих ори-
јен тал них књи же во сти, уз ис ку стве но по зна ва ње Ори јен та ко га су осе ћа ли 
де лом соп стве ног би ћа. Ка ко је ори јент у том пе ри о ду био ак ту е лан у европ-
ској ли те ра ту ри, срп ска књи жев ност 19. ве ка се на шла у го то во иде ал ном 
по ло жа ју у ко ме су се пу те ви европ ских књи жев них тен ден ци ја то га до ба 
укр сти ли са ак ту ел ним исто риј ско-по ли тич ким тре нут ком у ју жно сло вен-
ским зе мља ма, омо гу ћив ши јој да на нај бо љи мо гу ћи на чин у се би об је ди ни 
европ ске кул тур не то ко ве и на ци о нал ну ми сао и иде ју. Ра ди ло се за пра во 
о син те зи ути ца ја дру штве но-по ли тич ких зби ва ња на исто риј ској сце ни, 
европ ске књи жев но сти чи јим се то ко ви ма те жи ло, и ори јен тал них еле ме-
на та у соп стве ној сре ди ни ко ји ма је књи жев на Евро па стре ми ла. Ти ме се 
срп ска књи жев ност на шла у ве о ма по вољ ној по зи ци ји: као европ ска књи жев-
ност би ла је с јед не стра не под ути ца јем европ ске мо де у ко јој је услед ко-
ло ни јал них и тр го вач ких аспи ра ци ја ве ли ких европ ских си ла ори јент по стао 
ак ту е лан не са мо на књи жев ном по љу већ и у на у ци, а с дру ге стра не, соп-
стве не бал кан ско-ори јен тал не сре ди не, чи ме је ус пе ла да за у зме цен трал ну 
по зи ци ју из ме ђу са вре ме них књи жев них тен ден ци ја на За па ду и Ис то ка у 
соп стве ном окру же њу. Ори јент је у срп ску књи жев ност с јед не стра не до шао 
ис ку стве ним пу тем, кроз ди рект но по зна ва ње ори јен тал не тра ди ци је, ци-
ви ли за ци је и кул ту ре, као и не по сре дан до дир с тур ским и му сли ман ским 
ста нов ни штвом, а с дру ге стра не, по сред ством европ ских пи са ца и европ ске 
ро ман ти чар ске књи жев но сти у ко јој је мо тив ори јен та за у зи мао зна чај но 
ме сто. Осим то га, срп ска књи жев ност је, по при ро ди ства ри и до га ђа ја ко ји 
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су пра ти ли исто ри ју срп ског на ро да кроз ду ги вре мен ски пе ри од, у свим 
сво јим раз до бљи ма би ла про же та ори јен тал ним мо ти ви ма у ве ћој или ма њој 
ме ри. Ори јент је кроз ду ги низ ве ко ва ду бо ко про жи мао чи тав ју жно сло-
вен ски про стор, па је за раз ли ку од за пад но е вроп ске књи жев но сти ко јој је 
ин спи ра ци ја ори јен том пред ста вља ла ви ше хир, у срп ској и уоп ште ју жно-
сло вен ској књи жев но сти Ори јент пред ста вљао са став ни део сре ди не, оби-
ча ја и дру штве них до га ђа ја ко ји су при род но на ла зи ли сво је ме сто и у пи са-
ној ре чи. Упра во у то ме се и на ла зи ла она тан ка нит ко ја је срп ску књи жев ност 
из два ја ла из над за пад но е вроп ских, ка да су ис точ њач ки мо ти ви у пи та њу. 
Срп ска књи жев ност не оби лу је ори јен тал ним, ис точ њач ким еле мен ти ма у 
оној ме ри и на онај на чин на ко ји су ова кви мо ти ви би ли за сту пље ни у дру-
гим европ ским књи жев но сти ма овог пе ри о да, ко ли ко оби лу је еле мен ти ма 
из ло кал не му сли ман ске, па и не му сли ман ске сре ди не, жи во та и оби ча ја 
про же тих ду гим бо рав ком ори јен та на овим про сто ри ма. Због то га је ори јент, 
за раз ли ку од за пад не, европ ске, у до ма ћој књи жев но сти пред ста вљао са-
став ни, а не еле мент уве зен са стра не. Ори јен тал не те ме и мо ти ви на ла зи ли 
су се сву да око срп ског пи сца; му сли ман ска но шња, ислам ски спо ме ни ци, 
али и чи бу ци, ле бле би је и ба кла ве мо гли су се про на ћи на сва ком ко ра ку 
ко ли ко год да их је европ ска мо да бр зо ис ти ски ва ла. Оби ље ре чи ори јен-
тал ног по ре кла, на ро чи то у на род ном го во ру, срп ски пи сац све и да је хтео, 
ни је мо гао да за о би ђе при опи су ло кал не сре ди не: пи шчев ју нак ка фу ни је 
мо гао да при ста ви без џе зве, чор бу да по ср че без ка ши ке или се но ћу ушу-
шка у то пао ја стук и јор ган. Срп ски пи сац ни је мо рао да уво зи ори јен тал не 
еле мен те у сво ју књи жев ност, он је ори јент имао пред со бом. Осим то га, без 
об зи ра на све ма њи број тур ци за ма у стан дард ном књи жев ном је зи ку то га 
до ба, срп ски књи жев ни ци су се, ка ко би што бо ље до ча ра ли ори јен тал но-бал-
кан ски ам би јент у сво јим де ли ма, оби ла то ко ри сти ли тур ским по зајм ље-
ни ца ма, док је Јо ван Илић оти шао још и да ље, ко ри сте ћи у сво јим пе сма ма 
спе ци фи чан је зик про жет тур ским фра за ма па и чи та вим ре че нич ним кон-
струк ци ја ма тур ске лек си ке. На тај на чин, уме сто у до ди ру са ори јен тал ном 
књи жев но шћу или са ми стич ним пре де ли ма Ази је и Бли ског ис то ка као 
мо ти ви ма из за пад но е вроп ског књи жев ног ства ра ла штва, срп ски пи сци се 
са Ори јен том су сре ћу не по сред но, цр пе ћи ори јен тал не мо ти ве у из о би љу 
соп стве ног окру же ња. Књи жев ним је зи ком ре че но, док је за пад но е вроп ски 
пи сац за ми шљао ше др ван, срп ски пи сац је пи сао крај ње га. 

О ова квој „за пад но-ис точ ној син те зи“ у књи жев ном ства ра ла штву ни су 
го во ри ли са мо стра ни већ и мно ги до ма ћи исто ри ча ри, те о ре ти ча ри књи жев-
но сти и ори јен та ли сти, ис ти чу ћи ова кву вр сту син те зе не са мо са ста но ви-
шта при хва та ња европ ског мо де ла у књи жев но сти ма ис точ них на ро да, већ 
и са ста но ви шта књи жев них ути ца ја на ста лих као ре зул тат исто риј ских 
про це са и за јед нич ких ци ви ли за циј ских тра ди ци ја раз ви ја них на истом тлу, 
што је, ка ко на во ди Дар ко Та на ско вић, у слу ча ју срп ске књи жев но сти оства-
ри ва но укљу чи ва њем ори јен тал них еле ме на та, од но сно угра ђи ва њем ислам-
ске/осман ске/ори јен тал не ком по нен те у књи жев но де ло (ТА НА СКО ВИЋ 2008: 
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697).2 Пра ће њем ова квих ори јен тал них ком по не на та и њи хо ве функ ци је у 
књи жев ним де ли ма, до ма ћа ори јен та ли стич ка на у ка је до шла до три ти па 
ори јен та ли за ма при сут них у срп ској књи жев но сти: 1. ис ку стве ни, објек-
тив но-исто риј ски тип ко ји би се од но сио на пре у зи ма ње ори јен тал них 
еле ме на та пу тем ути ца ја ислам ске/осман ске/ори јен тал не ци ви ли за ци је при-
сут не на тлу Ср би је као и у кра је ви ма на се ље ним срп ским ста нов ни штвом, 
и то кроз не по сре дан до дир са до ма ћим му сли ма ни ма и Тур ци ма, 2. ли те-
рар ни тип у ко ме се ори јен тал ни еле мен ти при ма ју по сред ством европ ских 
књи жев но сти, на ро чи то ру ске и не мач ке у ко ји ма је ори јен та ли зам био ве-
о ма за сту пљен и 3. ин те грал ни тип као нај сло же ни ји и нај ра зно вр сни ји 
тип књи жев ног од но са пре ма ори јен тал ном у ко ме се не по сред но пи шче во 
ис ку ство и по зна ва ње ис точ њач ке тра ди ци је пре пли ће са из во ри ма ли те рар-
ног по ре кла: „Од нос пре ма Ори јен ту ус по ста вља се на раз ли чи тим рав ни ма 
де ла, а ма ни фе сту је се у раз ли чи тим ви до ви ма, и у раз ли чи том ин тен зи те-
ту, али је го то во увек за и ста ин те гра лан, та ко да је, у по је ди ним де ли ма, 
те шко ре ћи где му је ис хо ди ште и по ла зи ште, у ти по ло ги ји или еле мен ти-
ма књи жев не сли ке, у ка рак те ро ло ги ји ли ка, у оства ре ној, исто риј ски ма ње 
или ви ше ау тен тич ној ат мос фе ри сре ди не, у то по граф ском и то по ним ском 
од ре ђе њу де ла, или пак у ми са о ној струк ту ри ко ја ко ре спон ди ра са схва та-
њем и осе ћа њем све та ка рак те ри стич ним за ори јен тал ни фи ло зоф ски круг, 
али пре ко ко јег се же до уни вер зал них исти на. те жња ка уни вер зал ним от кро-
ве њи ма од ре ђу је у овом слу ча ју функ ци ју ори јен та ли зма: уло га ори јен тал-
них еле ме на та сто га по ста је ши ра и зна чај ни ја, као под ло га за уни вер зал не 
ис ка зе и ком плек сни ју умет нич ку исти ну.“ за пи сао је срп ски ори јен та ли ста 
Иван Шоп (ŠOP 1982: 28–29). Шоп ко ји је и дао на ве де ну ти по ло шку по де лу 
при су ства ори јен тал них еле ме на та у књи жев ним де ли ма, да ље на во ди да 
тре ћи, ин те грал ни тип пред ста вља спе ци фич ност срп ске и ју го сло вен ске 
не са мо књи жев не већ и исто риј ске си ту а ци је „на ве тро ме ти ни и раз ме ђи 
два ју све то ва од ко јих је сва ки до но сио сво је по гле де на жи вот, на чо ве ка и 
чо ве ко ву суд би ну и исто ри ју“ (ŠOP 1982: 29). На до ве зу ју ћи се на ова кво ста-
но ви ште, Та на ско вић пак сма тра ова кве тврд ње за нај у бе дљи ви ји до каз да 
је ислам ска/осман ска/ори јен тал на ком по нен та ин те грал ни део са вре ме ног 
иден ти те та бал кан ског чо ве ка, ка ко му сли ма на та ко и не му сли ма на, ис прав-
но при ме ћу ју ћи да се ту, за пра во, на ла зи мо на кли за вом те ре ну ва ну мет-
нич ких и ванк њи жев них, иде о ло шких, по ли тич ких и дру гих раз ло га ко ји 
оте жа ва ју ра ци о нал ну и рас те ре ће ну ре цеп ци ју са вре ме ног, ин те грал ног 
ори јен та ли зма у бал кан ским ли те ра ту ра ма: „У по је ди ним кру го ви ма му-
сли ман ских али и не му сли ман ских сре ди на у бал кан ским зе мља ма сра-
змер но спо ро и не си гур но се про би ја схва та ње да еле мен ти ори јен тал не 

2 О при су ству и ути ца ју ислам ског еле мен та у срп ској књи жев но сти го во рио је и по-
кре тач на уч не ори јен та ли сти ке у Ју го сла ви ји, Фе хим Бај рак та ре вић, упра во ука зу ју ћи на 
ве ли ка де ла срп ске књи жев но сти на ста ла под ути ца јем ислам ске кул ту ре и оби ча ја на 
на шем тлу (ŠOP 1982: 20–21). 
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про ве ни јен ци је у де ли ма пи са ца као што су, на при мер, Па на ит Ис тра ти, 
Бра ни слав Ну шић, Иво Ан дрић, Исма ил Ка да ре, Ан тон Дон чев или Ме ша 
Се ли мо вић ни су са мо пу ки де но та тив ни ци та ти, сра чу на ти да про јек ту ју 
ова кву или она кву сли ку о исла му или му сли ма ни ма, већ јед но од сред ста ва 
и пу те ва уоб ли ча ва ња и са оп шта ва ња не у по ре ди во сло же ни је умет нич ке 
исти не уни вер зал них ме та, а не рет ко и до ма ша ја“ (ТА НА СКО ВИЋ 2008: 699–700).

И за и ста, ка ко не би би ло за бу не, нео п ход но је на гла си ти да ни срп ски 
књи жев ни ци ко ји су ства ра ли у тур бу лент ном пе ри о ду бу ђе ња и раз во ја 
на ци о нал них ми сли и иде ја на ју жно сло вен ском про сто ру, сво ја де ла ни су 
пи са ли сра чу на то пре ма они ма ко ји ма је ислам ско/осман ско/ори јен тал но 
би ло и при мар но вер ско и кул тур но од ре ђе ње. Ве ли ка де ла срп ске књи жев-
но сти по пут Ње го ше вог Гор ског ви јен ца или Ну ши ће вих Ра ма зан ских ве че ри 
ни су ни мо гла на ста ти на та квим осно ва ма. На про тив, срп ски пи сци су те-
жи ли упра во та квим уни вер зал ним исти на ма и вред но сти ма за јед нич ким 
за му сли ма не и не му сли ма не ју жно сло вен ског про сто ра, ства ра ју ћи (ау то)
пор тре те бал кан ског чо ве ка ко ји је у се би са др жао за јед нич ку ком по нен ту 
ори јен та као об је ди њу ју ћег, а не раз је ди њу ју ћег еле мен та ме ђу раз ли чи тим 
кон фе си о нал ним струк ту ра ма на Бал ка ну. Жал за про шло шћу из ра жен кроз 
от пор пре ма за пад ном све ту, те ко ви на ма европ ског ка пи та ли стич ког дру штва 
и ин ду стриј ске ре во лу ци је, као и на кло ност ка ста рим па три јар хал ним вред-
но сти ма Ис то ка као мо рал ној про тив те жи ути ца ја са За па да про вла чи ли су 
се кроз го то во сва ори јен том обо је на де ла оно вре ме не срп ске књи жев но сти, 
из ра жа ва ју ћи искре на осе ћа ња њи хо вих ства ра ла ца и же љу за ста па њем 
бал кан ског чо ве ка у је дан, за јед нич ки дру штве ни ор га ни зам. 

Бал кан је ме ђу тим од у век био кли за во под руч је, а бал кан ски чо век, 
оп те ре ћен днев но-по ли тич ким до га ђа ји ма ко ји су то ком бур не исто ри је 
ре ги о на оста вља ли ду бок и фи зич ки и ду хов ни траг у ње го вој ду ши, скре-
тао је че сто на оне по ме ну те ва ну мет нич ке и ванк њи жев не те ре не, што се 
не ми нов но од ра жа ва ло и на срп ске пи сце и срп ску књи жев ност, а што је по 
пра ви лу до во ди ло до сво је вр сне по ли тич ке па три от ско-књи жев не са рад ње 
у оства ри ва њу на ци о нал них ци ље ва и иде ја о бу ду ћем ства ра њу но вог, дру-
штве но-др жав ног би ћа. У том сми слу, раз ли чи та вре ме на су до но си ла и раз-
ли чи ту вр сту при су ства ори јен та у срп ској књи жев но сти. Оно што је у јед ном 
тре нут ку срп ског ро ман ти зма, по пут Ву ка и Ње го ша у пр вој по ло ви ни 19. 
ве ка, или 60-их и 70-их код Зма ја и Ђу ре Јак ши ћа би ло кон струк тив но и 
исто риј ски не ми нов но, кра јем 19. ве ка се сма тра ло не по треб ним, чак и штет-
ним, због че га је тур ко фо би ја, ка ко на во ди Шоп, у по е зи ји ка сног 19. и по-
чет ка 20. ве ка сма тра на за ка сне лим ро ман ти чар ским ства ра ла штвом не ис-
ку сних пе сни ка сла бог ква ли те та (ŠOP 1982: 91). О то ме су го во ри ли и са ми 
са вре ме ни ци до га ђа ја по пут Ни ко ле Шу мо ње ко ји је у свом при ка зу Му ха-
ме дан ство и на ша књи жев ност, об ја вље ном 1887. го ди не, ука зи вао на неоп-
 ход ност про ме не књи жев ног усме ре ња у скла ду са ак ту ел ним дру штве но-
-по ли тич ким до га ђа ји ма: „Та кав на чин пи са ња до сти гао је свој вр шак за 
вре ме бо сан ско-хер це го вач ко га устан ка, срп ско-тур ско га, цр но гор ско-тур-
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ско га и ру ско-тур ско га ра та. Гра ђе је би ло до ста: ва ља ло је са мо из ми сли ти 
ка кав стра шан до га ђај, до ве сти чи та о цу пред очи не ко ли ко че та Ту ра ка 
кр ва вих очи ју, с хан џа ри ма и ду гим пу шка ма, ва ља ло је ис па ли ти не ко ли-
ко хи та ца, са се ћи – на рав но све на па пи ру – не ко ли ко мај ки и не ви не де це, 
при ка за ти там ни цу, ве ша ла, па ето ти го то ве кра сне пе сме, при по вет ке, или 
већ што ти хо ћеш, из жи во та по тла че не ра је“ (ШУ МО ЊА 1887: 334–335). Сма-
тра ју ћи ову фа зу на ше књи жев но сти оправ да ном и по треб ном у ве зи са 
та да шњим при ли ка ма осло ба ђа ња од пет сто лет ног роп ства, Шу мо ња да ље 
на во ди да се са тим мо ра пре ста ти, у скла ду са но вом по ли ти ком за јед ни штва 
и на ци о нал не ко ег зи стен ци је: „Нек не ми сли ни ко, да сам ов де узео пи са ти 
апо те о зу Му ха ме дан ству и пра ти га од де ла и не де ла ње го вих. На ме ра ми 
је са мо, да у не ко ли ко ре чи ис так нем јед ну ве ли ку по гре шку на шу, ко ја се 
до не кле мо гла оправ да ти пре, али ко је се да нас ва ља вр ло чу ва ти. Тре ба да 
се ма не мо већ јед ном бе сми сле но га на па да на Му ха ме дов це, јер ра ди не ко-
ли ко бом ба стич них фра за, пе са ма и при по ве да ка ни је вред но за ва ђа ти се с 
чи та вим јед ним де лом на шег на ро да...На ше га на ро да, јест, јер Му ха ме дов ци 
у Бо сни и Хер це го ви ни крв су на ше кр ви, ли стак на ше го ре, а син ци дав на-
шње, јед не на ше мај ке. Па би тре ба ли за љу бав сло ге, за љу бав брат ства и 
при ја тељ ства с њи ма да се уз др жи мо од сва ког вре ђа ња, ру га ња и по гр ђи ва-
ња њи хо вих све ти ња“ (ШУ МО ЊА 1887: 335). Овај при лог Ни ко ле Шу мо ње не 
са мо што је имао ве ли ки од јек ме ђу срп ским пи сци ма у чи јој су се по е зи ји 
све ре ђе мо гли про на ћи епи те ти по пут „зве ри“, „крв ни ци“ и сл, већ пред-
ста вља и нај бо ље све до чан ство о па ра лел ном кре та њу срп ске књи жев но сти 
са дру штве но-по ли тич ким при ли ка ма, што је на ро чи то на Бал ка ну од у век 
пред ста вља ло исто риј ску не ми нов ност. Уо ста лом, мно ги срп ски књи жев-
ни ци су у то вре ме би ли не са мо кул тур ни, већ и ди пло мат ско-по ли тич ки 
пред став ни ци сво је зе мље, а по ли ти ка је од у век по сма тра ла до га ђа је да ле ко 
ма ње умет нич ки. Је дан од њих био је упра во Бра ни слав Ну шић чи је је ди-
пло мат ско-кон зу лар нао слу жбо ва ње у Би то љу, Со лу ну и При шти ни ре зул-
ти ра ло збир ком при ча из му сли ман ског жи во та, об је ди ње них под на зи вом 
Ра ма зан ске ве че ри. Ка ко Шоп на во ди, Ну шић у сво јој збир ци ни је не по сред-
но сли као ни је дан од по сто је ћих гра до ва у Ма ке до ни ји или на Ко со ву и Ме-
то хи ји већ је од број них сли ка и еле ме на та гра до ва, ва ро ши и ка са ба у ко ји ма 
је слу жбо вао или кроз ко је је про ла зио гра дио сво ју, не и ден ти фи ко ва ну и 
не и ме но ва ну сре ди ну не где у Ру ме ли ји, на Ко со ву или у Ма ке до ни ји (ŠOP 
1982: 98). При че, да кле, сва ка ко ни су би ле ве за не за под руч је та да шње Бо-
сне и Хер це го ви не с об зи ром на то да се у њи ма по ми ње тур ска власт и тур-
ска упра ва, ме ђу тим, на пи са не су на ије ка ви ци ко јом се слу жи ло бо сан ско-
хер це го вач ко ста нов ни што и об ја вље не у свом пр вом из да њу 1898. го ди не 
баш у Бо сни и Хер це го ви ни, и то у све ска ма, ка ко би би ле до ступ не нај ши-
рој чи та лач кој пу бли ци (ŠOP 1982: 98). Ну ши ћев из бор пи са ња збир ке на 
ије ка ви ци и ње ног ини ци јал ног об ја вљи ва ња у Са ра је ву, иа ко у скла ду са 
књи жев но-исто риј ским тре нут ком у ко ме се ис точ ња штво у са мој Ср би ји 
гу би ло и све ви ше ве зи ва ло за Бо сну и Хер це го ви ну и бо сан ско хер це го вач ке 
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му сли ма не на ко је је, као чи та лач ку пу бли ку, Ну шић очи то нај ви ше и ра чу-
нао, ба ци ло је све тло на Ну ши ћа не са мо као умет ни ка и књи жев ни ка, већ и 
на Ну ши ћа као кул тур но-на ци о нал ног рад ни ка и за ступ ни ка срп ске по ли-
ти ке при бли жа ва ња бо сан ско хер це го вач ким му сли ма ни ма. Ина че је кра јем 
19. ве ка на ро чи то ин тен зи ви ра но при бли жа ва ње му сли ма ни ма, што се не-
ми нов но од ра жа ва ло и на срп ску књи жев ност овог пе ри о да, због че га и при-
ме ри по ли тич ко-књи жев не са рад ње ни су из о ста ја ли. Ми ћа Љу би бра тић је 
1896. го ди не пре во дио Ку ран на срп ски је зик, што је ујед но био и пр ви пре вод 
све те књи ге исла ма на наш је зик, да би већ сле де ће го ди не срп ско ми ни стар-
ство про све те и цр кве них по сло ва до не ло ре ше ње о от ку пу 50 при ме ра ка 
Ку ра на у пре во ду Ми ће Љу би бра ти ћа ка ко би на осно ву од лу ке Глав ног 
про свет ног са ве та књи ге би ле по кло ње не би бли о те ка ма сред њих шко ла и 
уче ни ци ма му сли ман ске ве ро и спо ве сти ши ром Ср би је.3 У Бе о гра ду је 1901. 
го ди не штам па на књи га исто ри ча ра и про фе со ра Бо го сло ви је Ми лен ка Ву-
ки ће ви ћа Зна ме ни ти Ср би му ха ме дан ци као скуп би о гра фи ја оних му сли-
ман ских лич но сти зна чај них за исто ри ју срп ског и уоп ште ју жно сло вен ског 
про сто ра по пут Мех мед-па ше Со ко ло ви ћа, Ху се ин ка пе та на Гра да шче ви ћа, 
Ха џи Му ста фа-па ше и др. ко ја је, та ко ђе од лу ком ми ни стар ства про све те, 
по кла ња на уче ни ци ма ви ших раз ре да сред њих шко ла у Ср би ји.4 Та ко је пи-
са на реч у овом пе ри о ду ишла прак тич но у два сме ра у ко ји ма је књи жев но-
-по ли тич ка са рад ња у ре ша ва њу му сли ман ског пи та ња на сто ја ла да при бли-
жи не са мо му сли ма не сво јој пра во слав ној бра ћи, већ и обр ну то. У же љи да 
срп ским чи та о ци ма при бли жи ислам, Дра гу тин Илић је не ко ли ко го ди на 
ра ни је, 1897, об ја вио сво ју књи гу По след њи про рок у ко јој је на по пу ла ран 
на чин по ку шао да до ча ра срп ској пу бли ци жи вот и де ло про ро ка Му ха ме да. 
Илић је, осим што је као истин ски пред став ник сво је по ро ди це био на кло-
њен у то вре ме још увек жи вој срп ској ро ман ти чар ској књи жев ној тра ди ци ји 
обо је ној ори јен тал ним те ма ма и мо ти ви ма, на шао и пра ву ме ру за срп ског 
чи та о ца још увек не га тив но на стро је ног пре ма тур ском и Тур ци ма пре ко 
ко јих је углав ном и до ла зио у до дир са Ори јен том и исла мом, ста вив ши у 
пр ви план Ара пе као пред став ни ке Ори јен та, и ис ти чу ћи пре све га оно што 
је исла му и хри шћан ству за јед нич ко (ŠOP 1982: 51). Књи га је на рав но, осим 
срп ској чи та лач кој пу бли ци, би ла на ме ње на и му сли ма ни ма, па је наш пе-
сник и есе ји ста Бо жи дар Ко ва че вић за пи сао да је: „њен успех код на ших му-
сли ма на био то ли ки да је ова Или ће ва књи га да нас вр ло рет ка“ (ŠOP 1982: 51).

Гра ђан ско дру штво европ ског ти па ко је се у Ср би ји фор ми ра ло, тур ко-
фо би ју је већ по след њих де це ни ја 19. ве ка сма тра ло де ка дент ном по ја вом, 
а и на сту пи ла су но ва вре ме на; на исто риј ској по зор ни ци се по ја вио но ви, 

3 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство про све те – Про свет но оде ље ње (МПС-П), 1898-
-XII-148, ре ше ње ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва А. Ни ко ли ћа од 8/20. ма ја 1897, у 
Бе о гра ду.

4 АС, МПС-П, 1901-XII-61, на чел ник ми ни стар ства про све те и цр кве них по сло ва – 
ди рек то ри ма сред њих шко ла, 28. ма ја/9. ју на 1901, у Бе о гра ду.
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за јед нич ки не при ја тељ, што је сва ка ко мо ра ло би ти ис пра ће но и кроз пи-
са ну реч. На тај на чин се и уло га срп ске књи жев но сти дру ге по ло ви не 19. 
и по чет ка 20. ве ка ни је за вр ша ва ла на чи сто ли те рар ним осно ва ма, европ ској 
мо ди или ути ца ју ори јен тал ног де ко ра у соп стве ној сре ди ни већ је има ла 
још је дан, на ци о нал но-про па ганд ни за да так да кроз пи са ну реч по диг не за-
јед нич ку на ци о нал ну свест ме ђу ста нов ни штвом Ср би је и срп ских зе ма ља 
у ре ги о ну, без об зи ра на кон фе си о нал ну при пад ност тог ста нов ни штва. То 
сва ка ко не зна чи да је срп ска књи жев ност овог пе ри о да би ла про па ганд на, 
тј. да је пи са на са пре вас ход но про па ганд ним или још го ре, ка квим за ве ре-
нич ким ци љем. На про тив, срп ски пи сци су опи су ју ћи ин те грал но, уни вер-
зал но бал кан ско би ће про же то за јед нич ком ори јен тал ном ком по нен том, то 
би ће за и ста и осе ћа ли, у то не тре ба има ти сум ње, као што су уо ста лом, као 
кул тур ни и јав ни рад ни ци осе ћа ли нео п ход ност по ди за ња све сти о за јед нич-
кој исто риј ској суд би ни, зе мљи, је зи ку, по ре клу и на ци о нал ној при пад но сти 
ју жно сло вен ских на ро да, у шта су та ко ђе искре но ве ро ва ли. Код срп ских 
пе сни ка и пи са ца је овај на ци о нал ни за да так био про жет пре све га брат ском 
љу ба вљу пре ма, ве ро ва ли су, јед ном де лу соп стве ног на ро да „исто риј ском 
суд би ном скрај ну тог са соп стве не ин те грал не на ци о нал не вер ти ка ле“, ка ко 
на во ди Ста ни ша Тут ње вић и до да је да је по след ње на шта би по сле ова кве 
спо зна је тре ба ло по ми сли ти је сте да је то би ла љу бав из ра чу на (ТУТ ЊЕ ВИЋ 
2004: 92). И за и ста, нај бо ље све до чан ство о то ме пру жио нам је Јо ван Ду чић 
као са вре ме ник до га ђа ја и је дан од но си ла ца мо стар ског књи жев ног кру га 
уз Шан ти ћа и Ћо ро ви ћа, опи су ју ћи нај леп шим књи жев ним је зи ком ко ји 
је дан на род мо же да из не дри, па три от ску по е зи ју сво јих књи жев них са бо-
ра ца: „Па три от ска по е зи ја има сво је до ба и кад се пи ше и кад се чи та. То је 
увек до ба ве ли ких еп ских до га ђа ја, или до ба пре вра та и рас ко ла у јед ном 
дру штву...Ова ква па три от ска пе сма је, у ства ри, увек јед на љу бав на пе сма, 
јер и она пе ва љу бав. Осе ћа ње па три от ско је исто то ли ко осе ћа ње за љу бље-
ног чо ве ка ко ли ко и осе ћа ње љу бав но у обич ном сми слу ре чи. Оно је и мрач-
но и су ро во и љу бо мор но и не ком про ми сно, као и оно дру го. Зна чи ствар 
кр ви и те ла, осе ћа ње ско ро вар вар ско, бит но, не ра суд но; ата ви зам ко ји је 
про из вод ду гих на сле ђа“ (ДУ ЧИЋ 1937: 72–73). На до ве зу ју ћи се на Шан ти ће ве 
сти хо ве ис пе ва не у чу ве ној пе сми Остај те ов ђе, Ду чић да ље на во ди да је 
Шан тић био пр ви хри шћан ски пе сник на шег је зи ка ко ји се обра тио му сли-
ма ни ма ова квим ре чи ма брат ства и за јед нич ке суд би не, на во де ћи да је од 
та квог јед ног осе ћа ња он на пра вио не са мо по ет ски слу чај, не го и пи та ње 
на род не са ве сти што је мо гао осе ти ти са мо пе снич ком ви до ви то шћу и здра-
вим за љу бље ним ср цем ро до љу ба (ДУ ЧИЋ 1937: 71). Шан тић је, уо ста лом, 
мо жда и нај бо љи при мер не рас ки ди ве по ве за но сти срп ског књи жев ни ка са 
му сли ман ским ам би јен том, у ње го вом слу ча ју мо стар ским, као што је и 
срп ска књи жев ност не рас ки ди во по ве за на са ори јен та ли зми ма. Због све га 
то га је ори јен тал на ком по нен та у срп ској књи жев но сти, у је ку бор би за на-
ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, би ла за сту пље на и ква ли та тив но и кван-
ти та тив но, на шта је пре вас ход но ути цао дух вре ме на ко ји је под ра зу ме вао 
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не са мо европ ске књи жев не тен ден ци је, већ и дру штве ну, кул тур ну, по-
ли тич ку и исто риј ску кли му у ко јој се срп ско дру штво на шло на раз ме ђу 
ве ко ва.
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Jo va na D. Sa ljic

LI TE RA TU RE IN THE SER VI CE OF THE NA TION

S u m  m a r y

Mu slims of the So uth Sla vic area, espe ci ally tho se of the Sla vic ori gin, lan gu a ge 
and cu stoms, af ter the wit hdra wal of the Ot to man ad mi ni stra tion from the Bal kan Pe-
nin su la in the 19th and early 20th cen tury, fo und them sel ves in a di lem ma – the West or 
the East, the na tion or the re li gion. Whi le trying to lead them to the de ci sion, young 
Bal kan na ti o nal sta tes, in clu ding the King dom of Ser bia and its po li ti cal, cul tu ral and 
in tel lec tual eli te, be gan with the ge ne ral cul tu ral, po li ti cal and so cial pro ject known as 
“the na ti o na li za tion of Mu slims”, con si de ring this po pu la tion to be a part of the ir own 
na ti o nal be ing con nec ted to it by a com mon lan gu a ge and et hni cal bac kgro und. Mu slims 
of the Sla vic ori gin li ved mostly in Bo snia and Her ze go vi na which sin ce 1878 was un der 
the Au stro-Hun ga rian aut ho ri ti es that tried to cre a te by the ir own me ans an in te gra ted 
na tion na med “Bo sni aks”. Sin ce po li ti cal ac ti vi ti es from Ser bia we re for bid den at that 
ti me in Bo snia and Her ze go vi na, the Ser bian si de car ried out it’s bre akthro ugh to wards 
Mu slims pri ma rily thro ugh cul tu re, espe ci ally li te ra tu re and li te rary ma ga zi nes. In that 
way, the Ser bian li te ra tu re of the se cond half of the 19th cen tury played a sig ni fi cant 
ro le in na ti o nal ef forts among Bo snian Mu slims, espe ci ally among edu ca ted youth who 
cal led them sel ves Serbs of the Mu slim fa ith.

Исто риј ски ин сти тут Бе о град
Кнез Ми ха и ло ва 36
11000 Бе о град, Србија
jovanasaljic@yahoo.co.uk
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UDC 821.163.41-31.09 Mihailović D.

Др Сло бо дан В. Вла ду шић

ЕЛЕ МЕН ТИ ЕП СКОГ СВЕ ТА У РО МА НУ 
КАД СУ ЦВЕ ТА ЛЕ ТИ КВЕ ДРА ГО СЛА ВА МИ ХА И ЛО ВИ ЋА

Текст за по чи ње ана ли зом сми сла ска за – при по вед ног по ступ ка 
ко ји је при су тан у ро ма ну Кад су цве та ле ти кве. То ком ана ли зе 
по ка за ће се да су сказ и ју нак ро ма на по ве за ни свој ством не мо дер-
но сти, те да сказ до зи ва њем усме но сти на го ве шта ва еп ски оквир 
уну тар ко га тре ба ту ма чи ти лик Љу бе Срет но ви ћа. Имaгинарни 
свет Ми ха и ло ви ће вог ро ма на има цр те еп ског све та ко ји не ста је, 
али ко ји исто вре ме но чу ва сим бо лич ку су пер и ор ност у од но су на 
мо дер ност. У Ми ха и ло ви ће вом трет ма ну еп ског све та кључ ну уло гу 
има иро ни ја. Њи ме се пре вла да ва јед но став на би нар на опо зи ци ја 
из ме ђу еп ског и мо дер ног, чи ме се ан ти ци пи ра и ам би ва лент на 
по зи ци ја Љу бе Сре те но ви ћа. Он по ста је ју нак ме ђу про сто ра из ме ђу 
еп ског и мо дер ног све та.

Кључ не ре чи: еп ски свет, мо дер ност, сказ, иро ни ја.

Кри ти ке је у при по ве дач кој струк ту ри Ми ха и ло ви ће вог ро ма на Кад су 
цве та ле ти кве већ уо чи ла при по ве дач ки по сту пак под име ном сказ (НЕ ДИЋ 
2005: 127). Овај при по ве дач ки по сту пак ка рак те ри ше сти ли за ци ја усме ног 
при по ве да ња, та ко да чи та лац има ути сак да на ра тор усме но при по ве да 
при чу. Уз по моћ ска за, при по ве да ње у Ми ха и ло ви ће вом ро ма ну је по ста ло 
„живљe, ди на мич ни је, спон та ни је, увер љи ви је“ (НЕ ДИЋ 2005: 127). Ова тач на 
за па жа ња о чи та лач ком ефек ту отва ра ју про стор за но во пи та ње: да ли сказ 
има још не ки сми сао, осим ре то рич ког? 

Од го вор на ово пи та ње мо гао би да се ин спи ри ше Де ри ди ном фи ло зо-
фи јом ло го цен три зма. Та да би се по ка за ло ка ко ин си сти ра ње на гла су и усме-
но сти, ко је сказ им пли ци ра, мо же би ти чи та но као део ве ли ке тра ди ци је 
за пад ног ми шље ња ко је др жи да је ло гос при сут ни ји у гла су не го у пи сму. 
На Ми ха и ло ви ћа би смо та да мо гли при ме ни ти Де ри ди не ре чи да „пи сац 
пи ше јед ним је зи ком и ло ги ком, чи јим су ста вом, за ко ни то сти ма и жи во том, 
ње гов го вор не мо же ап со лут но за вла да ти“ (ДЕ РИ ДА 1976: 207). У том слу-
ча ју би упо тре ба ска за до би ла и сво је фи ло зоф ско осве те ље ње, али би смо 
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на тај на чин исто вре ме но и за тво ри ли вра та са мог ро ма на, јер би смо га 
све ли на је дан од без број при ме ра тра ди ци је ло го цен три зма у европ ским 
књи жев но сти ма. 

Иа ко је мо ме нат увер љи во сти Ми ха и ло ви ће вог ро ма на не спо ран, ва ља-
ло би се пи та ти, по но во, о сми слу ска за у овом ро ма ну, бу ду ћи да је кри ти-
ка већ на зна чи ла да „ју на ков го вор у Ти ква ма ни је, ме ђу тим, пу ка ко пи ја 
ша тро вач ког“ (ЈЕ РЕ МИЋ 1978: 161) што зна чи да се ње гов је зик, па са мим тим 
и са ма по ја ва ска за, не мо гу ту ма чи ти тек по тре бом за увер љи во шћу. По-
треб но је да кле, по ста ви ти пи та ње о ве зи из ме ђу при по ве дач ког по ступ ка 
и са мог ју на ка. 

Сказ као сти ли за ци ја усме ног при по ве да ња у пи са ном тек сту, ни је тек 
не у трал ни при по вед ни по сту пак. Он не дво сми сле но упу ћу је на про стор 
пе ри фе ри је. Усме ност је, на и ме, де цен три ра на у од но су на пи сме ност, што 
по твр ђу је и став Бар то на Пај ка ко ји ка же да „пи са на исто ри ја по чи ње са 
гра дом“ (PI KE 1981: 6). Одав де про из и ла зи да са на стан ком пи сме но сти, усме-
ност по ста је не што пе ри фер но у од но су на ур ба ност, па са мим тим и сказ 
упу ћу је на пе ри фе ри ју, би ло гра да, би ло др жа ве. 

Пе ри фе ри ја у се би са др жи не што не мо дер но, бу ду ћи да је упра во град 
цен тар мо дер но сти, жи жна тач ка у ко јој се укр шта ју раз ли чи те сфе ре мо дер-
ног. Укљу чу ју ћи пе ри фе ри ју у књи жев ност, сказ са мим тим укљу чу је и де-
цен три ра ног, не мо дер ног ју на ка у ко ме, бар на пр ви по глед, не пре по зна је мо 
осе ћај ност мо дер них вре ме на и мо дер не књи жев но сти. 

Да у ју на ку ро ма на Кад су цве та ле ти кве има не чег не мо дер ног, ви дљи-
во је из ком па ра ци је са ју на ци ма ро ма на ко ји на ста ју от при ли ке у истом пе-
ри о ду (дру га по ло ви на ше зде се тих го ди на про шлог ве ка): ре ци мо, са Ах ме том 
Ну ру ди ном, из Се ли мо ви ће вог ро ма на Дер виш и смрт. Ко ли ко су оба ју на-
ка сра сла са при по вед ним по ступ ци ма ро ма но пи са ца, по ка зу је чи ње ни ца 
да је не мо гу ће за ми сли ти Љу бу Сре те но ви ћа ка ко пи ше сво ју ис по вест, као 
што је, исто вре ме но, не мо гу ће за ми сли ти Ах ме та Ну ру ди на ка ко при по ве-
да сво ју при чу у фор ми ска за. У слу ча ју Ну ру ди на, то је не мо гу ће за то што 
пи са на ис по вест од го ва ра мо дер ном ју на ку ко ји не при по ве да то ли ко при чу, 
ко ли ко по ку ша ва да од го во ри на пи та ње ко је он сам. Већ на са мом по чет-
ку Ну ру ди но вог пи са ња на и ла зи мо на ова кву мо ти ва ци ју пи са ња ис по ве сти: 
„Та ко ћу мо ћи да ви дим се бе ка кав по ста јем, то чу до ко је не по зна јем, а чи ни 
ми се да је чу до што уви јек ни сам био оно што сам сад“ (СЕ ЛИ МО ВИЋ 1979: 
9). Ци ти ра на ре че ни ца упу ћу је на пре о крет ка уну тра шњо сти соп ства ко ји 
ка рак те ри ше ју на ка мо дер не књи жев но сти. На тај на чин, мо дер на књи жев-
ност по ку ша ва да из ра зи ат мос фе ру мо дер них вре ме на, ко ју од ре ђу је не ста-
нак за јед нич ког ју деј ско-хри шћан ског ми та, по ло ви ном XIX ве ка, услед че га 
ће умет ност, осло бо ђе на за дат ка да том за јед нич ком ми ту слу жи, за до би ти 
сво ју ау то но ми ју (ГА ДА МЕР 1999: 44). Та ау то но ми ја ће се кон кре ти зо ва ти 
кроз умет нич ко ис пи ти ва ње би ћа умет но сти, кроз за гле да ност умет но сти 
у са му се бе, што за по сле ди цу има све оне по е тич ке и фор мал не екс пе ри мен-
те ко ји ма је мо дер на умет ност то ли ко скло на.
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По ана ло ги ји са са мом књи жев но шћу, ју нак по ста је ау то но ман у од но су 
на дру штве не за дат ке ко је му на ла же ко лек тив на бур жу а ском иде о ло ги јом 
бо га ће ња у ко ју је још увек ве ро вао Бал зак. То зна чи да ње гов ка рак тер, ње-
го во ја, пре ста је да се от кри ва у оно ме што он чи ни, већ се до не кле ра све тља-
ва у оно ме што он ми сли (ро ман-иде ја, ро ман-есеј) или се пак рас та па у бу-
ји ци то ка све сти. Пре о крет ка уну тра шњо сти соп ства је сте, да кле, ре ак ци ја 
на та му ко ја окру жу је мо дер ног ју на ка. Ме та фо ра та ме упу ћу је на не про вид-
ност све та у ко ме ви ше не по сто ји ни је дан из ве стан пут за ко га се зна до 
ка квог ци ља во ди, као што не по сто ји ни је дан из ве стан циљ за ко га би смо 
мо гли да ка же мо да је вре дан да се ка ње му усме ри мо. Мит ске кон струк ци је 
ко ји ма је мо дер на књи жев ност скло на, по ка зу ју да је мит ту, пре све га, је зик 
ко јим се опи си је та ма мо дер ног све та, а не све тлост ко ја ту та му по бе ђу је. 
Мо дер на књи жев ност је зи ком ми та из ра жа ва раз ли ку мо дер ног и мит ског 
све та, што зна чи да из ве сност мит ског све та ви ше ни је при сут на у мо дер ном 
све ту. Не са мо да зна ње о се би, ко јим је рас по ла гао мит ски ју нак, ви ше ни је 
до ступ но мо дер ном ју на ку, не го ни шта из ван ње га са мо га не мо же да му 
по мог не да од го во ри на то пи та ње. Сто га, дра ма мо дер ног ју на ка ни је у 
ње го вом де ло ва њу, већ у на сто ја њу да у се би са мо ме про на ђе од го вор на 
пи та ње ко је он.

Да кле, Ах мед Ну ру дин по чи ње да пи ше да би од го во рио на то пи та ње. 
По че так пи са ња, у ти ши ни и са мо ћи, ја сно об ја вљу је ту ин тен ци ју. Код Љу бе 
Сре те но ви ћа, ствар је са свим дру га чи ја: при по ве да ње по чи ње од сеч ном ре-
че ни цом „Не, не ћу се вра ти ти“ (МИ ХА И ЛО ВИЋ 2005: 5). Пр ва ре че ни ца Ми хаи-
ло ви ће вог ро ма на од је ку је од луч но шћу од го во ра, а не пи та њем ко сам ја. 
Та од луч ност је оно апо слут но стра но мо дер ној књи жев но сти, ко ја, ако 
же ли да ау тен тич но из ра зи мо дер ност, мо ра при зна ти да јој на рас по ла га њу 
сто је са мо пи та ња и ни је дан ја сан и са мо ра зу мљив од го вор. 

Тех ни ка ска за упу ћу је на усме ност, а са ма усме ност је кон тра пункт мо-
дер но сти. Од луч ност од го во ра ко јим по чи ње ро ман, пре ли ва се у вр ло ја сан 
и јед но ста ван склоп вред но сти ко ји ка рак те ри шу сли ку све та глав ног ју на ка: 
то су бокс и же не. Не ма суп тил ни јег на чи на под сме ва ња мо дер ном ју на ку 
и по но ру соп ства ко ји он ви ше не мо же да из не се на све тлост да на, од јед но-
став но сти ко јом Љу ба Сре те но вић по ла же ра чу не о са мом се би: за ни ма ју 
ме же не и бокс. Али, јед но став ност ко ја из ви ре из тог од го во ра, са мо је при-
вид на, јер оно што ју нак из ри че на по чет ку ис по ве сти ни је ко нач на исти на 
о ње му са мо ме. Ве ли ка умет нич ка вред ност Ми ха и ло ви ће вог ро ма на по-
чи ва упра во на чи ње ни ци да на о ко јед но став не ре че ни це пру жа ју за хвал ну 
гра ђу за ни јан си ра не хер ме не у тич ке опе ра ци је ко је про ду бљу ју сми са о не 
по тен ци ја ле тек ста и по ла ко га до во де у бли зи ну оно га од че га је же лео да 
по бег не: до мо дер них вре ме на.

Да кле, же не и бокс. Та две јед но став не, ни ма ло ин те лек ту ал не же ље, 
су ге ри шу да Ми ха и ло ви ћев ју нак ни је ин те лек ту а лац. То је очи глед но. Ме-
ђу тим, шта зна чи чи ње ни ца да глав ни ју нак ро ма на ни је ин те лек ту а лац? 
Ова кав ста тус ју на ка им пли ци ра да је он су прот ста вљен до ми нант ном зна њу 
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епо хе, јер га не по се ду је, те да се на тај на чин по зи ци о ни ра из ван сво је епо-
хе. Он по ста је ју нак пе ри фе ри је, не мо дер ни ју нак. Да ло би се за кљу чи ти да 
се Ми ха и ло вић, да ру ју ћи свом ју на ку ста тус ан ти-ин те лек ту ал ца, на до ве-
зу је на Дру гу књи гу Се о ба Ми ло ша Цр њан ског (1962) чи ји ју нак та ко ђе ни је 
ин те лек ту а лац. Упа дљи во је на и ме, не зна ње Па вла Иса ко ви ча ка да се он 
упо ре ди са ма јо ром Бо жи чем. Ме ђу тим, ју на ко во не зна ње има сво ју фи ло-
зоф ску цр ту: Цр њан ски се пу тем ње га под сме ху је до ми нант ном зна њу епо хе, 
фи ло зо фи ји Про све ће но сти. Цр њан ски ће по ка за ти раз ли ку из ме ђу но ми-
нал них иде ја фи ло зо фи је Про све ће но сти и ње них по ли тич ких дис тор зи ја, 
ко је ни су ин ци дент не, већ за ко но мер не. Не мо дер ност ју на ка по ста вља га на 
по зи ци ју мар ги не ода кле је мо гу ће, у ду ху де ри ди јан ске фи ло зо фи је, де кон-
стру и са ти до ми нант но зна ње епо хе. 

Слич но се де ша ва и у Ми ха и ло ви ће вом ро ма ну: баш за то што је уда љен 
од зна ња епо хе ко је је оли че но у по ли тич ком су да ру Ста љи на и Ти та, 1948. 
го ди не, Љу ба Сре те но вић по ста је лик мар ги не, не ко ко је из ван тог су ко ба. 
Ти ме се Ми ха и ло ви ћев ју нак не су прот ста вља са мо кон крет ном иде о ло шком 
су ко бу ко ји се на слу ћу је у ро ма ну, већ и са мој иде о ло шкој ори јен та ци ји као 
та квој, ко ја у мо дер но сти има зна чај ну уло гу. Зна чај иде о ло шких ори јен та-
ци ја у мо дер ним вре ме ни ма на ста је упра во услед гу бит ка за јед нич ког те-
ме ља дру штва: по ку ша ва ју ћи да про на ђе од го вор на пи та ње ко је, мо де ран 
чо век се окре ће иде о ло ги ја ма, ко је му ну де одо го вор на то пи та ње. По кла-
ња ју ћи им че сто без ре зер вну ве ру, чо век чи ни иде о ло ги је по ли тич ки опе-
ра тив ним, па за то мо дер на вре ме на и ка рак те ри шу не са мо ра то ви др жа ва 
чи ји су гра ђа ни уте ме ље ни у раз ли чи те на ци о нал не иден ти те те (Пр ви свет-
ски рат) већ и ра то ви др жа ва-идео ло ги ја у ко ји ма је на ци о нал на раз ли ка 
по ја ча на иде о ло шком раз ли ком (Дру ги свет ски рат). Не мо дер ност Љу бе Сре-
те но ви ћа по ка зу је се у чи ње ни ци да ње гов ру ди мен ти ра ни склоп вред но сти 
– же не и бокс – је сте ша мар сва кој иде о ло ги ји; уме сто иде о ло шког из бо ра, 
он об ја вљу је вла сти ту не мо дер ност. 

Уда љу ју ћи се од оца и бра та, ег зем плар них иде о ло шких ју на ка, Љу ба 
до ла зи у ор би ту јед ног дру гог ју на ка за ко га се та ко ђе мо же ре ћи да во ли 
же не и бокс. То је ста ри Пе ри шић, рат ни ин ва лид. Па ипак, већ раз ли ка у 
фи зич ком из гле ду из ме ђу Љу бе Сре те но ви ћа (млад и леп) и Пе ри ши ћа (стар 
и без ру ке), упу ћу ју на ду бљу раз ли ку из ме ђу ова два ли ка. Она се мо же опи-
са ти пу тем опо зи ци је из ме ђу не по сред но сти и по сред но сти. Љу ба је ју нак 
не по сред но сти и то се ви ди ко ли ко по ње го вим не ди пло мат ском го во ру, то ли-
ко и по то ме што, као бок сер, има не по сре дан при ступ са мом бок су. Пе ри шић 
је, пак, осу ђен тек на по сред ну љу бав пре ма бок су, по што он сам ни је бок сер.

Исти од нос се мо же на слу ти ти и у од но су пре ма же на ма. Љу би на при-
влач ност је по сле ди ца ње го вих не по сред них, суп стан ци о нал них ква ли те та 
(мла дост и бок сер ска ве шти на). Са дру ге стра не, Пе ри ши ће ви ус пе си код 
же на, ре зул тат су мо ћи ко ја ни је суп стан ци о нал на, већ мо дер на, а то зна чи 
ре ла ци о на: она не по чи ва на Пе ри ши ће вим осо би на ма и свој стви ма, већ на 
ње го вој по зи ци ји у си сте му мо ћи. 



Упра во та ква, ре ла ци о на при ро да мо ћи, ка рак те ри стич на је за мо дер на 
вре ме на, у ко ји ма су „у прин ци пу сви, укљу чу ју ћи и оне нај моћ ни је, објек-
ти“ (АДОР НО 2002: 3). То ва жи и за мо дер ног ју на ка, му зи лов ског чо ве ка без 
свој ства, ко ји упра во за то што не ма ни ка ква по себ на свој ства, мо же за у зе-
ти би ло ко је ме сто у си сте му. Су прот но то ме, Љу ба Сре те но вић је чо век ван 
си сте ма, чо век пе ри фе ри је у ко јој се још увек по ја вљу је суп стан ци јал на моћ.

Ту ма че ње глав ног ју на ка Ми ха и ло ви ће вог ро ман мо ра, ме ђу тим, да оде 
да ље од кон ста та ци је да је он не мо де ран ју нак. По треб но је от кри ти оквир 
у ко ме се мо же са гле да ти Љу би на не мо дер ност. Да би смо раз от кри ли тај 
оквир, ва жно је ана ли зи ра ти ту на о ко јед но став ну ју на ко ву јед на чи ну ко ју 
чи не бокс и же не. 

Пр во, шта је уоп ште бокс? Ми ха и ло вић је сва ка ко мо рао има ти у ви ду 
да бокс на зи ва ју још и пле ме ни том ве шти ном. То зна чи да онај ко ји се ба ви 
бок сом има у се би не што пле ме ни то што до би ја од са мог бок са. Пле ме ни-
тост је осо би на ко ја ју на ка дис тан ци ра од обич не ту че у ко јој по сто ји са мо 
ни чим огра ни че на его цен трич на во ља да се про тив ник по бе ди на би ло ко ји 
на чин. Ту ча под ра зу ме ва раз ме ну би ло ка квих уда ра ца, јер она не по зна је 
ве шти ну, те сто га у њој по бе ђу је си ро ва сна га и бру тал ност, а не са ма ве шти-
на, као у бок су. Одав де се мо же ви де ти да пле ме ни тост бок са ни је са мо у 
то ме што ве шти ну су прот ста вља сна зи, већ и у то ме што он ус по ста вља 
ко декс у ко ме има не чег ви те шког, пле ме ни тог: та мо где у ту чи до ми ни ра 
су ро ва мр жња пре ма не при ја те љу, бокс гра ди кон сен зус око то га да у ме чу 
има да по бе ди бо љи, а не ја чи и су ро ви ји. Ле по та бок са је да кле, у то ме што 
огра ни ча ва си ро ву сна гу и си ро ву его цен трич ност, су прот ста вља ју ћи им 
пле ме ни тост ко ја у не при ја те љу тра жи ри ва ла ко ји је та ко ђе пле ме нит. За то 
у бок су по бе ђу је са ма пле ме ни тост, ко ја са вла да ва его цен трич ност и мр жњу 
пре ма про тив ни ку, као и ве шти на, ко ја над ма шу је го лу сна гу и бру тал ност.

Пле ме ни тост бок са нас упу ћу је ка фе но ме ну еп ског ју на ка: бокс је оно 
што у мо дер ним вре ме ни ма пре о ста је од еп ског све та и ње го ве пле ме ни то-
сти. Са мим тим у бок се ру се по ја вљу ју цр те еп ског ју на ка. Еп ски свет ра чу-
на на пле ме ни тог, суп стан ци о нал ног ју на ка, и упра во по то ме се раз ли ку је 
од мо дер ног све та ко ји по зна је са мо ре ла ци о ну моћ, ко ја ни је огра ни че на 
пле ме ни то шћу, већ дру гом мо ћи. У еп ском све ту, пле ме ни тост је би ла по ве-
зан са аре те: „мно го ви ше не го сво јим по ре клом и бо гат ством, пра ви пле мић 
се од ли ку је сво јим лич ним осо би на ма, сво јим лич ним спо соб но сти ма, сво јом 
аре те“ (ЂУ РИЋ 1968: 69). Да кле, ве за из ме ђу пле ми ћа, што у књи жев но сти 
зна чи еп ског ју на ка, и Љу бе Шам пи о на по чи ва на Љу би ним суп стан ци јал-
ним, лич ним свој стви ма (ле по та и бок сер ска ве шти на) ко је су су прот ста вље-
не мо дер ном чо ве ку без свој ства ко ји сво је зна че ње до би ја услед ме ста ко је 
за у зи ма у си сте му.

Еп ске цр те у Љу би Сре те но ви ћу раз от кри ва ју се и у ана ли зи ње го вог 
од но са пре ма жен ским ли ко ви ма у овом ро ма ну. Од нос из ме ђу еп ских ју-
на ка од ре ђен је так ми чар ским ду хом. Кон вен ци о нал ни под сти цај за так ми-
че ње еп ских ју на ка је сте же на: ње на ле по та, ње на при пад ност ју на ку, ко ји 
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има оба ве зу да је за шти ти од дру гих ју на ка, или да је за до би је у мег да ну 
са дру гим ју на ци ма. Та ква уло га же не ви дљи ва је и у Ми ха и ло ви ће вом ро-
ма ну, бу ду ћи да ри вал ство Љу бе Сре те но ви ћа и Сто ле та Апа ша за по чи ње 
так ми че њем за де вој ку ко ју же ле и је дан и дру ги. Исту уло гу има и Љу би не 
се стре Ду ши ца, ко ју је Љу ба оба ве зан да бра ни, док је Сто ле, са свим у ду ху 
еп ског све та, ду жан да осво ји. 

Уло га Хе ле не ни је је ди на уло га ко ју же на има у еп ском све ту. На и ме, 
сем ле по те, еп ски свет вред ну је и ис ку ство, па се за то же на мо же по ја ви ти 
и у уло зи по сед ни ка ис ку ства ко је јој омо гу ћа ва да се по ста ви као бра ни лац 
вред но сти еп ског све та. Упра во у том кон тек сту, тре ба ту ма чи ти лик тет ка 
Ру же, мај ке Сто ле та Апа ша. Ра фи ни ра ност овог ли ка ни је мо гу ће уо чи ти 
уко ли ко он се не чи та у кон тек сту еп ског све та чи је вред но сти та же на за-
сту па и бра ни. 

Ана ли за бок са и фи гу ре же не упу ћу је на сим бо лич ки оквир еп ског 
све та ко ји окру жу је Љу бу Шам пи о на: упра во за то, он ни је мо де ран, иде о-
ло шки ју нак, по пут ње го вог оца и бра та. По ме ну ти еп ски оквир по ка зу је 
да Ми ха и ло ви ћу сказ ни је био по тре бан са мо као при по вед но сред ство, већ 
и као на чин да се у ро ман укљу чи мо ме нат усме но сти ко ји је ка рак те ри сти-
чан за еп ски свет.

Цр те еп ских ју на ка у Љу би Шам пи о ну као и у Сто ле ту Апа шу, је су 
да кле, она не мо дер ност ко ју Ми ха и ло вић су прот ста вља мо дер ном све ту 
љу ди без свој ства, ре ла ци о не мо ћи и иде о ло ги је. Та кво су прот ста вља ње 
еп ског и мо дер ног све та, ри скант на је умет нич ка опе ра ци ја. Уко ли ко ау тор 
да пред ност не мо дер ном/еп ском, за не ма ру ју ћи при ти сак мо дер но сти, он да 
сво је де ло из ла же ри зи ку па те тич но сти и ана хро но сти. Уко ли ко пак, мо дер-
ним све том при кље шти еп ски свет, до би ће мо па ро ди ју еп ског све та, ко ја 
са мо по на вља оно што је мо дер на вре ме на одав но зна ју – да је еп ски свет 
мр тав и не мо гућ. Умет нич ка вред ност Ми ха и ло ви ће вог ро ма на је сте у то ме 
што он трет ман еп ског све та из ме шта из ове јед но став не опо зи ци је. Ро ман 
Кад су цве та ле ти кве при по ве да про цес не ста ја ња еп ског све та пу тем де ге-
не ра ци је глав ног ју на ка, али и та да, док не ста је, тај свет чу ва ху ма ни стич-
ку су пер и ор ност у од но су на мо дер на вре ме на. Ам би ва лент на по зи ци ја 
ју на ка ко ји исто вре ме но оли ча ва и де ге не ри ше еп ске цр те, на ла зи сво ју 
ана ло ги ју у ам би ва лент ном раз у ме ва њу бок са: „А бокс ти је та кав: мо же те 
на у чи ти до брим ства ри ма (...) а мо же те и за цео жи вот пре пла ши ти или ти 
ду шу за тро ва ти та ко да поч неш да ужи ваш у то ме што у чо ве ка мо жеш да 
уда раш као у џак“ (МИ ХА И ЛО ВИЋ 2005: 20). Оту да је кри ти ка у пра ву ка да 
твр ди да се „Љу ба Шам пи он (...) у са мој при чи и у ње ном за кључ ку пред ста-
вио као оди ста ве о ма сло же на и про тив реч на ро ма неск на лич но сти“ (НЕ ДИЋ 
2005: 130).

Про цес де ге не ра ци је еп ског у ли ку Љу би Шам пи о на опи сан је кроз 
фи ну иро ни ју. Она је нај у оч љи ви ја у опи су Љу би них бокс ме че ва. Чи та лач-
ки по глед у њи ма ду го вре ме на при вла чи суд би на глав ног ју на ка, тач ни је 
ре че но, пре о бра жај ју на ка ко ји се у њи ма ис по ља ва. Ме ђу тим, па ра лел но 



181

са тим пре о бра жа јем, мо гу ће је уо чи ти иден тич ну, не про ме њи ву струк ту ру 
ко ја по пут рав не, хо ри зон тал не ли ни је по ве зу је све бор бе. На и ме, сва ки 
бокс меч је за пра во мег дан из ме ђу бок се ра ко га од ре ђу је не ка цр та еп ског 
ју на ка и дру гог, ко ји сим бо ли зу је про дор мо дер но сти у еп ски свет. По пра-
ви лу, у свим бор ба ма по бе ђу је дру ги. 

Ре ци мо, у пр вој бор би из ме ђу мла дог Љу бе Сре те но ви ћа и Ча у ше ви ћа, 
по бе ђу је овај дру ги, иа ко ни је ве шти ји и бо љи бок сер од Сре те но ви ћа. У 
то ме се мо же пре по зна ти гест на ру ша ва ња еп ског све та. Ча у ше ви ће ва по бе-
да је обе ле же на пр ља вим, не до зво ље ним удар цем, ко ји је име но ван оно ма-
то пе јом дуф. У дру гом опи са ном ме чу, Љу бин су пар ник је Ог ња но вић, ко ји 
га пре бор бе иза зи ва увре дљи вим ре чи ма. Раз у ме се, ре то рич ки аспект 
еп ског мег да на је уо би ча јен. Ме ђу тим, чи та о цу не мо же да про мак не ка ко 
на те ре чи ре а гу је Љу ба: он на о ко бок су је, али се за пра во ту че про тив свог 
про тив ни ка. Ми ха и ло вић то вр ло ја сно на зна ча ва кроз пер цеп ци ју Љу би ног 
тре не ра Зо рић: „Не ту ци се! Не на ви ка вај се на то! Не до зво ли да те ис про-
во ци ра. Из да љи на хва тај по е не ди рек ти ма“ (МИ ХА И ЛО ВИЋ 2005: 57).

Шам пи о нов по раз про тив Ог ња но ви ћа су ге ри ше да је меч из гу био еп ски 
ју нак, и то за то што је Љу ба, као бо љи бок сер, у ме чу на пу стио оно што га 
чи ни бок се ром/еп ским ју на ком: при бра ност и бок сер ску ве шти ну. По пут 
огле да ла, та иста сце на се пре сли ка ва у бокс меч из ме ђу Сло вен ца Слам ни-
га и Љу бе Шам пи о на, ко ји до би ја овај по то њи, али са мо за то што ко ри сти 
не до зво ље ни уда рац дуф. У овој бор би, еп ског ју на ка пред ста вља Слам ниг, 
а не Љу ба, али је ре зул тат исти као у прет ход ној бор би: еп ски ју нак гу би, 
а по бе ђу је онај ко пре ко ра чу је бок сер ски/еп ски ко декс. По пут Ог ња но ви ћа 
ко ји Љу бу до би ја не као бо скер, већ као та ба џи ја, Љу ба по бе ђу је Слам ни га 
не као еп ски ју нак, већ као (по тен ци јал ни) уби ца. 

Ми ха и ло ви ће ва при по ве дач ка ве шти на је сте у то ме што је кроз опи се 
Љу би них ме че ва оцр тао рав ну, ста тич ну ли ни ју по ра за еп ске све сти ко ја 
се по на вља у свим бор ба ма и ди на мич ки пре о бра жа ја овог ли ка, од бок се ра, 
да кле еп ског ју на ка, до по тен ци јал ног уби це. На тај на чин пи сац при пре ма 
те рен за опис мег да на из ме ђу Сто ле та Апа ша и Љу бе Шам пи о на ко ји пред-
ста вља вр ху нац овог ро ма на. 

Док у дру штву ју на ка, при кри вен у та ми, че ка да се по ја ви Сто ле Апаш 
чи та лац мо ра да се за пи та да ли оно на шта се Љу ба спре ма, је сте осве та или 
уби ство. То је пи та ње се ти че при ро де са мог ју на ка, ње го вог уну тра шњег 
кон ти ну и те та са еп ском све шћу ко ја је уста но вље на у ода но сти бок су и 
по тре би да за шти ти не за шти ће не чла но ве сво је по ро ди це – мај ку и се стру. 
По ста вље но пи та ње ни је тек пу ки чи та лач ки хир, већ је оно сиг на ли зо ва но 
тек стом, јер му чи и са мог ју на ка. Ка да се ју нак пре мег да на за пи та „И – је сам 
ли ово уоп ште ја“ (МИ ХА И ЛО ВИЋ 2005: 88), он да то пи та ње ни је са мо про бој 
не по зна тог у са мо свест ју на ка ко ји је до та да ми слио да зна ко је, већ је исто-
вре ме но и пи та ње при ро де са мог мег да на на ко ји се спре ма. Нај зад, до дај мо: 
ово пи та ње је тач ка у ко јој се до ди ру ју еп ска свест ко ја, па ра док сал но, не 



до пи ре до са мо све сти упра во за то што зна све о се би, и мо дер на свест за 
ко ју са мо свест ни је ко нач на спо зна ја, већ ко нач но пи та ње.

По сто ја ње пу бли ке на бокс ме че ви ма пред ста вља ре ци див еп ских мег-
да на ко ји се увек од ви ја ју пред очи ма оних ко ји ни су ју на ци или су ма њи 
ју на ци. За то је по вла шће но од ви ја ње тих мег да на дан, вре ме нај ве ће ви дљи-
во сти, ко ја од го ва ра би стри ни еп ског све та у ко ме ни шта ни је скри ве но. 
Упра во за то и пре не го што сам мег дан из ме ђу Љу бе и Сто ле та Апа ша 
поч не, у ње му се по ја вљу је не што што из ла зи из еп ских окви ра и за ди ре у 
мо дер ност: то је су мрак у ко ме се мег дан од ви ја. А са су мра ком на ред до-
ла зи и ели ми ни са ње пу бли ке. 

Дру ги мо ме нат ко ји до во ди у пи та ње еп ску при ро ду овог мег да на је сте 
не рав но прав ност уче сни ка: Љу ба је здрав, Сто ле Апаш је бо ле стан. Ком по-
нен та пле ме ни то сти ко је је кон сти ту тив ни еле мент еп ског ју на ка, на ла же 
ју на ку да се по на ша чој стве но, што зна чи да про тив ни ка за шти ти од се бе. 
Ме ђу тим, жеђ за осве том код Љу бе је то ли ко ја ка да он осве ти жр тву је пле-
ме ни тост, али ка да то учи ни, он да оста је без за ле ђа ко је је до та да учвр шћи-
ва ло осе ћа ње еп ске су пер и ор но сти у од но су на Апа ша: ако је сво ју еп ску 
ком по нен ту (пле ме ни тост) Апаш из гу био ти ме што је по сег нуо за не за шти-
ће ном се стром Љу бе Шам пи о на док он ни је био при су тан, са да и Љу ба 
гу би ту ком по нен ту, те на тај на чин под ри ва и ле ги тим ност осве те. Осве та 
ле ги тим ност по се ду је са мо у еп ским окви ри ма, у окви ру пле ме ни тог мег-
да на у ко ме су шан се ју на ка за ви се од њи хо ве ве шти не, а не од окол но сти 
– је ди но та да у мег да ну по бе ђу је пле ме ни тост и је ди но се та да у мег да ну 
по твр ђу је еп ски свет.

Да кле, и пре не го што мег дан поч не, у ње му има не чег про бле ма тич ног, 
а то зна чи: не чег мо дер ног. За то Љу ба се би мо же да по ста ви пи та ње ко је 
од го ва ра мо дер ном ју на ку: ко сам ја.

То пи та ње од ра жа ва се и на при ро ду мег да на: по пут бокс-ме че ва у ње му 
се та ко ђе опи су је агон из ме ђу ју на ка ко га је мо дер ност на гри зла у то ли кој 
ме ри да не мо же да по ло жи ра чун о то ме ко је, и ју на ка ко ји и по ред огре-
ше ња о еп ски ко декс вред но сти де лу је су пер и ор ни је од свог про тив ни ка. У 
опи су мег да на по на вља се не ко ли ко пу та ка ко Љу ба Шам пи он че ка да Сто ле 
Апаш, ко ји је већ са вла дан, по но во уста не. Овај при по ве дач ки де таљ по ка-
зу је ка ко же ља за осве том код Љу бе Шам пи о на се же до уби ства Апа ша. На 
тај на чин осве та про би ја еп ски ко декс вред но сти, по ко ме би Апа ша тре ба ло 
са вла да ти, али не и уби ти, бу ду ћи да је у фа бу ли ја сно на пра вље на раз ли ка 
из ме ђу Апа ше вог гре ха (си ло ва ње Ду ши це) и оно га што се по том до го ди ло 
– ње ног са мо у би ства. Та раз ли ка по сто ји упра во за то да би се по ка за ло да 
Апаш ни је убио Ду ши цу. Сте пе но ва ње Љу би ног че ка ња, ко је су ге ри ше про-
би ја ње пра га еп ског ко дек са док же ља за осве том иде до ко нач ног ре ше ња 
– уби ства Апа ша – по ка зу је да Љу ба не мо же да је огра ни чи лич ну же љу за 
осве ту не ким над лич ним ко дек сом. Та кав став пре ма осве ти са мо је крај ња 
кон се квен ца оно га што је већ за па зио ње гов тре нер Зо рић, ка да је ус твр дио 
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да је Љу ба по бе дио Слам ни га и за то што му се „ду ша ма ло усмр де ла“ (МИ-
ХА И ЛО ВИЋ 2005: 76). Ду ша ко ја се усмр де ла је сте, на рав но, ме та фо ра на пу шта-
ња еп ских вред но сти. 

Уну тар тих вред но сти ме ђу тим, још увек опе ри ше Сто ле Апаш. Ако 
је у мег да ну и по ред бо ле сти де ло вао као ју нак ко ји са свим ју нач ки, и по ред 
бо ле сти, же ли да са чу ва се бе, он да је на кон мег да на, на са мр ти, у сце ни са 
се ља ком, ње го ва еп ска свет про го во ри ла кроз чој стве ни гест ко јим ни је одао 
свог уби цу. На тај на чин, Сто ле по ка зу је да је, за раз ли ку од Љу бе, у ста њу 
да огра ни чи сво ју же љу за осве том и да је та ко са чу ва у окви ру еп ског ко дек-
са вред но сти. Ње гов по сту пак до би ја на уз ви ше но сти још ви ше ка да чи та-
лац узме у об зир и оно што ни је ре че но, а то је да Апаш до бро зна да ње га 
не ће има ти ко да осве ти. На тај на чин, он илу стру је сим бо лич ку су пер и ор-
ност еп ског ју на ка у од но су на оно га ко ји ви ше не опе ри ше у окви ри ма 
еп ских вред но сти. 

Иа ко је у мег да ну про тив Сто ле та Апа ша про био еп ски ко декс за то 
што ни је мо гао да кон тро ли ше же љу за осве том, то још увек не зна чи да је 
Љу ба Шам пи он по стао мо дер ни ју нак. Да је сте, он сва ка ко не би од био по-
ну ду дво ји це по ли ца ја ца ко ји му пред ла жу да се вра ти у Рад нич ки, а да га 
по ли ци ја, за уз врат, ски не са ли сте осум њи че них за Сто ле то ву смр ти. У тој 
по ну ди се мо же пре по зна ти је зик мо дер но сти, ко ји се ба зи ра на ра ци о нал-
но сти као до ми нант ној вред но сти. Би ти ра ци о на лан, у крај њем слу ча ју зна-
чи би ти праг ма ти чан. То се од но си и на прав ду ко ја у мо дер ним вре ме ни ма 
ни је сле па, већ про ра чу на та. Она је ре зул тат ра чу на, па ако је не што ко ри-
сно, он да мо же би ти и прав де но, а ва жи и су прот но: ако не што ни је ко ри сно, 
не мо же да бу де ни пра вед но.

Од би ја ју ћи та кву по ну ду, Љу ба се по ка зу је као су пер и о ран у од но су 
на мо дер ност. Та су пер и ор ност ба зи ра се на оста ци ма цр те еп ског ју на ка у 
ње му. Иста ова цр та, ме ђу тим, чи ни га мо рал но ин фе ри ор ним у од но су на 
мај ку Сто ле та Апа ша, тет ка Ру жу, у тре нут ку ка да се она екс пли цит но од-
ри че осве те:

„ И још да ти ка жем: ако си ми ти то учи нио, не ка ти је бо гом про-
сто. И же лим ти, Љу бо, да се ле по оже ниш, да имаш са мо јед но де те, као 
ја, да га по диг неш – и да не до жи виш ово што сам ја до жи ве ла“ (МИ ХАИ-
ЛО ВИЋ 2005: 107).

Тет ка Ру жа по на вља гест свог си на ко ји огра ни ча ва же љу за осве том 
у име пле ме ни то сти. На тај на чин, она по ка зу је, баш као и Сто ле, да је Љу ба 
из гу био пле ме ни тост, а то ов де зна чи чој стве ност: да ни је са чу вао дру го га 
од се бе. Под се ћа ју ћи га на тај грех, тет ка Ру жа је оста ви ла Љу би да сам се би 
од ре ди ка зну. И за и ста, ка зна ко ју он би ра са свим је у скла ду са пра ви ли ма 
еп ског, пред мо дер ног све та – то је про гон ство. Та ко се при ча вра ћа на свој 
по че так, јер се вре ме ко је ју нак за у зи ма у при чи из јед на ча ва са вре ме ном 
при по ве да ња.
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Кру жна ком по зи ци ја ро ма на зна чи да по чет на по зи ци ја при по ве да ња 
на кра ју би ва из но ва осве тље на оним што се при по ве да ло. Пр во бит на од луч-
ност Љу бе Шам пи о на, ис по ље на у ста ву да се не ће вра ти ти, са да је за ме-
ње на жа ло пој ком за Ду ша нов цем:

„А ви ако не ка да оде те на Ду ша но вац, по гле дај те га до бро. Чу јем 
да се до ста про ме нио; ако. Та да ће те се мо жда се ти ти да ов де жи ви је дан 
чо век, ко ји и кад сто ји и кад хо да и кад се сме је и кад спа ва – пла че за 
њим; је дан чо век ко ји још мо же да се узда – је ди но у рат“ (МИ ХА И ЛО ВИЋ 
2005: 115).

Кон тра дик ци ја из ме ђу по чет ка (по зи ци је не ћу се вра ти ти) и за вр шет ка 
(по зи ци је но стал ги је) ни је слу чај на: она од ра жа ва не мо гућ ност да се у окви ру 
опо зи ци је мо дер ност/еп ски свет тач но од ре ди по ло жај Љу бе Сре те но ви ћа. 
Ју нак за то бо ра ви у ме ђу про сто ру ко ји све до чи о ра зли ци из ме ђу мо гу ћег 
(мо дер ни свет) и же ље ног (еп ски свет). У тој по чет ној/крај њој тач ки фа бу ле, 
пи сац пу тем ни за при по ве дач ких по је ди но сти, иро нич но сен чи кључ не 
тач ке еп ског све та и еп ског ју на ка: ње го ва же на је хро ма да кле, ни је ле па. 
Ње гов син, ко ји но си ње го во пре зи ме, ни је ње гов би о ло шки син. Љу ба од 
бок се ра по ста је учи тељ бок са: еп ски ју нак је оста рио. То иро нич но ста ње 
атри бу та еп ског све та ука зу је да су оне још увек ви дљи ве, али да су исто вре-
ме но пре сву че не ма глом мо дер но сти. Ме лан хо ли ја но стал ги је их спа ша ва 
од па ро ди је. 

То је ста ње лим ба. По сто ји раз ли ка из ме ђу оно га што ју нак же ли, а то 
је еп ска свест, и оно га што је при сут но – то је мо дер ност ко ја уки да од но сно 
де фор ми ше еп ске вред но сти. Вр ху нац те же ље за еп ским све том и за ње го-
вим ве ли ким по врат ком, је сте же ља за ра том. То је оно што шо ки ра мо дер ног 
чо ве ка, јер мо де ран чо век не ви ди ви ше ни шта за шта би мо гао да жр тву је 
жи вот. Рат, ме ђу тим, је сте при род но ста ни ште еп ског ју на ка, бу ду ћи да се 
у ра ту ви ди оно што ње га ис ти че као ју на ка: то је моћ еп ског ју на ка да под-
не се ри зик ста вља ња жи во та на коц ку. За то се еп ска свест у мо дер ном све ту 
по ја вљу је у фор ми ра та ко ји је нај чи сти ји об лик те све сти. Мо дер ни свет 
те жи да рат очи сти од еп ске све сти и хе рој ства, сво де ћи га са мо на пу ко и 
ни чим оправ да но уки да ње жи во та. За ста ре лост еп ског све та се по ка зу је 
као за ста ре лост ра та, ма да то не зна чи и из у ми ра ње ра та: у мо дер ном све ту, 
рат се по ја вљу је као не што што ни је рат. 

Ни је слу чај но што је Ми ха и ло ви ћев ро ман из 1968 го ди не, у књи жев-
но-исто риј ском сми слу, ои ви чен са два Цр њан ско ва ро ма на: Дру гом књи гом 
Се о ба, (1962) у ко ме је не мо де р ни ју нак рат ник и Ро ма ном о Лон до ну (1971) 
чи ји је ју нак еми грант и бив ши вој ник. Мо же мо да ка же мо, ма ко ли ко то 
зву ча ло не ве ро ват но ус пед по е тич ких раз ли ка из ме ђу два ро ма на, да Љу ба 
Сре те но вић ан ти ци пи ра кне за Рјеп ни на, и ње гов бо ра вак у лим бу, у ко ме 
га оп се да ју ђа во, ко ји од го ва ра мо дер но сти, и рат ник ко ји по све до ча ва ње-
го ву еп ску, не мо де р ну цр ту. 
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ELE MENTS OF THE EPIC WORLD IN THE NO VEL KAD SU CVE TA LE TI KVE 
BY DRA GO SLAV MI HA I LO VIĆ 

S u m  m a r y

The pa per opens with an analysis of the con cept of skaz – a nar ra ti ve form that is 
pre sent in the no vel Kad su cve ta le ti kve. Our analysis will show that skaz and the no vel’s 
he ro are in ter con nec ted by the sa me un mo der nity, and that skaz, by the use of oral form, 
in di ca tes an epic fra me work for the analysis of the cha rac ter of Lju ba Sre te no vić. The 
ima gi nary world of Mi ha i lo vić’s no vel is mar ked by an epic di sap pe a ring world, which 
at the sa me ti me pre ser ves the symbo lic su per i o rity over mo der nity. The key ro le in Mi-
ha i lo vić’s tre at ment of the epic world is irony. It over ri des the sim ple bi nary op po si tion 
bet we en the epic and the mo dern, which in terms an ti ci pa tes the am bi va lent po si tion of 
Lju ba Sre te no vić. He thus be co mes a he ro of an in ter spa ce bet we en the epic and the 
mo dern world. 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад
Од сек за срп ску књи жев ност
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Др Алек сан дра В. Јо ва но вић

КРИ ТИЧ КИ ЕСЕ ЈИ О ЕН ГЛЕ СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
ПРО ФЕ СО РА СВЕ ТО ЗА РА КО ЉЕ ВИ ЋА

Те ма овог ра да је из у зе тан књи жев но-кри тич ки до при нос про-
фе со ра Све то за ра Ко ље ви ћа у окви ру ан гли стич ких сту ди ја. Рад 
ана ли зи ра есе је из три збир ке есе ја, Три јумф ин те ли ген ци је (1963), 
Ху мор и мит (1968) и Хи ро ви ро ма на (1988). Есе ји из ових збир ки 
ба ве се ства ра ла штвом ве ли ког бро ја ен гле ских пи са ца и пе сни ка 
у чи та вом ни зу књи жев них епо ха од кла си ци зма, пре ко ро ман ти-
зма, вик то ри јан ске књи жев но сти, мо дер ни зма до пост мо дер ни зма. 
Ко ље вић у есе ји ма пред ста вља би о граф ски, со ци о ло шки, исто риј-
ски и ши ри кул ту ро ло шки кон текст у ко ји ма су ства ра ли ода бра ни 
пи сци. Нај зад, у есе ји ма из ових збир ки пред ста вље не су до ми нант-
не те жње и оства ре ња ко ја су обе ле жи ла ове епо хе на пла ну фи ло-
зо фи је, ре ли ги је и умет но сти као оквир за из град њу књи жев них 
по е ти ка ко је су те ме есе ја.

Кључ не ре чи: есеј, при по ве да ње, фи ло зо фи ја, ин те ли ген ци ја, 
књи жев ност, ети ка.

У је сен 2000. го ди не про фе сор Све то зар Ко ље вић је др жао курс о Шек-
спи ру као го сту ју ћи про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На 
увод ном пре да ва њу обра ћа ју ћи се сту ден ти ма че твр те го ди не и у на ме ри 
да де фи ни ше кри тич ки оквир за по то њу ана ли зу и рас пра ву о Шек спи ро вом 
де лу, про фе сор је ре као: „За књи жев ност ни је ва жно да ли су лич но сти и 
њи хо ви по ступ ци исти ни ти у од но су на ствар ност, већ да ли су и ко ли ко 
ве ро до стој ни у окви ру фик тив ног све та у ко ме по сто је.“ Ова ре че ни ца до-
пи ре до ср жи ми сте ри је ство ре ног све та у умет но сти и ука зу је на јед ну од 
нај и страј ни јих рас пра ва у окви ру књи жев не кри ти ке: о од но су ствар ног 
све та и све та књи жев ног де ла. 

Про фе сор Све то зар Ко ље вић био је рет ка и из у зет на лич ност. Ро ђен је 
1930. го ди не у Ба њој Лу ци. Сту ди рао је у Бе о гра ду ен гле ску и ју го сло вен-
ску књи жев ност, а у Кејм бри џу је ма ги стри рао под ру ко вод ством чу ве ног 
про фе со ра Деј ви да Деј чи за (Да вид Дац хес). У За гре бу је док то ри рао 1959. 
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го ди не. Ра дио је као ре дов ни про фе сор у Са ра је ву и Но вом Са ду. Го сту ју ћа 
пре да ва ња др жао је на нај у глед ни јим свет ским уни вер зи те ти ма, као што 
су Бер кли, Хар вард, Прин стон, Кејм бриџ, Лон дон и Окс форд, из ме ђу оста-
лих. Али и на уни вер зи те ти ма у окру же њу, на про сто ри ма бив ше Ју го сла-
ви је, као што су Бе о град, Ник шић, Ба ња Лу ка, За греб и Љу бља на. То ком 
чи та вог ства ра лач ког ра да Ко ље вић се ба вио па ра лел но ан гли стич ком и 
ју жно сло вен ском књи жев но-кри тич ком про бле ма ти ком. Ње го ве сту ди је о 
ен гле ској књи жев но сти по кре ну ле су зна чај не књи жев но-кри тич ке рас пра ве: 
од фор ма ли стич ких рас пра ва о је зи ку де ла до кул ту ро ло шких о про фи ли-
са њу де ла у од но су на до ми нант ни дух епо хе, од ста ту са тек ста у мо дер ни-
зму, до по ло жа ја ју на ка, пи сца и кри ти ча ра у пост мо дер ним ту ма че њи ма 
де ла, дис кур са и умет но сти уоп ште. Те ма овог раз ма тра ња кри тич ког ра да 
про фе со ра Ко ље ви ћа су есе ји о ен гле ским пи сци ма са ку пље ни у збир ка ма: 
Три јумф ин те ли ген ци је, Ху мор и мит и Хи ро ви ро ма на. 

У збир ци есе ја Три јумф ин те ли ген ци је (1963) Ко ље вић се ба ви пре вас-
ход но ме стом пи сца у фик тив ном све ту и утвр ђу је да у са вре ме ном ро ма ну 
то ме сто пи сац оства ру је сво јим „ин те лек ту ал ним“ ве шти на ма. За раз ли ку 
од све зна ју ћег при по ве да ча ко ји је го спо дар све та ко ме и сам при па да, у мо-
дер ном ро ма ну пи сац је, ка же Ко ље вић, по сма трач. Сто га је ин те ли ген ци-
ја глав но свој ство мо дер ног при по ве да ча. Ин те ли ген ци ја је „суд бин ско обе-
леж је при ро де [приповедања у] но ви јем ан гло сак сон ском ро ма ну“ (КО ЉЕ ВИЋ 
1963: 7). При ро да и свој ства ау то ра и при по ве да ча, њи хо ва ко ин ци ден ци ја 
и ди вер ген ци ја у де лу, пред ста вља ју Ко ље ви ће ве те ме у овој збир ци и он 
их ис тра жу је на књи жев ном кор пу су ка нон ских пи са ца ан гло а ме рич ке књи-
жев но сти ко ји су ства ра ли у окви ру по е ти ке мо дер ни зма и аван гар де на по-
чет ку два де се тог ве ка, по пут Д. Х. Ло рен са, Џеј мса Џој са, Вир џи ни је Вулф. 
Ко ље вић ис тра жу је и сми рај аван гар де у ен гле ској књи жев но сти, њен на гли 
пре кид и окре та ње пот пу но дру гачи јим књи жев ним трен до ви ма ко ји су обе-
ле жи ли ен гле ску књи жев ну и кул тур ну по зор ни цу по сле Дру гог свет ског 
ра та. Пи сци ко ји су об у хва ће ни есе ји ма у овој гру пи су Џојс Ке ри, Ен гас 
Вил сон и Џон Брејн. 

Пр ви део збир ке до но си рас пра ву о пси хо ло шким и етич ким не до у ми-
ца ма ко је су оста ви ле тра га у књи жев но сти на по чет ку мо де р ни зма. У овим 
есе ји ма Ко ље вић опи су је мо дер ни ро ман си јер ски по ду хват као етич ки об ра-
чун. Он пи ше да је етич ко устрој ство гра ђан ског пу ри та ни зма сме ни ла но ва 
мо рал на па ра диг ма ко ју озна ча ва као „мо рал же ље“ (13), „же ље за са мо за бо-
рав ним пре да ва њем жи во ту“ (15). Та же ља за од ба ци ва њем око ва кон вен-
ци ја уне ко ли ко је спу та на ин те лек ту а ли змом и кон тем пла ци јом ко ји су у 
при ро ди ро ма неск ног по ду хва та. Тен зи ја из ме ђу ова два су прот на прин ци-
па на ла зи из раз у кључ ном на че лу аван гар де два де се тог ве ка, ко ју Ко ље вић 
опи су је као „ве ру у соп стве ну сум њу“ (13). У пр вом есе ју из ове гру пе Ко ље-
вић књи жев ност Д. Х. Ло рен са пред ста вља као про из вод „бор бе за сло бо ду 
мо рал не са ве сти“ (44), апо стро фи ра ју ћи Ло рен со ве ре чи да чо век мо ра на-
у чи ти да жи ви „из сре ди шта вла сти те од го вор но сти“ (Ло ренс, Фан та зи ја, 40, 
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цит. у 1963: 68). Ло ренс пи ше о ис ку ству жи во та у усло ви ма ин ду стриј ске 
ци ви ли за ци је, о од но си ма и по ве зи ва њу са све том, као и мо дер ној дра ми 
оту ђе не ег зи стен ци је ко ја се ис по ља ва кроз ин ди ви ду ал ну те ско бу. Ло рен-
со ва умет ност ко ја ис по ља ва ње го во схва та ње ком плек сно сти ме ђу људ ских 
од но са у из ме ње ном све ту про из вод је Ло рен со ве кон тем пла тив не при ро де 
и ње го ве „ви тал не ин те ли ген ци је“ (56), мо ћи за па жа ња и спо соб но сти да у 
мре жи ин ди ви ду ал них пред ста вља ња сли ке све та „про дор них ап стракт них 
раз ма тра ња (59), пред ста ви то та ли тет те сли ке. 

Хак сли јев ро ман иде ја ау тор по сма тра у кон тек сту лич но сти са мог 
пи сца. Мул ти пер спек тив ност ко ја се сре ће у овом ти пу ро ма на из раз је Хак-
сли је вог „сло же ног до жи вља ја жи во та, ви ше стру ко сти аспе ка та ње го ве 
фи ло зоф ске и пси хо ло шке ви зи је“ (62). Из тог раз ло га, пи ше Ко ље вић, Хак-
сли јев ро ман иде ја пред ста вља „по ку шај умет нич ког из ра за свег оног бо гат-
ства, ра зно вр сно сти и су прот но сти, ми са о них, ду шев них и етич ких им пул-
са ко ју је осе ћао као нај ин тим ни ју жи вот ну про бле ма ти ку сво је лич но сти“ 
(67). Хак сли је ва пси хо ло шка про ти ву реч ност, пре ма Ко ље ви ћу исто вет на 
је са Ло рен со вом ко ја је те ма ње го вог есе ја Фан та зи ја не све сног у ко ме 
Ло ренс из ра жа ва бо ја зан да пи сац у мо дер ном тек сту гу би сво је глав не 
атри бу те го спо да ра фик тив ног све та.

У дру гом де лу збир ке Ко ље вић раз ма тра при ро ду иден ти тет ског лу-
та ња ко ја за о ку пља књи жев но ства ра ла штво це ло куп ног два де се тог ве ка. 
Лу та лач ка тра ди ци ја „ду хов них но ма да“ ре зул ти ра ла је но вом пер спек ти-
вом у књи жев но сти ко ју Ко ље вић фор му ли ше као „са гле да ва ње сво га очи ма 
стран ца“ (97). Исто оно што је Т. С. Ели от опе вао у по е ми Че ти ри квар те та: 
„Не ће мо пре ста ти да ис тра жу је мо/ а крај свег на шег ис тра жи ва ња/ би ће да 
стиг не мо ода кле смо по шли/ и са зна мо то ме сто по пр ви пут.“1 Ко ље вић 
го во ри о ар хе тип ској ег зи стен ци ја ли стич кој те ми тра га ња, по зна тој све ко-
ли кој књи жев но сти од Оди се ја. У два де се том ве ку ме ђу тим она ства ра но ви 
умет нич ки оквир ко ји се ис по ља ва као са гле да ва ње ре ал но сти у па ле ти 
ви зи ја, или са гле да ва ње по зна тог све та очи ма стран ца. На и ме, Ло ренс, Џојс, 
То мас Ман, Кон рад, Хен ри Џејмс и мно ги дру ги ства ра о ци по чет ком и сре-
ди ном два де се тог ве ка оти сну ли су се од до ма и ства ра ли у окри љу дру га-
чи је ствар но сти, тра ди ци је, исто риј ског кон тек ста, кул ту ре и је зи ка. Двој ност 
ко ја је обе ле жи ла ову пер спек ти ву по че ла је у мо де р ној књи жев но сти са де лом 
Хен ри ја Џеј мса о ко ме Ко ље вић го во ри у пр вом есе ју из ове гру пе. Ко ље вић 
нај пре ис ти че Џеј мсо ву ис тан ча ну пер цеп ци ју ствар но сти као плод ин те-
ли ген ци је. Та ин те ли ген ци ја као и кон тем пла ци ја ство ри ле су Џеј мсо ву 
осо бе ну пер спек ти ву ко ју је од ли ко ва ла „ко смо по лит ска над не се ност над 
сло же но шћу жи во та и људ ске при ро де“ (100). Са гле да ва ње „ли ца и на лич ја“ 
жи во та и људ ске при ро де, ви ше сми сле но сти ствар но сти, Ко ље вић пред ста-
вља ко плод не пре ста не про ме не тач ке гле ди шта, ем па ти је са ра зним сре-
ди на ма и по ку ша ја раз у ме ва ња ра зних сти ло ва жи во та. Жи ве ћи у ра зним 
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зе мља ма Евро пе, као и на ра зним ме сти ма Хен ри Џејмс по ста је „ко смо по ли-
та, а за ко смо по ли ту, ка же Ко ље вић, сва ки суд, сва ка ми сао, сва ко осе ћа ње 
по ста је ре ла тив но“ (101). У фик тив ном све ту Хен ри ја Џеј мса ова те ма ис по-
ља ва се углав ном кроз умет нич ко ис тра жи ва ње, „су коб и ис пре пле та ње 
аме рич ких и европ ских на ра ви“ (109). Овај су коб гра ди по зор ни цу за мо-
рал ну дра му, као што је то у јед ном од Џеј мсо вих нај ком плек сни јих де ла, 
Пор тре ту јед не да ме. 

У есе ји ма о Џој су и Вир џи ни ји Вулф Ко ље вић го во ри о уло зи сим бо ла 
у књи жев но сти мо дер ни зма, као о но вом на чи ну по ве зи ва ња уну тра шњег и 
спо ља шњег све та ли ко ва у књи жев но сти мо дер ни зма. У есе ју о Вир џи ни ји 
Вулф Ко ље вић по ла зи од књи жев но-кри тич ких ста во ва ко је је са ма Вул фо-
ва из не ла у сво јим есе ји ма. Вул фо ва, на и ме, де ли пи сце на де скрип тив не и 
пси хо ло шке, ка же Ко ље вић, оне ко ји „ро бу ју чи ње ни ца ма и ства ри ма и ко ји 
„стре ме сим бо лич ном на го ве шта ва њу свих по тен ци ја ла људ ске при ро де“ 
(134). Ана ли зи ра ју ћи ро ман Вул фо ве Ка све ти о ни ку, Ко ље вић пред ста вља 
ка ко објек ти из ствар но сти по ста ју сим бо ли уну тра шњих пси хо ло шких ста-
ња ко ја се ис по ља ва ју у ин ди ви ду ал ном по и ма њу ис ку ства ствар но сти ко ја 
та ко, ну жно, до би ја чи тав низ зна че ња у скла ду са уну тра шњим жи во том 
ли ко ва. Све ти о ник та ко пред ста вља „бес крај не уну тра шње са мо ће“, али и 
све тло сти. Сим бо ли се, с об зи ром на ин ди ви ду ал на зна че ња ко ја им се при-
пи су ју „не мо гу ста тич ки сво ди ти на јед но је ди но фик си ра но зна че ње... они 
су про мен љи ве вред но сти ко је у сва ком но вом кон тек сту до би ја ју но ве ни-
јан се зна че ња“ (148). На тај на чин у ро ма ну Вир џи ни је Вулф ре а ли стич ки 
де та љи, сма тра Ко ље вић, до би ја ју „емо ци о нал ни на бој и про мен љив пси-
хо ло шки сми сао“ (153). Дру ги ана ли зи ра ни ро ман Вул фо ве, Та ла си, пред-
ста вља „вр ху нац ње ног ства ра ла штва... јер су нај бли же пе снич ком ро ма ну“ 
(156) ко ме је те жи ла Вир џи ни ја Вулф, „ту рад ње и не ма, осим... сим бо лич ког 
из ла же ња и за ла же ња сун ца, све дру го је... низ то ко ва све сти, уну тра шњих 
мо но ло га и ди ја ло га“ (156). Тен зи ја из ме ђу ба нал но сти све та чи ње ни ца и 
уну тра шњег бо гат ства ју на ка раз ре ша ва се игром сим бо ла, њи хо вим ете-
рич ним по сто ја њем и зна че њи ма ко ја су бес крај но из мен љи ва. У њи ма се 
огле да „ег зи стен ци јал на и ства ра лач ка тра ги ка“ фик тив них ју на ка у мо дер-
ној књи жев но сти јер сво ју лич ност оства ру ју са мо као „из бе зу мље ност пред 
ха о сом вла сти тих сен за ци ја и спо ља шњег све та“ (158). Та „ег зи стен ци јал на 
тра ги ка“ ле жи у не мо гућ но сти ин тим ног по ве зи ва ња са све том услед не-
ухва тљи во сти зна че ња, „об ли ко ва ње не ре да ствар но сти у пра ви ред“ (159). 
Очај нич ко по ве зи ва ње са све том и дру ги ма пу тем сим бо ла је сте по ку шај 
да се ода гна осе ћа ње при ви да жи во та и тре ба га схва ти ти у кон тек сту тра-
га ња мо дер не све сти „за по рет ком у ха о су“ (161). А да ли је сим бол „за го нет-
ка или ра све тље ње“ (164) те ма је есе ја о Ели о ту и Џој су. Као нај бит ни је за 
ту ма че ње књи жев них оства ре ња ова два пи сца Ко ље вић из два ја „уве ре ње 
да је умет ност увек сим бо лич на, а не опи сна“ (164). Ко ље вић раз ра ђу је овај 
став ана ли зи ра ју ћи текст, или бо ље ре че но свет ро ма на Пор трет умет ни ка 
у мла до сти уз по моћ ра ни је вер зи је овог де ла Ју на ка Сти ве на. „За Џој са је 

190



епи фа ни ја су штин ски еле ме нат кри ста ли за ци је умет ни ко ве ви зи је, тре ну-
так нео бич не би стри не у ко ме се низ ра ни јих ис ку ста ва, до га ђа ја, за па жа ња 
или ми сте ри ја, кри ста ли ше на осно ву не ког слу чај ног за па жа ња“ (168). На 
тај на чин објек ти и до га ђа ји из „ба нал не ствар но сти“ до би ја ју сна гу сим бо ла. 
Овај на ра тив ни по сту пак Ко ље вић опи су је као „са би ја ње ре а ли стич ког 
ма те ри ја ла у сим бо лич не на го ве шта је“ (169), прин цип ко ји ко ре спон ди ра 
са Ели о то вим прин ци пом „ко му ни ка ци је осе ћа ња пу тем кон крет них сли ка, 
си ту а ци ја или до га ђа ја“ (174), ко ји су „екс тер ни екви ва лен ти емо ци ја ма“ 
(175), од но сно сим бо ли уну тра шњих ста ња ума су бјек та. У есе ју Уликс и 
улик со ло ги ја Ко ље вић раз от кри ва ту ма че ња мо дер ног тек ста на осно ву ре-
фе рен ци и алу зи ја,“ Ислед нич ке ин ве сти га ци је“ не го во ре ни шта о „умет-
нич ком скла ду“ и то та ли те ту де ла већ да је мо де ран (ре фе рен ци јал ни) текст 
са мо „огро ман ха ос с пред у ми шља јем“ (186). Ко ље вић по зи ва ту ма че да 
обра те па жњу на „сна гу и зна чај умет нич ке ко му ни ка ци је тек ста“ пре не го 
на (пре на гла ше но) ин те лек ту ал на ту ма че ња ин тер тек сто ва уну тар де ла. О 
по ку ша ју да се под свест из ра зи као те ма умет нич ког де ла у ро ма ну то ка 
све сти Ко ље вић го во ри у есе ју о Фок не ру. Ко ље вић го во ри о згу сну то сти 
вре ме на у фик тив ном све ту де ла ко ја чи ни да се у то ку не ко ли ко ча со ва, 
од и гра „ком пле тан уну тра шњи жи вот чо ве ка“ (190), ка ко је то у са др жа ју 
сва ке све сти. У књи жев но сти је овај по сту пак до жи вео не у спех, сма тра Ко-
ље вић, јер је про из вео крај ње не ко му ни ка ти ван текст у Фи не га но вом бде њу, 
на при мер, а циљ сва ке умет но сти је ко му ни ка ци ја (195). 

Тре ћу гру пу есе ја ове збир ке чи не два есе ја о по врат ку ре а ли зма у ен гле-
ској умет но сти на кон Дру гог свет ског ра та. На кон стре мље ња мо дер ни ста 
да ро ман осло бо де „ре а ли стич ког и ре ги стра тор ског ба ла ста“ (207). Ко ље-
вић оце њу је да се ро ман вра ћа со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма и при вре ме но 
на пу шта ин ди ви ду а ли стич ка ко ја су би ла ка рак те ри стич на за аван гард не 
пи сце пред рат ног пе ри о да. У ро ма ни ма Џој са Ке ри ја, Ви ље ма Гол дин га, 
Ен га са Вил со на, Чар лса Сно уа, Кин гсли ја Еј ми са, Џо на Бреј на и мно гих 
дру гих ко ји су при хва ти ли пер спек ти ву по сма тра ња „про јек ци је по је дин ца 
у све ту око се бе“ и опи се те про јек ци је у књи жев ном де лу уме сто оне у ко јој 
се „при ро да жи во та ис пи ту је у окви ру ин ди ви ду а ли стич ких кон тем пла ци ја, 
лир ских ис по ве сти и уну тра шњих мо но ло га“ (208). Ова про ме на пер спек-
ти ве пи сца из раз је из ме ње них дру штве них од но са у ен гле ском дру штву, 
про до ра љу ди из ни жих сло је ва у дру штве ну ели ту и из ме не дру штве не 
ди на ми ке уоп ште. У ро ма ни ма „гнев них мла дих љу ди“, гру пе ро ма но пи са ца 
у ко јој су би ли Алан Си ли то, Кин гсли Еј мис и Ен гас Вил сон и Џон Озборн, 
из ме ђу оста лих, но ва дру штве на си ту а ци ја до би ја пу ни из раз. У том кон тек-
сту Ко ље вић го во ри о ро ма ни ма Еј ми са, Ке ри ја, Гол дин га, Сно у и ја и оста-
лих пи са ца ко ји су ства ра ли у по сле рат ном пе ри о ду. Ко ље вић за кљу чу је да 
је по вра так со ци јал ном ро ма ну у ен гле ској књи жев но сти из раз уве ре ња 
та да шњих пи са ца да се „жи вот и умет нич ко де ло гр че и усах њу ју у ва ку у му 
ин ди ви ду а ли зма“ (224), та ко да је по сле рат на ро ма неск на пер спек ти ва из раз 
умет ни ко ве „со ли дар но сти са сре ди ном и осе ћа ја при пад ни штва“ (224). У 
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есе ју о Џој су Ке ри ју Ко ље вић на ста вља да пи ше о ра зли ци из ме ђу „јед но-
знач ног. (ре а ли стич ког) и мно го знач ног (... ин те лек ту а ли стич ког или пе снич-
ког) на чи на пи са ња и струк ту ри са ња ро ма на“ (228). По то њу пер спек ти ву 
Ко ље вић на зи ва „лу ка вом..., иро нич ном кон тем пла ци јом“ (228), док је прет-
ход на, лир ска и не по сред на „бе за зле на“. „Лу ка вост“ је, твр ди Ко ље вић у 
есе ју о Џој су Ке ри ју по че ла да пре ти у де ли ма аван га ри ста да угро зи ра и сон 
д’е тре ро ма на и књи жев но сти уоп ште. Три ло ги ја Џој са Ке ри о ја пред ста вља 
пи о нир ски по ку шај вра ћа ња бе за зле но сти ре а ли стич ке пер спек ти ве у ро ма-
неск ни свет, кроз сли ка ње „ши ро ке дру штве не па но ра ме... дру штве них и 
мо рал них вред но сти дру штва ко је се рас па да. Ре а ли зам у де лу Џој са Ке ри ја 
до би ја обе леж ја „лу ка во сти“, јер је у окви ри ма де скрип ци је дру штва и све та 
уне та пси хо ло шка пер спек ти ва на осно ву сли ка ња све та и ли ко ва у њи хо вој 
ве чи то флу ид ној ег зи стен ци ји, „на ру бу пси хо ло шке и исто риј ске ре ла тив-
но сти на ко ме сли ка ствар но сти по чи ње да ти тра и да до би ја обри се при ви да“ 
(229). Но ви ре а ли зам у ен гле ској књи жев но сти у Ке ри је вом де лу ује ди њу је 
ре а ли зам и ин те лек ту а ли зам у но ву пот пу ни ју пер спек ти ву по сма тра ња 
све та. 

У збир ци есе ја Ху мор и мит (1968) Ко ље вић пред ста вља мит као упо-
ри ште ар хе тип ских свој ста ва људ ско сти пре ма ко ме је књи жев ност у не пре-
ста ном ди ја ло гу. Су че ља ва ње ми та са ис ку ством, а ка сни је и ро ман се са 
ствар но шћу пред ста вља основ ну умет нич ку стра те ги ју у из ра жа ва њу па-
ра док сал ног до жи вља ја све та ка кав ре пре зен ту је (мо дер ни) ро ман, „мит и 
ро ман са пред ста вља ју чвр сте тач ке сми сла ко је де ло пре и спи ту је и „из не ве-
ра ва“ (КО ЉЕ ВИЋ 1968: 10). Ко ље вић го во ри о Џој со вом Улик су под се ћа ју ћи 
на Ели о тов есеј о ње му. У овом есе ју Ели от ука зу је на мит ски по ре дак ства-
ри, као су прот ност не ре ду мо дер ног дру штва, али и тра чак на де да је мо гу ће 
ус по ста ви ти по но во ред у не ре ду. Ис ку ство се, ка же Ко ље вић, про ти ви том 
сре ђи ва њу и не пре ста но из не ве ра ва по ре дак и сми сао ко ји свет има у ми ту. 
Ро ма неск ни свет ко ји је уте ме љен у ис ку ству и сва ко днев ни ци не пре ста но 
иро ниј ски пре и спи ту је мит и ред. Не ки од при ме ра овог прин ци па би ли би 
ан ти ју на ци по пут Ле о пол да Блу ма и До на Ки хо та. Смех, ка же Ко ље вић, 
„ски да ове ју на ке са не бе са, чи не ћи их још по тре сни јим на зе мљи“ (10). 
„Ле о полд Блум нам ни је драг упр кос то ме што је сме шан, не го упра во за то“ 
(11). Ко ље вић за кљу чу је да упра во па ра докс из ме ђу ре да и не ре да, бес кра ја 
и ко нач но сти, ју на ка и ан ти ју на ка гра ди оквир за об ли ко ва ње фик тив ног 
све та у мо дер ном тек сту, чи ји глав ни мо тив, на кон из ла ска из „ра ја“ по ста је 
да се тра ги ка по сто ја ња пот чи ни ко мич кој све сти о сва ко днев ни ци жи вље ња“ 
(21). 

Пр ви есеј из ове збир ке по све ћен је До ну Ки хо ту, ју на ку ко га исме ва ју 
на сва ком ко ра ку“ (29), због не схва та ња да се чо ве ко ва во ља мо ра по ви но ва-
ти ре ал но сти „под лих дру штве них од но са“ (29). Сми сао Ко ље ви ће ве ана ли зе 
је да по ка же да док мит и ви те шки ро ман пред ста вља ју не га ци ју ма те ри-
јал не ствар но сти, мо дер ни ро ман се ну жно хва та у ко штац са њом – оту да 
ње го ва тра ги ка и ње го ва ко ми ка. 
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Рас крин ка ва ње мит ског по рет ка и ро ман си јер ског иде а ли зма у схва-
та њу све та ис по ља ва се као па ро ди ја у ро ма ни ма о ко ји ма го во ри ау тор, од 
Сер ван те са до Џој са. У Стер но вом Сен ти мен тал ном пу то ва њу овај па ра-
докс ис по ља ва се као јук ста по зи ци ја „не ке ба нал не ства ри и круп них зна-
че ња ко је људ ска свест у њој от кри ва“ (82). Ко ље вић утвр ђу је да је па жња 
ко ју Стерн по све ћу је „нео ме ђе ном ду ху чо ве ко вих уну тра шњих кре та ња“ 
(83), ко ји се ис по ља ва у сит ни ца ма сва ко днев ни це упра во оно што је мо дер но 
у Стер но вом тек сту, да је уну тра шњи свет ва жни ји од опи са спо ља шњег, да 
де вој ка са са тен ским нов ча ни ком „из Стер но вог за пи са о Па ри зу мо же би ти 
ва жни ја, од ка те дра ле Нор тер дам, „да мр тав ма га рац мо же би ти по уч ни ји 
не го жи ви фи ло зоф“ (84), јер се у овим „ба нал ним сит ни ца ма“ ис по ља ва ју 
ком плек сна ди на ми ка ју на ко ве све сти. Ва жност уну тра шњег све та је истин-
ска Стер но ва те ма ко ју пи сац ис тра жу је кроз оби ље де скрип тив них тек сто-
ва о ствар но сти. Стер но во хра бро по и гра ва ње са ва жним те ма ма, ап сурд но 
из вр га ва ње ло ги ке и ве ли ких те ма, жи во та и смр ти, из не на ђе ње и сло бо да 
оства ре на у ко мич но сти па ра док са из ме ђу при ви да зна ча ја и при ви да ба нал-
но сти си ту а ци је.

При вид, као на чин фи гу ра ци је па ра док са у фик тив ном све ту струк туи-
ра и Бај ро нов уни вер зум. У тек сто ви ма Бај ро на, на при мер, уо ча ва се „мај-
стор ство дво стру ког то на“, тен зи ја из ме ђу при ви да оно га што „из гле да и 
оно га што ствар но је сте“ (101). Бај рон ства ра у окви ру ши ре ро ман ти чар ске 
ви зи је Кол ри џа у Ста ром мор на ру, Вор дсвор та у ле по ти пеј за жа и бо лу 
ње го вог уну тра шњег до жи вља ја, Кит са, у ода ма, из ме ђу ле по те и веч но сти 
умет но сти и тра гич но сти људ ске про ла зно сти и Ше ли ја, код ко га је ве тар 
и сим бо лич ни ве сник но вог жи во та и „дах је се њег би ћа“ (103). Ро ман ти ча-
ри, пре све га Бај рон, пи шу о „тра ги ко ме ди ји људ ског по сто ја ња у ко ме је 
бол пра ви из вор све сти“ (124). У фик тив ном све ту, кроз па ра докс и иро нич-
но са гле да ва ње ствар но сти ис по ља ва се истин ска тра ги ка ег зи стен ци је. На 
при мер, у Дон Жу а ну, ко мич ни „за вод ник ко ји ни је за пра во ни кад ни ког ни 
за вео“ све до чи о тој тра ги ко ме ди ји људ ске ег зи стен ци је.

Ди кен сов свет Ко ље вић ана ли зи ра на осно ву ње го ве соп стве не по ли тич-
ке пер спек ти ве. Ди кенс ства ра из по тре бе „от кри ва њем мо рал ног сми сла у 
оно ме што се зби ва“ (138). Ди кен сов ху мор је за пра во гро те ска, ко ја је уте-
ме ље на у „стра вич но сти сва ке ка ри ка ту ре“ (139). Стра ва и гро те ска из ра сли 
су из „Ди кен со ве емо ци о нал не пер цеп ци је да не што ни је у ре ду“ (139) у све-
ту ко ји га окру жу је. Ди кенс ства ра гро теск не ли ко ве, ко ји се од ли ку ју „фан-
та стич ном на стра но шћу“, ви ше из стра ха не го из на де у дру штве не про ме не 
у ко ји ма се ис по ља ва „Ди кен сов гнев“ због „дру штве не и мо рал не из о па-
че но сти“ (139). Нај ком плек сни јим де лом Ди кен со вог опу са Ко ље вић сма тра 
Ве ли ка оче ки ва ња у ко ме се „дру штве на сли ка огле да као иро нич на ро ман-
са јед не људ ске ин ти ме“ (142). Ди кен сов ге ни је ства ра текст па ра док са чи ју 
уну тра шњу ло ги ку Ко ље вић опи су је та ко ђе па ра док сом у са мом ис ка зу као 
„лу цид ност ира ци о нал ног“ (161).
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Пор трет јед не да ме Хен ри ја Џеј мса Коље вић ана ли зи ра у овој збир ци 
у све тлу Џеј мсо ве соп стве не осе ћај но сти и ро ман тич них ви зи ја. У Џеј мсо-
вом де лу „иро ни ја ро ман се“ при ка зу је се кроз су дар са вр шен ства ро ман тич-
них ви зи ја и ствар но сти све та у ко ме се оства ру ју. Овај су коб пред ста вљен 
је рад њом у цен тру ко је се на ла зи хе ро и на, та ко да се тра гич ни су коб ви-
зи ја ис по ља ва као тра гич на суд бна ју на ки ње, као и ци ви ли за циј ски не склад 
из ме ђу две све та, Аме ри ке и Евро пе. 

О фик тив ном уни вер зу му То ма са Ма на Ко ље вић пи ше ка ко би ус по ста-
вио па ра ле лу са све том ен гле ског мо дер ни зма, Џој са и Ели о та, и као увод 
у рас пра ву о „вар љи во сти Џој со вих ре чи“ у ко ме го во ри о Пор тре ту умет-
ни ка у мла до сти као о ро ма ну о „од но су је зи ка и ис ку ства“. „Тра ги ко ме ди ја 
ко ју оства ру је сва ка ро ман са у су ко бу са ствар но шћу“ (204) у Џој со вом Пор-
тре ту се ре а ли зу је у је зи ку, та ко да се и Џој сов ху мор ре а ли зу је у дис кур су 
као „иро ни ја па те тич не ду хов не мо ћи“ (205). Док се иро нич на цр та ис ка зу је 
у ње ном при ви ду да је свет мо гу ће „ис ка за ти“ ре чи ма. Иро ни ја Сти ве но ве 
(не)мо ћи над све том до сти же вр ху нац у Улик су, ње го во „ја ло во ду хов но 
са мо љу бље“ и за гле да ност у бо гат ство иде ја у се би“ иро ниј ски се из об ли-
чу ју у „са мо по ри ца ње“: Сти ве но во „ин те лек ту ал но са мо љу бље по ста ло је 
та ко, сма тра Ко ље вић, „естет ски култ“ ко ји се „оту ђио од све та“ услед не мо-
гућ но сти да му се „ду хов но на мет не“ (216). О Е. М. Фо сте ру Ко ље вић пи ше 
као о ве чи том скеп ти ку ко ји „сум ња у соп стве ну сум њу“ (227). У ли ко ви ма 
сво је про зе Фо стер раз об ли ча ва па тос и илу зи ју ин те лек ту а ли зма (237). 
По тре ба да се ин те лек том, зна њем и осе ћај но шћу овла да ис ку ством до би ја 
тра гич ну ди мен зи ју у Фо сте ро вом све ту у по ку ша ју да се „ра све тле пе ћи не 
људ ском све тло шћу“ и да се са гле да ју у од но су пре ма „не кој ху ма ни зо ва ној 
ви зи ји зна че ња и по рет ка“. Овај по ку шај веч ног пре и спи ти ва ња по ста је „сам 
се би мо рал на нор ма и до сти же тра гич но до сто јан ство у сво јим осу је ће њи ма“ 
(241). 

Па ра док си из ме ђу ре пре зен та ци ја све та у ми то ви ма, ко ји и да ље оста-
ју из раз „не ких ду бљих и трај них ду хов них по тре ба“ и ко ји се упра во због 
то га „ну де па ро ди ји“, с јед не стра не и умет но сти с дру ге, основ на је цр та 
умет нич ке ви зи је у мо дер ном де лу чи јим об ли ко ва њем Ко ље вић на ста вља 
да се ба ви у сле де ћој збир ци есе ја Хи ро ви ро ма на (1988). У овој збир ци Ко-
ље вић про ши ру је те мат ски опус и уво ди рас пра ву о глав ним те ма ма ко је 
за о ку пља ју књи жев ну кри ти ку два де се тог ве ка – те ма ма ре а ли зма у ро ма ну, 
ау тен тич но сти ства ра ла штва, де тек ци је и оп стан ка ау тор ског гла са у ро ма-
неск ном све ту и раз ли ка ма у ства ра њу фик тив ног све та де ла у ства ра лач ким 
епо ха ма као што су кла си ци зам, ро ман ти зам, вик то ри јан ство и мо дер ни зам 
у ен гле ској и аме рич кој књи жев но сти. Ко ље вић сво ја ис тра жи ва ња ро ма не-
ск ног све та за сни ва на ши ро ком књи жев ном кор пу су ко ји об у хва та по чет ке 
ро ма на у ен гле ској књи жев но сти, Де фоа и Фил дин га, пре ко вик то ри јан ских 
ка нон ских де ла, Те ке ри ја и Ди кен са, за тим пре ко гра нич них си ту а ци ја реа-
ли стич не књи жев но сти у ства ра ла штву Кон ра да и Ло рен са, па све до ства ра-
ња пот пу но дру га чи јег на ра тив ног уни вер зу ма у де ли ма ви со ког мо дер ни зма, 
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Вир џи ни је Вулф и Ви ље ма Фок не ра, да би сво је ис тра жи ва ње за вр шио 
пост мо дер ни стич ким ства ра ла штвом Сал ма на Ру жди ја. 

Је дан од пр вих про бле ма о ко ји ма Ко ље вић го во ри је сте на чин на ко ји 
се оства ру је ре а ли зам у ен гле ском ро ма неск ном ства ра ла штву. Ко ље вић 
по ла зи од „мит ских“ по че та ка ен гле ског ро ма на, Ро бин со на Кру соа и То ма 
Џон са у ко ји ма су пи та ња ау тен тич но сти рад ње и „исти не“ књи жев ног по-
ду хва та пи сци ве зи ва ли за ствар но сну ве ро до стој ност ис при по ве да не при че: 
при ча је би ла исто вре ме но „але го риј ска и исто риј ска“, као про из вод „на по-
ра да се ве ли ке од суд не те ме жи во та и исто ри је об ли ку ју у ма те ри ја лу и 
са гле да ју у пер спек ти ви сит не људ ске сва ко днев ни це“ (КО ЉЕ ВИЋ 1988: 17). 
Је дан век ка сни је, у вик то ри јан ско до ба, ен гле ски ро ман се, сма тра Ко ље вић, 
раз ли ку је по све ра ди кал ни јем „кри тич ком ре а ли зму“. Ве ро до стој ност се 
ви ше не ве зу је за исто риј ску тач ност, иа ко ће им пе ра тив исто риј ске пре ци-
зно сти вла да ти фик тив ним све том још не ко ли ко ду гих де це ни ја, већ за 
ма нир тач ног пре но ше ња гор ких ис ку ста ва ствар ног све та. Ро ма ни овог 
пе ри о да не за вр ша ва ју се срећ но оба вље ном ми си јом или срећ ним бра ком, 
већ „об ра чу ном са на лич јем по сто је ћег све та“, ен гле ска књи жев ност пи ше, 
сма тра Ко ље вић у де ли ма Ди кен са, Те ке ри ја и Брон те о „ау тен тич ној и пу-
ној ре ак ци ји на не да ће ствар но сти“ (21). Као су шти ну вик то ри јан ског схва-
та ња ре а ли зма у књи жев но сти Ко ље вић ис ти че Те ке ри је ву ре че ни цу: „Ако 
исти на ни је увек при јат на она је бар нај бо ља“ (21). 

При чу о ре а ли зму у ен гле ском ро ма ну Ко ље вић по чи ње есе јем о Да-
ни је лу Де фоу, чи ју вер зи ју ре а ли зма на зи ва оп се нар ском. Де фо о во де ло, 
сма тра ау тор, пред ста вља „пр во и јед но од нај зна чај ни јих по гла вља при че 
о ен гле ском ро ма ну“ (34). Сна га Де фо о вог ре а ли стич ког тек ста ни је у „по-
мор ско-тр го вач ком окви ру при че“ ни ти је у опи си ма дру штве ног и еко ном-
ског би ћа епо хе, већ у Де фо о вом при по ве дач ком уме ћу ко је ус пе ло да (оп се-
нар ски) ство ри, до ча ра сли ку „мен та ли те та јед не епо хе“ (40) илу стру ју ћи је 
жи во том Ро бин со на Кру соа, ње го вом сва ко днев ни цом, се ја њем, пољ ским ра-
до ви ма, по гре шним еко ном ским про це на ма, са мо ћом, стра хом и очај нич ком 
по тра гом за од го во ри ма у ве ри. У Ро бин со ну Де фо „опред ме ћу је људ ску 
са мо ћу“ (45), као да се обра ћа пре све ту „пост-каф ки јан ске и пост-ка ми јев-
ске ли те ра ту ре“ не го сво јим са вре ме ни ци ма“ (45). Јед но став но шћу опи са ног 
у ре пре зен та ци ји ствар но сти, Де фо у тек сту ства ра „ха лу ци на тор ну ствар-
ност“ (47), иро ниј ски по сре до ва ну ствар ност ко ја за пра во пред ста вља ме та-
фо ру ствар ног све та. 

У есе ју о Хен ри ју Фил дин гу, Ко ље вић го во ри о осам на е сто ве ков ној 
скло но сти сен ти мен тал ним те ма ма. Љу бав и брак су код нај бо љих пи са ца 
ове епо хе, ка кав је не сум њи во Хен ри Фил динг те ме књи жев не пр о бле ма ти-
за ци је. Пре у зи ма ју ћи ове са др жа је као до ми нант ну ка рак те ри сти ку епо хе, 
кроз чи ју при зму се оства ру је у ве ли кој ме ри ре а ли стич ки текст, пи сци 
по пут Ри чард со на и Фил дин га их уоб ли ча ва ју у осо бе ни при по вед ни ма нир. 
На и ме, „Фил динг не пи ше ро ман су. Он не из ми шља не ки ла жни свет да 
би нам по ка зао да у ње му мо же по сто ја ти ’пра ва’ љу бав. Али не пи ше ни 
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ан ти ро ман су ко ја по ка зу је да је ствар ност не ми нов ни по раз људ ских сно ва.“ 
(59). Ко ље вић сма тра да је Фил динг на чи нио ис ко рак ка но вој епо хи, из уско-
гру до сти те мат ског и мо рал ног про вин ци ја ли зма и оце њу је да би се Фил-
дин гов по сту пак у де лу мо гао сма тра ти „суб вер зи јом мо рал ног по рет ка 
јед не епо хе“ (73). 

Сле де ћи есеј ба ви се нео че ки ва ном по ја вом де ла То ма са Стер на ме ђу 
ро ма но пи сци ма осам на е стог ве ка ко ји је „лу тао с ра до зна ло шћу и сме ло шћу 
пи о ни ра пу те ви ма тог про мен љи вог, не зна ног и нео ме ђе ног ду ха чо ве ко вих 
уну тар њих све то ва“ (77). Есеј го во ри о Стер но вом тек сту ал ном екс пе ри-
мет ну у гра фич ком и кон цеп ту ал ном сми слу, раз би ја њу идеј них и мо рал них 
кон вен ци ја вре ме на, а по себ но оба ве зе при по ве да ча да се по ви ну је за ко ни-
то сти ма хро но ло ги је и ка у зал но сти. Стер нов текст оста је, ипак у окви ру 
ре а ли стич ке кон вен ци је ру ко во де ћи се те мом ап сур да као „крај њим ап сур-
дом ра ци о на ли зма, ап сур дом сло бод не ми сли“ (92). 

У есе ју о Ор кан ским ви со ви ма Ко ље вић пи ше о гра нич ним си ту а ци-
ја ма ре а ли зма ко ји пред ста вља ју свет као двој ство, у ко ме је по ред сва ко днев-
ног при сут но и сви ре по, бру тал но и „кур јач ко“ пер со ни фи ко ва но у ли ку 
Хит кли фа. Текст овог ро ма на, сво јим је зи ком, ко ји исто вре ме но пред ста вља 
ње го ва зна че ња при бли жа ва се мо дер ни стич ком иде а лу је дин ства фор ме 
и сми сла. Док пре ци зно шћу опи са, то по граф ском из ве сно шћу и по што ва њем 
хро но ло ги је сле ди прин ци пе ре а ли стич ког при по ве да ња. Ко ље вић се ба ви 
пре све га суб вер зи јом вик то ри јан ске мо рал не па ра диг ме оли че не у стра сној 
љу ба ви Хит кли фа и Ка та ри не. Ко ље вић се ба ви и вик то ри јан ском кри тич-
ком ре цеп ци јом ове „чу до ви шне књи ге“ (101). Двој ност ко ја пред ста вља прин-
цип на мно гим ни во и ма у де лу пред ста вља из раз уну тра шњег кон флик та 
у све сти. Двој ност је и од ли ка при по вед ног по ступ ка и ра ди кал ног ре а ли-
зма вик то ри јан ске књи жев но сти. Упра во сто га текст и свет ро ма на Ор кан ски 
ви со ви пред ста вља из у зе тан и је дин ствен из раз ду ха епо хе ко ји на ја вљу је 
дво стру ку при по ве дач ку пер спек ти ву као је дан од нај ва жни јих прин ци па 
мо дер ног при по ве да ња. При по ве дач ка пер спек ти ва у ро ма ну Ор кан ски ви-
со ви опо на ша дво пол ну при ро ду пси хе, кон цеп та из ко га про ис ти чу све 
дру ге двој но сти у ро ма ну ко ји је „о не жно сти људ ске ду ше о ко јој го во ре 
то ли ка на си ља“ (124). Еми ли Брон те је об ја вив ши са мо је дан ро ман сва ка ко 
ме ђу нај ве ћим ви зи о на ри ма у вик то ри јан ској књи жев но сти. Осим Ор кан ских 
ви со ва, те ма есе ја о вик то ри јан ској књи жев но сти у овој збир ци је и Ди кен-
сов ро ман Ве ли ка оче ки ва ња. Ко ље вић пи ше о Ди кен со вој по тре би за от кри-
ћем мо рал ног сми сла као на че ла оно га што је сте и што се зби ва“ (127) и о 
„бе за зле но сти дру штве не кри ти ке ра не Ди кен со ве про зе“ (127). Пи сан из 
пер спек ти ве де ча ка, кон траст из ме ђу бе за зле но сти и су ро во сти ствар но сти, 
си ро ма штва, за тво ра, кла сног дру штва по ста је по себ но ви дљив. Ко ље вић 
пи ше о раз об ли ча ва њу вик то ри јан ског дру штве ног ли це мер ја чи стом иро-
ни јом за пле та у ко ме бо гат ство бив шег ро би ја ша пред ста вља оквир дру штве-
не по кре тљи во сти. Дру штве на сли ка у ро ма ну Ве ли ка оче ки ва ња оства ру је 
се као „иро нич на ро ман са јед не људ ске ин ти ме“ (131). Јер „ве ли ка оче ки ва ња“ 
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глав ног ју на ка Пи па, из ра жа ва ју дух епо хе, „ве ли ка оче ки ва ња вик то ри јан-
ског дру штва“ (130), та ко да „иро нич на ви зи ја јед ног лич ног сна“ пред ста-
вља су шти ну ду ха епо хе. 

У есе ју о Џо зе фу Кон ра ду Ко ље вић пи ше о Кон ра до вој на ра тив ној фи-
гу ра ци ји гра нич них си ту а ци ја, ис ку ста ва ствар но сти, ко је сво јом при ро дом 
на ме ћу мо рал не из бо ре. Кон ра дов жи вот по мор ца на мет нуо је те ме и до га-
ђа је у ко ји ма је ети ка ис по ље на у про сто ру ствар ног до га ђа ја у ко ме је, у 
по мор ском жи во ту ка кав је во дио Кон рад, смрт „та ко чу де сно бли ска жи-
во ту“ (159). Кон ра дов пу сто лов ни жи вот пру жио је ри зни цу из ко је је цр пла 
Кон ра до ва књи жев ност. У ње го вом уни вер зу му смрт је „крај ња сна га мо рал-
ног отре жње ња на ве ли ким стра ни ца ма Кер цо вог уми ра ња“ (159). Кон рад 
је на овај на чин пре те ча те ма ко је ће ка сни је у то ку два де се тог ве ка ин спи-
ри са ти књи жев ност ег зи стен ци ја ли зма. Кон рад је, оце њу је Ко ље вић, уз Хен-
ри ја Џеј мса, „пр ви ве ли ки ви зи о нар та ко зва не ’ин тер на ци о нал не те ме’“ (153).

О овој збир ци у есе ји ма о Д. Х. Ло рен су и Вир џи ни ји Вулф Ко ље вић 
пи ше у све тлу оп стан ка ро ма на као жан ра. У есе ју о Д. Х. Ло рен су Ко ље вић 
пи ше о при ро ди ен гле ске књи жев но сти кроз ве ко ве да цр пе на тен зи ји ко ју 
ства ра „уну тра шња су прот ност пу ри тан ске мо рал не све сти“ (212). Та су прот-
ност ис по ља ва се у пре вас ход ној те жњи пу ри та на ца да ис ти чу ћи уло гу 
ра ци ја сла ве од го вор ност ин ди ви дуе за соп стве на де ла и по ступ ке и са мим 
тим то та ли тет сва ког би ћа, сло бод ног ума ко ји се про ти ви дог ми. С дру ге 
стра не, пу ри тан ски став, про ти ви се пре те ра ном ужи ва њу и пре пу шта њу 
за до вољ стви ма и са мим тим на ме ће огра ни че ња би ћу и ду ху. О овој уну тра-
шњој про ти ву реч но сти пу ри та ни зма Ко ље вић пи ше у ве зи са Ло рен со вом 
по тре бом да од ба ци огра ни че ња дог ми. Али ко ја? Шта за пра во угро жа ва 
спон та ност у из ра жа ва њу људ ске при ро де? У овом сми слу Ко ље вић схва та 
Ло рен со во оду ше вље ње ро ма неск ним жан ром, због то га што, ка ко Ло ренс 
схва та, а Ко ље вић пре но си, ро ман пре ва зи ла зи су прот ност и огра ни че ња 
жи во та ко ји су чо ве ку у дру штву на мет ну ти ци ви ли за циј ским нор ма ма. У 
ро ма ну се ис по ља ва пра ва људ ска при ро да јер текст пре ва зи ла зи „пи шче ва 
мо рал на огра ни че ња“ (214). Та ко ро ман по ста је по при ште ег зи стен ци јал не 
бор бе јер ну ди мо гућ ност „пре о бра жа ја жи во та“ (216), укла ња ња тен зи је 
ко ју на ме ће ис ку стве на ствар ност. Ко ље вић пи ше о Ло рен со вом ис пи ти ва-
њу ме ђу људ ских од но са у ро ма ни ма као пи та њу „суд бин ских ис пу ње ња и 
про ма ша ја“ (227). Ро ман је код Ло рен са огле да ло жи во та ко је убла жа ва, 
иа ко не ели ми ни ше огра ни че ња ко ја ци ви ли зо ва ни жи вот са ње го вим не-
у мит ним дог ма ма на ме ће уму. Екс пе ри мен тал ни текст Вул фо ве Ко ље вић 
на зи ва им пре си о ни стич ким јер се ком плек сни са др жај све сти мо же пред-
ста ви ти са мо им пре си јом и по је ди нач но шћу ис ку ства. „От кри ће“ у на чи ну 
пред ста вља ња ствар но сти, стра хо ва, не из ве сно сти, не мо гућ но сти, анк си о-
зност жи во та у те шком вре ме ну ра то ва, по ли тич ких и идеј них тур бу лен-
ци ја пр ве по ло ви не два де се тог ве ка. Вул фо ва је сма тра Ко ље вић про на шла 
на чин да пре не се у текст рит мо ве жи во та, њи хо ву „су штин ску не у хва тљи вост 
и нео д ре дљи вост“ (259). Та ко је ро ман у по ступ ци ма аван га рд не умет но сти 
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по чет ка два де се тог ве ка про на шао на чин да укљу чи у текст оно што је „не-
у хва тљи во и нео д ре дљи во“, а што ће ка сни је у то ку ве ка сле ди ти фран цу ски 
„но ви ро ман“, на при мер. 

У есе ју о Фок не ру Ко ље вић по сма тра Фок не ро во де ло као из раз исто-
риј ског раз во ја аме рич ког дру штва и кул тур не ат мос фе ре у окру же њу у ко ме 
је ро ђен 1897. го ди не. Дру ги кључ ни еле ме нат ко ји је до при нео ства ра њу 
Фок не ро ве ви зи је све та је сте бо ра вак у Па ри зу два де се тих го ди на два де-
се тог ве ка и та мо шњи су сре ти са Џој сом и дру гим пи сци ма европ ске аван-
гар де. Нај ва жни ја за Фок не ро во ства ра ла штво је, без об зи ра на све ово, 
од лу ка да поч не да ства ра у „сло бод ном, бес те жин ском ста њу ду ха“ (268). 
Фок не ров фик тив ни свет ко ји је са гра ђен у усло ви ма „ис пре ту ра не хро но-
ло ги је“ (273) и на су мич ног пред ста вља ња „по ло вич них и не пот пу них пер-
цеп ци ја, љу ди и до га ђа ја“, као низ „здро бље них ка мен чи ћа мо за и ка“ ре пре-
зен ту је „то та ли тет ра су ла све та... ра сап вре ме на, је зи ка и ка рак те ра, као и 
њи хо вих од но са, по ро дич ног и дру штве ног жи во та“ (273). При по вед ни по-
сту пак то ка све сти, та ко у Ко ље ви ће вом опи су, по ста је на не ки на чин ме-
та фо ра ха о тич ног све та ко ји се у умет нич ком тек сту опи су је.

На кра ју ове збир ке на ла зе се два есе ја о пост ко ло ни јал ним те ма ма, 
по тра ге за иден ти те том у све ви ше гло ба ли зо ва ном све ту осам де се тих го-
ди на два де се тог ве ка. Есеј о Џеј мсу Бол дви ну чи је де ло све до чи о дра ми 
ра си зма у Аме ри ци. Бол двин је, на и ме, унук ро бо ва ко ји је из гра дио „ху ма-
ни стич ко-ин ди ви ду а ли стич ку ори јен та ци ју“ про ти ве ћи се с јед не стра не 
бе лач кој кул тур ној и исто риј ској до ми на ци ји, а са дру ге „на ив ној иде а ли-
за ци ји цр на ца“ (288). Бол двин ства ра де ло као „ин ди ви ду ал ну тво ре ви ну“ 
ко ја се об ли ку је у „са мо ћа ма... и не за ви си од све та ко ји је об ли ку је“. Бол дви-
но во де ло је сто га ду бо ко ху ма ни стич ко и про же то пи та њи ма уни вер зал не 
људ ске дра ме. Иден ти тет ска про бле ма ти ка је за Бол дви на ван вре мен ска и 
уни вер зал на. О Сал ма ну Ру жди ју чи ји је ро ман Де ца по но ћи пре вео Ко ље-
вић пи ше о пре вас ход но ре а ли стич ној ба зи ма гиј ског ре а ли зма у Ру жди је вом 
де лу. Го во ри о „вар љи вој и не по у зда ној ли ни ји ко ја де ли фан та сти ку од исто-
ри је и ствар но сти“ (298). у Ру жди је вом де лу, у ко ме је ма ги ја део ствар но сти 
и као та ква ство ри ла је фик тив ни про стор за ро ма неск но ис тра жи ва ње су-
штин ских те ма ин диј ског жи во та, исто ри је и пост ко ло ни јал не ствар но сти. 

У епи ло гу збир ке, Ко ље вић го во ри о тра гич но сти Ха мле то вог „из бо ра“, 
ко ја ле жи у „под јед на ком ја ду“ и јед ног и дру гог об ли ка по сто ја ња, и би ти 
и не би ти. По на вља ју ћи људ ску бе ду са гле да ва ња све та, Ха млет ни је ни 
нео д лу чан, ни ко ле бљив, сма тра Ко ље вић, он се са мо ужа са ва над суд би ном 
све та ко ји „пре зи ре и про зи ре“ (343) и та ко из ра жа ва уни вер зал ну људ ску 
дра му ко ја ни је ве за на за епо ху, зе мљу и ис ку ство ствар но сти јед ног чо ве ка 
већ, сво јом ар хе тип ском му дро шћу, пред ста вља оп ште људ ску те му. 

Све то зар Ко ље вић про ни као је у сво јим кри тич ким есе ји ма у су шти ну 
ен гле ског би ћа из ра же ног у књи жев ним де ли ма од кла сиц зма пре ко ро ман-
ти зма и вик то ри јан ства до мо дерн зма и пост мо дер ни зма. У три де се так есе ја 
ко ји су са ку пље ни у ове три збир ке, Ко ље вић је ис по љио ду бо ко по зна ва ње 
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ен гле ског ду ха, тек ста и умет нич ког сти ла кроз ве ко ве, про ме на и на чи на 
на ко ји су се ме ња ли усло вље ни кул ту ро ло шким про ме на ма и ду хом епо хе, 
ме ђу за ви сно шћу иде ја ко је су, по себ но у два де се том ве ку про ди ра ле у ен гле-
ску књи жев ност спо ља. Иа ко се Ко ље вић увек за др жа ва на иде ја ма, исто ри ји 
и кон тек сту у чи јим окви ри ма су на ста ја ле по је ди не по е ти ке, те жи ште ње-
го вих есе ја увек је на са мом фик тив ном све ту де ла. Ако би смо тра га ли за 
до ми нант ним прин ци пом Ко ље ви ће вог кри тич ког угла из ко га је по сма трао 
умет нич ко де ло би ло би то за ла га ње за три јумф умет но сти, над ин те лек-
ту а ли змом. Су ми ра ју ћи свој став у збир ци Три јумф ин те ли ген ци је Ко ље вић 
ка же: „Иа ко се ро ман си је ри по не кад кре ћу... по ре ги о ни ма фи ло зо фи је... 
тре ну ци три јум фа њи хо ве ли те ра ту ре су тре ну ци три јум фа над њи хо вом 
фи ло зо фи јом... и оста ће ме ри ло ве ли чи не њи хо вих по ду хва та“ (42). 
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en glish wri ters and po ets. The pa per analyses three col lec ti ons of es says, The Tri umph 
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pre sents the le a ding ide o lo gi es of the se pe ri ods.
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UDC 821.111(73)-31.09 Delillo D.

Др Алек сан дра Ч. Ву ко тић

ОД ПО Е ТИ КЕ ШУ МА ДО ПО Е ТИ КЕ ТИ ШИ НЕ: 
МО ДЕР НА ИСТО РИ ЈА И НО ВИ ТРА ГИЧ НИ НА РА ТИВ

Рад пра ти раз вој исто риј ске све сти у ства ра ла штву аме рич ког 
пи сца До на Де Ли ла, од иде је исто ри је до при по ве дач ких по сту па ка 
ко ји ге не ри шу но ви тра гич ни на ра тив са вре ме ног дру штва. Је дан 
од основ них про бле ма у Де Ли ло вом ро ма неск ном све ту пред ста вља 
по сте пе но „уру ша ва ње“ при че под те ре том за стра шу ју ћих и не-
раз ја шње них зби ва ња у но ви јој исто ри ји. По зи ва ју ћи се на стил ске, 
те мат ске и кон цеп ту ал не про ме не у опу су овог ау то ра, по себ но на 
ње гов пре лаз са по е ти ке шу ма на по е ти ку ти ши не, рад ис пи ту је 
на ко ји на чин са вре ме на књи жев ност при сту па све би зар ни јим 
исто риј ским де ша ва њи ма, од Ке не ди је вог уби ства до 11. сеп тем бра. 

Кључ не ре чи: Де Ли ло, исто ри ја, при ча, атен тат на Ке не ди ја, 
11. сеп тем бар.

По чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка аме рич ки пи сац Фи лип 
Рот се по жа лио да са вре ме ни пи сци има ју те жак за да так да раз у ме ју и при-
ка жу на увер љив на чин аме рич ку ствар ност, ко ја „не пре ста но пре ва зи ла зи 
на ше та лен те“, те је у не ку ру ку сра мо та за „оскуд ну ма шту“ пи сца (ROTH 
1977: 34). На и ме, чи ни се да у јед ном тре нут ку за плет мо дер не исто ри је пре-
ста је да се по ви ну је Ари сто те ло вим прин ци пи ма ве ро ват но ће и ну жно сти, 
па по ста је не ве ро ват ни ји и од са ме фик ци је. На истом фо ну и ње гов су на род-
ник Дон Де Ли ло, је дан од во де ћих пи са ца да на шњи це, об ја шња ва да је „два-
де се ти век углав ном са чи њен од ап сурд них тре ну та ка и до га ђа ја” (DE LIL LO 
2004: 34), до да ју ћи да је пре лом ни тре ну так у ко ме ствар ност на ди ла зи 
има ги на ци ју за пра во атен тат на Џо на Ке не ди ја, „се дам се кун ди ко је су сло-
ми ле кич му аме рич ког ве ка“ (Li bra, 181), а атен та тор Ли Хар ви Освалд 
пре те ча на сил ни ка ко ји уби ством оси гу ра ва сво је ме сто у исто ри ји. Дру ги 
та кав тре ну так је 11. сеп тем бар, до га ђај ко ји на ја вљу је но ви тра гич ни на ра-
тив за но ви ми ле ни јум. До га ђа ји по пут ових ме ња ју исто риј ску свест, и ро-
ма неск ни свет До на Де Ли ла ка рак те ри шу стил ске, те мат ске и струк тур не 



про ме не у при сту пу исто ри ји у тре нут ку пре о бра же ња дру штва па ра но је 
у дру штво стра ха, под стал ном и ре ал ном прет њом од те ро ри зма. 

Ро ма ни До на Де Ли ла ду бо ко су уро ње ни у исто ри ју, та ко да се она у 
де ли ма овог ау то ра мо же пре по зна ти не са мо у те ма ти ци, већ и у на ра тив-
ним по ступ ци ма, ка рак те ри за ци ји, али и у са мој ат мос фе ри ро ма на. Де Ли ло 
у фи гу ри исто ри ча ра пре по зна је онај исти ства ра лач ки по тен ци јал као у 
фи гу ри ро ма но пи сца, а у струк ту ри при че стра те ги је на лик на ме ха ни зме 
исто ри о гра фи је. Но, то ипак не зна чи да би смо мо гли да из ве де мо за кљу чак 
да би се Де Ли ло ви ро ма ни мо гли ока рак те ри са ти као исто ри о граф ска ме та-
фик ци ја, у кљу чу те о ри је Лин де Ха чен. Нај пре, исто ри о граф ска ме та фик ци ја 
је по ста ла згод на де фи ни ци ја за ису ви ше ши рок спек тар ро ма на,1 а пре ко-
мер на упо тре ба овог тер ми на го то во да је до ве ла у пи та ње ње го во зна че ње 
и ме сто у са вре ме ној књи жев ној кри ти ци. Осим то га, при мет но је да да нас 
ме та фик ци о нал ност не озна ча ва исто што и код пи са ца ра ног пост мо де р ни-
зма – еле мен ти ме та фик ци је су при гу ше ни ји, суп тил ни ји и те же уоч љи ви,2 
а иде ја о исто ри о гра фи ји као ре кон струк ци ји ко ју ка рак те ри шу исто вет ни 
на ра тив ни по ступ ци као у ро ма ну углав ном се ве зу је за по след ње де це ни-
је два де се тог ве ка. За то са вре ме на књи жев ност тра га за но вим стра те ги ја ма, 
ко је до дат но по ме ра ју гра ни це на ше пер цеп ци је ствар но сти, а пи сци по пут 
До на Де Ли ла до но се не ке ал тер на тив не при ка зе но вог ста ња све сти, док 
при том не за не ма ру ју прет ход ну тра ди ци ју, већ се на њу на до ве зу ју.

Па ра ле ле ко је Де Ли ло не пре ста но ус по ста вља из ме ђу исто риј ског и има-
ги на тив ног дис кур са, да кле, има ју ви ше стру ку функ ци ју. Са јед не стра не, 
Де Ли ло исто ри ју и фик ци ју, по пут Хен ри ја Џеј мса, по сма тра као ди сци пли-
не чи ји је за да так да илу стру ју „про шлост људ ске ак ци је“ (ЏЕЈМС 2012: 53), 
људ ско ис ку ство, и на тај на чин уне су осе ћај сми сла и ло ги ке у свет ап сур да. 
С дру ге стра не, у ро ма ни ма је увек на гла шен ства ра лач ки прин цип, иде ја 
о то ме да се про шлост упри зо ра ва њем из но ва кре и ра. Ау тор и сам ка же: 
„Ако не мо же мо да про на ђе мо ре ше ње, хај де да га за ми сли мо“ (Don De Lil lo 
1991), и упра во умет нич ка има ги на ци ја обе ћа ва спас, из ба вље ње из ха о са 
и бе сми сла.

1. „АУ РА АТЕН ТА ТА“. У есе ју Моћ исто ри је Де Ли ло на во ди: „Ро ман ће 
увек ис пи ти ва ти не по зна те ма ле кут ке људ ског ис ку ства. Али ту је и маг нет-
на си ла јав них до га ђа ја и љу ди ко ји сто је иза њих“ (DE LIL LO 1997). Цен трал на 

1 О то ме оп шир ни је у: DU VALL 2012: 3; ELI AS 2012: 24. 
2 Су прот но ра ни јим ме та фик ци о нал ним стра те ги ја ма ого ља ва ња на ра тив не струк ту-

ре и фик ци о нал но сти кроз раз ли чи те за вр шет ке ро ма на или отво ре но раз би ја ње илу зи је, 
у са вре ме ним ро ма ни ма осет но је на мер но при кри ва ње на ра тив не струк ту ре, по узо ру на 
стра те ги је ко је тра ди ци о нал но ко ри сти исто ри о гра фи ја – Ма ри-Лу из Кол ке та кав по сту пак 
на зи ва „но вим (ме та)ре а ли змом“, а Еј ми Ела јас „пост мо дер ном ме та фик ци јом“ (KOHLKE 2004: 
156; ELI AS 2012: 15–29). 
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оса Де Ли ло вог ро ма на че сто је та кав до га ђај ко ји за пра во до во ди до про-
ме не исто риј ске све сти: у Ва ги (Li bra, 1988) је то уби ство Џо на Ке не ди ја, у 
Под зе мљу (Un der world, 1997) по бе да Џа јант са и со вјет ска ну кле ар на про ба, 
у Па да чу (Fal ling Man, 2007) 11. сеп тем бар, док рат у Ира ку пред ста вља не-
ви дљи ви цен тар у ро ма ну Тач ка Оме га (Po int Ome ga, 2010). Ипак, ка ко је 
ра ни је по ме ну то, атен тат на Ке не ди ја је за До на Де Ли ла нај ве ћа пре крет-
ни ца у аме рич кој исто ри ји, јер је упра во то вре ме ка да је, пре ма ре чи ма овог 
ау то ра, „[к]ултура не по вер љи во сти и па ра но је по че ла да се раз ви ја, ути сак 
тај не ма ни пу ла ци је исто ри јом, и тај осе ћај се по ја чао то ком де це ни ја, од Да-
ла са до Ви јет на ма до Во тер геј та до пре двор ја Ира ка“ (DE LIL LO 2004: 32), и 
сто га се че сто про на ла зи у ње го вим ро ма ни ма, као те ма, мо тив или омаж. На 
при мер, Де Ли лов де би тант ски ро ман Аме ри ка на (Ame ri ca na, 1971) за вр ша-
ва се сво је вр сним „хо до ча шћем“ глав ног ју на ка Деј ви да Бе ла у Да ла су, где 
пре не го што се укр ца на лет за Њу јорк оби ла зи ме ста ко јим се кре та ла 
Ке не ди је ва де ле га ци ја на дан атен та та, бол ни цу у ко јој је Ке не ди пре ми нуо 
и ме сто са ко га је Освалд пу цао: 

Ују тро сам се упу тио ка за па ду дуж Глав не ули це у цен тру Да ла са. 
Скре нуо сам де сно у Ули цу Хју стон, ле во у Ули цу бре сто ва и при ти снуо 
си ре ну. Ни сам је пу штао док сам про ла зио по ред Школ ског скла ди шта 
књи га, пре ко Деј ли Пла зе и ис под тро стру ког под во жња ка. Не пре ста но 
сам тру био по Ули ци Сте монс и код Бол ни це Пар кланд. Стао сам на Лав 
Фил ду и ку пио по клон за Ме ри (377).

На ду гом про пу то ва њу кроз аме рич ки Сред њи за пад, ко је об у хва та 
нај ве ћи део овог ро ма на, Деј вид, мла ди ди рек тор те ле ви зиј ске мре же, по-
ку ша ва да се су о чи са соп стве ном про шло шћу, али пу то ва ње очи глед но не 
мо же би ти ком плет но без са гле да ва ња ши ре сли ке, за јед нич ке про шло сти 
и исто риј ског на сле ђа сим бо лич но при ка за них у јед ном од нај тра у ма тич ни-
јих тре ну та ка у аме рич кој исто ри ји ка да је тра гич но на стра дао Џон Ке не ди, 
по пу лар ни пред сед ник и ико на са вре ме не кул ту ре. За то Деј вид од ла зи у Да-
лас, пан дан да на шњој Нул тој тач ки у Њу јор ку (Gro und ze ro), у не ку вр сту 
обр ну тог све ти ли шта, где же ли да обе ле жи све ча ност тре нут ка на свој на-
чин, да тру бе ћи у си ре ну ода по шту тра гич но на стра да лом пред сед ни ку, 
али и чи та вом до га ђа ју ко ји је то ли ко сна жно од јек нуо ши ром све та. За вр шни 
ре до ви Аме ри ка не та ко пред ста вља ју не ку вр сту про ло га ко ји на ја вљу је 
исто риј ску те му ко ја ће се спо ра дич но по на вља ти у на ред ним де ли ма, као 
у ро ма ну Run ning Dog (1978), где јед на ју на ки ња де вет го ди на не мо же да 
пре ста не да чи та Из ве штај Во ре но ве ко ми си је ко јим је за кљу че на ис тра га 
о атен та ту на Ке не ди ја, за тим у ро ма ну Бе ли шум (Whi te No i se, 1984), у ко ме 
се ја вља у ви ду па ро ди је аме рич ког дру штва, док у Ва ги не по ста не са мо 
сре ди ште ро ма на. Чи ни се, ме ђу тим, да Деј вид Бел ни је је ди ни ко ји тру бе ћи 
у си ре ну по ку ша ва да при зо ве ду хо ве про шло сти. Мо гу ће је да и сам ау тор 
на овај на чин пра ви лич ни омаж до га ђа ју ко ји га је „ство рио“ – на и ме, упи тан 
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да ли би у сво јим де ли ма из ми слио атен тат на Ке не ди ја да се ни је до го дио, 
Де Ли ло у јед ном ин тер вјуу ка же: „Мо жда је то ство ри ло ме не [...] Та ко да 
је мо гу ће да не бих по стао ова кав пи сац да ни је би ло атен та та“ (DE CUR TIS 
2005: 56). 

За и ста, Де Ли ло ће у мно гим по то њим ро ма ни ма ис ти ца ти ва жност овог 
исто риј ског до га ђа ја ко ри сте ћи раз ли чи те стра те ги је. У ро ма ну Под зе мље 
се, на при мер, атен тат по ре ди са по бе дом Џа јант са из 1951. го ди не:

[...] И та ко јој је Симс ис при чао о Том со ну и Бран ки и о то ме ка ко 
љу ди и да нас, че тр де сет го ди на ка сни је, по не кад за пи та ју јед ни дру ге: 
Где си био ка да је Том сон ис тр чао хо ме ра? Ис при чао јој је ка ко су не ки од 
нас за у ста ви ли тај тре ну так и са чу ва ли га вер но уоб ли че ног [...] о то ме 
ка ко су мно ги љу ди ко ји ни су би ли на тој утак ми ци твр ди ли да је су и 
ка ко су не ки од њих са свим искре но ве ро ва ли да су би ли та мо по што је 
у том до га ђа ју би ло до вољ но при та је не мо ћи да љу де на ве де да ве ру ју 
да су тог да на би ли на По ло Гра унд су, јер ка ко су ина че мо гли да све то 
осе ћа ју та ко сна жно на сво јој ко жи.

„Ми слиш, као оно с Ке не ди јем. Где сте би ли ка да је уби јен Ке не ди?“
Гла сик ре че: „Ка да је Џ. Ф. К. Био уби јен, љу ди су се за ву кли у ку ће. 

Гле да ли смо те ле ви зи ју у за там ње ним со ба ма и те ле фо ном раз го ва ра ли 
с при ја те љи ма и ро ђа ци ма. Али ка да је Том сон ис тр чао хо ме ра, љу ди 
су по хр ли ли на по ље. По же ле ли су да бу ду за јед но. [...] “ (97)

Од ло мак раз ма тра ути цај ва жних исто риј ских до га ђа ја на по на ша ње 
љу ди, ефе кат ко ји „при та је но“ моћ ни до га ђа ји, по пут спорт ске утак ми це, и 
цен трал ни исто риј ски до га ђа ји, као што је атен тат на пред сед ни ка, про из-
во де у људ ској све сти. Та кви до га ђа ји по ста ју ва жне вре мен ске од ред ни це, 
они по ве зу ју и ма пи ра ју про сто ре се ћа ња, до гра ни це ка да гу бе ста тус до-
га ђа ја и све ви ше по чи њу да се по сма тра ју као до жи вља ји. Том со нов хо у мран 
и атен тат на Ке не ди ја пре ва зи ла зе сфе ру ко лек тив ног пам ће ња и пре ра ста ју 
у ду бо ко лич не до жи вља је, и сто га их ју на ци „осе ћа ју та ко сна жно на сво-
јој ко жи“, као да су им при су ство ва ли, те о њи ма још ду го ис пре да ју при че 
и ле ген де. 

Сме ште на у исту ра ван, у про стор се ћа ња свих ју на ка у ро ма ну, ова два 
на из глед не по ве зи ва исто риј ска до га ђа ја ко ја су иза зва ла раз ли чи те ре ак-
ци је – из ла зак на ули це, од но сно по вла че ње у до мо ве – у су шти ни има ју 
исто вет ну функ ци ју – да исто ри ју при ка жу као про стор за јед ни штва и по-
ве за но сти са дру ги ма. Ро ман ко ји на раз ли чи те на чи не су ге ри ше да је „све 
по ве за но“, не пре ста но ус по ста вља па ра ле ле из ме ђу на су мич них до га ђа ја и 
по ја ва, па та ко по бе ду Њу јорк џа јант са у Под зе мљу пра ти и сен ка ну кле ар-
не екс пло зи је, ко ја на из глед ни је ни у ка квој ве зи са спорт ским до га ђа јем 
– је ди но што ова два до га ђа ја по ве зу је, ре кло би се, је сте то што су се до го-
ди ли на исти дан – тре ћег ок то бра 1951. го ди не. Ме ђу тим, су прот ста вља њем 
ра зно род них до га ђа ја ау тор за пра во до ча ра ва свој умет нич ки до жи вљај, 
од но сно „осе ћај“ исто ри је као за јед нич ког по ља зна ња на ко ме се те ме љи 
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људ ско ис ку ство. Исти по сту пак ће по но ви ти и у ро ма ну Па дач, ка да пи та ње 
„Где сте би ли кад се то до го ди ло?“ (112) при зи ва у се ћа ње не са мо стра вич не 
тре нут ке те ро ри стич ког на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар, већ и дру ге 
ва жне тре нут ке у исто ри ји об ра ђе не у прет ход ним ро ма ни ма, ко ји по пут 
Том со но вог хо у мра на и атен та та на Ке не ди ја про ди ру „не где под ко жу“ 
(Па дач, 119) и по ста ју део за јед нич ког се ћа ња. 

Због ау то ро вог по на вља ња чи та вих ре че ни ца и сли ка из ро ма на у ро ман, 
што То мас Хил Шоб де фи ни ше као „на ра тив ни déjà vu“ (SCHA UB 2011: 75),3 
по пут ис ку ства ко је се „осе ћа на ко жи“ или ула зи „под ко жу“, на при мер, 
сти че се ути сак да Де Ли ло за пра во све вре ме пи ше је дан исти ро ман у ко ме 
исто ри ја по ста је ве ли ка ме та фо ра људ ског ис ку ства ко је, по ре чи ма Хен ри ја 
Џеј мса, „не ма гра ни ца и ни кад ни је пот пу но“, те „хва та у сво је тка ње сва ку 
че сти цу из ва зду ха“ (ЏЕЈМС 2012: 59–60). При по ве дач ки по ступ ци у ро ма-
ни ма До на Де Ли ла упра во ода ју ова кво мо дер ни стич ко ви ђе ње умет но сти 
пи са ња ро ма на, као и умет но сти уоп ште, у ко јој је ва жан сва ки по је ди нач-
ни ути сак о жи во ту.

У по ме ну том есе ју Моћ исто ри је Де Ли ло от кри ва ко је су пак ње га 
„че сти це из ва зду ха” на ве ле на раз ми шља ње о то ме да до га ђа ји раз ли чи тих 
раз ме ра и ва жно сти у исто ри о гра фи ји не рет ко до би ја ју јед нак про стор у 
људ ској све сти. Го во ре ћи о на чи ну на ко ји је до ла зио до по је ди них иде ја за 
ро ман Под зе мље, он у овом есе ју на во ди ка ко га је про у ча ва ње ар хи ва, из-
ме ђу оста лог, до ве ло до на слов не стра не Њу јорк тај мса од 4. ок то бра 1951, 
на ко јој су се на шла два та ква до га ђа ја, је дан до дру гог, са про прат ним тек стом 
исто вет не ду жи не – Џа јант си осва ја ју шам пи о нат и зло коб ни Со вје ти 
те сти ра ју атом ску бом бу. Он у по ме ну том есе ју ка же: „Шта сам уо чио у 
овим су прот ста вље ним до га ђа ји ма? Две вр сте кон флик та, раз у ме се, али 
још не што, мо жда ви ше ства ри [...] Нај пре, ме ђу тим, моћ исто ри је [...] Осе ћај 
исто ри је“ (DE LIL LO 1997). Та ко ће се ова на слов на стра ни ца на ћи у Под зе мљу, 
где ће по слу жи ти као по ла зна тач ка за да ља раз ма тра ња исто ри је као про-
сто ра за јед нич ког ис ку ства. У Под зе мљу се пре пли ћу при че ко је се чи не 
не спо ји вим, исто ри ја и кон тра и сто ри ја, ју на ци по пут ше фа ФБИ Ед га ра 
Ху ве ра, ко ми ча ра Ле ни ја Бру са, ико на по пу лар не кул ту ре Литл Ри чар да и 
Ми ка Џе ге ра, из ме ђу ко јих Де Ли ло про на ла зи чуд не али и чу де сне па ра ле ле 
ка ко би кроз свет сво јих ро ма на до ча рао моћ исто ри је, исти ну ко ја из ми че 
зва нич ним исто ри о гра фи ја ма. 

Мо гућ ност упри зо ра ва ња јед не та кве све о бу хват не исто ри је, ме ђу тим, 
до во ди се у пи та ње у за вр шним ре до ви ма Под зе мља, ка да го то во сви ли ко-
ви за у зи ма ју сво је ме сто у вир ту ел ном про сто ру, ко ји са мо на пр ви по глед 
под се ћа на за ми шље ну иде ал ну исто ри о гра фи ју ко ја ни шта и ни ко га не 
из о ста вља. Мо жда упра во ин тер нет, та огром на и не пре глед на ба за по да-
та ка у ко јој су сви ли ко ви за у век до ступ ни и ме ђу соб но по ве за ни ба нал ном 

3 Шоб ов де го во ри о по на вља њу у окви ру ро ма на Под зе мље, али би се ње го ва иде ја 
сло бод но мо гла при ме ни ти на чи тав Де Ли лов опус.
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ло ги ком ра чу на ра, по ка зу је сву ја ло вост иде је о мо гућ но сти ма сме шта ња 
исто ри је у окви ре при че. До слич ног за кључ ка во ди и ро ман Ва га, у ко јој 
ни Из ве штај Во ре но ве ко ми си је, ко ји по је ди ни кри ти ча ри сма тра ју пре те чом 
ком пју тер ских ба за по да та ка (HER BERT 2010: 292–293), ни оби ље чи ње ни ца 
и фо рен зич ких до ка за, ни су до вољ ни за за кљу чи ва ње при че. 

2. КРИ ЗА ПРИ ЧЕ И ПО Е ТИ КА ШУ МА. Де Ли лов опус, да кле, не ну ди спрем не 
од го во ре на не ра све тље на пи та ња у аме рич кој исто ри ји, по пут по за ди не 
Ке не ди је вог уби ства, бом ба шких на па да и ра то ва. Уме сто то га, чи та о ци се 
су о ча ва ју са оби љем „чи ње ни ца“, по лу ин фор ма ци ја и из ми шље них по да-
та ка, ко ји се че сто опи ру на ра тив ном устрој ству. Ка ко фо ни ја опреч них гла-
со ва, из ве шта ја и ана ли за, фо то гра фи ја и ви део сни ма ка у ро ма ни ма по пут 
Ва ге и Под зе мља мо гла би се ока рак те ри са ти као по е ти ка шу ма, не у ре ђе них 
и на из глед на су мич них ин фор ма ци ја ко је се не пре ста но сме њу ју са раз во јем 
но вих тех но ло ги ја. На овај на чин ау тор као да ими ти ра дис курс Из ве шта ја 
Во ре но ве ко ми си је, те „џој сов ске Књи ге о Аме ри ци“ и „ро ма на у ко ме ни шта 
ни је из о ста вље но“ (Li bra, 182), ко ји га у из ве сном сми слу оп чи ња ва. На и ме, 
ка ко на во ди у јед ном ин тер вјуу: „То је је ди ни до ку мент ко ји об у хва та све 
бо гат ство и лу ди ло и зна че ње овог до га ђа ја, упр кос то ме што из о ста вља 
то ну и по ма те ри ја ла“ (BE GLEY 1993). 

У оби му и рас пли ну то сти Из ве шта ја Во ре но ве ко ми си је Ше нон Хер-
берт пре по зна је „авер зи ју пре ма на ра тив ној ин тер пре та ци ји“ ко ја од сли ка-
ва пост мо дер ну не по вер љи вост пре ма ме та на ра ти ви ма (HER BERT 2010: 295), 
на во де ћи да Ва га, по пут Из ве шта ја Во ре но ве ко ми си је, укљу чу је мно штво 
до ку ме на та и де та ља ко ји не ма ју ја сан (при по ве дач ки) циљ (ИСТО: 301). И 
Сти вен Берн стин и Ар нолд Вајн стин у оби љу до ка зног ма те ри ја ла у Де Ли-
ло вом ро ма ну пре по зна ју „пост мо дер но на сле ђе“, од но сно „пре за си ће ност 
ин фор ма ци ја ма и пре оп те ре ће ност по да ци ма“ (BERN STEIN 1994; WE IN STE IN 
1993: 311). За по ме ну те кри ти ча ре Ва га пред ста вља од раз кул ту ре чи ње ни ца 
и „фо рен зич ких“ до ка за (HER BERT 2010: 291, 304), као и уве ре ње са вре ме ног 
чо ве ка да до ка зни ма те ри јал скри ва исти ну ко ја ће у бу дућ но сти иза ћи на 
ви де ло, уз по моћ тех но ло шког на прет ка. Ипак, ро ман Ва га је мно го ви ше 
од пу ког од ра за, и је дан од ње го вих основ них за да та ка је сте да пре и спи та, 
а не са мо да при ка же дух вре ме на. У есе ју Ау ра атен та та, ко ји је об ја вљен 
као пред го вор у до пу ње ном Пин гви но вом из да њу ро ма на Ва га, ау тор се 
пи та да ли уоп ште мо же би ти го во ра о спо зна ји ко нач не исти не у дру штву 
у ко ме на пред ни је тех но ло ги је не пре ста но по ни шта ва ју прет ход на са зна ња 
(DE LIL LO 2006: ix), те за пра во до во ди у пи та ње на уч ни ме тод ко ји у сре ди ште 
па жње ста вља исто риј ску чи ње ни цу као по чет ни, не по бит ни траг про шло сти. 
Нај ве ћа мањ ка вост та квог ме то да је сте не мо гућ ност да се све чи ње ни це, 
ко ји ма се при да је јед на ко зна че ње, по ста ве у оквир на ра тив не струк ту ре, 
што се да нас сма тра основ ним на чи ном про ми шља ња про шло сти. Дру гим 
ре чи ма, про блем је у од су ству при че кроз ко ју са гле да ва мо су шти ну исто-
риј ских де ша ва ња и пре но си мо ис ку ства о про шло сти.
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У ро ма ну, да кле, по сто ји чи тав низ при по ве дач ких по сту па ка ко ји кри-
тич ки пра те про цес на ста ја ња исто ри је, од чи ње ни це, пре ко из ве шта ја и 
до си јеа, до ства ра ња исто риј ске „исти не“, ис пи ту ју ћи па ра док се и ко ре не 
кри зе на у ке и зна ња ко ја ра сте па ра лел но са на прет ком ин фор ма циј ског дру-
штва. За по је ди не кри ти ча ре, по пут Ти мо ти ја Ме ли ја, до ове кри зе је до ве-
ла упра во зва нич на ис тра га Ке не ди је вог уби ства, ко ја је ука за ла на по ло жај 
зна ња и исто ри је у пост мо дер ном до бу, ко ји се сво ди на „не пре мо сти ву 
раз ли ку из ме ђу исто риј ских до га ђа ја и исто риј ског на ра ти ва“ (MEL LEY 1999: 
137). Од но сно, ка ко об ја шња ва бри тан ски исто ри чар Нил Фер гу сон: „Исто-
ри ча ри ко ји из у ча ва ју [...] про шлост пре пу ште ни су дво стру кој не из ве сно-
сти: због то га што су ар те фак ти ко је тре ти ра ју као до ка зе че сто са чу ва ни 
пу ком слу чај но шћу, и због то га што про гла ша ва њем не ког ар те фак та за 
исто риј ски до каз исто ри чар од мах из об ли ча ва ње гов зна чај“ (2014: 52). 

Де Ли ло ви ро ма ни упра во го во ре о не мо гућ но сти очу ва ња до ка за у 
из вор ном об ли ку због не пре мо сти ве дис тан це у од но су на исто риј ски до га ђај. 
Шта ви ше, у ро ма ни ма Ва га и Под зе мље у по за ди ни исто риј ских чи ње ни ца 
и до ку ме на та пре по зна је се „ства ра лач ки“ про цес, те се и сам „из вор ни об лик“ 
до во ди у пи та ње. Ме ђу тим, крај њи циљ Ва ге и Под зе мља ни је да до ве ду у 
пи та ње исти ни тост исто риј ске до ку мен та ци је – ја сно је да, на кон је зич ког 
обр та, о чи ње ни ца ма мо же мо го во ри ти са мо услов но, као о на кнад ној кон-
струк ци ји ви ше стру ко уда ље ној од исто риј ских зби ва ња. Де Ли ло ви ро ма-
ни на во де ове очи глед не при ме ре кон струк ти ви зма у исто ри ји, не са мо да 
иза зо ву не по ве ре ње у исто риј ске из во ре већ и ка ко би ука за ли на па ра докс 
дру штва ко је, упр кос све сти о исто риј ској чи ње ни ци као кон струк ту, по ла же 
не ре ал не на де у моћ ма те ри јал них до ка за. Пат-по зи ци ја у ко јој се на ла зи 
Ни ко лас Бранч, пен зи о ни са ни тај ни агент ко ји у Ва ги по ку ша ва да на пи ше 
исти ни ту при чу о атен та ту на Ке не ди ја, мо жда нај ја сни је илу стру је ову те зу:

Бранч се ди у фо те љи од фи не ко же и по сма тра бр да од па пи ра око 
се бе. Па пир по чи ње да кли зи из со бе и кроз вра та у уну тра шњост ку ће. 
Под је пре кри вен књи га ма и па пи ром. Ор мар је пре пун ма те ри ја ла ко ји 
тек тре ба да про чи та. Мо ра да угла ви но ве књи ге у по ли це, да их угу ра, 
уба ци са стра не, да све са би је, све са чу ва. У со би не ма ни чег што би мо гао 
да од ба ци као не ва жно или за ста ре ло. Све је на не ки на чин ва жно. То је 
со ба уса мље них чи ње ни ца. Ма те ри јал не пре ста но при сти же (Li bra, 378).

Про блем је, да кле, у ха о тич ној и не са вла ди вој при ро ди исто риј ске гра ђе 
ко јој не ма кра ја, као, уо ста лом, ни људ ском ис ку ству. Иде ја о то ме да је сва ки 
по је ди нач ни до каз под јед на ко ва жан коб на је по на у ку јед на ко као за ми сао 
да је иде ал на исто ри ја она ко ја „ни шта не из о ста вља“ и у ко јој је „све по ве-
за но“, као што иро нич но су ге ри шу ро ма ни Ва га и Под зе мље. Бран чов „му-
зеј кон тра дик тор них чи ње ни ца“ (Li bra, 229), од но сно по ли це пре пу не књи-
га, па пир ко ји пре кри ва про сто ри ју и кли зи из со бе, као и ма те ри јал ко ји 
Бранч ни ка да не ће сти ћи да про чи та, сим бо ли зу ју про стор на и вре мен ска 

207



208

огра ни че ња сва ког исто ри ча ра, док иде ја о то ме да је „све ва жно“ го во ри о 
огра ни че њи ма људ ске ло ги ке, ка ко под се ћа још Фу ко. Осим то га, Бран чов 
не у спех сли ко ви то пред ста вља и Фу ко о ву те зу да основ на сла бост дру штве-
них на у ка ле жи у са мој аспи ра ци ји на објек тив ну исти ну (1998: 226). У 
же љи да до не се објек ти ван суд о јед ном исто риј ском до га ђа ју, Бранч по ку-
ша ва да укљу чи што ви ше пер спек ти ва и до ку ме на та, те по све ћу је оста так 
жи во та „раз у ме ва њу тог тре нут ка у Да ла су“ (Li bra, 181). Ипак, он у јед ном 
тре нут ку схва та да исти ни о атен та ту за пра во ни је ни шта бли жи не го на 
по чет ку ис тра ге (и са мог ро ма на). Објек тив на исто ри ја је, за кљу чу је мо из 
Де Ли ло вих ро ма на, мит, обич на илу зи ја, оно што Де ри да на зи ва „сном о 
пот пу ном при су ству“ (DER RI DA 2005: 370). 

Узрок Бран чо ве „ин тер пре та тив не па ра ли зе“ Ше нон Хер берт пре по зна-
је у са мом по ступ ку и при сту пу исто риј ској гра ђи ко ји по сту ли ра на уч ну 
објек тив ност и „не ви ност“ чи ње ни ца (HER BERT 2010: 290), док за Стју ар та 
Ха чин со на не у спе ли по ку шај Ни ко ла са Бран ча да на пи ше тај ну исто ри ју 
атен та та је сте сим бол „пост мо дер не им по тен ци је“ (HUTCHIN SON 2001: 118). 
И сам Де Ли ло Бран ча у јед ном ин тер вјуу на зи ва „прак тич но им по тент ним“ 
(CON NOLLY 2005: 27), због не мо гућ но сти да се из бо ри са ажда јом Из ве шта ја 
Во ре но ве ко ми си је, ко ју по ре ди са „ме га тон ским ро ма ном ко ји би Џејмс Џојс 
на пи сао да се пре се лио у Ајо ву и до жи вео сто ту“ (Li bra, 181). Бран чо ва „па-
ра ли за“ и „им по тен ци ја“, да кле, пред ста вља ју од раз за ча ра ног кру га у ко ме 
се на ла зи са вре ме но дру штво у ко ме пре за си ће ност ин фор ма ци ја ма и „чи-
ње ни ца ма“ па ра док сал но во ди у кри зу зна ња. Ка ко при ме ћу је Нил Фер гу-
сон, због не пре ста ног умно жа ва ња ин фор ма ци ја свет је „осу ђен на све ве ћи 
не ред, услед ен тро пи је“ (2014: 52). Ка ко об у зда ти чи ње ни це? Да ли је мо гу ће 
на пра ви ти објек тив ну се лек ци ју ин фор ма ци ја ко је „не пре ста но при сти жу“, 
ка ко Бранч не пре ста но по на вља? Бранч са јед на ком па жњом раз ма тра сни-
мак Ке не ди је вог уби ства и сто ма то ло шки кар тон мај ке Освал до вог уби це 
Џе ка Ру би ја, у по ку ша ју да на пра ви што све о бу хват ни ју исто ри ју ко ја ни шта 
не ис кљу чу је. Ипак, та кав при ступ исто риј ској гра ђи упор но га вра ћа на 
Во ре нов из ве штај, као по чет ну ин спи ра ци ју и там ни цу из ко је не ма из ла за. 
Осим то га, чи ње ни це се ме ња ју док их при ку пља, кон тра дик тор не су и 
збу њу ју ће:

Ка ко Бранч мо же да за бо ра ви на про тив реч но сти и раз ли ке? Оне су 
ду ша ове јо гу на сте при че. [...] У јед ној ре че ни ци оруж је је опи са но као 
ка ли бар 45. У сле де ћој је ка ли бра 22. Чи ње ни це су уса мље ни по да ци. 
[...] Освал до ве очи су си ве, пла ве, сме ђе. Ви сок је ме тар се дам де сет и пет, 
ме тар се дам де сет и се дам, ме тар осам де сет. Он је ле во рук, де сно рук. 
Во зи ко ла, не во зи [...] Освалд чак из гле да дру га чи је од јед не до дру ге 
фо то гра фи је. [...] Из гле да као сви оста ли (Li bra, 300).

Про шлост се, да кле, ме ња док он по ку ша ва да је „укро ти“ та ко да и 
нај јед но став ни ја пи та ња, по пут Освал до вог фи зич ког из гле да и опи са про-



на ђе них ме та ка, оста ју без од го во ра. Чи ње ни це су из об ли че не вре мен ском 
раз ли ком, па је за Бран ча све под ло жно сум њи, од бро ја про стрел них ра на 
на те лу Џо на Ке не ди ја и бро ја атен та то ра, до Освал до ве ви си не и бо је очи ју. 
Због то га он ни је у ста њу да „пре то чи бе ле шке у ко хе рент ну исто ри ју“ (Li bra, 
301), већ не пре ста но са ку пља но ве по дат ке ко ји по ни шта ва ју ста ре и про-
ду бљу ју ње го ву сум њу, то ли ко да на кра ју, у же љи да по стиг не што ве ћу 
објек тив ност, по чи ње да пре и спи ту је основ не прин ци пе на ко ји ма по чи ва 

[...] наш свет све тло сти и сен ки, чвр стих пред ме та и обич них зву-
ко ва, и на шу спо соб ност да из ме ри мо та кве ства ри, да од ре ди мо те жи ну, 
ма су и пра вац, да ви ди мо ства ри она квим ка кве је су, да их се ја сно се-
ти мо, да смо у ста њу да ка же мо шта се до го ди ло (Li bra, 300–301). 

Пре и спи ти ва ње основ них прин ци па људ ске ло ги ке и раз ми шља ња 
во ди Бран ча у не ку вр сту ши зо фре ни је, али он не у мор но на ста вља да про-
у ча ва ар хи ве пре ма ко ји ма осе ћа све ве ћи от пор. Иа ко Ше нон Хер берт код 
Ни ко ла са Бран ча пре по зна је „за до вољ ство у са мим чи ње ни ца ма“ (HER BERT 
2010: 300), исти на је да ње га овај слу чај про го ни, као, уо ста лом, и са мог ау то-
ра, чи ји је опус у нај ве ћој ме ри обе ле жен овим исто риј ским до га ђа јем: „Али 
он ис тра ја ва, на ста вља да ра ди, пи ше бе ле шке. Он зна да из то га не ма из-
ла за. Слу чај ће га про го ни ти до кра ја“ (Li bra, 445). 

Да кле, у сре ди шту кри зе (исто риј ског) зна ња ле жи од су ство при че – исто-
ри ја без при че је „со ба уса мље них чи ње ни ца“, Бран чо вих кон тра дик тор них 
бе ле шки ко је ни ка да не ће по ста ти део исто риј ског на ра ти ва. У за вр шном 
по гла вљу Ва ге Освал до ва мај ка Мар га рет упра во до во ди у пи та ње та кав 
„по ли граф ски“ при ступ исто ри ји, обра ћа ју ћи се су ди ји:

Ува же ни су де, не мо гу да го во рим исти ну о овом слу ча ју са мо са да 
и не. Мо рам да ис при чам при чу. Реч је о де ча ку ко га су дру га де ца за дир-
ки ва ла. Би ло је по це па них и по це па них ма ји ца и кр ва вог но са. Слу шај те 
ме. На пи са ћу књи ге о жи во ту Ли ја Хар ви ја Освал да (449). 

У хлад ном све ту по ли гра фа и фо рен зич ких до ка за, Мар га рет Освалд је 
је ди ни лик ко ји, упр кос скром ном обра зо ва њу, раз у ме да је чо век ме ра свих 
ства ри, и да је у ње го вој при ро ди да при ча при чу. По ме ну та авер зи ја пре ма 
на ра тив ној ин тер пре та ци ји у пост мо дер ни, при ка за на ка ко кроз Из ве штај 
Во ре но ве ко ми си је, та ко и кроз не у спе ли по ку шај Ни ко ла са Бран ча да са во-
ђе ња бе ле жа ка пре ђе на пи са ње „ко хе рент не исто ри је“, је сте из вор оту ђе ња 
чо ве ка од соп стве не при ро де и уда ља ва ња од исто риј ске исти не. До кра ја ро-
ма на по ста је ја сно да бри жљи во при ку пље ни по да ци, од по ли циј ских из ве-
шта ја до уве ћа них фо то гра фи ја, ви део-сни ма ка, днев ни ка и пи са ма, не ма ју 
ни ка кво зна че ње док се не пре то че у на ра тив. Јер на су прот при чи сто ји шум.

3. 11. СЕП ТЕМ БАР И ПО Е ТИ КА ТИ ШИ НЕ. Де ша ва ња у мо дер ној исто ри ји, ме ђу-
тим, пред пи сце не пре ста но по ста вља ју но ве иза зо ве, те на по слет ку до во де 
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у пи та ње и са му мо гућ ност при по ве да ња. У прет ход ном де лу смо ви де ли да 
је за До на Де Ли ла атен тат на Ке не ди ја пре лом ни тре ну так у аме рич кој мо дер-
ној исто ри ји, нај пре због то га што аме рич ка исто ри ја по чет ком дру ге по ло-
ви не 20. ве ка у це ло сти по при ма ау ру атен та та, а сен ка овог до га ђа ја се 
над ви ја над свим по то њим де ша ва њи ма, ка ко у по ли тич кој сфе ри, та ко и у 
до ме ну сва ко днев ног жи во та. У есе ју Ау ра атен та та, ко ји Де Ли ло за по-
чи ње ре че ни цом „Не ке при че се ни ка да не за вр ша ва ју“, он го во ри о ве ли ким 
исто риј ским пи та њи ма ко ја ће оста ти не ра све тље на упр кос раз во ју на у ке 
и тех но ло ги је, због то га што њи хо ва ау ра про ди ре у са му „тек сту ру сва ко-
днев ног жи во та” (DE LIL LO 2006: v), чи ме она оста ју за у век отво ре на, под ло-
жна раз ли чи тим ту ма че њи ма и сум њи. Ба нал ност и ап сурд Ке не ди је вог 
уби ства, као и не склад из ме ђу пред сед ни ка и ње го вог по мно го че му не до-
стој ног про тив ни ка – дис лек сич ног и на до буд ног Освал да, не ве штог стрел ца, 
пр ко се здра во ра зум ској ло ги ци и сто га оне мо гу ћа ва ју за тва ра ње кон струк-
ци је при че. По ми шље њу Пи те ра Бок са ла, атен тат са јед не стра не по ве зу је 
Де Ли ло ве ро ма не, док на су прот то ме Ке не ди је ва смрт озна ча ва исто риј ски 
тре ну так у ком при ча гу би нит (BO XALL 2006: 133). 

Уби ство пред сед ни ка, ме ђу тим, у 21. ве ку до би ја још тра гич ни јег, али 
и би зар ни јег пар ња ка у аме рич кој исто ри ји – 11. сеп тем бар. Ако је атен тат 
на Ке не ди ја озна чио по че так до ба па ра но је у Аме ри ци, на кон те ро ри стич ког 
на па да на Њу јорк и Ва шинг тон, па ра но ја је пре ра сла у стреп њу и оправ да-
ни страх, и у ро ма ни ма До на Де Ли ла се ја сно ви ди овај пре лаз, по сте пе на 
про ме на аме рич ке, али и гло бал не све сти. Док ро ма ни 20. ве ка, по себ но 
Бе ли шум, Ва га, Мао II (1991) и Под зе мље, ода ју ути сак жи во та у смр ти – ли-
ко ви су оп те ре ће ни ми сли ма о соп стве ној смрт но сти али и мо гу ћем кра ју 
ци ви ли за ци је – но ви ји ро ма ни, по пут Бо ди ар ти ста (Body Ar tist, 2001), Ко-
смо по ли са (Co smo po lis, 2003), Па да ча и Тач ке Оме га пред ста вља ју тра у му 
„про жи вље не“ смр ти, крах и крај до та да шње ци ви ли за ци је. Ко нач но, Де Ли-
лов нај но ви ји ро ман Ze ro K (2016) и до слов но се ба ви мо гућ но сти ма очу ва ња 
жи во та на кон смр ти кроз про цес кри о пре зер ва ци је. 

У ро ма ну Бе ли шум па ра но ју ин ду ку је сам је зик и ода бир ре чи ко ји ма 
се по по тре би по ве ћа ва и сма њу је анк си о зност ко ју ли ко ви осе ћа ју. Глав ни 
лик Џек Глед ни и ње го ва су пру га Ба бет има ју па ни чан страх од смр ти са 
ко јим се бо ре на раз ли чи те на чи не, пре вас ход но упо тре бом Ди ла ра, та бле те 
ко ја би тре ба ло да убла жи осе ћај анк си о зно сти. Оп се сив не ми сли о смр ти 
по хо де и тај не аген те па ра по ли тич ких сна га у Ва ги, ро ма ну ко ји, ка ко смо 
ви де ли, у це ло сти од сли ка ва раз вој па ра но је на гло бал ном ни воу са за о штра-
ва њем хлад но ра тов ских од но са. У Под зе мљу ат мос фе ру па ра но је мо жда 
нај ја сни је до ча ра ва ко ми чар Ле ни Брус, ко ји не пре ста но по на вља: „Сви ће мо 
да из ги не мо!“, као и Џон Ед гар Ху вер, чи ја се па ра но ја ма ни фе сту је кроз 
страх од „не ви дљи вих об ли ка жи во та“, док ње го ва де сна ру ка Клајд Тол сон 
раз ми шља о „па ра но ич ном за да ху ко јим је оди са ла чи та ва де це ни ја“ (Под-
зе мље, 585). Ипак, у овом ро ма ну не до ла зи до ну кле ар не ка та стро фе, свет 
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не не ста је у на ран џа стом обла ку „атом ске пе чур ке“,4 исто као што у Бе лом 
шу му не до ла зи до ак ци ден та ко ји ли ко ви са стреп њом иш че ку ју, при че му 
из о ста нак ка та стро фе па ра док сал но не до но си уте ху. На про тив, стреп ња 
оста је а мрач не слут ње о те ро ри стич ким на па ди ма као но вом ви ду ко му-
ни ка ци је, по себ но из ра же не у ро ма ну Мао II, до би ја ју сво је ова пло ће ње 11. 
сеп тем бра 2001. го ди не.

Ро ман Бо ди ар тист, иа ко об ја вљен све га не ко ли ко ме се ци пре те ро-
ри стич ких на па да, до но си ат мос фе ру смр ти и оно стра ног, на го ве шта ва ју ћи 
за о крет у по е ти ци До на Де Ли ла. Ако ро ман Бе ли шум на ја вљу је су но врат 
тек сту ал ног до жи вља ја све та и не а де кват ност је зи ка у упри зо ра ва њу ствар-
но сти, Де Ли ло ви ро ма ни об ја вље ни на кон те ро ри стич ког на па да и струк тур-
но пра те про ме ну гло бал не све сти, у ко јој су „вре ме и про стор са зда ни од 
раз ве ја ног пе пе ла и су тон ске тми не“, ка ко са зна је мо на са мом по чет ку ро ма-
на Па дач (9). По пут њу јор шких Ку ла бли зна ки ња, за Де Ли ла и са ма „при ча 
за вр ша ва у ру ше ви на ма”, ка ко на во ди у есе ју У ру ше ви на ма бу дућ но сти 
по во дом 11. сеп тем бра (DE LIL LO 2001). Та ко и ње го ва рас ко шни ја про за из 
про шлог ве ка усту па ме сто све де ни јем из ра зу ро ма на 21. ве ка. Ко нач но, 
стил ску им пло зи ју Де Ли ло кру ни ше ро ма ном Тач ка Оме га, где ли ко ви је два 
да раз ме њу ју по не ку реч. У по ме ну том есе ју Де Ли ло упра во об ја шња ва ову 
про ме ну ста ња: „По сто ји осе ћај са би је но сти, пла но ва ко ји се ужур ба но пра ве, 
убр за ног и ис кри вље ног вре ме на. Али је зик је нео дво јив од све та ко ји га ин-
спи ри ше“ (ИСТО). Свет о ко ме Де Ли ло го во ри је свет тра у ме и ха о са, и за то 
ње го ва про за два де сет пр вог ве ка нај ви ше под се ћа на ко шмар ни сан у ко ме 
ли ко ви по сте пе но гу бе моћ ко му ни ка ци је, не ми пред нео бја шњи вим до га ђа-
ји ма, за ко је је ма ло ре ћи да су чуд ни ји од фик ци је. „Али у апо ка лип си не ма 
ло ги ке“, под се ћа Де Ли ло, ис ти чу ћи да је при ча са да у ру ка ма те ро ри ста (ИСТО). 

Ипак, за об ја вљи ва ње та квог ро ма на ко ји би успе шно ар ти ку ли сао но во 
ста ње све сти и пост тра у мат ског шо ка би ло је по треб но на пра ви ти од ре ђе ну 
вре мен ску дис тан цу. Пр ви (и, за са да, је ди ни) Де Ли лов ро ман ко ји ди рект но 
об ра ђу је на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар у Њу јор ку об ја вљен је шест 
го ди на на кон овог до га ђа ја под на сло вом Па дач, по фо то гра фи ји чо ве ка у 
сло бод ном па ду, ко ји је ис ко чио из ку ле да не би из го рео у по жа ру. Као што 
је слу чај са ро ма ном Ва га, и Па дач пред ста вља сво је вр сни омаж ве ли ком 
исто риј ском до га ђа ју, ко ји Бо дри јар на зи ва „ап со лут ним до га ђа јем“, „мај ком 
до га ђа ја“ и „чи стим до га ђа јем ко ји у се би кон цен три ше све до га ђа је ко ји су 
нам се ика да де си ли“ (БО ДРИ ЈАР 2007: 7). У Де Ли ло вом опу су 11. сеп тем бар 
пред ста вља ис пу ње ње мрач них слут њи ко је су из ра же не у прет ход ним ро-
ма ни ма овог ау то ра. На при мер, у ро ма ну Име на (The Na mes, 1982) про та го ни-
ста Џејмс Ак стон раз ми шља док про ла зи кроз Пар те нон ка ко ће: „Бом ба шки 
на па ди по ста ти уо би ча је ни, екс пло зи је ау то мо би ла, бом бе у кан це ла ри ја ма 

4 Ово је још је дан мо тив ко ји се по на вља у Де Ли ло вим ро ма ни ма, још од Крај ње зо не 
(End Zo ne, 1972), где на ран џа ста ха љи на из ра зи то го ја зне де вој ке глав ног ју на ка, са ам бле-
мом „обла ка у об ли ку пе чур ке“, под се ћа на атом ску екс пло зи ју (38). 
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и роб ним ку ћа ма“ (330), док у ро ма ну Мао II Бил Греј на ја вљу је но ви тра-
гич ни на ра тив ко ји се „ба ви ва зду шним екс пло зи ја ма и сру ше ним згра да ма“ 
(Мао II, 157). Ка ко при ме ћу је Стеј си Ол стер, на дан те ро ри стич ког на па да 
об и сти њу је се и зло слут на по ру ка Ле ни ја Бру са „Сви ће мо да из ги не мо!“ 
из ро ма на Под зе мље (OL STER 2011: 12). Гле да но из пер спек ти ве но ви јих ро-
ма на, до ба утак ми це Џа јант са и До џер са, Ке не ди ја и Ка стра, со вјет ског ну-
кле ар ног те ста и те о ри ја за ве ре, из гле да као до ба не ви но сти, и у но вом 
све ту, ко ји ни че из пе пе ла сру ше них ку ла, Ле ни је ва за је дљи ва ша ла ви ше 
ни је од раз па ра но је, већ за стра шу ју ће мо гућ но сти. 

Од свих Де Ли ло вих ро ма на из про шлог ве ка, ме ђу тим, ро ман Мао II 
нај ја сни је при ка зу је за че так дру штва те ро ра, кроз ли ко ве те ро ри ста и њи-
хо вих апо ло ге та, Абу Ра ши да и Џор џа Ха да да, ко ји по ку ша ва ју да об ја сне 
но ви свет ски по ре дак:

Ра шид гле да у фо то апа рат. Ка же: „Ре ћи ћу вам за што за пад ња ке 
за кљу ча ва мо у со бе. Да не би смо мо ра ли да их гле да мо. Под се ћа ју нас 
на на чин на ко ји по ку ша ва мо да ими ти ра мо За пад. Ка ко се пре тва ра мо, 
ста вља мо од врат ну ма ску. [...] до кле год се осе ћа при су ство За па да оно 
је прет ња за са мо по што ва ње, за иден ти тет. [...] те рор нам слу жи да на шим 
љу ди ма да мо ме сто у све ту ко је им при па да. [...] Те рор отва ра вра та у 
но ву бу дућ ност. [...] ми ства ра мо и ме ња мо исто ри ју из ми ну та у ми нут. 
[...] Исто ри ја ни је књи га или људ ско се ћа ње. Исто ри јом се ба ви мо из ју-
тра а ме ња мо је по сле руч ка“ (235). 

Док раз го ва ра са фо то граф ки њом Бри том Нил сон, Абу Ра шид го во ри 
о За па ду као ко ло ни јал ној си ли ко јој се мо ра пру жи ти от пор у ци љу очу-
ва ња соп стве ног ин те гри те та. Због на мет ну тих „за пад њач ких“ вред но сти, 
при пад ни ци дру гих кул ту ра се осе ћа ју ин фе ри ор но, без вред но, те у же љи 
да се укло пе у си стем гу бе свој иден ти тет. Ме ђу тим, же ља Абу Ра ши да и 
ње го вих след бе ни ка да се за пад ња ци „за кљу ча ју у со бе“, да се Дру ги уни-
шти ка ко би но ва бу дућ ност осва ну ла на ње го вим ру ше ви на ма, от кри ва 
бе сми сао у сре ди шту бор бе ко ја би да се при ка же као хе рој ска.5 Бит ка про-
тив хе ге мо ни је За па да, да кле, под ра зу ме ва ње го во то тал но уни ште ње, за-
јед но са исто ри јом и свим ци ви ли за циј ским те ко ви на ма ко је, до кле год су 
у ви до кру гу, пред ста вља ју прет њу за са мо по што ва ње оних ко ји се осе ћа ју 
из оп ште но из та квог дру штве ног си сте ма. На рав но, бе сми сао се огле да и у 
то ме што се „ме ња ње исто ри је из ми ну та у ми нут“, пре вас ход но бом ба шким 
на па ди ма, упра во из во ди уз по моћ нај но ви јих тех но ло ги ја са за па да, ка ко 
Де Ли ло под се ћа у есе ју У ру ше ви на ма бу дућ но сти.

5 Ка ко об ја шња ва Бо дри јар: „Не са мо да се ти љу ди не бо ре јед на ким оруж јем, по што 
у игру уво де вла сти ту смрт, на ко ју не ма мо гу ћег од го во ра [...], не го су при сво ји ли и све 
оруж је до ми нант не мо ћи. Но вац и бер зан ске шпе ку ла ци је, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
ва зду хо плов ство, спек та ку лар ну ди мен зи ју и ме диј ске мре же: они су пот пу но усво ји ли 
мо дер ност и мон ди јал ност, оста ју ћи при на ме ри да је раз о ре“ (2007: 16).
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Но ва бу дућ ност о ко јој Абу Ра шид го во ри, а ко ја на ста је сим бо лич ним 
бри са њем Дру гог из ви до кру га и ме ња њем исто ри је „по сле руч ка“, осва њу-
је у ро ма ну Па дач, ко ји у том сми слу пред ста вља на ста вак ро ма на Мао II.6 
У Па да чу из ви до кру га не ста је Свет ски тр го вин ски цен тар, сим бол аме рич ке 
мо ћи и тех но ло шког на прет ка, ка да је за све га не ко ли ко ми ну та „ша чи ца 
љу ди бу квал но про ме ни ла ви зу ру гра да“ (DE LIL LO 2001). Абу Ра шид пред ста-
вља ди рект ну пре те чу Де Ли ло вог Ами ра Ате и Ха ма да, ли ко ва из ро ма на 
Па дач чи ји мен тал ни склоп ау тор гра ди про ду бљу ју ћи мо дел те ро ри сте дат 
у ро ма ну Мао II. На до ве зу ју ћи се на Абу Ра ши да, Амир го во ри о „осе ћа ју 
из гу бље не исто ри је“ и „изо ла ци ји“, а Ха мад о Аме ри кан ци ма као „го спо да-
ри ма све та“ и „западњачк[ој] изопаченост[и] ду ха и те ла, решен[ој] да смр ви 
ислам у мр ви це хле ба за пти це“ (Па дач 72–74, 153). 

За ни мљи во је, ме ђу тим, да су и у са мој струк ту ри и те мат ским це ли на-
ма ова два ро ма на и ли ко ви те ро ри ста и њи хо ве при че осет но мар ги на ли-
зо ва ни, што се по себ но ја сно ви ди у Па да чу. Ка ко Џон Кар лос Роу на во ди 
у сту ди ји „Дон Де Ли ло и рат про тив те ро ри зма“, у Па да чу је ма ње од два-
де сет стра ни ца по све ће но те ро ри стич кој ор га ни за ци ји, мо ти ви ма на па да и 
пси хо ло ги ји те ро ри сте, и то су углав ном при ка зи слу ђе ног и збу ње ног Ха-
ма да (RO WE 2012: 196). Ме ђу тим, Па дач на овај на чин и кроз са му струк ту-
ру, при чу о дво је Њу јор ча на, Ки ту и Ли ја ни, ко ју тек по вре ме но пре ки да ју 
Ха ма до ве ус ко ви тла не ми сли, од сли ка ва од нос мо ћи цен тра – за пад них 
вред но сти ко је су још пре па да „ку ла“ по че ле да се уру ша ва ју – и мар ги не, 
ко ја гро зни ча во по ку ша ва да про ме ни исто ри ју. Ау тор та ко до дат но на гла-
ша ва до ми на ци ју За па да и не мо гућ ност из ла ска из за пад њач ке ло ги ке и ви-
зу ре, при ка зу ју ћи до га ђа је из пер спек ти ве Њу јор ча на, за ко је 11. сеп тем бар 
оста је ве чи та ениг ма, до га ђај ко ји се опи ре сва кој вр сти ту ма че ња. На и ме, 
раз ма тра ју ћи мо гу ће узро ке те ро ри стич ког на па да, Ли ја на за кљу чу је да „[н]е 
по сто је ци ље ви чи јем би се оства ре њу [терористи] мо гли на да ти. Они не осло-
ба ђа ју љу де ни ти зба цу ју не ког дик та то ра. Уби ја ју не ви не, и то је то.“ (Па дач, 
46). Ли ја ни на не мо гућ ност да иза ђе из окви ра соп стве не пер спек ти ве и 
по вр шно, по јед но ста вље но ту ма че ње јед ног од нај ва жни јих исто риј ских 
до га ђа ја, на гла ше но за вр шни цом „и то је то“, сим бо ли зу ју не за ин те ре со ва-
ност су пер и ор ног За па да, уве ре ног у соп стве ну из у зет ност, за раз у ме ва ње 
Дру гог, ко ји ће упр кос ра ди кал ним ме то да ма за у век оста ти на ру бо ви ма 
при че. Дру гим ре чи ма, у Ли ја ни ном од го во ру је при мет но оно што Бо дри јар 
на зи ва „мањ[ком] има ги на ци је“, од но сно „немогућно[шћу] да се дру ги ви ди 
као про тив ник са пу ним пра ви ма“ (2007: 49). 

6 И Де Ли лов ро ман Players (1977) у из ве сном сми слу на ја вљу је де ша ва ња у Па да чу, 
кроз сни мак те ро ри стич ког на па да на по чет ку ро ма на и спо ра дич не ди ску си је о бом ба шким 
на па ди ма. Ро ман по чи ње та ко што пут ни ци у ави о ну гле да ју сни мак те ро ри стич ког на па-
да у фор ми не мог фил ма. Опи су ју ћи ма са кр ко ји се на екра ну од ви ја у успо ре ном сним ку 
уз прат њу кла ви ра, при по ве дач го во ри о „гла му ру ре во лу ци о нар ног на си ља“ и „фо то ге нич-
ном те ро ру“ (Players, 8). Ипак, овај ро ман, за раз ли ку од ро ма на Мао II, чи та о це тек овлаш 
уво ди у те ро ри стич ку ви зу ру.



Ипак, не јед на кост и не ра зу ме ва ње две ју стра на, на ко је се ро ман Па дач 
фо ку си ра ка ко те мат ски та ко и струк тур но, пред ста вља ју са мо јед ну стра ну 
про бле ма оли че ног у па ду две ју ку ла. Ва жно је ис та ћи да Па дач ни по што не 
оста вља ути сак да је мо гу ће про на ћи оправ да ње за зло чин та квих раз ме ра 
као што је 11. сеп тем бар, и Де Ли ло на сто ји да при ка же пра зни ну иза та ко-
зва не те ро ри стич ке иде о ло ги је. То се мо жда нај бо ље ви ди у на чи ну на ко ји 
Амир Ха ма ду по ку ша ва да обра зло жи стра да ње не ви них при ли ком на па да:

Шта је с оста ли ма, они ма ко ји ће по ги ну ти? [...] Шта је с оста ли ма?
Амир је јед но став но ре као да оста ли не по сто је. Оста ли по сто је 

са мо до оног ступ ња до ко га ис пу ња ва ју уло гу ко ју смо им до де ли ли. У 
то ме је њи хо ва функ ци ја, као оста лих. Они ко ји ће из ги ну ти не по ла жу 
ни ка кво пра во на соп стве не жи во те из ван ко ри сне чи ње ни це њи хо вог 
уми ра ња (Па дач, 155).

Ро ман, да кле, на сто ји да при ка же про тив реч но сти и не ло гич но сти те-
ро ри стич ке ви зу ре – ја сно је да Ами ро ва „фи ло зо фи ја“ па да на те сту еле мен-
тар не људ ско сти, без об зи ра на кул ту ру, ре ли ги ју и хе мис фе ру. По сре ди је 
по но во не до ста так има ги на ци је, оли чен у фра зи „оста ли не по сто је“, ко ји 
пред ста вља од би ја ње, а у крај њој ли ни ји и не мо гућ ност да се за у зме ту ђа 
пер спек ти ва. И упра во ма њак има ги на ци је са обе стра не, ко ји се пр вен стве но 
огле да у не спо соб но сти да се за ми сли ту ђа исти на оне мо гу ћа ва су о ча ва ње 
са про шло шћу и пре ва зи ла же ње исто риј ских тра у ма. 

Да кле, до кра ја ро ма на Па дач по ста је ја сно да по бу на про тив аме рич-
ке ин ва зив не по ли ти ке кроз те ро ри зам не пред ста вља ни ка кву фи ло зо фи ју, 
већ са мо бе сми сао и ци ви ли за циј ски су но врат. Док Ха мад раз ми шља о Ами-
ро вим ре чи ма: „Не по сто ји свр ха, у то ме је свр ха“ (Па дач, 157), Де Ли ло, 
мо жда не хо ти це, по на вља Бо дри ја ро ву те о ри ју да у те ро ру про тив те ро ра 
„не ма ни ка кве иде о ло ги је“ – у есе ју Дух те ро ри зма Бо дри јар ка же: „Већ 
смо да ле ко с оне стра не иде о ло ги је и по ли тич ког. Енер ги ја ко ја на па ја те рор 
ни о ка квој иде о ло ги ји, ни о ка квим по бу да ма, чак ни ислам ским, не по ла же 
ра чу на“ (2007: 10). 

Ко нач но, ре че ни ца „Не по сто ји свр ха, у то ме је свр ха“, по чи ње да де фи-
ни ше чи тав свет ко ји се ра ђа на ру ше ви на ма њу јор шких „ку ла“,7 а ко ји Де-
Ли ло при ка зу је у но ви јим ро ма ни ма, у Па да чу, али и Тач ки Оме га, ро ма ну 
у ко ме чу је мо од је ке не у спе лог, про ма ше ног ра та про тив те ро ра. Уру ша ва ње 
сми сла у Па да чу сим бо лич но је пред ста вље но кроз „уру ше но вре ме“ ро ма-
на Тач ка Оме га (67), чи ји на слов, осим што озна ча ва мак си ма лан сте пен 
све сти и ево лу ци је,8 мо жда пред ста вља још је дан омаж њу јор шкој „Нул тој 
тач ки“ (енг. Gro und Ze ro, Po int O). Ро ман у ко ме су ју на ци окру же ни ти ши-
ном и ни шта ви лом, док у пу сти њи про во де да не „без ша во ва“ (Тач ка Оме га 

7 Џон Кар лос Роу ову ре че ни цу на зи ва „ужа сним лајт мо ти вом“ Па да ча (RO WE 2012: 197).
8 О кон цеп ту „тач ке Оме га“ оп шир ни је у: CHAR DIN 2008: 259, 273.
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43, 101), и до слов но пре но си Де Ли ло ву те о ри ју о при чи ко ја не ста је у ру ше-
ви на ма, у ко јој ау тор до во ди у пи та ње аде кват ност на ра тив ног при сту па до-
га ђа ју ко ји је био „то ли ко ве ли ки и ужа сан да се ни је мо гао пој ми ти чак ни 
у тре нут ку де ша ва ња“ (DE LIL LO 2001). Прем да Џон Ду вал Де Ли лов при ступ 
стра хо та ма 11. сеп тем бра по ре ди са ста вом Те о до ра Адор на да је „пи са ње 
по е зи је на кон Ау шви ца вар вар ство“ (DU VALL: 2011: 158; ADOR NO 1949: 34), 
ти ши на и те скоб на, го то во за гроб на ат мос фе ра Де Ли ло вих но ви јих ро ма на, 
на рав но, не зна че смрт на ра ти ва у до слов ном сми слу. Хи по те за о кра ју при-
че сим бо лич но на ја вљу је да је го то во са за пле ти ма и те о ри ја ма за ве ре ко је 
про на ла зе скри ве не ве зе и сми сао у по за ди ни без ум них исто риј ских до га-
ђа ја, те да је по треб но про на ћи нов при ступ све ту без иде о ло ги је, исто ри ји 
ко ја на ста вља да се утр ку је са ма штом ро ма но пи сца.

Исто риј ска гра ђа је, по пут са мог људ ског ис ку ства, ха о тич на и не са вла-
ди ва, та ко да се ни ка да не мо же по ста ви ти у окви ре при че. Ипак, на осно ву 
прет ход них за па жа ња мо же мо за кљу чи ти да по ку ша ји раз у ме ва ња исто ри је, 
ка ко Де Ли ло вих ју на ка, та ко и са мог ау то ра, пред ста вља ју по тра гу за сми-
слом у све ту ко ји из гле да ха о тич но и ап сурд но из ван на ра тив них окви ра. 
Ка ко Ро бин Џ. Ко лин гвуд под се ћа у сту ди ји Иде ја исто ри је, „исто риј ско 
са зна ње ни је ни ка кав лук суз, или пу ка за ба ва све сти у до ко ли ци од пре чих 
за ни ма ња, не го вр хов на ду жност, чи је из вр ше ње је су штин ско за одр жа ва-
ње, не са мо не ког по себ ног об ли ка или ти па ра зу ма, не го и са мог ра зу ма.“ 
(2003: 216). Иа ко се мно га де ша ва ња у но ви јој исто ри ји опи ру здра во ра зум-
ским ту ма че њи ма, са вре ме ни пи сци ипак ис тра ја ва ју у по тра зи за сми слом, 
фо ку си ра ју ћи се упра во на исто риј ске те ме, а кад је Де Ли ло у пи та њу, сло-
бод но мо же мо ре ћи да исто ри ја за о ку пља ње го ву пот пу ну па жњу. У по ку-
ша ју да ис пра ти не ра зу мљи ва, бол на и тра у ма тич на де ша ва ња ко ја чи не 
сре ди ште за пле та са вре ме ног исто ри о граф ског на ра ти ва Дон Де Ли ло, да кле, 
про ла зи кроз раз ли чи те фа зе. По е ти ку шу ма ко ја ка рак те ри ше ро ма не из 
про шлог ве ка, чи ји ју на ци из ме ђу оста лог по ку ша ва ју да се су о че са смр ћу 
оми ље ног пред сед ни ка тру бе ћи бе со муч но у си ре ну, на кон 11. сеп тем бра 
2001. сме њу је по е ти ка ти ши не. Тра у ма ти зо ва ни жи вот по сле апо ка лип се 
по кре ће још је ди но на да у кри о пре зер ва ци ју, мо гућ ност од мр за ва ња жи вот-
них функ ци ја по сле смр ти и ко нач ног бу ђе ња из ко шма ра исто ри је.
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Мср Је ле на М. Жу рић

ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НА ЛЕК СИ КА У РО МА НУ 
ОДА МА ЊЕМ ЗЛУ ВО ЈЕ ЧО ЛА НО ВИ ЋА*

Рад је по све ћен ана ли зи ин ди ви ду ал не лек си ке у ро ма ну Ода 
ма њем злу (2011) Во је Чо ла но ви ћа. Ме ђу иден ти фи ко ва ним ин ди-
ви ду а ли зми ма на ла зи се зна тан број оних ко је би смо мо гли ока рак-
те ри са ти као по тен ци јал не ре чи (111), као и че тр на ест ока зи о на-
ли за ма. У ра ду се те ре чи по сма тра ју са аспек та твор бе и зна че ња, 
али и њи хо ве еск пре сив но сти од но сно функ ци о нал но сти усло вље не 
кон тек сту ал ним по тре ба ма и сти ли стич ким раз ло зи ма. По себ но 
се из два ја пи та ње узу ал но сти, мо гућ но сти укљу чи ва ња по тен ци-
јал них ре чи у основ ни лек сич ки фонд и, у ве зи с тим, удео пи са ца 
– је зич ких ства ра ла ца у бо га ће њу лек сич ког фон да срп ског је зи ка. 

Кључ не ре чи: ин ди ви ду ал на лек си ка (ин ди ви ду а ли зми – ока-
зи о на ли зми и по тен ци јалне ре чи), екс пре сив ност, пи та ње узу ал но-
сти, бо га ће ње лек сич ког фон да срп ског је зи ка.

1. УВОД. Про зи Во је Чо ла но ви ћа (1922−2014)1 при па да зна чај но ме сто у 
но ви јој срп ској књи жев но сти. Свр стан ме ђу нај и стак ну ти је пи сце пост мо-
дер ни стич ке ори јен та ци је, по оце ни Мар ка Не ди ћа, Чо ла но вић је и нај до-
след ни ји мо дер ни ста у срп ској књи жев но сти (2006: 9), ко ји „из не на ђу ју ћом 
има ги на ци јом и ду хом [он] за пра во до во ди у сум њу не ка од нај че шћих и 

* Рад је на стао у окви ру ис пи та Лек си ка срп ског је зи ка на док тор ским сту ди ја ма Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

1 Збир ке при по ве да ка Осе дла ти ме ћа ву (1958), Ми рис про ма ша ја (1983), Осмех из цр не 
ку ти је (1993), На че ло не из ве сно сти ( 2003; из бор Ва се Пав ко ви ћа из при по ве да че вог опу са 
до пу њен, по ред оста лог, при чом Оп ште ме сто, ко ја се у окви ру те књи ге пр ви пут по ја вљу-
је); ро ма ни Дру га по ло ви на не ба (1963), Пу сто ло ви на по ме ри (1969), Те ло хра ни тељ (1971), 
Ле ви длан, де сни длан (1981), Зеб ња на рас кла па ње (1987), Џеп на коб (1996), Ла вов ски део 
ни че га (2002), Ода ма њем злу (2011). Осим то га, ту су и књи ге Легендe о ста рим ја пан ским 
ју на ци ма (1967), Пре кра ја ње жи вог : ге не тич ко ин же њер ство – до стиг ну ћа, пред ви ђа ња, 
опа сно сти (1998) и Во ја Чо ла но вић : Во ја Чо ла но вић (2012).



оче ки ва них ре ше ња пост мо дер ни стич ке по е ти ке и ње ну фор мал ну струк-
ту рал ну иза зов ност“ (НЕДИЋ 2006: 16). 

Иа ко да го то во не ма при ка за или кри тич ког тек ста у ко јем ни је по ме-
ну та спе ци фич ност је зи ка у про зи Во је Чо ла но ви ћа, од на уч них тек сто ва о 
тој те ми до са да по сто ји са мо рад Ва се Пав ко ви ћа О лек си ци у про зи Во је 
Чо ла но ви ћа (1989), где се ана ли зи ра гра ђа из два ју Чо ла но ви ће вих ро ма на, 
Дру га по ло ви на не ба (1963) и Ле ви длан, де сни длан (1981) и збир ке при по-
ве да ка Ми рис про ма ша ја (1983). У екс цер пи ра ној лек си ци Пав ко вић је про-
на шао 148 но вих, не за бе ле же них ре чи и утвр дио да ме ђу њи ма има „60 
име ни ца, 30 гла го ла, 38 при де ва и 20 но вих при ло га” (1989: 168). Пав ко вић 
у по ме ну том ра ду из два ја део Чо ла но ви ће вих но вих ре чи ко је су на ста ле из 
по тре бе ка рак те ри за ци је ли ка и са мог са др жа ја де ла (ју нак ро ма на Дру га 
по ло ви на не ба је ави ја ти чар, нпр.), али и по ка зу је ка ко овај пи сац „ко ри сти 
стан дард не мо гућ но сти на шег је зи ка” (1989: 169), на ро чи то у ко ва њу име-
ни ца, при де ва, гла го ла и при ло га. „То је зна тан број лек се ма ако се узме у 
об зир ис црп ност гра ђе на осно ву ко је су ра ђе на оба реч ни ка“, за кљу чу је 
Пав ко вић, ми сле ћи на Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це 
срп ске и на Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, 
за кључ но са три на е стим то мом (до од ред ни це на кла пу ша). Екс цер пи ра ну 
лек си ку Пав ко вић је по де лио у три кла се: „Пр ву чи не но ве ре чи (ре чи ко је 
ни су кон ста то ва не у РСА НУ и РМС), дру гу ре чи код ко јих је кон ста то ва но 
но во зна че ње (у од но су на она ко ја су за бе ле же на у два по ме ну та реч ни ка) 
и тре ћу рет ке ре чи (ре чи чи ја је по твр да у на ве де ним лек си ко граф ским оства-
ре њи ма ре ла тив но сла ба [...])” (1989: 158). На ро чи ту вред ност за нас има 
кор пус но вих ре чи, те ће мо се – ра ди из во ђе ња за кљу ча ка о је зич ко-стил ској, 
по е тич кој до след но сти и по твр да ма о је зич ком ства ра ла штву пи сца – ка сни-
је вра ти ти Пав ко ви ће вим уви ди ма и ко мен та ри ма ко ји се на њих од но се. 

Чи ње ни ца је да лек си ка пи сца за у зи ма ис так ну то ме сто у оп штек њи-
жев ном лек сич ком фон ду. М. Ра до вић Те шић ис ти че уве ре ње „да оп штек њи-
жев на лек си ка пред ста вље на у јед но је зич ким ви ше том ним де скрип тив ним 
реч ни ци ма – где се да ју пре ци зни по да ци о ау тор ској упо тре би по је ди них 
лек се ма – пру жа све еле мен те за нај по у зда ни ју ана ли зу ин ди ви ду ал не/по је-
ди нач не је зич ке ком пе тен ци је на спрам груп не/оп ште со ци о ком пе тен ци је 
свој стве не на ци о нал ној за јед ни ци“ (РАДОВИЋ ТЕШИЋ 2009: 149). С тим у ве зи, 
под вла чи да на ро чи то „лек си ка пи са ца, пре све га до брих пи са ца, али и ма ње 
до брих, са мим тим што по ти че из пи са ног је зи ка умет нич ке вред но сти, је сте 
нај си гур ни ји по ка зи вач же ље ног раз во ја ко јим сме ра, или мо же да кре не, 
стан дард ни је зик уоп ште“. Осим то га, раз ма тра и мо гућ ност да се при сту-
пи пе ри о ди за ци ји срп ског књи жев ног је зи ка на лек сич ком пла ну од Ву ко ве 
ре фор ме до да на шњег ву ков ског мо дер ног је зич ког из ра за, при че му би се 
ја сно мо гло из дво ји ти не ко ли ко пе ри о да и то „у за ви сно сти од: (1) сте пе на 
раз во ја је зи ка и ње го вог бо гат ства, и (2) у за ви сно сти од при пад но сти књи-
жев них де ла по је ди ним умет нич ким прав ци ма, ко је ка рак те ри ше лек сич ки 
нај суп тил ни ја функ ци о нал на упо тре ба је зи ка, ко ја је ба за сва ког жи вог 
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на ци о нал ног је зи ка“. Кон ста ту ју ћи да „у овом тре нут ку (та кве) пе ри о ди за-
ци је у ср би сти ци ско ро да уоп ште не ма, а би ло би до бро да је има, с об зи ром 
на зна чај ну ва ло ри за ци ју ли те рар ног је зи ка као не сум њи во во де ћег функ-
ци о нал ног сти ла“ (2009: 151), М. Ра до вић Те шић ука зу је на мо гућ но сти да 
се та вр ста пе ри о ди за ци је оства ри та ко што ће се гру пи са ти по књи жев ним 
епо ха ма про све ти тељ ства, ро ман ти зма, ре а ли зма, мо дер ни зма и пост мо-
дер ни зма. 

У том сми слу по себ но су ин струк тив ни ра до ви Не на да Ива но ви ћа по-
све ће ни ин ди ви ду ал ној лек си ци (2011, 2012) ис тра жи ва ној на ма те ри ја лу 
из Реч ни ка СА НУ (до са да шњих 18 то мо ва) – у ко ји ма се ана ли зи ра ју твор-
бе но-се ман тич ке и твор бе но-стил ске од ли ке ин ди ви ду а ли за ма у срп ском 
је зи ку: 

Са гле дан кроз мо де ле на стан ка ин ди ви ду а ли за ма и прав це њи хо-
вог ути ца ја на раз вој књи жев ног је зи ка, по јам је зич ког ства ра ла штва, 
ко ји је нај за слу жни ји за твор бу ин ди ви ду ал не лек си ке, пред ста вља не-
за о би ла зан део про у ча ва ња је зи ка по је ди них пи са ца, као и је зич ке кул-
ту ре у це ли ни. Сто га не чу ди што ове ре чи, и по ред сво је не ве ли ке фре-
квен ци је (Реч ник СА НУ их бе ле жи не што пре ко 2000, а Реч ник МС тек 
око 480), као и огра ни че ног до ме на упо тре бе, пред ста вља ју ста лан из вор 
на уч ног ин те ре со ва ња у сти ли сти ци, се ман ти ци, твор би, књи жев ној 
те о ри ји и дру гим обла сти ма (ИВА НО ВИЋ 2011: 79–80).

Под се ћа ју ћи на то да се „у лин гви стич кој те о ри ји дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, тер ми ни ма ин ди ви ду а ли зам (ин ди ви ду ал на реч), ха пакс или пе снич ка 
ак ту а ли за ци ја обе ле жа ва ју (се) оне ре чи у лек сич ком фон ду ко је су за јед-
ну при ли ку ско ва ли по је дин ци – пи сци, пе сни ци или го вор ни ци срп ског 
је зи ка, и ко је по се ду ју о̓д ре ђе но стил ско зна че ње, ти пич но за вре ме, под-
руч је или пи сца ко ји је та кву реч упо тре биоʼ (Предг. РМС: 11) – Ива но вић 
на во ди да су „ме ђу нај у спе ли јим твор ци ма ин ди ви ду а ли за ма у реч нич кој 
гра ђи на ла зе књи жев ни ци скло ни лек сич ким ино ва ци ја ма – ко ји су, по ме-
ну тим је зич ким сред стви ма, зна чај но обе ле жи ли сво ју епо ху: за пе ри од 
ро ман ти зма С. М. Са рај ли ја, Ј. С. По по вић, П. П. Ње гош, М. Ђ. Ми ли ће вић, 
М. П. Шап ча нин, Л. Ко стић, Ђ. Јак шић и Ј. Ј. Змај; за пе ри од мо дер не [српске 
књижевности] С. Ви на вер, И. Се ку лић и М. На ста си је вић; а од књи жев них 
пре во ди ла ца и М. Ђу рић и Р. Ко шу тић“ (ИВАНОВИЋ 2011: 79)2. Сво јим лек сич-
ким ино ва ци ја ма, ко је су ве ли ким де лом из ра сле и из ау то ро ве (пост мо дер-
ни стич ке) све сти о (књи жев но)је зич ком на сле ђу, Во ја Чо ла но вић би се ту 
сва ка ко свр стао као је дан од нај и зра зи ти јих је зич ких ства ра ла ца срп ске 
књи жев но сти дру ге по ло ви не XX и пр ве де це ни је XXI ве ка.

2 Оп шир ни је се Ива но вић ти ме ба ви у ра ду Ин ди ви ду ал на лек си ка: твор бе но-се ман-
тич ке и твор бено-стил ске од ли ке ин ди ви ду а ли за ма у срп ском је зи ку (на ма те ри ја лу из Реч-
ни ка СА НУ) (2012: 94–97).
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U ko li ma što već be hu kre nu la, i iz či jeg se ra di ja ču la por tu gal ska za-
bav na mu zi ka, njih dvo je su sad se de li pri pi je ni (ne ka sli ko ljup ci opro ste) 
po put dve re či sra sle u ko va ni ci (ČO LA NO VIĆ 2011: 75).

1.1. О ЛЕКСИЦИ У РОМАНУ ОДА МАЊЕМ ЗЛУ. Ро ман Ода ма њем злу од ли ку је 
бо га та и ино ва тив на лек си ка, по себ но у функ ци о нал но-стил ском (и у твор-
бе но-се ман тич ком и твор бе но-стил ском) по гле ду.3 У је зич кој сло је ви то сти 
ро ма на, где уо ча ва мо стра не ре чи и из ра зе, тер ми не и жар го ни зме, ар ха и зме 
и нео ло ги зме, ко сти ћев ски слој за у зи ма по вла шће ни по ло жај (им пли цит но 
и екс пли цит но), ко ме се при кљу чу је и ви на ве ров ски, а уз њих се ре фе рен-
ци јал но ја вља ју и дру ги је зич ки и стил ски Ко сти ће ви „по том ци“, као што је, 
на при мер, Иси до ра Се ку лић. И са том све шћу о је зич кој тра ди ци ји (и књи-
жев ној и кул тур ној) об ли ко ван је, из ме ђу оста лог, је зич ки свет ро ма на Ода 
ма њем злу – са свим у скла ду с уви ди ма са вре ме них лек си ко ло га да „срп ско 
је зич ко ства ра ла штво 19. и 20. ве ка по ка зу је ви сок сте пен уре ђе но сти и по-
што ва ња уте ме ље не је зич ке фор ме – при че му се мо дер ни пи сци на сла ња ју 
на тра ди ци ју про те клих књи жев них епо ха“ (ИВАНОВИЋ 2011: 92). Или, ка ко 
је то – го во ре ћи о мо гућ но сти ма ди фе рен ци ра ња лек си ке пи са ца пре ма при-
па да ју ћим стил ским фор ма ци ја ма и епо ха ма – де фи ни са ла М. Ра до вић Те шић:

„У књи жев ним прав ци ма мод е р н и з м а  и  п о с т м од е р н и з м а 
срп ски књи жев ни је зик је на лек сич ком пла ну раз вио све сво је по тен ци-
ја ле: име но ва њем но вих пој мо ва но вим ре чи ма, пре у зи ма њем ре чи из 
стра них је зи ка, обич но под сна жним ути ца јем кул тур них и дру штве них 
кре та ња и по ме ра ња, но вим тво ре ни ца ма али и (ово ва жи за пост мо дер-
ни зам) суп стан дард ном лек си ком огра ни че не упо тре бе – жар гон ском и 
вул гар ном“ (2009: 154).

Та ко се у ро ма ну Ода ма њем злу мо гу на ћи ре чи за ко је би смо мо гли 
да ка же мо ка ко оме ђу ју вре мен ски ра спон од нај ма ње јед ног ве ка: од Ко сти-
ће вих ко ва ни ца до Чо ла но ви ће вих, ко је су све сно гра ђе не та ко да се чи ни 

3 Усло вље на је, нај ве ћим де лом, по тре ба ма пи сца да ро ман стил ски об ли ку је као сказ, 
ка ко би се глас на ра то ра „оса мо ста лио“ у од но су на (под ра зу ме ва ног) ау то ра. По зи ци ја 
на ра то ра-еру ди те, на ро чи то скло ног фи ло ло шким, лин гви стич ким раз ма тра њи ма, омо гу-
ћи ла је да се у ро ма ну (где је у осно ви љу бав на при ча дво је про та го ни ста ко ји се спо ра зу ме-
ва ју на ен гле ском је зи ку – Бе о гра ђа ни на лич ког по ре кла и Фин ки ње, уз то на уч никâ, мо-
ле ку лар них би о логâ) на ђу ис пре пле та ни раз ли чи ти је зич ки иди о ми и сло је ви: од лек си ке 
(лек сич ких је ди ни ца) ка рак те ри стич них за књи жев но у мет нич ки стил, пре ко лек си ке на-
уч ног и пу бли ци стич ког сти ла, до раз го вор не лек си ке и фра зе о ло ги је. Осим то га, ро ман 
оби лу је и лек си ком ти пич ном за со ци јал но ва ри ра ње је зи ка (жар го ни зми ма), као и ре чи ма 
стра ног по ре кла од но сно стра ним ре чи ма (бу ду ћи да ли ко ви у ро ма ну при па да ју обра зо ва ном 
све ту – из ла тин ског, ита ли јан ског, фран цу ског, не мач ког и, нај ве ћим де лом, из ен гле ског 
је зи ка). Та ко се на ра то ро во „све зна ње” по нај пре ма ни фе сту је као су ве ре но вла да ње је зи ком. 
Ви ше но и у јед ном од сво јих прет ход них де ла, Во ја Чо ла но вић је у Оди ма њем злу по све тио 
па жњу је зич ком из ра зу: го то во да ак цен ту је Бар то ву тврд њу по ко јој се у на ра ци ји за пра во 
до га ђа сâм је зик, аван ту ра је зи ка.
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као да су из во ка бу ла ра пре те че на ше аван гар де или пак при па да ју ва ви лон-
ској је зич кој ма три ци XXI ве ка. Ко ли ко је је зик као та кав ва жан еле ме нат 
ро ма на, по ка зу је ци тат ко ји смо на ве ли: на ра тор се из ви ња ва чи та о ци ма 
ко ји су сли ко љуп ци – они ма ко ји во ле пе снич ке сли ке, стил ске фи гу ре – што 
при пи је ност љу бав ног па ра ви ди као dve re či sra sle u ko va ni ci.4

У лин гво сти ли стич кој ана ли зи ро ма на Ода ма њем злу (ЖУРИЋ 2014: 
141–176), раз ма тра ли смо, из ме ђу оста лог, и сти ло ге ност лек си ке, са из ве-
сним освр том на ње ну ин ди ви ду ал ну упо тре бу и твор бе ну спе ци фич ност. 
У овом нас ра ду, ме ђу тим, пре вас ход но ин те ре су ју ка рак те ри сти ке ин ди-
ви ду ал не лек си ке у ње му упо тре бље не. Сто га ће мо по ку ша ти да из ве де мо 
за кљу чак у ве зи с тим: 1) ко ли ко су од ре ђе ни твор бе ни обра сци свој стве ни 
Чо ла но ви ће вој лек си ци, од но сно ње го вом је зич ко-стил ском уме ћу (по е ти-
ци); 2) ко ји се при ме ри ин ди ви ду ал не лек си ке мо гу тре ти ра ти као ока зи о-
на ли зми, а ко ји као по тен ци јал не ре чи и 3) ко је су мо гућ но сти да не ке од 
екс цер пи ра них ре чи по ста ну део основ ног лек сич ког фон да срп ско га је зи-
ка, од но сно да из ин ди ви ду ал не лек си ке пре ђу у узу ал ну. 

2. ТВОРБЕНИ ОБРАСЦИ СВОЈСТВЕНИ ЧОЛАНОВИЋЕВОЈ ЛЕКСИЦИ И ПРОБЛЕМ РАЗГРА-
НИЧАВАЊА ИНДИВИДУАЛИЗАМА НА ОКАЗИОНАЛИЗМЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ РЕЧИ. У ко мен-
та ру за но ве ре чи екс цер пи ра не на осно ву три ју Чо ла но ви ће вих де ла, у већ 
по ме ну том ис тра жи ва њу, В. Пав ко вић из два ја „148 но вих, не за бе ле же них 
ре чи и то 65 ко је ни су за бе ле же не у пр вих три на ест то мо ва РСА НУ од но сно 
још 83 ко је не по сто је у гра ђи РМС кон сул то ва ној за део [нашег] лек си ко на 
ко ји ће тек би ти об ра ђен у Ака де ми ји ном реч ни ку“ (1989: 168). Пав ко вић 
на ве де не ре чи свр ста ва по то ме што су: „̓ уве зе неʼ из стра них је зи ка и ка рак-
те ри стич не за од ре ђе не де лат но сти“ или „по ка зу ју ка ко овај пи сац ко ри сти 
стан дард не мор фо ло шке мо гућ но сти на шег је зи ка“ (1989: 168–171) – из два-
ја ју ћи, ре дом: де ми ну ти ве (нпр. глу ми чи ца); гла гол ски при лог са да шњи (и 
ре ђе: про шли) у при дев ској функ ци ји (нпр. рас кр шћа ва ју ћи, око ло сто је ћи; 
су ма сив ши); ре чи са од ре ђе ним пр вим де ло ви ма сло же ни ца у од ред бе ној 
функ ци ји (на зо ви-: на зо ви бар, на зо ви ра зго вор и на зо ви и зоп ште нич ки), гла-
го ле на ста ле „пре фик са ци јом уо би ча је них, по зна тих гла го ла (нпр. пре о бу-
зе ти, и пре фик сом обез-, ко јим пи сац тво ри три гла го ла: обез вре ме ни ти, 
обес кро ви ти и обес про сто ри ти5)“, при ло ге на ста ле „на осно ву по ред бе не 

4 Осим то га, екс пли цит но се на во де и реч ни ци, Ака де ми јин и Ву ков.
При мер 1: Sad su već obo je šum no di sa li, i sa mo bi raz lu ču ju ća ana li za obe lo da ni la u ko li koj 

je me ri to po ja ča no i ubr za no „uvla če nje va zdu ha u or ga ni zam kroz nos, na usta ili (vi di Aka de mi jin 
Reč nik) na dru gi na čin, i nje go vo is puš ta nje iz se be” du go va lo ste pe ni ca ma, a ko li ko – us plam te lim 
ču li ma za gr lje nog pa ra (ČO LA NO VIĆ 2011: 54).

При мер 2: Pa, do bro. 
Po Vu ku, bar: str pljen spa sen. 
Iz dr žiš li do od red ni ce 5913 (ČO LA NO VIĆ 2011: 81).
5 За пра во дво пре фик сал не гла го ле.



ве зе [...] из ме ђу ба зне име ни це и јед не ње не бит не осо би не“ (нпр. адра по-
вач ки, жа бо кре чи на сто, ма ми лач ки), при де ве „на осно ву од го ва ра ју ћих 
име ни ца, опет по прин ци пу по ред бе не ре ла ци је“ (нпр. би љо јед ски, играч каст, 
из о па че нич ки), име ни це ко је при па да ју „нај ши рем аре а лу раз го вор ног је зи ка“ 
(нпр. без ве зни ца, снај пер ка), али и оне ко је је „пре ма по сто је ћим мо де ли ма“ 
са чи нио сам пи сац (нпр. об ли ко ва лац, пре ко ре ва лац, ухва ти лац, уни же ник 
и: за га ђе ни ца, зра чи ли ште).

Упо ре ђи ва њем са ин ди ви ду ал ном лек си ком ко ју смо ми из дво ји ли ни је 
те шко за кљу чи ти ка ко Чо ла но ви ће ви ин ди ви ду а ли зми (име ни це, при де ви, 
при ло зи и гла го ли) по ка зу ју струк тур ну, твор бе но-стил ску до след ност. По-
себ но је пи та ње, ме ђу тим, при ро да из дво је них ин ди ви ду а ли за ма, од но сно 
мо гућ но сти њи хо вог раз вр ста ва ња на ока зи о на ли зме и по тен ци јал не ре чи, 
што обич но ни је та ко јед но став но, о че му све до чи, и код нас, број на ли те-
ра ту ра. По ку ша ће мо да у при ме ри ма ин ди ви ду а ли за ма из екс цер пи ра не 
гра ђе по ву че мо гра ни цу из ме ђу ока зи о на ли за ма и по тен ци јал них ре чи, као 
и да раз мо три мо ко ли ка је мо гућ ност „при па ја ња“ из ве сног бро ја тих лек се ма 
основ ном лек сич ком фон ду од но сно узу ал ној лек си ци. Основ ни кри те ри јум 
за из два ја ње ин ди ви ду а ли за ма је сте „од ре ђе но стил ско зна че ње, ти пич но 
за вре ме, под руч је или пи сца ко ји је та кву реч упо тре био“ (Предг. РМС: 11), 
а за одва ја ње ока зи о на ли за ма од по тен ци јал них ре чи – сте пен уо би ча је но-
сти/не у о би ча је но сти твор бе ног мо де ла и твор бе них сред ста ва ко ри шће них 
за њи хо во гра ђе ње од но сно њи хо ва екс пре сив ност.6

2.1. ИНДИВИДУАЛИЗМИ–ОКА ЗИ О НА ЛИ ЗМИ. Ка ко је по ка зао Ђ. Ота ше вић, 
„ока зи о на ли зми се, нај че шће, тво ре по не про дук тив ним твор бе ним мо де ли-
ма или са на ру ша ва њем твор бе них за ко ни то сти. Не ма ли број ока зи о на ли за ма 
се тво ри по ока зи о нал ним твор бе ним мо де ли ма (ре де ри ва ци ја, кон та ми на-
ци ја, са звуч ни ока зи о на ли зми, бе за фик сни ока зи о на ли зми и др.). Из ним но, 
ока зи о на ли зми мо гу би ти гра ђе ни не за ви сно од твор бе ног си сте ма“ (1994: 251). 
Осим то га, за раз ли ку од нео ло ги за ма, у мно гим слу ча је ви ма ока зи о на ли зми 
ап со лут но за ви се од кон тек ста. Њи хо ва кон крет на ре а ли за ци ја је спе ци фич-
на и нео че ки ва на. Ме ђу тим, екс пре сив ност ока зио на ли за ма је „ин хе рент на, 
не за ви сна од кон тек ста или го вор не си ту а ци је, ма да су ока зи о на ли зми ве за ни 
за кон текст. [...] Сте пен екс пре сив но сти ока зи о на ли за ма је раз ли чит. Иа ко га 
је не мо гу ће пре ци зно од ре ди ти, уоп ште но се мо же ре ћи да је сра зме ран сте-
пе ну на ру ша ва ња твор бе них и се ман тич ких нор ми“ (ОТАШЕВИЋ 1994: 253).

Има ју ћи на ве де не кри те ри ју ме у ви ду, ока зи о на ли зми би у Чо ла но ви ћем 
ро ма ну мо гли би ти сле де ће ре чи 7:

6 Нео бич на реч мо же би ти и струч ни тер мин, али он, раз у ме се, ни је ока зи о на ли зам 
јер „не ма екс пресив ну, већ са мо но ми на тив ну функ ци ју“ (ОТАШЕВИЋ – СИКИМИЋ 1992: 67).

7 Ре чи су на ве де не хро но ло шким ре дом – пре ма ме сту по ја вљи ва ња у ро ма ну. Бол до-
ва не су као у реч ни ку. Се ман тич ке де фи ни ци је из дво је них лек се ма дао је ау тор овог ра да. 
Иза сва ког на ве де ног при ме ра на ла зи се број стра не у за гра ди.
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ОКА ЗИ О НА ЛИ ЗАМ, 
ЗНА ЧЕ ЊЕ 

ПРИ МЕР

1. ау дио-ба ну ће с 
„из не над ни те ле фон ски 
по зив“

Niš ta dra ma tič no, umi rio ga je od mah pre ko ži ce lju bav ni gla snik 
iz vre me na be so muč ne pre pi ske sa Lah ti jem, ali ga je isto dob no 
i uz ne mi rio, do da ju ći na kra ju au dio-ba nu ća da je stvar, okre ni-
-obr ni, ipak, neo d go di va (12–13).

2. збр да здо ли сан, -а, -о
„ко ји је на стао без ика ква 
ре да“

Pre ma ki taj skoj iz re ci sta roj bar ne ki mi le ni jum, si gu ran znak da 
se ro di la ide ja (bio joj sa dr žaj pra lik stva ri ili sa mo zbr da zdo  li-
sa na mi sao kao iz laz iz ka kve si tu a ci je) (57).

3. бли ско бу ду ћи, -а, -е
„ко ји при па да бли ској 
бу дућ но сти“

Za pi taj mo se, na po slet ku, je li be o grad ski bi o log, do bra no za va-
ljen u tak si ju po red že ne svo jih sno va, ose ćao to pli nu, čak i slu-
tio bli sko bu du ću vla žnost svih pre gi ba Fin ki nji nog te la? (83)

4. фо то-спо ме нак м
„фо то  гра фи ја за успо ме ну”

Sa mo što, ne čim za ma jan (bi će: gric ka njem mar ci pa na) ni si pri-
me tio da sam uze la taj fo to-spo me nak, i da sam ga, ne za do volj-
na svo jim iz gle dom, str pa la u tor bi cu (107).

5. та мо а му ју ћи, -а, -е
„ко ји се кре ће та мо-амо”“

[...] či me su one sti dlji ve ta mo a mu ju će kret nje u hi pu osta le bez 
tog atri bu ta (109). 
[...] bez na me re da, teh ni kom pre ćut nog su če lja va nja i po re đe nja, 
či ta o cu na tuk ne bi lo šta na uš trb iz gle da fin skog di plo ma te 
(ta mo  a mu ju ćeg pod ru ku sa Čer no mir di nom za dra ma tič nih 
do ga đa ja na Ko so vu pot kraj XX ve ka); [...] (129)

6. ин фо бу ли миј ски, -а, -о
„ко ји ис по ља ва пре ве ли ку 
глад за ин фор ма ци ја ма“

[...] do če kao po li ci ju i mr tvo zor ni ka; iz neo do tr ča lim ra do znal-
ci ma iz in fo bu li mij skih ku ća svo ja sve ža za pa ža nja; [...] (129).

7. ме ди ко бру цош м
„сту дент пр ве го ди не 
ме ди ци не“

[...] i či ji pre du ga čak la tin sko grč ki na ziv (ot ka ko se na zem nom 
ša ru pre da je ana to mi ja) na di ma me di ko bru co še spr va ljut njom, 
a po tom ose ća njem va žno sti (135).

8. дер ма то глиф м
„рез/ожи љак на ко жи 
не ја сног по ре кла“

Zbog na glo ola ba vlje ne pa žnje, sad su se u bi o lo go vom ži žnom 
vi do kru gu ob re la (mi mo Ve ne ri nog br daš ca) i oba „der ma to gli fa” 
is cr ta na hi rurš kim no žem (142).

9. фо то до у шник м
„онај ко ји, ухо де ћи, кри-
шом фо то гра фи ше“

Bi la bi to po sla sti ca i pô za fo to do uš ni ke (148).

10. ау то на мет м
„да жби на за ау то мо бил“

A sad ... za au to na me te, hod ni kom de sno, ta ko li be še? (166).

11.бу ди бок снам ски, -а, -о
„ко ји је то ли ко нео би чан 
да би се чо век пре кр стио 
и ре као: бу ди бог с на ма“

I sad mu, na i me, ekran sve sti be še do sa mih ivi ca is pu ni lo bu di-
bok snam sko (pre kr sti la bi se Isi do ra Se ku lić) zbi će iz pre ljub nič-
kog ar hi va Gra di mi ra De spo ta, već dav no pre ža lje nog i u uspo-
me nu prog na nog in ti mu sa sa ka te dre (168).

12. спон ди ло ри зи чан, -а, -о
„ко ји је ри зи чан за оне ко ји 
има ју спон ди ло зу“

[...] baš on da kad ga je Mi na ugle da la i obe še njač ki za u sta vi la u 
toj spon di lo ri zič noj pro ve ri (210).

13. ау то у кр ште ник м
„ау то мо бил ко ји је на стао 
укр шта њем” 

Jed na ru ka mu je pri tom na ko mand noj pa li ci au to u krš te ni ka, 
dru ga – ša la baj zer ski pre ba če na pre ko na slo na (266).

14. мне мо ба шти на ж
„ба шти на ко ју чи ни се ћа-
ње; пам ће њем са чу ва не 
чи ње ни це“

Dar nuv ši u osi njak od pam će nja, ta ne-mo že-bi ti-sve ži ja uspo-
me na ot po či nje u Jan ko voj mne mo baš ti ni pre me ta či nu svih za 
ži vo ta uskla diš te nih po da ta ka o „cr ta ma ko je od re đu ju ne ku 
lič nost“ (268).
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Пре ма утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, да кле, Чо ла но ви ћев ро ман са др жи 
14 ока зи о на ли за ма, ко је ће мо об ја сни ти раз вр ста не по твор бе ној срод но сти: 

1) Ре чи збр да здо ли сан, бу ди бок снам ски – пред ста вља ју при дев ске уни-
вер бе: твор бе ни тип у ко ме се „уни вер би ре а ли зу ју као екви ва лен ти фра-
зе о ло шких је ди ни ца ко ји се, као стил ска сред ства, упо тре бља ва ју за по ја-
ча ва ње екс пре сив но сти ис ка за“ (РИСТИЋ 2004: 195). Пре ма то ме, из дво је ни 
ока зи о на ли зми на ста ли су од фра зе о ло шких из ра за „с бр да с до ла“ и „бу ди 
бог с на ма“. Ка да је у пи та њу пр ви при мер, на ла зи мо га већ за бе ле же ног и 
ана ли зи ра ног у ли те ра ту ри8, до ду ше не знат но раз ли чи тог: збр до здо ли сан, 
ко ји бе ле жи С. Ри стић ана ли зи ра ју ћи екс пре сив ну лек си ку у Се ле ни ће вом 
ро ма ну Уби ство с пред у ми шља јем – где се на во ди као при мер ока зи о нал не 
из ве де ни це са из ра зи тим стил ским ефек том: „збр до здо ли сан (пре ма изр. „с 
бр да с до ла“)“. Ми га, та ко ђе, мо же мо ве за ти и за при лог збр да-здо ла (РМС 
II: 265), чи је је зна че ње исто као у фра зе о ло шком из ра зу – без ика ква ре да. 
У Се ле ни ће вом ро ма ну овај при дев од ре ђу је при ро ду еле ме на та од ко јих 
на ста је ро ман.9 У кон тек сту Чо ла но ви ће вог ро ма на, овај при дев ски уни верб 
је део име нич ке син таг ме збр да здо ли са на ми сао, ко ја се, иро нич но, ја вља 
као јед но од мо гу ћих зна че ња ре чи иде ја [(bio joj sa dr žaj pra lik stva ri ili sa mo 
zbr da zdo li sa na mi sao kao iz laz iz ka kve si tu a ci je) (57)] – од Пла то но ве фи ло зо-
фи је (иде ја = „пра лик ства ри“) до раз го вор ног дис кур са (иде ја = „збр да здо-
ли са на ми сао као из лаз из ка кве си ту а ци је“). 

Чи ње ни ца да се по ме ну ти ока зи о на ли зам на ла зи, ко ли ко је до са да по-
зна то, у про зи дво ји це пи са ца на во ди на пи та ње мо гућ но сти ње го вог по ме-
ра ња са пе ри фе ри је пре ма цен тру, од но сно укљу че ња у основ ни лек сич ки 
фонд. Ока зи о нал ност је по чет на ета па жи во та та квих ре чи у је зи ку, оне се 
на ла зе на гра ни ци по сто ја ња у оп штем је зи ку (још ни су по зна те ве ћи ни 
љу ди ко ји го во ре стан дард ним је зи ком), а по што се „епи зо дич но упо тре бља-
ва ју, бли ске су рет ким ре чи ма књи жев ног је зи ка чи ја је упо тре ба огра ни-
че на те ри то ри јал но, со ци јал но или вре мен ски“ (ОТАШЕВИЋ 1994: 254).

При дев ски уни верб бу ди бок снам ски у син таг ми ’bu di bok snam sko zbi će’ 
но си лац је из ра зи те екс пре сив но сти и у се ман тич ком и у стил ском по гле ду. 
Пред ста вља твор бом кон ден зо ва ни ис каз – ко ји је то ли ко нео би чан да би 
се чо век пре кр стио и ре као: бу ди бог с на ма! – и при том, де ло ва њем али те-
ра ци је, пре но си из ра зи ту звуч ност по но вље них екс пло зив них су гла сни ка 
(б, д, к); осим то га, ко мен та ром у за гра ди се ти пич но пост мо дер ни стич ки 
упу ћу је: „bu di bok snam sko (pre kr sti la bi se Isi do ra Se ku lić) zbi će“. Ива но вић 
у свом ра ду о ин ди ви ду а ли зми ма за бе ле же ним у Реч ни ку СА НУ за кљу чу је: 
„По је ди ним ау то ри ма свој стве но је угле да ње на твор бе не и се ман тич ке 
мо де ле од ре ђе них функ ци о нал них сти ло ва, ди ја ле ка та, па и стра них је зи ка 

8 На чи ње ни цу да се исти ока зи о на ли зам мо же сре сти код раз ли чи тих ау то ра скре ћу 
па жњу Ђ. Ота ше вић и Б. Си ки мић још у свом ра ду Твор ба ока зи о на ли за ма у срп ско хр ват-
ском је зи ку (ОТА ШЕ ВИЋ – СИ КИ МИЋ 1992: 67).

9 „А књи га, ка ко год да је зде нем, би ће са ста вље на од па би ра ка. Ра зних. По не кад, 
бо јим се – би ће и збр до здо ли са них“ [(7) пре ма РИ СТИЋ 2004: 195].



(ста ро грч ког, не мач ког и сл.); док се дру ги ра ди је окре ћу твор бе ном алу ди-
ра њу на ли те рар не прет ход ни ке, као и на тек сто ве ко ји су им по слу жи ли 
као узор“ (ИВАНОВИЋ 2012: 94). Очи глед но је да Чо ла но вић у на ве де ном 
при ме ру по сту па као дру га гру па ау то ра, при че му не алу ди ра не го ре фе-
ри ра, с еви дент ним по зна ва њем ва жно сти ко ју за срп ски је зик и књи жев ност 
има Иси до ра Се ку ли ћ10.

2) По нео бич но сти твор бе из два ја се реч та мо а му ју ћи, по при де вље ни 
гла гол ски при лог са да шњи: Чо ла но вић ин вен тив но, од при ло шке по лу сло-
же ни це та мо-ам о, ко ри сте ћи се стан дар но је зич ким мо де лом твор бе ре чи, 
од не по сто је ћег гла го ла ко ји би мо рао да гла си та мо а мо ва ти (у зна че њу 
„кре та ти се та мо-ам о“) гра ди гла гол ски при лог са да шњи та мо а му ју ћи. Два 
пу та се ја вља у ро ма ну: пр ви пут ху мор но, ка да се ве зу је за крет ње у сек-
су ал ном чи ну, а дру ги пут са ти рич но – ка да од ре ђу је („та мо а му ју ћег“) фин-
ског ди пло ма ту на Ко со ву. По ме ну ти ока зи о на ли зам, као и два прет ход на, 
од ли ку је се из ра зи том екс пре сив но шћу – иа ко ве за ни за кон текст, они ту 
сво ју осо бе ност по се ду ју и ван ње га. 

3) Три су ока зи о на ли зма сво јим зна че њем и стил ским ефек том то ли ко 
за ви сни од кон тек ста да су ван ње га се ман тич ки не про зир ни, не ра зу мљи ви. 
То су име нич ки ин ди ви ду а ли зми ти па: ау дио-ба ну ће („из не над ни те ле фон-
ски по зив“ ко ји је уз не ми рио глав ног ју на ка), ау то на мет („да жби на за ау то-
мо бил“ ко ју ју нак мо ра да пла ти), ау то у кр ште ник („ау то мо бил на стао укр-
шта њем“, „хи брид“ ау то мо би ла опел и шко да ко ји се по ја вљу је у ју на ко вом 
сну). Док је у по лу сло же ни ци ау дио-ба ну ће мо гу ће до ку чи ти да је у пи та њу 
не ка кав из не над ни, нео че ки ва ни звук, на ве де не сло же ни це са пре фик со и-
дом ау то- не пре ци зи ра ју да ли је он ту у зна че њу „ау то мо бил ски“, или има 
зна че ње „са мо-“, те се њи хо во зна че ње от кри ва тек у кон тек сту. 

4) У ма њој или ве ћој ме ри зна чењ ски про зир ни, сле де оста ли при ме ри, 
на ста ли по раз ли чи тим твор бе ним мо де ли ма: а) фо то-спо ме нак, фо то до-
у шник – име нич ка по лу сло же ни ца у зна че њу „фо то граф ски сни мак/фо то-
гра фи ја за успо ме ну“ и име нич ка сло же ни ца ко јом се озна ча ва „онај ко ји, 
ухо де ћи, кри шом фо то гра фи ше“, чи ји сми сао ни је те шко од го не тљив, а има-
ју бла ги ху мор ни ефе кат; б) ме ди ко бру цош, дер ма то глиф, мне мо ба шти на 
– име нич ке сло же ни це ко је, због пре фик со и да упо тре бље них у њи хо вом 
гра ђе њу, за си гур но ни су ра зу мљи ве ши рем кру гу го вор ни ка срп ског је зи ка, 

10 У ци ти ра ном ра ду Ива но вић из два ја пи сце чи ја се ин ди ви ду ал на лек си ка 
на шла у Реч ни ку СА НУ, ме ђу ко ји ма је и Иси до ра Се ку лић: „По зна та, по ред обим ног 
пре во ди лач ког ра да, и као пред рат ни са рад ник на Реч ни ку СА НУ, као и ве ли ки 
про у ча ва лац на род них го во ра ко ји сво је есе је об ја вљу је у лин гви стич ком ча со пи-
су Наш је зик, Иси до ра Се ку лић та ко ђе спа да ме ђу са вре ме не ау то ре ко је од ли ку је 
си сте мат ско ко ри шће ње ин ди ви ду а ли за ма у књи жев ном тек сту. За па жа се да, у 
овом про це су, И. Се ку лић ра до ис тра жу је зна чењ ске од но се из ме ђу твор бе них 
си но ни ма, као и се ман тич ки по тен ци јал раз ли чи тих твор бе них фор ма на та: ажда-
ји са ти, ба ха тлук, бес по вод ност, ке за во, не за др жај, нео су шан и сл.“ (2012: 96).

227



али су ве ро ват но за ни мљи ве обра зо ва ним го вор ни ци ма; то се, у пр вом ре ду, 
ти че ре чи ме ди ко бру цош („сту дент пр ве го ди не ме ди ци не“), због ефект ног 
са жи ма ња, и док је она ра зу мљи ва и ван кон тек ста – оста ле две су то у ма-
њој ме ри: дер ма то глиф („рез/ожи љак на ко жи не ја сног по ре кла“ – ко ји на 
сто ма ку има ју на ки ња ро ма на, а њен љу бав ник је за ин те ре со ван да до ку чи 
ње го во по ре кло/зна че ње)11 и мне мо ба шти на („ба шти на ко ју чи ни се ћа ње; 
пам ће њем са чу ва не чи ње ни це“); в) ин фо бу ли миј ски, спон ди ло ри зи чан и 
бли ско бу ду ћи – сло же нич ки при де ви на ста ли ста па њем две ју стра них или 
до ма ћих ре чи или ком би на ци јом: ин фо бу ли миј ски (ин фор ма ци ја + бу ли ми ја 
> „ко ји ис по ља ва пре те ра ну/не здра ву глад за ин фор ма ци ја ма“), спон ди ло ри-
зи чан (спон ди ло за + ри зи чан > „ко ји је ри зи чан за оне ко ји бо лу ју од спон-
ди ло зе”) и бли ско бу ду ћи („ко ји при па да бли ској бу дућ но сти“), ко ји се мо же 
ту ма чи ти и као ан то ним при де ва дав но про шли. 

Из гру пе прет ход но на ве де них ока зи о на ли за ма ве ћи ну би смо мо гли 
да по сма тра мо и као сли ве ни це: ау то на мет, ау то у кр ште ник, фо то до у шник, 
ме ди ко бру цош, дер ма то глиф, мне мо ба шти на, ин фо бу ли миј ски и спон ди-
ло ри зи чан. Пот пу но у ду ху (и у на шем је зи ку све за сту пље ни јег) про це са 
гра ђе ња ре чи за ко ји је Р. Бу гар ски увео тер мин сли ва ње (по ред: ста па ње, 
са жи ма ње или кон та ми на ци ја), чи ји су про из во ди сли ве ни це или, у ин тер-
на ци о нал ној тер ми но ло ги ји, блен де (BUGARSKI 2013: 18), Чо ла но вић гра ди 
дво је зич не (ау то на мет, ау то у кр ште ник, фо то до у шник, ме ди ко бру цош и 
спон ди ло ри зи чан) или јед но је зич не блен де (дер ма то глиф, ин фо бу ли миј ски), 
где су по себ но екс пре сив не оне на ста ле у нео бич ном спо ју, нпр. тер ми на и 
ша тро вач ке ре чи: ме ди ко бру цош.

2.2. ИНДИВИДУАЛИЗМИ–ПОТЕНЦИЈАЛНЕ РЕЧИ. Ин ди ви ду а ли за ма ко је би смо 
мо гли ока рак те ри са ти као по тен ци јал не ре чи у Чо ла но ви ће вом ро ма ну има 
да ле ко ви ше не го ока зи о на ли за ма, с тим што се у ве зи са иден ти фи ко ва њем 
не ких од њих мо гу ја ви ти из ве сне ди ле ме – у сми слу у ко јем о то ме го во ри 
Р. Дра ги ће вић: с об зи ром на то да по тен ци јал не ре чи на ста ју по мо ћу нај про-
дук тив ни јих твор бе них мо де ла, да су у пот пу но сти мо ти ви са не (њи хо во је 
зна че ње збир зна че ња њи хо вих твор бе них ком по нен ти) и да су скри ве не у 
твор бе ним мо гућ но сти ма је зи ка – не мо гу ће је од ре ди ти вре ме њи хо вог на-
стан ка, као и то да ли су у пи та њу но ве ре чи или су оне већ по сто ја ле у је зи ку 
(ДРАГИЋЕВИЋ 2009: 119–127).

Чи ње ни ца је и да го вор ни ци не мо гу ла ко да раз ли ку ју ре ал ну реч од 
по тен ци јал не ре чи. Овом про бле му ће мо се вра ти ти у за кључ ку ра да. Ме ђу 
из дво је ним по тен ци јал ним ре чи ма у Чо ла но ви ће вом ро ма ну нај ви ше има 
име ни ца (56), а по том при де ва (29), при ло га (19) и гла го ла (7), те ће мо их ана-
ли зи ра ти тим ре дом.

11 На дру гом ме сту се у ро ма ну ја вља син таг ма ожи љач ни тај но пис као си но ним ре чи 
дер ма то глиф: „Ho ću da ka žem da, za onog bu lje nja u oži ljač ni taj no pis na Mi ni nom tr bu hu, 
be še u bla gim pre la zi ma za ba ta lio do nju po lo vi nu zna ka da bi izoš trio po gled na onu dru gu, vi še nje“ 
(ČO LA NO VIĆ 2011: 145).
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2.2.1. ИМЕНИЦЕ. Нај ве ћи број име ни ца (ко је чи не и нај знат ни ји део из-
дво је них ин ди ви ду а ли за ма) је су име ни це ти па No mi na agen tis (као под вр ста 
из ве де них име ни ца са зна че њем но си о ца осо би не), са гла гол ском осно вом 
и зна че њем вр ши о ца рад ње – има их 18. Дру ги тип пред ста вља ју No mi na 
pa ti en tis (4), где је твор бе на осно ва трп ни при дев. Раз вр ста ће мо их пре ма 
му шком и жен ском ро ду:

МУ ШКИ РОД МУ ШКИ РО Д
и зне на ђе ник („онај ко ји је из не на ђен“) са у пла ти лац („онај ко ји за јед но с дру-

ги ма сто ји у ре ду где се упла ћу је“)
гви ри лац („онај ко ји гви ри, ви ри“) осло вља ва лац („онај ко ји осло вља ва“)
опо вр га ва лац („онај ко ји опо вр га ва“) те гли лац („онај ко ји те гли/но си“)
исме ја ва лац („онај ко ји исме ја ва“) за о кру жи ва лац („онај ко ји за о кру жу је“)
иш че ки ва лац („онај ко ји иш че ку је“) ога ђи ва лац („онај ко ји ога ђу је“)
раз мр си тељ („онај ко ји раз мр су је“) за пу ће ник („онај ко ји се за пу тио“)
пре ви де лац („онај ко ји је пре ви део“) из дво је ник („онај ко ји је из дво јен“)
об љу бљи ва лац („онај ко ји об љу бљу је”) ис пра ти лац („онај ко ји ис пра ћа“)
бра ко пре кр ши лац („онај ко ји је пре кр шио брак“)

ЖЕН СКИ РО Д
и зне на ди тељ ка („она ко ја је из не на ди ла/из не на ђу је“)
до пу то ва тељ ка („она ко ја је до пу то ва ла“)
оне све шће ни ца („она ко ја се оне све сти ла/оне све шће на“)
ожи вље ни ца („она ко ја је ожи ве ла/ожи вље на“)
су во за чи ца („она ко ја је по ред во за ча, на су во за че вом ме сту“)

При ме ћу је мо да нај ве ћи број име ни ца му шког ро да чи не из ве де ни це 
са су фик сом -ац (од рад ног гла гол ског при де ва), ко је упу ћу ју на ак тив ног 
вр ши о ца рад ње (нпр. гви ри лац = „онај ко ји гви ри“ и сл.), као и код оних где 
је ин фи ни тив на осно ва и су фикс -тељ (раз мр си тељ < раз мр си- + -тељ) 
или -еник (за пу ће ник), али да има оних у ко ји ма је ис так ну та па сив на уло га 
(по мо ћу гла гол ског при де ва трп ног и су фик са -ик: из не на ђен-ик , из дво јен-ик ). 
Ве ћи на ових име ни ца од но си се на глав ног ју на ка и ње го ве функ ци је у ро-
ма ну (он је тај ко ји је из не на ђен ју на ки њи ним до ла ском, ко ји је иш че ку је, 
до че ку је, об љу бљу је, ис пра ћа... и ко нач но, кр ши брак), а са мо из ве стан број 
ти че се и дру гих, спо ред них ли ко ва (као што је реч са у пла ти лац – „онај ко ји 
(са дру ги ма) сто ји у ре ду ис пред шал те ра где се вр ше упла те“). Ма њи број 
ова квих име ни ца ве зу је се за ју на ки њу, јер су за њу, пр вен стве но, ре зер ви-
са не име ни це дру гог ти па од но сно нај че шће име нич ке син таг ме, са из ра-
зи тим по ет ским ли ком (нпр. ан ђе о ски из ми шљај), и то нај че шће у об ли ку 
ан то но ма зиј ске пе ри фра зе (по се бан под тип пе ри фра зе)12. Оне су мо ци о ним 

12 Та ко што се лич но име ју на ка за ме њу је кон струк ци јом. С об зи ром на то да је ро ман 
Ода ма њем злу ис при по ве дан у тре ћем ли цу, из пер спек ти ве на ра то ра, Чо ла но вић је иза брао 
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су фик сом из ве де не од од го ва ра ју ћих име ни ца му шког ро да (-ка: из не на ди-
тељ + -ка; -ица: су во зач + -ица) или са трп ним при де вом (оне све шћен-ица , 
ожи вљен-ица ). Име ни ца су во за чи ца се мо же тре ти ра ти као још јед на од име-
ни ца жен ског ро да ко ја је на ста ла по след њих го ди на, као по сле ди ца по тре ба 
по ли тич ке ко рект но сти и род не рав но прав но сти. За ни мљи во је да мно ге од 
ових име ни ца не по сто је у основ ном лек сич ком фон ду – са из у зет ком не ких 
ко је су ов де по слу жи ле за гра ђе ње (упла ти лац, су во зач) иа ко име ну ју вр ши-
о це уо би ча је них рад њи (гви ри ти, опо вр га ва ти, иш че ки ва ти, до че ки ва ти, 
ис пра ти ти и сл.). Пре ма по сто је ћем об ли ку пра ти лац, на при мер, на ста ла 
је реч ис пра ти лац, ве ро ват но с на ме ром да се ис так ну функ ци је (ста ња и 
рад ње) глав ног ју на ка, од но сно из стил ских раз ло га. Име ни це те вр сте ко-
је при па да ју узу ал ној лек си ци по сто је и у лек си ци на род ног срп ског је зи ка 
– као (ра но)ра ни лац – али, има и ту ин ди ви ду а ли за ма! – као (ка сно)ле га лац 13 
– што је очи глед но по сле ди ца же ље да се се ман тич ки (ан то ним ски) и по-
ет ски де лу је (ри мом): 

Ра но ра ни лац и ка сно ле га лац ку ћу сте че. 

По ин вен тив но сти твор бе из два ја се атри бу тив на име ни ца из не над ни ца 
(„она ко ја је из не над на“), по ана ло ги ји са из ве де ни ца ма ти па отров ни ца, од 
при дев ске осно ве и су фикса -ица. 

Гла гол ских име ни ца са нул тим су фик сом у Чо ла но ви ће вом ро ма ну 
има сра змер но мно го: би ло да су из по е тич ко-стил ских раз ло га пре у зе те из 
во ка бу ла ра срп ских ро ман ти ча ра (Ко сти ћа, пре свих), или су на ста ле ин ди-
ви ду ал ним де ло ва њем ау то ра ра ди по сти за ња по ет ског ефек та. Про це сом 
нул те су фик са ци је мо тив ни гла гол сво ди се на са му гла гол ску осно ву, ко ја 
функ ци о нал но по ста је име ни ца, на при мер: uzruj [= узру ја ност < узру ја ти 
(се)], na slut (= на слу ћи ва ње < на слу ти ти) и др. По ред то га, има и мно го ви ше 
при ме ра лек се ма ко је се са вре ме ном чи та о цу мо гу учи ни ти као ин ди ви ду-
а ли зми, а за пра во су рет ке ре чи – не у о би ча је не, за ста ре ле или, опет, ка рак-
те ри стич не за за пад ну ва ри јан ту је зи ка: po mi caj, pri vi đaj, od mah, ble bet и сл.14 
У Чо ла но ви ће ве ин ди ви ду а ли зме, ме ђу тим, свр ста ле би се са мо две име ни це 
ве ле за ми шљај („оно што је ве ле леп но за ми шље но“) и стро по штај („стро-

да до след но из бе га ва што је ви ше мо гу ће упо тре бу лич них име на и лич них за ме ни ца (он, 
она – и њи хо ве па де жне об ли ке) и да се, уме сто њих, слу жи овом фи гу ром ко јом се ве о ма 
успе шно иден ти фи ку је од ре ђе но ли це, тј. за ме њу је лич но име.

13 Реч ни је за бе ле же на ни у Ву ко вом (1818, 1852), ни у Ма ти чи ном и Ака де ми ји ном 
реч ни ку.

14 Та квим лек се ма ма при па да ју и лек се ме по слух (1. слу ша ње 2. по слу шност. Коз. Ј. 
РМС, 4, 754) и мно ге дру ге. Ту су и име ни це са су фик сом -ај, са оп штим зна че њем ре зул-
та тив но сти гла гол ске рад ње, као мр дај (нео б. jедан по крет, ма ло по ме ра ње. Пе тр. В. РМС, 
3, 437), ко је на ла зи мо код Чо ла но ви ћа, очи глед но са сти ло ге ном функ ци јом, а ту је и лек се ма 
раз де шај, за бе ле же на и код Ла зе Ко сти ћа: раз де шај – на ру ша ва ње скла да, хар мо ни је, по ре-
ме ћај; раз де ше ност, не склад. – На ва да ни ских сло ми раз де шај. Кост. Л. (РМС, 5, 364).
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по шта ва ње“). Све на ве де не име ни це при па да ју, по вр сти, ап стракт ним име-
ни ца ма. Уме сто уо би ча је них об ли ка гла гол ских име ни ца (нпр. на слу ћи ва ње, 
крет ња, при ви ђе ње, од ма хи ва ње, бле бе та ње, слу ша ње, мр да ње и сл.) Чо-
ла но вић ко ри сти ове дру ге – за си гур но из по тре бе да се оно што је по зна то 
и обич но „оне о би ча ји”, и да се ти ме по стиг не екс пре сив ност (по е тич ност 
ис ка за: при ви ђај, раз де шај, нпр.) на лик оној ко ју по зна је мо из по е зи је Ла зе 
Ко сти ћа, ро до на чел ни ка на шег мо дер ни зма. Ме ђу тим, у ве ћи ни ових при-
ме ра по сто ји и зна чењ ска раз ли ка у од но су пре ма уо би ча је ним об ли ци ма: 
раз ли ка у тра ја њу име но ва не рад ње – нпр. мр да ње („ма ли по кре ти ко ји се 
по на вља ју“) : мр дај („jедан по крет, ма ло по ме ра ње“); по ми ца ње : по ми цај 
(„ма ла про ме на по ло жа ја те ла или ње го вих де ло ва, по крет, крет ња“) и сл., 
што ука зу је на то да су упо тре бље ни об ли ци и сти ло ге но и се ман тич ки 
аде кват ни и функ ци о нал ни. 

Сло же но-из ве де не, са нул тим су фик сом, ја вља ју се и име ни це чи ји је 
ини ци јал ни члан: а) при дев (гра мат. осно ва): са мо ус хит („до жи вљај тре нут-
ног ус хи ће ња са мим со бом“), тај но пис („тај ни за пис“, „за пис ко ји се не мо же 
од го нет ну ти“); б) име ни ца (грам. осно ва): нок то гриз („онај ко ји гри зе нок те“, 
у овом слу ча ју „ве о ма млад чо век, онај ко ји још увек гри зе нок те“) и но го-
ступ (осим зна че ња да тих у РМС 3, на стр. 813) у Чо ла но ви ће вом ро ма ну 
од но си се на: „сту па ње но гом пр вих астро на у та на Ме се че ву по вр ши ну“) 
или в) пре фикс(и): усрк („је дан по крет при уср ки ва њу не ке теч но сти“, пре ма 
ана ло ги ји са угриз) и не до сег („оно што се не мо же до сег ну ти“).

Три тво ре ни це су ти па No mi na atri bu ti, ко ји ма се име ну је пре ма не кој 
при мар ној, фи зич кој или ду хов ној осо би ни: сло же но-из ве де не слат ко је ђа 
(„онај ко ји слат ко је де“, су фик сом -ја), сли ко љу бац („онај ко ји во ли (пе снич ке) 
сли ке“, су фик сом -ац) и из ве де ни ца нео до љи ви ца („она ко ја је нео до љи ва“, 
мо ци о ним су фик сом -ица). При то ме, иа ко се на ве де но зна че ње ре чи сли ко-
љу бац от кри ва тек у кон тек сту (да је реч о љу би те љу пе снич ких сли ка, стил-
ских фи гу ра, а не умет нич ких, или фо то гра фи ја) – она се, по свом твор бе ном 
мо де лу, мо же свр ста ти у основ ни лек сич ки фонд, ме ђу сло же но-из ве де не 
име ни це на -љу бац (као књи го љу бац, исти но љу бац и сл., по ред ана лог них 
тво ре ни ца са су фик со и дом -фил – би бли о фил и др.).

Чо ла но вић из по ет ских раз ло га гра ди и че ти ри име ни це са зна че њем 
ме ста, No mi na lo ci, ко ји ма се озна ча ва ствар но или из ми шље но ме сто на 
ко ме се не што на ла зи или на ко ме се вр ши не ка рад ња, па се ове име ни це 
пр вен стве но обра зу ју од гла гол ских осно ва: раз у ла ри ште („ме сто где се 
љу ди раз у ла ре“), раз ма тра ли ште („ме сто где се раз ма тра“), гр ли ли ште 
(„ме сто где се љу ди гр ле“), сто ји ште („ме сто где се сто ји“). Код Ко сти ћа, 
на при мер, на ла зи мо из ве де ни цу ко ја је „ал тер на тив на“ у од но су на по сто-
је ћу име ни цу: мо ли тве ни ште (< „храм, ме сто за мо ли тву“). Чо ла но вић има 
на из глед слич не при ме ре са зна че њем ме ста вр ше ња рад ње, с том раз ли ком 
што ту не по сто ји пр ва име ни ца ко јој би сва ка од на ве де них би ла „ал тер на-
ти ва“; пи сац са мо упо тре бља ва стан дард но је зич ки су фикс за град њу име ни ца 
овог ти па (-иште, -ли ште), те ко ри сти њи хов сти ло ге ни по тен ци јал, ко ји се, 
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на ро чи то, по ја ча ва кон тек стом (: da se ... po klo ni aka dem skom raz u la riš tu. 49; 
Nje gov mi ris ga je u hi pu pre neo u tre pe ra vi pri vi đaj salc burš kog gr li liš ta. 67, и сл.)

Од гла го ла и име ни це Чо ла но вић гра ди две им пе ра тив не сло же ни це 
ква ри склад („онај/оно што ква ри, на ру ша ва склад/хар мо ни ју“) и ква ри и гра 
(„онај/оно што ква ри, на ру ша ва, ре ме ти игру“), што под се ћа на Ко сти ћев 
ин ди ви ду а ли зам ру ши труд из пе сме Спо мен на Ру вар ца15, али је још бли же 
ње го вој ко ва ни ци ква ри мир, за бе ле же ној (по ред оста лих из дру гих из во ра: 
ква ри по сао, ква ри ра дост и ква ри ћуд) у РСА НУ16. Им пе ра тив не сло же ни це 
на ла зи мо и у Ву ко вом Рјеч ни ку, у ко ји су ушле из на род них умо тво ри на, а 
не са мо у де ли ма срп ских (пред)ро ман ти ча ра17. Тај тип сло же ни ца се ипак 
сма тра нео бич ним и не рас про стра ње ним – и углав ном сво ју по твр ду на ла зи 
у књи жев ним де ли ма.

Че ти ри име ни це Чо ла но вић гра ди по мо ћу пре фик со и да на зо ви-: на зо-
ви суд, на зо ви на да, на зо ви ра зглед ни ца, на зо ви су пар ни ца. У де фи ни ци ји пре-
фиксâ у Реч ни ку СА НУ сто ји да пре фикс(оид ) на зо ви- као пр ви део име нич-
ких и при дев ских сло же ни ца, „ка зу је да оно што зна чи основ на реч ни је у 
су шти ни та кво, да је ла жно, при вид но, то бо жње“ (као и пре фик со и ди: на дри-, 
ква зи-, псе у до-18). Ра до вић Те шић (2002: 125) на осно ву кор пу са из Реч ни ка 
СА НУ на во ди да се са на дри- и на зо ви- ја вља са мо 17 твор бе них је ди ни ца 
са истом осно вом. Ме ђу тим, она исто вре ме но утвр ђу је да се они сло бод но 
спа ја ју са ап стракт ним име ни ца ма и са име ни ца ма ли ца у ис ка зи ва њу емо-
ци о нал но-екс пре сив не се ман ти ке, и да се не раз ли ку ју ни по функ ци о нал-
ном сти лу. О то ме го во ри и С. Ри стић у свом раз ма тра њу уло ге кон ку рен ци је 
у ре гу ли са њу лек сич ке нор ме, на при ме ру име ни ца са пре фик си ма/пре фик-
со и ди ма не-, на дри- и на зо ви- (2006: 65−79). За ни мљи во је да Чо ла но вић, од 
по сто је ћих си но ним них пре фик со и да, пре би ра пре фик со ид на зо ви-, јер, 
по ет ско-стил ски, тај пре фикс бо ље при а ња уз ко мен та тор ску функ ци ју на-
ра то ра, ко ји би мо гао да, у усме ном фра зе о ло шком дис кур су, по тен ци ра оно 
што је „при вид но, то бо жње“ а ти че се „те ку ће из ми шљо ти не“ (ро ма на) и 
ње них ју на ка. 

15 „а оме га, јест, оме га је кук,/ сра мо та, тр бух, ла ко мост и блуд,/зи да ра ум ног веч ни 
ру ши труд – / то оме га је све му, све му крај“ (КО СТИЋ 1989: 265).

16 КВА РИ МИР м нео б. онај ко ји ква ри, на ру ша ва мир, сло гу, ред. – Све тог ми Па вла, то 
је ква ри мир / што кра ља кљу ка гла со ви ма тим (Кост. Л., ЛМС 193, 70) [РСАНУ IX: 394].

17 Ми ла но вић у свом ра ду Стил ски аспект твор бе им пе ра тив них сло же ни ца у срп-
ској ро ман ти чар ској по е зи ји о им пе ра тив ним сло же ни ца ма ис ти че „да су на ста ја ле и у 
фол кло р ном је зи ку, а РСА НУ 1959–2010 по ка зу је да то ва жи пре све га за је зик за го нет ки, 
на род них при по ве да ка и из ра за“ (МИ ЛА НО ВИЋ 2012: 664). 

18 У одељ ку Стра не пре по зи тив не ком по нен те књи ге Твор ба име ни ца у срп ском је-
зи ку Б. Ћо рић пра ви по де лу на ПРЕ ФИК СО И ДЕ (мор фе ме бли ске пре фик си ма), где из ме ђу оста-
лих свр ста ва и ква зи-, и на РА ДИК СО И ДЕ (је ди ни це бли ске пра вим ко рен ским мор фе ма ма), где 
се на ла зи и псе у до-, уз на по ме ну да ту по де лу тре ба схва ти ти услов но, јер не ке ком по нен те 
мо гу би ти свр ста не у обе гру пе (ЋО РИЋ 2008: 122). И. Клајн да је ис цр пан спи сак пре фик со и да 
– ме ђу ко ји ма су и по ме ну ти при ме ри (КЛАЈН: 2002: 152–156).
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По мо ћу пре фик со и да крип то- у ро ма ну по сто је две сло же ни це: крип-
то у два рач и крип то ка ни бал. У РМС он се об ја шња ва на сле де ћи на чин: 
крип то- грч. као пр ви део сло же ни це зна чи: та јан, скри вен: крип то га ми ја, 
крип то гра фи ја, крип то грам и др. (III: 73). У Чо ла но ви ће вим сло же ни ца ма 
мо гли би смо да га, си но ним но, ту ма чи мо и са зна че њем при кри вен(и): при-
кри ве ни удва рач, при кри ве ни ка ни бал. 

Име ни це на ста ле „на обо ду” кро а ти за ма, као срп ска ва ри јан та ре чи са 
за пад ног го вор ног под руч ја је су: ми мо трк и ми мо во жња (пре ма: ми мо ход). 

Пре ма по сто је ћем мо де лу у срп ском је зи ку на ста ле су ре чи на но жни ца19 
(пре ма: „на ру кви ца“) и при сет ка (пре ма „до сет ка“). 

По је ди не ре чи из гра ђе не су твор бе ним мо де ли ма ко је за сли ве ни це да је 
Бу гар ски (2013: 69–99): а) по че твр том мо де лу – „сли ва ње две ју це лих ре чи, 
ли не ар но пре кло пље них без остат ка та ко да се сва ка мо же ин те грал но иш-
чи та ти“: ка фе да то те ка („да то те ка ка феа, ка фа на“); б) по тре ћем мо де лу 
– „сли ва ње пр вог де ла пр ве и це ле дру ге ре чи”: ро бо хи ро мант (ро бот + хи-
ро мант: „ро бот ко ји про ри че људ ску суд би ну“), ко ја под се ћа на сли ве ни цу 
из ен гле ског је зи ка ro bo cop20 (ро бо кап = „ро бот по ли ца јац“) и ки не то сим-
би о за („за јед нич ко кре та ње“ за за љу бље ни пар ко ји се кре ће за гр љен); в) по 
дру гом мо де лу – „сли ва ње це ле пр ве и дру гог де ла дру ге ре чи“: спо ро мо бил 
(„спо ри ау то мо бил“, „ау то мо бил ко ји се спо ро кре ће“)21. (Чо ла но ви ће вим 
сли ве ни ца ма и ути ца ји ма ен гле ског је зи ка на ин ди ви ду ал ну лек си ку вра-
ти ће мо се у за кључ ку ра да.)

По себ но је за ни мљи во ка ко Чо ла но вић гра ди акро ним ску сло же ни цу 
ЖПО („Жго љав ко Пуп ча стих Очи ју”), ко ја је по сле ди ца упо тре бље не ан то-
но ма зиј ске пе ри фра зе у уло зи ка та хре зе [када се, уме сто име на осо бе, због 
то га што је оно не по зна то, упо тре бља ва опи сна кон струк ци ја за сно ва на на 
не кој ка рак те ри стич ној по је ди но сти (КОВАЧЕВИЋ 2000: 167)]. Она се да ље у 
тек сту по ја вљу је као про мен љи ва (ЖПО-а), очи глед но са екс пре сив ним 
зна че њем и ху мор ним ефек том. 

2.2.2. ПРИДЕВИ. Ра зно вр сност је зич ког из ра за, по себ но ка да су у пи та њу 
при дев ске функ ци је, Чо ла но вић по сти же и упо тре бом опи сних при де ва 
из ве де них од вла сти тих име ни ца, по прин ци пу по ред бе не ре ла ци је – где се, 
нај пре, и у знат ној ме ри, уо ча ва упра во спо соб ност овог пи сца да кре и ра 
но ве об ли ке: азна ву ров ски, ли бе ро мар ко ни јев ски (пре ма псе у до ни му пе сни-
ка Сло бо да на Мар ко ви ћа), сар тров ски, де бе ов ски, ха ри по те ров ски, евин ски, 
по па јев ски и др.

Са пре фик со и ди ма псе у до-, на зо ви- и на дри-, осим име ни ца, ја вља ју 
се и при де ви псе у до мо мач ки, на дри под зе ман, на зо ви шет ни – што се по ка-
зу је функ ци о нал ним на исти на чин као и у гра ђе њу име ни ца.

19 Од го ва ра да нас ра ши ре ном об ли ку на но ги ца.
20 Или: Ro bo Cop, пре ма фил му П. Вер хо ве на из 1987. го ди не.
21 Код Бу гар ског на ла зи мо при ме ре: ско ро мо бил, ву ко мо бил и зву ко мо бил (2013: 72).
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По мо ћу су фик са -аст ау тор од име ни ца гра ди при де ве са по ред бе ним 
зна че њем: бо ка ласт, ип си ло наст и ме две даст. 

Са су фик сом -љив, ко јим се ти пич но озна ча ва скло ност ка вр ше њу рад-
ње ко ја про из и ла зи из (не га тив не) ка рак тер не осо би не из ре че не при дев ском 
осно вом: из миц љив, при чин љив, не са оп штљив и не штам пљив. 

Од име нич ких ин ди ви ду а ли за ма до пу то ва тељ ка, по ду хва ти лац, за пре-
па шће ник и сл. Чо ла но вић гра ди при свој не при де ве: до пу то ва тељ кин, по-
ду хва ти о чев и за пре па шће ни ков. 

Шест сло же нич ких при де ва на ста ло је по прин ци пу по ред бе не ре ла ци је, 
ка ко би се ис та кла по ме ну та функ ци ја на ра то ра ко ји ко мен та ри ше и упо ре-
ђу је: стри по лик(и), хан га ро лик(и), скулп ту ро лик(и), ки по лик(и), за пе то лик(и), 
би бе ро лик(и) – и то по мо де лу ко ји је по се би из у зет но про дук ти ван те мо же 
да ти чи тав низ но вих лек се ма [по ана ло ги ји са чо век-о-ли к(и)].

2.2.3. ПРИЛОЗИ. Су фик сом -ски (-чки) Чо ла но вић гра ди на чин ске при ло ге, 
по прин ци пу по ред бе не ре ла ци је од а) вла сти тих име ни ца – sar trov ski (na-
bo ra no če lo); ru o ov ski (za de blja va); lo re laj ski (neo do lji ve), при че му по себ ну 
екс пре сив ну вред ност по се ду је при лог на стао од име на ју на ки ње ро ма на 
– mi nin ski (unj ka vo ogla si la); б) за јед нич ких име ни ца – vu ko dlač ki (isi sa la); 
la ser ski ( ja sno); ha ker ski (uproš će nom po ru kom); stro bo skop ski (is pu ni le); te le-
por ta cij ski (pre ne li); epi fa nij ski (be lo da no poj mio); lar pur lar ti stič ki (slao); in ter-
punk cij ski (ozna če nom ka fa nom) и сл. Ме ђу тим, ту су и при ло зи у нео бич ним 
спо је ви ма, или у ино ва тив ном об ли ку: star ma la sto (raz ja snio); na zo vi ša ljiv džij ski 
(uob li čio); na de rot ski (pre o bra žen); ne do dir ke; neo brn lji vo (ras ta če); slat ko ješ no 
(tr pa) – ко је мо же мо сма тра ти ин ди ви ду а ли зми ма и ко ји по ка зу ју до след ност 
пи сца при гра ђе њу но вих ре чи: на зо ви ша љив џиј ски, са истим пре фик со и дом 
на зо ви-, ко ји за па жа мо и код име ни ца и код при де ва; на де рот ски, као код 
при де ва ар хи чу лан, да кле као сво је вр сни пре вод, од но сно си но ним; слат ко-
је шно, у са гла сно сти са име ни цом слат ко је ђа; стар ма ла сто, из ве де не од 
при де ва стар ма ли итд. По себ но је за ни мљив при лог са су фик сом -ке: не до-
дир ке, упо тре бљен, очи глед но не са мо ра ди еко но мич но сти (уме сто од рич ног 
об ли ка гла гол ског при ло га са да шњег – не до ди ру ју ћи се, или пред ло шко-па-
де жне кон струк ци је без до ди ра) не го и ра ди стил ске екс пре сив но сти, по сти-
за ња ри ме: ћут ке и не до дир ке. 

2.2.4. ГЛАГОЛИ. На лек сич ком пла ну, из бор гла го ла, уз оста ле вр сте ре чи 
– нај пре, и нај че шће, пред ста вља по ље ин вен тив но сти за пи сца.22 Гла гол 
оп ша пи ти (< об гр ли ти „ша пом” = ру ком) очи глед но је Чо ла но ви ће ва ко-
ва ни ца на ста ла из по тре бе да се сли ко ви то до ча ра рад ња глав ног ју на ка, у 

22 Ра ди по сти за ња од ре ђе ног ефек та, Чо ла но вић гла го ле ко ри сти као ди ја лек ти зме 
(ала ли ти), као ре чи ко је су рет ке у упо тре би у са вре ме ној ма ни фе ста ци ји је зи ка (на ро чи то 
у град ској сре ди ни) а из ра зи то сли ко ви те (уду ду чи ти се, дум ба ра ти), као ре чи на ста ле у 
тех но ло шки мо дер ним вре ме ни ма (ма те ри ја ли зо ва ти се, гал ва ни зо ва ти, па ра глај до ва ти, 
пр о функ ци о ни са ти), или са из ра зи том пу но ћом зна че ња и сли ко ви то шћу (за па ла ца ти, 
за ла га ни ти, за ми го љи ти се, за пе ша чи ти, оп ша пи ти, уом чи ти...).
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скла ду са ње го вим ли ком ко ји тре ба да се пред ста ви чи та о цу [Me dve dast, seo 
je za sto (244)]. 

Са пре фик си ма обез- ја вља се гла гол обез ла ти чи ти („оста ти без ла ти-
ца“), са свим у скла ду са број ним слич ним гла го ли ма ко је на ла зи мо у реч-
ни ци ма срп ског је зи ка23. По мо ћу пре фиксâ обез-, ина че плод них у гра ђе њу 
при де ва, име ни ца, а на ро чи то гла го ла (за бе ле же но у оба реч ни ка), мно ги 
при де ви на ста ли су по при де вља ва њем трп ног гла гол ског при де ва: обес про-
че љен („ко ји је ли шен/остао без про че ља“) и обез љу ђен, ко ји Чо ла но вић 
упо тре бља ва у но вом зна че њу, у име нич кој син таг ми обез љу ђе на же ле знич ка 
ста ни ца – где зна чи „ко ји је без љу ди“24. 

По себ но је фре квен тан по при де вље ни и, у не ким слу ча је ви ма, по и ме-
ни че ни гла гол ски при лог са да шњи, те од број них при ме ра из два ја мо оне 
ко ји су не у о би ча је ни од но сно у не у о би ча је ној син таг мат ској ве зи, или у име-
нич кој функ ци ји. На ро чи то су екс пре сив ни, и фре квент ни, гла гол ски при-
ло зи на ста ли по ве зи ва њем при ло га и гла го ла: мно го обе ћа ва ти (мно го о бе-
ћа ва ју ћи мла ди би о лог), ни ско је зди ти (ни ско је зде ћи обла ци) и до ле ста ја ти 
(по не ко од до ле сто је ћих). Чо ла но вић од име ни це сла до стра шће гра ди гла гол 
осла до стра шћи ва ти (се), а по том и гла гол ски при лог са да шњи осла до стра-
шћу ју ћи (сме ша за стра шу ју ћег и осла до стра шћу ју ћег), у ан то ним ском од но су, 
очи глед но из стил ских раз ло га (у на ро чи тој по тре би да се у ро ма ну не пре ста-
но по тен ци ра од нос еро с–та на тос, у ан ти теч ким и ок си мо рон ским спо је ви ма). 
Да ље, од гла го ла ча пра зди ва ни ти [чапраздиванити, -ди ва ним не сврш. тур.1. 
кла ња ти се, ме та ни са ти. Р–К Реч. 2. фиг. раз го во ром за ба вља ти не ко га ко 
је до кон, уга ђа ти ко ме. (РМС VI: 841)] гра ди гла гол ски при лог са да шњи ча-
пра зди ва не ћи (ni ko od ča pra zdi va ne ćih), ко ји, по и ме ни чен, има из ра зи то екс пре-
сив ну функ ци ју. При дев ска, као и име нич ка, упо тре ба гла гол ског при ло га 
са да шњег свр ста ва се у јед ну од нај пре по зна тљи ви јих осо би на Чо ла но ви ће-
ве лек си ке (и син так се), те ће мо не што ви ше о то ме ре ћи у за кључ ку ра да. 

3. ЗАКЉУЧАК. Ана ли за ин ди ви ду ал не лек си ке у ро ма ну Ода ма њем злу 
по ка за ла је да је Во ја Чо ла но вић остао до сле дан у свом на сто ја њу да не са мо 
ин вен тив но при сту па ко ри шће њу стан дард них мо гућ но сти ко је пру жа срп ски 
је зик не го и да ства ра но ве об ли ке. Упо ре ђи ва ње из дво је них ин ди ви ду а ли-
за ма са Чо ла но ви ће вим но вим ре чи ма на ко је је у по ме ну том ра ду ука зао 

23 На при мер: обез ма ти чи ти се, -и се сврш. оста ти без ма ти це. – Ко шни ца се обез-
ма ти чи ла. Вук Рј. РМС III: 846; обез гра ни ти (се), -обез гра ним (се) сврш. оста ти без гра на. 
– Нас дво је по ра же но и ту жно, на лик обез гра ње на хра ста. Љуб. На пра ви им ма ли го лу би-
њак у пу ко ти ни обез гра ње на бри је ста. Креш.) и др.

24 У РМС на ла зи мо, на при мер, гла гол обес ку ћи ти -им сврш. (ли ши ти ку ће, до ве сти 
до крај њег си ро ма штва, рас ку ћи ти. – Се ља ка [би] по ступ но, ки да ју ћи ко мад по ко мад 
ње го ве имо ви не, са свим обес ку ћио. Глиг. ~ се оста ти без ку ће, рас ку ћи ти се. – Жао му је 
би ло обес ку ће них Мра ча ја ца. Ћоп.) и гла гол обез љу ђи ва ти, -уђу јем не сврш. (чи ни ти да 
не ко, не што из гу би људ ски ка рак тер, ли ша ва ти чо веч но сти. – [Неки писци] обез љу ђу ју 
и обез ли чу ју од но се из ме ђу му шкар ца и женс. Ђил.).
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Ва са Пав ко вић по ка зу је да се та до след ност нај пре оства ру је у сле де ћим 
кон стан та ма: 1) гла гол ски при лог са да шњи (и ре ђе: про шли) у при дев ској 
функ ци ји; 2) ре чи са од ре ђе ним пр вим де ло ви ма сло же ни ца у од ред бе ној 
функ ци ји (на зо ви-); 3) гла го ли на ста ли „пре фик са ци јом уо би ча је них, по зна-
тих гла го ла“, од но сно дво пре фик сал ни гла го ли (нај че шће са обез-); 4) при-
ло зи на ста ли „на осно ву по ред бе не ве зе [...] из ме ђу ба зне име ни це и јед не 
ње не бит не осо би не“; 5) при де ви „на осно ву од го ва ра ју ћих име ни ца, опет по 
прин ци пу по ред бе не ре ла ци је“; 6) име ни це ко је при па да ју „нај ши рем аре а лу 
раз го вор ног је зи ка” и оне ко је је „пре ма по сто је ћим мо де ли ма“ са чи нио сам 
пи сац.

По при де вље ни гла гол ски при лог са да шњи Чо ла но вић упо тре бља ва 
ве о ма че сто, што је не у о би ча је но за срп ски је зик: ње го ва из ра зи та фре квент-
ност, ра ди син те ти зо ва ња ис ка за, ти пич на је, на при мер, за ен гле ски је зик. 
Осим у по тре би за је зич ком еко но мич но шћу, и у по ет ским на сто ја њи ма – 
раз ло ге за то мо же мо по тра жи ти и у Чо ла но ви ће вом бо га том пре во ди лач ком 
ис ку ству. По зна то је да ис ку ство пре во ђе ња де лу је под сти цај но за ино ва-
ци је у је зич ком из ра зу25, и то на не ки на чин об ја шња ва по ре кло јед ног 
де ла Чо ла но ви ће вих тво ре ни ца (нпр. са пре фик си ма обез- , као у при ме ру 
обес по се ђен, ко ју је пи сац, пре ма соп стве ном све до че њу, ско вао при ли ком 
пре во ђе ња Фок не ро ве про зе26, иа ко је при мет на и њи хо ва фре квент ност у 

25 Ста ни слав Ви на вер, по во дом грч ких пре во да Ми ло ша Ђу ри ћа, хва ле ћи „но ве спо-
је ве и ко ва ни це“, под се ћа на пре во де Ла зе Ко сти ћа. Ис ти че и да су се „њи ма Гр ци оби ла то 
слу жи ли“ и да и „наш на род ни пе сник стал но ку је ре чи, по пут Ес хи ла“: „Пре во ди Ђу ри ће ви, 
у на сло ну на нај ум ни је те ко вине Ла зе Ко сти ћа, омо гу ћа ва ју нам да се пре ко на ших жи вих 
узо ра до ви не мо до Гр ка [...] (ВИ НА ВЕР 2012, 4: 360–361). На Ви на ве ро ва за па жа ња да се ин ди-
ви ду ал на лек си ка че сто ја вља у пре вод ној књи жев но сти упра во из по тре бе да се пре ве де ни 
текст при бли жи из вор ном упу ћу је и Н. Ива но вић у свом ра ду (ИВА НО ВИЋ 2011: 80).

26 „На и ме, већ ви ше ме се ци, пре во дио сам за СКЗ на срп ски Фок не ро ву хи брид ну 
про зу Ре кви јем за ис ку ше ни цу, и, пре но се ћи је у наш је зич ки ме диј, на ба сао, по ред си ја сет 
ау то ро вих ко ва ни ца, и на пра ви-прав ца ти го ро ган; од го ва ра ју ћу реч, ина че, има ју и Фран-
цу зи, па и Нем ци, раз у ме се, али би се у нас мо ра ло при бе ћи опи су, чи та вој ма лој ре че ни ци. 
Dis pos ses sed, гла си у из вор ни ку тај твр ди орах; што на ен гле ском зна чи они ко ји ма је од у-
зет по сед. За ле ген дар ног твор ца Окру га Јок на па то фа, аме рич ки Ин ди јан ци и ни су Ин ди-
јан ци, већ Они Ко ји ма Је Од у зет По сед, и пи сац их до след но, кроз це лу књи гу, та ко и на-
зи ва. Имам ути сак да ни ова ква син таг ма ни је за ба ца ње, али мо ја ма лен кост се, на вра га, 
за ин та чи ла да Dis pos ses sed и на срп ском из не се јед ну, а не пет ре чи“ (ЧО ЛА НО ВИЋ 2012: 171). 
Да би ре шио про блем, пи сац се та да обра тио за по моћ Све то ми ру Ри сти ћу, на шем углед ном 
фи ло зоф ском пи сцу и лек си ко гра фу, ко ји му је по ну дио ре ше ње: „За пи тај се, Чо ла но ви ћу, 
ка ко би ту реч на род ско вао, ста вио ме је он пред свр шен чин у би бли о те ци, по што ме је 
прет ход но по са дио на сто ли цу vis-a-vis сво је на сло ња че. [...] Хм. Зах тев је био пре ви сок. 
Ет нос и ње го ва тех но ло ги ја. Стао сам да раз ми шљам, не од већ су ви сло, про жет у ма ло ме 
оча јем ка кав ме је об у зео пред та блом [...] Ни шта без при ме ра, при ско чио ми је тад у по моћ 
сти лом во ди те ља ТВ кви за: „Кад не ко ме оду змеш спо кој, шта си му ура дио?“ [...] „Па ваљ да 
сам га обес по ко јио“, од вра тио сам не без олак ша ња. „Бра во, а кад не ко ме оду змеш по сед?“ 
„То га сам ... обес по се дио“, из у стио сам од ма ху ју ћи гла вом. „Ето, ви диш“, на сме шио се он, 
„ви диш да иде. Обес по се ди ти. А, сад, још да од то га на пра виш па сив ни гла гол ски при дев, 



срп ском је зи ку). Ве ро ват но је да је, по ред пре во ђе ње Фок не ра27 и дру гих 
пи са ца, углав ном с ан гло сак сон ског под руч ја, као и ком пе тен ци ја чи та ња 
из вор них из да ња на не ко ли ко свет ских је зи ка (ен гле ском, фран цу ском, не-
мач ком, ру ском) де ло ва ло ин спи ра тив но и охра бру ју ће на Чо ла но ви ћа да 
се на по се бан на чин ко ри сти по тен ци ја ли ма срп ског је зи ка.

3.1. Ов де је упут но скре ну ти па жњу и на пи та ње по тен ци јал них ре чи, 
као по себ не вр сте ин ди ви ду а ли за ма. По твр ду о по сто ја њу или не по сто ја њу 
не ке ре чи ми нај по у зда ни је тра жи мо у по сто је ћим реч ни ци ма и, у из ве сној 
ме ри, у де ли ма пи са ца, па и у дру гим штам па ним пу бли ка ци ја ма. Ја сно је 
да оке ан је зи ка сво јом бес ко нач но шћу (жи во шћу и ди на мич но шћу, пре ва-
сход но) пре ва зи ла зи сво ју штам па ну по твр ду, и да реч ни ци нај пре са др же 
основ ни лек сич ки фонд, а тек он да ин ди ви ду ал не, не рас про стра ње не лек се-
ме. Осим то га, тре ба има ти у ви ду не ма ли број ре чи ко је још ни су до спе ле 
до лек си ко граф ске об ра де. Ка ко по ка зу је Р. Дра ги ће вић, при утвр ђи ва њу 
ин ди ви ду а ли за ма „не за хвал но“ је твр ди ти да ту спа да ју не ке не рас про стра-
ње не лек се ме, јер „тво ре ни ца по сто ји као је зич ка мо гућ ност и пре не го што 
на ста не. За то је че сто те шко пре ци зно утвр ди ти да ли је не ка лек се ма тек 
на ста ла или се, мо жда не за бе ле же на, већ ко ри сти ме ђу го вор ни ци ма. Ако 
по сто ји, а по сто ји чим се ана ли зи ра, она не мо же би ти по тен ци јал на, већ 
ре ал на лек се ма тог је зи ка. [...] Ипак, те о риј ски, сва ка лек се ма је мо ра ла у 
не ком тре нут ку би ти ин ди ви ду а ли зам“ (ДРАГИЋЕВИЋ 2011: 56). 

У том сми слу, из два ја ње ин ди ви ду а ли за ма из по след њег Чо ла но ви ће-
вог ро ма на под ра зу ме ва ло је из ве сну ме ру опре зно сти у од ре ђи ва њу гра-
ни ца из ме ђу оно га што мо же мо сма тра ти пи шче вим тво ре ни ца ма и оно га 
што он но си као соп стве но је зич ко ис ку ство и пам ће ње. У Ве чи том ка лен-
да ру ма тер њег је зи ка, као и у мно гим фраг мен ти ма у Зна ко ви ма по ред пу та, 
Ан дрић је оста вио тра га о соп стве ној фа сци на ци ји је зи ком, ре чи ма, при-
ме ри ма на род ног го во ра. С дру ге стра не, Иси до ра Се ку лић, и са ма је зич ки 
ства ра лац, упу ћу је на спи са тељ ску је зич ку ра ди о ни цу: „Ин те лек ту а лац 
по ла зи од пој мо ва и од њи хо ва ап стракт ног и не мог кре та ња. На ети мо ло-
ги ји, упо ред ној гра ма ти ци, на ста рим тек сто ви ма ку ша ин те лек ту а лац исти ну, 
при мен љи вост и ле по ту ре чи. Ње го ве фи гу ре, оту да, и кад су нај леп ше, по-
сто је услов но, ре ла тив но, оту да и за то, и на том ме сту” (1971: 438−439). Во ја 
Чо ла но вић је, очи глед но, од оних пи са ца ко ји су у свом де лу по ми ри ли оба 

па си ски нуо бе ду с вра та.“ Обес по се ђен, је два да сам, раз ми чу ћи сло го ве, про му цао, не ее, 
го спо ди не про фе со ре, та реч ми, да бу дем искрен, ве о ма ру жно зву чи. „Са мо за сад, Чо ла-
но ви ћу“, ре као је на то Ри ле тов отац (не мо же би ти за до вољ ни ји), и до дао: „По но ви је на глас 
се дам сто пу та, и све ће би ти у ре ду“ (ЧО ЛА НО ВИЋ 2012: 173). Овај за пис упу ћу је на си ту а ци ју 
у ко јој се пи сац ја вља као је зич ки ства ра лац, ис по ста вља ње гов од нос пре ма већ по сто је ћем 
лек сич ком фон ду срп ског је зи ка („ка ко би ту реч на род ско вао“) и из но си праг ма тич ку 
чи ње ни цу о то ме ка ко но во ско ва на реч нај пре иза зи ва не по ве ре ње и за зор, ко ји се гу бе 
по сле мно гог по на вља ња.

27 Пи сца по зна тог по је зич ком мај сто р ству и скло но сти пре ма ства ра њу ко ва ни ца, уз 
ког ста ју и дру ги Чо ла но ви ће ви оми ље ни ау то ри, на ро чи то Џојс и На бо ков, на при мер.
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на че ла, али ипак с из ве сном пре ва гом овог дру гог, о ко ме је го во ри ла Иси-
до ра Се ку лић. Ме ђу тим, ко ли ко је те шко не ка да раз гра ни чи ти да ли је не ка 
реч већ на ста ла од не ког ано ним ног са чи ни те ља, а пи сац је са мо бе ле жи, или 
је пак по те кла из ње го ве ра ди о ни це, по ка зу је сле де ћи при мер:

RU ČE RA TI zna či ru ča ti i ve če ra ti u isto vre me, kao je dan obrok, veš tač ki 
na pra vlje na reč od ru(ča ti) i (ve)če ra ti: Ru če ra će mo, ka ko ka žu lju di iz eki pe. 
Ru če ra je i ru čak i ve če ra u isti mah [V. Čolanović] (LALEVIĆ 2004: 272).

Чо ла но ви ће ву лек се му ру че ра ти, ко ја је очи глед но сли ве ни ца, Ла ле вић 
је за бе ле жио у свом реч ни ку као је дан од број них си но ни ма гла го ла је сти (од-
ред ни ца број 17.365). Ја сно је да кон текст у ко ме се ја вља – Ru če ra će mo, ka ko 
ka žu lju di iz eki pe. – ни ма ло не по ма же у мо гу ћој ди ле ми да ли је пи сац ту реч 
чуо па за бе ле жио, или ју је сам на чи нио. Да ли је она ока зи о на ли зам или по-
тен ци јал на реч? Ка ко је по ка зао Р. Бу гар ски, сли ва ње је као на чин гра ђе ња 
ре чи све при сут ни ји (по пу лар ни ји) и у са вре ме ном срп ском је зи ку, јер се ши ри 
ме ђу европ ским је зи ци ма као „нео бич на лек сич ка мо да“ (BUGARSKI 2013: 19). 
Што се ти че пи та ња мо гућ но сти да не ка од на ве де них Чо ла но ви ће вих лек се ма 
из ин ди ви ду ал не лек си ке (из гру пе ока зи о на ли за ма или из гру пе по тен ци јал-
них ре чи) пре ђе у узу ал ну – ми га раз ма тра мо у све тлу кри те ри ју ма ко је је 
по ну ди ла Р. Дра ги ће вић да „узу ал на реч мо ра би ти: (1) ви ше пу та по твр ђе на; 
(2) го вор ни ци ко ји ма је срп ски ма тер њи је зик не би тре ба ло да има ју ди ле-
ме у ве зи с тим да ли та лек се ма по сто ји или не по сто ји у срп ском је зи ку, 
већ да бу ду си гур ни да по сто ји; (3) би ло би до бро да је по твр ђе на у не ком 
од опи сних јед но је зич них реч ни ка срп ског је зи ка“ (ДРАГИЋЕВИЋ 2009: 125). 

У сва ком слу ча ју, нај ве ћи по тен ци јал за до при нос лек сич ком фон ду 
јед ног књи жев ног је зи ка има ју пи сци – је зич ки ства ра о ци. Њи хо ви ин ди-
ви ду а ли зми, по себ но по тен ци јал не ре чи „пред ста вља ју је дан од ва жних 
из во ра за бо га ће ње лек сич ког фон да у срп ском је зи ку и дру гим је зи ци ма 
са раз ви је ном твор бом ре чи“ (ДРАГИЋЕВИЋ 2009: 125). Има ју ћи на ве де но у 
ви ду, на кра ју мо же мо да за кљу чи мо ка ко се Во ја Чо ла но вић свр ста ва у ред 
пи са ца скло них је зич ким ино ва ци ја ма, те да и ње го вој ин ди ви ду ал ној лек-
си ци тре ба при сту па ти као ре ле вант ном пред ме ту пр о у ча ва ња – би ло за себ-
но, би ло у окви ру при па да ју ће епо хе пост мо дер ни зма.
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IN DI VI DUAL LE XIS IN THE NO VEL ODE TO THE LES SER EVIL 
BY VO JA ČO LA NO VIĆ

S u m m a r y

This pa per analyses the in di vi dual le xis (oc ca si o na lisms and po ten tial words) of 
Vo ja Čo la no vić (1922–2014) in his no vel Ode to the Les ser Evil (2011) with the aim of 
po in ting out the va lue and sig ni fi can ce of a wri ter, a lan gu a ge cre a tor, in terms of en ric hing 
the le xi cal cor pus of the Ser bian lan gu a ge. Wit hin a very la vish le xis in the no vel, we ha ve 
no ti ced the oc ca si o na lisms and po ten tial words and, from the ex cerpts, we ha ve ta ken 
them out and ex pla i ned them. In the study it self the se words ha ve been analysed from 
the aspect of word for ma tion and sig ni fi can ce as well as the ir ex pres si ve ness and fun-
cti o na lity ba sed on con tex tu al ne eds and styli stic re a sons. A spe cial emp ha sis has been 
put on the is sue of ’usu a lity’, i.e. the pos si bi lity of in te gra ting the po ten tial words (in di-
vi du a lisms) in to the ba sic le xi cal cor pus po in ting out, at the sa me ti me, the ro le of wri ters, 
lan gu a ge cre a tors, in en ric hing the le xi cal cor pus of the Ser bian lan gu a ge. The lan gu a-
ge in no va tion is in di ca ted as an ine vi ta ble ele ment of the lin gu i stic and styli stic skills 
and (au to)po e tic de mands of the cre a tor him self, which are on a con si stent and ar ti sti cally 
re le vant le vel ap plied in the no vel Ode to the Les ser Evil. It is par ti cu larly ac cen tu a ted 
that the re is a need in le xi co logy to pay mo re at ten tion to the study of the in di vi dual le xis 
of the wri ters who are pro ne to the lan gu a ge in no va tion, both in di vi du ally and wit hin a 
cer tain li te rary epoch the wri ters be long to. 
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П РИ ЛО ЗИ  И  Г РАЂА

UDC 821.163.41-6.09 Janković M.

Др Бо јан М. Ђор ђе вић

ПИ СМА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ СВЕ ТИ СЛА ВУ ЦВИ ЈА НО ВИ ЋУ
(ИЗ АР ХИ ВА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ)

У ра ду се до но си до сад нај пот пу ни ја би о гра фи ја срп ске књи-
жев ни це Ми ли це Јан ко вић. Ука зу је се на пре пли та ње ње не про-
фе си о нал не ка ри је ре на став ни ка и ње ног књи жев ног ра да. Го во ри 
се о ду го го ди шњем сло же ном, и на мо мен те кон тро верз ном, при-
ја тељ ству са из да ва чем Све ти сла вом Цви ја но ви ћем. У дру гом де лу 
ра ду до но се се че тр де сет два пи сма Ми ли це Јан ко вић Све ти сла ву 
Цви ја но ви ћу, пи са на из ме ђу 1913. и 1938. го ди не, ко ја се чу ва ју у 
Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

Кључ не ре чи: књи жев ност, оку па ци ја, из да ва штво, по е ти ка, 
кул тур ни жи вот. 

Пи сма, до пи сни це и раз глед ни це ко је је Ми ли ца Јан ко вић сла ла сво ме 
из да ва чу, а и ду го го ди шњем при ја те љу, Све ти сла ву Цви ја но ви ћу уз бу дљи-
во су све до чан ство не са мо о лич ном жи во ту и бор би са бо ле шћу по зна те 
срп ске књи жев ни це, већ и о ње ној по све ће но сти књи жев ном ства ра њу, ње-
ном тру ду да јој при по вет ке и ро ма ни угле да ју све тло да на, али и о ње ној 
не си гур но сти у свој књи жев ни та ле нат, стреп њи од су да кри ти ке и лич ној 
и про фе си о нал ној скр ом но сти. За по че та 1913. го ди не, док су код Цви ја но-
ви ћа у штам пи би ле ње не Ис по ве сти, про ду жу ју ћи се док је жи ве ла у сво-
је вр сном ег зи лу у про вин ци ји то ком тзв. ве ли ке оку па ци је у Пр вом свет ском 
ра ту, и на ста вља ју ћи се у по рат но до ба, ка да су, у озрач ју оп штег оп ти ми зма, 
ра до сти због осло бо ђе ња и ује ди ње ња, ра сле и про фе си о нал не ам би ци је 
Ми ли це Јан ко вић, ова пре пи ска све до чи о плод ној са рад њи књи жев ни це и 
из да ва ча, али и о не спо ра зу ми ма због ко јих је њи хов од нос за хлад нео. Та ко 
пи сма Ми ли це Јан ко вић у мно го че му об ја шња ва ју чи ње ни цу да по сле Не-
зна них ју на ка, об ја вље них 1919. го ди не, ви ше ни шта ни је штам па ла код 
Цви ја но ви ћа. Ова пи сма, да ље, све до че, бар до не кле, и о ге не зи не ких при-
по ве да ка Ми ли це Јан ко вић, о ње ном ства ра лач ком ра ду и ма ни ру. Нај зад, у 
њи ма је са чу ван и је дан до сад са свим не по знат, лир ски ег зал ти ран, при год ни 



текст ове књи жев ни це у сла ву фран цу ске вој ске по во дом осло бо ђе ња Ср би је 
у је сен 1918. го ди не. Из свих ових раз ло га, не ма сум ње да пи сма Ми ли це 
Јан ко вић вре ди об ја ви ти, али и ана ли зи ра ти, и по ку ша ти да се, на осно ву 
њих, али и још не ких ар хив ских до ку ме на та, ми ну ци о зно осве тле пу не две 
и по де це ни је жи во та и ра да ове књи жев ни це, од 1913. до 1938. го ди не.

Ка да је, го ди не 1913, штам па на ње на пр ва књи га, Ис по ве сти, Ми ли ца 
Јан ко вић се, по сле мно го лу та ња по Ср би ји и Евро пи – чи ји су узрок би ли 
ка ко ње на жуд ња за шко ло ва њем и про фе си о нал ним уса вр ша ва њем у обла-
сти ли ков не умет но сти, та ко и би ро крат ска ма ши не ри ја ко ја је про свет не 
рад ни ке че сто, „по по тре би слу жбе“, се ли ла из ме ста у ме сто – скра си ла у 
Бе о гра ду, као на став ни ца цр та ња и пи са ња у та да шњој Ви шој жен ској шко ли, 
у ко јој је по че ла да ра ди 6. сеп тем бра 1912. го ди не.1 Док се са стра сном пре-
да но шћу ста ра о ру ко пи су свог књи жев ног пр вен ца, пре гле да ју ћи па жљи во 
ши фо ве ко је јој ша ље њен из да вач, Све ти слав Цви ја но вић, књи жев ни ца је на 
лет њем рас пу сту ко ји те, 1913. го ди не, про во ди на ле че њу у Ба њи Ко ви ља чи, 
јер је бо лест већ узе ла ма ха. И са ма Ми ли ца Јан ко вић пи ше Цви ја но ви ћу да 
ће због то га би ти спо ри ја у пре гле ду ко рек ту ра.2 Но, же ља да књи га што пре 
иза ђе на те ра ла ју је да пре ки не ле че ње и да се, пре не го што је на ме ра ва ла, 
вра ти у Бе о град.3 У ли те ра ту ри је одав но по зна то ка ква је би ла ре цеп ци ја 
пр ве књи ге Ми ли це Јан ко вић, а за ни мљи во је да је, док је у ле то 1914. го ди не, 
у пред ве чер је Пр вог свет ског ра та, бо ра ви ла у Спли ту, има ла при ли ке да 
ви ди да је ње но име по зна то и ван гра ни ца та да шње Ср би је. Сто га је мо ра ла 
да мо ли Цви ја но ви ћа да јој по ша ље при мер ке ње них књи га, јер „го спо ђи це, 
мо је но ве по зна ни це, же ле да чи та ју.“4 Но, то је за ду го вре ме на би ло по-
след ње без бри жно ле то, не са мо за Ми ли цу Јан ко вић и Цви ја но ви ћа, не го 
и за це ли срп ски на род. Исти на, на ста ва у срп ским шко ла ма, сем то ком 
но вем бра и де цем бра 1914. го ди не, ка ко-та ко је одр жа ва на, ма да се, на рав но, 
од ви ја ла уз по те шко ће, ка ко због ре кви ри ра ња по је ди них згра да за по тре бе 
ра ње ни ка, та ко и због то га што су мно ги про фе со ри би ли мо би ли са ни. Та ко 
је и Ми ли ца Јан ко вић на ста ви ла да др жи ча со ве цр та ња и пи са ња у ни жим 
раз ре ди ма Ви ше жен ске шко ле, са 12 ча со ва не дељ но.5 Но, са тзв. ве ли ком 
оку па ци јом ко ја је от по че ла по сле по вла че ња срп ске вој ске, вла де и де ла 
на ро да, с је се ни 1915. го ди не, на и шло је те шко до ба оску ди це, стреп ње и 
сва ко вр сних не да ћа. До са да шњи жи во то пи си Ми ли це Јан ко вић углав ном 
на во де да је оку па ци ју про ве ла у Тр сте ни ку и Вр њач кој Ба њи. Но, она та мо 
ни је оти шла од мах. Нај пре је оста ла у Бе о гра ду, и ка да су ау стро у гар ске 
оку па ци о не вла сти до зво ли ле рад основ них шко ла,6 Ми ли ца Јан ко вић је и 

1 Др жав ни ка лен дар Кра ље ви не Ср би је за го ди ну 1912, Бе о град, 1913.
2 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти /да ље: АСА НУ/, 10.868/1.
3 АСА НУ, 10.868/2.
4 АСА НУ 10.868/5.
5 Др жав ни ка лен дар Кра ље ви не Ср би је за го ди ну 1914, Бе о град, 1915.
6 Рас пис вла сти од 17. мар та 1916. го ди не о осни ва њу и до зво ли за рад основ них шко-

ла „на за по сед ну том под руч ју“ ви де ти у: Ар хив Ср би је /да ље: АС/, Фонд Вој ног ге не рал ног 
гу вер не ма на /да ље: ВГГ/, VI II-10. 
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са ма по ку ша ла да се за по сли у не кој од њих. Упу ти ла је 13. ма ја 1916. го ди не 
две мол бе Вој ном ге не рал ном гу вер не ма ну; у јед ној је тра жи ла по ста вље ње 
за учи те љи цу у Жар ко ву,7 а у дру гој у Остру жни ци.8 Ка ко ни је до би ла до-
зво лу,9 6. ју на 1916. го ди не по сла ла је још јед ну мол бу за ме сто учи те љи це, 
ово га пу та на Ум ци.10 И ова мол ба ни је при хва ће на, и тек та да се Ми ли ца 
Јан ко вић ре ша ва да иде у про вин ци ју, где је жи вот у та те шка вре ме на ипак 
био знат но јеф ти ни ји и под но шљи ви ји не го у Бе о гра ду. У Вр њач кој Ба њи 
и обли жњем Тр сте ни ку би ло је та да до ста ин те лек ту а ла ца, ко ји су ту на шли 
уто чи ште и мо гућ ност оп стан ка. Па иа ко су и та мо ау стро у гар ске вла сти 
пра ви ле спи ско ве сум њи вих ин те лек ту а ла ца пред ви ђе них за евен ту ал ну 
ин тер на ци ју, они ипак ни су би ли на то ли ком уда ру као они ко ји су оку па-
ци ју про ве ли у пре сто ни ци. Ми ли ца Јан ко вић је ве ћи ну вре ме на про во ди ла 
у Тр сте ни ку, из нај мив ши со бу у глав ној ули ци, ко ја је но си ла име Ца ра 
Ла за ра (ко је и да нас но си), у ле пој про стра ној ку ћи ко ја је при па да ла јед ној 
тр го вач кој по ро ди ци, ку ћи ко ја и да нас по сто ји. Је ди но све до чан ство о тим 
ње ним да ни ма је су упра во ње на пи сма Цви ја но ви ћу,11 из ко јих се ви ди да 
је за жи вот за ра ђи ва ла сли ка ју ћи, и то углав ном цвет не мо ти ве, ко је је по-
том про да ва ла не са мо у Тр сте ни ку и око ли ни, већ и сла ла Цви ја но ви ћу да 
их про да је у Бе о гра ду. Из јед ног спи ска ко ји је Цви ја но вић на пра вио на 
по ле ђи ни Ми ли чи не до пи сни це од 5. сеп тем бра 1917. го ди не,12 ви ди се да 
је сли ка ла хри зан те ме, ма р га ри те, бре скве, ру же, бул ке и раз ли чак, и да је 
це на сли ка ма би ла три де сет кру на по сли ци. Иа ко је би ла све сна да то што 
ства ра ни је стро го узев умет ност, Ми ли ца Јан ко вић је сма тра ла да су ње ни 
ра до ви „у сво ме жан ру ле пи“, а ни је кри ла да ју је на то на ве ла пре све га 
же ља за за ра дом.13 Пи сма Ми ли це Јан ко вић из тог вре ме на не ода ју не ку 
ду бљу стреп њу, страх или очај, и од не во ља оку па ци је она се углав ном жа-
ли ла на оску ди цу. На рав но, и на здра вље, због ко га је у ле то 1917. го ди не, 
по са ве ту ле ка ра, ре дов но пли ва ла у За пад ној Мо ра ви: „Do bi la sam po o dav no 
Va šu kar tu, ali mi Mo ra va ni je da la da bu dem vred na i da od mah od go vo rim. No 
znam da mi ne će te za me ri ti poš to ni sam ima la niš ta va žno da Vam od go va ram. 
Iz dr ža la sam u Mo ra vi 50 ku pa nja na mor ski na čin. Isti na ni sam ozdra vi la, ali mi 
je bi lo pri jat no, i ipak mi je bo lje.“14 Ипак, ка ко је вре ме од ми ца ло, Ми ли ца 

7 АС, ВГГ/, VI II–248.
8 АС, ВГГ VI II–249.
9 Је дан од оних ко ји су оку па ци ју про ве ли у Бе о гра ду, углед ни про фе сор и књи жев ник, 

бив ши ми ни стар про све те Кра ље ви не Ср би је, Лу ка Ла за ре вић, у сво јим успо ме на ма при-
ме тио је да „од ве ли ког бро ја учи те љи ца на ших, упо тре бље не су са мо две.“ Лу ка Ла за ре вић, 
Бе ле шке из оку пи ра ног Бе о гра да (1915–1918) /прир. З. Кр ста но вић/, Ја сен, Бе о град, 2010, 114.

10 АС, ВГГ VI II–250.
11 Сва пи сма из вре ме на оку па ци је су, по што је ћи ри ли ца у Ср би ји за бра ње на, пи са на 

ла ти ни цом, па та ко и ова Ми ли це Јан ко вић.
12 АСА НУ, 10.868/10.
13 АСА НУ, 10.868/8.
14 АСА НУ, 10.868/10.
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Јан ко вић све је ви ше раз ми шља ла о књи жев но сти, ве ро ват но и под ути ца јем 
књи жев ни це и сли кар ке Ан ђе ли је Ла за ре вић ко ја је та ко ђе у то вре ме бо ра-
ви ла у Тр сте ни ку.15 Ми ли ца Јан ко вић Цви ја но ви ћу са да све ви ше пи ше о 
свом књи жев ном ра ду, ко ји се ин тен зи ви рао от ка ко је у де цем бру 1917. го-
ди не пре шла у Вр њач ку Ба њу. Ту је по че ла да др жи и при ват не ча со ве,16 па 
се и ма те ри јал но ста ње по пра ви ло. По себ но ју је об ра до ва ла вест17 да јој је 
јед на при по вет ка, са мо ти ви ма из Пр вог бал кан ског ра та, ко ју је још 1913. 
го ди не по сла ла Књи жев ним но во сти ма у За греб, са да об ја вље на у Са вре-
ме ни ку.18 У ју лу 1918. го ди не оба ве шта ва Цви ја но ви ћа да је по сла ла јед ну 
„ствар ко ја мо жда ни је до бра“ Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу на пре глед, са мол бом 
да јој он на ђе из да ва ча у За гре бу, по што је у Бе о гра ду, од лу ком ау стро у гар-
ских оку па ци о них вла сти, био за бра њен рад свим штам па ри ја ма.19 Ра ди ло 
се, не ма сум ње, о ро ма ну Пре сре ће, ко ји ће 1920. го ди не иза ћи упра во у За-
гре бу, у из да њу Књи жев ног ју га. Те ши ла је Цви ја но ви ћа: „Dok Vi bu de te 
mo gli štam pa ti, na dam se da ću do tle na pi sa ti bar još jed nu knji gu; ova ko bi ova 
mo gla za sta ri ti...“20

И на кон осло бо ђе ња – за пра во све до ле та 1920. го ди не – Ми ли ца Јан-
ко вић бо ра ви у Тр сте ни ку и Вр њач кој Ба њи, о че му све до чи и до пис Ми-
ни стар ства про све те ко ји је књи жев ни ци до ста вљен 23. ма ја 1919. го ди не 
по сред ством Ко ме са ри ја та по ли ци је у Вр њач кој Ба њи: „Г-ђи ци Ми ли ци 
Јан ко вић, на став ни ци II жен ске гим на зи је у Бе о гра ду, одо бре но је от су ство 
до кра ја ове школ ске го ди не ра ди опо ра вље ња.“21 Са мо два ме се ца доц ни је, 
12. ју ла 1919. го ди не, Ми ли ца Јан ко вић је по сла ла мол бу да јој бу де про ду-
же но од су ство ра ди ле че ња још шест ме се ци.22 Пла ни ра ла је да от пу ту је на 
мо ре,23 али и у не ку кли ни ку у Фран цу ској, „да бих мо гла оздра ви ти, или 
бар по бољ ша ти сво је здрав стве но ста ње.“ По зи ва ла се, та ко ђе, и на „књи-
жев ни рад ко ме мо ја бо лест мно го сме та“. При ло жи ла је ле кар ска уве ре ња 
фран цу ског вој ног ле ка ра Не веа ко ји се тад на ла зио у Тр сте ни ку, као и бањ-
ског ле ка ра Ћи ре Га ври ћа. Из ових уве ре ња, ко ја су до сад би ла не по зна та, 
са зна је мо тач не ди јаг но зе бо ле сти Ми ли це Јан ко вић – хи пер пла зи ја и хро нич-
ни ре у ма ти зам на ту бер ку ло зној осно ви. Ми ни стар ство про све те је Ми ли ци 

15 „Još ne znam da li ću u Vrnj ce. Mi sli la sam da s An đe li jom idem, ali ka ko ona ne mo že, 
ne mam mno go vo lje.“ АСА НУ, 10.868/10.

16 АСА НУ, 10.868/12.
17 АСА НУ, 10.868/11.
18 L. Mi haj lo vić (Mi li ca Jan ko vić), Spa si o ci, Sa vre me nik, 1917, XII, 6, 235-238.
19 Ћо ро ви ћу се „ствар“ очи глед но до па ла, јер Ми ли ца Јан ко вић у пр вом пи сму Ци ја-

но ви ћу у сло бо ди, 4. но вем бра 1918. го ди не, ка же да јој је Ћо ро вић „дао пот стре ка за ин тен-
зив ни ји рад.“ АСА НУ, 10.868/14.

20 АСА НУ, 10.868/13.
21 Ар хив Ју го сла ви је /да ље: АЈ/, Фонд Ми ни стар ства про све те /да ље: 66/-680-1137.
22 Мол бу са при ло же ним ле кар ским уве ре њи ма ви де ти у: АЈ 66-680-1137.
23 Још 20. апри ла те го ди не пи са ла је Ми ли ца Јан ко вић Све ти сла ву Цви ја но ви ћу да 

ће „мо жда оти ћи на ду же вре ме у Дал ма ци ју.“ АСА НУ, 10.868/24.



Јан ко вић иза шло у су срет и одо бри ло јој бо ло ва ње од чак го ди ну да на, што 
је – у тим те шким по рат ним го ди на ма, ка да је сва ки про фе сор био нео п хо-
дан – пред ста вља ло пре се дан.24 У то вре ме на ста вља са рад њу са Све ти сла-
вом Цви ја но ви ћем на штам па њу збир ке Не зна ни ју на ци, као и са рад њу са 
Књи жев ним ју гом. Но, исто та ко, ус по ста вља и ве зе са са ра јев ским књи жа-
ром и из да ва чем Иси до ром Ђур ђе ви ћем.25 Из пи са ма упу ће них Цви ја но ви ћу 
ви ди се да са рад ња са њим ни је ви ше та ко глат ко те кла, да збир ка ко ју је 
Цви ја но вић тре ба ло да из да – што је и учи нио – ни је има ла она кав об лик 
и склоп ка кав је ау тор ка же ле ла.26 Од ре ђен број при по ве да ка ко је Цви ја но-
вић ни је укљу чио у збир ку27 Ми ли ца Јан ко вић је ка сни је об ја ви ла у збир ци 
Смрт и жи вот.

По сле пе то го ди шње па у зе, Ми ли ца Јан ко вић је по но во се ла за ка те дру 
Дру ге жен ске гим на зи је у Бе о гра ду у је сен 1920. го ди не, да пре да је цр та ње 
и ле по пи са ње са ше сна ест ча со ва не дељ но.28 У из ве шта ју ди рек то ра Ми-
ни стар ству про све те од 17. сеп тем бра 1921. го ди не на гла ше но је да Ми ли ца 
Јан ко вић бо лу је од те шког ре у ма ти зма, „али ће ипак др жа ти ча со ве ра до.“29

Но, го ди на 1921. је би ла, у не ку ру ку, и пре крет на у књи жев ном ра ду Ми-
ли це Јан ко вић. Та да је она, по сле не у спе лих пре го во ра са Цви ја но ви ћем око 
из да ва ња но ве ле Сто јан Сте вић и збир ке при по ве да ка Смрт и жи вот, пре-
ки ну ла, очи глед но ду бо ко увре ђе на, са рад њу са овим из да ва чем. У ње ним 
пи сми ма Цви ја но ви ћу са да пре о вла да ва крај ње по сло ван тон, у же љи да ни 
она ни он не бу ду на гу бит ку. Она ће му вра ти ти но вац, а он њој ру ко пи се.30

У не ко ли ко сле де ћих го ди на Ми ли ца Јан ко вић на ста ви ла је да се бо ри 
са сво јом бо ле шћу, али и да, уз ве ли ке му ке, пре да но оба вља свој на став нич-
ки рад. Пре да ва ла је и да ље у Дру гој жен ској гим на зи ји цр та ње и пи са ње са 
два на ест ча со ва не дељ но,31 а по вре ме но од ла зи ла на бо ло ва ње, као по чет ком 

24 У по да ци ма Дру ге жен ске гим на зи је у Бе о гра ду о на став нич ком осо бљу, од 29. фе-
бру а ра 1920. го ди не, сто ји да је Ми ли ца Јан ко вић „на ду жим по но вље ним од су стви ма због 
бо ле сти и ра ди ле че ња.“ Овај из ве штај је за ни мљив и због по да та ка ко је пру жа о Ми ли чи-
ној ка ри је ри: „Ми ли ца Јан ко вић. За вр ши ла Ви шу жен ску шко лу, Срп ску сли кар ску шко лу, 
ван ред ни ђак Фи ло соф ског фа кул те та. По ло жи ла стру чан ис пит за учи те љи цу цр та ња. 
Пре да је цр та ње и пи са ње. Пр во по ста вље ње 1 фе бру а ра 1902. Да ла је остав ку од ав гу ста 
1906 до сеп тем бра 1912. Има слу жбе: 11 год., 9 мес., 24 да на. Књи жев ник. Члан Про фе сор-
ског дру штва“ АЈ 66-680-1137.

25 Ви де ти: Све тла на То мић, Пре пи ска Ми ли це Јан ко вић, Књи жев на исто ри ја, XLVI, 
153, 2014, 679–696.

26 И у пи сми ма Ђур ђе ви ћу Ми ли ца Јан ко вић се жа ли ла на „гру би по тез“ Цви ја но ви ћа. 
С. То мић, нав. де ло, 683.

27 С. То мић, нав. де ло, 686.
28 АЈ 66-680-1137 (17. 11. 1920).
29 АЈ 66-680-1137.
30 АСА НУ, 10.868/28. Ру ко пис но ве ле Сто јан Сте вић, ме ђу тим, Цви ја но вић ће вра-

ти ти Ми ли ци Јан ко вић тек по чет ком 1925. го ди не. Ви де ти: АСА НУ, 10.868/30.
31 Ви де ти по де ле пред ме та на став ни ци ма од 12. сеп тем бра 1922, 31. ја ну а ра 1923, 30. 

ок то бра 1923, 12. мар та 1924. и 18. сеп тем бра 1924. го ди не у: АЈ 66-680-1137.
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1923. го ди не.32 Из јед ног ди рек то ро вог из ве шта ја Ми ни стар ству про све те 
Кра ље ви не СХС од 17. ав гу ста 1924. го ди не ви ди се да је би ла и на опе ра-
ци ји,33 због ко је је у пр вом по лу го ди шту школ ске 1924/25. го ди не опет би ла 
на бо ло ва њу.34

Но, го ди не 1923. и за Ми ли цу Јан ко вић на сту пи ли су си гур но нај у збу-
дљи ви ји да ни у ње ној на став нич кој ка ри је ри, као и за ви ше од хи ља ду про-
фе со ра и учи те ља ши ром та да шње др жа ве. Ве о ма лош ма те ри јал ни по ло жај 
на став ни ка ни је се ни ма ло по бољ шао ни го то во пет го ди на од свр шет ка 
ра та. Би ли су оп те ре ће ни ра дом са ве ли ким бро јем уче ни ка (у не ким бе о град-
ским и за гре бач ким гим на зи ја ма у оде ље њи ма је би ло и по се дам де сет ђа ка), 
као и ло шим стам бе ним усло ви ма. У та квој си ту а ци ји, у про ле ће 1923. го ди-
не осми шље на је и из у зет но ве што и ди сци пли но ва но спр о ве де на ак ци ја 
ко ја је за хва ти ла ве ћи ну сред њих шко ла у Кра ље ви ни СХС, и иза зва ла ве ли-
ку па жњу јав но сти.35 Огро ман број на став ни ка је исто га да на, 21. ма ја 1923. 
го ди не, под нео ми ни стру про све те остав ку на слу жбу! Сва обра зло же ња су 
би ла слич на, и у њи ма је као раз лог за остав ку ис ти ца но: „услед не под но шљи-
во сти ску по ће“; „по што ми под овим ма те ри јал ним усло ви ма ни је мо гу ће да ље 
ра ди ти“; „по што сво јим ме сеч ним при хо ди ма не мо гу ви ше под ми ри ва ти 
сво је по тре бе“; „по што је про фе сор ска пла та ве о ма ма ла“.36 Сво јим ко ле га ма, 
иа ко то они од ње, због бо ле сти, ни су тра жи ли, хра бро се при дру жи ла и Ми-
ли ца Јан ко вић, не же ле ћи да бу де не со ли дар на. У сво јој остав ци је на пи са ла: 
„Ма да сам бо ле сна и оста јем без хле ба, не мо гу се по ми ри ти с тим да бу дем 
рђав при мер у оправ да ном про те сту сво јих г. г. ко ле га, и мо лим го спо ди на 
Ми ни стра про све те да из во ли ува жи ти ми остав ку на др жав ну слу жбу.“37 
Ни ко ме од на став ни ка, па ни Ми ли ци Јан ко вић, остав ка ни је ува же на, и као 
што је зах те ве при мио исто га да на, та ко је ми ни стар про све те исто га да на, 
21. ју ла 1923. го ди не, оба ве стио на став ни ке да су им зах те ви од би је ни, а да 
је „Ми ни стар ски Са вет пред у зео ко ра ке да по бољ ша Ва шу си ту а ци ју.“38

По чет ком 1925. го ди не Ми ли ца Јан ко вић је опет на бо ло ва њу,39 а из 
до пи сни це упу ће не 17. фе бру а ра те го ди не Све ти сла ву Цви ја но ви ћу ви ди мо 

32 АЈ 66-680-1137.
33 „Гђи ца Ми ли ца Јан ко вић, учи тељ ве шти на, из др жа ла је ово га ле та опе ра ци ју. Ва ља 

је по ште де ти, а и она ће се за ову по ште ду ја ви ти“ АЈ 66-680-1137. 
34 Бо ло ва ње јој је одо бре но 1. ок то бра 1924. го ди не. АЈ 66-680-1137.
35 У оштром са оп ште њу са свог Че твр тог кон гре са, Про фе сор ско дру штво је за пре ти ло 

да ће „у ци љу по бољ ша ња ма те ри јал ног ста ња сво јих чла но ва... сту пи ти у нај о длуч ни ју 
бор бу.“ Ви де ти: Ре зо лу ци ја про фе сор ског дру штва са IV кон гре са, Бе о град, 1923.

36 Остав ке ви де ти у: АЈ 66-402-649.
37 АЈ 66-402-649.
38 АЈ 66-402-649. Ви ше о овој на став нич кој по бу ни и ис так ну тој уло зи Иси до ре Се ку-

лић у њој ви де ти у: Бо јан Ђор ђе вић, „Иси до ра Се ку лић као про фе сор ка Дру ге жен ске гим-
на зи је у Бе о гра ду (пре ма ар хив ским из во ри ма)“, Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та XXVI/1 
(2014): 40–42.

39 Ви де ти: АЈ 66-681-1137 (14. ја ну ар 1925).
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да је би ла на опо рав ку у Мла де нов цу.40 То је и је ди ни траг да је Ми ли ца Јан-
ко вић одр жа ва ла ка кве-та кве ве зе са Цви ја но ви ћем до 1928. го ди не, ка да 
се пре пи ска ипак об на вља.

Бо лест је, ипак, би ла ја ча од же ље Ми ли це Јан ко вић да и да ље ра ди у 
шко ли. И у је сен 1925. по но во је мо ра ла на бо ло ва ње,41 да би, нај зад, би ла 
пен зи о ни са на 18. фе бру а ра 1926. го ди не.42 Ле ка за сво ју бо лест тра жи ла је 
по но во на мо ру, да би по чет ком 1928. го ди не оти шла у Па риз. Та мо је про ве-
ла не ко вре ме, дру гу ју ћи, ка ко се ви ди из пи са ма ко је је сла ла Цви ја но ви ћу, 
углав ном са Див ном Ве ко вић, од ко је је, као ле ка ра, мо гла до би ти струч ну 
по моћ и са ве те за ле че ње, али ко ја јој је мо ра ла им по но ва ти и сво јим обра зо-
ва њем и на чи та но шћу. Уз то, Див на Ве ко вић је би ла и пре во ди лац, па је Ми-
ли ца Јан ко вић по ку ша ла да се са њом до го во ри о пре во ду не ких сво јих при-
по ве да ка на фран цу ски је зик и пла сма ну у фран цу ске ча со пи се. Цви ја но ви ћу 
је из Па ри за пи са ла углав ном да би јој он слао књи ге ко је су је за ни ма ле, 
ме ђу њи ма и при по ве дач ке збир ке Де сан ке Мак си мо вић и Дра ге Јан ко вић.43 
На кон бо рав ка у Па ри зу, Ми ли ца Јан ко вић је оти шла у ба њу, у Дакс-Ланд, 
али ода тле, по све му су де ћи, ни је ви ше одр жа ва ла кон такт са Цви ја но ви ћем.

Пи сма и до пи сни це Ми ли це Јан ко вић Цви ја но ви ћу су, по том, све не-
ре дов ни ји, али то и не чу ди, по што она са да све ви ше вре ме на про во ди у 
Бе о гра ду, да би нај зад па ла у по сте љу из ко је је све ре ђе уста ја ла. Го ди не 
1931. пи ше мол бу Ми ни стар ству про све те да јој из фон да за по моћ књи жев-
ни ци ма из дво ји но вац „за ле че ње мо је те шке бо ле сти, због ко је сам пре 
вре ме на као учи те љи ца гим на зи је пен зи о ни са на и због ко је већ три го ди не 
ле жим не по крет на у по сте љи.“44 Ми ни стар ство про све те јој је иза шло у 
су срет.45 Ста ну је, ка ко се то из јед ног пи сма Цви ја но ви ћу ви ди, у ули ци 
Ста ри не Но ва ка број 17,46 и углав ном оба ве шта ва Цви ја но ви ћа о књи га ма 
ко је об ја вљу је, из ра жа ва ју ћи у јед ном тре нут ку же љу да об но ви са рад њу и 
са њим: „Ако бу де те же ле ли да опет што год од ме не из да те, из во ли те се обра-
ти ти.“47 Ко ли ко је са да по зна то, у ле то 1933. го ди не по след њи пут од ла зи 
на мо ре, у Сплит, по но во за хва љу ју ћи по мо ћи Ми ни стар ства про све те,48 али 
ода тле пи ше Цви ја но ви ћу да јој ни је ни шта бо ље и да ви ше не ма сна ге.49 
На још јед ну мол бу Ми ли це Јан ко вић, 1935. го ди не,50 оглу ши ло се Умет-

40 АСА НУ, 10.868/31.
41 АЈ 66-681-1137 (16. сеп тем бар 1925).
42 АЈ 66-681-1137.
43 АСА НУ, 10.868/34.
44 АЈ 66-400-649 (7. 9. 1931).
45 АЈ 66-579-948 (17. 9. 1931).
46 АСА НУ, 10.868/35.
47 АСА НУ, 10.868/35.
48 Мол бу Ми ли це Јан ко вић ви де ти у: АЈ 66-400-649 (2. 6. 1933). По зи тив но ре ше ње 

Ми ни стар ства про све те ви де ти у: АЈ 66-579-948 (9. 6. 1933).
49 АСА НУ, 10.868/37.
50 АЈ 66-400-649 (14. 5. 1935).
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нич ко оде ље ње Ми ни стар ства про све те, али је ин тер ве ни сао сам ми ни стар 
про све те, ко ји је на ре дио да се но вац обез бе ди из бу џе та за по моћ обо ле лим 
на став ни ци ма, иа ко је Ми ли ца Јан ко вић би ла у пен зи ји: „Г-ца Јан ко вић 
сво јим на став нич ким ра дом, док је би ла у шко ли, за слу жу је да јој Ми ни стар-
ство про све те ука же што ве ћу па жњу, и у овом слу ча ју до де ли што обил-
ни ју по моћ.“51 Ова ини ци ја ти ва ми ни стра про све те ува же на је и Ми ли ци 
Јан ко вић је још јед ном одо бре на по моћ за ле че ње.52

По след њи траг пре пи ске са Цви ја но ви ћем је сте пи смо с кра ја ок то бра 
1938. го ди не, у ко ме Ми ли ца Јан ко вић мо ли Цви ја но ви ћа да јој по ша ље 
не ко ли ко но во о бја вље них књи га за де цу, ко је је има ла на ме ру да по ша ље 
у Хер цег Но ви, та мо шњем Ко лу срп ских се ста ра чи ја је пред сед ни ца би ла 
Ол га Ком не но вић. У то вре ме бо лест је на па ла и ру ке Ми ли це Јан ко вић,53 
и она та да већ ни је би ла спо соб на да са ма пи ше, па је и ово пи смо дик ти ра ла. 
Ле ка ви ше ни је би ло, и сле де ће го ди не Ми ли ца Јан ко вић је умр ла, оста вља-
ју ћи за со бом сво ја де ла, али и сво ју пре пи ску – дра го це но све до чан ство не 
са мо о се би и сво ме са бе сед ни ку, већ и о дру штве ним, исто риј ским и кул-
тур ним при ли ка ма сво га до ба. Уто ли ко се још зна чај ни јим чи ни да се ова 
пре пи ска, чи ји су из во ди до сад са мо спо ра дич но на во ђе ни у ли те ра ту ри,54 
учи ни до ступ ном у це ли ни.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.
(6. 7. 1913; до пи сни ца; Ба ња Ко ви ља ча)

Од мах Вам се ја вљам. Ста ну јем у ви ли Дри ни, број 34. Ре ви зи ју за 
ше сти та бак55 оста ви ла сам да Вам до не су и ми слим да сте за це ло до сад до-
би ли. Ја ћу има ти вре ме на за ко рек ту ру, али ће то ипак сва ка ко спо ри је ићи, 
не го до сад. Да кле, по сла ће те чим бу де го то во.

По што ва ње и по здрав
23. ју ни 1913. г.56 Ми ли ца Јан ко вић
Ко ви ља ча

(АСА НУ, 10.868/1)

51 АЈ 66-400-649 (18. 5. 1935).
52 АЈ 66-579-948 (29. 5. 1935).
53 „Тек кад би се јед на уна ка же на ру ка пру жи ла ис под по кри ва ча, ви би сте схва ти ли 

да је пред ва ма без на де жна бо ле сни ца.“ Је ле на Скер лић Ћо ро вић, Жи вот ме ђу љу ди ма: 
ме мо ар ски за пи си /прир. Зо ри ца Ха џић/, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, 142. 

54 Из во де из не ких пи са ма на во дио је Ра до ван По по вић у сво јој мо но гра фи ји о Све ти-
сла ву Цви ја но ви ћу. Ви де ти: Ра до ван По по вић, Књи го љу бац из мрач ног ду ћа на, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, 39; 51; 57, 61-63; 167; 194, 200.

55 Ра ди се о књи зи Ми ли це Јан ко вић Ис по ве сти.
56 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.



2.
(29. 7. 1913; до пи сни ца; Ба ња Ко ви ља ча)

По што ва ни Го спо ди не, да нас сам Вам по сла ла је да на е сти та бак ко рек-
ту ре. Из ве шта вам Вас да кроз че ти ри да на пу ту јем из ба ње, да ми не би сте 
сла ли још ко ји та бак. Ми слим да ћу 22.о.м.57 би ти у Бе о гра ду, а та да ми 
од мах мо же те по сла ти да љу ко рек ту ру. По здрав и по што ва ње

16. јул 1913. г.58 Ко ви ља ча М. Јан ко вић 
(АСА НУ, 10.868/2)

3.
(31. 7. 1913; до пи сни ца; Ба ња Ко ви ља ча)

18. ју ли59

Ко ви ља ча
Ви ме збу њу је те, Го спо ци не Цви ја но ви ћу. Хва ла за по шиљ ку. Ми ло ми 

је што ни сте за бо ра ви ли да сам тра жи ла Ба шкир це ву.60 Гон ча ро ва сам це лог 
чи та ла на ру ском, али ми је при јат но још јед ном на срп ском.61 Мо гу још и 
да кри ти ку јем пре вод, јер и ја знам да пре во дим с ру ског. У не де љу до ла зим 
у Бе о град.

По здрав и хва ла     М. Јан ко вић
(АСА НУ, 10.868/3)

4.
(5. 2. 1914; по сет ни ца; Бе о град)

Мо лим да ми по ша ље те две мо је књи ге, јед ну не у ве за ну, а јед ну уве-
за ну ако има. И вр ло бих же ле ла да знам ко ли ки је мој дуг за књи ге. По-
шту је Вас и го спо ђу

Бе о град. 23. ја ну ар 1914. г.62 Ми ли ца Јан ко вић
Ско пљан ска ул. 2763

(АСА НУ, 10.868/4)

57 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
58 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
59 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
60 Ра ди се о Днев ни ку Ма ри је Кон стан ти нов не Ба шкир це ве. Цви ја но вић је ве ро ват но 

Ми ли ци Јан ко вић по слао јед но од два из да ња (из 1901. или 1910. го ди не) на ру ском је зи ку 
(ори ги нал је пи сан на фран цу ском), у пре во ду и ре дак ци ји Л. Гу ре ви ча.

61 Реч је о Гон ча ро вље вом ро ма ну По нор, ко ји је пре вео Ми ли вој Мак си мо вић, а об ја вио 
Цви ја но вић 1913. го ди не.

62 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
63 Име и пре зи ме, као и адре са, штам па ни су на по сет ни ци.
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5.
(20. 6. 1914; до пи сни ца; Сплит)

Спљет, 7. ју на 1914. год.64

Го спо ди не Цви ја но ви ћу, хо ће те ли би ти та ко до бри да ми по ша ље те 
јед ну мо ју књи гу? Ни је ми ни на ум па ло да по не сем, а го спо ђи це, мо је но ве 
по зна ни це, же ле да чи та ју. Ов де још ни је до спе ла, а у Фи ју ми65 сам је ви де ла 
код јед ног Бо сан ца ко ји је чи тао. Ов де је та ко ле по, да би се мо гло пу но пи-
са ти, и та ко то пло да чо ве ка мр зи да уоп ште ма шта ра ди. Мо ја адре са: M. 
J. Ho tel Sa lo nae – Split – Spa la to – Dal ma ci ja. Хва ла Вам за За ра ту стру.66 
Ни сам ра ни је има ла при ли ке да за хва лим. Го спо ђи Цви ја но вић и Ва ма ша-
љем са Ја дра на по здрав и по што ва ње.

Ми ли ца Јан ко вић
(АСА НУ, 10.868/5)

6.
(27. 6. 1914; раз глед ни ца; Сплит)

Спљет, 14. јун, 1914. г.67

Мно го Вам хва ла, Го спо ди не Цви ја но ви ћу, и за мо ју књи гу, а на ро чи-
то за г. Бог да но ву.68 Она ми је та ко до бро до шла, тим пре што ми је ве ћи на 
„Огле да“ не по зна та. Чи там је с нај ве ћим ужи ва њем и за хвал на сам и г. Б. 
По по ви ћу и Ва ма. Пу но ср дач них по здра ва го спо ђи и ва ма од М. Јан ко вић.

(АСА НУ, 10.868/6)

7.
(19. 12. 1916; до пи сни ца; Тр сте ник)

6/19-XII- 1916. god.
Tr ste nik

Poš to va ni go spo di ne, do bi la sam pre gle de i osta lo. Hva la Vam što da je te na 
ve ru sad kad se teš ko pla ća i teš ko na ve ru da je. Ako ima te vre me na, od go vo ri te 
mi, mo lim Vas, da li bi ima lo smi sla da ko ji svoj ma le raj po ša ljem Va ma da iz-
lo ži te, t. j. mi sli te li da bi ko ku pio. Za sad još po ma lo ku pu ju ov de i u Vrnj ci ma. 
Pi tam za doc ni je. Na so mo tu i na atla su cve će – od 20-30 kr.[u na] par če. – Sim-
pa tič nu go spo dju Cvi ja no vić i Vas mno go po zdra vlja

Mi li ca Jan ko vić
(АСА НУ, 10.868/7)

64 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
65 Ри је ка.
66 Реч је о Ни че о вом спи су Та ко је го во рио За ра ту стра, у пре во ду Ми ла на Ћур чи на, 

ко ји је Цви ја но вић из дао 1912. го ди не.
67 Да тум је по ју ли јан ском ка лен да ру.
68 Ра ди се о књи зи Бог да на По по ви ћа Огле ди из књи жев но сти и умет но сти, књ. 1, 

ко ју је Цви ја но вић из дао 1914. го ди не.
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8.
(19. 1. 1917; до пи сни ца; Тр сте ник)

6 – 19/I 1917.

Poš to va ni go spo di ne, hva la na le pim že lja ma. Go spo dji i Va ma če sti tam 
si na69 i že lim da bu de sre ćan i vi s njim. I ime mu je le po i sa vre me no. – Poš to 
imam vr lo zgod nu pri li ku ka kvu sko ro ne ću ima ti, po sla ću Vam kroz de se tak 
da na ne ko li ko svo jih ra do va. I ako ni su pra va umet nost, u svo me žan ru su le pi i 
ja se na dam da će ih go spo dje ku po va ti da de ko ri šu sa lo ne. Ra ni je su mo gli bi ti 
jef ti ni ji, a sad su i bo je i so mot, čak i ter pen tin ja ko po sku pe li, a da ne že lim da 
neš to i za ra dim, ne bih se ni mu či la bo le sna. Glav no je da se do pad nu. Ako ih 
pro da te, ne moj te mi sla ti no vac, već sa mo ja vi te, ja ću po sla ti ko ga da uzme i 
pla ti ne ke mo je na rudž bi ne u Be o gra du. Le po hva la na tru du i po zdrav svi ma.

M. Jan ko vić
(AСAНУ, 10.868/8)

9.
(9. 7. 1917; до пи сни ца; Тр сте ник)

Poš to va ni go spo di ne,
Mno go Vam za hva lju jem što ste bi li za vre me mo ga ba vlje nja u Be o gra du vr lo 

pa žlji vi pre ma me ni i za u ze li se da mi ras pro da te ra do ve. Po sled njih da na bi la 
sam ta ko pre mo re na, da osim kod le ka ra ni sam nig de vi še iš la; za to Vam ni sam 
za hva li la ni ka za la zbo gom. Poš tu je Vas i po zdra vlja – i go spo dju ta ko dje – mno go

Mi li ca Jan ko vić
(АСА НУ, 10.868/9)

10.
(5. 9. 1917; до пи сни ца; Тр сте ник)

Poš to va ni go spo di ne,
Do bi la sam po o dav no Va šu kar tu, ali mi Mo ra va ni je da la da bu dem vred na 

i da od mah od go vo rim. No znam da mi ne će te za me ri ti poš to ni sam ima la niš ta 
va žno da Vam od go va ram. Iz dr ža la sam u Mo ra vi 50 ku pa nja na mor ski na čin. 
Isti na ni sam ozdra vi la, ali mi je bi lo pri jat no, i ipak mi je bo lje. Još ne znam da 
li ću u Vrnj ce. Mi sli la sam da s An dje li jom idem, ali ka ko ona ne mo že, ne mam 
mno go vo lje. Ka ko su Va še le pe ćer či ce, je su li im go to vi por tre ti? Kad pi še te, 
mo lim Vas ja vi te mi šta je od mo ga cve ća osta lo ne pro da no. Sve po zdr.[a vlja]

M. Jan ko vić

/Цви ја но вић је на по ле ђи ни до пи сни це на пи сао спи сак ра до ва Ми ли це 
Јан ко вић. Ње ни ра до ви ко шта ли су по 30 кру на. Цви ја но вић је про дао све 
сли ке осим две, и за пи сао: „Вра тио М. Ј.“/

(АСА НУ, 10.868/10)

69 У пи та њу је Цви ја но ви ће во че твр то де те, син Бран ко, ро ђен кра јем 1916. го ди не.
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11.
(б. д.; по сет ни ца; [Трстеник])70

Poš to va ni go spo di ne Cvi ja no vi ću,
go spo din do no si lac ove kar te bio je ta ko do bar da pri mi na se be da ku pi za 

mo ju ro dja ku knji ge. Da kle, ako Vi ima te sve te škol ske knji ge, mo lim daj te mu ih; 
ako ne, bu di te lju ba zni, pa oba ve sti te go spo di na gde ih mo že sa što ma nje tru da 
do bi ti. Sa mo mo lim sva koj knji zi na zna či te ce nu, da bi se mo ja se stri či na mo gla 
ob ra ču na ti sa svo jom dru ga ri com. Za me ne mo lim po ša lji te kar te sa le pim pre-
de li ma ili ka kvu sli ku s mo rem. Le po hva la i mno go po zdra va ša lje

МИ ЛИ ЦА ЈАН КО ВИЋ
на став ни ца в. жен ске шко ле71

(АСА НУ, 10.868/41)

12.
(8. 10. 1917; до пи сни ца; Тр сте ник)

8/X 1917. g. Tr ste nik
Poš to va ni go spo di ne, do bi la sam Va šu kar tu i kao uvek bi la mi je pri jat na. 

Vi dim da mi sli te da sam pri po vet ku ko ja je iziš la u „Sa vre me ni ku“72 sad pi sa la. 
Još pre ne pu ne če ti ri go di ne tra ži lo mi je ured niš tvo „Knji žev nih No vo sti“ ko ju 
stvar i ja sam im uči ni la po vo lji. To je sad iziš lo u „Sa vre me ni ku“, kad sam ga ja 
već i za bo ra vi la. Ako Vi ima te, ili ako Vas ne mr zi da im po ša lje te jed nu kar tu, 
ili me ni nji ho vu adre su. Vo le la bih da vi dim ka ko to sad iz gle da. A kad bih zna la 
da ima ju, tra ži la bih i ho no rar, jer su mi ga obe ća li u ono vre me. Ja mi slim da 
Va ša go spo dja mo že me dju de com da nad je pu no ma lih le pih te ma. Svi ma sr da-
čan po zdrav.

M. Jan ko vić
(АСА НУ, 10.868/11)

13.
(20. 12. 1917; до пи сни ца; Вр њач ка Ба ња)

20/XII 1917. Vrnj ci

Poš to va ni go spo di ne Cvi ja no vi ću,
Već vi še od me sec da na sam u Vrnj ci ma, gde po ma lo ra dim. Imam ne ko li ko 

uče ni ca, a imam na me ru i da ra dim i dru gi za ni mlji vi ji po sao. Ov de je vr lo le po, 
mno go pri jat ni je ne go u Tr ste ni ku. Mi sli te li i Vi do la zi ti na le to? Mo lim Vas 

70 Ова по сет ни ца је без да ту ма. Да је пи са на то ком оку па ци је све до чи нај пре ла ти ни-
ца, а он да и то што је на по сет ни ци на пи са но да је Ми ли ца Јан ко вић на став ни ца Ви ше жен-
ске шко ле (од мах на кон Пр вог свет ског ра та ова шко ла је по ста ла Дру га жен ска гим на зи ја). 
Ка ко се ра ди о уџ бе ни ци ма по треб ним се стри чи ни Ми ли це Јан ко вић, ко је је Цви ја но вић 
про да вао у сво јој књи жа ри, то се ова по сет ни ца мо же да ти ра ти у је сен 1917. го ди не.

71 Име и пре зи ме, као и зва ње, штам па ни су на по сет ни ци.
72 L. Mi haj lo vić (Mi li ca Jan ko vić), „Spa si o ci“, Sa vre me nik, 1917, XII, 6, 235-238. 
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le po po ša lji te mi ako ima te ne ko li ko ka ra ta sa le pim pre de li ma u bo ji – tre ba lo 
bi mi za mo je uče ni ce. Vi dja te li go spo dju Isi do ru?73 Je li do bro? Va šu le pu fa mi-
li ju i Vas sr dač no po zdra vlja

Mi li ca Jan ko vić
(АСА НУ, 10.868/12)

14.
([20. 7. 1918]; до пи сни ца; Тр сте ник)74

Poš to va ni go spo di ne Cvi ja no vi ću, opro sti te što Vam do sad ni sam od go vo-
ri la; ni sam mo gla br zo da se od lu čim. Bi lo mi je ne zgod no da tra žim do sta no va ca 
za stvar ko ja mo žda ni je do bra, a opet ako bi bi la do bra, žao bi mi bi lo da tra žim 
ma lo kad mi tre ba mno go. Me dju tim iz Za gre ba su mi pi sa li da ho će da je pro-
či ta ju i da joj nad ju iz da va ča.75 Za to ću ja po sla ti g. V. Ćo ro vi ću, pa ako je za 
štam pa nje, ne ka izi dje sad, a ho no rar ko li ki oni za tra že; bar ću zna ti ko li ko je 
do bra stvar. Dok Vi bu de te mo gli štam pa ti, na dam se da ću do tle na pi sa ti bar još 
jed nu knji gu; ova ko bi ova mo gla za sta ri ti – bo lje da se do tle za bo ra vi. Va ma hva la 
na le po me pi smu. Sr da čan po zdrav.

M. Jan ko vić
(АСА НУ, 10.868/13)

15.
([4. 11. 1918]; пи смо; Вр њач ка Ба ња)76

По што ва ни го спо ди не Цви ја но ви ћу,
Пр во Вас из сло бо де по здра вљам и ра ду јем се сло бо ди Бе о гра да и Ва шој. 

А за тим од мах на по сао. Ша љем Вам три по здра ва: на ши ма, Фран цу зи ма 
и Ју го сло ве ни ма.77 Пр ви по здрав по сла ла сам пр во ме срп ском офи ци ру 

73 Ми сли на Иси до ру Се ку лић.
74 Ми ли ца Јан ко вић, про тив но оби ча ју, ни је да ти ра ла до пи сни цу. Да тум у за гра ди 

је да тум ка да је до пи сни ца по сла та из Тр сте ни ка.
75 Ра ди се о ро ма ну Пре сре ће, ко ји ће би ти штам пан по сле ра та, 1920. го ди не, у За гре-

бу, у из да њу Књи жев ног ју га. За ни мљи во је да је још пре из ла ска из штам пе овог ро ма на 
у ча со пи су Књи жев ни југ иза шао при каз – тач ни је ре цен зи ја – овог ро ма на Ми ли це Јан ко-
вић из пе ра ње не до бре при ја те љи це Је ле не Скер лић Ћо ро вић. Ви де ти: Jel. Sker lić Ćo ro vić, 
Mi li ca Jan ko vić: Pre sre će, Knji žev ni jug, II, 5, 1919, 217–219. Доц ни је, у сво јим ме мо ар ским 
за пи си ма, Је ле на Скер лић Ћо ро вић је ис та кла да су је ди но Ис по ве сти и Пре сре ће у пот пу-
но сти ус пе ла де ла Ми ли це Јан ко вић. Се ћа ње Је ле не Скер лић Ћо ро вић на Ми ли цу Јан ко вић 
ви де ти у: Је ле на Скер лић Ћо ро вић, Жи вот ме ђу љу ди ма: ме мо ар ски за пи си /прир. Зо ри ца 
Ха џић/, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, 140–145.

76 Да тум у за гра ди је да тум ка да је пи смо по сла то из Вр њач ке Ба ње.
77 Ра ди се о по здрав ним тек сто ви ма ко је је Ми ли ца Јан ко вић на пи са ла у част осло бо-

ди лач ких тру па срп ске вој ске, фран цу ске ар ми је и ју го сло вен ских до бро во ља ца. У Цви ја-
но ви ће вој за о став шти ни са чу ван је са мо По здрав Фран цу зи ма.



ко га сам ви де ла (ме сто бу ке та, бри ли јант ског пр сте на или сре бр ног пе ха ра 
што су дру ге го спо ђе да ва ле). На да ли смо се Фран цу зи ма и Ју го сло ве ни ма 
и спре ма ли до чек, али они ни су до шли. Ме ђу тим ја же лим да по здра вим са 
сво јим по здра ви ма и мо лим Вас учи ни те ка ко на ла зи те да је нај бо ље: или 
их по ша љи те у пр ве но ви не или их Ви штам пај те у ко ме об ли ку хо ће те, са мо 
бих во ле ла да бу ду јеф ти ни, чак ако је мо гућ но и да се по кла ња ју вој ни ци ма. 
У том слу ча ју ја са мо рад мо гу да уло жим.

Дру ги по сао. Имам јед ну по ве ћу при по вет ку ко ју би тре ба ло да по ша-
љем г. Ћо ро ви ћу, ко ји ми је дао пот стре ка за ин тен зив ни ји рад. Али док ми 
на но во до би је мо ве зе, ура ди ћу што дру го за њих. За то ну дим Ва ма ту при-
по вет ку ко ја се зо ве Сто јан Сте вић и из не ће 5– 6 (ја ми слим свка ко 6) штам-
па них та ба ка. Бе о град ски жи вот од пре 25 го ди на и ма ло са да шњи це. Тра жим 
хи ља ду кру на ако од мах у кру на ма пла ћа те; ина че осам сто ти на ди на ра. Ви 
зна те да то ни је мно го. С тим ов де мо гу два ме се ца да жи вим, а за то се вре-
ме не мо же на пи са ти књи га.

И још имам по ра зним ча со пи си ма и са че ти ри још не штам па не кра ће 
при по вет ке јед ну збир ку од 12 – 14 при по ве да ка ко ју бих Вам про да ла за 
хи ља ду ди на ра, не кру на. Она ће би ти ве ћа, али би Сто јан Сте вић пр во био 
код Вас штам пан. Во ле ла бих да јед но од то га дво га дам књи жа ри Ђур ђе-
ви ћа у Са ра је ву ко ја ми већ че ти ри пу та тра жи ка кву но ву ствар или це лу 
збир ку.78 У том слу ча ју би г. Ћо ро ви ћу на пи са ла још ко ју но ве лу. Бу ди те до бри 
па ми ја ви те. Ако Ви не ће те ни шта, он да ћу јед но да ти Ју гу,79 а дру го Са ра-
је ву. Али ја ми слим да хо ће те: пр во што во лим Бе о град и што ми слим да Ви 
тре ба да бу де те пр ви из да вач, и дру го што ће те сад има ти ве ћу књи жев ну 
пу бли ку ко ја је из глад не ла, и тре ће што ми слим да Вам ни је би ло пра во 
што сам „Пре сре ће“ да ла За гре бу, јер ми на об ја шње ње ни сте од го во ри ли.80 
Због ово га тре ћег нај ви ше пр во се обра ћам Ва ма; ма да се ни сам огре ши ла 
о са вест и ма да у овом слу ча ју но вац ни је играо глав ну уло гу, јер сам од Вас 
хте ла да иштем ви ше, а њи ма сам оста ви ла да ми да ду ко ли ко они хо ће и 
уоп ште би ла вр ло за до вољ на, ипак имам не ко осе ћа ње као да ми је жао што 
сам Вам уоп ште и пи са ла кад Вам ни сам да ла, јер иа ко ни је до шло до го во ра 
о це ни, Ва ше по след ње пи смо ми се вр ло до па ло и да ми ни је би ло то ли ко 
ста ло до за гре бач ке кри ти ке ко ју сам од мах вр ло по вољ ну до би ла, си гур но 
бих би ла да ла ствар Ва ма. Уо ста лом, ако не усво ји мо од мах ла ти ни цу,81 мо-
же те је доц ни је пре штам па ти ћи ри ли цом.

78 Ми ли ца Јан ко вић је, за и ста, са ра јев ском из да ва чу Иси до ру Ђур ђе ви ћу по сла ла 
ру ко пис, и та књи га, под на зи вом Ка лу ђер из Ру си је, по ја ви ла се већ сле де ће, 1919. го ди не.

79 Ми сли на за гре бач ки Књи жев ни југ ко ји ће 1920. го ди не штам па ти њен ро ман Пре 
сре ће.

80 Ми сли на до пи сни цу упу ће ну Цви ја но ви ћу 8. ок то бра 1917. го ди не из Тр сте ни ка.
81 У пр вим ме се ци ма по ује ди ње њу ожи ве ла је, на крат ко, иде ја та да већ по кој ног Јо-

ва на Скер ли ћа да се за зва нич но пи смо срп ско хр ват ског је зи ка узме ла ти ни ца, а да зва ни чан 
из го вор бу де ека ви ца.
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Још мо же да бу де јед на збир ка за де цу и је дан леп ма ли ро ман. А кад 
се све га то га осло бо дим и одем на не ко мо ре, пи са ћу књи гу ко ја ће се зва ти 
Че ти ри го ди не.82 Ови сви пла но ви не ка оста ну ме ђу на ма, јер ја у оду ше вље-
њу и во лим ко ме да ка жем, али не во лим да ка жем сви ма. А ово је пр во пи смо 
без цен зу ре.

Ако што ку пи те од ме не, мо лим ста ви те но вац на рас по ло же ње Ан ђе-
ли ји Ла за ре вић и Сми љи Ђа ко вић и ле по Вас мо лим по ша љи те пр вој мо је 
пи смо и фо то гра фи је, за шта Вам за хва љу јем.

И, ма да ми слим кад је све ску по да тре ба и ум ни рад до бро да се пла ти, 
и ма да сам си ро та, ни кад не бих тра жи ла нов ца за оно што не бих ве ро ва ла 
да је до бро.

Ср да чан по здрав.
М. Јан ко ви ће ва

(АСА НУ, 10.868/14)

16.
(12. 11. 1918; пи смо; [Врњачка Бања])83

Го спо ди не Цви ја но ви ћу, ша љем Вам још и пре вод сво га по здра ва Фран-
цу зи ма. Ако би га мо гли упо тре би ти. Го спо ђи ца Га ври ло вић84 је пре гле да ла 
и по пра ви ла. Она ка же да баш та ко тте ба да оста ну те сло вен ске фра зе. Али 
ако бу де те штам па ли на фран цу ском, до бро би би ло да не ки до бар, или 
вр ло до бар наш „фран цуз“ пре гле да још јед ном Ја то за ми шљам штам па но на 
кар то ни ма или у ма лој књи зи, па да се Фран цу зи ма и вој ни ци ма по кла ња, 
а оста ли ма мет ни те ко ју хо ће те це ну. Ако бу де у књи зи, не ка Ју го сло ве ни ма 
бу де по след ње, јер је то нај леп ше. Мо жда сам за доц ни ла. Ипак ја же лим да 
да мо гла са о сво јој ве ли кој за хвал но сти и ра до сти ма на ко ји на чин. Да нас 
су од не ле го спо ђи це са цве ћем по здрав г. ко ман дан ту Ју го сло вен ске ди ви-
зи је, ко ји је ов де. Ју че су нам би ла два Ен гле за. Ми смо стал но у ек ста зи.

Ако је не ко пре ме не учи нио ово бо ље, Ви он да мо је по ша љи те у но ви-
не. У сва ком слу ча ју из ве сти те ме. Ако Ви штам па те, мо лим Вас по ша љи те 
чим се мо же г. Вл. Ђо ро ви ћу и г. Ни ку Бар ту ло ви ћу у За греб, г. Dr Је ре ми-
ћу, ле ка ру у До њој Ту зли – Бо сна и г. Шо ли – Мо стар. Во лим Ју го сло ве не 
да им по ша љем. Њих све ма ло по зна јем, а Ви мо же те сла ти и г. При би ће ви ћу 
и сви ма ко је зна те. За ми шљам бе ле, пла ве и цр ве не кар то не, па од три по-
здра ва тро бој ка дис крет на, ле па. Уо ста лом Ви ће те уде си ти ка ко се нај бо ље 
мо же.

82 Ова књи га иза ћи ће под друк чи јим на сло вом – Че ка ње: од лом ци из исто ри је ро бо-
ва ња и из исто ри је ју на штва – у Са ра је ву, код Иси до ра Ђур ђе ви ћа, 1920. го ди не.

83 На по ле ђи ни је Цви ја но вић за пи сао: „31. XII до био са тек стом По здра ва Фран цу зи-
ма.“ Ка ко се из пи сма ви ди, Ми ли ца Јан ко вић је – по што по шта још ни је ра ди ла – че ка ла 
пра ву при ли ку да га по ша ље (по не ком свом ро ђа ку), и та ко га је још три пу та до пи си ва ла.

84 Ол га Га ври ло вић.
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Ов де је зло за хар ти ју, а пе ра ме до во де до оча ја ња.
Ср да чан по здрав и сим па ти је це лој Ва шој ку ћи.

12/XI 1918. М. Ј.

Ако г-ца Ан ђе ли ја85 ка же да не тре ба но ва ца, Ви ми, мо лим Вас, ако 
бу ду кру не по ша љи те што пре док се при ма ју, да по жу рим да их по тро шим.

И пу но штам па них по здра ва нам по ша љи те чим бу ду го то ви да по кла-
ња мо и да про да је мо.

Го спо ди не Цви ја но ви ћу, опро сти те што јед на ко на ста вљам. На шла сам 
да мој ро ђак ко ји Вам до но си пи смо има пра во кад ка же да тре ба и Аме ри-
кан ци ма и Ен гле зи ма да на пи шем по здрав. Он је пред ла гао да ми Ко ман да 
штам па у оним зе ле ним књи жи ца ма, али ја же лим да ми њи ма не што да мо, 
не опет њи хо ву услу гу да тра жи мо. Тре ба да бу де лук су зни је, мно го по ла-
жем у Ваш укус и на дам се да ће те би ти ве ли ко ду шни да са мо тро шко ве 
штам пе из ва ди те. Ов де се већ пу бли ка ну ди да ку пу је и да по кла ња вој ни-
ци ма. Ако ја до би јем је дан број све за ка, про да ће мо их у ко рист на ших го-
сти ју вој ни ка. Сад друк чи је ми слим: у јед ну књи гу мет ну ти I На ши ма, II 
Фран цу зи ма, III Амер.[иканцима] и Ен гле зи ма и IV Ју го сло ве ни ма, све на 
срп ском. Фран цу зи ма на фран цу ском за се бе и Амер.[иканцима] и Енгл[езима] 
на ен гле ском за се бе. Знам да ће те на ћи не ко га ко ће то ле по и тач но пре ве-
сти. Али ако не ма сло ва, он да бих во ле ла да се да ру ко пис да по ша ље у 
ко је сво је но ви не.

По ми шљам да је го спо ђа Иси до ра Се ку лић то већ учи ни ла мно го бо ље 
од ме не, али ми слим да за да на шње ова ци је тре ба што ви ше цве ћа; и ма ли 
бу ке ти ни су на од мет.

Ру ко пис ду гач ке при че не ша љем што тре ба на не ким ме сти ма да се 
по пра ви и из ме ни по ми шље њу гђи це Ол ге Га ври ло вић с ко јим се сла жем, 
а во лим и да са че кам г. Бог да на По по ви ћа и да га мо лим да про чи та. За но-
вац не знам шта ће мо: код нас су кру не па ле на по ла це не. Ако бих до би ла 
срећ ну при ли ку да још зи мус идем на мо ре, да ли би Ви хте ли да ми от ку-
пи те мо жда и збир ку и де чи је при че? Да бог ме за онај но вац ко ји се при ма. 
По здрав.

М. Ј.

Ни ка ко не ми слим да мо ли те гђу Иси до ру за пре вод. Ма да би он био 
нај бо љи, ни ка ко ни је тај по сао за њу. Ина че бих је са ма мо ли ла. Та Ви сте 
би ли у Аме ри ци и по зна је те Бе о град и Ен гле ски ње ко је зна ју срп ски. Уоп-
ште Ви има те зна ња и уку са и ако има што бо ље од мо јих пред ло га, не ка 
бу де то бо ље.

85 Књи жев ни ца Ан ђе ли ја Ла за ре вић.



Мој се ро ђак раз бо лео и та ко се оду жи ло ово сла ње. За то мо лим по жу-
ри те ако је мо гућ но. И још ја ви те хо ће те ли Ана те му од Ан дре је ва, пре вод?

(АСА НУ, 10.868/15)

17.
По здрав Фран цу зи ма86

Го спо до Фран цу зи, брат ски при ја те љи на ше га на ро да, до бро нам до шли 
у на шу ма лу Ср би ју, ве ли ку по бо лу, до бро нам до шли у опу сто ше ну Ср би ју 
ко ја вас при ма с ве ли ком ра до шћу!

Хра бри Фран цу зи, си но ви ве ли ке зе мље, а че сти ти при ја те љи прав де, 
ми се по но си мо ва шим при ја тељ ством. Ми смо ус хи ће ни што нам до ла зи те 
с бра ћом на шом као спа си о ци. Осло бо ђе но срп ско ро бље скром но вам ну ди 
сво је ср це. Ми ли Фран цу зи, хо ће те ли још се ста ра осим Фран цу ски ња?

Див ни Фран цу зи, от кад вас зна мо по шту је мо вас и во ли мо. Још чим смо 
по ди гли гла ву из те шког јар ма тур ског окре та ли смо сво је по гле де ва ма. И 
за сто го ди на крат ке сло бо де сво је мно го смо ле пих ства ри од вас на у чи ли.

Ми ли Фран цу зи, сил ни не при ја те љи мр ских не при ја те ља на ших, сад 
вас још ви ше по шту је мо от кад смо њих ви де ли; сад вас још мно го ви ше 
во ли мо от кад смо вас бо ље упо зна ли.

Учи те љи на ши у кул ту ри, ми смо са нај ве ћим оду ше вље њем чи та ли 
ва шу исто ри ју и ва шу књи жев ност и ди ви ли се ви ше све га ва шој умет но сти. 
И сву да, сву да смо на ла зи ли исти уз дах, исту су зу, исту ра ну. И осе ћа ли 
смо ту ра ну бо ље не го ико! И од на ших ве ли ких пле ме ни тих при ја те ља 
пр ви сте нас ви раз у ме ли. Фран цу зи, ве ли ка на ша бра ћо, и ми смо има ли 
Ел зас!...

То по ви ко ји су га ђа ли Вер ден уда ра ли су и у на ша ср ца, у ср ца си ро тих 
же на ко ји ма је све бо гат ство љу бав. Ах, див ни ју на ци, ги ну ли сте без бро ја, 
жр тво ва ли без жа ло сти сво је Фран цу ској дра ге жи во те, сво ју са да шњост пу ну 
ле по те за бу дућ ност и сре ћу по тла че не сво је бра ће. Сла ва вам, Фран цу зи, 
бру ји це лим све том. Али жр тве су ва ше би ле над чо ве чан ске и на ше ср це 
ки да ло се од бо ла. Због то га бо ла по ста ли сте на ша бра ћа. Ви сте по ста ли 
на ша бра ћа још ви ше то га што сте и за нас про ли ва ли сво ју пле ме ни ту крв. 
Ако мо ли тве и то пле же ље сти жу ци љу, на ше су се сре та ле на не бу са мо ли-
тва ма љуп ких Фран цу ски ња, на ших се ста ра по пат њи.

И да нас, по сле три го ди не роп ства, Срп ки ње до че ку ју уз бра ћу сво ју 
сво је нај ми ли је го сте, осло бо ди о це сво је и оних ко ји су мно го ду же че ка ли 
сло бо ду, да нас, кад веч но сун це оба сја ва по зла ће ну је сен, да нас, кад сун це 
веч не сло бо де сви ће иза пла ни на бо ло ва и оба сја ва Ел зас и Бо сну, Ло рен и 
Дал ма ци ју...

86 Овај по здрав ни текст Ми ли це Јан ко вић ни ка да ни је штам пан. Оста ли тек сто ви, 
по све ће ни срп ској вој сци, ју го сло вен ским до бро вољ ци ма, као и Аме ри кан ци ма и Ен гле-
зи ма, ни су са чу ва ни.
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Је сен је, не ма мо до ста цве ћа. За ли ва но су зом оно не успе ва. Ме сто 
ми ри сног цве ћа, ну ди мо вам, при ја те љи сла вом за ки ће ни, цве ће ду ше сво-
је; ње гов је ми рис љу бав.

Дра ги Фран цу зи, си но ви на ци је љуп ко сти, учи те љи на ши у на у ци и 
умет но сти, хра бри дру го ви на ше бра ће, по но си ти но си о ци за ста ве сло бо де, 
нај ми ли ји на ши го сти, Срп ки ње вас до че ку ју, ве ли ка на ша бра ћо, удар ци ма 
ср да ца пу ним то пле за хвал но сти и сре ће и по здра вља ју вас пе смом и ра до-
сним ус кли ци ма:

Жи ве ли ју на ци! Жи ве ла Сло бо да! Жи ве ла Фран цу ска!...
(Пе ва се Мар се ље за)

Вр њач ка Ба ња Ми ли ца Јан ко вић
8. ок то бра 1918. г.

(АСА НУ, 10.868/16)

18.
(29. 11. 1918, пи смо; Вр њач ка Ба ња)

29/XI 1918.
Врњ ци

По што ва ни го спо ди не,
До но си лац ово га пи сма ко ји је и сам књи жар узео је на се бе да мо јој 

се стри чи ни до не се школ ске књи ге чи ји при ло жен спи сак ша љем и ва ма и 
био је та ко љу ба зан да нам обе ћа да ће се обра ти ти Ва ма ако он не ма свих 
књи га да по пу ни те пра зни ну. Бу ди те до бри и учи ни те ми то. Но вац мо же-
те узе ти од го спо ди на или за ду жи ти ме не. И ле по Вас мо лим од го во ри те 
ми по го спо ди ну је сте ли од г. пу ков ни ка Ма ти је ви ћа до би ли мо је по здра ве 
вој сци и мо ја пи сма и шта на ме ра ва те учи ни ти.

Та ко ђе Вас мо лим за уџ бе ник не мач ко-та ли јан ски Ото-Га спеј – и ње гов 
кључ. Ср да чан по здрав

Ми ли ца Јан ко вић

Та ко ђе мо ли г-ђи ца Га ври ло вић Storybo ok и јед ну Пе тро ви ће ву ср ско-
ен гле ску књи гу Ото-Га спеј-За у ер – са кљу чем, а ме ни са мо дво је по след њих. 
Тре ба да учи мо ен гле ски. Ако го спо дин до но си лац пи сма хо ће да Вам да 
но ва ца за књи ге Ви узми те, а он не ка узме свој про це нат од нас; ако не, Ви 
за ду жи те ме не, са мо сва кој књи зи ис так нтие це не у кру на ма.

Је два че кам Ваш од го вор о ру ко пи си ма. Ве руј те да ће те има ти ра чу на. 
Ако не мо же фран цу ски да се штам па, дај те ко ме не ка од не се у њи хо ве но-
ви не. Ми су ви ше ма ло зна мо ка ко је код Вас. Ако мо же те не ке но ви не да 
ми по ша ље те, усре ћи ли би ме. Још ни јед не ни сам ви де ла. Из гле да да су 
Ју го сло ве ни оду ше вље ни мо јим по здра вом; до ћи ће не ко ли ко мла ђих офи-
ци ра да ви де Врњ це. Кад би то штам па ње би ло го то во, би ло би див но. Ако 
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ку пу је те ко ју мо ју књи гу мо гли би ми по сла ти ма ло (по ло ви ну или тре ћи ну 
но ва ца) јер и ја тре ба да до че кам те дра ге го сте.

Опро сти те ако Вас дан гу бим и хва ла.
М. Ј.

(АСА НУ, 10.868/17)

19.
(29. 12. 1918; пи смо; Вр њач ка Ба ња)

Врњ ци 29/XII 1918. год.

По што ва ни го спо ди не,
До би ла сам Ва ше пи смо и 500 кру на за свој рад „Сто јан Сте вић“.87 Са мо 

мо лим ја ни сам ка за ла ро ман, јер ми слим да ни је ро ман и да је ма ло за ро ман. 
Ве ћа при по вет ка, ма ња од „Пре сре ће“. Ако има те ту књи гу – Ан ђе ли ја88 
ве ли да је до би ла, а ја још ни сам ви де ла – мо лим по ша љи те ми. Г. Ћо ро вић 
ми је пи сао да ће „Пре сре ће“ (ко ју су они про гла си ли за ро ман) из не ти око 
11 та ба ка, те пре ма то ме ра чу нам да ће „Сте вић“ за це ло из но си ти 6. Да кле, 
кад да те Ан ђе ли ји још 500 кру на, он да сам ја при ми ла од Вас 1000 кру на за 
при по вет ку „Сто јан Сте вић“. Не ка ко су ми осе ћа ња збр ка на због те ства ри: 
с јед не стра не бри нем да ли ће кру не не што вре ди ти и да ли ће г. Фрид хте ти 
да ми за њих пра ви ци пе ле; а с дру ге опет же ни рам се од Ва ше ве ли ко ду-
шно сти што да је те 1000 кру на од мах, а ни сте ни ви де ли шта ку пу је те. Зна чи 
по сре ди је мо ја реч, или мо је име ко ме Ви ве ру је те. Ка ко и за ме не то вре ди 
ви ше од свих но ва ца, мо ја реч и име спи са те ља, осе ћам да би до бро би ло 
да ру ко пис још ма ло по сто ји код ме не, јер тек по сле не ког вре ме на мо гу да 
га чи там као ту ђу ствар и да га оце ним. Ти ме ће са мо до би ти и у ду жи ни и 
у те жи ни. Го спо ђи ца Га ври ло вић89 ми је учи ни ла не ке уме сне при мед бе, по-
сле ко јих сам и са ма про на шла да се по ви ше стра на има шли фо ва ти и што 
шта до да ти, на пр. ко ји опис при ро де. Да кле, ја имам Ва ма да пре дам ру ко-
пис ко ји сте ку пи ли док га још по пра вим ако до пу сти те. То зна мо ја се стра. 
Ако ја слу чај но умрем (што ни ка ко не на ме ра вам), мо ја ће Вам се стра по сла-
ти, а има те и ово пи смо као до ку ме нат. али сад до све тог Са ве ап со лут но 
не мо гу да ра дим, јер имам мно го по сла у ђач ком удру же њу ко је спре ма про-
сла ву. Ако се Ва ма ку пље ни рад не до пад не ма из ког раз ло га, при ста јем да 
вам или вра тим но вац, или да се до го во ри мо за дру гу књи гу. Као што ви ди те 
ја сам по штен чо век ко ме је по не кад не згод но што је си ро мах. Ма ло ми је 

87 Иа ко је на чел но при хва тио ру ко пис и ис пла тио хо но рар Ми ли ци Јан ко вић, Све ти-
слав Цви ја но вић га ни је штам пао, ве ро ват но јер ни је био за до во љан ква ли те том но ве ле, 
на шта у сво јим пи сми ма сум ња и са ма Ми ли ца Јан ко вић. Но ве ла Сто јан Сте вић иза шла 
је у на став ци ма у ча со пи су Ми сао тек 1925. го ди не. Ви де ти: Ми ли ца Јан ко вић, Сто јан Сте-
вић, Ми сао, 1925, XVI II, 3-4, 725-738; 5-6, 849-865; 7–8, 987-999; 1925, XIX, 1-2, 1112-1121. 

88 Књи жев ни ца Ан ђе ли ја Ла за ре вић.
89 Ол га Га ври ло вић.
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не згод но што ми Ви „из ла зи те на су срет“ ви ше не го што Ваш рад тре ба, 
али сам Вам за то и за хвал на, јер да слу чај но ни сам до би ла че тво ро ме сеч ну 
пла ту, мо ра ла би се за ду жи ва ти.

Жао ми је што од По здра ва не ће би ти ни шта. Мо же те их да ти у но ви не, 
а мо же те их по сла ти и г. Ћо ро ви ћу, на ро чи то Ју го сло ве не.90 Мно го Вам хва ла 
за ту љу ба зну по ну ду: ако на ђем при ли ку за це ло ћу Вам по сла ти што за Југ.91

Пот пу но Вас раз у мем, јер и ја та ко ђе у де сет да на не сти жем да сед нем 
пи сма да пи шем – то ли ко сам све у не ко ме по слу. Баш сам се и бо ја ла да не 
сме там, пи шу ћи Вам та ко че сто. – Сли ку ћу Вам по сла ти чим мо гу. Је сте ли 
сли ка ли сво ју го спо ђу? Ми слим да смо о то ме го во ри ли. Ја сам би ла та ко 
сло бод на да из ја вим же љу да го спо ђу сли ка не ки сли кар, док не поч не да се 
ме ња. Ето Ан ђе ли ја92 или На та ли ја Цвет ко вић.93

Ср дач но по здра вља Ва шу фа ми ли ју и Вас
Ми ли ца Јан ко вић

/На по ле ђи ни Цви ја но вић је за пи сао: „Оста лих 500 к. [за но ве лу; прим. 
Б. Ђ.] пла тио сам 11/I 919. пре ко гђи це Ан ђел.[ије] Л. Ла за ре вић. Све га 1000 к.“/

(АСА НУ, 10.868/18)

20.
(11. 1. 1919; до пи сни ца; [Врњачка Бања]

11/I 1919.

По што ва ни го спо ди не,
Вр ло ми је жао што је мој зет из не на да по шао, те Вам не мо гу по сла ти 

ру ко пис94 ко ји још ни је са свим по пра вљен. Кад бу де го тов, ја ћу Вам га по-
сла ти по пр вој при ли ци с мол бом да га про чи та те, па ако вам се не до пад не, 
ја ћу Вам пре ко сво га зе та95 вра ти ти су му ко ју сте ми по сла ли; а ако вам 
се до пад не, Ви ће те оста так ње му да ти,96 јер из гле да да не ћу мо ћи до би ти 

90 Са ма Ми ли ца Јан ко вић је сво је По здра ве ме сец да на пре ово га пи сма Цви ја но ви-
ћу по ну ди ла и са ра јев ском из да ва чу Ђур ђе ви ћу, ре кав ши му у пи сму да их Цви ја но вић 
ни је штам пао због не до стат ка хар ти је. На да ла се да ће их Ђур ђе вић штам па ти по во дом 
го ди шњи це ује ди ње ња, али се то ни је де си ло. Пи смо Ђур ђе ви ћу ви де ти у: Све тла на То мић, 
Пре пи ска Ми ли це Јан ко вић, Књи жев на исто ри ја, XLVI, 153, 2014, 684.

91 Ми сли на Књи жев ни југ.
92 По ред то га што је би ла књи жев ни ца, Ан ђе ли ја Ла за ре вић (ћер ка по зна тог књи-

жев ни ка Ла зе Ла за ре ви ћа) би ла је и сли кар ка, на став ни ца цр та ња и ле пог пи са ња у Пр вој 
жен ској гим на зи ји у Бе о гра ду. 

93 На та ли ја Цвет ко вић (1888–1928) би ла је сли кар ка и на став ни ца цр та ња у Оп штој 
му шкој за нат ској шко ли.

94 Ми сли на но ве лу Сто јан Сте вић.
95 Реч је о учи те љу Ве љи Ку зма но ви ћу, му жу Ми ли чи не ста ри је се стре Ле по са ве.
96 Из Цви ја но ви ће вог за пи са на по ле ђи ни прет ход ног пи сма ви ди се да је он тих 500 

кру на већ дао Ан ђе ли ји Ла за ре вић.
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на руџ би не пре ко Ан ђе ли је Ла за ре вић, због ко јих сам нај ви ше и пред у зе ла 
ту ствар. Ако је она но вац већ узе ла, све јед но. Фрид не ће да ра ди, а она је 
бо ле сна. Мно го ср дач них по здра ва це лој фа ми ли ји од

М. Јан ко ви ће ва
(АСА НУ, 10.868/19)

21.
(7. 2. 1919; пи смо; Вр њач ка Ба ња)

7. фе бр.[уар] 1919. год.
Вр њач ка Ба ња

По што ва ни го спо ди не,
Ево нај зад ша љем и ру ко пис и мо лим Вас од мах ја ви те је сте ли за до вољ-

ни са др жи ном. Ја сад ни шта не знам док не ка же свој суд не ко ме ро да ван. 
Бу ди те до бри, па ове ру ко пи се за г. Бран ка Ма ши ћа97 по ша љи те Књ.[ижев-
ном] Ју гу или по при ли ци или пре по ру че но; одав де је не мо гу ће. Из ви ни те 
што Вас та ко че сто уз не ми ра вам. На дам се да сад ду го не ћу ви ше. Ви сте 
са ми би ли љу ба зни да ми пред ло жи те да до ђем до За гре ба. Са мо још јед ну 
же љу имам: да „Сте ви ћу“ про ме ни мо на слов: да се зо ве „Га зда“ или друк чи је; 
па ло ми на ум да се ова ко мо же иза зва ти па жња њи хо вих уну чи ћа, па да про-
чи та ју и да им бу де не пра во. На то сам за бо ра ви ла и сва име на су исти ни та, 
а они сва ка ко не где жи ве и ве ли ки су. Мо лим ја ви те да не бри нем је сте ли 
до би ли. Ср да чан по здрав.

М. Јан ко вић
Мо лим ко ли ко из но си мој дуг за књи ге узе те од Вас?

(АСА НУ, 10.868/20)

22.
([17. 2. 1919]; до пи сни ца; Вр њач ка Ба ња)98

По што ва ни го спо ди не,
Пре не де љу да на по сла ла сам вам по Жи ки Ве лич ко ви ћу, гимн.[азисти] 

V р.[азреда] (се стри ћу го спо ђе Маг да ле нић) ру ко пис „Ст. Сте вић“. По што 
је вр ло муч но на ћи при ли ку одав де, а он је био та ко до бар да се по ну ди, ја 
сам ноћ пред ње гов по ла зак пре се де ла и ствар до вр ши ла ко ли ко је још би ло 
оста ло. Кад већ не жу ри те, мо гу пред штам па ње још јед ном пре гле да ти, мо-
жда се пот кра ла ко ја сит ни ца. Ва ше пи смо сам ју че до би ла и мо лим Вас и 
по ред Ва ше до бре во ље да ствар не уз ме те ако Вам се не до па да. Ан ђе ли ја 
ми је јед ном пи са ла да ни сте би ли вољ ни да ру ко пис ку пи те. Би ти пред у сре-
тљив и ку пи ти не што што нам се до па да то још има сми сла, али ако Вам се 
и не до па да, он да мо лим не мој те. Јер ја увек од фа ми ли је мо гу има ти но ва ца, 

97 Књи жев ник; у то вре ме је у За гре бу уре ђи вао ча со пис Књи жев ни југ.
98 Да тум у за гра ди је да тум ка да је до пи сни ца по сла та из Вр њач ке Ба ње.
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али сам хте ла да имам сво је за ра ђе но. У овом слу ча ју би ло би ми те же не го 
да сам по зај ми ла. Раз у ме се ако Вам се до па да би ће ми при јат но. Ја ви те 
мо лим о при је му. Ср да чан по здрав го спо ђи и Ва ма од

Ми ли це Јан ко вић
Врњ ци – Ви ла Гр ли ца

(АСА НУ, 10.868/21)

23.
(5. 3. 1919; до пи сни ца; Вр њач ка Ба ња)

Врњ ци 5/III 1919.

По што ва ни го спо ди не,
До би ла сам и па ке тић са ле пим илу стра ци ја ма и но ви на ма и две мо је 

књи ге по сла не пре ко Вас из За гре ба, на че му Вам нај леп ше за хва љу јем. Ви 
сте вр ло до бри и љу ба зни. Не зна те ка ко нам се осве жи ду ша кад до би је мо 
ка кве но ви не или књи гу.

Са мо ми још ни ка ко не ја вља те да ли сте до би ли ру ко пи се по сла не 
пре ко јед ног ђа ка још по о дав но. Ако се из гу би, ле по ми иде: „Сте вић“ и 
не ко ли ко ма лих за Књ.[ижевни] Југ. Јед на ко по ру чу јем по ђа ци ма ко ји од-
ла зе да се о то ме из ве сте, па да ми при ват но ја ве. По шта спо ро иде. Али тре-
ба ло је већ да знам, дав но је по сла но, па се уз не ми ра вам. За то мо лим од мах 
ја ви те. Ср да чан по здрав.

М. Јан ко вић
/На по ле ђи ни Цви ја но вић је за пи сао: „17/III 919. По слао 500 к. по г. 

Гор ди ћу из Тр сте ни ка.“/
(АСА НУ, 10.868/22)

24.
(2. 4. 1919; пи смо; Вр њач ка Ба ња)

По што ва ни го спо ди не,
Ва ше ћу та ње ме из не на ђу је и до во ди у бри гу. Из За гре ба сам оно мад 

до би ла пи смо и из ње га са зна ња да су мо ји ру ко пи си сти гли Ва ма. Ју че ми 
и је дан ђак пи ше да сте при ми ли и да ли при зна ни цу ко ју ја ни сам до би ла. 
Мо гућ но да сте у ве ли ком по слу, али ја ко ја имам ма шту, на ро чи то за не при-
јат не ства ри, све ви ше ми слим да Вам се при по вет ка мо жда ни је до па ла, да 
сте љу ти и да за то не ће те да пи ше те. Ако је та ко, мо лим Вас, не мој те се устру-
ча ва ти; ме ни би то сто пу та те же па ло, не го да ми ру ко пис вра ти те, упра во 
ово би ме дру го сад са свим уми ри ло. Ја и да нас др жим да ми је Сте вић до бра 
ствар, чак бо ља не го Пре сре ће, јер је ре ал ни ја и исти ни ти ја и с те стра не ми 
је са вест мир на. Да ни сам рђа во раз у ме ла Ан ђе ли ју да г. Фрид хо ће да ми 
пра ви ци пе ле, не бих ни за по чи ња ла ту ствар. Ме ђу тим, но вац још сто ји 
код Ан ђе ли је, а ја сам без ци пе ла и од све га то га имам са мо јед – и јед но 



ис ку ство ви ше. Да кле, ако Вам се ру ко пис не до па да, узми те 500 кру на што 
Вам је Књиж.[евни] Југ, као што г. Ма шић пи ше, дао за ме не и узми те 200 
ди на ра ко је сам ја по зај ми ла го спо ђи Зо ри Вук че вић с тим да их оста ви код 
Вас. Ко ли ко још тре ба да Вам по ша љем у кру на ма или у ди на ри ма, ја ви те, 
па ћу по сла ти.

Од Ан ђе ли је не ћу тра жи ти, јер сам пи са ла зе ту да узме, па да не бих 
пра ви ла још не ку по мет њу.

Има мо ме на та кад сам, као и сви пи сци, у нов ча ној оску ди ци, али не ма 
ни кад тре ну та ка кад при ста јем да не ко ме учи ним не пра во. Ви сте би ли та ко 
љу ба зни да ми изи ђе те у су срет у пр вим мо мен ти ма, али ни је пра во и не би 
би ло ле по да учи ни те не прав ду и се би и ме ни за др жав ши оно што Вам се не 
до па да. Но вац бих Вам од мах вра ти ла, а ру ко пис бих мо ли ла да за др жи те 
док не до ђем, јер ми је до ста бри ге за дао док сам са зна ла да је чи тав сти гао. 
По што сам ми сли ла да је про пао, ја сам у сва ком слу ча ју у до би ти: ако не-
мам но ва ца, имам бар ру ко пис. Да ћу га ко ме доц ни је – кад опет бу дем у оску-
ди ци, или ћу га из да ти са ма као што ме са ве ту ју ро ђа ци, ма да се ја бо јим 
то га по што сам стра шан „бак суз“ у сви ма нов ча ним ства ри ма, на ро чи то 
от кад по ме ша ше кру не и ди на ре. Да кле, мо лим Вас, бу ди те ис кре ни. Ни кад 
се не бих мо гла по ми ри ти да та ко љу ба зан из да вач и књи жар, као што сте 
Ви би ли увек пре ма ме ни, бу де не за до во љан мно ме или да чак, ћу те ћи из 
ка ва љер ства, ми сли да сам му под ва ли ла. Уку си су ра зни. Ја се мо жда ва рам, 
јер сам сво га га зду Сте ви ћа мно го во ле ла. Мо жда се и пу бли ци не ће до па-
сти по што не ма мно го љу ба ви. А ме ни се то већ до са ди ло. Да кле, пре све га 
бу ди те љу ба зни и од го во ри те ми чи сту исти ну без дру штве не ла жне љу ба-
зно сти. А ако је све ово са мо уо бра же ње, од би те ми на књи жев нич ку ма шту 
и нер во зу и из ви ни те што Вам ова ко ду го пи шем. Јед ном кар том мо гли сте 
спре чи ти.

Ср да чан по здрав Ва ма и ле пој го спо ђи Цви ја но вић.
М. Јан ко вић

(АСА НУ, 10.868/23)

25.
([20. април 1919]; пи смо; Вр њач ка Ба ња)99

На Ус крс 1919. г.
Врњ ци

По што ва ни го спо ди не,
Нај зад до бих Ва ше пи смо и сми рих се. Жу рим да Вам од го во рим, јер 

знам ка ко је не из ве сност не при јат на. До сад сте до би ли и мо је пре по ру че но 
пи смо, из ко га сте ви де ли ко ли ко сам би ла уз не ми ре на. Окол но сти су се та ко 
спле ле да се тај не мир са мо по ја ча вао и до шао до тле да сам стра шно пре-

99 Пи смо је адре со ва но: „На Ус крс 1919. г.“ Го ди не 1919. Ус крс је био 20. апри ла.
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ба ци ва ла се би што се ни сам у оску ди ци за ду жи ла код зе ле на ша пре, не го 
да пре да јем ру ко пис ко ји ни је про чи тан. Том ћу се лек ци јом ко ри сти ти у 
бу ду ће, али ме је мно го ви ше ста ла, не го што је тре ба ло. Ви сте ми сла ли 
илу стра ци је и књи ге и кар те. Од јед ном све то пре ста ло. На мо ја пи та ња о 
ру ко пи су ћу та ње. Пр во из За гре ба са зна јем. И ја Вас мо лим за љу ба зно сти 
и Ви их ис пу ња ва те. Ша ље те ми кар ту гђе Зор ке Ла зић и уз то ни ре чи. Не 
ја вља те ми да имам ама нет од Ју га.100 До ла зи гђа Ме до вић, Ви ми ни шта 
не ша ље те – ни ре чи. Мо же те ми сли ти да сам мо ра ла до ћи до вр ло не по вољ-
них за кљу ча ка по се бе, а Бо га ми, и по Вас. Вре ђа ло ме и бо ле ло за што не 
ка же те искре но ако Вам се не до па да и ако же ли те да ква ри те по год бу. И 
за ри ца ла се да то бу де по след њи пут што сте ми Ви учи ни ли услу гу и што 
сам ја учи ни ла по гре шку, да уна пред узмем но вац. Ни сам на ви кла на та кво 
по на ша ње и би ла сам стра шно нер во зна и огор че на. Нај зад је два сти же на 
Ус крс Ва ше пр во пи смо о то ме и ја се сми рих.

Ни књи ге, ни но вац још ни сам до би ла. Ка ко сам срећ на у нов ча ним 
ства ри ма, мо же се још из гу би ти. Са мо то ме ни бли зу не би та ко ожа ло сти-
ло. Са мо књи га сам стра шно жељ на; не пре ста но ми се по не што гу би од 
„Ју га“. Ја ми слим да ћу сва ка ко до би ти све то за ко ји дан и од мах ћу Вам 
ја ви ти.

Мо лим Вас, пи ши те ми увек ако хо ће те плај ва зом. Ја ни сам фор ма ли-
ста.101 Већ и су ви ше сам се ко ри сти ла и у сит ни ца ма Ва шом љу ба зном до-
бро том и мо жда Вас дан гу би ла од по сла. Баш за то ми је и би ло та ко стра шно 
Ва ше по на ша ње што сам увек о Ва ма има ла нај леп ше ми шље ње и што ја 
ни сам од оних што од сва ко га тра же услу ге. Да кле, из ви ни те, али све је то 
кри ви ца са да шњих не у ре ђе них при ли ка. Ипак све иде на бо ље.

По што ја сад из вр шу јем је дан ва жан за да так (са мо по ме ни): оду жу јем 
све сво је ста ре ду го ве, јер ћу мо жда оти ћи на ду же вре ме у Дал ма ци ју, мо-
лим Вас по ша љи те ми ра чун што Вам ду гу јем за књи ге за ових не ко ли ко 
по след њих го ди на. Ако је Ва ма све јед но, не ка ра чун бу де у ди на ри ма.

Го спо ђу Вук че вић мно го по здра ви те (пра зно ми је без ње). Пи шем да-
нас и Вла сти ми ру. Сад ре дом сти жу ве сти.

Го спо ђу и Вас ле по по здра вља
Ми ли ца Јан ко вић

Већ два три да на ка ко ми сто ји пи смо; че ка ла сам до ћи ће мо жда но вац 
и па кет, па да Вам ја вим. До да нас ни шта – 24. април. Баш са тим нов ци ма 
као не ко про клет ство. Бу ди те до бри, па за мо ли те г. Гор ди ћа да се по ста ра 
и из ви ди ту ствар, јер ја не мам мно го ве ре у шо фе ре. Чо век хо ће да бу де 

100 Ра ди се о ве сти да је Књи жев ни југ при мио за штам пу ро ман Ми ли це Јан ко вић 
Пре сре ће.

101 У Ср би ји је не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та вла да ла ве ли ка не ста ши ца ма-
сти ла.



до бар и пред у сре тљив, па на ву че са мо бе ду. То се и ме ни де ша ва. Но све је 
то, и ако ми ни је до ба ца ња 500 кру на, спо ред но пре ма оно ме што ме је му-
чи ло и што је про шло, а због че га је у ме ни па тио и пи сац и по штен чо век. 
Хва ла и из ви ни те. Ју трос до ђе и Ва ше дру го пре по ру че но пи смо. Ср да чан 
по здрав.

М. Ј.
(АСА НУ, 10.868/24)

26.
([1919]; до пи сни ца; [Врњачка Ба ња?])102

Го спо ди не Цви ја но ви ћу, мо лим Вас дај те бра ту 400 ди на ра, ко је ра ни је 
ни сам мо гла да узмем. И, мо лим Вас, не мој те, док се ја не вра тим, пра ви ти 
ни ка кав рас по ред при по ве да ка за бу ду ћу књи гу, јер сам се не што пре до ми-
сли ла; хо ћу не ке сит не ства ри да из о ста вим, а да на пи шем бар још две но ве 
ја че при по вет ке. Бо јим се да сад, кад не ма г. Скер ли ћа, дру га кри ти ка не 
бу де стро га и не ка же да ми је пр ва књи га бо ља.103 По што ва ње го спо ђи и 
Ва ма.

(АСА НУ, 10.868/42)

27.
(18. 8. 1919; раз глед ни ца; Ду бров ник)104

Нај леп ше по здра ве из Ду бров ни ка ша ље Ва шој по ро ди ци и Ва ма
Ми ли ца Јан ко вић

Pi le – 6 
18/VI II 1919. г.

/Са стра не Цви ја но вић је за пи сао: „Ја вио да штам пам Не зна не ју на ке. 
27/8.“/

(АСА НУ, 10.868/25)

102 До пи сни ца не ма ни да ту ма ни ме ста. Но, ка ко је у њој реч о збир ци Не зна ни ју на ци, 
то је ја сно да мо ра по ти ца ти из 1919. го ди не. С об зи ром на то да се Ми ли ца Јан ко вић, ка ко 
се из тек ста ви ди, ни је још вра ти ла у Бе о град, а спре ма се на пут на мо ре, он да мо ра би ти 
да је ову до пи сни цу пи са ла из Вр њач ке Ба ње.

103 Ми ли ца Јан ко вић, да кле, очи глед но пи ше ов де о сво јој дру гој књи зи, а то су Не зна-
ни ју на ци.

104 Ми ли ца Јан ко вић от пу то ва ла је на мо ре, по што јој је у ме ђу вре ме ну Ми ни стар ство 
про све те одо бри ло ви ше ме сеч но од су ство „ра ди опо ра вље ња“. До ку мент ви де ти у: АЈ 66-
680-1137. Она ће це лу школ ску 1919/1920. го ди ну про ве сти на бо ло ва њу.
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28.
([7. 9. 1919]; раз глед ни ца; Ду бров ник)105

Du brov nik
Pi le – 6

По што ва ни го спо ди не, до би ла сам пи сма. Хва ла ле по. Оста јем ов де 
мо жда до кра ја ок то бра, не ћу ми слим ни ићи у Спљет. Кад књи га стиг не,106 
мо лим по ша љи те ми ко ју. Ја сам хте ла да се зо ве Смрт и жи вот и пр во да 
се штам па при по вет ка под тим име ном и хте ла сам да вас мо лим да ми 
оста ви те при чи цу Хај ду чи ца Ми ла за де чи ју збир ку. Ако ни је доц кан, мо-
лим учи ни те. – За сад сам још вр ло ма ло бо ље са здра вљем и ни шта не ра-
дим, са мо се ле чим. Ср да чан по здр.[ав]. М. Ј.

(АСА НУ, 10.868/26)

29.
(6. 5. 1921; пи смо; Бе о град)

Бе о град
6/V 1921. год.

По што ва ни го спо ди не,
Че ка ла сам да Ви са ми пред ло жи те ка ко ће мо штам па ти оне за о ста ле 

ства ри из збир ке Смрт и жи вот,107 а са да, по што ми је ста ло да се та књи га 
штам па пре ро ма на ко ји сад ра дим, мо рам Вам са ма пред ло жи ти два пла на, 
па из во ли те иза бе ри те ко ји Вам је по вољ ни ји.

1) Да до дам при по вет ку Мој отац штам па ну је се нас у Гла сни ку108 и 
још две, три, да кле, да спре мим књи гу ка кву ја на ђем да ће би ти до бра (а 
сва ка ко ми је ста ло до то га да бу де до бра) и да ми Ви за њу да те још 1000 
(хи ља ду ди на ра).

2) Ако Вам се то не сви ђа, он да да Вам вра тим 600 дин. ко је сте ми 
1914. год. да ли, а Ви ме ни да вра ти те то што је оста ло од те збир ке. Ва ма би 
оста ли Не зна ни ју на ци, као ин те рес на тај но вац, или као раз ли ка у вред-
но сти нов ца.

За ме не би ово дру го би ло по вољ ни је, јер бих да нас за ту до пу ње ну збир-
ку мо гла до би ти за це ло 2000, а ве ро ват но и 3000 од дру гог из да ва ча, али ја 
бих во ле ла да се с Ва ма сло жим кад сам већ Ва ма да ла и да је Ви штам па те.

Пре све га же ле ла бих да све то што је код Вас по но во про чи там, да бих 
мо гла ис пра ви ти ако што ни је до бро.

105 Раз глед ни ца ни је да ти ра на. Да тум у угла стим за гра да ма је да тум ка да је раз глед-
ни ца по сла та из Ду бров ни ка.

106 Ми сли на сво ју књи гу Не зна ни ју на ци.
107 Те „за о ста ле ства ри“ су за пра во при по вет ке ко је ни су ушле у збир ку Не зна ни ју на ци.
108 Ми ли ца Јан ко вић, Мој отац, Срп ски књи жев ни гла сник, I, 7, 1920, 481-493; I, 8, 

1920, 561–572.
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Сте ви ћа би сте мо гли штам па ти по сле то га за се бе; пр во бит на мо ја 
ком би на ци ја от па да, јер не би ишло јед но с дру гим, би ло би пре те ра но.

Да кле, бу ди те љу ба зни и од го во ри те ми. Ако Ви има те не ки по вољ ни ји 
пред лог, са оп шти те ми га. Са мо вре ме је да се јед ном штам па.

По здрав и по што ва ње.
Ми ли ца Јан ко вић

II Жен.[ска] Гим на зи ја
(АСА НУ, 10.868/27)

30.
(23. 5. 1921; пи смо; Бе о град)

По што ва ни го спо ди не,
ја ни сам ни ми сли ла да по ред при по вет ке Мој отац до да јем још што 

ве ли ко збир ци. На Ваш пред лог не мо гу да при ста нем, јер за и ста ни сам у 
да на шње вре ме мно го тра жи ла. Са при по вет ком Мој отац и још не ко ли ко 
дру гих мо гу на чи ни ти но ву књи гу. Зна чи да оста је мој дру ги из ла зак: да 
ми за о ста ле ра до ве вра ти те, а ја Ва ма но вац. Ако ми сли те да тре ба ви ше од 
600 дин. да Вам вра тим, из во ли те ка жи те ко ли ко. По треб но ми је да ту ствар 
је дан пут пре чи стим, да ми не сме та да љем по слу.

С по што ва њем и по здра вом
Ми ли ца Јан ко вић

Бе о град
23/V 1921. г.

(АСА НУ, 10.868/28)

31.
(27. 5. 1921; до пи сни ца; Бе о град)

По што ва ни го спо ди не,
Мо лим Вас пре дај те до но си о цу овог пи сма за о ста ле ру ко пи се од књи-

ге Смрт и жи вот,109 а он ће Ва ма пре ма Ва шем пи сму од 26. о. м. пре да ти 
1000 дин.

С по што ва њем
Ми ли ца Јан ко вић

27/V 1921. г.

/На по ле ђи ни је не чи јом дру гом ру ком – ве ро ват но па вло ви ће вом – ис-
пи сан спи сак при по ве да ка: „1. Пр ва. 2. Ђак. 3. Око Иви не ку ће. 4. Ма ла 
успо ме на. 5. До га ђај. 6. Не по го да. 7. Ски це. 8. Пла ве очи. 9. На Мла ви. 

109 Сво ју збир ку при по ве да ка Смрт и жи вот Ми ли ца Јан ко вић ће из да ти у из да вач-
кој ку ћи На пре дак сле де ће, 1922. го ди не. 



10. Ћи лим. 11. Слу чај. 12. Ни ко ме не тре бам. 13. Смрт и жи вот. 27/5/921. 
при мио Бор. Па вло вић.“/

/Цви ја но вић је ис под то га за пи сао: „При мио сам да нас од г. Па вло ви ћа 
1000 дин. 27./V. 921.“/

(АСА НУ, 10. 868/29)

32.
(11. 12. 1921; пи смо; Бе о град)

По што ва ни го спо ди не, пре гле да ла сам ру ко пис110 и учи ни ла не ко ли ко 
сит ни јих ис пра ва ка. Али Вас мо лим ако Вам у рад њу до ла зе љу ди ко ји зна-
ју тур ски да их за пи та те за оне две ре чи: ја та лам, са ра лам да ли за и ста 
зна че оно по љу би ме, за гр ли ме и да ли се пи шу одво је но (ја та лам) или 
за јед но. Бо јим се да не бу де што год дру го; ма да га зда ни је пре уми ра ња 
ни кад ла гао, ипак је бо ље про ве ри ти. Сва ка ко Вам до ла зе ови кул тур ни ји 
му ха ме дан ци док то ри и по сла ни ци.

С по што ва њем
Мил. Јан ко вић

11/XII 1921. г.
Бе о град

/Цви ја но вић је на мар ги ни за пи сао: „30. I. 925. Вра ћен ру ко пис „Ст. 
Сте вић“ (без ика кве од ште те за пла ће ни хо но рар).“/111

(АСА НУ, 10.868/30)

33.
(17. 2. 1925; до пи сни ца; Мла де но вац)

По што ва ни го спо ди не,
До би ла сам обе Ва ше пре по ру че не по шиљ ке. Нај леп ша хва ла. Мо лим 

от по здра ви те Ћо си ћа112 и по же ли те му у мо је име што ско ри је опо ра вље ње.
Ва шу ле пу по ро ди цу и Вас та ко ђе по здра вљам. С по што ва њем

Ми ли ца Јан ко вић
17/II 25. г.
Мла де но вац

(АСА НУ, 10.868/31)

110 Ми сли на ру ко пис сво је но ве ле Сто јан Сте вић, ко ји на кра ју Цви ја но вић не ће 
штам па ти.

111 Но ве лу Сто јан Сте вић, по што јој је по чет ком 1925. го ди не вра ће на, Ми ли ца Јан-
ко вић је штам па ла те исте го ди не у на став ци ма у ча со пи су Ми сао.

112 Ми сли на књи жев ни ка Бра ни ми ра Ћо си ћа, с ко јим се упо зна ла 1919. го ди не у Ду-
бров ни ку.
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34.
(30. 1. 1928; до пи сни ца; Па риз)

Па риз 30. јан. 1928.
Rue de Plan tes 43

Pa ris XIV

По што ва ни го спо ди не,
Нај леп ше Вам за хва љу јем за књи гу ис по ве сти ко ју сте ми на зах тев мо га 

уја ка да ку пи да ли бес плат но. По сле Ус кр са г.ђи ца Див на Ве ко вић113 ће 
пре ве сти на фран цу ски јед ну мо ју књи гу при по ве да ка. Же ли те ли да Вам 
пре ве дем ка кав но ви фран цу ски ро ман? Има их сва ко ја ких.

Ср дач но по здра вља и по шту је Вас
М. Јан ко вић

(АСА НУ, 10.868/32)

35.
(14. 2. 1928; до пи сни ца; Па риз)

14/II 928.
Па риз

По што ва ни го спо ди не,

Нај леп ше Вам за хва љу јем за Ва ше љу ба зно пи смо.
Г-ђи ца Сми ља Ђа ко вић и ја смо то ли ки при ја те љи да по не кад без бри-

ге ду го јед на дру гој не пи ше мо, те је пре ма то ме тај но вац још код ње, или 
га је пре да ла мо ме уја ку ко ји во ди ра чу на о мо јим жи вот ним ства ри ма. То 
је све јед но, али ни је све јед но што ја о то ме ни сам зна ла, да Вам се од мах 
за хва лим. Из не на ђе на сам и ин те ре су је ме чи јом ини ци ја ти вом и за ко ју 
свр ху је от ку пље на та ко ли чи на „Не зна них ју на ка“.

Ов де књи ге до ста до бро про ла зе. Сва ки пи сац има сво ју пу бли ку. Што 
се ти че мо је збир ке на фран цу ском, ни сам ве ћих ни на да, ни ам би ци ја: да 
се до бро пре ве де и да се до пад не јед ном ма лом бро ју Фран цу за.

113 Див на Ве ко вић ро ђе на је 1886. го ди не у се лу Лу жац крај Бе ра на. Као сти пен ди ст ки-
ња Де во јач ке шко ле на Це ти њу ди пло ми ра ла је ме ди ци ну на Сор бо ни 1907. го ди не. Све до 
1939. го ди не жи ве ла је и ра ди ла у Па ри зу, па се та ко и упо зна ла са Ми ли цом Јан ко вић ка да 
је ова 1928. го ди не до шла у Па риз на ле че ње. У ме ђу вре ме ну, Див на Ве ко вић док то ри ра ла 
је ју го сло вен ску књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 1926. го ди не. Би ла је 
вр стан пре во ди лац. На фран цу ски је зик пре ве ла је Ње го шев Гор ски ви је нац (још 1917. го-
ди не), Ву ков спис Жи вот и оби ча ји на ро да срп ског, из бор Зма је вих пе са ма и из бор срп ских 
на род них при по ве да ка. За вре ме Дру гог свет ског ра та при кљу чи ла се као ле кар Ју го сло вен-
ској вој сци у отаџ би ни под ко ман дом ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа. Пре ма не ким све до че-
њи ма, уби је на је са мно гим дру гим при пад ни ци ма чет нич ког по кре та у зи му 1944. го ди не 
код Зи да ног мо ста.
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Мо лим по здра ви те го спо ђу. Је ли увек исто ле па? Је су ли Вам већ сва 
де ца ве ли ка, или има те и ма ли ша на?

Још јед ном ср дач но хва ла, по здрав и по што ва ње.
Ми ли ца Јан ко вић

(АСА НУ, 10.868/33)

36.
(1. 3 1928; до пи сни ца; Па риз)

1/III 928.
Па риз

По што ва ни го спо ди не,
До би ла сам па кет с књи га ма и нај леп ше за хва љу јем на љу ба зно сти. 

Де сан ку Мак си мо вић мно го во лим,114 а и она при ча од мо је пре зи ме ња ки ње115 
ко ју до сад ни сам зна ла ле па је и искре на. Из ка та ло га ви дим да ма ло за и ста 
има но вих из да ња. Ја пре во дим за Ми сао ро ман Жор жа Ди а ме ла По нов на 
ис по вест. Вр ло ин те ре сант но. Али сам још у по чет ку.

У ма ју идем у ба њу Дакс. Кра јем ју на се вра ћам у Ср би ју. За хва љу ју ћи 
Вам још јед ном на све му, мо лим вас да са Ва шом ле пом по ро ди цом при ми те 
мо је ср дач не по здра ве.

М. Јан ко вић
/Цви ја но вић на мар ги ни за пи сао: „По слао књи ге Врт и Де ца.“/

(АСА НУ, 10.868/34)

37.
(14. 6. 1932; пи смо; Бе о град)

14. јун 1932. Бе о град
Ста ри не Но ва ка 17

По што ва ни го спо ди не,
Мо ја ро ђа ка, г.ђа Рок сан дић ка,116 ка же ми да Вам је по ну ди ла мо ју но ву 

књи гу117 и да сте би ли вољ ни да уз ме те 20 ком. Ја сам се ма ло сне би ва ла да 
по ну дим г. г. књи жа ри ма, јер ни сам би ла за до вољ на са из ра дом књи ге ко ју 

114 Ра ди се о збир ци Де сан ке Мак си мо вић Врт де тињ ства, ко ју је из дао Цви ја но вић 
1927. го ди не.

115 Реч је о но ве ли Дра ге С. Јан ко вић Де ца, ко ју је Цви ја но вић об ја вио 1928. го ди не.
116 Љу би ца Рок сан дић (де во јач ко Ми хај ло вић), се стра од уја ка Ми ли це Јан ко вић, 

би ла је уда та за ва ја ра Си ме о на Рок сан ди ћа.
117 Те 1932. го ди не Ми ли ца Јан ко вић је штам па ла две збир ке при по ве да ка. Код Ге це 

Ко на из да ла је збир ку Пу тем. Ипак, у овом пи сму ве ро ват но ми сли на кра ћу збир ку ко ју 
је из да ло из да вач ко пред у зе ће Ја дран, а ко ја но си на зив Ме ђу зи до ви ма. Ова збир ка има 
са мо 83 стра не, и ве ро ват но је због то га Ми ли ца Јан ко вић у овом пи сму на зи ва „ствар чи ца“.
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сам са ма из да ла. Ме ђу тим ствар чи ца се до па ла и раз да је се до ста ла ко. Ви ше 
се за ра ди, али је стра шна гла во бо ља. Ми слим да ви ше не ћу са ма из да ва ти.

Да кле, кад сте та ко љу ба зни, ша љем Вам 20 ком. за про да ју, а је дан за 
Ва шу го спо ђу и Вас.

Ма да још увек у по сте љи, ја сад опет мо гу да ра дим и имам не ко ли ко 
пла но ва. Ако бу де те же ле ли да опет што год од ме не из да те, из во ли те се 
обра ти ти.

Ср да чан по здрав и по што ва ње.
Ми ли ца Јан ко вић

/На ко вер ти по пут при зна ни це при јем нов ца и три не про да та при мер-
ка књи ге по твр ди ла је сво је руч но Ко са ра Јан ко вић, се стра Ми ли це Јан ко вић: 
„При мље но 120 ди на ра и 3 ком. књи га. 2. јул 1933. Бе о град. Ко са ра Јан ко-
вић ка, учи те љи ца.“/

(АСА НУ, 10.868/35)

38.
(15. 8. 1933; раз глед ни ца; Сплит)

Pan sion Split, Сплит 15/VI II 933.

По што ва ни го спо ди не,
Се стра118 ми је до не ла Ва ше пи смо и 120 дин. за књи ге ко је сте ми 

про да ли. Нај леп ше Вам хва ла, као и за две књи ге пе са ма. Опро сти те што 
се ра ни је не за хва лих; и на мо ру сам има ла до ста бо ле сти. Али и ле по те. 
Ва шу по ро ди цу и Вас ср дач но по здр.[ављам].

М. Јан ко вић
(АСА НУ, 10.868/36)

39.
([окт о бар 1938]; до пи сни ца пи са на дру гом ру ком по дик та ту Ми ли це 

Јан ко вић; [Београд])
Knji ža ra S. B. Cvi ja no vi ća

Go spo di na Cvi ja no vi ća mo li g-ca Mi li ca Jan ko vić: da li ima knji ži cu po zo-
riš nih iga ra za de cu ko ju je pre ve la g-ca Stan ka Gli ši će va i da li ima knji ži cu Tri 
se stre i ve li ki ve zir, kao i za de cu pre ra đen Vol šeb ni ma ga rac od Ste ri je? (Da li 
je ovo dvo je uopšte štam pa no, ili je spre mlje no sa mo za Ro di no po zo riš te?). Ako 
ima sve to tro je, mo li mo da po ša lje poš tom u Her ceg no vi gđi Ol gi Kom ne no vić, 
pret sed ni ci Ko la srp skih se sta ra, a ra čun da po ša lje g-ci Jan ko vić ako je mo guć no 
po deč ku da od mah pla ti.

118 Ко са ра Јан ко вић.



Ako ne ma niš ta od to ga, mo lim da po ša lje šta ima, pr ven stve no neš to ve se lo 
i za de cu ni žih ško la.

G-ca Jan ko vić mno go za hva lju je i po zdra vlja go spo di na i go spo đu.

/Цви ја но вић је на по ле ђи ни за пи сао: „По слао 1 Ми ле но вић, Деч је по зо-
ри ште. D. 16. 31/X/38.“/

(АСА НУ, 10. 868/37)

40.
(б. д.; до пи сни ца /оште ће на – от це пљен пот пис/; б. м.)

По што ва ни го спо ди не,
Хва ла за кар те; са мо ја и не во лим да се сли кам и не мам ни јед не фо-

то гра фи је на ко јој сам са ма. Жао ми је што Вас са да не мо гу за до во љи ти, а 
ако се бу дем ре ши ла да се фо то гра фи шем и да се ре про ду ци рам, ја ћу Вам 
по сла ти сли ку.119

По здрав и по што ва ње го спо ђи и Ва ма.
(АСА НУ, 10.868/38)

41.
(б. д.; по сет ни ца; [Београд])

Мо лим г. Цви ја но ви ћа ако има Ли сто ву Рап со ди ју, или, ако не ма то, 
ка кав дру ги ма ли, мо де ран, леп ко мад за кла вир за од лич ну сви ра чи цу. По-
здра вља го спо ђу и го спо ди на.

Ми ли ца Јан ко вић120

(АСА НУ, 10.868/39)

42.
(б. д.; по сет ни ца; [Београд])

Мо лим г. Цви ја но ви ћа да пре да го спо ђи до но си о цу кар те два ма ле ра ја121 
ако ни су про да та. Мно го по здра ва. Ми ли ца Јан ко вић122

(АСА НУ, 10.868/40)

119 Мо гу ће је да ову до пи сни цу тре ба да ти ра ти у 1919. го ди ну, јер је фо то гра фи ју Цви-
ја но вић тра жио ве ро ват но да је при ло жи уз збир ку Не зна ни ју на ци. За ни мљи во је и да је, 
ка да јој је фо то гра фи ју тра жио са ра јев ски из да вач Ђур ђе вић, Ми ли ца Јан ко вић та ко ђе 
од го во ри ла да „не ра до да је фо то гра фи је.“ Ви де ти: С. То мић, нав. де ло, 687.

120 Име и пре зи ме штам па но на по сет ни ци.
121 Ра ди се очи глед но о сли кар ским ра до ви ма Ми ли це Јан ко вић.
122 Име и пре зи ме штам па но на по сет ни ци.
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ОЦ ЕН Е  И  П РИ К А ЗИ

UDC 821.163.41.09”04/14”(049.32)

O ТО ПО СИ МА И УЗО РИ МА ИДЕ АЛ НЕ ВЛА ДА ВИ НЕ 
У СРП СКОЈ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ ДР ЖА ВИ

(Све тла на То мин – На та ша По ло ви на (2016). Очи ср дач не: Лич но сти и иде је 
срп ског сред њег ве ка. Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 152 стр.)

Пет сту ди ја ко је пот пи су ју проф. др Све тла на То мин и доц. др На та ша По ло-
ви на, на ста ле су и пу бли ко ва не (од но сно, пре да те у штам пу) у пе ри о ду од 2013. до 
2015. го ди не. Ипак, са бра не у књи гу оне оста вља ју ути сак пу не ко хе рент но сти и 
це ло ви то сти, пре све га за сно ван на је дин стве ној те мат ској и зна чењ ској пре о ку-
па ци ји: то пи ци, узо ри ма и де лат ним мо ду си ма иде ал не вла да ви не у срп ској сред-
њо ве ков ној др жа ви. 

Про ши ру ју ћи вла сти та ис тра жи ва ња од књи жев но и сто риј ских, по е тич ких, 
исто риј ских, род них пре ма ши рем кул ту ро ло шком кон тек сту срп ске сред њо ве-
ков не књи жев но сти, ау тор ке су ве о ма успе шно за шле у до мен сту ди ја кул ту ре, 
об је ди њу ју ћи ра зно род не на уч не уви де. По ред нај ши рег књи жев ног (исто риј ског, 
те о риј ског, ком па ра тив ног, па и род ног при сту па) у њи хо ве сту ди је укљу че ни су 
и до ме ни исто ри је, исто ри је умет но сти, со ци о ло ги је, те о ло ги је – што сва ку од 
по је ди нач них сту ди ја и, на ро чи то, књи гу у це ли ни чи ни ком плек сним, сту ди о зним 
ис тра жи ва њем, по тен ци јал но при влач ним за ши рок круг ра зно род них чи та ла ца. 

Ра до ви у књи зи хро но ло шки су рас по ре ђе ни у од но су на за хва ће не фе но ме не 
и лич но сти, а исто вре ме но су и те мат ски пре ци зно ком по но ва ни. Књи га по чи ње 
раз ма тра њем то по са ми ра и ти ши не, ко ји се у ста рој срп ској књи жев но сти ја вља 
„већ на са мом ње ном по чет ку – у Осни вач кој по ве љи ма на сти ра Хи лан да ра“ (Мир 
и ти ши на из Хи лан дар ске по ве ље. При лог по зна ва њу јед ног то по са) и оли ча ва 
„иде ал но ста ње др жа ве“, али и ква ли те те иде ал ног вла да ра. До се за ње уну тар њег 
ми ра, као вр ху нац ду хов ног уз ди за ња и ти хо ва ње као пут ка ње му, по ве зу ју се са 
спољ ним ми ром у ко ме ужи ва ју по да ни ци. Де таљ но раз ма тра ње упо тре бе овог 
то по са и об ли ка у ко ји ма се он ја вља: као од ли ка иде ал не вла да ви не (она је „ода-
свуд при ми ла мир и ти ши ну“), сре ђе не др жа ве („ње го ва је др жа ва ужи ва ла мир и 
ти ши ну“) и ис прав ног жи во та, ка ко вла да ра та ко и ње го вих по да ни ка и њи хо вог 
за јед нич ког ота ча ства („жи ве ћи у ми ру и ти ши ни ода свуд“) – про пра ће но је раз-
ма тра њем ши рег књи жев ног, исто риј ског и кул тур ног кон тек ста на стан ка и упо тре-
бе овог то по са. Ау тор ке де таљ но ука зу ју на ње го ве мо гу ће ви зан тиј ске и би блиј ске 
из во ре и раз ма тра ју пред ста ве о иде ал ном вла да ру код Ис точ них и Ју жних Сло-
ве на. Исто вре ме но, рас пра вља ју о (не)по сто ја њу по тен ци јал них ве за овог то по са 
с Ав гу сти но вим де лом О др жа ви Бож јој. Иа ко по сто ји ви со ка ме ра са гла сно сти 
ме ђу на уч ни ци ма да „Ав гу сти но во де ло у Ср би ји ни је по слу жи ло као узор за сли ку 



иде ал ног вла да ра“, ау тор ке ис ти чу: „На кон по ми ња ња мо гу ћих узо ра Све тог Са ве 
за сли ку ми ра и ти ши не, ово пи та ње сма тра се отво ре ним.“ (Ши рок ком па ра тив ни 
за хват пра ћен је у овом по гла вљу, али и у це ли ни књи ге, из у зет но скру пу ло зним 
од но сом пре ма ли те ра ту ри, до ма ћој и стра ној, ко ја се овим фе но ме ном ба ви ла.)

Сле де два ра да по све ће на ре флек си ма жан ров ски нео д ре ђе не по ве сти о Вар-
ла а му и Јо а са фу у умет но сти срп ског сред њег ве ка (Вар ла ам и Јо а саф у срп ској 
вла дар ској иде о ло ги ји сред њег ве ка. При ме ри из књи жев но сти и фре ско сли кар ства 
и Вар ла ам и Јо а саф и те ма ду хов ног очин ства), оба не по сред но по ве за на с пред-
ста вом о иде ал ној вла да ви ни и иде ал ном вла да о цу. Пр ва сту ди ја да је ши ро ко за-
хва ће не ре флек се ове ис точ њач ке по ве сти у умет но сти и кул ту ри срп ског сред њег 
ве ка. На по чет ку, по вест о Вар ла а му и Јо а са фу ви ше стру ко је по ве за на са жи во том 
и књи жев ном де лат но шћу Све тог Са ве, ко ји, сво јим ра ним мо на ше њем и од но сом 
пре ма све то гор ском стар цу, оте ло вљу је Јо а са фо ву суд би ну, као и с ње го вим ути ца-
јем на осли ка ва ње ма на сти ра Сту де ни це. Ту је, под Са ви ним не по сред ним над зо ром, 
1208/9, на сли ка на пр ва фре ска Вар ла а ма и Јо а са фа. Ау тор ке (уз скру пу ло зну и при-
ме ре ну упо тре бу ли те ра ту ре) де таљ но ука зу ју на све до чан ства о то ме да је Све ти 
Са ва по зна вао и чи тао ову по вест, да би, пра те ћи ње не да ље ре флек се, по ка за ле 
су штин ску сли ве ност ду хов ног и ма те ри јал ног аспек та у сред њо ве ков ној кул ту ри, 
од но сно, те жњу да се аспек ти ма те ри јал не сва ко дне ви це бит но про жму ду хов ним 
стре мље њи ма и да се сле де иде ал ни узо ри. Та ко су, по чев од Сте фа на Не ма ње, срп-
ски вла да ри на кон мо на ше ња би ли упо ре ђи ва ни с Јо а са фом, а њи хо ви са вет ни ци, 
ду хов на ли ца, с Вар ла а мом, чи ме се у срп ској сре ди ни учвр шћи ва ла пред ста ва о 
вла да ру ко ји се (до се гав ши мир и ти ши ну) од ри че ма те ри јал ног за рад ду хов ног и, 
сам бу ду ћи учи тељ „стра ха го спод њег“, по пут Са ве и Не ма ње од ла зи у ма на стир, 
сле де ћи свог ду хов ног учи те ља.

Дру га сту ди ја по све ће на по ве сти о Ва р ла а му и Јо а са фу, из да ва ја и раз ви ја 
та ко ђе из у зет но зна ча јан то пос сред њо ве ков не умет но сти и ду хов но сти – ду хов но 
ро ди тељ ство. Ис пи ту ју ћи ка ко се ова „ве ли ка и ва жна те ма хри шћан ског уче ња“ 
у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти ре флек ту је не са мо на идеј ном већ и на 
пла ну струк ту ре, ау тор ке по ка зу ју ка ко се од нос уче ни ка и ду хов ног оца и „кон-
ти ну и тет ду хов ног очин ства“ оте ло вљу је у срп ској књи жев но сти и кул ту ри од 
ве зе све то гор ског стар ца с мла дим Раст ком Не ма њи ћем до ре ла ци ја Је ле не Бал шић 
и Ни ко на Је ру са лим ца. 

Ова сту ди ја, по тен ци јал но, мо же би ти ве о ма под сти цај на за ис тра жи ва че 
усме не књи жев но сти, по што ука зу је на јед ну од су штин ских вред но сних раз ли ка, 
ко ја се мо ра има ти на уму ка да се ис пи ту ју ре ла ци је сред њо ве ков не и усме не књи-
жев но сти. У усме ној књи жев но сти од нос ро ди тељ –де те / отац –син, увек је од нос 
ста ри јег и мла ђег. У до ми нант но па три јар хал ној сли ци по ро дич них од но са, ка кву 
гра ди усме на књи жев ност, ро ди тељ / отац трај но за др жа ва при мат и моћ, чак и он да 
ка да је реч о ло шем, не пра вед ном, бе за ко ном оцу и до бром и пра вед ном си ну (ти-
пи чан при мер су Ву ка шин и Мар ко у пе сми Урош и Мр њав че ви ћи), на су прот то ме, 
у сред њо ве ков ној књи жев но сти ду хов но очин ство мо же при па да ти си ну, нај бо љи 
при мер је сте од нос Све тог Са ве и Сте фа на Не ма ње.

Две сту ди је ко је сле де – Де чан ска по ве ља кне ги ње Ми ли це – мо на хи ње Јев ге-
ни је и Пла шта ни ца из ма на сти ра Пут на: пи та ње ау тор ства – об је ди ње не су 
исто риј ским пе ри о дом ко ји раз ма тра ју (по ко сов ска срп ска др жа ва) и осо бе ном 
род ном пер спек ти вом. Обе раз ма тра ју кти тор ску де лат ност и умет нич ко ства ра ње 
же на – кне ги ње Ми ли це (ка сни је мо на хи ње Јев ге ни је и ве ли кос хим ни це Је фро си-
ни је) и мо на хи ње Је фи ми је, пр ве срп ске пе сни ки ње. Упра во ове сту ди је, на ро чи то 
пр ва, пред ста вља ју вред но сни вр ху нац књи ге у це ли ни, по ред оста лог и због то га 
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што успе шно укљу чу ју и на ста вља ју пре ђа шње на уч не до при но се обе ју ау тор ки, 
ка ко оне из до ме на ис тра жи ва ња род них аспе ка та срп ског сред њо ве ко вља, ко ји ма 
је проф. То мин по све ти ла две зна чај не мо но гра фи је, та ко и оне ко ји се ти чу ау то-
би граф ских фраг ме на та и ис ка за у срп ским сред њо ве ков ним спи си ма, што је, у 
окви ру сво је док тор ске те зе, ис тра жи ва ла доц. По ло ви на. 

Сен зи бил на, ши ро ко за сно ва на на по зна ва њу сред њо ве ков не књи жев но сти, 
ње не по е ти ке и жан ро ва, али и на уви ду у до са да шња ис тра жи ва ња и њи хо ве до-
при но се, ана ли за Ми ли чи них мо ли тви, ука зу је на пре плет тра гич не и сло же не суд-
би не су пру ге, мај ке, вла дар ке и мо на хи ње и на ње го во ре флек то ва ње у умет нич ком 
ис ка зу. Те жња ду хов ном, страх бож ји, кти тор ско прег ну ће, ста па ју се, ка ко по ка-
зу ју ау тор ке, у Ми ли чи ној суд би ни с искон ском, при мар ном мај чин ском љу ба вљу. 

За вр шна сту ди ја књи ге да је ис цр пан пре глед ра до ва прет ход них ис тра жи ва-
ча о мо гу ћем Је фи ми ји ном ау тор ству пла шта ни це из ма на сти ра Пут на и пре ци зно 
обра зло же ну вла сти ту ар гу мен та ци ју по ко јој би ова те за мо гла би ти ис прав на. 
Раз ре ше ње за го нет ке ве за не за име не по зна те ва си ли се Ев прак си је, ау тор ке ну де 
прет по став ком да је реч о Је фи ми ји ном ве ли кос хим нич ком име ну, а, сем то га, ука-
зу ју на слич ност ве за из Пут не с по зна тим Је фи ми ји ним ра до ви ма. Ши ро ко за хва-
та ње у до мен ли ков не и при ме ње не умет но сти, по зна ва ње исто риј ског, књи жев ног 
и кул тур ног кон тек ста чи ни ову сту ди ју упе ча тљи вим све до чан ством о по тен ци-
ја лу ко ји сту ди је кул ту ре има ју у из у ча ва њу сред њо ве ков не умет но сти.

Књи га Све тла не То мин и На та ше По ло ви не пре ла зи гра ни це стро гог књи-
жев но и сто риј ског или по е тич ког ис тра жи ва ња и упра во због то га она мо же би ти 
при влач на ши ро ком и ра зно род ном кру гу чи та ла ца и под сти цај на за на уч ни ке 
ко ји се ба ве раз ли чи тим обла сти ма (усме ном књи жев но шћу, исто ри јом и со ци о ло-
ги јом умет но сти, али и се ман тич ком ана ли зом по ет ско стил ских од ли ка мо дер ног 
књи жев ног ства ра ла штва) што је сте њен не сум њи ви ква ли тет и на уч ни до при нос. 

Др Љи ља на Пе ши кан-Љу шта но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

jo lji lja@g mail.co m
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UDC 025.4:821.163-32:398
UDC 398.2(497)

ИН ДЕКС НА РОД НИХ ПРИ ПО ВЕ ДА КА – ПРИ ЧЕ 
О ЖИ ВО ТИ ЊА МА И БА СНА МА

 (Mo ni ka Kro pej Tel ban. Tip ni in deks slo ven skih ljud skih pra vjic. Ži val ske pra vlji ce 
in ba sni. Lju blja na. In šti tut za slo ven sko na ro do pi sje, Znan stve no ra zi sko val ni cen ter 

Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti, 2015, 461 стр.)

Не за о би ла зно ору ђе сва ког фол кло ри сте, а пр вен стве но оног ко ји се спе ци-
ја ли зује за про у ча ва ње при по ве да ка, је сте Ин декс ти по ва на род них при по ве да ка 
Ан ти ја Ар неа и Сти да Томп со на (пр во из да ње: Ар не 1910; ре ви зи је: Томп сон 1928; 
1961), за сно ван на по зна том кла си фи ка ци о ном си сте му „ши фри ра ња“ AaTh. До да-
на шњег до ба фол кло ри сти ка је про шла кроз раз не про ме не па ра диг ме, Ар не-Томп-
со нов си стем био је кри ти ко ван са ра зних по зи ци ја, а исто риј ско-ге о граф ски ме тод 
(„фин ска шко ла“) ко ји је ди сци пли ни и дао нндекс, на пу штен је. Па ипак, у но ви 
ми ле ни јум фол кло ри сти ка упо ре до са ра зним но вим стру ја њи ма, ула зи и са ин дек-
си ма. Ле ген дар на еди ци ја жу тих ко ри ца Fol klo re Fel lows Com mu ni ca ti ons, ста ра 
ви ше од сто го ди на, до не ла је 2004. но ву тро том ну ре ви зи ју AaTh си сте ма ко ју је ура-
дио Ханс-Јерг Утер (због че га се пре шло на озна ча ва ње ти по ва скра ће ни цом ATU) 
а од 2000. до да нас об ја ви ла је ви ше ин дек са при по ве да ка и пре да ња са це ле пла не-
те, од швед ске пре ко пор ту гал ске до ма јан ске гра ђе. На по слет ку, ин дек се је мо гу ће 
про на ћи и у ра зним ди ги тал ним он-лајн об ли ци ма.

У бив шој Ју го сла ви ји до ба нај ин тен зив ни јег ра да на кла си фи ка ци ји при по вед-
не гра ђе пре ма AaTh си сте му био је пе ри од од пе де се тих до се дам де се тих го ди на. 
Та да су осни ва ни ин сти ту ти за про у ча ва ње фол кло ра, си сте мат ски је ор га ни зо ван 
те рен ски рад и ар хи ви ра ње гра ђе, по ље про у ча ва ња се са до ми нант не епи ке по ме-
ра ло и пре ма дру гим жан ро ви ма, при по вет ка ма, али – у скла ду са свет ским кре та-
њи ма – све ви ше и ка пре да њи ма. Док је из ме ђу два ра та рад на кла си фи ка ци ји био 
де ло по је ди на ца по све ће них овој обла сти (рад Љу би це Јан ко вић, ма да не за сно ван 
на Ар не-Томп со ну; док тор ска те за Ми ле не Па пра то вић у Хр ват ској) по сле ра та AaTh 
си стем се уво ди као део про је ка та. На ме ра је би ла да та да шња сре ди на до би је свој 
ин декс или ин дек се чи ме би се по ја ви ли на ме ђу на род ној сце ни про у ча ва ња при-
по ве да ка. У хр ват ској на у ци ово по себ но ва жи за оби ман рад Ма је Бо шко вић-Stul li, 
док су се у Сло ве ни ји ин дек са ци јом ба ви ли Иван Гра фе на у ер и Мил ко Ма ти че тов. 
Ипак, до об ја вљи ва ња ин дек са ни је до шло: ин те рес за то се по сте пе но га сио, фол-
кло ри сти ка се окре та ла дру гим ме то да ма а и у ме ђу на род ној на у ци до шло је до 
по вла че ња исто риј ско-ге о граф ског ме то да пред струк ту ра ли змом и дру гим но ви јим 
стру ја ма. У срп ској сре ди ни пре ма ин дек су су кла си фи ко ва не збир ке Ву ка Ка ра-
џи ћа (Лу жик; Бо шко вић-Stul li), Дра гу ти на Ђор ђе ви ћа (Н. Ми ло ше вић-Ђор ђе вић) 
и ко лек ци је ча со пи сне гра ђе ко ју об ја вљу ју Ин сти тут за књи жев ност и Ма ти ца срп-
ска. Сне жа на Са мар џи ја је као део док тор ске ди сер та ци је ура ди ла ин дек са ци ју 
гра ђе срп ских и хр ват ских збир ки 19. ве ка. На ју жно сло вен ском под руч ју бу гар ски 
ин декс по ја вио 1994. (не мач ки пре вод та ко ђе је об ја вљен у FFC).

У сло ве нач кој фол клори сти ци по след њих је го ди на до шло до об но ве ин те ре-
со ва ња за AaTh (ATU) кла си фи ка ци ју и као ре зул тат ра да на то ме 2015. по ја вио се 
ин декс на род них при по ве да ка Мо ни ке Кро пеј Тел бан – том по све ћен при ча ма о жи-
во ти ња ма и ба сна ма. То је пр ви об ја вљен ин декс у сре ди на ма бив ше Ју го сла ви је и 
дру ги ју жно сло вен ски, по сле бу гар ског, што већ до вољ но го во ри о ње го вом зна ча ју.
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Ау тор ка се на ста ви ла на рад Гра фе на у е ра и Ма ти че то ва, ко ри сте ћи збир ке, 
пе ри о ди ку и ар хив ску гра ђу, укљу чу ју ћи не тран скри бо ва не маг не то фон ске за пи се 
ста рих те рен ских ис тра жи ва ња. Основ кла си фи ка ци је је Уте ро ва ре ви зи ја. Са мом 
ин дек су прет хо ди исто ри ја са ку пља ња и ин дек си ра ња при по ве да ка, украт ко у све-
ту и у Сло ве ни ји (9-13), са са же тим при ка зом ра да Ва љав ца, Штре ке ља и Ма ти че-
то ва. Оп шир ни је (13–20) се да је пре глед сло ве нач ких збир ки, по де ље них у две 
ве ли ке гру пе: оне ко је да ју пре сек на на ци о налнм ни воу и ре ги о нал них, ко јих има 
до ста. Сле ди (21–31) те о риј ско де фи ни са ње и исто ри јат жан ро ва при че о жи во ти ња-
ма и ба сне, од ста рог ве ка до ба сно пи са ца, са крат ким освр том на но ви је ан тро по-
ло шке те о ри је ко је пре и спи ту ју по де лу на при ро ду и кул ту ру. На кра ју се на ла зи 
ен гле ски са же так (459–461).

Рас по ред гра ђе сле ди уо би ча је ну по де лу ин тер на ци о нал ног ин дек са: лу ка ва 
ли си ца (тип бр. 1–69), дру ге ди вље жи во ти ње (70–99), ди вље жи во ти ње и до ма ће жи-
во ти ње (100–149), ди вље жи во ти ње и љу ди (150–199), до ма ће жи во ти ње (200–219), 
оста ле жи во ти ње и пред ме ти (220–299). Као што је обич но слу чај са на ци о нал ним 
ин дек си ма, по ја ви ли су се ти по ви ко ји од сту па ју од ме ђу на род ног ин дек са, од но-
сно до да ни на осно ву на ци о нал не гра ђе – се дам на ест њих, озна че них зве зди цом. За 
не ке ти по ве ко ри шће на је и озна ка из ста рог ин дек са (AaTh 1961). Ау тор ка је та ко-
ђе од лу чи ла да увр сти и ау тор ске тек сто ве ко ји су ути ца ли на усме но пре но ше ње. 
Ова од лу ка по ка зу је ко ли ко је при хва ће но од сту па ње од стро ге ди хо то ми је усме-
но/пи са но (го во ре ћи о исто риј ским кон так ти ма, не о ти по ви ма по е ти ка и ко му ни-
ка ци је) и од ста ре те зе о не так ну том усме ном кон ти ну и те ту, на ро чи то ка да је реч 
о ста ри јим збир ка ма са ви со ким сте пе ном ау тор ских ин тер вен ци ја. При су ство ба сни 
у по пу лар ним из да њи ма и школ ској лек ти ри по твр ђу је да је би ло не мо гу ће из бе ћи 
раз гра ни че ње „чи сто“ усме ног и „чи сто“ пи са ног, тим пре што се по че ци ба сне ве-
зу ју за пи са не кул ту ре. Укуп но је по бро јан 151 тип. Сем сло ве нач ког на зи ва ти па 
ко ри сти се и ен гле ски, а за оне об ра ђе не у Enzyklopädie des Märchens да је се у би-
бли о граф ском упу ту и не мач ки на зив члан ка. Исто та ко на по ми ње се да по сто је 
тек сто ви чи ја је кла си фи ка ци ја те шка због пре пле те но сти ра зних мо ти ва. Укљу че-
не су и при по вед не пе сме ако по чи ва ју на истом си жеу.

М. Кро пеј Тел бан ис ти че ка ко јој је на ме ра би ла да из бег не из глед су во пар ног 
ка та ло га. Оту да се за сва ку од под гру па пр во да је кра так те о риј ски и исто риј ски 
увод (нпр. за при по вет ке о ли си ци од ша ка ла Пан ча тан тре до сред њо ве ков ног Ро-
ма на о Ре на ру, па пре глед сло ве нач ких све до чан ста ва али и ли ков них пред ста ва). 
Не ки од ових тек сто ва су пра ве ма ле мо но гра фи је, ре ци мо исто ри јат ба сне о гли-
не ном и ба кар ном лон цу. На кон крат ког си жеа ти па, уме сто пу ког по пи са, углав ном 
се да је де та љан пре глед са др жа ја ва ри ја на та: не ке се до но се у це ли ни, а не ке су пре-
при ча не. Ка та лог је та ко исто вре ме но и хре сто ма ти ја а с об зи ром на те шку до ступ-
ност мно гих тек сто ва, не тре ба по себ но на по ми ња ти ко ли ко ће овај по сту пак би ти 
од ко ри сти ис тра жи ва чи ма. За сва ку ва ри јан ту на во де се по да ци: ка зи вач, вре ме и 
ме сто за пи си ва ња, из вор где се ва ри јан та на ла зи (на рав но, ако су сви по да ци би ли 
до ступ ни), те по себ на кла си фи ка ци ја сва ке ва ри јан те. Ре ци мо: ATU 9 ne poš te ni 
part ner/The Unjust Part ner. Пр ва ва ри јан та: Mil ko Ma ti če tov, po ve da la Tyna Waj ta wa 
(Ti na Vaj to va)/Va len ti na Pi e lich, 10.8.1966. Sod bi ca/Stol viz za, Re zi ja, ATU 9+15+34+2D. 
Vir (из вор): Ar hiv ISN ZRC SA ZU: T 205 A, 1-80. Ма да су раз ли чи те ва ри јан те свр ста-
не под је дан тип, што и је сте циљ ин дек са, до дат ни по да так је сте кла си фи ка ци ја 
ва ри јан те по на о соб (што го во ри о ком по зи ци ји, ало мо ти ви ма и еко ти по ви ма) те у 
мно гим слу ча је ви ма, сам тект, цео или пре при чан, као илу стра ци ја ти па.

Ма да је ве за на ATU си сте мом, ау тор ка упо зо ра ва и на ети о ло шке еле мен те; 
за и ста, не ки од ових ти по ва се жан ров ски пре мо гу од ре ди ти као ети о ло шка пре-
да ња о на стан ку по је ди них жи во ти ња или њи хо вих осо би на.
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Ин декс са др жи по дат ке за ни мљи ве за ком па ра тив на ис тра жи ва ња: сло ве нач ка 
гра ђа је по не кад об ја вљи ва на као не мач ка; зна ча јан број ин фор ма то ра је са те ри-
то ри је Ита ли је. Бу ду ћа ис тра жи ва ња кон та ка та, би лиг нви зма код ин фор ма то ра и 
оп штег ју жно сло вен ског кон тек ста би ће упу ће на на ин декс. У том сми слу ин декс 
са др жи и кул ту ро ло шке ин ди ка то ре. Нај ве ћи број ва ри ја на та има ју при по вет ке о 
ли си ци и о ву ку, што од го ва ра њи хо вој европ ској по пу лар но сти. По ме ни мо но ве 
ти по ве: *ATU*15A (За што зец има кра так реп), *ATU* 71* (Кос и март), *ATU* 140 
(Бик при ти ска ме две да ка др ве ту), *ATU* 191 (Жи во ти ње са хра њу ју лов ца), *ATU* 
219G (Пас је из мо лио клас, а ма чак мле ко), *ATU* *219H* (Мач ка ни је вред на хле-
ба), *ATU*244* (Вра на у по су ђе ном пер ју), *ATU*283В* (Де вој ка и ло нац). Из не та 
је прет по став ка да *ATU* 219G чу ва ар ха и чан са др жај док тип о жи во ти ња ма ко је 
са хра њу ју лов ца по чи ва на по зна том ади на то ну „пре о кре ну тог све та“ при сут ном 
у сред њо ве ков ној књи жев но сти и ли ков ним пред ста ва ма.

Твр де ко ри це, ква ли те тан па пир и илу стра ци је у бо ји го во ре о па жњи ко ја је 
књи зи по све ће на и ин дек су ти по ва да ју нов, при јат ни ји тон.

Др Не ма ња Ј. Ра ду ло вић
Фи ло ло шки фа кул тет 

Бе о град
nem_ra du lo vic@yahoo.com

UDC 811.163.41(082)(049.32)

О СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ И ЊЕ ГО ВИМ НОР МА МА КРОЗ 
ДИ ЈА ХРО НИ ЈУ И СИН ХРО НИ ЈУ

(Срп ски је зик и ње го ве нор ме (ди ја хро но-син хро ни аспек ти). 
Лин гви стич ке све ске 10. Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, Вла ди сла ва Ру жић (ур.). 

Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2015, стр. 344)*

I

Имам за до вољ ство да за поч нем раз го вор o де лу збор ни ку ра до ва ко ји је ре-
зул тат ра да на про јек ту Исто ри ја срп ског је зи ка, об ја вље ном у скло пу еди ци је 
Лин гви стич ке све ске 10, под на сло вом СРП СКИ ЈЕ ЗИК И ЊЕ ГО ВЕ НОР МЕ (ДИ ЈА-
ХРО НО-СИН ХРО НИ АСПЕК ТИ). Тру де ћи се да се укло пим у пред ви ђе но вре ме, 
уна пред сам био све стан чи ње ни це да ћу оште ти ти ау то ре. За то њи ма уна пред 
упу ћу јем из ви ње ње – за слу жи ли су ви ше вре ме на и ви ше па жње.

1. СЛО БО ДАН ПА ВЛО ВИЋ: Дис јунк тив на ко ор ди на ци ја у срп ском је зи ку XII−XVI 
ве ка (9–26). Рад Сло бо да на Па вло ви ћа лин гви стич ки је ре ле ван тан, ори ги на лан, 
ши ро ко те о риј ски по ста вљен, уз кон сул то ва ње бо га те и ра зно вр сне ли те ра ту ре, 
ко ја по кри ва це лу сту ди ју, у свим ње ним сег мен ти ма; при лог је, уз то, за сно ван на 
до бро иза бра ном кор пу су, па из тих раз ло га има, у окви ри ма де фи ни са ног вре мен ског 

* У пи та њу је син те за тек сто ва проф. М. Пи жу ри це и проф. В. Ва сић, про чи та них де-
цем бра 2015. го ди не на про мо ци ји овог Збор ни ка, одр жа ној на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду 
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од се ка, ка рак тер син те зе, ма да ау тор осе ћа да му за не ке бит не ли ни је раз гра ни че ња 
(нпр. уну тар што кав шти не) не до ста је или по у зда на гра ђа или ње на од го ва ра ју ћа 
ин тер пре та ци ја. У сва ком де та љу, по став ци и ко мен та ру, ау тор де мон стри ра за и ста 
из ван ред ну лин гви стич ку ком пе тен ци ју и кул ту ру, на шта нас је Па вло вић и на ви-
као. Шта бих из дво јио у ова квом ти пу па ро ла шког ком пли мен ти ра ња? – Рет ку спо-
соб ност да кон цен три са но и кон сен квент но во ди основ ну иде ју. Ка ко то Па вло вић 
по сти же? Ми слим, из ме ђу оста лог, ти ме што зна шта тре ба сме сти ти у глав ни текст, 
а шта у фу сно те, на по ме не ис под тек ста. Ти ме но ви ја прак са упу ћи ва ња на „упо ри-
шта“ у за гра да ма, ин те гри са на у основ ни текст, ни је обе сми сли ла кла сич не фу сно-
те. На про тив: фу сно те у Па вло ви ће вом по ступ ку пре ста ју би ти фор мал не, не рет ко 
на кнад но до пи са не, или још го ре – из ли те ра ту ре пре пи са не, по не кад и са гре шка ма! 

2. ВЛА ДИ МИР ПО ЛО МАЦ: Упо тре ба дво стру ке ва ри је у срп ским по ве ља ма и 
пи сми ма од кра ја XIV и то ком XV ве ка (27–51). Срп ска сред њо ве ков на прав но-по-
слов на до ку мен та ци ја с про зо диј ског аспек та до сад је до ти ца на са мо ус пут ним 
на по ме на ма. До дат ни је то раз лог што се мо же кон ста то ва ти да je Вла ди мир По-
ло мац иза брао ва жну те му и ре пре зен та ти ван кор пус. Ши рок спи сак из во ра под-
вр гао је то тал ној екс церп ци ри ји, уз то га је у сту ди ји и из ло жио. Та квим по ступ ком 
ау тор је обез бе дио за сно ва ност за кљу чи ва ња и, што је не ма ње ва жно – дао под-
ло гу и под сти цај за да ља про у ча ва ња, про зо диј ска и ор то граф ска. Зна ча јан је ње-
гов за кљу чак да је под руч је да на шњег ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та у 14. и 15. 
ве ку чу ва ло кван ти тет ске раз ли ке и у на гла ше ним и не на гла ше ним по зи ци ја ма, 
укљу чу ју ћи и не скра ће не по стак це нат ске ду жи не у ни зу мор фо ло шких ка те го ри ја.

3. НА ТА ША ДРА ГИН: Лек сич ки сло је ви Зе мљо рад нич ког за ко на (Хил 466) (52–63). 
Ра ди се о срп ском пре во ду ви зан тиј ског Зе мљо рад нич ког за ко на из 15. ве ка. За не-
про фе си о на лан, од но сно не спе ци ја ли стич ки по глед иза брао бих за па жа ње, из ве сно 
тач но: „Сна жан уплив на род не лек си ке...оства ру је се у окви ри ма ви со ког сти ла 
срп ско сло вен ског је зи ка, где се на но си из ди ја ле кат ске ба зе на фо но ло шком, мор-
фо ло шком и син так сич ком пла ну сво де са мо на спо ра дич не слу ча је ве.“ Пре во ди-
лац је зна чи до бро вла дао гра ма тич ким си сте мом књи жев ног је зи ка. 

Рад ко ле ги ни це Дра гин је за о кру же на лек си ко ло шка рас пра ва. Из дво ји ла је 
она пет те мат ских лек сич ких ску по ва: (1) Но ми на ци ја ли ца, (2) Вр сте зе мљи шта 
и биљ ни свет, (3) Жи во ти ње, (4) Ору ђа за рад и дру ги срод ни пој мо ви, (5) Зе мљо-
рад нич ке ак тив но сти. Мо ја не до у ми ца: да ли би овом ра ду, с об зи ром на сто ти нак 
из дво је них ре чи, био су ви шан ре ги стар, или − да ли се рад мо гао са о бра зи ти не кој 
вр сти реч нич ке лек си ко ло шке об ра де?

На чел ност у пре гле ду (по во дом и овог и дру гих при ло га) не ће по пра ви ти 
за па жа ње да би се, ина че на зна че но као не ја сно, по па со ва ти у при ме ру во ла по-
па са ју шти, мо гло ин тер пре ти ра ти „(у)пас(а)ти во ло ве ра но ују тро, ра ном зо ром“, 
што је, прет по ста вљам мо ти ва ци о на осно ва дру гог на род ног име на за зве зду Да-
ни цу – Во ла ри ца, Во лар ка. Уп. ди ја ле кат ске ре чи по пас/по па сак „ра на ју тар ња 
па ша“, гл. по па ско ва ти „пу шта ти сто ку на ра ну ју тар њу па шу“. 

4. МА РИ НА КУ РЕ ШЕ ВИЋ: Про у ча ва ње хи по так тич ких струк ту ра и њи хо ва уло-
га у ра све тља ва њу функ ци о нал но стил ске ра сло је но сти срп ско сло вен ског је зи ка 
(64–82). Очи глед но се ра ди о ау то ру ко ји је у на зна че ној те ми од но сно на уч ној 
обла сти до сти гао ком пе тен ци ју за син те зу. Ви ди се то, из ме ђу оста лог, у спо соб-
но сти да се из три ре пре зан та тив на де ла: два пре пи са из 15. ве ка, од ко јих је је дан 
ха ги о граф ског, а дру ги апо криф ног ка рак те ра, и јед ног, од но сно тре ћег у кон крет-
ном слу ча ју, та ко ђе пре пи са из 16. ве ка, ко ји при па да на ра тив ној про зи − из дво је 
глав не хи по так тич ке струк ту ре и њи хо ва уло га у функ ци о нал но стил ском ра сло-
ја ва њу срп ско сло вен ског је зи ка. Ја сно и пре глед но из ла га ње пра те функ ци о нал ни 
и сли ко ви ти гра фич ки при ло зи.
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5. НА ДЕ ЖДА Д. ЈО ВИЋ: Гра фиј ске и је зич ке раз ли ке три ју по но вље них пре пи са 
тек ста о бу ха чу (Ta na ce tum pi ret hrum) у Хи лан дар ском ме ди цин ском ко дек су (83–
95). Те ма је за хвал на за иза бра ни аспект ис тра жи ва ња – гра фиј ске и је зич ке раз ли ке 
три ју по но вље них пре пи са јед ног сег мен та истог тек ста. А про бле мом се ба ви 
ау тор ко ји се већ све стра но опро бао на слич ним до ку мен ти ма.

6. ИРЕ НА ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ: Обе ле жа ва ње кван ти те та у дра ми Мла ден 
и Дра го љуб (1829) Кон стан ти на Пе ји чи ћа (96–109). Те ма је за хвал на за об ра ду, и то 
у два сми сла: 1) за ор то граф ски по сту пак, ина че по знат, али из гле да рет ко као у 
овом де лу ре ла тив но ис трај но спро ве ден; 2) за суд би ну (и ста тус) по сле ак це нат ских 
ду жи на у за пад но срем ској (ре ги о нал ној, об ла сној) но во што кав шти ни; на рав но, и 
за по ко ју ак це нат ску, од но сно кван ти та тив ну по је ди ност. 

7. ИСИ ДО РА БЈЕ ЛА КО ВИЋ: Ко ло ка ци је са тер ми ном ме сец у срп ском књи жев ном 
је зи ку пред стан дард не епо хе (110–123). Лин гви стич ки је ре ле вант на те ма, кор пус 
од го ва ра ју ћи, из ван ред но је ре а ли зо ва на те о риј ски за сно ва на на уч на ана ли за, из 
ана ли зе увек сле де пре ци зна за кљу чи ва ња, нај пре у ета па ма, од но сно по сег ме на та 
ко ји се раз ма тра ју, на кра ју уоп шта ва ју ћа, с тим што се пр ви ма не на ру ша ва ко хе-
рент ност ра да, а дру ги ма се не иде да ље од оног што је си гур но уте ме ље но на гра ђи. 

При лог има при мер ну струк ту ру из вор ног на уч ног ра да. Те ма је на пра ви 
на чин сме ште на у оп ште лин гви стич ки и уже на ци о нал ни лин гви стич ки оквир, 
што нам, по ред оста лог, пру жа мо гућ ност да се оба ве сти мо ка да је овај аспект мо-
дер них лин гви сти ких про у ча ва ња по себ но ар ти ку ли сан ушао у ви до круг на уч них 
ине тре со ва ња, стра них и на ших. На рав но, не из не на ђу је пре до ми на ци ја ко ло ка-
ци о ног оп се га име ни ца + гла гол (и фре квен ци јом и лек сич ком ра зно вр сно шћу) над 
дру гим – при дев + име ни ца, бу ду ћи да је кре та ње Ме се ца и ода ва ње све тло сти 
при мар на пер цеп ци ја, од но сно из вор на екс пре си ја, до не кле и ути ли тар на. Прет ход-
ном да до дам и бес пре кор ну пре зен та ци ју, ко ју од ли ку је си сте ма тич ност, ја сно ћа 
и пре глед ност.2

Уме сто пра вог вред но сног су да, с об зи ром на на чин при ка зи ва ња, мо же да 
ра ду је чи ње ни ца да је исто ри ја срп ског је зи ка у ин тер пре та ци ји мла дих ис тра жи-
ва ча пре ста ла да бу де пре све га фи ло ло ги ја у ужем сми слу ре чи: и у ши ри ни те ма 
и у ме то ду при сту па по ста је ин те грал ни део мо дер не лин гви сти ке, што је зна ча јан 
ко рак уна пред.

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 

II

8. Ра до ви у дру гом де лу овог збор ни ка у пот пу но сти од ра жа ва ју на слов 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. Рад Је ле не АЈ ЏА НО ВИЋ И ВЛА ДИ СЛА ВЕ РУ ЖИЋ Циљ ни ин фи ни тив у књи жев-

2 Кон крет ном уло гом сам при ви ле го ва ни ра до зна лац ко ји оче ку је од ко ле ги ни це 
Бје ла ко вић при лог слич ног про фи ла: Ко ло ка ци је с те р ми ном сун це, или (об је ди ње но) – Ко-
ло ка ци је лек се ма зе мља, сун це и ме сец. − Све до те ме ко ју је, ко ли ко се се ћам, као мо ти ва-
ци о но за го нет ну отво рио проф. Ве ли мир Ми хај ло вић: Пи јан ко зе мља/ Пи јан ко мај ка зе мља, 
од но сно кра ће − Пи јан ко мајкa (с два упит ни ка-за го нет ке: од нос мај ка – зе мља и сми сао 
ко ло ка ци о не ве зе пи јан као зе мља/мај ка).
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ном је зи ку код Ср ба у 19. ве ку и да нас (стр. 124–143), као пр ви рад с овог про јек та, 
оправ да ва сво је ме сто у збор ни ку, по ве зу ју ћи га и сво јим кор пу сом и ме то дом са 
про јек том Исто ри ја срп ског је зи ка. На кор пу су ко ји по чи ње са де лом Ми ло ва на 
Ви да ко ви ча (1823), а за вр ша ва с Ел ктрон ским кор пу сом са вре ме ног срп ског је зи ка 
ау тор ке пра те ди стри бу ци ју, од но сно функ ци је и зна че ња ин фи ни ти ва као ком-
пле мен та гла го ла усме ре ног кре та ња. У кор пу су из пр ве по ло ви не 19. ве ка циљ ни 
ин фи ни тив био је, ка ко по ка зу ју, знат но че шћи од кон струк ци ја да + пре зент и да/
ка ко + по тен ци јал, и то уз ди рек тив не гла го ле кре та ња, по пра ви лу пер фек тив ног 
ви да. Ре ги стар ски огра ни че на (на уч но-по пу лар ни стил) би ла је кон струк ци ја за + 
ин фи ни тив, ко ја је по ред циљ ног зна че ња оства ри ва ла и зна че ње на ме не. Пре ма 
по да ци ма из кор пу са у са вре ме ном срп ском је зи ку кон ку рент на фор ма да + пре зент 
по ти ску је ин фи ни тив као ком пле мент гла го ла кре та ња, а уз ка у за тив не га го то во 
пот пу но ис кљу чу је. У пр вој по ло ви ни 19. ве ка пре ма кон струк ци ји (кре ма за очи-
сти ти ли це) са зна че њем на ме не, ста ја ла је и дво пре ди кат ска, раш чла ње на, струк ту-
ра (ме тао је ру ку на ср це за по ка за ти јој ...). У са вре ме ном је зи ку по пр вом мо де лу 
ја вља се ма њи број при ме ра, али са ре ла тив но ви со ком уче ста ло шћу због сво је вр сне 
тер ми но ло ги за ци је (ка фа за по не ти), ко је се са нор ма ти ви стич ког ста но ви шта тре-
ти ра ју као суп стан дард не.

9. На кон овог, услов но ре че но увод ног, ра да ко ји по ка зу је оправ да ност спа ја ња 
ди ја хро ног и син хро ног при сту па, сле ди 13 ра до ва са 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, ко ји се мо гу гру-
пи са ти на сле де ћи на чин: (1) се ман тич ка и син так сич ка ис тра жи ва ња фе но ме на 
ва лент но сти и рек ци је, (2) се ман тич ка или/и син так сич ка ис тра жи ва ња лек сич ких 
спо је ва и но ми на ци је, и (3) праг ма тич ка ис тра жи ва ња, што до зво ља ва уне ко ли ко 
дру га чи ји ре до след у при ка зи ва њу од оно га у збор ни ку.

10. Рад МИ ЛИ ВО ЈА АЛА НО ВИ ЋА O ком пле мен тар но сти син таг мат ских ре ла-
ци ја у ре че ни ци (стр. 160–175) мо гао би се на осно ву стан дар ди зо ва них кри те ри ја 
исто вре ме но од ре ди ти и као пре глед ни и као из вор ни на уч ни рад, што од ра жа ва 
и са ма ње го ва струк ту ра. Кри тич ки при каз те мељ них уче ња, у овом слу ча ју о ва-
лен ци ји и рек ци ји, мо гућ је је ди но он да ако се она при ме не и про ве ре на дру гом 
је зич ком кор пу су, ов де на срп ском, што мо же омо гу ћи ти њи хо во до пу ња ва ње и 
ко ри го ва ње, а то је Ала но вић упра во и по сти гао. Две основ не син таг мат ске ре ла-
ци је у ре че ни ци – ва лент ност и рек ци ја – у Ала но ви ће вој ти по ло ги ји пре до че не 
су пре ци зно и пот кре пље не при ме ри ма. Од ре ђу ју ћи ва лент ност „као спо соб ност 
пред о дре ђи ва ња и се лек ци је кон тек сту ал них парт не ра“ ко ја се „ис по ља ва се на 
раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, као и ко му ни ка тив но-праг ма тич ком пла ну“, он 
раз ли ку је кван ти та тив ну и ква ли та тив ну ва лент ност, оба ве зну и фа кул та тив ну 
ва лент ност, син так сич ку, се ман тич ку и праг ма тич ку ва лент ност, ле ву и де сну 
ва лент ност и ми кро ва лент ност и ма кро ва лент ност. По ла зе ћи од то га да је рек ци ја 
„са мо спе ци фи чан вид ис по ља ва ња ва лент не спо соб но сти ре чи“, раз ли ку је ка те-
го ри јал ну рек ци ју, лек сич ку рек ци ју, ја ку рек ци ју ко ја „пред ста вља нај чи сти ји 
об лик ис по ља ва ња рек циј ске спо соб но сти ре ген са, што се не по сред но од ра жа ва 
на ап со лут ну пред ви ди вост и стал ност мор фо ло шке фор ме де пен ден са“, и сла бу рек-
ци ју као „огра ни че ну спо соб ност ре ген са да пред о дре ди мор фо ло шки об лик сво-
га де пен ден са“. Дво стру кост при сту па, ци ље ва и ре зул та та спро ве де них ана ли за 
у ра ду Ми ли во ја Ала но ви ћа отва ра ме сто за два на ред на (Ар се ни је вић, Мар ко вић).

11. НА ДА АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ у ра ду Гла го ли стра хо ва ња и њиховe допунe (стр. 176–
191) лин гви стич ком при сту пу при кљу чу је ре зул та те пси хо ло шких ис тра жи ва ња 
емо ци о нал ног ста ња ко је у срп ском је зи ку за сту па ју гла го ли стра хо ва ти, бо ја ти 
се и пла ши ти (се). Спро ве де на ана ли за омо гу ћа ва јој да ис так не сле де ће: „Чи ње ни ца 
да су основ не по став ке је зич ких ту ма че ња лек си ка ли за ци је и се ман ти за ци је гла го ла 
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стра хо ва ња са др жа не у де фи ни ци ји ко јом пси хо ло зи емо ци о нал ни ста тус екс пе ри-
јен се ра опи су ју не са мо као мен тал но већ и фи зич ко ста ње и од го ва ра ју ће емо цио-
нал но по на ша ње (Tre bje ša nin 2008: емо ци је), по твр ђу је ком пле мен тар ност је зич ких 
и пси хо ло шких ис тра жи ва ња“ (стр. 179). По твр ду овог ста ва ау тор ка на ла зи у је зич-
ким обра сци ма – страх ме је ~ (ја) осе ћам страх ~ (ја) стра ху јем – ко је ди рект но 
од ра жа ва ју сте пен кон тро ле над рад њом. По себ ну па жњу са ужег лин гви стич ког 
ста но ви шта На да Ар се ни је вић по све ћу је гра ма тич ким и функ ци о нал ним обе леж-
ји ма до пу на ових гла го ла бу ду ћи да су упра во оне ин ди ка то ри ак ту а ли зо ва ног зна-
че ња. На кон спро ве де не ана ли зе при ме ра из са вре ме ног је зи ка уз ува жа ва ње ре зул-
та та ди ја хро но усме ре них ис тра жи ва ња, ау тор ка за кљу чу је да до пу на у ге ни ти ву 
„сиг на ли зи ра ак ти ва ци ју зна че ња стра ха као не га тив ног емо ци о нал ног ста ња ини-
ци ра ног ван су бјек то ве кон тро ле и по др жа ног и под стак ну тог ње го вом ’ла тент ном 
ми шљу’“, до пу не фор ма ли зо ва не пред ло шким аку за ти вом „от кри ва ју, као при-
мар ну, се ман тич ку ком по нен ту стреп ње од не чег нео д ре ђе ног, на до ла зе ћег што 
до жи вља ва ча др жи у не из ве сно сти“. На осно ву ко ре ла ци је из ме ђу гра ма тич ких 
обе леж ја до пун ских кон сти ту е на та и њи хо вог функ ци о нал ног ста ту са ау тор ка 
утвр ђу је да бес пре дло шки ге ни тив оства ру је функ ци ју адвер би јал не до пу не узроч-
ног зна че ња, а пред ло шки аку за тив функ ци ју не пра вог објек та.

12. На обим ном кор пу су ори ги нал них и пре ве де них, или са мо ори ги нал них 
тек сто ва ЖЕЉ КО МАР КО ВИЋ у ра ду Екс пре сив ни гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је у срп-
ском и сло ве нач ком је зи ку (стр. 192‒202) ис пи ту је се ман тич ке и син так сич ке 
ка рак те ри сти ке гла го ла зу ри ти, пи љи ти, бу љи ти, бле ну ти, зи ја ти, чки љи ти (шки-
љи ти), зве ра ти и на гле да ти се, од но сно у сло ве нач ком str me ti, bol šča ti, bu lji ti, 
zi ja ti и na gle da ti se. Се ман тич ка ана ли за усме ре на је на ти по ве си ту а ци о не тем по-
рал не струк ту ре ових гла го ла и из два ја ње обе леж ја ре ле вант них за од ре ђи ва ње 
њи хо вог ме ста у се ман тич ком по љу ви зу ел не пер цеп ци је, а син так сич ка на фор-
ма ли за ци ју њи хо вих де сних ар гу ме на та, на осно ву че га је ау тор и мо гао из ра ди ти 
мре жу ме ђу је зич ких лек сич ких екви ва ле на та. Ка ко ау тор ис ти че, сви ови гла го ли 
сла жу се у срп ском су је зи ку с гла го лом гле да ти, као про то тип ским аген тив ним 
гла го лом ви зу ел не пер цеп ци је, од но сно и њи ма од ре ђе не си ту а ци је су не те лич ка 
до га ђа ња, да кле „динaмичке трajне ситуaциjе кojе под ра зу ме ва ју фи зич ку или мен-
тал ну ак тив ност без изрaженог ци ља, вр хун ца, одн. ис пу ње ња, чи јем престaнку 
не сле ди билo кaкaв не по сре дан рез ултaт или пре ла зак у не ко ста ње“. За раз ли ку 
од гл. гле да ти они у свој сем ски са др жај укљу чу ју и ди фе рен ци јал не се ме ’фа ци-
јал на екс пре си ја пер ци пи јен та /+/ʼ и ’упра вље ност по гле да /+/ ,̓ на чи јој је ак ту а-
ли за ци ји го вор ник ин сти сти ра ако ме сто де сног ар гу мен та оста ви не по пу ње но. 
Ти пич на фор ма ли за ци ја де сног ар гу мен та ових гла го ла је аку за тив с пред ло гом 
’у/v .̓ Го то во су ви шно ре ћи ко ли ко су ре зул та ти ова ко спро ве де них ана ли за вред ни 
за јед но је зич ну и дво је зич ну лек си ко гра фи ју.

13. Рад ЈА СМИ НЕ ДРА ЖИЋ Свој ства и ти по ви лек сич ких спо је ва – пре глед основ них 
уче ња (стр. 203–217) мо же се ква ли ко ва ти и као пре глед ни и као из вор ни на уч ни рад 
са истим оним обра зло же њем ко је је да то за рад Ми ли во ја Ала но ви ћа, и упра во 
сто га он и отва ра ме ста за не ко ли ко дру гих ра до ва (Ан то нић, М. Ај џа но вић, Ре дли, 
Штр бац). Ком плек сном фе но ме ну ко ло ка бил но сти пре ма Ја сми ни Дра жић тре ба 
при сту пи ти на осно ву па ра ме тра са др жин ских и струк тур них обе леж ја лек сич ких 
спо је ва, ко ја су под кон тро лом ти па ре а ли за ци је ис ка за (пи са ни/усме ни) и жан ров ских 
од ли ка тек ста (из ве шта ји, огла си, ко мен та ри, по слов на ко ре спон ден ци ја у пи са ном 
дис кур су, и по ле ми ке, ин тер вјуи у усме ном и пи са ном, те спон та ни раз го во ри у усме-
ном дис кур су). По ла зе ћи од Бур ге ро вог (Bur ger 1998) фра зе о ло шког спек тра ко ји 
по чи ва „ка ко на функ ци о нал ној ди стинк ци ји, тј. на ра зли ци пре ма до ми нант ном упо-
треб ном до ме ну (нпр. функ ци је у ко му ни ка тив ном ак ту, став го вор ни ка итд.), та ко 



285

и на лек сич ко-се ман тич ким осо бе но сти ма кон сти ту е на та (ау то ном ност, ком по зит ност 
и сл.), те на струк тур ној ор га ни за ци ји лек сич ког спо ја (гра ма тич ност се од но си на 
ва лен циј ски по тен ци јал лек се ма и њи хо ву оба ве зну ком пле мен ти за ци ју у за да тој 
фор ми)“, ау тор ка пре до ча ва ње го ву ти по ло ги ју ре фе рен ци јал них фра зе ма на при-
ме ру ен гле ског је зи ка, ко јој при кљу чу је по дат ке о зна чењ ским и струк тур ним ка-
рак те ри сти ка ма да тих ти по ва лек сич ких спо је ва у срп ском је зи ку, што под ра зу ме ва 
и уво ђе ње од го ва ра ју ћег тер ми но ло шког ре ги стра. Иден ти фи ка ци јом струк тур ног 
ти па, те се ман тич ком ана ли зом да тог лек сич ког спо ја у раз ли чи тим је зи ци ма би ће 
мо гу ће спро ве сти и лин гво кул ту ро ло шку ана ли зу, што је по ау тор ки очи глед но је дан 
од крај њих ци ље ва њи хо вог ис пи ти ва ња, бу ду ћи да кул тур но усло вље на ко но та ци-
ја уно си „но ву ни јан су ин тер пре та ци је је зич ких је ди ни ца као не вер бал них ко до ва, 
сте ре о ти па, на ро чи то ка да је у пи та њу ди стинк ци ја ко ло ка ци ја – иди ом“.

14. Рад При ло шке лек се ме као ин ди ка то ри зна че ња из не над ног по ја вљи ва ња 
у вре ме ну (стр. 143–159) ИВА НЕ АН ТО НИЋ још је дан је њен вре дан при лог про у ча ва-
њу ка те го ри је тем по рал но сти у срп ском је зи ку (уп. при ло же не би бли о граф ске по-
дат ке). На обим ном кор пу су на ра тив ног дис кур са у де ли ма Иве Ан дри ћа ау тор ка 
ис пи ту је ди стри бу ци ју при ло га из не на да, од јед ном, од је дан пут, на је дан пут, на јед-
ном, од је да ред, на гло, нео че ки ва но, не пред ви ђе но и на пра сно као де тер ми на то ра 
ре че нич не пре ди ка ци је у за ви сно сти од па ра ме тра гла гол ског ви да, гла гол ског вре-
ме на и гла гол ске си ту а ци је, или, из угла те о ри је ко ло ка ци ја, гра ма тич ке ко ло ка ци је 
где је по ја ва се кун дар ног ко ло ка та усло вље на гра ма ти ка ли зо ва ним па ра ме три ма 
ви да и вре ме на гла го ла и гла гол ском си ту а ци јом. Па жње су вред ни пре ци зно пре-
до че ни кван ти та тив ни по да ци, на при мер: при лог од јед ном ја вља се у по сма тра ном 
кор пу су у 207 при ме ра што чи ни 69,5%) укуп ног кор пу са од 298 при ме ра; по уче-
ста ло сти упо те бе за њим сле де при ло зи на гло (46/298 = 15,4%), нео че ки ва но (30/298= 
10%) и из не на да (10/298 = 3,4%), док су сви оста ли ре ги стро ва ни са ми ни мал ним 
бро јем по твр да. Исто та ко па жње су вред ни и пре ци зно пре до че ни на ла зи о аспе-
кат ској и тем по рал ној кон фи гу ра ци ји пре ди ка та под врг ну тог де тер ми на ци ји при ло-
гом: при лог од јед ном, на при мер, ја вља се као де тер ми на тор пер фек тив ног гла го ла 
у 178 при ме ра (85,9%), а им пер фек тив ног у 29 (14%), при то ме су од 178 при ме ра 
пер фек тив них пре ди ка та 82 (46%) у ао ри сту и пер фек тив ном пре зен ту, а 87 (48,9%) 
у пер фек ту, док је пре о ста ли број при ме ра у плу сквам пер фек ту или по тен ци ја лу. 

15. Рад МИ ЛА НА АЈ ЏА НО ВИЋ Струк ту ра срп ских ге о граф ских тер ми на стра-
ног по ре кла (стр. 249–264) дру ги је по ре ду ов де при ка за них ра до ва ко ји ма рад 
Ја сми не Дра жић отва ра ме сто. На осно ву кри те ри ја струк ту ре Ај џа но вић из два ја 
12 ти по ва би ном них и по ли ном них тер ми но ло шких из ра за са нај ма ње јед ном ком-
по нен том стра ног по ре кла: I. при дев + име ни ца (ге о мор фо ло шки ци клус, струк-
тур но-де ну а да ци о ни ре љеф), са 871 по твр дом у кор пу су од 1048 је ди ни ца, и са 437 
раз ли чи тих при де ва у функ ци ји се кун дар ног ко ло ка та; II. име ни ца + при дев (ланд-
шафт ге о граф ски), са са мо де вет по твр да; III. име ни ца + име ни ца (Г јд./мн.) (ин вер-
зи ја ре ље фа, ге о гра фи ја тла), са укуп но 90 по твр да; IV. име ни ца + (при дев + име-
ни ца) (ба сен реч ног, сли ва зо на острв ских лу ко ва), са 13 по твр да; V. при дев + (при дев 
+ име ни ца) (гла ци јал ни еро зив ни об ли ци, троп ске су ве шу ме) са 18 по твр да; VI. Са 
два под ти па: при дев + (име ни ца + име ни ца (Г јд./мн.)) (абра зи о ни об ли ци ре ље фа) 
и при дев + име ни ца + име ни ца (Г јд./мн.) (ади ја бат ски гра ди јент тем пе ра ту ре), са 
укуп но 20 по твр да; VII. име ни ца + (име ни ца [Г јд.] + име ни ца [Г јд.]) са са мо јед ном 
по твр дом ‒ ано ма ли ја си ле те же; VI II име ни ца + (име ни ца [Г јд.] + и + име ни ца 
[Г јд.]) (ам пли ту да пли ме и осе ке), са са мо две по твр де; IX. (при лог + при дев) + име-
ни ца (ар хе о ло шки ста тич на пе ћи на, пе ри од ски пла вље но по ље) са че ти ри по твр де; X. 
(при дев + име ни ца) + (при дев + име ни ца [Г јд.]) са са мо јед ном по твр дом ‒ мон сун ска 
кли ма уме ре них ши ри на; XI. при дев + име ни ца + име ни ца + име ни ца (Гјд.) та ко ђе са 



са мо јед ном по твр дом ‒ хип со ме триј ски ме тод при ка зи ва ња ре ље фа; XII. име ни ца + 
пред лог + име ни ца, са јед ном по твр дом ‒ де фо р ма ци је на кар ти. Ов де су на ве де ни сви 
из дво је ни струк тур ни ти по ви у ре ги стру ге о граф ских тер ми на бу ду ћи да при ме ње ни 
кри те ри ји мо гу по слу жи ти као обра зац за кла си фи ка ци ју и у дру гим ре ги стри ма.

16. Рад ЈЕ ЛЕ НЕ РЕ ДЛИ Екс пли ка тив не но ми нал не син таг ме у се ман тич ком 
по љу ква ли фи ка тив но сти (стр. 218–231), ура ђен на обим ном кор пу су са вре ме них 
књи жев них де ла, не ко ли ко струч них мо но гра фи ја и но вин ских пор та ла, као и на 
Елек трон ском кор пу су срп ског је зи ка, по све ћен је про бле му ко ји се у струч ној 
ли те ра ту ри нај че шће свр ста ва у до мен се ман ти ке па де жа, а ко ји би се, са гле дан из 
уне ко ли ко дру га чи је пер спек ти ве, мо гао ис пи ти ва ти и у окви ру те о ри је ко ло ка-
ци ја, бу ду ћи да се да то зна че ње ре а ли зу је са мо у спо ју са дру гом лек се мом. Реч је 
о би но ми нал ним кон струк ци ја ма N1+N2gen у ко ји ма, ка ко ау тор ка ис ти че, „ге ни-
тив ни ре фе рент, ко ји има кон крет ни је зна че ње, кон кре ти зу је управ ну лек се му 
не до вољ но од ре ђе не се ман ти ке“. Ау тор ка из два ја три под ти па ових кон струк ци ја: 
(1) пре зен та тив, са име ни ца ма знак, сим бол, ат мос фе ра, оби чај, моћ и ста ње на 
по зи ци ји N2 (знак јед на ко сти, моћ тран сфор ма ци је, те о ре ти чар ве ро ват но ће); (2) 
кла си фи ка тив, где се „ква ли фи ка тив но зна че ње ак ту а ли зу је пре ко ус по ста вља ња 
еква тив ног од но са из ме ђу чла но ва син таг ме“ (по глед блуд ни ка, ср це Оби ли ћа, 
осмех за до вољ не же не); (3) пер цеп тив, где се ква ли фи ка ци ја за сни ва на чул ним 
ути сци ма (бо ја др ве та, шум oтвaрaњa врaтa, ми рис ру жа, укус изврснe чoкoлaдe).

17. Рад ГОР ДА НЕ ШТР БАЦ Фи зич ке осо би не чо ве ка у срп ској фра зе о ло ги ји (стр. 
277–297) свр стан је на по след ње ме сто у при ка зи ва њу ра до ва о лек сич ким спо је-
ви ма на осно ву сте пе на иди о ма тич но сти по ко јем се кор пус од 120 фра зе о ло ги за-
ма, ек сер пи ра них из Фра зе о ло шког рјеч ни ка хр ват ско га или срп ског је зи ка Јо си па 
Ма те ши ћа, Речникa срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка и Реч ник срп ско хр ват ског 
књи жев ног и на род ног је зи ка, раз ли ку је од до са да при ка за них ра до ва из истог 
бло ка. Овај рад исто вре ме но да је и по дат ке ре ле вант не за лин гво кул ту ро ло шку 
ана ли зу и пред ста вља до бру осно ву за упо ред на и кон тра стив на ис тра жи ва ња 
бли ских од но сно уда ље них кул тур них и је зич ких за јед ни ца; у срп ској кул тур ној 
и је зич кој за јед ни ци нај ва жни ја су, пре ма ау тор ки ним на ла зи ма, сле де ћа те ле сна 
свој ства: де бљи на, ле по та/ру жно ћа, бо ја ли ца и дру гих де ло ва те ла, здрав стве но 
ста ње и ста ро сно до ба. По ред фра зе о ло ги за ма ко ји ма се ис ка зу ју ова свој ста ва 
ау тор ка ис пи ту је и ка ко се у срп ском је зи ку фра зе о ло ги зми ма из ра жа ва ју сна га 
чо ве ка, ве шти не ко ји ма рас по ла же, ње го ва фи зи о ло шка ста ња, те ви си на и др жа ње 
те ла. У овој ску пи ни фра зе о ло ги за ма нај че шћи су они са при дев ском реч ју као 
управ ним чла ном и по ред бе ном струк ту ром као за ви сним (43%) ‒ цр вен као рак, 
ру жан као ђа во; са гла го лом као управ ном реч ју и по ред бе ном кон струк ци јом или 
пред ло жно-па де жном кон струк ци јом као за ви сним чла ном укуп но је 31% ‒ ис кри-
ви ти се као па ра граф, има ти две ле ве но ге, пу ца ти од здра вља; ре че нич ни фра-
зе о ло ги зми за сту пље ни су у 13,5% при ме ра ‒ не би не ко не ко ме ни орах из ру ку 
узео, на по ред не или за ви сне име нич ке син таг ме у 8,5% при ме ра ‒ кост и ко жа, 
ста ре ко сти; по ред бе не кон струк ци је или кла у зе као са мо стал не фра зе о ло шке 
је ди ни це у 4% при ме ра ‒ као да је кроз оџак про шао, као од бре га од ва љен.

18. У дру ги блок дру ге ис тра жи вач ке те ме 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 укљу чу ју се ра до ви Гор-
да не Шта сни, Ду шан ке Ву јо вић и Ду шан ке Зве кић-Ду ша но вић, при че му се дру ги 
и тре ћи де лом укљу чу ју и у праг ма тич ка ис тра жи ва ња. ГОР ДА НА ШТА СНИ у ра ду 
Лич на име на на ста ла суп стан ти ви за ци јом (232–248) кон ста ту је да је у оно ма стич-
ком си сте му кон вер зи ја, а са мим тим и суп стан ти ви за ци ја про дук ти ван твор бе ни 
про цес, по себ но у ста ри јем је зи ку. У гра ђи из Реч ни ка лич них име на код Ср ба (1977) 
Ми ли це Гр ко вић и Срп ског име но сло ва (2001) Ве ли бо ра Ла за ре ви ћа Гор да на Шта-
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сни из два ја две ве ли ке гру пе: (1) име на стра ног по ре кла, нај че шће грч ког, мор фо фо-
нол шки адап ти ра на али не и кал ки ра на, де ри ви ра на од при де ва ко ји ма се озна ча ва-
ју хри шћан ске вр ли не, чо ве ко ва уну тра шња ста ња, рас по ло же ња и ин те лек ту ал на 
свој ства; ова име на у грч ком је зи ку мо гла су, ка ко ау тор ка прет по ста вља, под ста ћи 
исте де ри ва ци о не про це се у срп ском оно ма сти ко ну; (2) име на из ве де на од се кун-
дар но про стих или из ве де них при де ва до ма ћег по ре кла. Де таљ но спро ве де на ана-
ли за по ка за ла је да „функ ци ју мо ти ва то ра има ју при де ви ко ји ма се озна ча ва ју оп шта 
по зи тив на пси хич ка и ка рак тер на свој ства и се ман тич ки бли ске осо би не (благ, 
бла жен; до бар; ми ли, дра ги; ве ран; че дан; ми ран; тих; љу бак; ве сео; ра дан; сла ван); 
од при де ва ко ји ма се озна ча ва не га тив на осо би на из во де се са мо име на за штит ног 
ка рак те ра. Чи ње ни ца да са ма ау тор ка из два ја две гру пе ‒ име на стра ног и име на 
до ма ћег по ре кла сво је вр сни је по зив за да ља упо ред на про у ча ва ња оно ма сти ко на 
у окви ру исто риј ски бли ских кул тур них и вер ских за јед ни ца.

19. Пр ви део ра да ДУШAНКЕ ВУJOВИЋ Нoвe дoмaћe рeчи у пoлитичкoм жaргo-
ну (стр. 265–276) увод ног је, те о риј ско-ме то до ло шког ка рак те ра у ко јем де фи ни ше 
нео ло ги зме као ре чи или зна че ње ре чи „ко је се по ја ви ло у вре мен ском окви ру од 
по след њих два де се так го ди на и ко је се ра ши ри ло у упо тре би али још увек ни је 
оп ште при хва ће но“, те пре до ча ва по те шко ће у од ре ђе њу нео ло ги за ма у срп ском 
је зи ку, иза зва не њи хо вим не ре дов ним и не си сте мат ским ре ги сто ва њем у реч ни-
ци ма. У дру гом де лу ра да ау тор ка пре до ча ва ре зул та те се ман тич ке и де ри ва ци о не 
ана ли зе иза бра них при ме ра нео ло ги за ма из по ли тич ког жар го на, на ста лих на кон 
уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма 1990. го ди не. На осно ву твор бе ног ме ха ни зма 
или/и твор бе не осно ве ау тор ка из два ја три гру пе нео ло ги за ма: (1) твор бе на осно ва 
вер зал на скра ће ни ца на зи ва по ли тич ке пар ти је, твор бе ни ме ха ни зам су фик са ци ја 
(ДС – ДС-овац, де е со вац; ДС-ов, Де е сов; ДС-ов ски, де е сов ски; ПУПС– ПУПС-oвци, 
пупсoвци; ПУПС-oв, пупсoв; ПУПС-oвски, пупсoвски); (2) твор бе на осно ва вла сти-
тог име на или пре зи ме, или вер зал на скра ће ни ца, твор бе ни ме ха ни зам су фик са-
ци ја или/и пре фик са ци ја (слoб- (< Сло ба) – сло бист, сло би зам; Да чић – Да чи ће вац/
да чи ће вац; ан ти да чи ће вац; ДОС – до си зам); (3) твор бе ни ме ха ни зам сли ва ње (ДОС, 
Осман ли је – досмaнлија). По себ ну гру пу чи не се ман тич ки нео ло ги зми (на пред њак 
– члан Срп ске на пред не стран ке, ли гаш – члан Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не, 
пре ле тач – чо век ко ји се ’се ли, пре ле ћеʼ из јед не у дру гу по ли тич ку стран ку.

20. У ра ду Из лек сич ке ин тер фе рен ци је у ма ђар ско –срп ском дво је зич ју ДУ ШАН-
КА ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ ана ли зи ра гре шке на лек сич ком ни воу у пи сме ним за да ци ма 
и у го во ру уче ни ка ви ших раз ре да основ не шко ле чи ји је ма тер њи је зик ма ђар ски, 
а ко ји по ха ђа ју на ста ву срп ског као не ма тер њег је зи ка. Ана ли зом су об у хва ће не 
гре шке у твор би ре чи, нај че шће иза зва не (1) пре сли ка ва њем мо де ла из ма тер њег 
је зи ка (ис шмин ка ти се: ki-/iz-); (2) из бо ром нео д го ва ра ју ћег пре фик са или су фик са 
из фон да не ма тер њег је зи ка (по гле да ти уме сто угле да ти, по ко па ти уме сто око-
па ти, спр жи ти уме сто ис пр жи ти; ба ле тан ка уме сто ба ле ри на); (3) кал ки ра њем 
(се ло дан уме сто дан се ла пре ма fa lu nap); (4) нео д го ва ра ју ћим из бо ром бли ско знач-
них лек се ма (хо да ти уме сто ићи, ра ди ти уме сто пра ви ти) што по не кад де лу је и 
као је зич ка кре а тив ност (Ми смо се на шли на мо ру (...). То је би ла љу бав на пр ва 
на ће ња). По ред ин тер фе рен ци је ма тер њег на не ма тер њи је зик ау тор ка је за бе ле-
жи ла и при ме ре ин тер фе рен ци је стра ног је зи ка на не ма тер њи, у пр вом ре ду у 
ор то гра фи ји. Ана ли за гре ша ка на ода бра ном узор ку по твр ди ла је да је ме ха ни зам 
при ме не прет ход но на у че них пра ви ла у ма тер њем, не ма тер њем или стра ном је зи-
ку чест и на лек сич ком ни воу, ко ји по сред но од ра жа ва и на пре до ва ње у усва ја њу 
не ма тер њег је зи ка у до ме ну сег мен та ци је де ри ви ра них лек се ма и при ме не усво је-
них де ри ва ци о них обра за ца на но ве при ме ре. И у овом слу ча ју ис пи ти ва ње гре-
ша ка у усва ја њу дру гог је зи ка усме ре но је и на по бољ ша ње на став них ме то да.
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21. На осно ву ан ке ти ра ња 97 ис пи та ни ка ро ђе них у Вој во ди ни, а по де ље них 
у че ти ри ста ро сне гру пе (сред њо школ ци, сту ден ти, мла ђи брач ни па ро ви до 35 го-
ди на ста ро сти, ста ри је осо ве, од 53 до 75 го ди на) НА ТА ША КИШ у ра ду Со ци о лин гви-
стич ка ана ли за не ких аспе ка та фа тич ке функ ци је је зи ка (стр. 298–312) ана ли зи ра 
упо тре бу лич них за ме ни ца 2. л. јед ни не и мно жи не и од го ва ра ју ћих на зи ва за срод-
ни ке у си ту а ци ји обра ћа ња и осло вља ва ња да би утвр ди ла ка кви се од но си ус по-
ста вља ју ме ђу бли ским срод ни ци ма – од но си со ли дар но сти или ста ту сне раз ли ке, 
што пот кре пљу је ве ли ким бро јем при ме ра и та бе лар ним при ка зи ма ква ли тив них 
и кван ти тив них по да та ка. Ау тор ка кон ста ту је да се од нос со ли дар но сти ус по ста-
вља уну тар уже по ро ди це у окви ру свих ста ро сних гру па ис пи та ни ка, те да са мо 
ста ри ји ис пи та ни ци са ро ди те љи ма сво јих ро ди те ља ус по ста вља ју од нос ста ту сне 
раз ли ке, иа ко се и са ми од но си оце њу ју као бли ски; од нос со ли дар но сти ус по ста-
вља се у 90% и у ши рој по ро ди ци, а од нос ста ту сне раз ли ке са мо у 10% и то на 
осно ву раз ли ке у го ди на ма или ма њег сте пе на бли ско сти; са срод ни ци ма сте че ним 
бра ком нај че шће се ус по ста вља од нос ста ту сне раз ли ке, а од нос со ли дар но сти обич-
но са мо у слу ча ју исте ге не ра циј ске при пад но сти. С об зи ром на ва лид ност иза бра-
них па ра ме та ра по да ци до би ве ни у овом ис тра жи ва њу по де сни су за ком па ра тив на 
ис тра жи ва ња.

22. СТРА ХИ ЊА СТЕ ПА НОВ рад Оглед из тек сту ал не праг ма ти ке: на при ме ру 
увод ни ка по ста вља, ка ко на сло вом ис ти че, у оквир тек сту ал не праг ма ти ке, а уже 
мо ду лар не те о ри је. Текст од ре ђу је основ ном је ди ни цом је зич ке ко му ни ка ци је, те 
га као ком плек сну ило ку ци о ну је ди ни цу раш чла њу је на по је ди нач не ило ку ци о не 
сег мен те да би утвр дио ка ко се они улан ча ва ју и ка ко фор ми ра ју текст, од но сно да 
би, по ла зе ћи од про стих го вор них чи но ва, ре кон стру и сао гло бал ни го вор ни чин као 
но си о ца цен трал не ило ку ци је. Ана ли зу спро во ди у не ко ли ко ко ра ка на при ме ру 
јед ног увод нич ког члан ка из НИН-а: из два ја ње про по зи ци ја и утвр ђи ва ње њи хо ве 
ило ку ци је, утвр ђи ва ње ма кро и ло ку ци је на осно ву кон гру ент но сти се ман тич ког и 
ило ку ци о ног ни воа, про ве ра ис пу ње но сти усло ва на осно ву ко јих адре сат мо же 
по др жа ти при мар ни циљ, те, да ље, раз два ја ње до ми ни ра ју ће ило ку ци је и до ми ни-
ра ју ћег ци ља и суп си ди јар не ило ку ци је и суп си ди јар ног ци ља чи ме по сти же лак-
ше по ве зи ва ње се ман тич ких са др жа ја, од но сно про по зи ци ја, при кљу чу ју ћи при 
то ме ана ли тич ком по ступ ку пре ци зно ура ђе не ди ја грам ске при ка зе. Спро ве де на 
ана ли за омо гу ћи ла му је да за кљу чи (1) да су од но си из ме ђу ило ку ци ја, као и про-
по зи ци ја, си стем ски уре ђе ни, те сто га јед на ило ку ци ја мо же би ти и суп си ди јар на 
и до ми ни ра ју ћа, али не при том и истог сте пе на; (2) да по ред вер ти кал не раш чла-
ње но сти по сто ји и хо ри зон тал на, ко ја под ра зу ме ва раз ли ку у бро ју се па рат них 
ило ку ци ја истог ре да, ме ђу ко ји ма се ус по ста вља од нос ко ор ди ни ра но сти; (3) та кви 
од но си по ка зу ју да је (циљ но-)ило ку ци о на схе ма не ког тек ста за пра во струк ту ра 
раз ли чи тих од но са под ре ђе но сти го вор них чи но ва и хо мо функ ци о нал но сти тек ста.

23. Крат ки при ка зи по је ди нач них ра до ва са 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 до зво ља ва ју да се 
из ве де јед на оп шта оце на: од ли ка свих ра до ва је те о риј ска за сно ва ност, ме то до ло шка 
до след ност и кор пу сно ис тра жи ва ње, а по је ди них те мат ско-ме то до ло шка по ве за-
ност, на осно ву че га се сам про је кат мо же ви со ко ран ги ра ти, а ра до ви вред но ва ти 
као зна чај ни.

Др Ве ра Ва сић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи лозофски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

vva sic021@gmail.com
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ПО ГЛЕД У РИ ЗНИ ЦУ ВО ЋАР СКЕ ЛЕК СИ КЕ 
И ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ

(Не ђо Јо шић.Во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском је зи ку. 
Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2016, 219 стр.)

1. У окви ру еди ци је Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ већ три-
на ест го ди на об ја вљу ју се ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де них у скло пу на уч них 
про је ка та чи ји је но си лац Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ. Ова еди ци ја об у хва та 
нај ши ру про бле ма ти ку срп ског је зи ка, ка ко књи жев ног та ко и на род ног, у про шло-
сти и у са да шњо сти. Лин гви стич ку јав ност ово га пу та об ра до ва ла је књи га бр. 24, 
под на сло вом Во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском је зи ку, чи ји је ау тор др 
Не ђо Јо шић, са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ и ре дак тор Реч ни ка срп-
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (Реч ни ка СА НУ). Ово де ло на ста ло је 
као пре ра ђе на и до пу ње на вер зи ја док тор ске ди сер та ци је ау то ра, ко ја је под истим 
на сло вом од бра ње на ок то бра 2013. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та.

2. Струк ту ра мо но гра фи је је сле де ћа – на по чет ку се на ла зи Увод (стр. 1–7), 
а за тим је во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја об ра ђе на у три по гла вља: Пре глед 
во ћар ске лек си ке (на ма те ри ја лу во ћа ка ста бла ши ца из фа ми ли је Ro sa ce ae) (стр. 
9–36), По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: лек сич ко-се ман тич ки при ступ (стр. 37–107) и 
По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: твор бе ни пре глед (стр. 109–128). Ова по гла вља да ље 
су раз де ље на на пот по гла вља, а на кра ју је дат и ис цр пан За кљу чак (стр. 129–142), 
та ко ђе ра сло јен на це ли не, ко је пра те струк ту ру ра да. На кон за кључ них на по ме на, 
при до да ти су још и ре зи меи на срп ском (стр. 143–145) и ен гле ском је зи ку (стр. 
146–148), оби ман спи сак ре ле вант не ли те ра ту ре (стр. 149–157), имен ски ре ги стар 
(стр. 215–217) и би о гра фи ја ау то ра (стр. 219). По себ но је зна чај но ис та ћи оде љак 
Ин декс на род них на зи ва во ћа ка (с ло ка ци јом и при мје ри ма) (стр. 159–214), о ко јем 
је ис црп ни је би ти ре чи у тач ки 8.

3. На кон увод не ре чи, у Уво ду су да те че ти ри це ли не. У Оп штим на по ме на ма 
(стр. 1–2) ау тор пру жа кра так пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња на род не тер ми-
но ло ги је код Ср ба и за тим од ре ђу је је зич ки аспект на род ног во ћар ства као пред мет 
свог ис тра жи ва ња, одн. на ја вљу је да у да љем ра ду сле ди ана ли за лек се ма из лек-
сич ко-се ман тич ке гру пе вр ста воћ ке, као и лек сич ких је ди ни ца ко је има ју ста тус 
тер ми на. Бу ду ћи да је Вук Сте фа но вић Ка ра џић до по ја ве мо но гра фи је др Не ђе 
Јо ши ћа дао нај и сцрп ни ји и нај це ло ви ти ји пре глед срп ске на род не во ћар ске лек си ке, 
са свим је ра зу мљи во што је је дан оде љак по све ћен Во ћар ској лек си ци и тер ми но-
ло ги ји у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку (стр. 2–5). Ау тор у ње му при ка зу је осо бе но сти 
ове лек сич ко-се ман тич ке гру пе у Ву ко вој Рјеч ни ку, по себ но из два ја ју ћи по ступ ке 
ко је је Вук ко ри стио при об ра ди на род них на зи ва за по је ди нач не вр сте во ћа ка. На-
ред но пот по гла вље, Кор пус и опис гра ђе (стр. 5–6), до но си по дат ке о из во ри ма ко је 
је ау тор ко ри стио – по ред Реч ни ка СА НУ, у об зир је узе то још два де се так де ла 
на уч ног и пу бли ци стич ког сти ла – у пи та њу су раз ли чи ти реч ни ци, ен ци кло пе ди је, 
при руч ни ци, ди ја лек то ло шке и др. сту ди је, пе ри о ди ка итд. У одељ ку Ци ље ви ана-
ли зе и те о риј ско-ме то до ло шке по став ке (стр. 6–7) из не ти су за да ци ко је ја сно пра-
ти струк ту ра на ред них по гла вља, чи ме је омо гу ће но пре глед но и пре ци зно пра ће ње 
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са мог тек ста. Као свој пр ви циљ ау тор по ста вља осве тља ва ње се ман тич ке струк-
ту ре, ме ха ни за ма по ли се ми је и њи хо вих функ ци ја, уло гу ана ли зи ра не лек сич ко-се-
ман тич ке гру пе у де ри ва ци ји, као и ње но ме сто у фра зе о ло ги ји и оно ма сти ци. При-
ли ком оства ри ва ња ових ци ље ва др Не ђо Јо шић слу жио се ме то дом ком по нен ци јал не 
ана ли зе. Дру ги, и основ ни циљ ове сту ди је је сте си сте ма ти зо ва ње це ло куп не лек-
сич ко-се ман тич ке гру пе и ње но раз вр ста ва ње у низ се ман тич ких ка те го ри ја. Тре ћи 
циљ под ра зу ме вао је пру жа ње ја сне пред ста ве о твор бе ним сред стви ма и твор бе-
ним ти по ви ма ана ли зи ра не гра ђе.

4. Пр во по гла вље, Пре глед во ћар ске лек си ке (на ма те ри ја лу во ћа ка ста бла-
ши ца из фа ми ли је Ro sa ce ae), раз де ље но је на Увод не на по ме не (стр. 9–12) и пет 
це ли на. У увод ном де лу ау тор нај пре пред став ња ше мат ски при каз ста бла ши ца 
(ви ше го ди шњих ка ле мље них и не го ва них во ћа ка) и ис ти че ка ко се у ана ли зи усред-
сре дио на воћ ке ста бла ши це из фа ми ли је Ro sa ce ae (ру жа), бу ду ћи да је у пи та њу 
нај ши ра фа ми ли ја ко ја об у хва та го то во све ва жни је воћ ке кон ти нен тал ног под не-
бља срп ске ет нич ке те ри то ри је. Оде љак Воћ ке из фа ми ли је Ro sa ce ae и њи хо ви 
на зи ви (стр. 12–21) са др жи кра так опис во ћа ка из по ро ди це ру жа, као и њи хо ву 
кла си фи ка ци ју по по ре клу: у до ма ћу (сло вен ску) лек си ку свр ста не су ја бу ка, кру-
шка, тре шња и ви шња, у лек си ку тур ског по ре кла ба дем, кај си ја, зер де ли ја и му-
шму ла, а у лек си ку ла тин ског по ре кла ду ња, бре сква и шљи ва. У на ред ној це ли ни, 
Мје сто во ћа ка у пре да њу и кул ту код Ср ба (стр. 21–23), ау тор кла си фи ку је воћ ке 
из фа ми ли је Ro sa ce ae пре ма уло зи ко је оне има ју у пре да њу и кул ту код Ср ба, те 
та ко из два ја им по зант ну уло гу ја бу ке, ва жну уло гу кру шке, спо ра дич ну уло гу шљи ве, 
тре шње, ви шње и ду ње, и као и воћ ке без уло ге – бре скву, ба дем, кај си ју, зер де ли ју 
и му шму лу. При каз ви ше знач но сти во ћар ске лек си ке пред ста вљен је у пот по гла вљу 
Оп шта во ћар ска лек си ка: по ли се ман тич ка струк ту ра ва жни јих лек се ма (стр. 
23–28). Ау тор ов де за па жа да ве ћи на лек се ма из ана ли зи ра не лек сич ко-се ман тич-
ке гру пе зна са мо за основ на зна че ња. Ипак, ва жни је лек се ме из ове гру пе ( ја бу ка, 
кру шка, шљи ва, а уз њих и ба дем) има ју раз ви је ну по ли се ман тич ку струк ту ру, 
чи ја су но ва зна че ња углав ном мо ти ви са на не ком осо би ном воћ ног пло да. У одељ ку 
Мје сто во ћар ске лек си ке у фра зе о ло шком си сте му срп ског је зи ка (стр. 28–31) ау тор 
из два ја лек се ме ко је се ја вља ју ме ђу кон сти ту ен ти ма фра зе о ло шких кон струк ци ја 
– ја бу ка, кру шка, шљи ва, тре шња и ду ња(нп р. ја бу ка не па да да ле ко од ста бла, 
че ка ти кру шке на вр би, вра ћа ти шљи ве за бра шно, зо ба ти тре шње (с ким), ве ну-
ти као ду ња). По след њу це ли ну о овом по гла вљу чи ни оде љак Уло га во ћар ске 
лек си ке у де ри ва ци ји и оно ма сти ци (стр. 31–36). Као осно вин ска лек си ка лек сич ког 
фон да срп ског је зи ка, за па жа ау тор, ре чи из ове гру пе уче ству ју у гра ђе њу ве ли ког 
бро ја из ве де ни ца, углав ном име ни ца и при де ва. У ве зи са уло гом овог лек сич ког 
сло ја у оно ма сти ко ну, из дво је ни су ан тро по ни ми Ви шња, Ду ња и Ја бу ка или Ја бу-
чи ца, као и број ни то по ни ми (Ја буч је, Тре шње во, Ду њак итд.).

5. Нај о бим ни је по гла вље у овој мо но гра фи ји но си на слов По је ди нач ни на зи ви 
во ћа ка: лек сич ко-се ман тич ки при ступ. По ред Увод них на по ме на (стр. 37–41), из-
дво је на су три одељ ка: Воћ ни плод и ње го ва оби љеж ја (стр. 42–89), Оно ма стич ки 
еле мен ти у на зи ви ма во ћа ка (стр. 90–100) и Лек се ме без ја сне мо ти ви са но сти 
(стр. 101–107), ко ји су да ље по де ље ни на под о дељ ке. 

5.1. У окви ру пр вог одељ ка, ау тор го во ри о бо ји по ко жи це пло да (стр. 42–53), 
те из два ја воћ ке бе ли ча стих (нпр. бје ли јан ка), жу тих (жућ ка стих) (нпр. во ско ва ча), 
пла ви ча стих (нпр. мо дру ља), зе ле них (нпр. зе ле ни ка), сив ка стих (нпр. си јер ка), 
цр ве них (ру ме них) (нпр. ру жи чар ка), там них (за га си тих) (нпр. арап ка) и ша ре них 
пло до ва (нпр. пе ру ша). У да љем тек сту опи са ни су об лик и ве ли чи на пло да (стр. 
54–61), као и ње гов укус (стр. 62–66) и ми рис (стр. 67–69), са ше мат ским при ка зом 
на зи ва во ћа ка ко ји су мо ти ви са ни овим осо би на ма пло да. Ау тор за тим ана ли зи ра 
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струк ту ру пло да (стр. 70–78), опи су ју ћи воћ ке чи ји су на зи ви мо ти ви са ни чвр сто-
ћом пло да (нпр. ка ме ња ча), бра шна во шћу пло да (нпр. кра вај ка), во де ним (млеч ним 
или соч ним) пло дом (нпр. во де ња ра), ма сле ним (нпр. зеј тин ли ја) и гњи лим пло до-
ви ма (нпр. ог њи ла ча). У ве зи са вре ме ном са зре ва ња (стр. 79–85), из дво је не су вре-
мен ске на зна ке оп ште при ро де (нпр. зи мац), цр кве ни пра зни ци (нпр. бо жић ни ца), 
као и вре ме са зре ва ња по љо при вред них кул ту ра (нпр. зо бе ни ка). По след ња це ли-
на у овом одељ ку по све ће на је оста лим спо ра дич ним обе леж ји ма пло да (стр. 86–89), 
ме ђу ко ји ма ау тор из два ја спо ра дич не ка рак те ри сти ке по ко жи це пло да и спо ра дич-
не осо би не мор фо ло ги је и струк ту ре пло да.

5.2. Дру ги оде љак раз де љен је на три оно ма стич ке гру пе. Пр ву чи не ан тро-
по ни ми (стр. 90–91) и ау тор за па жа ка ко су ан тро по ни миј ске осно ве у срп ској 
во ћар ској те ми но ло ги ји пра ва рет кост (нпр. ада мов ка). Дру га, не што обим ни ја 
оно ма стич ка гру па, об у хва та ти ту ле и зва ња (стр. 92–94) (нпр. ка дун ка), док је 
нај број ни ји ше мат ски при каз во ћар ских на зи ва с то по ни мом у осно ви (стр. 95–100) 
(нпр. кња жев чан ка).

5.3. У тре ћем одељ ку из дво је не су две ску пи не. Пр ву чи не лек се ме не до вољ но 
ја сне мо ти ви са но сти и ау тор ов де свр ста ва на зи ве во ћа ка чи ји се то вр бе ни еле мен-
ти мо гу утвр ди ти и чи ји се фор мал ни склоп дâ раш чла ни ти, али оста је не до вољ но 
ја сно ка кав је се ман тич ки са др жај та квих де ри ва та (нпр. гра бо ва ча, дре нов ка, пе-
тла ча, бу да ли на, кр стац итд.). Дру гој ску пи ни при па да ју лек се ме без ја сне мо ти-
ви са но сти (нпр. ба ра ти на, га ла ма та, је рал ма, лу пи ја, пи си на и др.).

6. Де ри ва то ло шке ка рак те ри сти ке во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је др Не ђо 
Јо шић опи сао је у тре ћем по гла вљу По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: твор бе ни пре глед. 
По ред оп штих на по ме на (стр. 109–112) у ви ду про бле ма ти ке иден ти фи ка ци је осно-
ве, су фиксâ и од ре ђи ва ња гра ни це на мор фем ном ша ву осно ве и су фик са, ау тор 
из два ја оде љак Пре глед из ве де них лек се ма по су фик си ма (стр. 113–124). Ин вен тар 
из дво је них су фик са је ве лик – об у хва та 82 су фик са, од ко јих су нај про дук тив ни ја 
два: -ка (нпр. буд ми ка, кр стов ка, ни ко лај ка) и -ача/-ја ча (нпр. гув ња ча, лу бе ња ча, 
цр ве ња ча). У окви ру За вр шним раз ма тра ња (стр. 125–128) при ка за не су и про сте 
ре чи у во ћар ској тер ми но ло ги ји (нпр. рушт), се ман тич ко ва ри ра ње, дво ја ке мо гућ-
но сти твор бе, дру ги сте пен де ри ва ци је и уни вер ба ци ја, тј. сво ђе ње син таг мат ских 
фор ми на се ман тич ки екви ва лент не јед но чла не је ди ни це (нпр. вин ска кру шка → 
ви нар ка). 

7. У За кључ ку су да ти нај зна чај ни ји ре зул та ти ис тра жи ва ња у ве зи са оп штом 
во ћар ском ле ки ком (стр. 129–132), по је ди нач ним на зи ви ма во ћа ка и њи хо вом се-
ман ти ком (стр. 132–133), воћ ним пло дом и ње го вим обе леж ји ма (стр. 133–136), 
оно ма стич ким осо би на ма у име но ва њу во ћа ка (стр. 136–137) и твор бом и твор бе-
ним ти по ви ма (стр. 137–142).

8. По ред ис црп не лек сич ко-се ман тич ке и де ри ва то ло шке ана ли зе лек се ма из 
лек сич ко-се ман тич ке гру пе вр ста воћ ке, из у зет но вре дан део ове мо но гра фи је 
пред ста вља Ин декс на род них на зи ва во ћа ка (с ло ка ци јом и при мје ри ма). У окви ру 
овог одељ ка нај пре се на ла зи ис цр пан спи сак из во ра ко ји чи не кор пус ис тра жи ва-
ња, а за тим је дат бо гат ре ги стар гра ђе, са гра ма тич ким ква ли фи ка то ри ма, при ме-
ри ма и њи хо вом ло ка ци јом, ко ја об у хва та раз ли чи те кра је ве (Вр хо ви ну, око ли ну 
Ужи ца и Сре бре ни це, алек си нач ки крај, Сла во ни ју итд.).

9. Успе шно спро ве де на ана ли за во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је у срп ском 
је зи ку др Не ђе Јо ши ћа пред ста вље на је ја сним, а опет струч ним, на уч ним је зи ком. 
Ау тор је ову, за срп ско ет нич ко и је зич ко под не бље зна чај ну лек сич ко-се ман тич ку 
гру пу, пре зен то вао ис црп но, уз тач но на во ђе ње по твр да и из во ра. Уви дом у бо га-
ту гра ђу из ове обла сти, чи та лац сти че ути сак о нео п ход но сти из ра де лек си ко на 
на род не во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је, те оста је искре на на да да ће ова кво де ло 
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про ис те ћи из ау то ро вог бу ду ћег ра да и ти ме би ти за а о ку жен ио ва ко из ван ре дан 
до при нос не са мо лин гви стич ким ди сци пли на ма – срп ској тер ми но ло ги ји, лек си-
ко ло ги ји и лин гво кул ту ро ло ги ји, већ и фол кло ри сти ци и ет но ло ги ји уоп ште. 

Др Ана З. Ма ца но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
ran dje lo vi ca na@yahoo.com

UDC 811.163.41’373.7(049.32)
UDC 811.163.41’276.6:2(049.32)

О ФРА ЗЕ О ЛО ШКИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА С РЕ ЛИ ГИЈ СКИМ 
КОМ ПО НЕН ТА МА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

(На та ша Ву ло вић. Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка 
ис тра жи ва ња. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2015, 359 стр.)

1. Кра јем 2015. го ди не по ја ви ла се из штам пе Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги-
ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић, са рад ни ка Ин сти ту та 
за срп ски је зик СА НУ на про јек ту Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског 
књи жев ног је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи-
ка СА НУ. Ово де ло из дао је Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ као 23. књи гу у сво јој 
бо га тој еди ци ји Мо но гра фи је. Сту ди ја др На та ше Ву ло вић пред ста вља из ме ње ну 
и пре ра ђе ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је под на сло вом Фра зе о ло шке је ди ни це 
с ре ли гиј ским ком по нен та ма у срп ском је зи ку, ко ја је од бра ње на 2014. го ди не на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ау тор ка у овом де лу пред ста вља 
ре зул та те свог ис тра жи ва ња ко ји су на ста ли при ме ном фра зе о ло шког ин тер ди-
сци пли нар ног при сту па у лин гви сти ци. Из у зет ну вред ност овог де ла пре по зна ла 
је и срп ска лин гви стич ка јав ност, те је књи га Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: 
лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић до бит ник на гра де Па вле 
и Мил ка Ивић за 2016. го ди ну.

2. Ком по зи ци о но по сма тра но, сту ди ја има Увод (стр. 13–31), пет по гла вља 
(Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 
33–77), Струк тур но-се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма(стр . 79–109), Се ман ти ка фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма (стр. 111–181), Ком па ра тив не (по ред бе не) фра зе о ло шке је ди ни це с 
ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 183–226) и Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча-
ва ња фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма стр. (227–284)), за тим 
За кључ на раз ма тра ња (стр. 285–291), оби ман спи сак из во ра и ли те ра ту ре (стр. 
293–315), по пис скра ће ни ца књигâ Све тог пи сма ко је су ци ти ра не у ра ду (стр. 
317–318), ве о ма дра го цен ин вен та ра на ли зи ра них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 
319–335), два ре ги стра – пој мов ни (стр. 337–343) и имен ски (стр. 345–352), ре зи ме 
на три стра на је зи ка: ен гле ском (стр. 353–354), ру ском (стр. 355–356) и не мач ком 
(стр. 357–358), и, на кра ју, по дат ке о ау то ру (стр. 359).

3. У увод ном де лу ау тор ка нај пре опи су је ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер 
фра зе о ло ги је као лин гви стич ке ди сци пли не, ко ја у сво ја ис тра жи ва ња укљу чу је 
и ре зул та те дру гих лин гви стич ких ди сци пли на, али и ху ма ни стич ких на у ка – со-
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ци о лин гви сти ке, лек си ко ло ги је, син так се, кул ту ро ло ги је, ан тро по ло ги је, ет но ло-
ги је и сл. (стр. 13–15). Др На та ша Ву ло вић да ље раз ма тра пој мов на од ре ђе ња тер-
ми на фра зе о ло ги ја, кул ту ра, ре ли ги ја, ми то ло ги ја (стр. 15–19), а за тим де фи ни ше 
пој мо ве фра зе о ло ги зам, фра зе о ло шка је ди ни ца и дру ге тер ми не ко ји су у упо тре-
би (нпр. фра зна лек се ма, иди ом итд.) (стр. 20–23). У на ред ном одељ ку при ка за но 
је про у ча ва ње, де фи ни са ње и кла си фи ко ва ње фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 23–25), 
те ау тор ка из два ја не ко ли ко осо би на ко је фра зе о ло ги зам из два ја ју од дру гих је ди-
ни ца и ти по ва ви ше лек сем них спо је ва: ре про ду ко ва ње, уста ље ност (ре ла тив на 
ста бил ност), це ло ви тост зна че ња и иди о ма тич ност, се кун дар на/ин ди рект на но ми-
на ци ја, ко но та тив ност и екс пре сив ност (емо ци о нал ност) и спо соб ност фра зе о ло-
ги зма да у кон тек сту има ста тус лек се ме. У да љем де лу увод ног по гла вља на ве де ни 
су из во ри и кор пус ис тра жи ва ња (стр. 26–28): у пи та њу су де скрип тив ни реч ни ци 
срп ског је зи ка: Реч ник СА НУ и Реч ник Ма ти це срп ске (ше сто том ни), за тим Ма-
те ши ћев Фра зе о ло шки рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка и Срп ске на род не 
по сло ви це Ву ка Ка ра џи ћа. Ау тор ка по том од ре ђу је пред мет, ци ље ве и ме то де свог 
ис тра жи ва ња (стр. 28–30), а за тим опи су је до ме не при ме не ре зул та та спро ве де не 
ана ли зе (стр. 30–31).

4. По гла вље Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком-
по нен та ма нај пре до но си по ја шње ње од но са би бли за ма и фра зе о ло шких је ди ни ца 
с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 33–38). Ау тор ка по ла зи од пој мов ног од ре ђе ња 
тер ми на би бли зам и на во ди ка ко је у сво је ис тра жи ва ње укљу чи ла са мо оне би-
бли зме ко ји у свом са ста ву има ју ре ли гиј ску ком по нен ту. У дру гом де лу по гла вља 
она го во ри о при ро ди ре ли гиј ске ком по нен те у са ста ву фра зе о ло шких је ди ни ца 
(стр. 38–42), ко ја се нај че шће од но си на не ки ре ли гиј ски по јам или на ре ли гиј ско-
-об ред ну рад њу (нпр. ду хов но/тран сце дент но би ће или ду хов но по све ће на осо ба, 
би блиј ска лич ност, ре ли гиј ски пред мет). На ред ни оде љак по све ћен је ка рак те ри-
сти ка ма лек сич ких ком по не на та у са ста ву фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 42–43), 
одн. ква ли фи ка то ри ма ко ји се у опи сним реч ни ци ма при до де љу ју лек сич ким ком-
по нен та ма у са ста ву фра зе о ло ги за ма. Цен трал ни део овог по гла вља чи ни кла си-
фи ка ци ја фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма пре ма лек сич ком 
зна че њу ком по не на та ко је су у њи хо вом са ста ву (стр. 43–71). Пре ма на ве де ном 
кри те ри ју му, ау тор ка сво ју гра ђу де ли у сле де ће лек сич ко-се ман тич ке гру пе: 1) 
пра зни ци (цр кве ни, на род ни, псе у до пра зни ци), нпр. као Бо жић и Бад њи дан, на 
Св. Жив ка, свет ком и пет ком; 2) не бе ска хи је рар хи ја, нпр. зна ти свог бо га, си ла 
бо га не мо ли, зао као враг; 3) по сред ни ци (све ци), нпр. ни у ра ју ни су сви све ци јед-
на ки, пре ма све цу и тро пар, чу дан све тац; 4) лич но сти (ан тро по ни ми и њи хо ви 
де ри ва ти), то по ни ми и пој мо ви из Би бли је, нпр. Но је ва бар ка, Ју дин по љу бац, со-
дом(а) и го мор(а); 5) про стор (бо жан ски, зе маљ ски), нпр. па сти с не ба на зе мљу, 
вру ће (вру ћи на) као и па клу, чи сто као у цр кви; 6) зе маљ ска хи је рар хи ја, нпр. пу туј, 
игу ма не!, над  по пом поп, не ко во ли по па, не ко по па ди ју; 7) ак ци о ни код (об ре ди, 
ри ту а ли, цр кве на и оби чај на прак са), нпр. кр ште на (рај ска) ду ша, очи та ти опе ло 
(не че му), ре ћи амин; 8) пред мет ни код, нпр. леп као ико на, па ли ти ко ме кан ди ло, 
чу ва ти (не што) као све ти њу; 9) оба ве зе вер ни ка, нпр. мо ли ти (не ко га) као бо га, 
стар оти ћи Бо гу на ис по вест, очи та ти (не ко ме) оче наш; 10) основ ни пој мо ви 
ду хов но сти, нпр. не ве ран као во да, сра мо та и гре хо та, бо ри ти се (му чи ти се) као 
гре шан с ду шом. На кра ју овог по гла вља на ла зи се оде љак по све ћен лек сич ко-се-
ман тич ком гне зду „пра зни ци“ (стр. 71–77). 

5. Струк тур но-се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма на слов је на ред не це ли не у мо но гра фи ји др На та ше Ву ло вић, у 
ко јој она нај пре опи су је струк тур но-гра ма тич ки мо дел у фра зе о ло ги ји (стр. 79–84). 
Ау тор ка пред ста вља струк тур ну кла си фи ка ци ју сво је гра ђе и из два ја: 1) пред ло шко-
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-па де жне кон струк ци је (нпр. с ма лом ду шом, за век и амин, пред бо гом и љу ди ма); 
2) име нич ке кон струк ци је (с при де вом у функ ци ји атри бу та) (нпр. ва ви лон ска ку ла, 
ни чи ја ве ра, ру жан као ђа во); 3) гла гол ско-име нич ке кон струк ци је (нпр. па ли ти 
вра гу све ћу, ис пра ти ти (по сла ти) бо гу на исти ну, мо ли ти као бо га (не ко га)); 4) гла-
гол ске кон струк ци је (не да (да ти) се кр сти ти, ићи (пу то ва ти) апо стол ски); 5) ре-
че нич не кон струк ци је (нпр. ни је сва ки дан Бо жић, ни је ђа во не го враг, где гу ја кр сно 
име сла ви). У фо ку су да љег ис тра жи ва ња ау тор ке сто ји ре ла тив ност струк тур не уста-
ље но сти фра зе о ло шке је ди ни це (стр. 84–90) и лек сич ко фра зе о ло шко ва ри ра ње 
(стр. 90–93), а за тим је пред ста вљен струк тур но-се ман тич ки мо дел у фра зе о ло ги ји 
(стр. 94–95). Као основ не се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шке је ди ни це и лек сем не при-
ро де ком по нен те у ње ном са ста ву ау тор ка из два ја иди о ма тич ност, но ми на ци о ну 
функ ци ју, екс пре сив ност и ко но та тив ност (стр. 96–103). У на ред ном одељ ку по ја-
шњен је по јам уну тра шње фор ме фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 103–105), а за тим 
је на при ме ру фра зе о ло шких је ди ни ца са зна че њем „уби ти, уби ја ти, зло ста вља ти 
(не ко га)“ по ка за но струк тур но-се ман тич ко мо де ли ра ње (стр. 105–109).

6. На ред но по гла вље, на сло вље но Се ман ти ка фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли-
гиј ским ком по нен та ма, нај о бим ни је је у овој сту ди ји. Ау тор ка нај пре ана ли зи ра 
изо мор фи зам пла на из ра за и пла на са др жа ја (одн. пла на фор ме и зна че ња) фра зео-
ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 111–119), а за тим пред ста вља 
ком по нент ну ана ли зу на при ме ру фра зе о ло шких је ди ни ца с ком по нен том све ћа 
(стр. 119–137). Нај зна чај ни ји део ове це ли не чи ни кла си фи ка ци ја гра ђе пре ма се ман-
тич ким по љи ма (стр. 137–178). Ау тор ка нај пре обра зла же кри те ри ју ме за сво ју 
по де лу, а за тим из два ја сле де ћа фра зе о се ман тич ка по ља: 1) „фи зич ке осо би не“ 
(нпр. ра сте као да га ђа во ли за уши ву ку, стар као Би бли ја, леп као ан ђео); 2) 
„пси хич ке и ка рак тер не осо би не“ (нпр. има ти ду ше (и ср ца), лу кав као враг, искрен 
као Мај ка бо жи ја); 3) „спо соб но сти и ве шти не“ (нпр. зна ти где ђа во спа ва, зна ти 
свом пет ку пост, бог и ба ти на); 4) „осе ћа ња и ста ња“ (нпр. пе че (не ко га) на ду ши, 
на га зио на ђа во љу ве че ру, ста ја ти као без ду ше); 5) „де лат но сти, ак тив но сти; по-
ступ ци, по на ша ње“ (нпр. кре ну ти ду шом, про по ве да ти у пу сти њи, за пи са ти у амин); 
6) „на чин жи во та, окол но сти, си ту а ци је“ (нпр. жи ве ти као ма ли бог, му чи ти се 
као Хри стос на кр сту, оста ја ти на бо жи јој ми ло сти); 7) „ме ђу људ ски од но си“ 
(нпр. ра ста ви ти са ду шом (не ко га), кр сти ти ба ти ном, про зре ти у ду шу (не ко га)); 
8) „срод ство, људ ски род уоп ште“ (нпр. са чу ва ти све ћу, адам ско ко ле но, Евин син); 
9) „са мрт, смрт“ (нпр. (пре)да ти бо гу ду шу, ду ша му се на нос оте ла, но си ти ко-
љи во у џе пу). За вр шни део ове це ли не по све ћен је фра зе о ло шкој по ли се ми ји (стр. 
179–181).

7. У по гла вљу Ком па ра тив не (по ред бе не) фра зе о ло шке је ди ни це с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма ау тор ка нај пре опи су је основ не ка рак те ри сти ке по ред бе них фра-
зе о ло шких је ди ни ца (стр. 183–188), а за тим из ла же њи хо ву струк тур но-се ман тич-
ку по де лу на про сте по ред бе не фра зе о ло шке је ди ни це (нпр. (зао, па ко стан) као 
враг, (из гле да ти) као де ве то чу до, као амин), дво стру ке по ред бе не фра зе о ло шке 
је ди ни це (нпр. (бо ја ти се) као враг та мја на, (ко шта ти, ста ја ти) као Све тог Пе тра 
кај га на, (те ра ти) као ђа во гре шну ду шу) и по ред бе не фра зе о ло шке је ди ни це с ре че-
нич ном струк ту ром (нпр. (ју ри) као да га ђао го ни, (ве ро ва ти) као да је за пи са но 
у је ван ђе љу, као да је с не ба пао) (стр. 188–196). Пре ма ка те го ри јал ном зна че њу 
из дво је ни су гла гол ски по ред бе ни фра зе о ло ги зми (нпр. бе жа ти као ђа во од кр ста, 
на ме та ти се као со чи во на Бо жић, мо ли ти не ко га као бо га), при дев ски по ред бе ни 
фра зе о ло ги зми (нпр. си ро ма шан (го) као цр кве ни миш, лу кав као враг, вр по љи ти 
се као ђа во на џом би), при ло шки по ред бе ни фра зе о ло ги зми (нпр. као Бо жић и Бад-
њи дан, ле по (слат ко) као рај, чи сто као у цр кви) и име нич ки по ред бе ни фра зе о-
ло ги зми (вру ћи на као у па клу, ти ши на као у цр кви) (стр. 196–199). Од се ман тич ких 

294



ка рак те ри сти ка ове фра зе о ло шке ску пи не ау тор ка из два ја уну тра шњу фор му и 
зна че ње, при мер ком по нент не ана ли зе зна че ња и сте пен иди о ма тич но сти по ред-
бе них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 199–226).

8. На ред на це ли на на сло вље на је Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча ва ња 
фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма. У њој је нај пре пред ста вљен 
од нос фра зе о ло ги је и лин гво кул ту ро ло ги је (стр. 227–233), а за тим је из ло жен ме тод 
би нар них опо зи ци ја у фра зе о ло ги ји (стр. 233–235). Ау тор ка по том раз ма тра лек сич-
ку опо зи ци ју бог –ђа во (стр. 235–237) и из два ја апо фа тич ка и ка та фа тич ка свој ства 
ума, во ље и осе ћа ња као свој ства и деј ства (енер ги је) би ћа Бо жи јег у хри шћан ском 
уче њу (стр. 237–249). У окви ру одељ ка Опо зи ци ја бог –ђа во. По јам кон цеп та и кон-
цеп ту ал не ана ли зе (стр. 249–284) пред ста вље не су оп ште ин фор ма ци је о кон цеп-
ту ал ној ана ли зи и кон цеп ту, а за тим је из ло же на ана ли за би нар них опо зи ци ја 
ле п–ру жан : до бар –зао, љу бав –мр жња и љу бав –грех, исти на –лаж, све тло –там но 
(бе ло –цр но) и го ре –до ле (рај –па као).

9. У за вр шном де лу ау тор ка су бли ми ра за кључ ке из не те на кра ју сва ког по-
гла вља у окви ру пред ста вље не ана ли зе фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма у срп ском је зи ку. На кра ју на во ди ве о ма ко ри стан ре ги стар фра зео-
ло ги за ма, ко ји об у хва та фра зе о ло шке је ди ни це у ши рем сми слу (фра зе о ло ги зме, 
из ра зе, из ре ке и др.) ко ји су ко ри шће ни у мо но гра фи ји. 

10. Ре зул та ти ис тра жи ва ња из не ти у мо но гра фи ји Срп ска фра зе о ло ги ја и ре-
ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић зна чај ни су са два 
аспек та – лин гви стич ког (фра зе о ло шког и кул ту ро ло шког) и са ста но ви шта те о ри је 
пре во ђе ња. Осим дра го це ног до при но са нео п ход ном про јек ту из ра де фра зе о ло шког 
реч ни ка срп ског је зи ка, ово де ло пред ста вља из вор лек си ко граф ских са ве та за 
об ра ду фра зе о ло шких је ди ни ца у на уч ној лек си ко гра фи ји (пре све га при ли ком 
из ра де де скрип тив них јед но је зич них реч ни ка), а уве ре ни смо да ће има ти и при-
ме ну у на став ној прак си пре да ва ња срп ског је зи ка као стра ног, као и при ли ком 
пре во ђе ња фра зе о ло ги за ма са срп ског на не ки дру ги је зик и обр ну то. 

Др Ана З. Ма ца но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
ran dje lo vi ca na@yahoo.com

UDC 811.163.41’367.627(049.32)
UDC 811.163.41’37(049.32)

ВРЕ ДАН ПРИ ЛОГ СРП СКОЈ ГРА МА ТИ ЦИ

(Го ран Зе љић. Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва 
у срп ском је зи ку. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 

2016, 302 стр.)

Књи га Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва у срп ском је зи ку 
ау то ра Го ра на Зе љи ћа, до цен та на пред ме ти ма Срп ски је зик I и II, Пра во пис и 
књи жев но је зич ка нор ма и Го вор на кул ту ра на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
обо га ти ла је ли те ра ту ру и на ше зна ње о бро је ви ма као вр сти ре чи у срп ској гра-
ма ти ци. Зна чај из не тих ре зул та та у овој књи зи уто ли ко је ве ћи уко ли ко зна мо да 
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бро је ви као вр ста ре чи пред ста вља ју на ро чит ка те го ри јал ни про блем у срп ској 
гра ма ти ци ‒ по чев од то га да ли су све ре чи у зна че њу тач не вред но сти, од но сно 
ме ре не че га бро је ви, за тим пи та ња тре ба ли у од ре ђи ва њу вр сте ре чи пред ност 
да ти се ман ти ци или пак мор фо ло шким ка те го ри ја ма ре чи, да ли ус по ста вља ти 
кла си фи ка ци је бро је ва пре ма се ман ти ци од но сно мор фо ло шким осо би на ма, као 
и то да ли су бро је ви ау то ном ни у си сте му вр ста ре чи, бу ду ћи да мор фо ло шке ка-
рак те ри сти ке бро је ва при па да ју и дру гим вр ста ма ре чи – име ни ца ма (нпр. број не 
име ни це) и при де ви ма (нпр. ред ни бро је ви). Сва ова пи та ња ау тор Го ран Зе љић 
де таљ но обра зла же у књи зи у окви ру се дам по гла вља, ко ја до ла зе сле де ћим ре дом: 
I. Увод, II. Бро је ви у си сте му вр ста ре чи, III. Кла си фи ка ци ја бро је ва, IV. Ти по ви 
бро јев них кон струк ци ја, V. За кљу чак, VI. Ли те ра ту ра и, на са мом кра ју, VII. При лог, 
у ко јем су да ти при ме ри са про ме ном основ них бро је ва, уз ко ри сне на по ме не о слу-
ча је ви ма огре ше ња о нор му срп ског је зи ка. 

У Уво ду (9–15) ау тор је из нео ме тод и циљ ра да, кор пус ис тра жи ва ња и осврт 
на ак ту ел ну про бле ма ти ку у до са да шњој ли те ра ту ри. Гра ђа је са ве сно и пе дант но 
при ку пље на из ра зних из во ра и сти ло ва ко ји ре пре зен ту ју са вре ме но ста ње срп ског 
је зи ка. Њу чи не при ме ри из са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка екс цер пи ра ни из 
про зних де ла срп ских пи са ца ро ђе них по сле 1950. го ди не (В. Ар се ни је вић, В. Ба јац, 
С. Ба са ра, Д. Ве ли кић, М. Ви дој ко вић, А. Га та ли ца, Р. Пет ко вић, Г. Пе тро вић, М. Про-
да но вић, В. Та сић, З. Ћи рић и др.), но вин ских тек сто ва и из те ле ви зиј ских еми си-
ја. Струк ту ра опи са, као што је у увод ном де лу на ја вље но, об у хва ти ла је сле де ће 
еле мен те за сва ку гру пу бро је ва: 1) кри тич ки при ступ бро је ви ма у до са да шњој 
ли те ра ту ри, 2) бро је ви у ши ро ком по љу је зич ке, се ман тич ке и ло гич ке кван ти фи-
ка ци је, тј. од нос бро је ва пре ма дру гим кван ти фи ка тив ним је зич ким сред стви ма 
са ко ји ма се бро је ви пре пли ћу и укр шта ју (дво струк, по је дан, по два, пр вак итд.), 
3) мор фо ло шки ста тус бро је ва у по гле ду про мен љи во сти, сла га ња (кон гру ен ци је), 
4) се ман тич ка ана ли за бро је ва, 5) кла си фи ка ци ја бро је ва, 6) бро је ви и срп ска књи-
жев но је зич ка нор ма. Ова ко де таљ но по ста вље на ана ли за бро је ва у срп ском је зи ку 
ве о ма је зна чај на, бу ду ћи да су у срп ској лин гви сти ци ис тра жи ва ња бро је ва за о ста-
ја ла за ис тра жи ва њи ма у дру гим ка те го ри ја ма ре чи.

Дру го по гла вље, ко је но си на слов Бро је ви у си сте му вр ста ре чи (16–25), 
пред ста вља те о риј ски те мељ ис тра жи ва ња. У ње му је ау тор дао сли ку о бро је ви ма 
као вр сти ре чи, те пред ста вио сло же ност ове ка те го ри је на пла ну је зич ких ни воа 
(мор фо ло шки, син так сич ки) и прак тич них лин гви стич ких ди сци пли на (лек си ко-
гра фи ја, нор ми ра ње), за тим је пред ста вио тер ми но ло шки апа рат ко јим се слу жио 
у ана ли зи и, уз кри тич ки осврт, дао де фи ни циј ско од ре ђе ње бро је ва у до са да шњој 
ли те ра ту ри. Оно што се, на не ки на чин, мо же узе ти као тер ми но ло шка но ви на 
је сте опре де ље ње ау то ра да де тер ми на тив ни део тер ми но ло шких син таг ми упо-
тре би у об ли ку бро јев ни уме сто до са да уо би ча је ног број ни код на зи ва број(ев)на 
име ни ца, број(ев)ни при дев и сл. Раз лог ова квог по сту па ња Го ран Зе љић је обра зло-
жио ти ме да се на зив вр сте ре чи од ре ђу је мно жин ским, а не јед нин ским об ли ком, 
па је сто га при род но да се и тер мин из ве де из мно жин ског об ли ка бро је ви, а не из 
об ли ка јед ни не број. Ово ме је до дао и дру ги раз лог – са гла сје са ма те ма тич ком 
но мен кла ту ром, у ко јој се ко ри сти при дев бро јев ни: бро јев ни из раз, бро јев на пра ва, 
бро јев ни ни зо ви итд. (228). Иа ко је ова кав став за ни мљив са ста но ви шта тер ми но-
ло шке твор бе и тер ми но ло шког про ми шља ња, сма тра мо да ни је до вољ но убе дљив 
да би ути цао на то да се до са да шњи тер ми но ло шки де тер ми на тив број ни за ме ни 
са бро јев ни. То што се за на зив вр сте ре чи упо тре бља ва мно жин ски об лик бро је ви 
а не јед нин ски број ни је до во љан раз лог за из во ђе ње тер ми на од мно жин ске осно-
ве. У дру га чи јем кон тек сту упо тре би ће се об лик јед ни не, нпр. од го вор на пи та ње 
Ко ја је вр ста ре чи два у син таг ми два дру га? гла си ће у јед ни ни Број. У срп ској 
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нор ма ти ви стич кој тра ди ци ји, али и у тра ди ци ја ма дру гих је зи ка, ни је од пре суд-
не ва жно сти мо ти ви са ност, тј. про зир ност тер ми на, већ ње го ва означ на функ ци ја 
– тач но и не дво сми сле но име но ва ње пој ма. Ко ли ко зна мо, де тер ми на тив број ни ту 
функ ци ју успе шно оба вља до да нас. 

Тре ће по гла вље под на сло вом Кла си фи ка ци ја бро је ва (26–169) пред ста вља 
сре ди шњи и нај о бим ни ји део књи ге. Зна мо да је кла си фи ка ци ја у вр ста ма ре чи, па 
та ко и кла си фи ка ци ја бро је ва, те сно по ве за на са је зич ким из ра зом и се ман ти ком, 
што је у скла ду са глав ним за да ци ма и ци ље ви ма ове књи ге. Ау тор је у овом по-
гла вљу дао сво ју кла си фи ка ци ју бро је ва на кла се и пот кла се, али је, исто вре ме но, 
из ра зио опре зност ка зав ши да се код бро је ва „не мо же до ћи до је дин стве не кла си-
фи ка ци је, па та ко ни до ја сних кри те ри ју ма ко ји су при том ко ри шће ни, иа ко се 
прет по ста вља да су мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке те ко је не кој вр сти 
да ју или оспо ра ва ју по се бан ста тус“ (26). Ау тор се опре де лио за дво вр сну кла си-
фи ка ци ју бро је ва: 1) кар ди нал ни (глав ни) бро је ви и 2) ред ни (ор ди нар ни) бро је ви. 
У по ре ђе њу са дру гим кла си фи ка ци ја ма у ли те ра ту ри, а по себ но у од но су на тра-
ди ци о нал ну тро вр сну кла си фи ка ци ју на основ не, збир не и ред не бро је ве, ин тер на-
ци о нал ни на зив кар ди нал ни број ау тор је упо тре био као нат кла су ка ко би се из бе гле 
„евен ту ал не не ја сно ће, ка ко оне пој мов не, та ко и оне тер ми но ло шке“ (42) (на при-
мер, да ли су број ни при де ви по себ на кла са бро је ва или при па да ју кла си збир них 
бро је ва). 

Основ ни бро је ви, као нај број ни ја вр ста ов де из дво је них кар ди нал них бро је ва, 
„тач но од ре ђу ју ко ли ко је не че га или не ко га“: је дан, два, три, се дам, осам, ми ли он, 
ми ли јар да итд. (47). Ау тор је де таљ но ана ли зи рао њи хо ве мор фо ло шке ка рак те ри-
сти ке, при че му је нај ви ше па жње, што је и оче ки ва но, по све тио об ли ци ма бро је ва 
два, три и че ти ри. Иа ко је у до ма ћој лин гви сти ци о овој те ми већ пи са но, при лог 
про бле ма ти ци бро је ва два, три и че ти ри осве жен је у овој књи зи но вим, ре пре-
зен та тив ним при ме ри ма из са вре ме ног књи жев ног је зи ка. Не ма ли број слу ча је ва 
раз ли чи те упо тре бе об ли ка бро је ва у ис тој се ман тич кој функ ци ји ау тор об ја шња-
ва и де таљ но ко мен та ри ше, нпр. При чао сам са два дру га / два ма дру го ви ма / дво-
ји цом дру го ва (51). На осно ву гра ђе, ау тор је ана ли зи при ло жио ста ти стич ке по-
дат ке упо тре бе од ре ђе ног об ли ка (па де жа) бро ја, за тим ро да у ко јем се број ја вља, 
фре квен ци ју при ме ра са пред ло шко-па де жним кон струк ци ја ма итд. Та ко је, на 
при мер, утвр дио да „иа ко се у ли те ра ту ри (Ма ре тић, Сте ва но вић и др.) кон ста ту-
је да се рет ко ја вља ју кон струк ци је са про мен љи вим бро јем ис пред ко јег је пред лог, 
наш кор пус по ка зу је да њи хо ва фре квен ци ја ни је за не мар љи ва“ (73). Гле да но по 
па де жи ма, нај ви ше је при ме ра са пред ло гом уз број у ге ни ти ву, чак 50 про це на та, 
при че му су нај број ни ји при ме ри са пред ло зи ма од и из ме ђу са основ ним бро јем 
два, две. Уз се ман тич ку ана ли зу основ них бро је ва, Г. Зе љић је па жњу по све тио 
лек си ко граф ској об ра ди бро је ва у три ма ве ли ким опи сним реч ни ци ма – Реч ни ку 
СА НУ, ви ше том ном и јед но том ном Реч ни ку Ма ти це срп ске. За па зио је „да су бро-
је ви од је дан до че ти ри по ли се мич не ре чи ко је озна ча ва ју ма лу ко ли чи ну и да су 
се њи хо ва зна че ња раз ви ја ла и су жа ва ла то ком вре ме на, док се за оста ле бро је ве 
то не мо же кон ста то ва ти“ (84). 

Збир не бро је ве ау тор је озна чио као вр сту глав них бро је ва ко ји ма се из ра жа-
ва број би ћа раз ли чи тог по ла и мла да би ћа. С мор фо ло шке стра не, од ли ку је их 
по лу про мен љи вост: у кон струк ци ји са име ни цом или у пред ло шкој кон струк ци ји 
ја вља се ока ме ње ни аку за тив, док се ме ња ју он да ка да су у кон струк ци ји са за ме-
ни цом или кад су са мо стал но упо тре бље ни са пред ло гом или без ње га. 

У овом по гла вљу па жњу при вла че оне вр сте бро је ва ко је су и у прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма би ле спор не са ста но ви шта број них вр ста. У сре ди шту ана ли зе 
на ла зи се пи та ње мно жи не збир них бро је ва, од но сно пи та ње по сто ја ња број них 
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при де ва. Кри те ри јум за раз два ја ње број них при де ва од срод них збир них бро је ва 
ни је са мо фор мал не (гра ма тич ке) већ и се ман тич ке при ро де. Ау тор Го ран Зе љић 
на во ди и овај при мер. „На су прот син таг ми два опан ка (као пар, ле ви и де сни опа-
нак) мо же се упо тре би ти и син таг ма дво ји опан ци са зна че њем два па ра опа на ка“. 
Да кле, број ним при де вом се озна ча ва ју одво је не не ка кве це ли не, ен ти те ти да ти у 
зби ру, као што је слу чај са оста лим збир ним бро је ви ма. И то не мо ра ју би ти са мо 
ен ти те ти ко ји под ра зу ме ва ју пар већ и дру ги, на при мер са ве ћим бро јем збир но-
сти, ре ци мо дво ји сва то ви. Пре ма кла си фи ка ци ји ко ју је Г. Зе љић пред ста вио у 
књи зи, број ни при де ви из дво је ни су у по себ ну вр сту кар ди нал них (глав них) бро-
је ва. При ме ри број них при де ва на ве де ни у књи зи до ла зе уз име ни це plu ra lia tan tum 
или уз оне ко је зна че не ку при род ну це ли ну, пар или скуп. Зна мо, ме ђу тим, да се 
број ни при де ви мо гу ја ви ти и у дру га чи јим спо је ви ма. Сто га ће мо ов де на ве сти и 
не ко ли ко при ме ра ко је смо про на шли у књи жев ним тек сто ви ма: Две су же не а 
јед на је де вој ка, и њу про се дво ји про си о ци (НПр Вук), Бал кан ски ра то ви, ка же мо, 
до не ли су сјај не по бе де над дво јим не при ја те љи ма, ча ша по но са би ла је пу на, за-
до вољ ство без мер но, осве та Ко со ва слат ка (И. Се ку лић), а на слов јед ног есе ја И. 
Се ку лић гла си Чу дан су срет дво јих пи са ца итд. Овај тип спо ји во сти, на жа лост, 
из о ста је у опи си ма у срп ским гра ма ти ка ма, при руч ни ци ма и реч ни ци ма. 

По ред пи та ња мно жи не збир них бро је ва, Го ран Зе љић је тач но при ме тио „да 
ни ме сто број них име ни ца у си сте му вр ста ре чи ни је у пот пу но сти ја сно“ (27), 
бу ду ћи да на осно ву до са да шње ли те ра ту ре ни је ја сно да ли су број не име ни це 
са мо оне на -ица, ко је по не ки ау то ри на зи ва ју му шко лич ним бро је ви ма, или и 
дру ге име ни це са бро јем у осно ви (нпр. двој ка, дво ји на, сто ти на, хи ља да, пе ти на, 
пе ти ца итд.). Го ран Зе љић ка же да „ре чи сто ти на, хи ља да, ми ли он и ми ли јар да 
тре ба тре ти ра ти као основ не бро је ве пре све га за то што се њи ма из ра жа ва пре ци-
зна кван ти фи ка ци ја и има ју ци фру као зна чењ ски екви ва лент“ (135). Бро је ве ко ји 
по ка зу ју ко је или што је по ре ду: пр ви, дру ги, тре ћи итд. ау тор Го ран Зе љић је об ра-
дио у одељ ку Ред ни (ор ди нал ни) бро је ви. Ау тор је уста но вио да за ред не бро је ве у 
ли те ра ту ри не по сто ји тер ми но ло шка не у јед на че ност ка ква по сто ји код дру гих 
број них вр ста. Тер мин ред ни број ко ри сти се до след но „или као је ди ни на зив за 
ову бро јев ну вр сту, или као пр ви по ред ин тер на ци о нал ног на зи ва ор ди нал ни“ (225). 

У че твр том по гла вљу под на сло вом Ти по ви бро јев них кон струк ци ја Го ран 
Зе љић је ана ли зи рао ви шеч ла не бро је ве (две хи ља де, три сто ти не) и име нич ке 
син таг ме са бро јем, као за ви сним или глав ним кон сти ту ен том (две/три олов ке, пет 
оло ва ка и сл.). У окви ру кар ди нал них бро је ва „уо ча ва ју се две ве ли ке гру пе кон-
струк ци ја – оне с бро јем је дан и све оста ле.“ (179). Ау тор је при ме ре број них кон-
струк ци ја пред ста вио у окви ру кон струк ци о них мо де ла. За основ не бро је ве ау тор 
је из дво јио 53 кон струк ци о на мо де ла и сва ки од њих илу стро вао при ме ри ма из 
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка: основ ни број + име ни ца (тип два дру га), 
основ ни број + ред ни број + име ни ца (два пр ва ме ста), број(ев)на име ни ца сто-
ти на, хи ља да, ми ли он и ми ли јар да + из бр.(оји ва) име ни ца (ми ли он сит них све тлих 
тач ки ца) итд. За тим сле ди при каз мо де ла за збир не бро је ве (6 мо де ла), је дан мо дел 
за број не при де ве: број(ев)ни при дев + име ни ца plu ra lia tan tum / име ни ца ко ја зна чи 
пар, це ли ну (ти па дво ја ко ла). Пред ста вље ни су и мо де ли број(ев)них име ни ца, и 
то по себ но за име ни це на -ица (нпр. тип дво ји ца рад ни ка) и број(ев)не раз ло мач ке 
је ди ни це (нпр. че твр ти на ду го ва), мо де ли апрок си ма тив них бро је ва (нпр. де се так 
љу ди, пе де се тих го ди на и сл.) и, на кра ју, при ка зан је и мо дел за кон струк ци је са 
ред ним бро је ви ма (че ти ри мо де ла и 31 под мо дел).

У За кључ ку (222–239) Го ран Зе љић је са же то и ја сно су ми рао ре зул та те ис тра-
жи ва ња мор фо ло ги је и се ман ти ке бро је ва. У ње му су са др жа ни сви кључ ни еле-
мен ти пре зен та ци је на уч не ана ли зе, ко ји су прет ход но на зна че ни у увод ном де лу 
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књи ге. По ред оста лог, ау тор је за кљу чио да ма да по свим ка рак те ри сти ка ма (мор-
фо ло шким, се ман тич ким, син так сич ким) хе те ро ге ни, бро је ви још увек ни су из гу-
би ли ста тус јед не од де сет вр ста ре чи у срп ском је зи ку. Кла си фи ка ци ја ко ја би у 
об зир узе ла ре ле вант не мор фо ло шке и се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва чи ни ле 
би две вр сте: 1. глав ни бро је ви, са под вр ста ма а) основ ни, б) збир ни, в) број(ев)ни 
при де ви, г) број(ев)не име ни це и д) апрок си ма тив ни бро је ви и 2. ред ни бро је ви. У 
гра ма тич кој нор ми у слу ча ју про ме не бро је ва два, три и че ти ри при сту па се по-
не кад пре ви ше праг ма тич но и флек си бил но, што че сто до во ди до не пре ци зно сти 
и огре ше ња. 

На осно ву све га оно га што је у књи зи ка за но, као и ов де при ка за ног ње ног са-
др жа ја, са си гур но шћу мо же мо ре ћи да књи га Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те-
ри сти ке бро је ва у срп ском је зи ку ау то ра Го ра на Зе љи ћа пред ста вља све о бу хват ну 
сту ди ју гра ма тич ког и се ман тич ког опи са бро је ва. Та ква сту ди ја не до ста ја ла је 
срп ској гра ма тич кој ли те ра ту ри, бу ду ћи да су бро је ви већ ду го оспо ра ва ни у си-
сте му вр ста ре чи, са не у јед на че ном ти по ло ги јом вр ста и под вр ста у ра до ви ма и 
гра ма ти ка ма, укљу чу ју ћи тер ми но ло шку, па чак и пој мов ну ра зно ли кост. Не до ста-
так це ло ви тог при сту па ка те го ри ји бро је ва у до са да шњој ли те ра ту ри ова књи га је 
у пот пу но сти на до ме сти ла. 

Др Вла дан З. Јо ва но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
vla djo va no vic @hot mail.com 

UDC 821.163.41.09(049.32)
UDC 82.09(049.32)

O ЛЕ ПО ТИ СВЕ ТО ВА КО ЈИХ НЕ МА

(Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић. Вир ту ел ни на ра тив. Огле ди из ког ни тив не 
на ра то ло ги је. Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет 

Уни вер зи те та у Ни шу – Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2016)

Сту ди ја Вир ту ел ни на ра тив. Огле ди из ког ни тив не на ра то ло ги је пи о нир ско је 
де ло у срп ској на у ци о књи жев но сти. Пи са на је из тро стру ке ис тра жи вач ке по зи ци је.

Пр ва је за сно ва на на син те зи ак ту ел них ту ма че ња вир ту ел них на ра ти ва. Иза 
ових син те за сто ји де фи ни са ње и ка та ло ги зо ва ње гра ђе, пре во ђе ње и кла си фи ко-
ва ње обим не срп ском чи та о цу сла бо до ступ не стра не ли те ра ту ре. Иа ко је при мар-
но ис тра жи вач ко по ље ау тор ке те о ри ја књи жев но сти, реч је о тек сто ви ма ко ји се 
не ба ве са мо књи жев ним на ра ти ви ма (ин ди ка ти ван је на слов по гла вља: Те о ри ја 
мо гу ћих све то ва и квант на фи зи ка). То под ра зу ме ва ау тор ки но „кре та ње“ кроз 
јед ну при лич но раз ре ђе ну ску пи ну тек сто ва у ко ји ма се око ког ни тив ног про це са 
(мен тал ног про це са у уму чи та ла ца у слу ча ју књи жев но сти) са би ра ју тек сто ви 
чи ји ау то ри се ба ве: лин гви сти ком, пси хо ло ги јом, не у ро би о ло ги јом, фи ло зо фи јом, 
ан тро по ло ги јом, квант ном фи зи ком, сви у је дин стве ном на по ру да от кри ју тај ну 
чо ве ка као би ћа чи ја је ан тро по ло шка да тост – при ча ње (слу ша ње, раз у ме ва ње, 
ин тер пре ти ра ње, ства ра ње при че). У чи та лач кој ор би ти ау тор ке сто га су се на шли 
тек сто ви: Деј ви да Хер ма на, Мо ни ке Флу дер ник и Ме ри Ло ри Ра јан (на уч ни ка ко ји 

299



су си стем ски ре ви ди ра ли кла сич ну со си ров ски за цр та ну струк ту ра ли стич ку на-
ра то ло ги ју ба зи ра ну на Же не то вим де скрип ци ја ма на ра ти ва и одо ма ћи ли не ке од 
кључ них пој мо ва са вре ме не ког ни тив не на ра то ло ги је), сту ди је Жи ла Фо ко ни ја и 
Мар ка Тар не ра (ба зи ра не на ре зул та ти ма ког ни тив не лин гви сти ке и кон цеп ту ал-
не се ман ти ке), сту ди је про у ча ва ла ца ког ни тив не по е ти ке (По ла Вер та, Пи те ра 
Сто кви ла, Еле не Се ми но, Ј. Га винс) као и сту ди је дру ге ге не ра ци је ког ни тив них 
на ра то ло га ко ји „још ра ди кал ни је пра те нај но ви ја на уч на до стиг ну ћа у обла сти 
ког ни тив них на у ка (по себ но не у ро би о ло ги је) ка ко би их при ме ни ли на ту ма че ње 
књи жев них и дру гих на ра ти ва.“ 

С об зи ром на чи ње ни цу да су ра до ви из ког ни тив не на ра то ло ги је кван ти та тив-
но ма ло за сту пље ни у срп ској на у ци о књи жев но сти, ау тор ка је че сто при бе га ва ла 
де фи ни са њу основ них пој мо ва. Бу ду ћи да текст оби лу је ова квим де фи ни ци ја ма и 
да ког ни тив на на ра то ло ги ја у Ср би ји тек сти че сво је при ста ли це, би ло би до бро 
да је сту ди ја Вир ту ел ни на ра тив (по угле ду на Або тов Увод у те о ри ју про зе) као 
до да так има ла и Реч ник струч них пој мо ва.

Ау тор ка се не за др жа ва са мо на са вре ме ним ту ма че њи ма (в. нпр. при ме ну 
Еп штеј но ве те о ри је хи по те ти зма), већ про у ча ва и ге не зу ми сли о вир ту ел ним на-
ра ти ви ма, ко ји се, иа ко жи жна те ма ког ни тив не на ра то ло ги је, ја вља ју и као те ма 
ин спи ра тив на још за ан тич ке фи ло зо фе – Пла то на и Ари сто те ла. Те жња за син те-
тич ном ми шљу ко ја би „пре по кри ла“ ви р ту ел ни на ра тив, упр кос ау тор ки ним на-
сто ја њи ма да у фу сно та ма до дат но опи ше тек сто ве од ко јих по ла зи, по не кад иде 
на уштрб ко му ни ка тив но сти сту ди је ко ју мо гу пра ти ти при мар но они ко ји ма су 
по ме ну ти тек сто ви по зна ти. Не рет ко се сто га де ша ва да се фу сно те оса мо ста љу ју 
у ма ле пре глед не сту ди је ко је мо гу би ти за себ не це ли не. На ве шће мо при мер фу-
сно те бр. 224 на стр. 217 у ко јој ау тор ка ин спи ри са на ана ли зом на ра тив них опи са 
у ро ма ну Кри ла Ста ни сла ва Кра ко ва да је ма лу (на ра то ло шку) те о ри ја опи са – ус по-
ста вља раз ли ка из ме ђу ди на мич них опи са зби ва ња и ста тич них опи са (опи сне 
на ра ци је и на ра тив ног опи са), из но си о по нент на ми шље ња, на во ди под вр сте опи са... 
С дру ге стра не, не са мо да син те ти чан при ступ мо ти ви ше ау тор ку на бр зо „кре та ње“ 
кроз ве ли ки број тек сто ва, већ чи ни нам се, и стил пи са ња – то је „гу сти стил“, стил 
ко ји тра жи буд ног и па жљи вог чи та о ца до бро ин фор ми са ног ко ји по ла ко чи та.

Дру га ис тра жи вач ка по зи ци ја под ра зу ме ва јед ну вр сту кри тич ког от кло на 
пре ма ус по ста вље ним син те за ма и (ре)де фи ни са ње те о ри је ви р ту ел них на ра ти ва. 
По себ но ис ти че мо зна чај ау тор ки них ти по ло шких уоп шта ва ња и ње не ре ви зи је 
до са да шњих на чи на кла си фи ко ва ња ви р ту ел них на ра ти ва. Ау тор ка је ус по ста ви ла 
но ву апли ка тив ни ју ти по ло ги ју вир ту ел них на ра ти ва и пре ци зни је од ре ди ла њи-
хо ва ди стинк тив на свој ства. Она раз ли ку је: кон тра при по ве сти, не га ци је (по зи ва 
се на сту ди је Џ. Прин са), хи по те тич ку фо ка ли за ци ју (при мар не сту ди је Д. Хер ма-
на), си му ли ра ну на ра ци ју (те о риј ска плат фор ма – Бо дри јар) и по ре ђе ња (те о риј ски 
лук од Квин ти ли ја на до ког нитвне пси хо ло ги је и се ман ти ке). Ми шље ња смо да је 
ова ти по ло ги ја из у зет но под сти цај на за ана ли зе књи жев них тек сто ва. Као кључ не 
пој мо ве у де фи ни са њу вир ту ел них на ра ти ва, ау тор ка по ред већ ана ли зи ра них ре-
ла ци о них мо гућ но сти (ау тен ти зо ван: вир ту е лан свет) из два ја ка те го ри ју вре ме не, 
при по вед них ал тер на ти ва, а у ве зи са ли ко ви ма ко ји се по пут двој ни ка/огле да ла/
не га тив ног од ра за/си му ла ци је кон стру и шу у „про сто ру“ вир ту ел ног на ра ти ва, ка-
те го ри је – иден ти те та (тран сфик ци он ла ног) и би о гра фи је (апо криф не). На ве шће мо 
не ке од ди стинк тив них цр та на ко ји ма се ау тор ка за др жа ва упо ре ђу ју ћи раз ли чи-
те ти по ве вир ту ел них на ра ти ва: вир ту ел ни на ра ти ви се ме ђу соб но раз ли ку ју по 
сте пе ну/ин тен зи те ту ви р ту ел но сти (си му ли ра ни на ра ти ви хи по те тич ке фо ка-
ли за ци је и не га ци је раз ли ку ју се по сте пе ну од сту па ња од ак ту ел не при че, фор-
му ла тив ни об ли ци „ако би то ура дио“ и „да си то ура дио“ та ко ђе су раз ли чи тог 
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вир ту ел ног ин тен зи те та). Вир ту ел ни на ра ти ви мо гу се раз ли ко ва ти и по на чи ну 
ма ни фе сто ва ња (екс пли цит но и им пли цит но, при че му је им пли цит но пра ће но 
фи гу ром ре ти цен ци је или у тек сту мар ки ра но три ма тач ка ма), по оп се гу, по са др-
жин ско-те мат ским аспек ти ма, по жан ров ској екс тен зи ји, по при по вед ној ин стан-
ци ко јој при па да ју (ју нак, при по ве дач, ко лек тив), по мор фо ло шкој ва ри јант но сти 
(ди ја лог, на ра ци ја, до жи вље ни го вор, опис...). Кри тич ки от клон ау тор ка за у зи ма 
и пре ма Же не то вој ти по ло ги ји при по вед ног вре ме на уо ча ва ју ћи да је из ње го вих 
кла си фи ка ци ја вир ту ел ни на ра тив из ба чен као стра но те ло ко је се не мо же сме-
сти ти ни у по ље хро но ло шког при по ве да ња ни у по ље ана хро ни је. По ла зе ћи од 
сту ди ја Х. Да нин берг и иде је о „тем по рал ној ор ке стра ци ји“, ау тор ка за па жа да се 
вре мен ске фи гу ре (про леп са, ана леп са и сл.) мо гу при ме ни ти и на вир ту ел не на-
ра ти ве ко ји ма се ме ња про шлост или бу дућ ност ју на ка, кре и ра вре ме ко је се ни је 
од и гра ло али се же ле ло, са ња ло, при ви ђа ло... 

У ред функ ци ја ко је ка рак те ри шу вир ту ел ни на ра тив, по ред вре ме на, ау тор-
ка ана ли зи ра и при по вед не ал тер на ти ве, ди на ми за ци ју за пле та и ре тор ски учи нак 
(кон сту ри са ње ал те ран тив ног све та као ла жи, об ма не, илу зи је, или ства ра ње иро-
ниј ског от кло на). Вир ту ел ни на ра ти ви се ма ни фе сту ју и кроз тран сфик ци о нал не 
иден ти те те књи жев них ли ко ва ко ји по сто је „у од но су на“, „на до ве зу ју се на“ ју на ке 
у ау тен ти зо ва ном све ту као њи хо ви пар ња ци, мен тал ни двој ни ци (илу стра тив не 
се про леп тич ни вир ту ел ни на ра ти ви у Ла зре ви ће вој Шва би ци (ју на ко ве ан ти ци-
па ци је), или ерот ске са ња ри је „дво гу бе Соф ке“ у Не чи стој кр ви). 

У по гла вљу Апо криф на би о гра фи ја књи жев них ју на ка ау тор ка раз ви ја на ра-
тив ни по тен ци јал ли ка за сно ван на од го во ри ма на пи та ња шта ју нак ни је учи нио, 
ка кав ни је био. Отво ре но је пи та ње да ли у од но су на ак ту е лан свет тре ба на исти 
на чин ту ма чи ти вир ту ел не на ра ти ве об ли ко ва не кроз сно ве, ха лу ци на ци је, пи јан-
ства, и вир ту ел не на ра ти ве об ли ко ва не као део уо би ча је них пси хич ких ак тив но сти 
ју на ка (се ћа ња, ма шта ња, пред ви ђа ња...) 

Тре ћа ис тра жи вач ка по зи ци ја је она, ко ја по на ма пред ста вља нај ве ћу вред ност 
ове књи ге. Од но си се на „сту ди је слу ча ја“, на при ме ну ме то да ког ни тив не на ра то-
ло ги је на ана ли зе вир ту ел них на ра ти ва у ра спо ну од Че хо ва до Ла за ре ви ћа, Ма та-
ву ља, Стан ко ви ћа... Оно што је за јед нич ко свим на бро ја ним тек сто ви ма, без об зи ра 
ко јој књи жев но сти и вре ме ну при па да ли, је сте „кли ца мо дер ног“ ко ја се пре по-
зна је при мар но у сло же ним од но си ма кон тра сти ра ња, ис кљу чи ва ња, не ги ра ња 
ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу а у тен ти зо ва не и вир ту ел не при че. Ау тор ка се усред сре-
ђу је на ана ли зу оних тек сто ва у ко ји ма вир ту ел ни на ра ти ви нај че шће функ ци о ни-
шу као па ра бо ла о кра ху илу зи ја ко је су оста ви ле тра гич не по сле ди це у ак ту ел ном 
све ту ју на ка из два ја ју ћи као тач ку пре се ка раз ли чи тих тек сто ва че хо вљев ску иро-
ни ју и ко ми ку – оно што се ни је де си ло ар ти ку ли ше/кре и ра оно што се у пре суд ном 
тре нут ку де ша ва ства ра ју ћи (гро те скан) тра гич но-ко мич ни не склад. За то ће се као 
па ра диг мат ски тек сто ви из дво ји ти Ла за ре ви ће ва Шва би ца, ро ман Бес пу ће Вељ ка 
Ми ли ће ви ћа, Не чи ста крв Бо ре Стан ко ви ћа и До шља ци, Ми лу ти на Уско ко ви ћа... 
Иден ти тет ски ди на ми зам ју на ка по сма тра се у ра спо ну од оно га што је су у ак ту ел-
ном све ту до оно га од че га бе же си му ли ра ју ћи при жељ ки ва ни ал тер на тив ни свет. 
Те ма мен тал ног двој ни ка ко ји ег зи сти ра у па ра лел ном на ра ти ву – по ста је оп ште 
ме сто мо дер ни стич ких тек сто ва. Рас цеп из ме ђу ак ту ел ног и вир ту ел ног нас во ди 
или пре ма тра ге ди ји ју на ка (Шва би ца, Не чи ста крв) или пре ма па си ви за ци ји ју-
на ка (Бес пу ће), или пре ма при хва та њу при ви да као ствар но сти и „пра жње њу ли ка“ 
(Га зда Мла ден). По ме ну те тек сто ве осим вир ту ел них на ра ти ва ка рак те ри шу и 
че сте елип се и ите ра ци је ко ји ма су се де ста би ли зо ва ле кон ту ре ре а ли стич ког на-
ра ти ва, као и по ја ва „мен тал ног во а је ри зма“ ка да се уну тар јед ног вир ту ел ног 
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на ра ти ва „во а јер ски“ об ли ку је дру ги (Мла де нов мен тал ни во а је ри зам је ве зан за 
Јо ван ку, Соф кин за њу са му).

Ове три ис тра жи вач ке по зи ци је СИН ТЕ ЗА – КО РЕК ЦИ ЈА – ПРИ МЕ НА ре-
флек ту ју се и на ком по зи ци ју сту ди је, на „лев каст“ рас по ред тек сто ва: од увод ног 
уоп ште ног пре гле да (по гла вље Ког ни тив на на ра то ло ги ја), пре ко Ти по ло ги је ви р-
ту ел них на ра ти ва и сту ди ја по све ће них ди стинк тив ним обе леж ји ма вир ту ел них 
на ра ти ва ве за ним за вре ме, „удво је не на ра ти ве“ (при по вед не ал тер на ти ве) и ли ко ве 
до сту ди ја слу ча ја. У тре ћем де лу до бро иза бра ног на сло ва, На ра тив ни све то ви 
– ви р ту ел но као нео ства ре но, ау тор ка са би ра тек сто ве у ко ји ма се вир ту ел ност 
про у ча ва као атри бут „мо дер но сти“ – ту су сту ди је ко је се од но се на „па ра лел не 
на ра ти ве у Че хо вље вим крат ким при ча ма“, на „вир ту ел не на ра ти ве као знак 
мо дер ни за ци је срп ске про зе на по чет ку 20. ве ка“, на „про сто ре при ват но сти“ и 
„хро но топ гра да у ро ма ну срп ске мо дер не“, на „си му ли ра не на ра ти ве и кон тра-
при по ве сти у ро ма ну Га зда Мла ден Бо ре Стан ко ви ћа“ и на „вир ту ел не на ра ти ве 
у Трав нич кој хро ни ци“. У по след њем, че твр том де лу сту ди је Ког ни тив ни све то ви 
– вир ту ел но као не ис црп но па жње се усме ра ва са тек ста на чи та о ца. У ње му су 
сту ди је: Вир ту ел не прет при по ве сти и фе но мен ура ња ња, Оно што се не мо же 
ка за ти – не ис црп ност при ча Про кле те авли је и На ра тив ни опис као хи брид ни ког-
ни тив ни оквир. Ра чва ње сту ди ја у два ру кав ца и сам ау тор ка об ја шња ва: у пр вом 
де лу вир ту ел ни на ра ти ви се про у ча ва ју при мар но као не ак ту е ли зо ва ни сег мен ти 
при че (тек сту ал ни аспек ти), а у дру гом се раз ма тра ју они аспек ти вир ту а ли за ци је 
при че ко ји се од но се на „чи та о че ву има ги на ци ју и ура ња ње“ (ре цеп циј ски аспек-
ти ВН).

Из во ри, би бли о гра фи ја и ре ги стар пој мо ва, као и на по ме не о по ре клу тек сто-
ва, олак ша ва ју чи та о цу сна ла же ње у тек сту .

Иа ко де лу је да су вир ту ел ни све то ви пе ри фер ни, а ак ту ал ни (ре а ли зо ва ни) 
цен трал ни, ау то ра ка ве штим из бо ром тек сто ва по ка зу је ка ко се у про це си ма мо дер-
ни за ци је срп ске про зе овај од нос (цен тар:пе ри фе ри ја) ме њао и усло жња вао. У тек-
сту ал ном уни вер зу му ши рио се про стор не ре а ли зо ва них же ља, на ме ра и пла но ва 
ју на ка, а при по вед ни свет по ста јао све за си ће ни ји њи хо вим по гре шним про јек ци-
ја ма или ре тро спек тив ним ин тер пре та ци ја ма зби ва ња. У сре ди шту су тек сто ви у 
ко ји ма је „удво је ни ју на ка“ – онај ко ји оп сто ја ва у вир ту ел ном све ту (нај че шће 
оном ко ји не ги ра и на до ме шта ва ње гов ре а лан свет) до во де ћи га у ста ње сум ње, 
дез о ри јен ти са но сти, нео д луч но сти, па сив но сти, он то ло шке не га ци је... И док год 
се вир ту е ле ни све то ви са гле да ва ју као пан дан ре ал ним – они по при ма ју не га тив-
ни пред знак, од ре ђу ју се кроз би нар ну опо зи ци је ре ал но/по сто је ће:не ре ал но (не-
по сто је ће). Оче ки ван је сто га при мар ни из бор тек сто ва ко је ау тор ка узи ма као 
сту ди је слу ча ја, тек сто ва ко ји на го ве шта ва ју или при па да ју књи жев но сти мо дер-
не, а у ко ји ма се по сред ством вир ту ел них на ра ти ва де цен три ра и де ста би ли зу је 
по у зда но ис ку стве но зна ње о све ту. Ау тор ка се ме ђу тим не за др жа ва на овим опо-
зит ним ре ла ци ја ма и уну тра шњој тен зи ји тек ста по стиг ну тој њи ма. Уни вер зум 
тек ста је, у ње ним ин тер пре та ци ја ма, мно го сло же ни ји од уо че них ду ал но-ду ел них 
су че ља ва ња при по ве да ног (чи ње нич ног/ре ал ног) и кон тра при по ве да ног (кон тра-
чи ње нич ног/вир ту ел ног). Ди на ми чан од нос из ме ђу мо гу ћих и ре ал них све то ва 
мо же би ти и по ље ко мич них за пле та или иро нич них пре о кре та и не мо ра се ну жно 
ис цр пљи ва ти кроз јед но стра не би нар не опо зи ци је. С дру ге стра не, упра во вир ту-
ел ни на ра ти ви по ста ју ре то рич ки из лаз – на чин да се ли те ра ри зу је: не из ре ци во, 
не га циј ско, син гу ла ри стич ко, по ли хро но то пич но... У Ан дри ће вим ро ма ни ма ау тор-
ка нас на ра то ло шком ар гу мен та ци јом во ди ка за па жа њу То ме Та сов ца да „Ан дрић 
опи су је пи са ње као про цес из о ста вља ња, ду бо ко уко ре њен у не га ци ји“.
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Као ори ги на лан до при нос ти по ло шким про у ча ва њи ма вир ту ел них на ра ти ва, 
из два ја мо и по гла вље о си му ли ра ним на ра ти ви ма ко ји до са да ни су по ми ња ни у 
на ра то ло шким кла си фи ка ци ја ма на ра ти ва као за себ на под вр ста. За сни ва ју се на 
си му ла ци ји, на пре тва ра њу, при ви ду ко ју за ме њу је ау тен тич но би ће, по пут бор-
хе сов ске кар те ко ја по кри ва ре а лан про стор, пре по кри ва ју на ка и тран сфор ми ше 
га у би ће при ви да. Из два ја мо као из у зет но успе лу ана ли зу Стан ко ви ће вог Га зда 
Мла де на у ко јој се пре ко ВН де ми сти фи ку је „игра уло га“, ка ко она ко ја је ин тим на/
лич на, та ко и она ко ја је ко лек тив на (не по је ди нац већ за јед ни ца ко ја чи ли у при вид, 
не ста је у си му ла ци ји се бе са ме). (У том сми слу је ин ди ка тив но уме та ње ите ра тив-
ног на ра ти ва ко ји по чи ње фо р му ла ма „при ча ло се“, „го во ри ло се „, „ка жу“). Да би 
ове на ра ти ве одво ји ла од оста лих, ау тор ка при ме ћу је да су они ре а ли зо ва ни, али као 
„ла жна вер зи ја при че“ чи ме се „си му ли ра ни ју нак“ ја вља као мул ти пли ко ва ни 
удво је ни лик, као ко пи ја ори ги на ла ко ји не по сто ји, ин тен зив ни је не го у оста лим 
вир ту ел ним на ра ти ви ма. 

По гла вље по све ће но си му ли ра ним на ра ти ви ма от кри ва нам још је дан од ква-
ли те та овог ра да за сно ва ног на спо соб но сти ау тор ке да при вид но уда ље не тек сто-
ве (те о риј ска плат фо р ма је Бо дри ја ро ва те о ри ја си му ла кру ма и си му ла ци ја) учи ни 
дис кур зив но про пу сним – та ко из под руч ја фи ло зо фи је, ау тор ка ус пе шно „се ли 
иде је“ у под руч је ког ни тив не на ра то ло ги је, ука зу ју ћи упра во на ре шет ка сту струк-
ту ру зна ња. 

Осим по гла вља по све ће ног си му ли ра ним на ра ти ви ма, но ви на је по гла вље 
по све ће но прет при по ве сти ма ко је се мо гу кон тек сту ал но раз у ме ва ти иа ко су са свим 
екс пли цит но из о ста вљен сег мент тек ста (ин ди ка тив на је ана ли за „пре по чет ка“ 
Ла за ре ви ће вих при по ве да ка и от кри ва ње ви р ту ел них прет при пов сти у њи ма на 
осно ву упе ча тље вих мар ке ра: де хро но то пи за ци је при ча о ца, ре ду ко ва ње оквир ног 
об ли ка).

Ово ра си ја ва ње зна че ња, укр шта ње раз ли чи тих ис тра жи вач ких по ља и њи-
хо ва про ве ра /при ме на на ли те рар ним тек сто ви ма до бар је при мер ка ко се те о ри ја 
о ви р ту ел ним на ра ти ви ма мо же при ме ни ти на раз ли чи тим тек сто ви ма и ка кав 
ин тер пре тив ни по тен ци јал она има. Сту ди ја Вир ту елни на ра тив у том сми слу дво-
стру ко је ко ри сна за срп ске чи та о це – с јед не стра не, јер их упо зна је са те о ри ја ма 
ви р ту ел них на ра ти ва, а с дру ге јер их под сти че да и са ми кре ну у ана ли зе во ђе ни 
ау тор ки ним сту ди ја ма слу ча ја.

Др Дра га на Б. Ву ки ће вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 

Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
dra ga na.vu ki ce vic @vek tor.ne t
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UDC 821.163.41.09 Stefanović S. (049.32)

HO MO PO E TI CUS, HO MO HE RO I CUS

(Ми ли вој Не нин. Све ти слав Сте фа но вић, опет. 
Ан дрић град: Ан дри ћев ин сти тут, 2016, 169 стр.)

У пр вој књи зи Ми ли во ја Не ни на по све ће ној Све ти сла ву Сте фа но ви ћу (Све-
ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, Но ви Сад, 1993), у за вр шној На по ме ни, 
чи та о ци ма је по ну ђе но спе ци фич но упут ство „Оста је ми је ди но да по ну дим пре-
чи цу оном чи та о цу, ко ме је наш ју нак пот пу на на по зна ни ца: не ка нај пре про чи та 
по след ње по гла вље у ко јем се ну ди Сте фа но ви ће ва би о гра фи ја.“ Два де сет и три 
го ди не ка сни је, на кон ис црп ног и зна чај ног при ре ђи вач ког ра да Ми ли во ја Не ни на 
(али и Гој ка Те ши ћа и Пре дра га Пу зи ћа), (ли те рар на) би о гра фи ја Све ти сла ва Сте-
фа но ви ћа ви ше ни је у тој ме ри не по зна ни ца, та ко да се ну ђе ње „пре чи ца“ ука зу је 
из ли шним. Ипак, као да и за дру гу књи гу Ми ли во ја Не ни на по све ће ну Све ти сла ву 
Сте фа но ви ћу (Све ти слав Сте фа но вић, опет, Ан дрић град, 2016), ва жи пра ви ло 
чи та ња од кра ја, где је, по ред би бли о граф ске на по ме не ин ди ка тив ног на сло ва „На 
са мом кра ју или пре све га“, као До да так, до нет по дро бан при каз књи ге При ват на 
при ча (2012) Ива не Сте фа но вић, на сло вљен Жен ска исто ри ја, у ко јем су из не ти 
но ви по да ци о пре ци ма Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, чи ме се, ова по ро дич на и „ду бо ко 
лич на“ при ча, по ве зу је са епи ло шким би о граф ским сег мен том књи ге Све ти слав 
Сте фа но вић– пре те ча мо дер ни зма. Ду бо ко лич не „ве зе“ (а о ве за ма су на дах ну-
то пи са ли Све ти слав Сте фа но вић и Ми лош Цр њан ски) по све ће ног про у ча ва о ца и 
при ре ђи ва ча ства ра ла штва Све ти сла ва Сте фа но ви ћа – Ми ли во ја Не ни на – са Сте-
фа но ви ће вим ста во ви ма из не тим у књи жев ним кри ти ка ма, огле да ју се у иден тич ном 
уку су и по се до ва њу исте „та бли це вред но сти“, од но сно у бор би про тив ша бло на 
и ока ме ње них пред ста ва, те, ко нач но, у за ла га њу за ау то но ми ју књи жев но сти, ко ја 
се пре по зна је у од лу ци Ми ли во ја Не ни на да углав ном из бег не раз ма тра ње Сте фа-
но ви ће вих по ли тич ких и иде о ло шких ста но ви шта и да сво ју ана ли зу за сну је пре-
вас ход но на Сте фа но ви ће вим ли те рар ним „по гле ди ма и по ку ша ји ма“ (огле ди ма о 
сти ху, рит му, итд.), те се оту да, ка ко за ра ног Сте фа но ви ћа, та ко и за сту ди је Ми ли-
во ја Не ни на по све ће не Све ти сла ву Сте фа но ви ћу, мо же упо тре би ти озна ка – ho mo 
po e ti cus, ho mo he ro i cus.

Та бли ца вред но сти, од но сно из бор из тра ди ци је и „слух за вред но у књи жев-
но сти“ (стр. 135) Све ти сла ва Сте фа но ви ћа и Ми ли во ја Не ни на у мно го че му су 
по ду дар ни. Та ко, као што Све ти слав Сте фа но вић по чет ком XX ве ка, афир ма тив но 
пи ше о та да скрај ну том пи сцу Ла зи Ко сти ћу и као што ће, исто та ко, од уни вер зи-
тет ске кри ти ке бра ни ти Ди са, а не што ка сни је и по е ти ку Цр њан ског и Ви на ве ра, 
по бро ја ни пи сци – Ла за Ко стић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Ми лош Цр њан ски и 
Ста ни слав Ви на вер – ука зу ју се као трај не оп се си је Ми ли во ја Не ни на, исто ри ча ра 
књи жев но сти ко ји је при ре ђи вао ове пи сце, али и пи сао есе је, сту ди је и мо но гра-
фи је о њи ма. Да кле, са дво ји цом срп ских по сле рат них мо дер ни ста – Цр њан ским 
и Ви на ве ром (и њи хо вим прет ход ни ком Све ти сла вом Сте фа но ви ћем) – Ми ли во ја 
Не ни на по ве зу је ви со ко вред но ва ње ства ра ла штва Ла зе Ко сти ћа и за ла га ње за 
ње го ву ре ак ту а ли за ци ју, као што га по ве зу је и бор ба про тив ау то ма ти зма у ре цеп-
ци ји књи жев не про шло сти. На и ме, пи шу ћи, у тек сту Све ти слав Сте фа но вић и 
бал кан ски ра то ви, о за ла га њу Све ти сла ва Сте фа но ви ћа за упо тре бу сло бод ног сти-
ха, а про тив ука лу пље ног раз у ме ва ња ме трич ких пра ви ла и за да тих, од стра не 
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кри ти ке про пи са них огра ни че ња, на мет ну тих пе снич ком из ра зу, Ми ли вој Не нин 
за љу чу је да је „Сте фа но ви ће во за ла га ње за ви ше раз ли чи тих сти хо ва у вре ме ну 
јед но гла сја, ба рем ка да је о во де ћем сти ху реч“ би ла „је рес ко ја је пр вен стве но 
бор ба про тив ша бло на, сте га, ка лу па“ (стр. 116) и бор ба за тзв. жи во ме со сти ха. 
При ка зу ју ћи књи ге На рас кр сни ци и Ми рис пам ти ве ка при ре ђи ва ча ко ји је из нео 
сво је се ћа ње о Вас ку По пи и „жи вом ме су сти ха“, Ми ли вој Не нин, у тек сту Све ти 
ми рис пам ти ве ка (што је на слов и Не ни но ве књи ге о Ла зи Ко сти ћу), по во дом изо-
стан ка Све ти сла ва Сте фа но ви ћа чак и у про ши ре ном из да њу Де ре ти ће ве Исто ри је 
срп ске књи жев но сти, из но си вла сти то књи жев но и сто риј ско вје ру ју, кроз пи та ње 
/ кон ста та ци ју / пре кор „Шта ту још ре ћи? Или смо то ли ко бо га та ли те ра ту ра да 
у њој не ма ме ста за Све ти сла ва Сте фа но ви ћа; или је, пак, све то ли ко ока ме ње но 
да је сав наш рад бе сми слен и уза лу дан?“ (стр. 140). Као што је Ми ли вој Не нин 
пре по знао „про ши ре ње књи жев не чи ње ни це“ ко је је Све ти сла ва Сте фа но ви ћа 
при ву кло опу су Ла зе Ко сти ћа „Сте фа но вић Ко сти ћев про дор не ве зу је за то спо ља 
ла ко ви дљи во. Ко сти ћа ви ди у по ку ша ју тра же ња и на ла же ња но вог, у те ми и из-
ра зу, у са др жи ни и об ли ку, отва ра ња но вих ви ди ка и но вих пу те ва...“ (стр. 101), 
та ко се „тра же ња и на ла же ња но вог“ Ми ли во ја Не ни на пре по зна ју у те жњи за 
про ши ре њем књи жев но и сто риј ске чи ње ни це. Кључ на реч књи жев но и сто риј ског 
ме то да Ми ли во ја Не ни на сва ка ко је реч „пре ћут ки ва ње“. Од ар гу мен та упо тре-
бље ног на окру глом сто лу по све ће ном но вом чи та њу тра ди ци је („Ми, на жа лост, 
по ред но вих чи та ња не пре кид но мо ра мо во ди ти ра чу на и о но вим пре ћут ки ва њи ма.“) 
1997. го ди не (Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 173, књ. 459, св. 6, јун, стр. 942), све до 
тек сто ва Бла га пре ћут ки ва ња (2004), Пре ћут ки ва ња Све то за ра Пе тро ви ћа (2013) 
и Хим на при ја тељ ству или нео бич на пре ћут ки ва ња: пи сма Ми ло ра да Па ви ћа Бо-
ри во ју Ма рин ко ви ћу (2013), пре ћут ки ва ња фи гу ри ра ју као по ве зу ју ћа нит ис тра-
жи вањâ Ми ли во ја Не ни на, ау то ра ко ји до след но на сто ји да у исто ри ју срп ске књи-
жев но сти уве де при вре ме но или трај но пре ћу та не пи сце, по пут. нпр. Све ти сла ва 
Сте фа но ви ћа. Да би увео Све ти сла ва Сте фа но ви ћа у срп ску књи жев ност, ја сно је 
то из књи га Све ти слав Сте фа но вић– пре те ча мо дер ни зма и Све ти слав Сте фа-
но вић, опет, а по себ но из две ју увод них сту ди ја дру ге књи ге Из ме ђу две мо дер не 
или пр ве кри ти ке о по е зи ји Све ти сла ва Сте фа но ви ћа и Сте фа но ви ће ва та бли ца 
вред но сти, Ми ли вој Не нин је сво ја ис тра жи ва ња за сно вао на па жљи вом, ду го трај-
ном и сту ди о зном про у ча ва њу и ко мен та ри са њу при ло га Све ти сла ва Сте фа но ви ћа 
и ње го вих са вре ме ни ка, об ја вље них у пе ри о ди ци од кра ја XIX ве ка до сре ди не 
че твр те де це ни је XX ве ка, при че му су Бран ко во ко ло, Бра ник, Но ва искра, При је-
глед. При лог Ма ле би бли о те ке, Бо сан ска ви ла, мо стар ска Зо ра, Срп ски књи жев ни 
гла сник, Де ло, Ми сао, Ле то пис Ма ти це срп ске, Књи жев на не де ља, Са мо у пра ва, 
Пи је монт, Пу те ви, Са вре ме ник, Ју го сло вен ска об но ва – њи ва, Де мо кра ти ја, Бор-
ба, По ли ти ка, Вре ме, Кри ти ка и Da nas са мо не ки од ли сто ва, ча со пи са и днев них 
гла си ла из ко јих Ми ли вој Не нин до но си ци та те или на ко је упу ћу је. Сто га, све стра-
на књи жев но и сто риј ска кон тек сту а ли за ци ја ства ра ла штва Све ти сла ва Сте фа но-
ви ћа, пре да ност пред ме ту про у ча ва ња, од но сно са ве сно и бри жљи во ту ма че ње 
жан ров ски по ли ва лент ног опу са Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, на осно ву ча со пи сне 
гра ђе (те же до ступ не и ма ње по зна те) пред ста вља ју основ не од ли ке књи жев но и сто-
риј ског при сту па Ми ли во ја Не ни на.

Глав ни ју нак књи ге Све ти слав Сте фа но вић, опет, ја сно је из на сло ва, је сте 
Све ти слав Сте фа но вић, али по ред глав ног, у књи зи по сто је и два „спо ред на“ а ре љеф-
но оцр та на ју на ка, је дан не га ти ван (Си ма Пан ду ро вић) и је дан по зи ти ван (Ла за 
Ко стић). За раз ли ку од не по му ће ног при ја тељ ства и искре ног по што ва ња из ме ђу 
Ла зе Ко сти ћа и Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, као и Сте фа но ви ће вог ви со ког вред но-
ва ња Ко сти ће вих књи жев них оства ре ња, од нос Си ме Пан ду ро ви ћа и Све ти сла ва 

305



Сте фа но ви ћа, ка ко је Ми ли вој Не нин по ка зао у огле ди ма Кри ти ка као обли га ци ја 
или Си ма Пан ду ро вић о Све ти сла ву Сте фа но ви ћу до 1920. го ди не, Уз Сте фа но-
ви ћев пре вод Ха мле та и Но ва ан то ло ги ја срп ске ли ри ке Све ти сла ва Сте фа но ви ћа 
или при ча о про ји, ва ри рао је од Пан ду ро ви ће вих афир ма тив них ре цен зи ја ли ри ке 
(Пе сме: ори ги нал не и пре ве де не и Сун ца и сен ке), ре флек си ја, мак си ма и сен тен ци 
(По гле ди и по ку ша ји) Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, об ја вље них у Књи жев ној не де љи, 
Зве зди и Ми сли, до оштре по ле ми ке из ме ђу Сте фа но ви ћа и Пан ду ро ви ћа, на ста ле 
по во дом Пан ду ро ви ће ве кра ђе Сте фа но ви ће вог пре во да Ха мле та (из ме ни ли су 
Пан ду ро вић и Сте фа но вић, по ред кра ћих тек сто ва, и по ле мич ке књи ге Пла ги ја тор 
Ха мле та и ње го ви по кро ви те љи, Си ма Пан ду ро вић и Срп ска књи жев на за дру га 
и Па то ло шки слу чај др Свет. Сте фа но ви ћа). Ипак, за по ле ми ке Све ти сла ва Сте-
фа но ви ћа, ка ко је пре до чио Ми ли вој Не нин, ка рак те ри стич на је чи ње ни ца да се 
до след но из бе га ва ју ар гу мен ти ad ho mi nem– Сте фа но вић сво је тврд ње за сни ва на 
ту ма че њу де ла и на текст од го ва ра тек стом (тј. по се же за хер ме не у тич ким ар гу-
мен ти ма), при че му се и про тив пла ги ја та бо ри по мним чи та њем (clo se re a ding-ом ) 
и по ре ђе њем тек ста свог и Пан ду ро ви ће вог пре во да Шек спи ра (за ни мљи во је, 
ов де, Пан ду ро ви ће во не по зна ва ње ре чи „дол ма“, тј. бра на, ко ју ће Пан ду ро вић 
за ме ни ти реч ју „дог ма“ и ти ме от кри ти свој по сту пак и се бе трај но дис кре ди то-
ва ти, стр. 72). Нај за ни мљи ви ја је, пак, ка рак тер на цр та ко ју Ми ли вој Не нин откри-
ва о Све ти сла ву Сте фа но ви ћу – на и ме, овај пи сац био је пле ме нит, по жр тво ван и 
ни ма ло су је тан, бу ду ћи да ће, на кон пла ги ја та и по ле ми ке, ма те ри јал но по ма га ти 
Си му Пан ду ро ви ћа „Сам по да так да је Си ма Пан ду ро вић са бла гај не СКЗ по ди гао 
31.000 ди на ра го во ри нам о Сте фа но ви ће вој спрем но сти да пра шта“ (стр. 91. и 134).

У књи зи Све ти слав Сте фа но вић, опет са ку пље ни су огле ди и сту ди је Ми ли-
во ја Не ни на о го то во свим аспек ти ма књи жев ног из ра за Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, 
те је, та ко, пре до чен Све ти слав Сте фа но вић као пе сник, књи жев ни кри ти чар, пре-
во ди лац, по ле ми чар, ан то ло ги чар, пи сац ре флек сив них про зних за пи са, али и као 
чо век, чи ја је ег зи стен ци ја тра гич но окон ча на (о че му при ре ђи вач Епи сто лар не 
би о гра фи је Све ти сла ва Сте фа но ви ћа пи ше, увер љи во и без па те ти ке, у тек сту 
Два ка пу та, ко мен та ри шу ћи по след ње Сте фа но ви ће во пи смо). Сте фа но ви ћев од-
нос пре ма књи жев ној тра ди ци ји јед на је од те ма књи ге Све ти слав Сте фа но вић, 
опет. Про ме ну Сте фа но ви ће ве „та бли це вред но сти“ у пе ри о ду од 1924. го ди не, 
ка да Бо жи дар Ко ва че вић уре ђу је Ал ма нах Бран ко Ра ди че вић (у ко јем су за сту пље ни, 
по ред Ко ва че ви ћа, Си бе Ми ли чић, Ста ни слав Ви на вер, Тин Ује вић, Ран ко Мла-
де но вић, Ми лош Цр њан ски, То дор Ма ној ло вић, Гу став Кр клец, Раст ко Пе тро вић, 
али не и Све ти слав Сте фа но вић) до 1943. го ди не ка да, у оку пи ра ном Бе о гра ду, 
Све ти слав Сте фа но вић по чи ње (и не за вр ша ва!) Но ву ан то ло ги ју срп ске ли ри ке, 
Ми ли вој Не нин пра ти и об ја шња ва, у сту ди ја ма (Не)оправ да ни из о ста нак Све ти-
сла ва Сте фа но ви ћа и Но ва ан то ло ги ја срп ске ли ри ке Све ти сла ва Сте фа но ви ћа 
или при ча о про ји. Од мла дог, про(то)аван гард ног ства ра о ца „по ре чи ма Ми ло ша 
Цр њан ског [...] ва зда отво рен(ог) за но во и ле по“ (стр. 128) и књи жев ног кри ти ча ра 
са ја сним ста вом, ис тан ча ним уку сом и хра брим су до ви ма (по ми шље њу мла дог 
Сте фа но ви ћа, Ко стић и Ње гош вр хун ци су срп ске књи жев но сти, а угле да ње на 
ства ра ла штво Бран ка Ра ди че ви ћа и Во ји сла ва Или ћа ни је пре по руч љи во), Све ти-
слав Сте фа но вић по ста ће ан то ло ги чар са из ра зи то ре тро град ним есте тич ким ме-
ри ли ма, апо ло гет се ла и за ступ ник по ли тич ких иде ја ко је су про па ги ра не на стра-
ни ца ма ли ста Срп ски на род, за ко ји је Сте фа но вић на пи сао текст Из гра ђи ва ње 
Но ве Ср би је као се љач ке др жа ве. Сте фа но ви ће во окре та ње од Ко сти ћа и Ње го ша 
ка Ми ло ра ду По по ви ћу Шап ча ни ну, Ми ло ра ду Ми тро ви ћу, Бо жи да ру Ни ко ла је-
ви ћу, Јо ва ну Гр чи ћу Ми лен ку и Ми ло ра ду Пе тро ви ћу Се љан чи ци Ми ли вој Не нин 
об ја шња ва пре ва гом по ли тич ких над књи жев ним по гле ди ма „(А ја сно је да по ли-
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тич ки увек пре тег ну!)“ (стр. 134), као и из да јом мла да лач ког иде а ла ау то но ми је 
књи жев но сти „Али, ка да је по е зи ја у пи та њу, Све ти слав Сте фа но вић је из дао нај-
пре мла дог Сте фа но ви ћа; не са мо због то га што је из не ве рио ње го ве вред но сне 
су до ве, већ и због то га што је по е зи ју ста вио у слу жбу прак тич них по ли тич ких 
иде ја, што мла ди Сте фа но вић ни ка ко не би ура дио“ (стр. 92).

Зна чај књи ге Све ти слав Сте фа но вић, опет за исто ри ју срп ске књи жев но сти 
огле да се и у опи су Ис под вла че ног ег зем пла ра, тј. Сте фа но ви ће вог при мер ка Ко сти-
ће ве мо но гра фи је о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, ко ји је Ми ли вој Не нин про у чио да 
би по ка зао на осно ву че га је Све ти слав Сте фа но вић пи сао при каз Ко сти ће ве књи-
ге, али и да би ис та као слич ност у по е ти ци, сти лу и упо тре би је зи ка из ме ђу Ла зе 
Ко сти ћа и Све ти сла ва Сте фа но ви ћа. При ре ђи ва чу Ан то ло ги је Ла за Ко стић (За греб, 
1923) и „нај мла ђем књи жев ном при ја те љу Ла зе Ко сти ћа“ кри ти ка је углав ном за-
ме ра ла угле да ње на Ко сти ћа, као и пре те ра ну упо тре бу ко ва ни ца (Бо шко Пе тро вић 
[1869–1913], пот пи су ју ћи се псе у до ни мом Сте ва нов, из дво ји ће при ме ре „не са влад, 
устрој, слет, трај, про дор“, стр. 11), да би, упра во ана ли зи ра ју ћи Сте фа но ви ће ва 
под вла че ња и из два ја ња Ко сти ће вих ко ва ни ца у мо но гра фи ји о Зма ју с јед не и у 
Ко сти ће вој по е зи ји, тј. у Реч ни ку и нај по треб ни јим об ја шње њи ма ре чи Ан то ло ги је 
Ла за Ко стић, с дру ге стра не, Ми ли вој Не нин до шао до за кључ ка да је упо тре ба ко-
ва ни ца у ства ра ла штву Ла зе Ко сти ћа усло вље на жан ром „Оно што се на ме ће као 
за кљу чак је сте да Ко стић не ко ри сти исте ко ва ни це у по е зи ји и у кри тич ко есе ји-
стич кој рас пра ви....“ (стр. 106), као и да је Све ти слав Сте фа но вић био пре дан ту мач 
и по у здан по зна ва лац ства ра ла штва Ла зе Ко сти ћа. Мо же се за кљу чи ти, исто та ко, 
да је и Ми ли вој Не нин из у зет но па жљив чи та лац, бу ду ћи да ће спи ску ко ва ни ца 
ко је је Све ти слав Сте фа но вић под ву као у Ко сти ће вој књи зи Не нин до да ти и две 
не под ву че не, тј. пре ско че не („при кла па ло“ и „зат ка“, стр. 99), као што ће, на кон 
по дроб не ана ли зе Ко сти ће ве је зич ке има ги на ци је, Ми ли вој Не нин ука за ти и на 
про пу сте ко је су у тек сто ви ма Из ни кли це Ла зе Ко сти ћа и По ет ска функ ци ја ко ва-
ни ца Ла зе Ко сти ћа на чи ни ли Алек сан дар Б. Ла ко вић и Вла де та Јан ко вић.

При ка зу ју ћи књи гу Ho mo bal ca ni cus, ho mo he ro i cus Пе тра Џа џи ћа, у тек сту 
на сло вље ном Про тив крат ког пам ће ња, Ми ли вој Не нин је при ме тио „Ре ћи за не ку 
књи гу да де ми сти фи ку је, да је упе ре на про тив на ших на ви ка и на ра ви (ко је нас 
та ко ле по уљуљ ку ју) и про тив крат ког пам ће ња, мо же да де лу је упра во обр ну то: 
као ми сти фи ка ци ја, као оп ште ме сто са при ме са ма па те ти ке. И оту да је, мо жда, 
бо ље го во ри ти о за ни мљи во сти књи ге ко ја је пред на ма (о ла кој чи тљи во сти, пр вен-
стве но): о но вим по да ци ма, о но вој ви зу ри, о Џа џи ће вом ’до ка зном по ступ ку’, о 
ли ни ја ма во ди ља ма ко је се мо гу ла ко уо чи ти...“ За књи гу Све ти слав Сте фа но вић, 
опет Ми ли во ја Не ни на мо гу се упо тре би ти иден тич на од ре ђе ња: бор ба про тив 
ока ме ње них пред ста ва, „ша бло на, сте га, ка лу па“, тј. „на ших на ви ка и на ра ви (ко је 
нас та ко ле по уљуљ ку ју)“, основ ни је по сту лат књи жев но и сто риј ског при сту па Ми-
ли во ја Не ни на (упо тре бљен у свим књи га ма овог ау то ра, па та ко и у књи зи Све ти-
слав Сте фа но вић, опет), но ви по да ци о срп ској књи жев ној тра ди ци ји из не ти су у 
огле ди ма Ис под вла че ни ег зем плар, Све ти слав Сте фа но вић и бал кан ски ра то ви и 
(Не)оправ да ни из о ста нак Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, али и у по тре сном пред смрт-
ном ау то по р тре ту с пи сма Све ти сла ва Сте фа но ви ћа (Два ка пу та), као и у при ка зу 
књи ге При ват на при ча Ива не Сте фа но вић; „до ка зни по сту пак“ Ми ли во ја Не ни на 
мо гао би се од ре ди ти као „пом но чи та ње“, у књи зи Све ти слав Сте фа но вић, опет 
мо гу се из дво ји ти „ли ни је во ди ље“ (од нос Све ти сла ва Сте фа но ви ћа пре ма књи жев-
ној тра ди ци ји, али и пре ма са вре ме ни ци ма, Сте фа но ви ће во схва та ње уло ге књи жев-
не кри ти ке, пре во ди лач ки и ан то ло ги чар ски по ду хва ти Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, 
је зик и стих као те ме Сте фа но ви ће вих кри ти ка), за ни мљи вост огледâ Ми ли во ја 
Не ни на ре зул тат је ин три гант ног есе ји стич ког сти ла, ду го трај ног из у ча ва ња и 
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све стра ног по зна ва ња опу са Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, док би се це ло куп на књи га 
Све ти слав Сте фа но вић, опет мо гла озна чи ти син таг мом „про тив крат ког пам ће ња“ 
(оту да оно „опет“ из на сло ва, оту да и по тре ба стал ног вра ћа ња пи сцу чи ју је по е зи ју, 
про зу и пре во де Ми ли вој Не нин ра ни је при ре дио и о ко јем је већ на пи сао ис црп ну 
мо но гра фи ју). Оба ви ја ју ћи сво јим да хом (и ду хом) но вин ске члан ке и до ку мен те 
Све ти сла ва Сте фа но ви ћа (ме та фо ра да ха ко јим мај стор оба ви ја ћуп пре не го што 
га ис пе че, ка ко се овај не би рас пао, пре у зе та из ро ма на По за ни ма њу са мо у би ца 
Оска ра Да ви ча, упо тре бље на је у при ка зу Жен ска исто ри ја), Ми ли вој Не нин по ка-
зао је да је узор ни чи та лац (и књи жев ни исто ри чар) за пра во са мо онај ко се бо ри 
про тив пре ћут ки ва ња, ока ме ње них пред ста ва, пред ра су да, и пре све га, онај ко 
исту па „про тив крат ког пам ће ња“. Ова кви чи та о ци је су, не сум њи во, ау тор књи га 
Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма и Све ти слав Сте фа но вић, опет, 
али и мла ди Све ти слав Сте фа но вић, чи та о ци ко је смо, из на ве де них раз ло га, озна-
чи ли син таг мом „ho mo po e ti cus, ho mo he ro i cus“.

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
ti ski cvet38@gmail.com

UDC 821.163.41-14.09 Radičević B. (049.32)

ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНОСТИ

(По е зи ја Бран ка В. Ра ди че ви ћа. Др Дра ган Ха мо вић (прир.). 
Ча чак – Бе о град: Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ 

– Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2016)

Збор ник По е зи ја Бран ка В. Ра ди че ви ћа, на стао као ре зул тат са рад ње Град ске 
би бли о те ке из Чач ка и Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да по во дом 
90-го ди шњи це од пе сни ко вог ро ђе ња, а у окви ру прошло го ди шњег про гра ма Ди со-
вог про ле ћа, по ред то га што до но си но ва ту ма че ња пе сни ко вог ства ра ла штва, пре-
и спи ту је на чи не функ ци о ни са ња срп ске књи жев не кри ти ке и књи жев не исто ри је, у 
ко јој Ра ди че вић до да нас ни је за у зео ме сто ко је му, су де ћи по ли те рар ним од ли ка ма 
ње го вог де ла, при па да. Ра ди во је Ми кић сло же не ме ха ни зме на ци о нал не на у ке о 
књи жев но сти об ја шња ва на сле де ћи на чин: „Исто ри ја књи жев но сти на нај ви ша 
ме ста упи су је оне ко ји су или би ли нај ра ди кал ни ји у за сни ва њу но вих мо гућ но сти 
пе снич ког из ра за (а то су, пе де се тих го ди на про шлог ве ка, би ли Вас ко По па и Мио-
драг Па вло вић) или оне ко ји су нај спон тат ни је ушли у про цес „вас по ста вља ња кон-
ти ну и те та“ у, увек гру бо на ру ша ва ној, срп ској пе снич кој тра ди ци ји (Сте ван Ра ич-
ко вић), док сви оста ли при пад ни ци ге не ра ци је би ва ју при ну ђе ни да кра ће или 
ду же вре ме оста ну у дру гом пла ну или пак бу ду са свим за бо ра вље ни“ (20). Дра ган 
Ха мо вић, при ре ђи вач и је дан од ау то ра збор ни ка, пе сни ко ву мар ги на ли за ци ју об ја-
шња ва не књи жев ним раз ло зи ма и ка же да „у кри тич кој објек ци ји ути цај ног Зо ра-
на Ми ши ћа пре ва гу та да од но си ан ти ро ман тич ки ток по е тич ке об но ве, оли чен у 
По пи и Па вло ви ћу“ (13). Ха мо вић ис ти че и да је Ра ди че ви ћев лир ски кор пус не при-
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ме ре но са гле дан и вред но ван и услед то га што је из о стао пе сни ков на пор да вла-
сти ти пе снич ки опус си сте ма ти зу је и уоб ли чи као це ли ну. 

Пе снич ко де ло Бран ка В. Ра ди че ви ћа, ко је на ста је у дру гој по ло ви ни XX ве ка, 
а да нас се ука зу је са књи жев не мар ги не, ста вље но је у збор ни ку на про ве ру, ту ма-
че ње и вред но ва ње два на ест про у ча ва ла ца, ко ји у ње му от кри ва ју по све дру га чи ји 
спој тра ди ци о нал ног и мо дер ног не го што је то слу чај са пе сни ци ма Ра ди че ви ће-
ве ге не ра ци је, али и са прет ход ни ци ма и след бе ни ци ма. При сту пом про у ча ва ном 
про бле му са раз ли чи тих те о риј ских ста но ви шта ау то ри уви ђа ју и све до че сло же ност 
ре цеп циј ских то ко ва ње го вог де ла, као и ком плек сност Ра ди че ви ће ве по е ти ке у 
це ли ни. Иа ко не по сто ји гра фич ки об ле же на гра ни ца, мо но гра фи ја је ком по но ва на 
та ко да обра зу је две ску пи не ра до ва, уо кви ре не увод ним и за вр шним тек сто ви ма, 
од ко јих пр ви до но си пре глед пе сни ко вог ства ра ла штва, а по след њи ме та кри тич-
ки осврт на ре цеп ци ју ра ног Ра ди че ви ће вог де ла. Док ау то ри тек сто ва штам па них 
у пр вом бло ку по ла зе од пе сни ко вог опу са, ко ме нај пре од ре ђу ју обри се и до ме те 
у окви ру срп ске књи жев не тра ди ци је, упу шта ју ћи се за тим у ана ли зе по је ди нач них 
де ла, по глед ау то ра тек сто ва штам па них у дру гој це ли ни кре ће се од кон крет них 
тек сто ва, пре ко сло же ни јих пе снич ких струк ту ра, до при ли ка у ко ји ма ства ра лац 
жи ви и ра ди, од но сно у ко ји ма је чи тан. Уну тра шњи при ступ од ли ку је све тек сто-
ве збор ни ка, ме ђу тим, по ла зна по зи ци ја од ре ђу је ис тра жи вач ки рад као при мар но 
књи жев но и сто риј ски, од но сно књи жев но кри тич ки.

У увод ном тек сту, Лир ско сри ца ње зе мље, Дра ган Ха мо вић да је пре глед Ра ди-
че ви ће вог пе сни штва, од пе сни ко вих по че та ка у род ном Чач ку, ка да као два де се-
то го ди шњак, под крај Дру гог свет ског ра та, об ја вљу је по е му Су тон ски да ни, пре ко 
по е зи је са на гла ше ним еро ти змом и ис ти ца ња на ци о нал них сим бо ла, за тим пре-
во ђе ња ци ган ске по е зи је и об ли ко ва ња „крај пу та шког“ лир ског кор пу са, до на ра-
тив них пе са ма об ја вље них 1970. го ди не под на сло вом Са Ов ча ра и Ка бла ра, и 
ујед но га кон тек сту а ли зу је. Са дру ге стра не, ау тор за вр шног тек ста, Пр ва кри тич ка 
ко ди фи ка ци ја: Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз о Бран ку В. Ра ди че ви ћу, Вла дан Бај че-
та, на осно ву Ми хи зо вих тек сто ва об ја вље них по во дом Ра ди че ви ће ве пе снич ке 
збир ке Зе мља и ње го вог пр вог ро ма на, Бе ла же на, ба ви се пе сни ко вим по че ци ма 
и, на ро чи то, ње го вим ме стом у он да шњој књи жев ној јав но сти. Дво стру ка усме ре-
ност при ло га ко ји за тва ра збор ник огле да се у од бра ни Ми хи зо вог кри тич ког по ступ-
ка, ко ји се не рет ко од ре ђу је као им пре си о ни стич ки. У гра нич ном тек сту, ко ји по 
свом те о риј ском и ме то до ло шком усме ре њу чи ни за себ ну це ли ну, Алек сан дар Ми-
ла но вић ис пи ту је функ ци ју и вред ност пе сни ко вих нео ло ги за ма из угла твор бе, 
се ман ти ке и сти ли стич ких функ ци ја, и то у кон тек сту ши рих сти ли стич ких по сту-
па ка, као што су ства ра ње ети мо ло шких фи гу ра, сим бо ла, игре ре чи ма и сл. Ау тор 
за кљу чу је да пе сник, пре у зи ма ју ћи ву ков ски и ро ман ти чар ски мо дел твор бе, ства-
ра по е зи ју у ко јем је „мут на и те шко про по зна тљи ва гра ни ца из ме ђу фол клор ног са 
јед не стра не, на род ног (ди ја ле кат ског) са дру ге, и но вог (пе снич ког) са тре ће“ (114).

Ра ди во је Ми кић у тек сту ко ји отва ра пр ву ин тер пре та тив ну це ли ну, Увод у 
по е ти ку Бран ка В. Ра ди че ви ћа, ба ви се по е тич ким осо бе но сти ма, те мат ским и 
мор фо ло шким ка рак те ри сти ка ма, као и књи жев но-исто риј ским кон тек стом Ра ди-
че ви ће ве по е зи је. Ка ко ау тор при ло га ис ти че, реч је о пе сни ку ко ји је у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка мо жда нај си сте ма тич ни је опе вао рат не при зо ре и њи хо ве тра-
гич не по сле ди це, а све то на те ме љу на род них ве ро ва ња и ри ту а ла, по себ но кул та 
мр твих. Мо дер ност ње го вог де ла тре ба тра жи ти у схва та њу је зи ка у књи жев но сти, 
на ро чи то од но са из ме ђу сред ста ва оп ште ња и ма те ри јал ног, а по се бан пе сни ков 
до при нос кул ту ри срп ског на ро да огле да се у сфе ри из град ње пе снич ке лек си ке. У 
при ло гу Бран ко В. Ра ди че вић и срп ско пје сни штво XX ве ка Јо ван Де лић књи жев но-
и сто риј ски и по е тич ки кон тек сту а ли зу је Ра ди че ви ће во ства ра ла штво, на тај на чин 
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што ис тра жу је од нос мла дог пе сни ка пре ма соц ре а ли стич ком мо де лу, за тим од ре-
ђу је тра го ве аван гар де у ње го вој по е зи ји, при су ство фол клор них еле ме на та, као и 
од нос пре ма ства ра ла штву ау то ра ко ји су се ба ви ли срод ним те ма ма. 

Ба ве ћи се те мом ра та ра и рат ни ка, тј. сим бо лом ка ме ног вој ни ка у по е зи ји 
Бран ка В. Ра ди че ви ћа, ко ји свој ма те ри јал ни из раз до би ја у спо ме ни ци ма крај пу-
та ши ма, Дра ган Ха мо вић у ра ду Ве чи та пе ша ди ја или мо дер ни лир ски мит о ра-
та ру и рат ни ку пе сни ка убра ја ме ђу уче сни ке да ле ко се жног мо дер ни стич ког пре-
вра та пе де се тих и ше зде се тих го ди на XX ве ка. Ра ди пот пу ни јег уви да у до жи вљај 
ко ји га оп се сив но вра ћа на зна че ној те ми, ау тор ис тра жу је ње ну лир ску, али и 
есе ји стич ку ди мен зи ју, те уз пе сме ту ма чи и есеј Пла ва ли ни ја жи во та, као и дру-
ге Ра ди че ви ће ве по е тич ке ис ка зе, у ко ји ма се ства ра лац екс пли цит но од ре ђу је 
пре ма на зна че ном сим бо лу. Бо јан Јо вић у при ло гу ко ји за тва ра пр ву це ли ну, Ау тор, 
лир ско Ја и пе снич ки свет Бран ка В. Радичевићa, ту ма чи „мно го стру ке ми са о не и 
емо тив не об ли ке и уло ге“ лир ског су бјек та, (87) као и ве зу из ме ђу ком по зи ци о них 
и зна чењ ских осо бе но сти Ра ди че ви ће вог ства ра ла штва, ка ко на син хро ниј ском, 
та ко и на ди ја хро ниј ском ни воу. Ком па ра тив ним ана ли за ма ода бра них пе са ма, 
Јо вић за кљу чу је да је при су ство ау тор ске ин стан це као над ре ђе не, али и не је дин-
стве не, под ло жне хи је рар хи за ци ји и усло жња ва њу, од лу чу ју ће за устрој ство тек ста, 
што се от кри ва и при ли ком пе сни ко вог пре пе ва ва ња ром ске по е зи је, где се пре пли-
ћу ано ним но ко лек тив но и ин ди ви ду ал но. По сред ством ау тор ске ин стан це гра ди 
се и раз гра ђу је пе снич ки свет, ус по ста вља и про бле ма ти зу је струк ту ра, а као ре-
зул тат њи хо ве ди на мич не рав но те же на ста је по е зи ја нај ви ше сло же но сти. 

Бран ко Злат ко вић у тек сту Култ пре да ка у пе сни штву Бран ка В. Ра ди че ви ћа, 
ко јим за по чи ње дру га ин тер пре та тив на це ли на, пра те ћи по ступ ке сти ли за ци је 
ар ха ич не на род не ми то ло шке и ре ли ги о зне ком по нен те, ука зу је на бли скост по је-
ди них пе сни ко вих мо ти ва са сим бо ли ма из на род не усме не тра ди ци је, ко ји опет, 
има ју по ре кло у ар ха и чим и мит ским сло је ви ма све ко ли ког кул тур ног на сле ђа. 
По зи ва ју ћи се на пред ста ве љу ба ви и еро са у пла то ни зму, хри шћан ству и пред пла-
то но вом до бу, о ко ји ма пи ше Ани ца Са вић Ре бац, Је ле на Па нић Ма раш се у при-
ло гу О еро су као лир ском гла су у по е зи ји те ла Бран ка В. Ра ди че ви ћа ба ви ве за ма 
пе сни ко ве ерот ске ли ри ке са оним де лом аван гард не по е зи је у ко јој се на гла сак 
ста вља на фи зи о ло шко и те ле сно. Од кра ја пе де се тих го ди на у ње го вој по е зи ји 
при мет но је од сту па ње од мо ти ва на гла ше не чул но сти и ан та го ни зма ме ђу по ло-
ви ма, а све че шће ја вља се мо тив че жње, као и ве за из ме ђу Еро са и Та на то са. 

У тек сту За сни ва ње за јед ни це на кул ту зе мље у по е зи ји Бран ка В. Ра ди че ви ћа 
Ни ко ла Ма рин ко вић ука зу је на то да пе сник, по чев ши од збир ке Зе мља, на тра гу 
аван гард них тен ден ци ја, по ка зу је кри тич ки од нос пре ма мо дер ном свет ском по рет-
ку ко ме као ал тер на ти ву по ста вља култ зе мље и плод но сти. Од ре ђу ју ћи Бран ка 
В. Ра ди че ви ћа као пе сни ка ко ји уче ству је у об но ви мо дер ни зма у по сле рат ном 
пе ри о ду, али и као ства ра о ца у чи јем је де лу при мет но на сле ђе аван гар де, Ми ло мир 
Га ври ло вић у при ло гу Ка лир ској (ау то)по е ти ци Бран ка В. Ра ди че ви ћа ис ти че да 
су у ра ној фа зи пе сни ко вог ства ра ла штва ау то по е тич ки ис ка зи ве за ни за мо тив зе-
мље, пе сме и же не, док се они ка сни је гру пи шу око раз ли чи тих ар хе тип ских пред-
ста ва. Пе сни ков раз вој ни пут све до чи о те мат ском по ме ра њу са про сто ра же ље ка 
исто риј ској ег зи стен ци ји у ко јој се же ља ре ла ти ви зу је и по ста је нео ства ри ва. 

При сту па ју ћи Ра ди че ви ће вој по е зи ји за де цу са пе да го шког ста но ви шта, Ми-
ли ца То мо вић у при ло гу По е зи ја за де цу Бран ка В. Ра ди че ви ћа у од но су пре ма усме-
ном ства ра ла штву ис ти че да под ло гу пе сни ко вог ства ра ла штва за нај мла ђе чи не 
усме ни лир ски жан ро ви, ка кви су успа ван ка, цу паљ ка, раз бра ја ли ца, као и крат ки 
про зни об ли ци, по пут пи та ли це, бр за ли це, ру га ли це и по га ђа ли це. Ње го ве пе сме 
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о мај ци са усме ном књи жев но шћу по ве зу ју ма гиј ски еле мен ти, син кре тич ност 
тек ста и рад ње и на гла ше но лир ска ком по нен та, а пре у зе ту под ло гу пе сник бо га-
ти у скла ду са мо дер ним по ро дич ним сен зи би ли те том. Дру га це ли на за вр ша ва се 
при ло гом Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, Лик ту ђи на у по е ми Те кла ре ка Ле пе ни ца 
Бран ка В. Ра ди че ви ћа, у ко јем се ана ли зи ра пред ста ва не мач ког оку па то ра као 
ту ђин ца и уби це, и то у окви ру де ху ма ни зо ва них дру штве них про це са два де се тог 
ве ка, као и у ве зи са ста ри јим фол клор но-ми то ло шким пред ста ва ма. 

Збор ник је, ка ко се у ви ше ра до ва ис ти че, ори јен ти сан на по ста вља ње Ра ди-
че ви ће вог ства ра ла штва у окви ре по сле рат ног срп ског пе сни штва, а по се бан до при-
нос књи жев ној исто ри ји пред ста вља ју тек сто ви Јо ва на Де ли ћа, Дра га на Ха мо ви ћа и 
Ра ди во ја Ми ки ћа. Од ре ђу ју ћи ши ри кон текст у ко ме Ра ди че ви ће ва по е зи ја на ста је, 
они оцр та ва ју раз вој ни пут срп ског пе сни штва XX ве ка, и ти ме ука зу ју на ме ђу за-
ви сност пе сни ко ве по е ти ке и епо хе у ко јој ства ра. Ски ци ра ње окви ра, по вре ме но 
пра ће но по ле мич ким то ном пре ма прет ход ни ци ма ко ји су про пу сти ли да се озбиљ-
ни је по за ба ве ме стом по е зи је Бран ка В. Ра ди че ви ћа у срп ском пе сни штву, упот пу-
ње но је име но ва њем пе сни ка, прет ход ни ка и след бе ни ка, са ко ји ма се Ра ди че ви ће во 
де ло до зи ва. Нај че шће па ра ле ле под вла че не су са ства ра ла штвом Ми ло ша Цр њан ског, 
Ра да Дра ин ца и на ро чи то Раст ка Пе тро ви ћа, због Ра ди че ви ће вог осо бе ног по ве зи-
ва ња ду хов ног и фи зи о ло шког, за тим жи вот них и про це са у при ро ди, као и агра ма-
тич ких син таг мат ских ско по ва. Та ко Ха мо вић ис ти че да је „кри ти ка про пу сти ла да 
у Ра ди че ви ће вом еро ти зму са гле да не што ви ше од ин ди ви ду ал не те мат ске оп се си-
је – а то је кон ти ну и тет с ма ги страл ном ли ни јом ме ђу рат не књи жев но сти, оли че ној, 
пре дру гих, у ба зич ној сим бо ли ци Раст ка Пе тро ви ћа, у би зар ном чул ном ли ри зму 
Цр њан ског, као и са осло бо ђе ним ре то рич ких раз ма хом Ра да Дра ин ца“. (12) Од след-
бе ни ка, нај че шће се по ми њу Љу бо мир Си мо вић и Бра ни слав Пе тро вић.

Хер ме не у тич ки при ступ пре о вла да ва у тек сто ви ма, у ко ји ма се ау то ри ба ве 
по е ти ком Бран ка В. Ра ди че ви ћа, те мат ско-мо тив ским кор пу сом и је зи ком. По дроб-
ним ана ли за ма, про у ча ва о ци из пе снич ког ре ги стра из два ја ју мо ти ве же не и зе мље, 
спо је не и ис пре пли та не еро сом, за тим те му рат ни ка, ко ја се же до ар ха ич них пред-
става, а ко ја услед рат них де ша ва ња у XX ве ку за до би ја на ро чи ту ак ту ел ност. Ин-
тер тек сту ал ни и ре фе рен ци јал ни аспек ти пе сни ко вог де ла, у ко ме ци та ти и на ро-
чи то ау то ци та ти игра ју ва жну уло гу, при ву кли су па жњу про у ча ва ла ца ка кав је 
Ра ди во је Ми кић. Осла ња ју ћи се на те о ри ју ци тат но сти, Бо јан Јо вић упо ред ним 
ана ли за ма ис пи ту је струк ту рал не мо де ле Ра ди че ви ће ве по е зи је, а пред мет ње го вих 
ин те ре со ва ња су и је зич ка и по е тич ка са мо свест, као и осо бе но сти ау тор ске ин-
стан це. На пост мо дер ном схва та њу књи жев но сти, је зи ка и ау то по е ти ке, за тим 
ар хе тип ских пред ста ва, сво ја ту ма че ња за сни ва ју Ми ло мир Га ври ло вић и Ни ко ла 
Ма рин ко вић. Алек сан дар Ми ла но вић на осно ву сти ли стич ко-се мат нич ких ана-
ли за про у ча ва лек сич ку стра ну Ра ди че ви ће ве по е зи је, док се ту ма чи по пут Јо ва на 
Де ли ћа де таљ ни је ба ве вер си фи ка ци јом.

Осим те о риј ског при сту па, на ко ме се за сни ва ве ћи на збор нич ких при ло га, 
рад Ми ли це То мо вић ба ви се и ње ним прак тич ним аспек ти ма, тј. пе да го шком 
стра ном Ра ди че ви ће ве по е зи је за де цу. За сни ва ју ћи те о риј ски део ис тра жи ва ња на 
ту ма че њу усме них жан ро ва, ау тор ка ука зу је на то у ко јој ме ри Ра ди че ви ће ва по е-
зи ја ко ре спон ди ра са фор мал ним прин ци пи ма лир ских и крат ких про зних вр ста 
свој стве них на род ној књи жев но сти. На ро чит спој до ку мен тар ног и те о риј ског 
оства рен је у ра ду Дра га на Ха мо ви ћа, у ко ме се мо дер ни лир ски мит о ра та ру и 
рат ни ку ана ли зи ра на те ме љу пе сни ко вих есе ји стич ких и уоп ште ау то по е тич ких 
за пи са. По ред би о граф ских по да та ка и пе снич ке би о гра фи је, по је ди ни тек сто-
ви до но се ши ри исто риј ски и дру штве ни кон текст у ко ме Ра ди че вић ства ра, или 
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чи ње нич но го во ре о при ли ка ма о ко ји ма пи ше. Вла ди мир Ди ми три је вић нај пре под-
се ћа на исто риј ске по дат ке о до га ђа ји ма о ко ји ма је у по е ми реч, као и на при ли ке 
по во дом ко јих она на ста је. До ку мен тар ност Ди ми три је ви ће вог при ло га пре пли ће 
се са уче њи ма ре ли ги о зних ми сли ла ца и европ ских фи ло зо фа, као и са фол кло ри-
стич ким ана ли за ма Ра ди че ви ће вих сим бо ла. На те ме љи ма ет но гра фи је и фол кло-
ри сти ке сво ја ис тра жи ва ња за сни ва ју и Бран ко Злат ко вић, Ми ли ца То мо вић, Јо ван 
Де лић, као и Дра ган Ха мо вић у тек сту о мо ти ву рат ни ка. По ред ра да Вла да на 
Бај че те, чи ји текст у це ли ни ре кон стру и ше ре цеп ци ју Ра ди че ви ће вих пр вих об ја-
вље них ра до ва, при је мом пе сни ко вог де ла код пу бли ке ба ви се и Ра ди во је Ми кић, 
у ци љу об ја шња ва ња мар ги нал не пе сни ко ве по е зи је у срп ској књи жев но сти дру ге 
по ло ви не XX ве ка, Је ле на Па нић Ма раш, ко ја сво је ту ма че ње за сни ва на еро то ло-
ги ји, као и Дра ган Ха мо вић и Ни ко ла Ма рин ко вић.

По ле мич ки тон усме рен је пре ма кри ти ци ко ја у Ра ди че ви ће вом ства ра ла штву 
ни је увек пре по зна ла вред но сти ко је она не сум њи во по се ду је, као ни еле мен те 
ко ји би је од ре ди ли као спо ну из ме ђу ста ри јих, ста рих, па и ар ха ич них сло је ва 
срп ског кул тур ног на сле ђа и ње го вих мо дер них то ко ва. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
пе сник ро ман ти чар ско на сле ђе, од ко га по ла зи, пре о бра жа ва у скла ду са аван гард-
ним прин ци пи ма, ства ра ју ћи круг на ци о нал них сим бо ла, као што и на осо бен и 
мо де ран на чин ко ри сти фол клор не и ар хе тип ске мо ти ве. Сло бо дан стих, не рав но-
мер ни стро фо и ди и хи бри ди за ци ја жан ра, за тим од нос пре ма ерот ском и те ле сном 
при бли жа ва ју га аван гард ној по е ти ци, док му фол клор и вој нич ка те ма ти ка исто-
вре ме но пред ста вља ју не ис цр пан из вор ин спи ра ци је при ли ком гра ђе ња мо дер не 
на ци о нал не ми то пе је. Ар хе тип оце у би ства и бра то у би ства, те ма ти зо ва ње уни вер-
за ли зо ва ног рат ног ис ку ства, не рас ки ди ва ве за се ља ка са зе мљом и ди на ми за ци ја 
од но са пре ма мр тви ма све до че о пе сни ко вој оку пи ра но сти ар ха ич ним сло је ви ма 
срп ског кул тур ног на сле ђа. Је ла на Па нић Ма раш ис ти че да су ту ма чи Ра ди че ви-
ће ве љу бав не и ерот ске по е зи је пре те жно ис пи ти ва ли њен те ле сни до жи вљај, на 
ко га ни су увек бла го на кло но гле да ли, док ау тор ка при ло га та кав до жи вљај ви со ко 
вред ну је, ис тра жу ју ћи исто вре ме но и ње го ву ду хов ну ди мен зи ју. По ред љу бав ног 
и ро до љу би вог кор пу са, ко ји ма су се кри ти ча ри до са да нај ви ше ба ви ли, тек сто ви 
збор ни ка об ли ку ју се и око вој нич ких и ау то по е тич ких мо ти ва, за тим лир ских 
ет ноп си хо ло шких сту ди ја. Ме та кри тич ки освр ти на рад прет ход ни ка у под тек сту 
са др же и ди ја лог са оп штим ста њем у срп ској на у ци о књи жев но сти и дру штву, у 
ко ме број ни фе но ме ни од кул тур ног зна ча ја оста ју не пре по зна ти и у ко ме је још 
мо гу ће ра чу на ти са мо на ен ту зи ја зам по је ди на ца и мо ти ви са ност по је ди них гру па.

Збор ник По е зи ја Бран ка В. Ра ди че ви ћа пред ста вља по ку шај да се, ко ли ко је 
мо гу ће у да тим окви ри ма, пру жи син те тич ки по глед на ства ра ла штво пе сни ка 
ко ји je сво јим осо бе ним по ет ским гла сом обе ле жио срп ску књи жев ност дру ге по-
ло ви не XX ве ка. При род но је да под сти цај за то по тек не из пе сни ко вог род ног 
кра ја, али и да ње го ву да ле ко се жност пре по зна ју чел ни ци јед не од во де ћих ин сти-
ту ци ја за про у ча ва ње књи жев но сти у Ср би ји, као и њи хо ви са рад ни ци. По ред 
то га што осве тља ва ју до са да нео т кри ве не сло је ве ту ма че ног кор пу са, ау то ри мо-
но гра фи је на нов на чин са гле да ва ју еле мен те Ра ди че ви ће ве по е зи је ко је су и ра ни је 
по бу ђи ва ли па жњу кри ти ча ра. Ту ма че ње и вред но ва ње књи жев ног тек ста, пре пле-
те но са раз ма тра њем књи жев но и сто риј ских при ли ка у ко ји ма ства ра ла штво Бран-
ка В. Ра ди че ви ћа на ста је и тра је, осно ва је у ма њој или ве ћој ме ри свих при ло га у 
збор ни ку. Раз ли чи те при мар не обла сти ин те ре со ва ња ис тра жи ва ча чи ји су ра до ви 
штам па ни у збор ни ку, и ме то до ло ги је са њи ма ускла ђе не, омо гу ћа ва ју осве тља ва ње 
пе сни ко вог де ла из раз ли чи тих угло ва, као и по глед на раз ли чи те ње го ве ма ни фе ста-
ци је. Збор ник, чи ји је је дан од глав них ци ље ва да се на де ло Бран ка В. Ра ди че ви ћа 



313

скре не па жња струч не и ши ре јав но сти, упра во по во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це 
од пе сни ко вог ро ђе ња, ујед но је и по ку шај да се ње го во ства ра ла штво са гле да из 
раз ли чи тих угло ва, али и да ту ма че ња по слу же као по ла зи ште и смер ни ца за про-
у ча ва о це ко ји ће се пе сни ко вим де лом ба ви ти у вре ме ну ко је до ла зи.

Мср Ми ли ца М. Ла зо вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 

Док то рант ки ња на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја 

mi li ca.m.la zo vic @gmail.co m
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СРП СКА ЛИ ТЕ РАР НА АТЛАН ТИ ДА

(Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац. Срп ска књи жев на кра ји на: 
од ба шти не до ег зо ду са. Но ви Сад: Про ме теј, 2015)

Фре де рик Џеј мсон у књи зи По ли тич ко не све сно (Тhe Po li ti cal Un con sci o us 
1981) раз два ја ње тек сто ва ко ји има ју по ли тич ки ка рак тер од оних ко ји га не ма ју 
сма тра за јед ну од нај ве ћих гре ша ка са вре ме не ин тер пре та ци је. Са од но сно то ме, 
не ма књи жев но сти ван по ли ти ке. Је ди но што још oстаје као мо гућ ност је сте пр о-
ми шља ње м но штва кул тур них (не са мо по ли тич ких, већ и дру штве них, исто риј-
ских, еко ном ских...) ди мен зи ја раз ли чи тих дру штве них прак си (Грин блат), по мо ћу 
кри тич ког ту ма че ња по ли фо них дис кур са ових де ла, ко ји се кре ћу од пер фид не 
ми ми кри је ових зна чењ ских струк ту ра до њи хо вог тран спа рент ног очи то ва ња.

Сто га, бес пред мет но је уоп ште раз ми шља ти о то ме да ли је не ки текст дру-
штве но-по ли тич ки ан га жо ван. Пра во пи та ње би ло би – за шта се не ка књи га за ла же, 
од но сно ко ји је зна чај ње ног дру штве ног ан га жма на. У том кон тек сту тре ба ло би 
раз ма тра ти и но ву књи гу Сла ви це Га ро ње Ра до ва нац, ко ја, нај пре сво јим на сло вом, 
Срп ска књи жев на кра ји на: од ба шти не до ег зо ду са, а по том и екс пли цит но, отво-
ре но и без при твор но сти (ко ја се нај че шће скри ва под ге слом по ли тич ке ко рект но сти), 
от кри ва сво је ин тен ци је – са гле да ти на ре пре зен та тив ним при ме ри ма књи жев ност 
Ср ба, ро ђе них на про сто ру Хр ват ске, као сво је вр сни чин кул ту ре „пам ће ња“:

Њи хов ма со ван из гон пред очи ма це лог све та, 1995, из Ре пу бли ке Хр ват ске, 
у за вр шној, ди ри го ва ној фа зи рас па да Ју го сла ви је, је сте и крај њи хо ве пе то ве ков не 
исто ри је на про сто ри ма за пад ног Бал ка на, прошао је до да нас без ијед не аде кват не 
и ме ро дав не осу де та квог чи на. Но, упра во је и је ди но је књи жев ност на ста ви ла 
„пам ће ње“, са функ ци јом на до ме шће ња „из гу бље не ствар но сти“, па је ова, ве ко ви ма 
по сто је ћа, а на ро чи то у пе ри о ду обе Ју го сла ви је „уту ље на ба шти на“ срп ског на ро да 
кра ји шке про ве ни јен ци је, бук ну ла сна гом свог умет нич ког по тен ци ја ла, са пр ви 
пут сло бод но ис ка за ном на ци о нал ном све шћу – па ра док сал но, у тре нут ку ка да 
срп ског на ро да у Хр ват ској ско ро да и не ма. Овом књи гом ау тор ка на не ки на чин 
за о кру жу је сво је ин те ре со ва ње ве за но за књи жев ни фе но мен Ср ба у Хр ват ској – као 
бит не од ред ни це вред но сног си сте ма и срп ског иден ти те та (ГАРОЊА РАДОВАНАЦ 2015: 
355–356).

Овим ре чи ма, ујед но, она от кри ва да је фе но мен ко јим се она ба ви, уне ко ли ко 
ши ри од то га на шта на слов упу ћу је, с об зи ром на то да пред мет ње ног ин те ре со ва ња 



ни су са мо пи сци са те ри то ри је не гда шње Вој не кра ји не, већ и они ау то ри ко ји су 
ро ђе ни и жи ве ли ши ром да на шње Хр ват ске – по пут Де ја на Ме да ко ви ћа, ко ји у 
Ефе ме ри су: хро ни ци јед не по ро ди це ис пи су је сво је вр сну „са гу о (не ста лим) за гре-
бач ким Ср би ма“, Григора Витеза, ро ђе ног у за пад ној Сла во ни ји, „ко ји је, оста ју ћи 
на кон дру гог свет ског ра та у За гре бу, као ју го сло вен ски деч ји пе сник, об ја вљу ју ћи 
ско ро све сво је деч је збир ке у За гре бу (и ла ти ни цом), на кон рас па да Ју го сла ви је по-
стао хр ват ски пи сац/пе сник“ (216), као и (уз ред по ме ну тих) пи са ца са те ри то ри је 
Дал ма ци је – Си ме Ма та ву ља, Иве Ћи пи ка и Ива Вој но ви ћа (280), али и по дроб ни је 
при ка за них – пе сни ки ње Са ве Кр не те (325–330) или по е те „ме ди те ран ске“ ли ни је, 
Здрав ка Кр ста но ви ћа (321–323).

Укуп но по сма тра но, Га ро ња, ко ри сте ћи се раз ли чи тим ни во и ма при сту па 
тек сту (од освр та, пре ко при ка за по је ди них књи га, до ин тер пре та ци ја, али и син-
тет ски кон ци пи ра них тек сто ва), об у хва та пре ко че тр де сет ре пре зен та тив них ау-
то ра (по не кад, за сту пље них и са ви ше на сло ва), рас по ре ђу ју ћи их у окви ре три 
свод на по гла вља: I Кра ји шка ме мо а ри сти ка (15–134); II Ба шти на, фол клор (135–
235) и III Ег зо дус и на кон ње га (син те зе, ан то ло ги је – 237–354). У увод ном тек сту, 
сво је вр сном про ло гу овим по гла вљи ма, она чи та о ца упо зна је са при сту пом и да је 
су мар ни опис:

За ову при ли ку, опре де ли ли смо се у пре гле ду ове до и ста огром не ду хов не 
ри зни це, где је не мо гу ће спо ме ну ти све ње не ва жне ру кав це и пред став ни ке, за 
са гле да ва ње ње них нај ре пре зен та тив ни јих по ја ва ко је пред ста вља ју са му осно ву 
иден ти те та Ср ба из да на шње Хр ват ске, да ју ћи и зна тан до при нос оп штем кор пу-
су срп ске књи жев но сти. Нео спор но, нај о ри ги нал ни ји до при нос Ср ба Кра ји шни ка 
срп ској књи жев но сти пред ста вља ју усме на књи жев ност (и фол клор на ба шти на у 
ши рем сми слу), као и ме мо а ри сти ка срп ских пи са ца ро ђе них на про сто ру Вој не 
кра ји не и у ре ги ја ма да на шње Хр ват ске, а ко ји ма је на не ки на чин да то цен трал но 
(пр во) ме сто у књи зи. Њен ори ги на лан и спе ци фи чан огра нак пред ста вља и кра-
ји шка (се о ска) ре а ли стич ка при по вет ка, као ва жна до пу на ка но ну срп ске књи жев-
но сти епо хе ре а ли зма, а ко јом за по чи ње мо дру ги оде љак. У тре ћем одељ ку, осврт 
на са вре ме но књи жев но ства ра ла штво 20. ве ка са чи ни ли смо пи шу ћи о ода бра ним 
син те за ма и ан то ло ги ја ма, као и про зним де ли ма о срп ској књи жев но сти на ста лој 
на кон ег зо ду са, са ак цен том на јед ном та ко ђе не у о че ном и ори ги нал ном фе но ме ну 
– тзв. кра ји шком рат ном ро ма ну, на ста лом већ по ло ви ном де ве де се тих го ди на, 
са да већ са оп ште при зна тим, умет нич ким до ме ти ма. (12).

Упо ри ште за ис тра жи ва ње ове вр сте ау тор ка на ла зи у сле де ћим пре гле ди ма, 
од но сно сво је вр сним исто ри ја ма књи жев но сти овог ре ги о на: Књи жев на хре сто-
ма ти ја: књи жев на ба шти на Ср ба у Хр ват ској (1979) и Пре глед књи жев ног ра да 
Ср ба у Хр ват ској (1987) Стан ка Ко ра ћа, на шта се на до ве зу ју две исто ри о граф ско-
по е тич ке сту ди је Ду ша на Ива ни ћа: Књи жев ност Срп ске Кра ји не (1998)1 и Вре ла и 
вр ле ти: о књи жев ној ба шти ни Ср ба у Хр ват ској (2009), као и јед на ње го ва ан то-
ло ги ја При по вјет ка срп ских пи са ца из Хр ват ске (2004) – по ре чи ма ау тор ке, вид 
„пре гле да при по ве дач ког ра да Ср ба у Хр ват ској, са гле дан у ра спо ну од пр ве по ло-
ви не 19. ве ка до да нас“ (278). И са ма са ста вљач ви ше ан то ло ги ја,2 Га ро ња је при том 

1 Сро дан по ку шај ски ци ра ња основ них еле ме на та су сед не (но  са мо усме не) ре ги о нал не 
књи жев но сти, као и ет но граф ских цр та овог про сто ра, пред ста вља збор ник ра до ва Усме на 
тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це. М. Ма тиц ки (ур. ), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2015.

2 Хро но ло шки је нај ста ри ја ње на ан то ло ги ја На род не пје сме Сла вон ске гра ни це (1987). 
По том сле ди збир ка На род не при че са Па пу ка (1996), као и Ан то ло ги ја срп ске на род не 
лир ско-еп ске по е зи је Вој не Кра ји не (2000). Та ко ђе, при ре ди ла је и из да ла и две ру ко пи сне 
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по себ ну па жњу по све ти ла оним ан то ло ги ја ма ко је су об ја вље не по сле ег зо ду са, 
као што су: Ан то ло ги ја срп ског пје сни штва у Хр ват ској два де се тог ви је ка (2002) 
Не бој ше Де ве та ка (290–295) и Ја до ва ја бу ка: иза бра не на род не пје сме Ср ба у Хр ват-
ској (2005) Ан ђел ка Ану ши ћа (274 –277).

Др же ћи се под јед на ко на че ла ре пре зен та тив но сти као и на че ла естет ске вред-
но сти, ау тор ка у по след ња два тек ста син тет ског ти па ну ди и свој „днев ник чи та-
ња“ – соп стве ни из бор: пе снич ких збир ки (са чи њен нај че шће, од јед не, ре ђе од две 
или три пе снич ке збир ке) пе сни ка по пут Лу ке Ште ко ви ћа, Ми ло ша Кор ди ћа, Ђор-
ђа Не ши ћа, Не бој ше Де ве та ка, Ни ко ле Вуј чи ћа, Здрав ка Кр ста но ви ћа, Ан ђел ка 
Ану ши ћа и Са ве Кр не те (290–330), од но сно соп стве ну „ан то ло ги ју“ тзв. кра ји шког 
рат ног ро ма на, ко ји те ма ти зу је „пад Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не“ (331), где убра ја 
ро ма не: Рок сан де Ње гуш От пи са ни из ру жи ча сте зо не (1998), Мо ме Ка по ра Леп 
дан за уми ра ње (2000), До зи ви кроз олу ју (2003) Ко виљ ке Ти шме Јан ко вић, Цвје та 
Ср ђа на Во ла ре ви ћа (2004), Са пат ни ци (2004) Ми ла на Вор ка пи ћа, Адре сар из гу-
бље них ду ша (2006) Ан ђел ка Ану ши ћа, као и Ве про во ср це: ло вач ки ро ман (2012) 
Дра га Ке ка но ви ћа (331–354). Да ти скуп но (углав ном на ни воу освр та или при ка за), 
ови ро ма ни гра де ком плек сну мо за ич ку сли ку у ко јој се, у раз ли чи тим стил ским 
и по е тич ким по ступ ци ма, као и раз ли чи том сна гом та лен та, те ма ти зу је по тре сна 
сли ка пе то ав гу стов ског ег зо ду са кра ји шких Ср ба. По бро ја ним ро ма ни ма при дру-
жу ју се још и два ро ма на у ко ји ма је те ма ти зо ван уста шки ге но цид над Ср би ма за 
вре ме НДХ, то ком Дру гог свет ског ра та – Пут ни ца: два де тињ ства (2002) Бо бе 
Бла го је вић (261–264) и Жи вот и оно дру го (2012) Ле по са ве Иса ко вић Ми ла нин 
(265–269), ко ја су до би ла за себ на по гла вља, што овом пре гле ду да је ди ја хро ниј ску 
ди мен зи ју. 

На ве де не збир ке пе са ма и ро ма ни као за јед нич ки име ни тељ, са др же „ви ше-
ди мен зи о нал ну ме та фо ри ку ком плек сног и (пост)мо дер ног зна че ња – сим бо лич ну 
и суд бин ску за ду хов ни ви до круг срп ског на ро да у Хр ват ској“, по нај бо ље оли че ну 
у ви ше знач ном на зи ву ан то ло ги је Ан ђел ка Ану ши ћа Ја до ва ја бу ка – „спој вр хун-
ске ле по те (ја бу ка) и у жа са“ (277), али и зло коб ну сим бо ли ку жр тве, ко јом се про-
стор Ис точ не Сла во ни је, Ба ра ње и За пад ног Сре ма по е ти зу је и ми то ло ги зу је у 
(мит ски) хр о но топ про шло сти, да би, бив ству ју ћи на тан кој гра ни ци (кра ји ни) ар ка-
диј ског и де мон ског хро но то па, нео сет но ла ко скли знуо из јед ног у дру ги.

Та кав про стор, сход но ли те рар ним за ко ни то сти ма, мо ра ју на ста њи ва ти са мо 
из у зет ни ли ко ви, бу ду ћи и са ми – хро но то пич ни (Бах тин) – по пут гран ди о зних 
ју на ка срп ске кул ту ре – Ни ко ле Те сле или Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, чи јом се ме моа-
ри сти ком ау тор ка ба ви у увод ним по гла вљи ма књи ге: Те сла у све ту ре чи и књи-
жев но сти (17–33) и Ме мо ар ско де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа (34–52). По ред њих, 
ту се још по ја вљу ју и „из у зет но дра го це ни ме мо ар ски тек сто ви и дру гих пи са ца 
Кра ји шни ка, од ко јих је је дан био по ли ти чар (Адам При би ће вић),3 је дан ле кар 
(Гој ко Ни ко лиш),4 је дан исто ри чар умет но сти (Де јан Ме да ко вић),5 а ту је и је ди на 
же на ме ђу њи ма, књи жев ни ца Мил ка Жи ци на“6 (12). До са да по ме ну та га ле ри ја 

збир ке – Срп ске на род не пје сме За пад не Сла во ни је Ми ла на Об ра до ви ћа (1995) и Срп ске 
на род не пје сме из око ли не Па кра ца и По же ге Си ме Ми ле у сни ћа (1998), као и ви ше фо то тип-
ских из да ња да нас те же до ступ них збир ки не ких са ку пља ча са ових про сто ра.

3 В. текст Жи вот ни екс пе ри мент (Уто пи ја) Ада ма При би ће ви ћа (53–81).
4 Уп . Ли те рар ност ме мо а ра Гој ка Ни ко ли ша Ко ри јен, ста бло, па ве ти на (82–99).
5 Ње му је по све ћен текст Са га о за гре бач ким Ср би ма Де ја на Ме да ко ви ћа (Ефе ме рис: 

хро ни ка јед не по ро ди це), стр. 121–134.
6 В. Не мој се ни че га се ћа ти – над лир ском про зом Се ло мо је Мил ке Жи ци не (100–120).
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ли ко ва на ве ла је ау тор ку на по при лич но хра бру а, да ка ко, те шко до ка зи ву хи по-
те зу „да су сви при пад ни ци на ро да пре ко Дри не и Са ве би ли из у зет но на да ре ни 
књи жев ни ци у нај ши рем сми слу те ре чи“ (12).

Има ју ћи ис кре ну ем па ти ју за суд би не по је ди на ца ко ји ма се ба ви, ау тор ка их 
(чи ни се, не све сно), ли те ра ри зу је, те та ко Адам При би ће вић по ста је „ју нак на ше 
при че, Адам, нај мла ђи од бра ће, са име ном пр вог би блиј ског чо ве ка“ (54). Ра де ћи 
пре да но, за јед но са сво јом бра ћом, на иде ји ју го сло вен ства, он се убр зо раз о ча ра-
ва, до жи вља ва ју ћи, вре ме ном, све ве ће по ра зе иде а ла, ко ји кул ми ни ра ју тра ги ком 
са мо у би ства:

Као пр во оп ту же ни на за гре бач ком ве ле и здај нич ком про це су Ср би ма 
у За гре бу, 1909, Адам При би ће вић ће над жи ве ти и пе ри од Дру гог свет ског 
ра та у ко ме су Ср би у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској до жи ве ли ге но цид, за тим 
и ства ра ње Ти то ве Ју го сла ви је (ди ја ме трал но иде о ло шки су прот не од ње-
го вог на ци о нал ног ан га жма на), да би, нa из ма ку сна га, баш ка ко је на го ве стио 
у сво јим ме мо ар ским де ли ма, ис тро шен и умо ран, у не сло жној еми гра ци ји 
и „жи во ту не до стој ном чо ве ка“, сам се би хи цем из пи што ља пре кра тио 
жи вот, 1957. го ди не. (54).

Ова суд би на – при ча о кра ху иде а ла и ег зи стен ци јал ном ло му чо ве ка ко ји је 
чи тав свој жи вот ни пут под ре дио слу жби на ро ду, тј. ви со ко за цр та ном иде а лу и 
жр тву ју ћи лич ну сре ћу упор ном ра ду на оп штој до бро би ти срп ског на ро да, ро ма-
неск но уз бу дљи во, раз ви ја се на стра ни ца ма ме мо ар ске про зе Мој жи вот и Од 
го спо ди на до се ља ка. Од лу чив ши да се не же ни (ка ко га ни шта не би од вра ћа ло 
од за цр та ног жи вот ног кон цеп та),7 на ста нив ши се на Ко со ву, чак и за он да шње 
при ли ке у сва ком по гле ду за о ста лој сре ди ни, „Адам При би ће вић уско ро уси њу је 
јед ног мла дог Ли ча ни на, та ко ђе до се ље ни ка, ко ји ће се по том оже ни ти и ство ри ти 
соп стве ну по ро ди цу са пу но де це“ (58). Про вев ши у ко сов ској за би ти (не где у бли-
зи ни Ву чи тр на) пу них ше сна ест го ди на, до се лив ши се „на зе мљу нај го рег ква ли-
те та, ’на ле ди ну’, ка ко сам ка же, ’без кро ва над гла вом’, кр че ћи зе мљу од ко ро ва 
на нај при ми тив ни ји на чин, без ала та и ору ђа за рад, и тек он да гра де ћи ку ћу, да би 
се по том око ње га фор ми ра ло и чи та во на се ље слич них на се ље ни ка“ (59), он не 
за не ма ру је основ ну иде ју свог дру штве ног екс пе ри мен та – оп шту до бро бит: „ра за-
пи њан че сто на сва ко днев не и ве ли ке оба ве зе се о ског по сла, али и ба нал не (у стал-
ном но ше њу с би ро крат ским глу по сти ма и ис те ри ва њу прав де за оста ле се ља ке), 
ка кве је се би на ту рио, спрам при род ног на го на кре а тив ног ин те лек ту ал ца за ум ним 
ра дом“ (Исто). Жи ве ћи у ствар но сти суд би ну ли те рар них ју на ка, тра си ра ну пу шки-
нов ским ти пом су ви шних љу ди, ко ји од гра да бе же у се ло, бли же при ро ди, пре ко 
ра ди кал ни је вер зи је Тол сто је вог екс пе ри мен та са сво јим „кре стја ни ма“ у Ја сној 
По ља ни, све до Че хо вље вог раз о ча ра ног иде а ли сте, док то ра Астро ва, При би ће вић 
по сти же пр ве успе хе свог му ко трп ног ра да: „на пра ви ће са оста лим Ли ча ни ма, 
на се ље ни ци ма, оглед но по љо при вред но до бро за при мер; али све то не за лич ну 
ко рист и лак ши жи вот, већ да до ка же сво је прин ци пе“ (61). По ди гао је, сем ку ће, још 
и „ме те о ро ло шку ста ни цу, док ће вр ху нац пред ста вља ти Дом кул ту ре, по зо ри шна 
дру жи на и чи та о ни ца“ (62). Ме ђу тим, „то све [...] не ста ло је са ње го вим од ла ском, 
ка да су га во де по ли ти ке ипак од ву кле у Бе о град, 1985, а са Ко со ва и де фи ни тив но 

7 Ка рак те ри стич на је, у том по гле ду, сле де ћа ре че ни ца, где он се бе ви ди као ти пич ног 
иде а ли сту свог вре ме на: „Љу ди су се од ри ца ли и сво је лич не сре ће, осу ђу ју ћи се бе на жи вот 
без по ро ди це и по том ства, јер се ни је хте ло из ла га ти по ро ди цу опа сно сти ма сво га жи во та, 
ни ти се бе сра мот ним ком про ми си ма, штет ним за на род ну ствар, ка ко би се из бе гле опа-
сно сти по по ро ди цу“ (Нав. пре ма – ГАРОЊА РАДОВАНАЦ 2015: 65).
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1936. (усуд по ли ти ке од ко је је стал но бе жао, а ко ја га је упор но сти за ла)“ (Исто). 
При дру жив ши се на ци о на ли стич ким стру ја ма (због че га је и еми гри рао у Ен гле-
ску), он у еми гра ци ји ис пи су је сле де ће про роч ке ре до ве: „стре љао бих и се бе, кад 
би до шло до тле да не мо гу жи ве ти жи во том ко ји је до сто јан чо ве ка“ (Нав. пре-
ма – ГА РО ЊА РА ДО ВА НАЦ 2015: 78, ис та кла С. Г. Р.). До кра ја до сле дан се би, он 
то и чи ни, не при ста ју ћи на не до стој но би ти са ње, ујед но све до че ћи овим чи ном, 
под јед на ко као и сво јим ме мо а ри ма, о соп стве ној ве ли чи ни у тра ги ци по ра за.

Још је дан, умно го ме сли чан тра гич ни „ју нак“, ујед но и пр ви срп ски ет но граф 
ко ји и уво ди овај тер мин у на шу на у ку, опи су ју ћи упра во жи вот и оби ча је Кра ји-
шни ка, у свом де лу, об ја вље ном нај пре на не мач ком (1835), а пост хум но, 175 го ди на 
ка сни је, и на срп ском је зи ку, под на сло вом Ет но граф ска сли ка Сла вон ске вој не 
гра ни це је Спи ри дон Јо вић.8 Уре дио је 1836. две све ске ча со пи са Срп ска зо ра, где 
је об ја вио свој пре вод Шек спи ра, пр ви код Ср ба, у про зи (Уп. 138). Основ на ин тен-
ци ја овог дра го це ног ет но граф ског из во ра би ла је да стра ног чи та о ца упо зна са 
сво јим за ви ча јем. Но, у сво јој на ме ри ни је ус пео, бу ду ћи да је нај ве ћи део ти ра жа, 
не про дат, на сле дио ње гов ста но да вац (Исто). И по ред то га што је чи та вог жи во та 
жи вео у оску ди ци, ра де ћи као бес плат ни прак ти кант при Ми ни стар ству вој ске, 
нај пре у Вин ков ци ма, а по том у Бе чу, ову књи гу об ја вио је о соп стве ном тро шку 
(140). Да иро ни ја суд би на бу де ве ћа, пла ће ни по сао до био је – на дан ка да је, по сле 
ду же бо ле сти, пре ми нуо (В. 138). Пи шу ћи о овом де лу Га ро ња Ра до ва нац за кљу-
чу је „да је реч о пра вом би се ру ет но граф ске на у ке, али и ли те ра ту ре […], ко је са мо 
за то што ни је об ја вље но на срп ском је зи ку, нео прав да но ду го је оста ло из ван сва ке 
књи жев но-исто риј ске ре цеп ци је у срп ској кул ту ри“ (141).

Тре ћи упе ча тљив при мер суд би на ве ли ких ма лих љу ди, од но сно осо ба ко је 
је нео би чан жи вот ни пут лан си рао на зна чај но ме сто у исто ри ји срп ске књи жев-
но сти пред ста вља зна чај ни са ку пљач на род них при по ве да ка, са мо у ки во де ни чар, 
Си ме он Ђу рић. Сво де ћи нај че шће шту ре за бе ле шке о ње го вом жи во ту и ра ду, 
Га ро ња за кљу чу је: „Сам се опи сме нио, чи тао књи ге и био прет пла ћен на та да шњу 
штам пу, што је и раз ви ло ње го ву на ци о нал ну свест о зна ча ју са ку пљач ког ра да 
срп ских усме них умо тво ри на на под руч ју Кор ду на, ко је је, ка ко ће се ви де ти, вео-
ма ра но по чео да бе ле жи“ (154). То пос у ко ме се укр шта ју и сре ћу раз ли чи ти при-
по ве дач ки гла со ви, збор но ме сто per se ње го ве жи вот не при че, пред ста вља упра во 
ње го ва во де ни ца. Че ка ју ћи да се жи то са ме ље, он про во ди са те са сво јим мно го број-
ним му ште ри ја ма ис пу ња ва ју ћи их при чом. Опус ко ји је он са ку пио – ру ко пи сна 
збир ка ко ју чи ни 95 на род них при по ве да ка – ода звав ши се на по зив на са ку пља ње 
на род них умо тво ри на Сто ја на Но ва ко ви ћа, а у име Ет но граф ског од бо ра СКА – има 
сво је дра го це но ме сто у срп ској књи жев но сти. Ар ха ич ност пред ста ва, очу ва них 
у њи ма, али, не ма ње и ви со ку умет нич ку вред ност ових при по ве да ка, ин ди рект но, 
по твр ђу је и Ве се лин Чај ка но вић, ко ји је у сво ју чу ве ну ан то ло ги ју Срп ске на род не 
при по вет ке увр стио око по ло ви не од укуп ног бро ја (тач ни је, 47) Ђу ри ће вих за пи-
са. Иа ко је ру ко пис Срп ској кра љев ској ака де ми ји по слат тек 1887. го ди не (од но сно, 
11 го ди на по сле Ми ку ли чи ће ве збир ке, од но сно го ди ну да на на кон об ја вљи ва ња 
Кра си ће вих, у Ле то пи су Ма ти це срп ске), Ђу ри ће ви за пи си сва ка ко су на ста ли 
пре, што по твр ђу је и јед на Ђу ри ће ва на по ме на, ко ју пре но си и Чај ка но вић: 

При по вед ку ову при по вје да ла ми је не ка вра ча ри ца, †Мил ка Вуч ко вић, 
из гор. Скра да, још пре три го ди не, па по што сам ју он да на пи сао, и уру чио 

8 С не мач ког га је пре вео и об ја вио на срп ски у Збор ни ку ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик (1961/1762, књ. 9 и 10) Стра хи ња Ко стић, а дру го, при ре ђе но из да ње, про пра ће но 
пред го во ром, об ја ви ла је Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац (2004).
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Вла ди ми ру Кра си ћу, са још огром ним са др жа јем на род них при по ве да ка, 
од ко ји је он из дао не ке у ље то пи су ма ти це срп ске под сво им име ном, што га 
ни је при па да ло ура ди ти, и по што сам од удо ве ње го ве тра жио све ма ну скрип-
те да ми ји по вра ти, што она не ће де ура ди ти – то би ље жим ову при по вед ку 
и по дру ги пут, по нај бо љем зна њу мо ти ва ње зи на. С. Ј. Ђу рић, са мо ук.9

Овим ау тен тич ним све до чанством ујед но је опо врг ну та те за В. Јо ва но ви ћа 
Ма рам боа да су Кра си ће ви за пи си пла ги јат Ми ку ли чи ће вих за пи са, та ко да је Га-
ро ња нај ве ро ват ни је у пра ву, твр де ћи да, за са да не по зна тим пу те ви ма, део Ђу ри-
ће ве фол клор не гра ђе „сти гао је и до Вла ди ми ра Кра си ћа (а из гле да и до хр ват ског 
са ку пља ча Фра на Ми ку ли чи ћа), па су је сва ко по на о соб – об ја ви ли у збир ка ма под 
сво јим име ном“ (155).

Та кво ре де фи ни са ње и на уч ну уте ме ље ност апо ло ги је кор пу са срп ске кул тур не 
ба шти не, иа ко ни су пре по зна тљи во по ље де ло ва ња Сла ви це Га ро ње (у по ре ђе њу, 
нпр. с име ни ма по пут Д. Ива ни ћа или П. Ми ло са вље ви ћа), овом књи гом њу при ка-
зу ју као на ци о нал но од го вор ног на уч ни ка и ис тра жи ва ча. Не ма ре ћи за са вре ме не 
гло ба ли за циј ске тен ден ци је, ко је, не рет ко, под ма ском „по ли тич ке ко рект но сти“, 
ра до бри шу ло кал не и на ци о нал не цр те, зло чи не из про шло сти (па и се ћа ња на 
по гром), она из но си ау тен тич на све до чан ства и отво ре но го во ри о ге но ци ду над 
срп ским на ро дом на про сто ру Вој не кра ји не, од пре ства ра ња за јед нич ке др жа ве,10 
пре ко оног па ве ли ћев ског, као и, за срп ску стра ну, ви ше стру ко штет ног ју го сло-
вен ског про јек та,11 за кључ но са пе то ав гу стов ским ег зо ду сом (1995),12 из во де ћи 
тра гич ни и, по срп ску стра ну за стра шу ју ћи, би ланс ових до га ђа ја.

9 Срп ске на род не при по вет ке. при ре дио Ве се лин Чај ка но вић. Бе о град: Гу тен бер го ва 
Га лак си ја, 1999.

10 У том кон тек сту, она на во ди ин те ре сант но се ћа ње Ада ма При би ће ви ћа на до га ђа-
је из 1902, из ло же не у ау то би о граф ској про зи Мој жи вот: „Код свих ма ни фе ста ци ја, ру ље 
су ур ла ле ули ца ма ’до ле Ср би’ и раз би ја ле би и ма сти лом ма за ле ку ће са срп ским фир ма-
ма. Ја ни сам ни ка да ми слио да цео на род мо же по ста ти жр твом по ли тич ке па ра но је, као 
стар че ви ћан ски део Хр ва та. Стар че ви ћан ство је на чи ни ло од Хр ва та нај не то ле рант ни ји 
на род у Евро пи... Иа ко сам био млад, ја сам осе тио да овај вул кан мр жње мо ра је да ред 
из ри га ти сво ја сум пор на ис па ре ња на срп ски на род“ (Нав. пре ма – ГАРОЊА РАДОВАНАЦ 2015: 
67, ис та кла С. Г. Р.). Ове ре чи, у све тлу не дав них до га ђа ја, де лу ју го то во про роч ки.

11 По сма тра ју ћи ства ра ње за јед нич ке др жа ве из пе р спек ти ве исто ри је јед не зна ме ни те 
по ро ди це, Га ро ња пи ше: „Ге не ра ци ја бра ће При би ће вић не по сред но је уче ство ва ла у ства-
ра њу пр ве Ју го сла ви је, док су њи хо ви су на род ни ци, Ср би Кра ји шни ци, би ли нај ма сов ни је 
(уз срп ски на род Бо сне и Хе р це го ви не) укљу че ни у пар ти зан ски по крет у ства ра њу дру ге, 
Ти то ве Ју го сла ви је, где су та ко ђе под не ли не са ме р љи ве жр тве. Дру гим ре чи ма, Ср би Кра-
ји шни ци, чи ји ин те лек ту ал ни део пред ста вља ју бра ћа При би ће ви ћи, би ли су од лу чу ју ћи 
ин те гра ци о ни фак тор обе Ју го сла ви је – тво ре ви не ко ја је ко шта ла око два ми ли о на срп ских 
гла ва у овом ве ку, углав ном са гра нич них/кра ји шких про сто ра Хр ват ске и Бо сне“ (54).

12 Ет нич ко чи шће ње Ср ба из Хр ват ске, ка ко уо ча ва Га ро ња, има ло је и сво је исто риј-
ске, кул ту ро ло шке, и уже – ге о по е тич ке им пли ка ци је: „Ком плет но исе ља ва ње јед ног на ро да 
са сво је ве ков не те ри то ри је пот крај 20. ве ка, усред те исте Евро пе, где су уз го ле жи во те 
ус пе ли да спа су тек ма ло по крет них до ба ра, пред ста вља мо жда и нај пер фид ни ји део пла на 
о ’не стан ку’ Ср ба из Хр ват ске, а план ски из ве ден то ком гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји, на 
са мом кра ју 20. ве ка. Ипак, у ту ’по пут ни ну’ из бе глих ста ло је не што нај дра го це ни је – Ср би 
Кра ји шни ци са со бом су по не ли сво ју ду хов ну тра ди ци ју, је зик, оби ча је, по но во про на ђе ну 
(пра во слав ну) ве ру, и још увек жи во усме но пам ће ње, да кле све оно што и да ље чи ни је дан 
на род – са мо са да ’без зе мље’“ (9).



Укуп но узев, иа ко ову књи гу, ма хом, са чи ња ва ју прет ход но об ја вље ни ра до ви 
(по ред из ве сног бро ја до са да нео бја вље них тек сто ва), но ви ну пред ста вља ко некст 
у ко ме се, по пр ви пут, ови тек сто ви по ја вљу ју, и то у ова квој кон сте ла ци ји по гла-
вља, ме ђу соб но се осве тља ва ју ћи, да по ста ју уза јам но ком пла мен тар ни. Бу ду ћи да, 
за ову при ли ку, ни је би ло про сто ра за све стра ни је ту ма че ње свих ових тек сто ва, 
оста је са мо на да да је, на при ме ру не ко ли ци не ода бра них тек сто ва, ба рем де ли мич-
но на зна чен оп сег за хва та у прав цу ре кон сти ту и са ња на ци о нал не књи жев но сти 
Ср ба с об зи ром на књи жев ност Срп ске кра ји не (али и књи жев на и на уч но-по пу-
лар на де ла оних Ср ба ко ји су не ка да жи ве ли ши ром са да шње Хр ват ске) као њен 
ин те грал ни и дра го це ни део.

Др Дра го љуб Ж. Пе рић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Филозофски фа кул тет
Одсек за српску књи жев ност

dra go ljub.pe ric@ff.uns.ac.rs

UDC 821.163.41.09:821.161.1.09(049.32)
UDC 81’255.4(049.32)

СА ЖИ МА ЊА ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КОГ ИС КУ СТВА

(Ми о драг Си би но вић. МНО ЖЕ ЊЕ СВЕ ТО ВА: ру ски пи сци 
у срп ској пре вод ној књи жев но сти. Clio, Бе о град, 2015).

Ре цен зи ра ју ћи ру ко пис Ми о дра га Си би но ви ћа, Сла ви стич ке те ме: члан ци и 
сту ди је (Бе о град, 2015), на пи сао сам да су ње го ви ра до ви ре дов но те мељ не ана-
ли зе ства ри ко ји ма се ба ви, да има ју оп шти је ме то до ло шко-те о риј ске им пли ка ци је 
у ви ше на уч них ди сци пли на, да су на ру бо ви ма или до ди ри ма ср би сти ке, сла ви сти-
ке и кул тур не исто ри је и да ак ту а ли зу ју пи та ња вред но ва ња и из у ча ва ња од ре ђе-
них по ја ва или опу са. То мо гу и са да по но ви ти, уво де ћи у раз го вор но ву књи гу 
проф. Си би но ви ћа, срећ но на сло вље ну Мно же ње све то ва. 

Ако би смо из дво ји ли кључ ни аспект књи ге о ко јој се ов дје ра ди – то су ве-
ли ки ра спо ни ин те ре со ва ња ње ног ау то ра, што се нај бо ље ви ди ако се по ђе од 
пр вог по гла вља – ен ци кло пе диј ског по гле да на хи ља ду го ди шњу књи жев ну ве зу 
Ру са и Ср ба – па се до ђе до за вр шних по гла вља о пре во ду у по ди вља лој, ка ко ка же, 
срп ској кул ту ри на по чет ку 21. ви је ка и ру ским пи сци ма у срп ској пре вод ној књи-
жев но сти на раз ме ђу 20. и 21. ви је ка. 

Из ме ђу те дви је уда ље не вре мен ске тач ке и два ти па тек сто ва (пр во је ве ли ка 
син те за, дру го ана ли тич ко-кри тич ко из ла га ње) на ла зе се ра до ви оп шти јих ме то-
до ло шко-те о риј ских те жи шта: ти чу се те о ри је пре во ђе ња, срп ске књи жев не исто-
ри је и пре во ди лач ке прак се уоп ште те прак се са мог ау то ра књи ге као пре во ди о ца. 
Има нео че ки ва них по да та ка: и кад су ру ско-срп ске, или со вјет ско-срп ске и ју го сло-
вен ске др жав не ве зе би ле у пре ки ду, пре во ђе ње је тра ја ло: у ври је ме Кра ље ви не 
Ју го сла ви је ко му ни стич ке гру па ци је и њи хо ви сим па ти зе ри пре во де со вјет ско-ру-
ске пи сце, а „на ше ру ске из бе гли це“ – ка ко ка же Си би но вић – опо зи ци о но-из бје глич-
ке ру ске пи сце. У ври је ме пре ки да од но са из ме ђу ФНРЈ и СССР, на ста вље но је пре-
во ђе ње кла си ка, али и от кри ва ње и афир ми са ње „мо дер ни стич ких и аван гард них 
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по ја ва и пи са ца из ру ске књи жев но сти, из ло же них ре пре си ји зва нич не со вјет ске 
књи жев но сти“ (218).

Из дво јио бих још јед ну го то во оба ве зну цр ту Си би но ви ће вих књи га: по ле-
мич ност и кри тич ност пре ма ста њу у са вре ме ној срп ској кул ту ри (не ће му би ти 
за њу до во љан атри бут по ди вља ла, већ ће до да ти и име ни це ка љу га, бла то), с про-
свје ти тељском иде јом – о неп ход но сти кул тур не ре фор ме, да не ка жем –кул тур не 
ре во лу ци је. (У срп ској кул ту ри но ви јег вре ме на има ли смо та кве ре фор ма то ре у 
лич но сти ма До си те ја Об ра до ви ћа, Ву ка Ка ра џи ћа, па и Све то за ра Мар ко ви ћа, или 
Јо ва на Скер ли ћа.). Ме ђу тим, за пра ву ре фор му тре ба има ти по ред оног ко ће по-
зна ти, пре по зна ти и ја сно из ра зи ти по тре бе свог вре ме на и оне ко ји ће ту спо зна ју 
при хва ти ти. Бо јим се да не ма мо ни јед но ни дру го. Има мо са мо уса мље не по је-
дин це ко ји тај по ди вља ли сви јет не при хва та ју и до и ста су свје тлост у та ми.) 

Ми о драг Си би но вић ра до ула зи у по ле ми ку и у чи сто на уч ним, кон цеп циј-
ским пи та њи ма. Не сла же се са за кључ ци ма ко ји изо лу ју на ци о нал ну књи жев ност, 
би ло да је пре до ча ва ју као по себ ност у књи жев но и сто риј ским про це си ма, би ло 
као од јек тзв. ве ли ких књи жев но сти. (То је ина че ста ро пи та ње ко је у ве ли ким 
ам пли ту да ма иде из јед не крај но сти у дру гу: ре цеп тив ни мо дел, ау тох то ни мо дел, 
књи жев ност успо ре ног раз во ја, си мул та на ар ха ич ност и ино ва тив ност итд.) Ра зу-
ми је се да је та кав став при ви ле ги ја ком па ра ти ви стич ког ста ту са, гдје се по ја ве по 
пра ви лу по сма тра ју као оп шти ји, да не ка жем свјет ски про цес: свој ства јед не на цио-
нал не књи жев но сти по ка жу се као свој ства ко ја ва же и за не ке дру ге књи жев но сти 
на ши ро ком пла ну ти по ло шких уоп шта ва ња. 

У сво је вр сном „раз го во ру“ с те за ма Јо ва на Де ре ти ћа у ње го вој Исто ри ји 
срп ске књи жев но сти (пр во из да ње, 1983), Си би но вић ову сво ју иде ју са оп шта ва на 
два основ на пла на: (1) око кон цеп ци је раз во ја срп ске књи жев но сти (и на ци о нал не 
књи жев но сти уоп ште) – да ли се раз ви ја у на ци о нал ном (при род на на род на тра-
ди ци ја) или ин тер на ци о нал ном ду ху; (2) око ње не по себ но сти или спе ци фич но сти 
– у че му се раз ли ку је од дру гих књи жев но сти (евр оп ских, сло вен ских, бал кан ских), 
а у че му им је слич на. 

Та ква пи та ња оп сје да ју исто ри ча ре срп ске књи жев но сти или све ко ји су по ку-
ша ли си сте ма ти зо ва ти (по пи са ти) област срп ске књи ге: вр ло ра но су се по ја ви ла 
пи та ња о од но су жи во та срп ског на ро да и срп ске књи ге, тј. ко ли ко је срп ска књи га 
ве за на за жи вот срп ског на ро да или – ко ли ко је из раз то га жи во та, а ко ли ко ко пи-
ја ту ђих књи га. (Нпр. Јо ван Су бо тић, у јед ном члан ку 40-их го ди на 19. ви је ка, из 
кру га струч них књи га кра јем 18. и поч. 19. ви је ка од мах из два ја Ба сне До си те ја 
Об ра до ви ћа, јер у њи ма на ла зи од го вор на пи та ња ко ја су та да би ла ва жна за срп ски 
на род са обе стра не Са ве и Ду на ва. Гдје су нам да нас књи ге ва жне за срп ски на род 
пре ко то ли ких гра ни ца иза ко јих жи ви?)

Сли је де ћи ро ман ти чар ску тра ди ци ју, Сто јан Но ва ко вић у сво јим Исто ри ја ма 
срп ске књи жев но сти (1867, 1871) сма тра да се уло га књи жев но сти усред сре ђу је на 
очу ва ње на род ног иден ти те та и на род ног је зи ка, а све дру го што ни је то – од сту-
па ње је од при род ног раз во ја. Апо ло гет на род но сти, при род но сти и из вор но сти, 
он је ци је ли ток срп ске књи жев но сти од ула ска у ви зан тиј ски кул тур ни обра зац 
(да кле од Ћи ри ла и Ме то ди ја) сма трао од сту па њем од при род ног раз во ја, твр де ћи 
да тек са усва ја њем на род не (фол кло р не) осно ве и на род ног је зи ка – књи жев ност 
Ср ба по ста је ствар но срп ска. (Иа ко се вр ло до бро зна ко ли ко је сам фол клор ин тер-
на ци о на лан, пун пу ту ју ћих мо ти ва и кул тур них на сла га раз ли чи тих на ро да.) Што 
је здра во у Но ва ко ви ће вом ста ву, то је пре ћут на тврд ња да је иден ти тет на ци о нал-
не књи жев но сти у је зи ку и при па да њу пи сца тој на ци ји: књи ге пи са не на срп ском 
је зи ку су срп ске књи ге (уз услов да су и њи хо ви ау то ри при пад ни ци срп ског на-
ро да). Ко ли ко су ри зич не кла си фи ка ци је ко је те же ис кљу чи во сти, по ка зу је слу чај 
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До си те ја Об ра до ви ћа. Ве ли ки дио ње го вог опу са је ре цеп ти ван, а јед на од нај у ти-
цај ни јих ње го вих књи га – Ба сне, у осно ви је пре у зе та од Езо па и европ ских мо дер-
ни јих ба сно пи са ца. Али је До си теј пре у зе то пре нио у ак ту ел ну си ту а ци ју срп ског 
на ро да и мо дер не европ ске кул ту ре, те су Ба сне по ста ле дио ау тох то ног ди је ла 
срп ске кул ту ре.

Клат но на уч них ин те ре со ва ња проф. Си би но ви ћа ше та из ме ђу ових оп шти-
јих пи та ња, ту ма че ња књи жев но и сто риј ских про це са уну тар срп ске књи жев но сти, 
и по себ них, крај ње апарт них пи та ња, као што је пре вод Раз го во ра са Ана кре он том 
ру ског пје сни ка Ми хај ла Ло мо но со ва (1711–1765) у књи зи Јо ва на До ше но ви ћа Ли-
ри че ска пје ни ја (1809), пр вој збир ци срп ске ли ри ке у 19. ви је ку. Он се по себ но 
ба ви ме трич ким од но си ма пре во да пре ма ори ги на лу: утвр ђу је да се пре во ди лац 
не при др жа ва си ла бо-тон ске вер си фи ка ци је ори ги на ла, већ во ди ра чу на о бро ју 
сло го ва и ак цен ти ма као кључ ним еле мен ти ма је дин ства сти ха. То, по Си би но ви-
ће вом ми шље њу, при бли жа ва До ше но ви ћа оним рје ше њи ма ко јих ће се срп ска 
по е зи ја др жа ти од пр ве књи ге пје са ма Бран ка Ра ди че ви ћа до по чет ка 20. ви је ка, 
да кле рје ше њи ма ко ја ће за пра во оби ље жи ти но ви ју срп ску ли ри ку (Бог дан По по-
вић Ра ди че ви ће вим пје сма ма по чи ње Ан то ло ги ју но ви је срп ске ли ри ке). Да кле ни 
овом при ли ком ау тор не за ста је пред го лим ме трич ким ре ла ци ја ма, већ рас пра вља 
о сте пе ну на ци о на ли за ци је у по ступ ку срп ског пје сни ка и пре во ди о ца и о сте пе ну 
укљу чи ва ња у то ко ве но ве срп ске ли ри ке, ко ју обич но ве зу је мо с име ном Бран ка 
Ра ди че ви ћа. 

Ми о драг Си би но вић ве ли ку па жњу по све ћу је јед ном од ин три гант них пи та-
ња, да ли је пре во ди ла штво (и пре вод) кре а ци ја или, срп ски го во ре ћи – ства ра лач-
ко дје ло, ства ра ла штво? Од го вор се, ми слим, на ла зи у под руч ју там ног ви ла је та. 
Ка ко год од го во ри мо, ка ја ће мо се! Али исто пи та ње се мо же по ста ви ти и за тзв. 
из вор на књи жев на дје ла (да кле за дје ла ко ја ни су ни пре ве де на, ни пре пи са на, ни 
пла ги ра на, ни фал си фи ко ва на). Да ли су де се ти не хи ља да пје са ма и при по ви је да ка, 
хи ља де ро ма на на срп ском је зи ку (сва ке го ди не се об ја ви око 200 ро ма на) – кре а ци ја? 
Је су уто ли ко што су на пи са на, као што су кре а ци ја мо де ли одје ће или про јек ти 
згра да, док су сви дру ги ква ли фи ка ти ви крај ње сум њи ви! Ми слим да то ври је ди и 
за пре во де: сте пен ори ги нал но сти (кре а тив но сти) не мје ри се сте пе ном екви ва лент-
но сти ори ги на лу већ ко хе рент но шћу, ори ги нал но шћу сти ла пре во ди о ца: Зма је ви, 
Ко сти ће ви или Ви на ве ро ви пре во ди су умјет нич ка тво ре ви на, не са мо сто га што 
су твор ци тих дје ла ве ли ки умјет ни ци (Шек спир, Љер мон тов, Блок, Шче дрин), већ 
што пре во ди од ра жа ва ју пје снич ку и је зич ку сна гу пре во ди ла ца! Кре а ци ја ни је у 
ти пу тек ста – пре во ду или ори ги на лу, већ у ау то ру пре во да или ори ги на ла. Оту да 
се ла ко сло жи ти са Си би но ви ће вим ста вом: „За да так књи жев ног пре во ди о ца због 
то га успе шно мо же оства ри ва ти са мо онај ко, осим зна ња и ве шти не, има и до вољ но 
књи жев ног ства ра лач ког та лен та.“

Тек се та ко мо же ра зу мје ти ве ли ка Ан дри ће ва по хва ла до бром пре во ди цу, 
кад ка же да ње гов рад по не кад гра ни чи са ма ги јом и ли чи на пра ве под ви ге. По-
го то во кад се про чи та Си би но ви ће ва ау то а на ли за пре во да ро ма на Кис Та тја не 
Тол стој: ко ли ко пре пре ка сто ји на пу ту екви ва лент но сти и аде кват но сти пре во да 
ори ги на лу: и је зик сам и је зич ке за ли хе сва ке од дви ју књи жев но сти, и алу зи је, 
ин си ну а ци је, ци та ти, па ра фра зе књи жев них или дру гих дје ла, и од нос ви со ког и 
про сто на род ног сти ла итд.

Нај срећ ни је је кад пре во ди лац по сти же два ци ља: чу ва дух ори ги на ла и пре-
но си га у дух свог лич ног и срп ског је зи ка (пре вод). Ин ди ка тив на је кри ти ка Са ви-
ће вог пре во да Ге те о вог Фа у ста (1885), из пе ра Па вла Мар ко ви ћа Ада мо ва: „Пре вод 
је то ли ко до бар ко ли ко пре во ди лац зна не мач ки је зик, а то ли ко лош, ко ли ко пре-
во ди лац не зна – срп ски је зик и ко ли ко ни је – до ра стао Ге теу“ (1886). При то ме 
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ри јет ко пре во ди о ци мо гу из бје ћи стил ско-лек сич ке окви ре је зи ка свог вре ме на и 
ве ћим ди је лом по ста ју по зајм љи ва чи је зич ких кон вен ци ја: нпр. пре во ди Ге те о ве 
ли ри ке у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка го во ре је зи ком и рит мом Ра ди че ви ће ве и Зма-
је ве ли ри ке! Чак би смо мо гли до да ти да ве ли ки пи сци да ју дру гим пи сци ма свој 
је зик и стил и «ства ра лач ки» из не вје ра ва ју ори ги нал (Ко сти ће ви пре во ди се од мах 
из два ја ју «ко сти ћев ским» је зи ком, као и Зма је ви: за то су ста ри ји исто ри ча ри књи-
жев но сти ра ди је го во ри ли о пре пје ву не го о пре во ду). 

По том Си би но вић у из у зет но за ни мљи вој сту ди ји опи су је свој по сту пак у 
пре во ду ро ма на Кис Та тја не Тол стој, спа ја ју ћи у јед ном тек сту и сту ди ју о по е ти-
ци ро ма на и ана ли зу сво јих пре во ди лач ких иза зо ва. Због пре во ди лач ких му ка 
ау тор се бе у јед ном тре нут ку име ну је ве сел ни ком, јад ни ком (у бла жем зна че њу).
Та до бра ста ра ри јеч има нео бич но сна жан емо тив ни, са у че снич ко-са жа ље ва ју ћи 
под тест, гдје се спа ја до бро та и стра да ње (усуд), али и знак над мо ћи оног ко је упо-
тре бља ва над оним ко га та ко име ну је. Кад се чи та овај пре вод, учи се мо гућ но сти ма 
и бо гат ству срп ског је зи ка (као и уз пре во де Ста ни сла ва Ви на ве ра). Ко зна ме ђу 
на ма шта је зи пун (22) – „зи пун раз др љиш“? У том сми слу је пре во ђе ње пра ва 
ства ра лач ка игра (без на вод ни ка ко је Си би но вић упо тре бља ва за ову син таг му), 
ре зул тат срећ не екви ли бри сти ке или екви ли бри стич ке сре ће на ко ноп цу из над 
ду би на два ју је зи ка. 

Ко зна опус Ми о дра га Си би но ви ћа, из ме ђу из у ча ва ња те о ри је и прак се пре-
во ђе ња у срп ској књи жев но сти, из у ча ва ња исто ри је пре во да и кон крет них пре во-
ди ла ца (Јо ван До ше но вић, Змај, Ми ло ван Гли шић...), огром ног бро ја ру ских и 
укра јин ских пи са ца ко је је пре во дио, осје ти ће да је Мно же ње све то ва, нај но ви ја 
ње го ва књи га, и са жи ма ње огром ног ис ку ства, а на од ре ђен на чин и отва ра ње но-
вих ис тра жи вач ких по ља, знак не ис тро ше них на уч них стра сти и сна га. 

Др Ду шан М. Ива нић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
du san.div@g mail.com

UDC 821.163.41-992.09(450.721)”1851/1951”(049.32)

СЛИ КЕ НА ПУ ЉА У СРП СКИМ ПУ ТО ПИ СИ МА: 
КА ПИ ЈЕ ОД ДИ ЈА МАН ТА И ЦР НЕ

(Ma rio Li gu o ri. Ve di Na po li e poi mu o ri: Na pulj u srp skim pu to pi si ma 
od 1851. do 1951. Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2015, str. 151)

Сту ди ја Ve di Na po li e poi mu o ri пред ста вља скра ће ну, пре ра ђе њу и пре и ме но-
ва ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је На пуљ у срп ским пу то пи си ма од 1851. до 1951, 
ка ко ау тор на по ми ње у пред го во ру. Не кад се за пи та мо шта је оно што ни је про на-
шло ме сто у вер зи ји тек ста ко ји се на шао у штам пи и да ли је то ну жно оправ да но 
из о ста вље но. Ка ко је ипак у на сло ву сту ди је реч о пред ста ва ма На пу ља у срп ским 
пу то пи си ма, у књи зи су пре ра ђе на по гла вља, тј. пот по гла вља На пуљ и Кам па ни ја 
и На по ли тан ство и про блем два На пу ља, а из о ста вље на је це ли на о европ ским 
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пу то пи си ма о На пу љу (Гранд То ур у Кам па ни ји, Ге те о ва Пу то ва ња по Ита ли ји, 
Ле Ко ри ко ло, Алек сан дра Ди ме Оца, Сли ке из Ита ли је Чар лса Ди кен са, Фу чи ни јев 
На пуљ го лим оком, Пи сма из жа ло сног гра да и При ча о Сан Ми ке леу, Ак се ла Мун-
теа и др). Ипак, Ма рио Ли гу о ри, чи ни се да је с пра вом ово учи нио, јер се за вер зи ју 
ко ја је уоб ли че на у књи гу сти че ути сак да је по стиг ну та кон ци зност и пре ци зност, 
а да це ли на ни је ни ма ло из гу би ла од са др жај но сти. Реч ју, Ve di Na po li e poi mu o ri 
је књи га у ко јој не ма не по треб ног тек ста, ви шко ва или по на вља ња, из у зев ре френ-
ске те зе-ок си мо ро на о На пу љу као ра ју у ко јем ђа во ли оби та ва ју, а ко ју је од ре дио 
Бе не де то Кро че: „фи рен тин ски све ште ник из до ба ре не сан се на пи сао је да су На-
по ли тан ци ’љу ди ма ле па ме ти, рђа ви, зли’, јер, да ни је та ко, ’На пуљ би био рај’“. 

Тај ре френ ду бо ко је сми слен ка да је реч и о при ро ди гра да На пу ља и при ро ди 
ње го вих ста нов ни ка, али је и ем бле мат ска сли ка „два На пу ља“. Пре ма До ме ни ку 
Реи, је дан је „леп, сун чан и чу вен, ко ји се про те же уз мо ре; дру ги мра чан, опа сан 
и не по знат, у ко ји до ма ћи и стра ни пу то пи сци углав ном ни су ишли“. Ау тор је по-
ку шао да са гле да у ко јој ме ри је су или ни су „два На пу ља“ при сут на у срп ским 
пу то пи си ма и у том по ку ша ју, са чи нио је дра го це ну ти по ло ги ју пред ста ва о овом 
гра ду, ру ко во де ћи се ка ко ме то до ло шким окви ри ма има го ло ги је, та ко и ин ди ви-
ду ал ним осе ћа јем за де та ље и дух род ног под не бља. 

Ти по ло ги ја је, на и ме, ис пи са на у сто го ди шњем лу ку од 1851. до 1951. го ди не 
– од Пи сма Ди ми три ју Вла ди са вље ви ћу (1851) и по е ме По ла зак Пом пе ја (1851), 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша до књи ге Код Хи пер бо ре ја ца (1966), Ми ло ша Цр њан ског. 
Ме ђу тим, мо же мо се за пи та ти, за што окви ри ни су пре ци зни, тј. шта су ге ри ше 
по да так да Хи пер бо реј ци ни су из 1951, већ 1966. и за што би се ау тор опре де лио 
баш за ову го ди ну. Ка ко сту ди ја но си на слов Ve di Na po li e poi mu o ri (Ви ди На пуљ 
и он да умри), тре ба ука за ти и на по сто ја ње чак три ита ли јан ска фил ма под овим 
на сло вом; је дан је из 1924, дру ги је баш из 1951, а тре ћи из 2006. Прет по ста вља мо 
да би на филм из 1951. го ди не, Ри кар да Фре де (1909–1999) мо гло суп тил но да се 
ре фе ри ше, ако се на при мер има у ви ду да је овај ре жи сер за слу жан за раз вој ита-
ли јан ских филм ских жан ро ва, ка кав је pe plum (исто риј ски игра ни филм с рад њом 
сме ште ном у грч ко-рим ски кон текст, тј. Ме ди те ран у Ста ром ве ку). Ка да је реч о 
На пу љу, ау тор скре ће па жњу на то да тре ба има ти у ви ду исто вре ме но и Ве зув, 
Пом пе ју, Хер ку ла нум, Со рен то, остр во Ка при, Амал фит ска остр ва, Са лер мо и цео 
мор ски по јас Кам па ни је. У срп ским пу то пи си ма, сва ка ко је нај до ми нант ни је при-
сут на Пом пе ја и Хер ку ла нум, а на ши (пу то)пи сци ма хом су ишли за исто ри јом, 
кул ту ром, ан тич ким на сле ђем, и он да про на ла зи ли се бе у тим пеј за жи ма.

„Пу то пис о Ита ли ји у срп ској књи жев но сти има по себ но зна че ње. То је хо до-
ча шће ју гу, кул ту ри умет но сти“, то је „ода ност ме ди те ран ском ју гу“, кон ста ту је 
Ли гу о ри. Пи шу ћи о хро но то пу ле то ва ња на ју гу код Ан дри ћа и Ма на, Ста ни сла ва 
Вуј но вић ис та кла је да кључ ним пи та њем сма тра – шта се де ша ва на ле то ва њу: 
су срет са ле по том, као и су о ча ва ње са сми слом соп стве ног по сто ја ња. Ни су ли и 
рај ска ле по та и не пре ста ни иза зов смр ти оно што од ре ђу је пред ста ве На пу ља – ви ди 
ле по ту и не ста ни!

Од Ње го ша до Цр њан ског, од бро ја 3 („На пу ла ле жи до мо ра го то во као број 3 
с ко је год тач ке је чо век по гле да“) до труд не На по ли тан ке ко ја си са ли мун у Хи пер-
бо реј ци ма, ис пи су је се мен та ли тет На по ли та на ца ко ји све ту ма че по мо ћу бро је ва, 
иш чи та ва се дру штве на уло га ли му на: „Ако се ста нов ник при мор ских обла сти 
Кам па ни је сла же с чо ве ком, с њи ме де ли ли мун; ако има на ме ру да рас пра вља о 
не че му, по зи ва га на пар че ли му на“. Из ме ђу Ње го ша и Цр њан ског, о На пу љу су 
пи са ли Љу бо мир Не на до вић у Пи сми ма из Ита ли је (1868-69), Ми лан Јо ва но вић 
Мор ски у Го ре до ле по На пу љу (1898), Ко дер у пи сму Ма ри ји Си ме Ми лу ти но ви ћа 
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Са рај ли је (1868), Ко ста Триф ко вић у пи сму Зма ју (1874), Ми ха и ло По лит-Де сан чић 
у Пут ним успо ме на ма (1896), Ђор ђе Де ра у Успо ме на ма из Ита ли је (1891), Ми ло-
рад Па вло вић у На пуљ ским шет ња ма (1911), Мар ко Цар у Есте тич ким пи сми ма 
(1920), Ста ни слав Ви на вер у Из ле ту по Ја дран ском и Сре до зем ном мо ру (1927), те 
Раст ко Пе тро вић у тек сту о На пу љу и Ве зу ву (1928). 

По ред то га што ис ти че да је изнeнађујуће да се у Ње го ше вом пи сму Ди ми-
три ју Вла ди са вље ви ћу ниг де не по ја вљу ју ла за ро ни, Ли гу о ри за па жа да Ње гош у 
На по љу ни је тра жио мрач ну ло кал ну исто ри ју. У по е ми По ла зак Пом пе ја, пак, ви ди 
бо ле сног чо ве ка ко ји пред о се ћа соп стве ну смрт (Ve di Na po li e poi mu o ri). Ње гош 
је, да кле, у На пу љу ви део ле по ту и сво ју смрт, а Љу бо мир Не на до вић угле дао је 
Срп ство („у исто ри ји срп ског пу то пи са о На пу љу, На пуљ је слу жио и за ве ли ча ње 
Срп ства“) и „срп ску, ва жну и жи ву зна ме ни тост. Ов де је вла ди ка цр но гор ски“, док 
сам град по ста је „по за ди на, ти ха по зор ни ца, не на ме тљи ви сце на рио“. Не на до вић 
је по пут Ге теа, Ди ме и Ди кен са, гле дао град с про зо ра јер „кад се не гле да с Ве зу-
ва, На пуљ се нај бо ље гле да с про зо ра“ и за раз ли ку од Ње го ша ко ји не по ми ње 
ла за ро не, Не на до вић пи ше о су сре ту са гру пом ко ја ли чи на ка мо ру (ма фи ја шку 
ор га ни за ци ју).

Ле кар цр но гор ског кне за Ни ко ле, Ми лан Јо ва но вић Мор ски, упу стио се у 
„исто риј ску ре кон струк ци ју на пуљ ског кра ја“, ру ко во де ћи се „про све ти тељ ским 
на ме ра ма“, па је о са мом гра ду ма ло ре че но, док је кључ исто ри је у Пом пе ји, Хер-
ку ла ну му, Ве зу ву („На пуљ без Ве зу ва град је као и оста ли гра до ви што су“). Ау тор 
је пр ви за па зио да је кру ци јал но пот по гла вље Јо ва но ви ће вог пу то пи са че твр то 
(Пр ви ко рак), бу ду ћи да је ди но ни је оп те ре ће но исто риј ским по да ци ма и, што је 
зна чај ни је – јер је Мор ски пр ви пу то пи сац ко ји је ушао у на пуљ ске со ка ке и за ви-
рио у њи хо ве ба се, тј. ви дев ши „утро бу На пу ља“, по ста је је ди ним пи сцем 19. ве ка 
ко ји „раз ли ку је два На пу ља“. Ако ра чу на мо и с тим да раз ли ку је ита ли јан ски од 
на пуљ ског је зи ка, уз Мор ског, пре ско че на је „ба ри је ра сте ре о ти па“. 

За раз ли ку од Ње го ша, Не на до ви ћа и Мор ског, Ко дер, Триф ко вић, По лит-Де-
сан чић и Де ра да ли су ма њи до при нос ти по ло ги ји пред ста ва На пу ља у срп ским 
пу то пи си ма, ба рем ка да је реч о 19. ве ку. Ко дер је, ди ве ћи се ле по ти кра јо ли ка, 
на звао ове пре де ле „зе маљ ским ра јем“, док Триф ко ви ћа здрав стве но ста ње чи ни 
рав но ду шним пре ма на пуљ ском кра ју, по себ но јер га по се ћу је зи ми и јер стре пи 
пред смр ћу (Ve di Na po li e poi mu o ri). Ње гов пу то пис је „при мер ’пу то пи са о На пу љу 
без На пу ља’“ и ви ше је спо ме на Ср би је, но овог де ла Ита ли је. Што се Ми ха и ла 
По лит-Де сан чи ћа ти че, ње го ве Пут не успо ме не на ни воу су бе де ке ра, На пуљ „ни-
је баш та ко дра же сна ва рош“, пр љав је, бу чан и смр дљив, а пу то пи сац окре нут 
Ср би ји. И Ђор ђе Де ра до не кле де ли ово ми шље ње; ма ка ро не сма тра пр ља вим, те 
их не је де, ис ти че ба јан и чист на пуљ ски за лив, а ле њост та мо шњег све та. Ипак и 
Де ра је по пут Не на до ви ћа чи тао Ге теа и Ди му, при пре ма ју ћи се за пут. Украт ко, 
сти че се ути сак да се за пи си о На пу љу Ко де ра, Триф ко ви ћа, По лит-Де сан чи ћа и 
Ђор ђа Де ре ули ва ју у сто жер не тач ке пу то пи са Ње го ша, Не на до ви ћа и Мор ског. 
За 19. век, На пуљ „оста је град мо ра и не ба, ан ти ке и Ве зу ва, Ла за ро на и ма ка ро на“. 

Го во ре ћи о срп ским пу то пи си ма о На пу љу у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, Ли гуо-
ри по ми ње и ни кад об ја вље не бе ле шке Пе ре Бог да но ви ћа (1875–1927), про фе со ра 
и исто ри ча ра књи жев но сти, ко ји је у На пу љу ви део Ори јент, осе ћа ју ћи се као у 
Са мар кан ду, Је ре ва ну или Баг да ду, те Из лет у Рим и На пуљ, про фе со ра Ве се ли на 
Ђи са и ло ви ћа (1873–1945), ко ји је ма ту ран те во дио на из лет у глав не гра до ве ан ти-
ке. Озбиљ ни ји до при нос ти по ло ги ји пред ста ва о На пу љу у срп ским пу то пи си ма 
за па жен је код Ми ло ра да Па вло ви ћа с ко јим је ка мо ра зва нич но ушла у срп ски 
пу то пис („ка мо ра је нај ор га ни зо ва ни ја тај на пар ти ја. Она вла да и упра вља љу ди ма 
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и жи во том у На по љу“). Иа ко На пуљ ске шет ње ни су вр хун ска, али су за бав на ли-
те ра ту ра (Сту па ре вић, Ма тош), ис ти чу се и по Па вло ви ће вом по ку ша ју да „до ча ра 
на по ли тан ска ли ца, по себ но ли ца си ро ти ње“, тј. па жња је по све ће на љу ди ма и зби-
ва њи ма и до та да у срп ским пу то пи си ма нео пи са ном „ста ро грч ком цен тру На пу ља“.

Есте тич ка пи сма, ви ше су о На пу љу не го из На пу ља и ау тор при ме ћу је да је 
Мар ко Цар мо гао да их пи ше би ло где и би ло ка да. „Он го во ри о иде ја ма, увек не-
ка ко ап стракт но, као да у На пу љу ни је хо дао не го леб део“. Цар је пи сао о том мо ру 
и при мор ју као зе мљи чу де са, при ме тио не го ва ње му зи ке – опе ре, на род не пе сме 
(љу ди пе ва ју не усти ма, већ чи та вим те лом), кул ти ви са ност и ком пе тент ност пу бли-
ке у по зо ри шту. У ко нач ни ци, Цар ука зу је на моћ при ро де у ства ра њу ле по те, а 
Пом пе ју ви ди као све до чан ство „о чо ве ко вом стра да њу и ње го вој из гу бље ној би ци 
с при ро дом, ко ја над љу ди ма три јум фу је у ге те ов ском сми слу“. 

И Ви на вер је На пуљ осе тио као град пе сме, кре нуо је и он у „лов на хо ри зон-
те“, на „ле по ту ко ја се да је та ко ла ко и та ко про сто“ и схва тио га као пре сто ни цу 
(мит ске) хар мо ни је. Ве зув је по ста ло ме сто где се при ро да и исто ри ја сре ћу, Пом-
пе ја је „храм Ве зу ва“ и ње гов дар; „Пом пе ја је де те Ве зу ва, ко је је отац соп стве ним 
ру ка ма за да вио“... Ви на вер је ви део ов де од го во ре о суд би ни чо ве чан ства, а Раст ко 
Пе тро вић „по себ но ко смич ко схва та ње по сто ја ња“. „Чо век на Ве зу ву до жи вља ва 
по се бан па као, што је па као из ме ђу два ра ја, не бе ског и зе маљ ског ... зло из ме ђу 
два до бра (не бо и мо ре)“ и „Ве зув чи ни друк чи јим у од но су на Ет ну исто ри ја, људ ска 
исто ри ја жи те ља Пом пе је“, по ста је „вул кан кон тем пла ци је, ме лан хо ли је, ме ди та-
ци је“. Мар ко Ри стић је Пе тро ви ћа ока рак те ри сао као чо ве ка не срећ но за љу бље ног 
и у „стра вич но и фа сци нант но ис ку ше ње смр ти“ (Ve di Na po li e poi mu o ri), па је и 
ње го ва по тра га за древ ним и искон ским би ла за гле да на у гро тло Ве зу ва. 

На пуљ Хи пер бо ре ја ца, На пуљ је с кра ја три де се тих и по чет ка че тр де се тих 
го ди на 20. ве ка. Мо за и ци у Пом пе ји Цр њан ског су под се ћа ли на ве зе из ме ђу На пу-
ља и Хи пер бо ре је. Код Цр њан ског Ли гу о ри је пре по знао На пуљ го лим оком Ре на та 
Фи чи ни ја. На по ли тан це је во лео због ме лан хо ли је, због ју жњач ког стра ха од смр ти 
„сва ки На по ли та нац, чак и Тор ква то Та со, на дну ср ца има ме лан хо ли ју“ (Ve di Na po li 
e poi mu o ri). Ко нач но, Цр њан ски се „по врат ком на пуљ ској фи ло зо фи ји“ вра тио 
„’пле ме ни том На пу љу’ ко ји су ство ри ли Ђам ба ти ста Ви ко и Ђор да но Бру но“. Јед но 
је Ма рио Ли гу о ри име но вао те мат ским, а дру го – ди ја хро ниј ским су ма тра и змом. 
„Љу бав – ка же Ђор да но Бру но – отва ра ка пи је ко је су од ди ја ман та и цр не“, за пи сао 
је Цр њан ски. На пуљ – су ге ри ше ау тор Ли гу о ри – отва ра ка пи је ко је су од ди ја-
ман та (Сун ца, не ба и мо ра) и цр не (пе пе ла и ва тре Ве зу ва). 

Мср Је ле на Ђ. Ма ри ће вић
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
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
je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 
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23. МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН ГРЕС ВИ ЗАН ТИЈ СКИХ СТУ ДИ ЈА

Бе о град је у пе ри о ду од 22. до 27. ав гу ста био пре сто ни град свих оних ко ји 
су сво ју на уч ну де лат ност ма кар у јед ном сег мен ту усме ри ли на исто риј ско-ге о-
граф ски, кул ту ро ло шки или ду хов ни про стор Ви зан ти је. На Фи ло ло шком фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и у згра ди Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
одр жан је 23. ме ђу на род ни ви зан то ло шки кон грес на ко ме је сво је ра до ве из ло жи ло 
пре ко 1200 ис тра жи ва ча из 49 зе ма ља. Цен трал на те ма Кон гре са је би ла Ви зан ти ја 
– свет про ме на, а у скла ду са њом иза бран је и мо то – ци тат Мак си ма Пла ун да 
Све се ме ња, али ни шта не про па да, док се на зва нич ном пла ка ту Кон гре са на шла 
фре ска из цр кве Бо го ро ди це Ље ви шке у При зре ну – Пер со ни фи ка ци ја исти не.

Ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра Кон гре-
са и Срп ског ко ми те та за ви зан то ло ги ју, ис та као је још пре отва ра ња овог на уч ног 
ску па, ка ко у ви зан тиј ским сту ди ја ма на ро чи та па жња тре ба да бу де по све ће на 
прод бу љи ва њу раз у ме ва ња Ви зан ти је као жи вог ор га ни зма чи ји је век тра јао ви ше 
од јед ног ми ле ни ју ма и чи ја су иде о ло ги ја, еру ди ци ја, умет ност и кул ту ра да ли 
су штин ски до при нос раз вит ку Евро пе од по зне ан ти ке пре ко сред њег ве ка до на-
ших да на. Мла дим ис тра жи ва чи ма је овим ску пом омо гу ће но да раз ме не ми шље-
ња са нај ве ћим ау то ри те ти ма у про у ча ва њу Ви зан ти је, као и да се на по себ ној 
се си ји упо зна ју са те ку ћим про јек ти ма ви зан тиј ских сту ди ја раз ли чи тих уни вер-
зи те та и ин сти ту ци ја ши ром све та, али и да из не су сво је иде је за не ке на ред не 
про јек те. 

Срж на уч ног про гра ма Кон гре са чи ни ле су пле нар не сед ни це, за тим окру гли 
сто ло ви и те мат ске сед ни це сло бод них са оп ште ња. Одр жа но је укуп но шест пле-
нар них за се да ња на ко ји ма су из ло же не цен трал не те ме, пред ста вље на тре нут на 
на уч на до стиг ну ћа, ис так ну та про блем ска ме ста и отво ре на не ка но ва пи та ња 
сва ке од три нај зна чај ни је обла сти про у ча ва ња јед не ци ви ли за ци је, а то су кул ту-
ра и умет ност, по ли ти ка и исто ри о гра фи ја. По след ња пле нар на сед ни ца би ла је 
по све ће на ви за тиј ским сту ди ја ма у но вом ми ле ни ју му, са по себ ним освр том на 
Да ле ки ис ток и на оне де ло ве пла не те ко ји ни кад ни су би ли под ди рект ним ви зан-
тиј ским ути ца јем. Еви дент но је да се са вре ме на на у ка не за до во ља ва са мо кон ста-
то ва њем и ка та ло ги за ци јом дру штве них, исто риј ских и кул ту ро ло шких про ме на 
и ме ђу соб них ути ца ја, већ се те жи ка су штин ском раз у ме ва њу узро ка и на чи на 
ко ји до про ме на до во де. Та ква пи та ња, иа ко пра ве за го нет ке, од ве ли ког су зна ча ја 
и под ра зу ме ва ју ра до ве ко ји за сту па ју хо ли стич ки при ступ и ви сок сте пен ин тер-
ди сци пли нарс но сти. У са деј ству раз ли чи тих на у ка до ла зи се до ве о ма зна чај них 
от кри ћа. Ин тер ди сци пли нар ност је оно на че му се ин си сти ра ло још на прет ход ном 
Кон гре су и упра во то је сте ме сто по год но за про ду бљи ва ње већ по сто је ћих зна ња 
о Ви зан ти ји. Та кав став огле да се и у ода би ру на сло ва окру глих сто ло ва, али и мно-
гих ра до ва. Је дан од нај за ни мљи ви јих окру глих сто ло ва ба вио се пи та њи ма ди на-
мич ног од но са из ме ђу дру штва и тек ста. На ње му је па жња би ла усме ре на на 
вео ма раз ли чи те вр сте тек сто ва ко ји су се јав но чи та ли или на би ло ко ји на чин 
уче ство ва ли у фор ми ра њу јав ног мње ња, па се на кра ју ди ску то ва ло и о по зо ри шту 
као ве о ма ин те ре сант ном со ци јал ном и кул тур ном фе но ме ну. 

На ску пу је по себ на па жња би ла по све ће на и по је ди ним лич но сти ма – Мак-
си му Ис по вед ни ку, Гри го ри ју Па ла ми, Ми ха и лу Псе лу – али и раз до бљи ма ко ја 
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су оста ви ла зна ча јан траг у фор ми ра њу ду хов не кли ме – по пут ико но кла зма или 
иси ха сти чи ког пе ри о да, па су не ко ли ке сед ни це по њи ма и на сло вље не.

Не ко ли ко за ни мљи вих, чак ин три гант них, на сло ва при ву кло је па жњу пу-
бли ке, по пут ра да ко ји се ба ви де ху ма ни зо ва ном пред ста вом не при ја те ља у ви зан-
тиј ским тек сто ви ма или уло гом чу ла у вер ској прак си. Књи жев ност и пи са на реч 
уоп ште би ле су глав не те ме мно гих се си ја и то у раз ли чи тим ко ре ла ци ја ма са 
дру гим на у ка ма, па је за не ке на ред не ску по ве отво рен ве ли ки про стор за сту ди је 
ко је би се ба ви ле по е тич ким аспек том умет нич ких тек сто ва. 

Ис так ну та је по тре ба – ка ко на плен ра ној сед ни ци та ко и на ди ску си ја ма на 
окру глим сло ви ма – за ра дом на кри тич ким из да њи ма тек сто ва и на ка та ло ги за-
ци ји и по пи си ва њу ру ко пи сног на сле ђа ко је би на тај на чин по ста ло до ступ но 
на у ци.

По ред глав ног про гра ма, овај скуп је уве ли чан и ни зом про прат них ак тив-
но сти као што су раз ли чи те из ло жбе, му зич ки про грам, про јек ци је фил мо ва и 
екс кур зи је. По себ но се из два ја из ло жба у Га ле ри ји СА НУ – Свет срп ске ру ко пи сне 
књи ге (ХII–ХVII век), нај ве ћа и нај о бу хват ни ја из ло жба овог ти па код нас у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја, ко ју пра ти и ве о ма оби ман ка та лог. На њој су из ло же ни, 
као нај ре пре зен та тив ни ји при мер ци, Ми ро сла вље во је ван ђе ље, Бе о град ски па ри-
меј ник, Ру дар ски за ко ник, Пр ва де чан ска осни вач ка по ве ља и мно штво дру гих 
бо га то укра ше них и зна чај них срп ских ру ко пи сних књи га.

Рад Кон гре са про пра ћен је и две ма пу бли ка ци ја ма, збор ни ком пле нар них 
ре фе ра та и тро том ном сту ди јом Ви зан тиј ско на сле ђе и срп ска умет ност.

Ко хе рен тан и до бро струк ту ри ран про грам Кон гре са омо гу ћио је уче сни ци ма 
и по се ти о ци ма да оства ре је дан нов, про ду бљен и све о бу хва тан увид у то ко ве ко ји 
су об ли ко ва ли ви зан тиј ску ци ви ли за ци ју – још јед ном се по ка за ло да она ни је 
ста тич на ни ти за о ста ла и пре ва зи ђе на, већ увек ак ту ел на, све жа и под сти цај на за 
да ља ис тра жи ва ња. Од лич но ор га ни зо ван, 23. ме ђу на род ни кон грес ви зан тиј ских 
сту ди ја, спа да у оне до га ђа је ко ји да ју ве ли ки до при нос свет ском угле ду на ше на у ке.

Је ле на Р. Слав ко вић 
Сту дент ма стер ака дем ских сту ди ја 

Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

slav ko vic.je le na@g mail.co m
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МИ РО СЛАВ ЕГЕ РИ Ћ (1934–2016)

СРЕЋ НА РУ КА МИ РО СЛА ВА ЕГЕ РИ ЋА

По след њег да на ок то бра, у 6:30 ча со ва пре ми нуо је Ми ро слав Еге рић 
(1934 – 2016), про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
на ко јем је про вео чи тав рад ни век. Пре ми нуо је чо век ко ји је ту ма чио ли те-
ра ту ру као за ве шта ње љу ба ви и смр ти. У суд њим ча со ви ма док је, при ти снут 
бо ле шћу, ка ко је го во рио Ан дри ћев ју нак, „за о кру жи вао“ свој жи вот, по ми њао 
је мај ку, ко ја је умр ла, као и он, у осам де сет и дру гој го ди ни, и же лео да 
„Бог сец не“ и да се, та ко, не над но, све за вр ши да се „не би му чио“. И то је 
све што је у ча со ви ма ис по ве сти, све до чи нам су пру га Љу бин ка, ре као о 
смр ти су о чив ши се с њом.

А сва ко ко ана ли зи ра ње гов кри тич ки дух, стил и ме тод и де ло и жи вот 
у це ли ни ну жно мо ра по ћи од ак си о ма да је М. Еге рић као ту мач умет но сти 
и дру штве не ствар но сти при па дао пр вом кру гу вред но сти у срп ској књи жев-
ној кри ти ци, јер је го то во шест де це ни ја ја сно озна ча вао дру штве ни (а), кул-
тур ни (б) и иде о ло шки (в) кон текст срп ске књи жев не кри ти ке као кул ту ре. 
Као ста мен и не пот ку пљив на ци о нал ни де лат ник, Еге рић је оста вио траг у 
те ку ћој и на уч ној кри ти ци, али и на по љу обра зо ва ња и кул ту ре у Ср би ји. У 
све му о че му је пи сао или го во рио, она ко пла во кос, оштрих вла си и као се-
чи во оштрог по гле да, скри ве ног ис под на о ча ра, зра чио је као из о штре на и 
про бу ђе на кри тич ка свест инте лек ту ал ца на стра жи вре ме на и вред но сти. 
На то jединство све тов ног жи во та и ду хов ног де ла, или ду ха и чи на, ка ко је 
де фи ни сао про блем, сим бо лич ки ука зу је на слов књи ге раз го во ра Ми ло ша 
Јев ти ћа Жи вот и књи жев ност: раз го во ри са Ми ро сла вом Еге ри ћем (1970).

На при ме ру Еге ри ће ве кри ти ке та ко се ја сно по ка зу ју све бит не кри-
тич ке ме то де, шко ле и прав ци у срп ској кри ти ци и те о риј ске и фи ло зоф ске 
осно ве кри тич ког ми шље ња код Ср ба. У књи зи Скер ли ћев кри тич ки ме тод 
(2011), у ко јој су са бра ни огле ди и сту ди је на ста ја ли од 1964. до 2010. го ди не, 
пара лел но се ви ди по ла ве ка Скер ли ће ве ре цеп ци је и по ла ве ка Еге ри ће ве 
кре а ци је. Ту се за пра во кри ти ка ис по ља ва као дру штве ни, кул ту ро ло шки 
и иде о ло шки фе но мен, ка ко ју је схва тао. 
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На је дин ство де ла и кон ти ну и тет Еге ри ће вих иде ја као су штин ски сми-
сао ан га жма на кри ти ча ра упућујe пет то мо ва огле да и сту ди ја под на сло вом 
Де ла и да ни, а на дру штве ни ан га жман и от пор иде о ло шком си сте му вред-
но сти књи ге Пор те ти и пам фле ти (1963), Пи сма по ро дич ним љу ди ма (1990) 
или Ср би ја и пам ће ње: ли те рар но-по ли тич ки за пи си, есе ји и раз го во ри (1996). 
И то је раз лог за што је Еге рић до био то ли ко зна чај них на гра да и при зна ња 
од дру штва и кри ти ча ра и про фе со ра, иа ко ни ка да ни је био ми ље ник вла сти.

Пи шу ћи че сто о но вин ској кри ти ци и оно ме што јој прет хо ди, М. Еге-
рић је, с раз ло гом, ис ти цао да су кри ти ча ри они „у ко ји ма се обра зо ва ње 
ри му је са са ве шћу и осе тљи вост са мо ћи ма сти ла“ (Еге рић 1983: 9). Тај суд 
је био и остао кључ ње го вог ми шље ња функ ци је кри ти ке и пут ка би ћу кри-
ти ча ра. У свим тек сто ви ма о но вин ској кри ти ци имао је на уму: функ ци ју 
кри ти ча ра и кри ти ке (а) и свест о то ме да прак тич но пи ше јед ну књи гу (б). 
Ин ди ка тив но је то да пет књи га но си на слов Де ла и да ни и да су све штам па-
не у Ма ти ци срп ској, у Но вом Са ду. До брог кри ти ча ра, по овом кри ти ча ру, 
есе ји сти, исто ри ча ру књи жев но сти и ан то ло ги ча ру срп ске по е зи је и са ти ре, 
чи ни ли су: обра зо ва ње, зна ње и мо рал (а) и емо ци је и стил (б), ако су и би ли 
тран спа рент ни и ако се, ка ко је ис ти цао, ука зу ју ћи на вла сти ти ме тод и стил 
– ри му ју.

Дух кри ти ча ра се под јед на ко, али раз ли чи то, огле да у огле да лу де ла 
и огле да лу кри ти ке ка да су де ло и кри ти ка ње гов пред мет. Из те пер спек-
ти ве Еге ри ћев кри тич ки ме тод се су штин ски и ком плек сно осве тља ва. Ту-
ма че ћи кри ти ку Слав ка Ле ов ца, он на ла зи да је тај кри ти чар „са пла стич ном, 
зре лом ре флек сив ном фи зи о но ми јом“ и да се раз ви ја упр кос ду ху ко ји „успо-
ра ва из вор не кри тич ке ак ци је, глас про ми шљен, од ме рен, са од не го ва ном 
буд но шћу за по ру ке, или тај не по нор ни це ми сли у књи га ма“; он је „не спор на 
опо ме на да у кри ти ци ипак тре ба раз ли ко ва ти сан и ја ву и афек тив не на бо је 
кри ти ча ра од оних у пе сни ку или ро ман си је ру“. 

Оце на ква ли те та Ле ов че ве кри ти ке је сте и про јек ци ја Еге ри ће вог вред-
но ва ња ње ног сми сла уоп ште, и, још ви ше, вла сти тог кри тич ког са зна ња и 
ме то да. Са зна ње и ме тод у по ме ну том огле ду, чи не сле де ћа Еге ри ће ва ста-
ја ли шта по ко ји ма је гра дио фи ло зо фи ју кри ти ке:

- вре ла ре флек си ја и из вор ни кри тич ки глас;
- буд ност над оце ном и од го вор ност за по ру ку;
- свест о ком плек сно сти све та књи жев ног де ла у ње го вим ми са о ним 
сло је ви ма;

- раз лу чи ва ње ствар н о сти од илу зи ја и исто ри је од при че;
- одво је не ви зу ре кри ти ча ра, пе сни ка и ро ма но пи сца;
- спрет на и ме то дич на ана ли за етич ких и ми са о них вред но сти;
- си гур ност у си ло ги зми ма;
- јак на гон ка от кри ћи ма уну тра шње умет нич ке ло ги ке у ме на ма и пре-
о бра жа ји ма ства ра лач ких емо ци ја.
Кри тич ки ме тод ни ка да не мо же да от кри је све и да иде до кра ја у осве-

тља ва њу ства ра лач ког чи на. Свој ме тод кри ти чар хра ни, ка за но Еге ри ће вим 
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је зи ком, ду хом ко ји са би ра и про чи шћу је зна ња у ра ди о ни ци ко ја чи сти 
бив ше ми сли и си сте ме и при пра вља жи ву хра ну ин те лек ту ал ном за ма ху 
кри ти ча ра. То су чи ни о ци „сва ке пра ве кри ти ке“, ко ја има ги на ци ју чи ни 
гип ком а ло ги ку сјај ном у осва ја њу не ви дљи вог у ду ху. Та ко ја сан вред но-
сни суд о сми слу кри ти ке мо гао је да има не ко ко се кри ти ци књи жев но сти, 
дру штва и иде о ло ги је по све тио ап со лут но. Илу стра тив не су у том сми слу 
ње го ве књи ге Књи жев ни исто ри ча ри и кри ти ча ри (1967), ко ју је при ре дио, 
и Срп ска гра ђан ска кри ти ка с по чет ка XX ве ка (1968).

Tумачећи Еге ри ће во де ло, за па зи ли смо да јед на ње го ва књи га но си на-
слов – Срећ на ру ка: огле ди о срп ским пе сни цима и кри ти ча рима (1973). Она 
има сре ћан на слов, па ра лел но отва ра свет умет ни ка и свет кри ти ча ра и су-
штин ски из ра жа ва ло ги ку ње го ве кри ти ке. Срећ на ру ка ко ја ка ле ми, твр дио 
је, ну жна је и кри ти ча ру. Кри ти ча ре во ту ма че ње мо ра би ти „сре ћан спој ево-
ка тив не енер ги је“ и „ње го вог ин те лек та“. Оно под ра зу ме ва стил ко ји от кри-
ва су шти ну све та осо бе но шћу спо соб ном да раз у ме и об ја сни ин ди ви ду ал-
ност умет ни ка и да по не се ри зик оце не ње го ве на чел не кри ти ке. У то ме се, 
уз ме тод, от кри ва и ети ка кри ти ке и на шег кри ти ча ра.

Да нас, ка да ис под цр те са би ра мо учи нак кри тич ке ми сли и иде је, бит но 
је под ву ћи то ка ко је М. Еге рић, већ на по чет ку кри тич ког ра да, де фи ни сао 
осно ве кри ти ке и по ла зи шта кри ти ча ра. По сао кри ти ча ра, по ње го вом кри-
тич ком ме то ду, под ра зу ме вао је оства ри ва ње зах те ва ко је је по ста вљао пред 
кри ти ча ра и ко је је до след но сле дио:

- бра ну уме ре но сти спо кој не усме ре но сти;
- си гур но упо ри ште и пре ци зност си сте ма;
- ло гич ку ста ме ност су да;
- ре зул та те и спо кој усво је них су до ва;
- от кри ва ње у де лу ње го ве по себ но сти;
- осве тља ва ње сло же ног од но са из ме ђу исто ри је на ро да и пи сца као из-
ра за ду ше и ду ха уну тра шње кон крет не исто ри је.
Ово пре по зна ва ње вред но сти у умет нич ком де лу по зах те ви ма ко је 

по ста вља пред кри ти ком је сте су штин ски и вид ау то про јек ци је. У при ка зу 
књи ге Ан то на Бар ца Би јег од књи ге, уо ча ва ју ћи сми сао пи са ња о чо ве ку у 
не вре ме ну, Еге рић под вла чи да „овај из вр сни зна лац и на уч ник по ка зу је, 
узо ри тим сти лом, да еру ди ци ја има зна ча ја тек спо је на са из ра зи то умет нич-
ком осе тљи во шћу и да је јед но зна ти књи жев нич ку про бле ма ти ку а дру го 
пи са ти, ми сли ти као књи жев ник“ (М.Е.). Еге ри ћев кри тич ки ак си ом по твр-
ђу је и ње го ву за пи та ност: че му књи жев ност и че му на у ка о књи жев но сти 
ако ни су у не раз лу чи вој ве зи (М.Ђ.) са бит ним про бле ми ма чо ве ка и ње го вог 
од но са са вре ме ном и веч но шћу? Овај фе но мен од го не та ре то ри ка на сло ва 
књи ге есе ја Дух и чин (2000) у ко ји ма раз ма тра ро ма не Ме ше Се ли мо ви ћа, при 
че му под ду хом тре ба раз у ме ти ства ра ње а под чи ном прак тич ну ак ци ју.

Ци ти ра ју ћи Бар чев суд о сми слу књи жев но сти и на у ке о књи жев но сти, 
Еге рић при хва та по ла зи ште да она раз би ја ме ри ла кри ти ке и од у пи ре се свим 
кри те ри ји ма. Кроз је дин ство умет нич ког де ла кри ти чар на ла зи и „по ка зу је 



сло бо дан и отво рен дух, по кре тљи ву ум ност и сми сао за је згре но“. Да су то 
еле мен ти и Еге ри ће ве кри ти ке и те о ри је умет но сти – по ка зу ју ње го ве нај-
бо ље сту ди је. У њи ма чи та мо кри ти ча ра до след ног се би у про це су осва ја ња 
но вих зна ња, про тив ни ка књи жев но сти ри ту а ла ре чи и те о ри је о умет но сти 
као су бјек тив ног из ра за су бјек тив не ствар но сти по ко јој „ве ли чи на де ла не 
за ви си од то пло те ду ха са вре ме ни ка, већ од не ви дљи вог ока де ле га та бу дућ-
но сти“. Као кри ти чар, да кле, он увек ви со ко вред ну је то пли ну ду ха у умет-
но сти а не за да те схе ме, јер де ло ни је ни „за се бе“, ни „по се би“, већ у енер ги ји 
ко јом из ра жа ва жи вот. 

Ми ро слав Еге рић иде уну тра шњом ска лом вред но сти де ла. Као кри ти-
ча ра об ли ку је га у ме то до ло шком си сте му вред но ва ња дух фи не се и од ли-
ку је ре љеф стил ске ана ли тич ке пу но ће. Он има свој по глед на основ ну ми сао 
и ми си ју књи жев но сти и зна ње ко је се уве ћа ва њем ме ња и те ме љи на осво-
је ном уку су. У ње го вој кри ти ци од је ку је, у слив но сти ми сли и осе ћа ња, у 
ри мо ва њу ме то да и сти ла, сре ди ште жи во та ка кав ви ди кре а тив ни дух 
умет ни ка. Кри ти ка је огле да ло умет нич ког де ла и кри ти ча ра, ако би је по-
сма тра ли ста тич но, али и ре флек сив ни ди ја лог са све том, ако се ми сли као 
про цес сло же них ко му ни ка ци ја из ме ђу де ла и кри ти ча ра.

За кри ти ку Сре те на Ма ри ћа ка же да „ми сли књи жев ну ми сао“, на во ди 
на ми шље ње, под сти че ду хов но ис тра жи ва ње, не гу је истин ски ду хов ни ди-
ја лог и им по ну је ра фи но ва ном еру ди ци јом. По ступ ком ау то про јек ци је или, 
у из ве сној ме ри, пре сли ка ва њем, мо же се утвр ди ти да је и то су шти на Еге-
ри ће ве кри ти ке. Она је на гра ни ци из ме ђу стро ге на уч не ми сли и ли те ра-
ту ре, ис каз о оно ме о че му је реч и оно га од ко га је реч и ис тра га и ви зи ја 
све та (М. Е.) и „ре флек сив ни ди ја лог са све том и све том књи жев них де ла“. 
Сва је у те жњи да до не се суд а да не бу де ни осу да ни пре су да, већ ви син ска 
и ду бин ска те жња ко јом от кри ва тај не жи во та и умет но сти као ње ног из-
ра за. То је био дух ко ви бра ци ја из ме ђу пи сца, де ла и кри ти ча ра, с раз ло гом 
и осно ва но, за кљу чи ли су кри ти ча ри ви со ко вред ну ју ћи до ме те кри ти ке 
М. Еге ри ћа.

У кри тич ком раз ма тра њу фе но ме на об ли ко ва ња и тра ја ња Еге ри ће ве 
кри тич ке ми сли од су штин ске ва жно сти је сте пи та ње: Ка ко су вр хун ски 
зах те ви и ци ље ви ду ха, ме то да и сти ла из те ку ће но вин ске кри ти ке ди стри-
бу и ра ни у свет на уч не кри ти ке? Од го вор под ра зу ме ва са зна ње да кри ти ку 
ми сли као про цес у ин тер ак ци ји са вре ме ном и ко рен спо ден ци ја ма ства-
ра лач ког ду ха и ана ли тич ког чи на. Та чи ње ни ца упу ћу је на сло же ност кри-
ти ке као ми са о ног про це са, све до чи раст зна ња и ње го ва ум на зре ња и у 
се би но си уса вр ша ва ње ме то да и ра фи но ва ње сти ла. Ин ди ка тив ни су на сло-
ви сту ди ја Дух и чин и одељ ка Кри ти ка и вре ме у књи зи Де ла и да ни IV.

Књи га о гле да и сту ди ја Де ла и да ни IV, под на сло вом Кри ти ка и вре ме, 
об у хва та тек сто ве о кри ти ча ри ма (Ј. Скер ли ћу, А. Ма то шу, З. Ми ши ћу, С. 
Ле ов цу), пи сци ма (М. Ле ско ва цу и Д. Ћо си ћу) и сту ди ја ма (Ане Ву кић). Ту 
су умно же ни гла со ви ис тра жива ња пре та па ју у гла со ве вред но ва ња на раз-
ли чи тим оглед ним при ме ри ма. У сва ком де лу ви де се Еге ри ћев кри тич ки 
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ме тод и кри тич ки дух ка за ни пре по зна тљи вим сти лом. При ме њен ме тод 
ау то про јек ци је или пре сли ка ва ња по ка зу је:

- Шта он сма тра оп ти мал ним за дат ком кри ти ке?
- Ка ко раз у ме моћ ме то де у мре жи кри тич ко-те о риј ских пој мо ва?
- Од ка квог је зна ча ја кри тич ки дух за кри тич ки ме тод?
Кон цен тро ва на ми сао из овог оглед ног и узор ног раз ма тра ња да ље 

усло жња ва зре њем ње гов кри тич ки по сту пак на зна чен у но вин ској кри ти ци 
и са оп ште на у те за ма из гле да ова ко: 

- за да так кри ти ке је оцр та ва ње је дин стве не ара бе ске књи жев ног де ла и 
из гра ђи ва ње вла сти те мре же и на чи на ту ма че ња и при је ма умет нич ких 
фе но ме на;

- кри ти чар је но си лац до жи вљај них мо гућ но сти у до ди ру са де лом и ње га 
од ре ђу ју, у књи жев ном зби ру, ње гов кри тич ки ме тод и ње гов кри тич ки 
дух;

- кри тич ки дух је „пу но ћа кри ти ча ре ве људ ске при ро де ко ја по сред ством 
де ла пре ла зи у из раз, у укуп но сти свој ста ва и мо гућ но сти, вре ме на и 
ма на, сја ја и сла бо сти јед не ин ди ви ду ал но сти“;

- кри тич ки дух се не по ду да ра са кри тич ким ме то дом, али „у ве ћој ме ри 
од ре ђу је ду би ну и ин тен зи тет, сна гу и трај ност кри ти ке“ као „по кре-
тљи вост ум них и сен зи бил них сна га у кри ти ча ру“ ко ја кри ти ком ства ра 
сво је „де ло о де лу“ (М.Е.).
А шта је, по Еге ри ћу, кри тич ки ме тод? Кри тич ки ме тод:

- „пред ста вља сна гу ре дук ци је“ у ду ху кри ти ча ра;
- од ре ђу је при ступ де лу „из спек тра мо гу ћих при сту па“ ка ко би до нео 
нај бо ље ре зул та те;

- „фик си ра“ (М.Е.) ду хов ни по глед кри ти ча ра;
- кон тро ли ше и усме ра ва има ги на ци ју и ми сао.
Еге рић се за ла гао за син те зу ду ха и ме то да. Ако се ана ли за све де на 

јед ну иде ју, мо же се за кљу чи ти: пи шу ћи о Скер ли ће вом кри тич ком ду ху, 
Еге рић је пред ста вио нај вред ни је еле мен те суп стан це сво га кри тич ког ду ха, 
ме то да и сти ла. За оба кри ти ча ра књи жев на кри ти ка увек има сво ју дру штве-
ну функ ци ју. Кроз ми ну ло се за њих про јек ту је ствар ност и осва ја бу дућ ност 
на ро да и кул ту ре. У тој фор му ли на ла зи се и ње го во де ло. Кри тич ки дух 
Ми ро сла ва Еге ри ћа је био: 

- од ис ку ства и зна ња;
- де лу је при сту пао као жи вој чи ње ни ци и у сва кој исти ни на ла зио ви ше-
слој ност;

- ослу шки вао је си лу и ра ди ја ци ју ре чи и ми сли;
- тра жио не у хва тљи во тре пе ре ње и зна че ње у њи ма и из ме ђу њих;
- као ства ра лач ки акт кри ти ка је олак ша ва ла до дир чи та о ца са де лом и 
упо ре ђи ва ла ње го во ис ку ство са ис ку ством кри ти ча ра.
Нај зад, М. Еге рић увек по ла зи од са зна ња да жи вот прет хо ди умет но-

сти и као кри ти чар тра жи ње ну ве зу и од нос са дру штве ном и на ци о нал ном 
за јед ни цом и исто ри јом, ода кле во ди пут ка уни вер зал ном. Кри тич ка кон тек-
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сту а ли за ци ја умет нич ког са исто риј ским и ху ма ни стич ким – на во ди мо не ке 
при ме ре – су шти на је ње го вог ан га жма на ка да су ди о Ћо си ће вим мо ћи ма 
стреп ње, о Ми ши ће вом ко сов ском за ве шта њу, о ху мор ној Ћо пи ћев ској сли ци 
све та, уоп ште о ду ху и чи ну као емо ци о нал ној и ра ци о нал ној чо ве ко вој де-
лат но сти. Ње гов кри тич ки дух и кри тич ки ме тод рет ког сти ли сте по ка зу ју 
да је „истин ски кри ти чар умет ник ко ји ства ра лач ки сје ди њу је за кон и им-
пре си ју“ (М.Ђ.). 

Исти ре зул тат Еге рић по сти же и ка да са ста вља Ан то ло ги ју са вре ме не 
срп ске са ти ре (1970) и де це ни ја ма ис пи ту је овај књи жев ни жа нр, по ка зу ју ћи 
ка ко је ње на бит – кри ти ка дру штва. Са ти ра као умет ност по себ не вр сте ко јом 
се уда ра жиг по људ ским глупoстима и не мо ра лу што се из ла жу исме ва њу 
и пре зи ру, са ти ра као умет ност у ко јој су при мар не стил ске фи гу ре иро ни ја 
и сар ка зам (а), тех ни ка де гра да ци је објек та (б) и дез ин те ре со ва на игра ду ха 
(в), ко ји ма се осве тља ва кри тич ки дух пи сца, и са ти ра као умет нич ки чин 
ко јим се од го ва ра „људ ском ме ром на си лу не људ ских окол но сти“ – мо гу ћи 
је те о риј ски и при ме ње ни мо дел за раз у ме ва ње и ту ма че ње при ро де и тех-
ни ке са ти ре. Од то га је по шао, де фи ни шу ћи те о ри ју и по е зи ју, са ста вља ју ћи 
ан то ло ги ју срп ске са ти ре и др же ћи се Свиф то вог са зна ња:„са ти ра је јед на 
вр ста огле да ла у ко јем гле да о ци от кри ва ју ли це це лог све та“ и Шек спи ро ве 
де фи ни ци је глу ме као умет но сти чи ја је ду жност и циљ: по ка за ти по ро ку 
ње го ву ро ђе ну сли ку, вр ли ни ње но ро ђе но ли це. 

Он твр ди да је са ти ра сред ство за уве ћа ва ње сло бо де у јед ној дру штве-
ној за јед ни ци, да се у је зи ку као сред ству умет но сти на ла зи мо гућ ност 
„ра зум не по прав ке све та“. Та иде ја је осно ва за раз у ме ва ње и са да шњег 
ста ња ду ха не сло бо де у срп ском дру штву. Ако се та ко раз у ме кри ти ка, ја сно 
је за што Еге рић у Ко ре ни ма као згу сну ту тра гич ност пре по зна је отво ре но 
пи та ње: ка ко се би о ло шки на ста ви ти ка да са ко ре ња не до пи ре нео п ход на 
енер ги ја за об но ву жи во та? За што Де о бе су ге ри шу слух за „тра ги чар ски 
ја ук над суд би ном Ср би је по де ље не из ме ђу чет нич ког и па р ти зан ског по-
кре та“ и афир ми шу ра сног пи сца ко ји се опи ре идеј ној тен ден ци ји и иде ка 
исти ни о це ли ни и чо ве ко вог про бле ма. За што у Бај ци на гла ша ва про блем 
ра зи сто ри је, а у Вре ме ну смр ти, ен ци кло пе ди ји на род ног жи во та, лу пу по-
ста вља над из у зет но срп ском те мом, ко ју ро ман „ве ли ког те мат ског ра спо на“ 
осве тља ва. Вре ме зла као срп ска са га о бољ ше вич ком ми ту сли ка иде о ло шке 
за блу де и по ср та ња на ро да, „европ ско и ази јат ско зло“ Го ји ном си ло ви то шћу. 
У Вре ме ну вла сти, ана ли зи ра ју ћи Ћо си ћа као пи сца ро ман си ра не срп ске 
исто ри је, ви ди но ве вла сти као „нај су ро ви је вла сти“.

Усме рен свом си лом кри тич ког ду ха и кри тич ког ме то да на Ћо си ће во 
ро ма неск но де ло, Еге рић по ка зу је ка ко је књи га на ста ла не као „за да та те ма“, 
већ зре њем и при ку пља њем сна га ко је су осве тља ва ле пи шче ву уну тра шњу 
кре а тив ну су шти ну – жр тву и те жњу ка сло бо ди и исти ни. Ћо сић је то из ра-
зио „ма те ма тич ком пре ци зно шћу ума и тво рач ке има ги на тив но сти“, а Еге рић 
сво јим гла сом вред но ва ња у вре ме ну, као „че сти ца ко ја ра ди за про ме не, за 
јед но вре ме у ко јем не ће би ти `укидања страстѝ , ни ти гво зде не Го спо да ре ве 
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во ље“. У том кон тек сту се ре зу ме ју ре то ри ка на сло ва и зна чај ње го ве кри-
ти ке са бра не у књи га ма Гла со ви ћу та ња (1983) и Гла со ви вред но сти (1995).

Де ла ју ћи про тив ду ха вре ба ју ћег ра зу ма а за сло бо ду ми сли, М. Еге ри ћа, 
ус по ста вља кри тич ки кон ти ну и тет са Скер ли ћем. На ла зи у књи зи Скер ли ћев 
кри тич ки дух то ја сно го во ре:

- Он је био кри ти чар ко ји се кре тао нај те жим и нај о па сни јим пу тем – 
оштром иви цом из ме ђу тра ди ци о нал не и мо дер не кри ти ке. 

- Ње го ва ин тер пре та тив на кри ти ка ни је би ла у мре жи књи жев но-исто-
риј ског си ту и ра ња де ла, још ма ње је у мре жи мо дер них кри тич ких 
пој мо ва и апа ра ту ре ко ја са ма се би по ста је циљ и има сми сао у пре зен-
та ци ји те о риј ске уче но сти.

- Он је пи сао кри ти ку с ци љем да при бли жи де ло, да би га чи та о ци разу-
ме ли, и у то ме је успе вао, што је исто вре ме но јед но ста ван и нај те жи 
за да так кри ти ча ра.
Кри ти ка је тач но и ви со ко вред но ва ла Еге ри ћев кри тич ки дух, кри тич-

ки ме тод и стил. Пи шу ћи о дру ги ма, он је афир ми сао сво је осо би не у кри ти-
ци, те же ћи да те мат ски и про блем ски по сма тра умет ност. Ње го ва је кри ти ка 
би ла иден ти фи ка ци ја с вред но шћу де ла, жи во та и ле по те кре а тив ног чи на 
ко јим се жи вот из но ва ства ра и умно жа ва. Али би ла је и ау то про јек ци ја 
и/ли пре сли ка ва ње свих оп штих вред но сти ко је до но си умет ност. Ин тер-
пре та ци јом и ак ти ви змом Еге ри ће ва кри ти ка ни је би ла око ва на естет ским 
раз ло зи ма, већ је пре вас ход но би ла усме ре на ка жи во ту. Де лао је под ге слом 
осе ћа ња од го во р но сти за жи вот це ли не, др жа ве, и дру штва као ну жног 
окви ра сва чи је сло бо де и сва ке по себ не жи вот не кон фи гу ра ци је. Еге ри ћев 
ак ти ви зам је за стил и по што ва ње чо ве ка, за сло бо ду с кул ту ром, за праг ма-
ти зам ко ји усре ћу је љу де, за ра ди о ни це иде ја, за рад на про ме на ма су шти не 
и осва ја ње но вог уку са – да би смо жи ве ли као љу ди. У све му мо ра, ак цен-
то вао је етич ке на ло ге кри ти ке у За пи су о Срп ству и уку су да се ви де „са стој-
ци уну тра шњих ср ча них пул са ци ја“ и „че сти ца до брог“.

Не мо же мо за то а да се, на кра ју, не при се ти мо и би се ра афек тив не 
скром но сти и ви син ских етич ких зах те ва Ми ро сла ва Еге ри ћа, од ко јег сам 
се, де лом, учио кри ти ци као ње гов док то ранд. Етич ке и кри тич ке зах те ве 
он је по ста вио у кри ти ци умет но сти ко ли ко и у кри ти ци дру штве не прак се, 
што ду бље осве тља ва ка рак тер ње го ве лич но сти у књи га ма Пи сма по ро дич-
ним љу ди ма (1986) и Ср би ја и пам ће ње (1996). Кри ти ка дру штве не прак се 
и де мо крат ски ан га жман је сте по себ на те ма ко ју вре ди осве тли ти као услов 
раз у ме ва ња ње го ве на уч не лич но сти и прак се. На при ме ру Еге ри ће ве кри-
ти ке ја сно се ви де љу ди, де ла, да ту ми чи та вог ве ка срп ске књи жев не кри-
ти ке као кул ту ре: од Скер ли ћа до да нас. Ње гов ак ти ви зам и пре да ност кри-
ти ци као дру штве ном и ху ма ни стич ком ан га жма ну на „пол зу“ на ро да и 
кул ту ре огле да се и у чи ње ни ци да је у Ма ти ци срп ској оста ла нео бја вље на 
и ше ста књи га под на сло вом Де ла и да ни. Ако при хва ти мо сим бо лич ку чи-
ње ни цу да је у ко ре ну ње го вог пре зи ме на Еге рић (егер зна чи ако) би ло не-
пре ста но пре и спи ти ва ње мо ћи чо ве ко вог ства ра лач ког ду ха и свих оста лих 
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чо ве ко вих прег ну ћа, и та књи га је до каз да je и сво јим име ном Ми ро слав 
обу хва тио срп ски дух од Ми ро сла вље вог је ве на ђе ља до по след њег пи сца и 
де ла и до га ђа ја и да ту ма о ко јем је пи сао.

На ту скром ност и спо соб ност да за ро ни у ду би ну ствар но сти и ства ра-
лач ког и кри тич ког ду ха ука зу ју и ње го ви од го во ри ко је ми је дао у вре ме 
док је бо ло вао. На пи та ње ка ко је, у вре ме док су се све жи вот не си ле и енер-
ги је га си ле, од го ва рао је: „Хва ла Бо гу, до бро!“. Та фи ло зо фе ма осве тља ва 
це ли дух фи ло зо фи је кри ти ке и жи во та Mирослава Еге ри ћа.

Др Ми лош Ђор ђе вић
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UDC 821.163.41:929 Kostić V.

IN ME MO RI AM

ВЕСЕЛИН КОСТИЋ (1931–2016)

Ка да би у нај кра ћем ва ља ло ис ка за ти на уч на и лич на свој ства про фе-
со ра Фи ло лош ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду др Ве се ли на Ко сти ћа 
(1931–2016), мо гло би се ре ћи: про у ча ва лац ре не сан се и ре не сан сни чо век. Ве-
се лин Ко стић је пре вас ход но из у ча вао ен гле ску ре не сан сну књи жев ност и 
Шек спи ра, као нај зна чај ни јег пи сца из тог пе ри о да, а по мно ги ма и нај зна-
чај ни јег пи сца у исто ри ји свет ске дра ме. Срп ску ан гли сти ку је у тој обла сти 
обо га тио књи га ма Шек спи ров жи вот и свет (Бе о град: На уч на књи га 11978), 
Ха млет Ви ље ма Шек спи ра. Пор трет књи жев ног де ла (Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке 1982), Ства ра лаш тво Ви ље ма Шек спи ра I и II (Бе о град: СКЗ 1994) 
и Шек спи ро ва дра ма тур ги ја (Бе о град: Сту бо ви кул ту ре 2010). Про у ча вао 
је и дру га два ве ли ка пи сца ен гле ске ре не сан се – Ед мун да Спен се ра и Фи-
ли па Сид ни ја, пр вог у ком па ра ти стич ком, а дру гог у те о риј ском кон тек сту. 
У окви ру док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на Уни вер зи те ту у Но тин ге му 
1959, ис тра жио је Спен се ро ве из во ре у ита ли јан ској сред њо ве ков ној и ре не-
сан сној књи жев но сти, а по том је из тог ра да про и заш ла књи га Spen ser’s 
So ur ces in Ita lian Po e try. A study in com pa ra ti ve li te ra tu re, ко ју је 1969. 
го ди не об ја вио Фи ло лош ки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Нај но ви је 
пу бли ка ци је о Спен се ру, об ја вље не код нај у глед ни јих из да ва ча – по пут књи-
ге Деј ви да Ско та Вил сон-Ока му ре Спен се ров ин тер на ци о нал ни стил из 
20131, у ко јој се по ја вљу је ви ше ре фе рен ци на књи гу Ве се ли на Ко сти ћа из 
1969 – ука зу ју на зна чај и трај ну ре ле вант ност Ко сти ће вог тек ста. О ме ђу-
на род ном при зна њу Ко сти ће ве ком па ра ти стич ке екс пер ти зе за Спен се ра 
све до чи и од ред ни ца о Ђан ђор ђу Три си ну, ко ју је на пи сао за ен ци ко ло пе ди ју 
спен се ров ских сту ди ја.2 У ве ли ком пред го во ру за свој пре вод Од бра не пое-
зи је Фи ли па Сид ни ја (Бе о град: СА НУ 1989), ко ји је за пра во чи та ва сту ди ја, 
Ве се лин Ко стић је ко мен та ри сао Сид ни је ве по е тич ке ста во ве у од но су на 

1 Da vid Scott Wil son-Oka mu ra, Spen ser’s In ter na ti o nal Style, Cam brid ge: Cam brid ge Uni-
ver sity Press 2013. 

2 The Spen ser Encyclo pe dia, A. C. Ha mil ton, Ge ne ral Edi tor, To ron to: Uni ver sity of To ron to 
Press 1990. 
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раз у ме ва ње пе снич ке умет но сти код Пла то на, Ари сто те ла и Хо ра ци ја, али и 
у од но су пре ма ита ли јан ским ре не сан сним ту ма че њи ма Ари сто те ла и Хо ра-
ци ја у тек сто ви ма Мин тур на, Ска ли ђе ра, Ка стел ве тра.

Упо ре до са књи жев но-исто риј ским про у ча ва њи ма, Ве се лин Ко стић је 
ис тра жи вао и кул тур не ве зе из ме ђу Бри та ни је и ју жно сло вен ских зе ма ља 
(Кул тур не ве зе из ме ђу ју го сло вен ских зе ма ља и Ен гле ске до 1700. го ди не, 
Бе о град: СА НУ 1972; Ду бров ник и Ен гле ска 1300–1650, Бе о град: СА НУ 1975; 
Ри је ка и око ли на у ста рим ен гле ским из во ри ма, Ри је ка: Ада мич 2006 и Бри-
та ни ја и Ср би ја 1700–1860, Бе о град: Аар хи пе лаг 2014). Са ен гле ског и на 
ен гле ски пре вео је пре ко че тр де сет књи га и за свој пре во ди лач ки рад овен-
чан је нај пре на гра дом „Ми лош Ђу рић“ за  нај бо љи пре вод из обла сти есе-
ји сти ке (2005), а по том на гра дом за жи вот но де ло Уу дру же ња књи жев них 
пре во ди ла ца (2006). Ње гов опус – мо гли би смо сло бод но ре ћи – у се би са др жи 
три опу са: опус исто ри ча ра и ту ма ча ен гле ске књи жев но сти, опус плод ног 
исто ри ча ра кул ту ре и опус плод ног пре во ди ца са ен гле ског је зи ка и на ен гле-
ски је зик. Та кав рас пон ака дем ских, књи жев них и ин те лек ту ал них по стиг-
ну ћа от кри ва нам про фе со ра Ве се ли на Ко сти ћа не са мо као про у ча ва о ца 
ре не сан се већ и као – ре не сан сног чо ве ка par excellence.

Ка да је реч о про у ча ва њу Шек спи ра, по ко јем је Ве се лин Ко стић, као 
во де ћи шек спи ро лог свог вре ме на у овом де лу све та ве ро ват но нај по зна ти ји, 
ва ља ис та ћи да је на шој ака дем ској и ин те лек ту ал ној јав но сти по да рио си-
сте ма ти чан во дич кроз Шек спи ро ва де ла у два то ма Ства ра лаш тва Ви ље ма 
Шек спи ра. Тим на сло вом је об у хва ће но не ко ли ко општи је кон ци пи ра них 
тек сто ва о Шек спи ро вом ка но ну, хро но ло ги ји и тек сту, о Шек спи ро вој пое-
зи ји, исто риј ским дра ма ма, ко ме ди ја ма, тра ге ди ја ма и тра ги ко ме ди ја ма, као 
и низ по себ них тек сто ва по све ће них сва ком по је ди нач ном де лу. Ови сту-
ди о зни огле ди Ве се ли на Ко сти ћа има ју ба зи чан ака дем ски и опште о бра-
зов ни зна чај за на шу ку лу тру. Они, шта ви ше, за све Шек спи ро ве чи та о це, 
а на ро чи то за сту ден те књи жев но сти, у Ср би ји с кра ја два де се тог и на по-
чет ку два де сет пр вог ве ка, има ју и ини ци ја циј ску уло гу. Да нас је, у све тлу 
мно го број них пер спек ти ва из ко јих се Шек спир про у ча ва, по ста ло го то во 
уо би ча је но да се го во ри о мно гим „Шек спи ри ма“. У на шој сре ди ни је, ме ђу-
тим, пр ви од број них Шекспирâ с ко јим се су срет ну сви за ин те ре со ва ни за 
ели за бе тин ског Бар да упра во – Ко сти ћев Шек спир. Два то ма Ства ра лаш тва 
Ви ље ма Шек спи ра пред ста вља ју ка пи ју кроз ко ју се, на срп ском је зи ку, 
ула зи у свет Шек спи ро ве умет но сти. По ред „ула зних вра та“‘, ове две књи ге 
обез бе ђу ју и де таљ ну „ма пу“ са обе ле же ним и пр о ко мен та ри са ним ме сти ма 
на ко ји ма су се за др жа ва ли број ни ис тра жи ва чи јед ног од нај за го нет ни јих 
фик тив них све то ва: чи та о ци, пи сци, кри ти ча ри, фи ло ло зи, глум ци, ре ди-
те љи. Сва ки од тек сто ва по све ће них по је ди нач ним дра ма ма пру жа тек сто-
лош ки исто ри јат издањâ, нео п ход не исто риј ске и кул тур но-исто риј ске по дат-
ке за раз у ме ва ње тек ста, ко мен та ре Шек спи ро вих дра ма турш ких по сту па ка 
и струк тур них ре ше ња, као и ана ли зе по је ди нач них сти хо ва, мо но ло га, ди-
ја ло га, сце на, ли ко ва, ко ји пред ста вља ју ва жне ин тер пре та тив не „чво ро ве“.
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Ко сти ћев при ступ би смо у књи жев но-те о риј ском, лин гви стич ком и по-
е тич ком сми слу си ту и ра ли у окви ре мо дер ни стич ке па ра диг ме. Ње го во схва-
та ње је зи ка и књи жев ног умет нич ког де ла очи глед но под ра зу ме ва тео риј ске 
по став ке Т. С. Ели о та, А. А. Ри чард са и но ве кри ти ке, као и ути цај ар нол дов-
ске и ли ви сов ске тра ди ци је. У пр вом пла ну је, да кле, књи жев но умет нич ко 
де ло као ор ган ска струк тур на це ли на са ори ги нал ним по ет ским ре ше њи ма 
и уни вер зал но са општи вим уви ди ма. Иа ко по зна је и ци ти ра не за о би ла зне 
ау то ре „ста рог“ исто ри зма, пре свих Е. М. В. Ти ли јар да и Ли ли Кем бел, не 
би се ре кло да при хва та њи хо ве по ли тич ке ин тер пре та ци је Шек спи ро вог 
при ка зи ва ња ен гле ске исто ри је. Ње го во на чел но схва та ње од но са исто ри је 
као кон тек ста и књи жев ног умет нич ког де ла као од ра за бли же је ста ром 
исто ри зму не го фу ко ов ском но вом исто ри зму, али је, у по ли тич ком од но су 
пре ма иде о ло ги ји, про па ган ди, цен зу ри, реал-по ли тич кој про бле ма ти ци, мо-
нар хи стич ком иде а ли зму, бли жи сум њи ча во сти но вих исто ри за ма. У ту ма-
че њи ма исто риј ских дра ма бли жи су му Ир винг Риб нер, А. П. Ро си тер, Ро берт 
Орн стајн, Си гурд Бурк харт, Вил бур Сан дерс, не го пред став ни ци та ко зва ног 
ста рог исто ри зма. Да ли под ути ца јем на ве де них ау то ра, ко ји су обе ле жи ли 
ше зде се те и се дам де се те го ди не у ре цеп ци ји Шек спи ро вих исто риј ских дра ма, 
или под ни ма ло на гла ше ним али ипак не из бе жним ути ца јем опште марк си-
стич ке кли ме по сле рат не Ју го сла ви је, Ко сти ће ве ин тер пре та ци је исто риј ских 
дра ма на ла зе се на гра ни ци пост мо дер них но вих исто ри за ма. Дру гих од ли ка 
пост мо дер ни стич ких при сту па Шек спи ру, ко је се ти чу је зи ка, тек ста, исто-
ри је, су бјек тив но сти и ре цеп ци је, код Ко сти ћа не ма, али га због ње го ве дис-
кре те не по ли тич ке сум њи ча во сти и де ми сти фи ка ци је мо нар хи стич ких идео-
лош ких стра те ги ја у ин тер пре та ци ји исто риј ских дра ма мо же мо ви де ти на 
гра ни ци из ме ђу две па ра диг ме: мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке. 

Као не у мор ни, од го вор ни и на да све ра до зна ли про у ча ва лац Шек спи ра 
и ен гле ске ре не сан сне књи жев но сти, јед ну оп се жну сту ди ју по све тио је 
упра во нај но ви јим кре та њи ма у шек спи ров ским сту ди ја ма: та ко зва ној пост-
мо дер ни стич кој па ра диг ми.3 

У про у ча ва њи ма Шек спи ра ишао је у ко рак са сво јим вре ме ном, а у не-
че му, ви де ли смо, као и у про у ча ва њи ма Спен се ра, и ис пред сво га вре ме на. 
Ис пред сво га вре ме на на ла зио се и сто га што су ње го ва ис тра жи ва ња би ла 
ин тер ди сци пли нар на и ин тер кул ту рал на, јер се, осим про у ча ва њем књи жев-
но сти, ба вио и про у ча ва њем исто ри је и ком па ра тив не кул тур не исто ри је. 
Шек спи ров ске сту ди је да нас пред ста вља ју област ко ја об у хва та ин тер ди сци-
пли нар на, ком па ра ти стич ка, кул тур но-исто риј ска и те о риј ска ис пи ти ва ња. 
Ве се лин Ко стић се слич ним пу тем кре тао то ком це ле сво је ка ри је ре, од сре-
ди не ше зде се тих го ди на.

Ни је про фе сор Ко стић био ре не сан сни чо век са мо као на уч ник, ис тра-
жи вач, ау тор, већ и као лич ност. Ве ли ко ду шан, сра змер но ши ри ни сво га 

3  Ve se lin Ko stić, “Šek spir u post mo der ni stič koj per spek ti vi”, Fi lo loš ki pre gled, god. 31, 
br. 1/2 (2004), str. 9-40. 
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ду ха, слич но оно ме што Ха млет зах те ва од љу ди ка да По ло ни ју, ко ји му 
са општа ва да ће глум ци би ти при мље ни „као што за слу жу ју“, а Ха млет му 
од го во ри: „По сту пај са сва ким као што за слу жу је, па ко ће оста ти не из би-
јен? По сту пај те с њи ма по соп стве ној ча сти и свом до сто јан ству...“. Ве се лин 
Ко стић је та ко чи нио, по соп стве ној ча сти и до сто јан ству. Ње го во по на ша ње 
је би ло сми ре но, про миш ље но, љу ба зно и увек пу но бла го сти и вр ли не, баш 
као што Бал та са ре Ка сти љо не опи су је идеал ре не сан сног пле ми ћа. Био је 
на лик и опи су ко јим Ера змо Ро те р дам ски при ка зу је То ма са Мо ра: иа ко се, 
пре ма ван ред ној би стри ни сво га ума мно го раз ли ко вао од ве ћи не љу ди, ла ко 
је и са ужи ва њем општио са сва ким као чо век са чо ве ком. 

Др Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић 



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. ПРЕДАЈА РУКОПИСА
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. ПРОЦЕС РЕЦЕНЗИРАЊА
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. ЕЛЕМЕНТИ РАДА (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. ЦИТИРАНЕ ФОРМЕ
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. ЦИТИРАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (САМАРЏИЈА 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MURPHY 1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (ДЕРЕТИЋ 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (ПАВИЋ 1972а: 

34), (ПАВИЋ 1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (РАДЕВИЋ – МАТИЦКИ 2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (ЖИВКОВИЋ 1970; 

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. ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег“ параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
ПАВИЋ, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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РАДЕВИЋ, Милорад, Миодраг МАТИЦКИ. Народне песме у „Српско-дал ма-
тинском магазину“. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
ЖИВКОВИЋ, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПИПЕР, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 
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