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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.163.41.09 Tešić M.

Др Алек сан дар Т. Јо ва но вић

РИ ЗНИ ЧАР ЈЕ ЗИ КА И ПАМ ЋЕ ЊА 
– лич на и по е тич ка би о гра фи ја Ми ло са ва Те ши ћа – 

У ра ду се са гле да ва ју бит ни мо мен ти пе сни ко вог жи во та и 
ње го вог де ло ва ња: од нос пре ма пре дач ком на сле ђу, во де ни ца ма, 
би љу, вер си фи ка циј ском уме ћу, на ци о нал ној кул ту ри и на ци о нал ним 
пи та њи ма итд. Ура ђе но је то из уве ре ња да је њи хо во по зна ва ње 
од бит ног зна ча ја за ње го ву по е зи ју и по е ти ку На и ме, Ми ло сав 
Те шић ни ка да ни је скри вао при су ство лич ног ис ку ства у сво јој 
по е зи ји, ни ти је сма трао да пе сни ци тре ба да бе же од се бе бу ду ћи 
да је, у том слу ча ју, гу би так увек би ти ве ћи од до бит ка: јер, пе сник 
пи ше о оно ме што је сте и што зна. Оно од че га пе сма по ла зи мо же 
би ти пре о бли ко ва но или по ти сну то, али се ни ка да не гу би у до број 
пе сми. У то ме сми слу, ука зи ва ње на ем пи риј ске под сти ца је ни је 
сво ђе ње Те ши ће ве пе сме на не ку вр сту узроч но-по сле дич ног од-
но са, не го на слу ћи ва ње и са гле да ва ње ду хов ног је згра из ко јег се 
раз ви ла ње го ва по е зи ја.

Кључ не ре чи: Ми ло сав Те шић, би о гра фи ја, по е ти ка, књи жев-
но кри тич ка ре цеп ци ја, ем пи риј ски под сти ца ји, ро до љу би ва по е-
зи ја, би ље, во де ни це, на зна ке и раз ја шње ња.

1. Ушав ши у књи жев ност та ко ре ћи из не на да и у зре лим го ди на ма, без 
уче ство ва ња у ге не ра циј ским или по е тич ким оку пља њи ма, чак пре ви ше 
скро ман у од но су на вред ност сво га де ла, Ми ло сав Те шић (1947) од мах је 
сте као ода ност чи та ла ца и при си лио кри ти ча ре, чак и оне ко ји ма до ста од 
оно га о че му је пе вао ни је би ло бли ско, да га до че ка ју са из у зет ним ува жа-
ва њем. Јед но став но, од мах по об ја вљи ва њу пр ве зби р ке Ку пи но во (1986), 
ви де ло се да је реч о из у зет ном пе сни ку, а књи га ма Кључ од ку ће (1991), 
Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (1996) и Сед ми ца (1999) по стао је, 
у то те шко да мо же би ти сум ње, ве ли ки пе сник. Ми ло сав Те шић је дан је од 
нај дра го це ни јих пе снич ких гла со ва ко је срп ска књи жев ност да нас има. 
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Ми ло сав Те шић је ро ђен 7. но вем бра 1947. го ди не (пре ма мај чи ном 
са оп ште њу) у Ље штан ском (оп шти на Ба ји на Ба шта), а у књи гу ро ђе них 
упи сан је де вет да на ка сни је, 15. но вем бра (јер је ма ти чар два пу та ме сеч но, 
1. и 15. до ла зио у ме сто). Ље штан ско је ста ро се ло, по ми ње се у тур ском деф-
те ру још у 15. ве ку. На ла зи се на два де се так ки ло ме та ра се ве ро и сточ но од 
Ба ји не Ба ште. То је ти пич но ви со ко брд ско под рињ ско се ло, јед но од ве ћих 
у ра чан ском кра ју, стр мих па ди на, за о бље них бр да и оштрих пре во ја, са до ста 
из во ра и по то ка. Као и дру га срп ска се ла, и оно се пра зни: 1948. го ди не, 
има ло је 930 ста нов ни ка, 2002. би ло их је 418, а 2011. све ло се на све га 293 
жи те ља. 

Ми ло са вљев отац Те шо, зе мљо рад ник, ро ђен је у истом ме сту 1924. го-
ди не, а мај ка Ми ли ца, до ма ћи ца, у Је ло ви ку, на па ди на ма Је ло ве го ре (у ис тој 
оп шти ни), у по ро ди ци Мар ја но вић, 1930. го ди не. Осим Ми ло са ва има ју и мла-
ђег си на Ра до ва на, ро ђе ног 1950, на став ни ка ру ског је зи ка у Ро га чи ци. Отац му 
је пре ми нуо на Бо го ја вље ње 2013. го ди не. По ро дич на сла ва фа ми ли је Те шић 
је Мар ков дан (Све ти је ван ђе ли ста и апо стол Мар ко сла ви се 8. ма ја).

Пе сник је основ ну шко лу, пр ва че ти ри раз ре да, за вр шио у Ље штан ском, 
а од пе тог до осмог у су сед ном се лу Ко сто је ви ћи ма, са од лич ним успе хом. 
„Ма да се у де тињ ству го то во ни сам уда ља вао од ме ста ро ђе ња“ – ре ћи ће 
пе сник у јед ном раз го во ру – „за хва љу ју ћи уче њу по зна ва ња при ро де и ге
о гра фи је осе ћао сам се гра ђа ни ном све та и мно го сам га ви ше во лео не го 
што га са да во лим: у ми сли ма сам пу то вао по кон ти нен ти ма и мо ри ма, по 
гра до ви ма и пла ни на ма. Ге о граф ски из глед зе мље ми се не из бри си во уре-
зао у па мет та ко да сам зе маљ ске про сто ре но сио у се би и до жи вља вао их 
као не што ве о ма бли ско“ (Тешић 2001а: 4)

Гим на зи ју је упи сао у Ужи цу 1962. На упис је оти шао ра но ују тру, са 
оцем, и вра ти ли су се истог да на, ка сно у ноћ, пре пе ша чив ши око 80 км. При-
бли жа ва ју ћи се ку ћи, од пре ве ли ког умо ра од ма ра ли су се на сва ких пе де-
се так ме та ра. Био је вр ло до бар уче ник, а ма ту ру је (рад о Гор ском ви јен цу) 
по ло жио 1966. го ди не са од лич ним успе хом.

На кон гим на зи је при мљен је у Вој ну ака де ми ју коп не не вој ске у Бе о-
гра ду, ко ју по сле са мо се дам да на са мо вољ но на пу шта не мо гав ши да се 
при вик не на строг на чин пи то мач ког жи во та, а и уви ђа ју ћи да не по се ду је 
до вољ но ин те ре со ва ња ма ње-ви ше ни за је дан пред мет из вој них на у ка. 
Вој ну ака де ми ју је упи сао не са мо што му се сви ђа ла пи то мач ка уни фор ма 
не го је био под стак нут лич ним ко ли ко и по ро дич ним при вр же нич ким, го-
то во ро ман ти чар ским од но сом пре ма исто ри ји. Че тво ри ца пе сни ко вих пра-
де до ва (Ми ло сав, Бо ри сав, Ти хо мир и Дра гу тин) пре шли су Ал ба ни ју и 
се ћа ње на њи хов под виг би ло је још жи во у по ро ди ци. Али, Вој на ака де ми-
ја и ЈНА ни су би ли ме ста за не го ва ње па три о ти зма ста ри јег од 1941. го ди не, 
ни ти би ло че га дру гог што би мо гло да сме та на ме та ном и ве штач ком кон-
цеп ту ју го сло вен ства.

За вр ша ва Ви шу пе да го шку шко лу у Ужи цу (од 1966. до 1968), смер за 
срп ски је зик и књи жев ност. Од мах по том на ста вља шко ло ва ње на ис тој 
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гру пи Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, на ко јем ди пло ми ра ју на 1970. 
го ди не. 

На кон ди пло ми ра ња, од ок то бра 1970. до апри ла 1971. го ди не, био је про-
фе сор у Еко ном ској шко ли у Звор ни ку. Од ма ја 1971. до ма ја 1972. го ди не у 
вој сци је, нај пре у Шко ли ре зер вних офи ци ра у Би ле ћи, а по том као вод ник 
ста жи ста у Са ра је ву. Ка сни је је до био чин ре зер вног ка пе та на.

Од ле та 1972. по но во је у Бе о гра ду. У ок то бру упи су је пост ди плом ске 
сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту, смер на у ке о је зи ку, а на ред ног ме се ца 
при мљен је у Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (за по слио га је ње гов про фе сор 
ака де мик Ми ха и ло Сте ва но вић). Ма ги стри рао је 1974. с те зом Го вор Ље
штан ског. Од та да је не пре ста но, до од ла ска у пен зи ју 2012. го ди не ра дио 
у Ин сти ту ту као уред ник и ре дак тор Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног 
и на род ног је зи ка СА НУ. 

Са Ми ли цом Ра до вић упо знао се на сту ди ја ма 1968. го ди не. Ми ли ца је 
ро ђе на 1946. го ди не у Цр квич ком по љу (Плу жи не, Цр на Го ра), од оца Но-
ви це, зе мљо рад ни ка, и мај ке Са ве, де во јач ко По по вић, до ма ћи це. Основ ну 
шко лу за вр ши ла је у род ном ме сту, учи тељ ску шко лу у Фо чи (1965), Фи ло-
ло шки фа кул тет, гру пу за срп ски је зик и књи жев ност, у Бе о гра ду (сеп тем-
бра 1970). Ма ги стри ра ла је на истом фа кул те ту, смер на у ке о је зи ку, 1973. 
го ди не, а док то ри ра ла 2000. го ди не с те зом Име ни це с пре фик си ма у срп ском 
је зи ку. Ра ди ла је у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ као уред ник и ре дак тор 
Реч ни ка срп ског хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, а од 2003. 
го ди не до од ла ска у пен зи ју 2014. би ла је ре дов ни про фе сор срп ског је зи ка 
на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Вен ча ли су се 1971. го ди не. Ста ну ју на 
Дор ћо лу, Пан чи ће ва 16/32. Има ју дво је де це: Ве сну (1974; уда ту Ми ло ва но-
вић), ди пло ми ра ног еко но ми сту, сво је вре ме но ди рек то ра Сту бо ва кул ту ре, 
и Ђур ђу (1981; уда ту Три фу но вић), про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
као и две уну ке: Ве сни ну Ма ри ју и Ђур ђи ну Ми лу. 

Ми ло сав Те шић је по основ ном за ни ма њу лек си ко граф. Ма ги стар ски 
рад Го вор Ље штан ског об ја вио је 1974. го ди не и је дан је од ау то ра Реч ни ка 
је зи ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (1983). Ме ђу тим, ње го во је ди но пра во 
и пу но опре де ље ње је сте – по е зи ја. 

Пе сме пи ше од VI раз ре да основ не шко ле. Пр ву пе сму Се ло об ја вио је 
као гим на зи ја лац у књи зи На гра ђе не пе сме (на осно ву кон кур са ужич ког 
ли ста Ве сти, Ужи це, 1967). У то ку сту ди ја пи ше пе сме у сло бод ном сти ху, 
а по сле за вр шет ка сту ди ја, од 1972. до 1981, го то во да од у ста је од по е зи је. 
На кон кур су Злат на стру на Сме де рев ске пе снич ке је се ни 1981. кон ку ри сао 
је пе смом Ку пи но во ко ја је увр шће на ме ђу пр вих де сет. Од та да по чи ње 
озбиљ ни је да пи ше и да об ја вљу је у пе ри о ди ци. Из ги ман зиј ско-сту дент ског 
пе ри о да по ти че и зби р ка ра них пе са ма, пре вас ход но пи са них у сло бод ном 
сти ху, Цвет у зло бе ри, ко ју Те шић са ви ше не го му дрим раз ло зи ма ни је 
хтео, ни ти да нас хо ће, да об ја ви.

На по зив свог ро ђа ка и глав ног уред ни ка Књи жев не ре чи Гој ка Те ши ћа, 
Ми ло сав об ја вљу је у овом ли сту (1983) по е му Ro sa ca ni na и со нет ни ве нац 



Туч и тег. Пе сме су од мах оце ње не као зна чај не, а и из не на ђе ње је би ло ве-
ли ко јер је њи хов ау тор, осим као лин гви ста, био не по знат у пе снич ким кру-
го ви ма. Усле дио је и по зив Рај ка Пе тр ов Но га, па је у БИГЗ-у иза шла пр ва 
Те ши ће ва зби р ка Ку пи но во (1986). 

Два де сет и три го ди не ка сни је о по ја ви сво је пр ве књи ге ре ћи ће сле де ће:

„Исти на је и то да сам ви ше пу та пре об ја вљи ва ња Ку пи но ва и за-
ба та љи вао пи са ње по е зи је и вра ћао му се. Ни сам, у ства ри, био на чи сто 
с тим да ли да пи шем или да не пи шем. Ду го сам се ло мио. По што сам 
се за по слио у Ин сти ту ту за срп ски је зик, мо гао сам се у пот пу но сти пре-
да ти на уч ном ра ду, али ме је мно го што шта од то га од би ја ло. Би ло ми је 
од бој но да у окру же њу у ко јем сам ра дио ју рим не ка кву на уч ну ка ри је-
ру. То мо јој при ро ди ни је од го ва ра ло. По сле штам па ња књи ге лак ше сам 
у ства ра лач ком сми слу ди сао, сте као сам из ве сну си гу р ност у књи жев ном 
де ло ва њу, а го ди на ма при ку пља на и чу ва на по ет ска енер ги ја про ра ди ла 
је сло бод ни је, одре ши ти је. То ме су по го до ва ле, као до бар ства ра лач ки 
под сти цај, и рђа ве дру штве не при ли ке, че га нам не мањ ка, али у дру гом 
сми слу, ни дан-да нас“ (Тешић 2009: 116).

Пр ву озбиљ ни ју кри ти ку ове зби р ке дао је Че до мир Мир ко вић у По
ли ти ци (12. 5. 1986). У тек сту ја сног на сло ва Но во пе снич ко име, нео спор но, он 
по себ ну па жњу по све ћу је пе сни ко вом је зи ку и уград њи сил не вер бал не 
енер ги је у стро ге пе снич ке фор ме. „Баш за то, по је зи ку су де ћи“, за кљу чу је 
Мир ко вић, „по је зи ку вр ло об у хват но схва ће ном, ра до при ста јем да твр дим 
да смо, у овом пе снич ком тре нут ку, ко ји се од ли ку је ви со ким из ра жај ним 
стан дар ди ма, али и ма сов ном про дук ци јом без на гла ше них ин ди ви ду ал-
но сти, до би ли, из не на да, истин ског и, за и ста сам у то уве рен, вр ло пер спек-
тив ног пе сни ка“ (Мирковић 1986: 12).

Пре драг Мар ко вић за вр ша ва Те ши ће вим пе сма ма сво ју ан то ло ги ју Звуч
ни ство ро ви – до ми нан те по е тич ког без вла шћа у но вој срп ској по е зи ји 
1966–1986 (у ча со пи су Књи жев ност из Бе о гра да, 1987), на чи јем по чет ку, 
ви ше не го сим бо лич но, сто ји Алек Ву ка ди но вић, чи не ћи та ко ма ли лук у 
ве ли ком сим бо ли стич ком и нео сим бо ли стич ком лу ку са вре ме не срп ске 
по е зи је. Ма ли Мар ко ви ћев пор трет Те ши ће ве по е зи је, дат у пред го во ру, 
пра ви је дра гуљ у ли те ра ту ри о овом пе сни ку: 

Је ди на књи га Ми ло са ва Те ши ћа, Ку пи но во, от кри ва мај сто ра вер-
си фи ка ци је ко ји про ми шља ју ћи тра ди ци о нал но на сле ђе срп ске по е зи је 
у стро гој фор ми ди сти ха, ка тре на, со не та, со нет ног вен ца, уоб ли чу је лек-
сич ку ла ву у са мо сво јан пе снич ки кон цепт. Упот пу њу ју ћи ча ро ли ју пе ва ња 
ча ро ли јом бро је ва, чу да и би ља, Те шић тра га за од го во ри ма на ме та фи-
зич ка пи та ња и ну ди ал хе ми чар ске од го во ре. Ње го ва по е зи ја у је зи ку 
до ча ра ва то по ни ме, крх ки сми сао про ла зног и чу до мит ског по сто ја ња, 
ожи вљу ју ћи бри жљи во ода бра ном лек си ком и ма ги јом ком би на то ри ке 
не ста ло вре ме у ко јем су ре чи озна ча ва ле су шти ну. Пе сма Ro sa ca ni na, 
ра ђе на као пан дан и hom ma ge Ко сти ће вој San ta Ma ria del la Sa lu te, не 
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пред ста вља са мо вр ху нац Те ши ће вог пе ва ња већ и јед ну од нај бо љих пе-
са ма у но вом срп ском пе сни штву (Марковић 1987: 1762). 

Мар ко вић је у сво ју ан то ло ги ју унео че ти ри Те ши ће ве пе сме: Ro su ca ni nu, 
Бу дим I–III, Бо ра њу I–III и Чу до у Гла ва чи ћи ма. – Пи шу ћи о пр вој Те ши ће-
вој књи зи, Пре драг Мар ко вић је, ви зи о нар ски, пи сао и о они ма ко је ће пе сник 
тек по том на пи са ти:

На ред не, 1988. го ди не, Ми хај ло Пан тић и Ва са Пав ко вић укљу чу ју га у 
сво ју кри тич ко-по ет ску хре сто ма ти ју мла ђе срп ске по е зи је Шум Ва ви ло на. 
И ов де је, као и код Мар ко ви ћа, по ред дру гих пе са ма до не та и не за о би ла зна 
Ro sa ca ni na, а Ва са Пав ко вић ту ма чи пр ву Те ши ће ву зби р ку и, по себ но, 
на слов ну пе сму.

Пр ва књи жев на лек ти ра Ми ло са ва Те ши ћа, још у де тињ ству, би ла је 
на род на књи жев ност: еп ске и лир ске пе сме, раз бра ја ли це, успа ван ке, као и 
при по вет ке (на ро чи то Башче лик). Она је – на рав но, и све што је до шло по сле 
– ви дљи ва у ње го вој по е зи ји, као што је де лат но и сим бо ли стич ко ис ку ство, 
по чев од Бо дле ра и Ма лар меа, пре ко Бло ка све до, ре ци мо, Ива на В. Ла ли ћа. 
У ду ху овог ис ку ства је сте и Те ши ће ва стал на бри га за фор му, као и ње го ва 
скло ност ка стро гим пе снич ким об ли ци ма.

Пу ну афир ма ци ју Ми ло сав Те шић сти че дру гом књи гом Кључ од ку ће 
(1991). (За ни мљи во је да је, пре не го што је об ја вље на у Ма ти ци срп ској, 
би ла по ну ђе на Срп ској књи жев ној за дру зи, Но ли ту и Ра ду.) У овој књи зи 
је, у ве ћој ме ри не го у прет ход ној, Ми ло сав Те шић мо дер ним пе снич ким гла-
сом про го во рио о на шем кул тур ном и књи жев ном пре да њу и ње го вом бит-
ном при су ству у на шем вре ме ну. Још ја сни је се у Кљу чу од ку ће ви де ла 
ње го ва усме ре ност на стро ге пе снич ке фор ме (со не те про ду же ног тра ја ња, 
из ме ђу оста лих) и од го ва ра ју ћи пе снич ки из раз. Мо ти ви о ко ји ма пе ва до-
ла зе из све та де тињ ства, би ло да је реч о ро ђе њу бра та, бол ни ци у Ба ји ној 
Ба шти, при кри ва ном уче шћу у све то сав ским про сла ва ма, а гра ђе вин ски 
објек ти (ам ба ри, чар да ци, ва ја ти, во де ни це) кон крет не су згра де ме ђу ко ји-
ма се кре тао. О де тињ ству и за ви ча ју го во рио је ви ше пу та: 

Мо ја нај о ми ље ни ја ре ла ци ја је сте Бе о град –за ви чај. Ма где био, ма 
где жи вео, не пре ста но ме пра те сли ке и до жи вља ји из де ти њег окру же-
ња ко је увек не ка ко про чи шћа вам и уво дим у сфе ру ни чим до так ну те 
чи сто те. У те сли ке угра ђе на су сва мо ја са зна ња о тра ди ци ји, исто ри ји 
и кул ту ри срп ског на ро да.

Дав но сам на пу стио Ље штан ско – у пет на е стој го ди ни. Оно се за 
то ли ко го ди на у мно го че му про ме ни ло, али га ја и да ље гле дам де ти њим 
очи ма, до жи вља вам га као не што мит ско, не што искон ски чи сто. Што 
због то га по не кад ис па дам на и ван, па чак и сме шан, ни је то ли ко ва жно 
(Тешић 2001а: 5).

Ни ка да ни је до вољ но на гла си ти да оно што чи та о цу Кљу ча од ку ће и 
свих Те ши ће вих књи га нај пре па да у очи је сте ње гов је зик: ње го во рит мич ко 
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и лек сич ко бо гат ство, ме ло ди ја, као и је зич ка спо соб ност (ко ју пе сник не пре-
ста но чи ни де лат ном) да чу ва и пам ти. За то се о Те ши ћу и го во ри као о 
пе сни ку звуч ног сим бо ли зма (Љу бо мир Си мо вић и Ра ди во је Ми кић).

Иа ко је за пр ву књи гу до био На гра ду Ми лош Цр њан ски, при зна ња су 
сти гла тек са Кљу чем од ку ће: На гра да ли ста Бор ба за књи гу го ди не 1991, Зма-
је ва на гра да Ма ти це срп ске и На гра да Бран ко Миљ ко вић. О књи зи пи шу, по-
ред дру гих, Ра ди во је Ми кић, Ми хај ло Пан тић, Зо ран Ђе рић, Дра ган Жу нић, 
Алек сан дар Јо ва но вић, Бо жо Ко при ви ца, Пре драг Мар ко вић, Же ли драг 
Ник че вић и Бо жи дар Ти мо ти је вић.

Иза бра не и но ве пе сме Бла го бо жи је (1993) још јед ном су по све до чи ле 
пе сни ко ву скло ност ка ду жем лир ском об ли ку. Књи га је са др жа ла два де сет 
и пет но вих пе са ма, ме ђу ко ји ма и по е му ко ја књи зи зај ми на слов – јед ну од 
нај бо љих Те ши ће вих пе са ма. Књи га је до би ла На гра ду ли ста Бор ба за нај-
бо љу пе снич ку књи гу те го ди не, а про пра ће на је тек сто ви ма Ва се Пав ко-
ви ћа, Гој ка Бо жо ви ћа, Ива на Не гри шор ца, Бог да на А. По по ви ћа. 

Је дан од нај суд бо но сни јих до га ђа ја у срп ској исто ри ји, Ве ли ка се о ба 
из 1690, основ је Те ши ће ве зби р ке Пре лест се ве ра (1995). Књи га је, по том, 
до пу ње на, те мат ско-мо тив ски про ши ре на но вом зби р ком ко ја са пр вом чи ни 
је дин стве ну књи гу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (1996). За тим се 
по себ но по ја вио и њен дру ги део Круг ра чан ски, Ду на вом (1998). У књи зи 
се пе ва пут ра чан ских ка лу ђе ра, срп ског на ро да и ње го ве кул ту ре на Се вер, 
тач ни је лир ски тре ну ци то га пу та и при ви ка ва ња на но ви пеј заж и но ву 
кул ту ру, али и (на ро чи то је на гла ше но дру гим де лом зби р ке) сна жна ве за 
на ше се вер не кул ту ре са ње ним основ ним за ви ча јем. Оту да по ја чан ево ка-
тив ни тон ове по е зи је у ко јој се сли ке се ли шта и ку ћи шта не пре ста но до-
зи ва ју и пре ли ва ју јед не у дру ги ма. Лир ске на зна ке још од пр ве књи ге, 
пе ва ње па нон ских и гра нич них то по ни ма, ов де су до би ле свој пу ни сми сао. 
За то је Ра ди во је Ми кић ову књи гу и на звао, са пу ним пра вом, „исто риј ским 
лир ским пу то пи сом“. Не тре ба за бо ра ви ти ни то да је пе сник од ра стао у 
бли зи ни ма на сти ра Ра че што му је омо гу ћи ло да, кре ћу ћи се кроз соп стве ну 
кул ту ру, лак ше утка ко лек тив ну у ин ди ви ду ал ну суд би ну (и обр ну то). 

Књи га је ли ков но до пу ње на ори ги нал ним ра до ви ма Ки при ја на Ра ча-
ни на и Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, а ис пе ва на је пре вас ход но у утвр-
ђе ним сти хов ним фор ма ма (рон до, три о лет, ла у да, ба ла та, ба ла да). По себ на 
па жња по кло ње на је рас по ре ду ре фре на, ри ма ма, као и гра ђе њу сти ха (за-
па жен је пе сни ков до при нос уса вр ша ва њу срп ског јам пског је да на е стер ца). 
Са ма ло сло бо де мо же се за кљу чи ти да је сти хов но-стро фич на ор га ни за ци ја 
књи ге од го ва ра ју ћа суд би ни срп ског на ро да и кул ту ре ко је се у њој пе ва ју: 
за пад но е вроп ским фор ма ма пе ва се на ше на сле ђе са чу ва но у са свим дру гом 
сти ху, нај че шће у де се тер цу.

Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (би ло у пр вом или дру гом 
об ли ку) до би ла је број на при зна ња, ме ђу њи ма и На гра ду ли ста Бор ба за 
нај бо љу пе снич ку књи гу 1995. го ди не, Ра чан ску по ве љу, На гра ду Ста ни слав 



13

Ви на вер, Про све ти ну на гра ду, На гра ду Бран ко Ћо пић. При ма ју ћи Ра чан ску 
по ве љу, пе сник је, из ме ђу оста лог, ре као: 

Та те ма је, са дру ге стра не, ко ли ко исто риј ска и уни вер зал на то ли ко и 
ве о ма ак ту ел на, пр вен стве но ка да је у пи та њу на ци о нал на суд би на срп ског 
на ро да. Ако се при се ти мо ле то шњег бес при мер ног про го на срп ског жи вља 
са под руч ја Срп ске Кра ји не, ла ко ће мо за кљу чи ти да је се о ба наш ве ков ни 
удес и да је она за пра во ових да на до би ла и свој дру ги сте пен по ре ђе ња – од 
Ве ли ке пре о бра зи ла се у Нај ве ћу, ме ња ју ћи је ди но свој смер: ме сто чар но-
је вић ке бе жа ни је са ју га на се вер, са вре ме ни из гон Ср ба, опет са сво јих 
ве ко ва ли шта, од ви ја се прав цем ис ток–за пад, што и ствар но сно и сим бо-
лич ки обра зу је Срп ски крст се об ни. [...] Ипак то ни је пе ва ње о про шло сти 
ра ди про шло сти, ни ти је то бу квал но опе ва ње исто ри је, ни ти је пре пе ва ње 
исто риј ских до га ђа ја, не го је то по ку шај да се у зна ко ви ма про шлих вре ме-
на про на ђе жи во то дав на енер ги ја, ко ли ко је зич ка то ли ко и у зна чењ ском 
сми слу и суд бин ски опо ми њу ћа (Тешић 1996б: 141–142).

О књи зи пи шу Слав ко Гор дић, Са ша Ра дој чић, Ва са Пав ко вић, Да ни ца 
Ан дре је вић, Че до мир Мир ко вић, Дра ган Ха мо вић, Ми хај ло Пан тић, Гој ко 
Бо жо вић, Ди ми три је Сте фа но вић, Алек сан дар Јо ва но вић, Бо ја на Сто ја но вић 
Пан то вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, мно ги и по два пу та (при ка зу ју ћи раз-
ли чи та из да ња – вер зи је ове је дин стве не књи ге). По себ но за па жен текст 
Се о ба у илу зи ју ре френау ре об ја вио је Ра ди во је Ми кић као по го вор це ло-
ви том из да њу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (1996). 

Го ди не 1997, Ми ло сав Те шић је до био углед ну на гра ду Жич ка хри со
ву ља „за пе снич ко де ло у ко јем срп ско је зич ко на сле ђе про го ва ра до стој ним 
гла сом“. На гра да му је уру че на на Пре о бра же ње исте го ди не у тр пе за ри ји 
ма на сти ра Жи ча, а дан ра ни је у На род ној би бли о те ци у Кра ље ву одр жан је 
скуп О по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа. Ра до ви са тог ску па, као и тек сто ви ау-
то ра ко ји ни су би ли у мо гућ но сти да уче ству ју на ма ни фе ста ци ји, об ја вље-
ни су у збор ни ку Ми ло сав Те шић, пе сник (уред ни ци: Алек сан дар Јо ва но вић 
и Дра ган Ха мо вић, 1998).

„За са мо де це ни ју при су ства у срп ској књи жев но сти Ми ло сав Те шић 
је оства рио осо бе но и вред но, оп се жно а па жљи во гра ђе но пе снич ко де ло. 
Оно је већ до вољ но за о кру же но, те жи да опи ше чи тав ду хов но и сто риј ски 
пут и лик на ро да чи јем је зи ку овај пе сник ода но и ви ше стру ко слу жи. Тач-
ни је, да опи ше ду хов но и сто риј ски пут ко лек ти ва, увек из но ва об на вљан и 
про ду жа ван у по је ди нач ном ис ку ству. А ка да се та ко не што об на вља кроз 
из у зет на пе снич ка оства ре ња, он да се мо же го во ри ти о срећ ним, и не од већ 
че стим, мо мен ти ма у раз во ју на ше књи жев но сти и кул ту ре“ (МПП 1998: 7) 
– Ово је из вод из увод ног уред нич ког тек ста, а у збор ни ку пи шу: Ник ша 
Стип че вић, Љу бо мир Си мо вић, Ра ди во је Ми кић, Алек сан дар Ми ла но вић, 
Сне жа на Са мар џи ја, Бо јан Јо вић, Ле он Ко јен, Ми хај ло Пан тић, Слав ко Гор-
дић, Че до мир Ми р ко вић, Иван Не гри шо рац, Са ша Ра дој чић, Дра ган Ха мо-
вић, Ва са Пав ко вић и Алек сан дар Јо ва но вић. У збор ни ку је дат и по е тич ки 
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Те ши ћев текст Ка мен уга о ни у са зве жђу ку ку ре ка, као и оп шир на пе сни ко ва 
би бли о гра фи ја (са ста ви ла Ду ши ца По тић). 

Исте, 1998. го ди не у но во по кре ну тој Но ли то вој би бли о те ци Из бор из-
ла зе као дру га књи га (пр ва су Пе сме Але ка Ву ка ди но ви ћа) Те ши ће ве Иза
бра не пе сме: ау тор из бо ра и пред го во ра Бла го бо жи је, стих и не стих је сте 
Ра ди во је Ми кић. Књи га је по не ла Но ли то ву на гра ду, при зна ње сво га из да-
ва ча.

Срп ска књи жев на за дру га у свом ре дов ном XCII ко лу, за 1999. го ди ну, 
об ја ви ла је пе сни ко ву но ву књи гу, лир ски спев Сед ми ца, са пред го во ром 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа. Си ла зе ћи низ вре ме, пе сник се у Сед ми ци сна жно 
на сло нио на нај ду бље осно ве хри шћан ског уче ња и хри шћан ске ве ре, на 
Књи гу по ста ња, као и на све то о тач ко, али и оп ште људ ско на слу ћи ва ње и 
ту ма че ње Бож је про ми сли. У књи жев но-кул тур ном сми слу, у Сед ми ци се 
об на вља јед на по себ на осе ћај ност и пре во ди из пра во слав ног об ре да у умет-
нич ку ли ри ку.

Сед ми ца ни је са мо ре зул тат пе сни ко вог ди ја ло га са хри шћан ском тра-
ди ци јом не го и са соп стве ном кул ту ром. Го то во да не ма зна чај не на ше по-
е зи је ко ја ни је про пу ште на, на је дан или дру ги на чин, кроз пе сни ко во ис ку-
ство и кроз ње го во би ће. За тим, сво је чи та лач ко ис ку ство, и те ка ко ва жно за 
овај лир ски спев, Те шић је сна жно на сло нио на соп стве ни до жи вљај на ци-
о нал ног про сто ра. Би блиј ске пеј за же сме штао је у ср би јан ске пре де ле јер 
су му они ту из гле да ли нај ствар ни јим и нај бли ски јим (ви де ти, на при мер, 
пе сме „Кон дак с фи гу ром Ча сно је би ти“, обе гло се, од но сно го то во све пе сме 
из Ма ле ка ти зме и Ма ле слу жбе). И у пр вом де лу Сед ми це у пу ној ме ри су 
на шла од ра за не ка Те ши ће ва лич на ис ку ства. Свих се дам опе ва них да на, 
ма кар ка да је о њи хо вим бо ја ма реч, до ла зе из нај не ви ни јих и искон ских 
ко ло ри стич ких про сто ра пе сни ко вог де тињ ства. Мо же се ре ћи: у Сед ми ци, 
ма о че му да се у њој пе ва, Ср би ја је основ но ме сто рад ње. 

О Сед ми ци пи шу Ник ша Стип че вић, Дра ган Ха мо вић, Бог дан А. По-
по вић, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Ва са Пав ко вић, Ти хо мир Бра јо вић, 
Мо мир Вој во дић. Књи га је по не ла три углед не на гра де: Јо ван Ду чић, Ме ша 
Се ли мо вић и но во у ста но вље ну на гра ду Њ. К. В. Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић 
„за књи жев но де ло у ко јем се ви со ким умет нич ким до ме ти ма ис ка зу је ода-
ност срп ском је зи ку и кул ту ри“.

На 38. Ди со вом про ле ћу до де ље на му је Ди со ва на гра да за 2001. го ди-
ну. Као до бит ник на гра де у Град ској би бли о те ци Вла ди слав Пет ко вић Дис 
у Чач ку му из ла зи књи га но вих пе са ма Буб ња ли ца у пче ли ња ку. „Не ве ли ка 
зби р ка Буб ња ли ца у пче ли ња ку Ми ло са ва Те ши ћа“, пи ше Дра ган Ха мо вић 
у ре цен зи ји ове књи ге, об ја вље ној на по след њој стра ни ко ри ца, „мо же се 
по сма тра ти као апен дикс, до да так прет ход ним за ма шним пе снич ким књи-
га ма об ја вље ним де ве де се тих го ди на. Оту да је ово зби р ка кон ти ну и те та, и 
у те мат ском и у об ли ков ном по гле ду […] За то је и мо тив ʼпче ли ња ка ,̓ ко ји 
сто ји иза ʼна ср тљи вог зу јаʼ и ме те жа, у се би са др жи склад ну ор га ни за ци ју 
ме до твор ног ко лек ти ва, са свим по де сан и за опис по е ти ке Ми ло са ва Те ши ћа: 
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рас клад са скла дом сје ди њен, склад рас кла дом усло вљен“. Ха мо вић ис ти че 
и вр хо ве ове зби р ке, пе сме Му ха ре и Шљи ва срп ска, као и ци клус С кр стом 
сво јим по кр сту ви ди ка, са ста вљен од де вет рон да, а пр ви пут об ја вљен и 
ко мен та ри сан у скло пу Те ши ће вог на ве де ног ау то по е тич ког тек ста Ка мен 
уга о ни у са зве жђу ку ку ре ка. 

За це ло куп но пе снич ко де ло на гра ђен је 2004. го ди не на гра да ма Ја ков 
Иг ња то вић и Де сан ка Мак си мо вић. У обра зло же њу за дру гу на гра ду, ко ји 
је пот пи сао ве ли ки срп ски пе сник и Те ши ћев зе мљак Љу бо мир Си мо вић, 
из ме ђу оста лог, сто ји: 

Пра те ћи дра ма тич не то ко ве на ше исто ри је, и сло же не то ко ве на ше 
кул тур не исто ри је, и ис тра жу ју ћи све сло је ве је зи ка ко ји ма се на ша суд-
би на, на раз ли чи тим про сто ри ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, пе снич ки 
из ра жа ва ла, а осло њен на свој ра чан ски за ви чај исто оно ли ко ко ли ко је 
Де сан ка Мак си мо вић би ла осло ње на на сво ју Бран ко ви ну, Те шић је оства-
рио сло же но и сло је ви то пе снич ко де ло. Осла ња ју ћи се на на ше це ло куп-
но пе снич ко и је зич ко на сла ђе, Те шић све – и на шу усме ну и на шу пи са ну 
и цр кве ну и гра ђан ску, и сред њо ве ков ну и мо дер ну по е зи ју – ста вља под 
је дан кров. Он на ше пе снич ко на сле ђе об на вља, до гра ђу је и до пи су је, на 
на чин ко ји ње гов до при нос ве ли ком сли ву са вре ме ног срп ског пе сни штва 
чи ни осо бе ним и пре по зна тљи вим (СиМовић 2004).

При ма ју ћи на гра ду, Ми ло сав Те шић је по ет ски, а ве о ма пре ци зно озна-
чио бит не тач ке пе сни ки њи не по е ти ке: пе ва ње о сло вен ско-срп ским бо жан-
стви ма, лир ски ди ја лог са на шим пр вим за ко ни ком и, по себ но, не рас ки ди ву 
ве зу са за ви ча јем из ко јег је по те кла, без ко је не би ни би ло ње не по е зи је: 

Ни је пу ка слу чај ност што је баш ва љев ски крај по да рио срп ској 
књи жев но сти и кул ту ри та кву пе сни ки њу ка ква је Де сан ка Мак си мо вић, 
је ди ну по е те су чла на ома њег дру штва сва ком зна них и во ље них срп ских 
пе сни ка. Из гле да да је иза сти ша ног пра ска Пр вог срп ског устан ка – а 
Ва љев ска на хи ја би ла је ње го во нај ком пакт ни је упо ри ште – знат но ка-
сни је мо рао за зву ча ти и не по но вљив глас пе сни ка по је дин ца. Та квим 
гла сом, по осо бе ним лир ским до ма ша ји ма, сми сле ним и ми сле ним, за-
по че ло се по ни ра ти у сми сао по сто ја ња уоп ште; њим се по се гло и у про-
ми шља ње исто риј ског уде са срп ског на ро да, ње го вих по ве сних ло мља-
ва и про ва ли ја, као што се по че ло ура ња ти и у за го нет ност при род них 
по јав но сти, оча ра ва ју ћих и оне спо ко ја ва ју ћих, као што се за че ла ис по-
ве да ти и од го не та ти ин ти ма и дра ма људ ског би ћа – а све то с љу ба вљу 
пре ма све ту и љу ди ма, пре мре же ном мно штвом ус клич ни ка и упит ни ка 
из обла сти ау тен тич не ра до зна ло сти и ег зи стен ци јал них там ни на. Све 
је то па ло у на лог Де сан ки Мак си мо вић, „из ли је па се ла Бран ко ви не“, 
ка ко пе ва Фи лип Ви шњић, у мра мор но по сто ја ној пе сми По че так бу не 
про тив да хи ја, у еп ској кан цо ни чи ји су су ди о ни ци и Де сан ки ни Бран-
ков ча ни, гла со ви ти Не на до ви ћи. Све то, у ства ри, по ка зу је да је ње но 
пе сни штво, уз под ра зу ме ва ју ћи дар, за сно ва но и на узо ри тој исто риј ско-
-за ви чај ној под ло зи, осно ви ко ја јој је би ла нео п ход на за до се за ње сфе ре 
уни вер зал ног пе снич ког го во ра (Тешић 2005б: 227–228).
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Ова на гра да под ра зу ме ва одр жа ва ње на уч ног ску па и об ја вљи ва ње 
књи ге иза бра них и но вих пе са ма. На ред не 2005. го ди не об ја вље ни су збор-
ник ра до ва По е зи ја Ми ло са ва Те ши ћа (при ре ди ла На да Мир ков) и књи га У 
те сном скло пу ме три ке и бо ла: иза бра не и но ве пе сме. Књи га је до би ла 
на гра ду Скен дер Ку ле но вић (2006).

У по зна тој Би бли о те ци Арах на (осни вач и уред ник: Ле он Ко јен), у ко јој 
је Ми ло сав Те шић при ре дио и на пи сао по го вор за књи ге пе са ма Мом чи ла 
На ста си је ви ћа и Ста ни сла ва Ви на ве ра, об ја вље на је ње го ва но ва књи га Дар 
и коб (2006). На ње ним окви ри ма су не ке од ње го вих нај по зна ти јих пе са ма: 
Ка ло пе ра Пе ра (на по чет ку) и Тар пош, Гром о Све том Са ви, Шљи ва срп ска, 
Же ра ви ја и Има не ка ва си о на (на кра ју). Сре ди шни део књи ге чи ни ци клус 
Шум на ру ко вет са три де сет пет пе са ма, раз вр ста них у че ти ри це ли не, и све 
су оне по све ће не би љу. Од њих три де сет и пет, три де сет и две (дру га и тре-
ћа це ли на) је су со не ти. О књи зи пи шу Ра ди во је Ми кић и Дра ган Ха мо вић. 
Књи га је на гра ђе на Је фи ми ни јим ве зом (Тр сте ник, 2007). 

2. Ми ло са ва Те ши ћа су још од де тињ ства при вла чи ле во де ни це, њи хов 
из дво јен по ло жај на пре се ку ре ка, ли ва да и га је ва, као и пре да ња ко ја се та-
јан стве но и пре те ће пле ту око њих. Од ра стао је у вре ме ну у ко јем је пре да ње 
би ло жи во и у де тињ ству је лич но по зна вао осо бе ко је су са до ста ма ште, али 
и с убе ђе њем при ча ле да су се су сре та ле са вам пи ри ма и дру гим нат при род-
ним би ћи ма. То ме је до при не ла и чи ње ни ца да му је де да Дра го љуб Те шић 
био во де ни чар у Ље штан ском. 

Ипак, не мо гу а да још не ка ко не спо ме нем во де ни цу, чи је ме бру-
ја ње кроз бра шне не пра ме но ве пра ти од де тињ ства, јер су и мо ји пре ци 
би ли во де ни ча ри у не ка да чу ве ној, а са да за ко ро вље ној Те ши ћа во де ни ци, 
у ко јој се пра шња во бе лео и ква сио до ко сти ју мој де да Дра го љуб, па се 
по че сто и зе ле нео, об ра стао у три ну ко ја му је од мо кри не про кли ја ва ла 
из гу ња. (А знао је ис пе ћи као па мук ме ку по га чу, ону што под пр сти ма 
ди ше, ону што се ни с јед ним дру гим је лом не је де, јер би је сва ко по ква-
ри ло) (Тешић 1998в: 278–279).

Сва ка ко да је по не што од ле ген ди ко је је та да слу шао о на шим нат при-
род ним би ћи ма на но во ожи ве ло у ње го вој по е зи ји. У књи гу Во де ни ца, Бож ја 
и ђа во ло ва (1999) Ми лу ти на Де ди ћа и Ми ха и ла Ву ја ни ћа увр шће но је шест 
ње го вих пе са ма: Во де ни ца, Во де ни ца са при зо ром из ра ног со ци ја ли зма, 
Го зба пред во де ни цом, Ко ло у во де ни ци, Бле шти коц ка с три ква дра та I–III 
(на пу ште на во де ни ца, с пра га), Са ва но вић (За рож је, во де ни ца). У књи зи 
Млин ско ко ло (2010) основ ни ци клус је сте Па шум во де нич ког бу ка, у ко јем 
се у мо ти ву во де ни це на сре ћан на чин пре да ње укр сти ло са по е зи јом, а ре чи 
ко ји име ну ју рад у во де ни ци, на у че ни по ред де де или у по то њим го ди на ма 
за пи са ни од во де ни ча ра Ста ни ми ра Та ди ћа из Сав ко ви ћа (оп шти на Љу бо-
ви ја) – во де нич ко ко ло, ме ља ва, жр вањ, јаз, уста ва, ома ја, жли бу ра, ба дањ, 



ло па ти ца, че ка ло – исто вре ме но име ну ју и рад је зи ка у по е зи ји. На кра ју 
књи ге ау тор да је Бе ле шке уз по је ди не ре чи. Књи га је до би ла на гра де Змај 
Ог ње ни Вук (Сме де ре во, 2011) и Пе тров дан ски ви је нац (Ка ли но вик, 2011).

У Ка ли но ви ку је на ред не 2012. го ди не одр жан на уч ни скуп о до бит-
ни ку Пе тров дан ског ви јен ца. Те шић об ја вљу је књи гу иза бра них пе са ма 
Ве тр о во по ље (2013), у ко ју је у це ли ни укљу че но на гра ђе но Млин ско ко ло, 
са про ши ре ним Гло са ром уз Млин ско ко ло, као и шест ра до ва са ка ли но вач-
ког ску па: Рај ка Пе тр о ва Но га, Гој ка Ђо га, Ђор ђа Сла до ја, Јо ва на Де ли ћа и 
Дра га на Ха мо ви ћа. Са гле да ва ју ћи овим по во дом Те ши ће во пе сни штво у це-
ли ни, Ри сто Ту бић на гла ша ве не ке од ње го вих нај бит ни јих ка рак те ри сти ка: 
„Те ши ћу је свој ствен стил ве о ма из не на ђу ју ћих асо ци ја ци ја и суп тил ног 
сим бо лич ког по сре до ва ња, што по чи ва на ње го вом ма гич ном, ар ха ич ном, 
апо криф ном и су блим ном је зи ку. Чи ни се да је из ра зи та осо бе ност ње го вог 
пе снич ког из ра за, ње го ве ме ло ди је и ми сте ри је, то да он те шко под но си па-
ра фра зу, не тр пи пре при ча ва ње на би ло ко ји на чин; и то је, сва ка ко, јед на 
од глав них вр ли на тог и та квог пе сни штва“ (Тубић 2013: 147–148). Де таљ но 
ана ли зу ју ћи на гра ђе ну зби р ку и рад ње них основ них сим бо ла, Јо ван Де лић 
за кљу чу је: „Би ти на из во ру жи ве во де, а по го то во мле ти жи ву во ду – зна чи 
би ти пје сник. Онај ко жи ву во ду ме ље – по ме љи ву се по зна је. То је јед но 
од основ них по е тич ких на че ла Ми ло са ва Те ши ћа и ове књи ге. […] Млин ско 
ко ло има, да кле, на гла ше ну ау то по е тич ку те мат ску ли ни ју, пре пле те ну са 
сли ка ма и ме та фо ра ма мли на и во де. По е ти ка је та ко ђе по ље на ко је се ши ри 
па шум во де нич ког точ ка“ (Делић 2013: 179–180).

Из ме ђу име на књи жев не на гра де и на гра ђе ног де ла, од но сно пи шче вог 
опу са, че сто по сто ји услов на, али не увек и ствар на ве за. У по след њој де це-
ни ји Ми ло сав Те шић је до био два при зна ња ко ја су у бит ној ве зи са при ро-
дом ње го ве по е зи је. Иа ко у на шем књи жев ном жи во ту не ма ју онај по ло жај 
ко ји би мо гла да има ју, спа да ју ме ђу нај дра го це ни ја до де ље не овој по е зи ји.

За ду жбин ско дру штво Пр ви срп ски уста нак из Ора шца до де ли ло му 
је 2010. го ди не ди пло му Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу за ро до љу би ву по е зи ју и 
об ја ви ло књи гу иза бра них пе са ма Гром о Све том Са ви (2010). За пе сни ка 
кул ту ре и пре дач ког пам ће ња го то во да ни је би ло леп ше на гра де. Пе ва ње 
мо ти ва је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре чи ни је дан од нај зна чај ни јих то ко ва у 
мо дер ној срп ској по е зи ји, на чи јем је по чет ку, у го то во би блиј ском ста ту су, 
Ус прав на зе мља Вас ка По пе, ко ју до стој но на ста вља ју Бран ко Миљ ко вић, 
Иван В. Ла лић, Љу бо мир Си мо вић, Пе тар Па јић, Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко 
Пе тр ов Но го, као и пе сни ци кла сич ни јег усме ре ња, пре свих дру гих Де сан ка 
Мак си мо вић. Би ти пре по зна тљив у ова квом ни зу, и то још од пр ве књи ге, 
из у зе тан је под виг. У јед ној са вре ме ној, и са ста вља ној по нај ви шим ме ри ли-
ма, ан то ло ги ји срп ске ро до љу би ве по е зи је, бар де се так Те ши ће вих пе са ма су 
не за о би ла зне, и то уз не ма ли на пор ан то ло ги ча ра ко је од пе са ма да из о ста ви. 
(Сам пе сник, у раз го во ру во ђе ном за ову књи гу, услов но из два ја Шљи ву срп
ску, Гром о Све том Са ви и Жич ки нат пис, али те шко да би та ква ан то ло ги ја 
мо гла без ње го вих ко сов ских, ра чан ских, сен тан дреј ских и ка нон ско-хри шћан-
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ских пе са ма, за тим за ви чај них, у ко ји ма су се сто пи ли пеј за жи са пре дач ким 
и исто риј ским пам ће њем, по е ме Ка ло пе ра Пе ра, и та ко ре дом).

По след ње две-три де це ни је про ме не у кул тур ном и књи жев ном жи во-
ту као да су скрај ну ле ову књи жев ну вр сту, на мер но је про гла ша ва ју ћи 
па те тич ном и ис пра зном, а пре ви ђа ју ћи ње не вр хо ве. О тим про ме на ма на 
свој на чин све до чи и од нос јед ног бро ја пе сни ка и ту ма ча (не без име на и 
ути ца ја) пре ма де лу Вас ка По пе. Ако не мо гу да за о би ђу на шег нај мо дер-
ни јег и нај зна чај ни јег пе сни ка – ко ји је у сво ју по е ти ку до след но угра дио 
по зна то на че ло Мом чи ла На ста си је ви ћа да оп ште чо ве чан ско (уни вер зал но) 
у умет но сти ко ли ко је цве том из над, то ли ко је ко ре ном ис под на ци о нал ног 
– усред сре ђу ју се на ње го ве збор ни ке, на зби р ке Ко ру и Спо ред но не бо, за-
о би ла зе ћи Ус прав ну зе мљу, Вуч ју со, ан то ло ги ју Ју тро ми сле но, ње го ве про-
грам ске тек сто ве о на род ној књи жев но сти („на ша кла си ка је ди на и пра ва“), 
са рад њу са Ђор ђем Три фу но ви ћем, ста ра ње над че тво ро том ним из да њем 
Ср бља ка, као и по да так да је све сво је књи ге штам пао ћи ри ли цом. И то 
ни је слу чај но, јер де ло ве ли ког европ ског пе сни ка срп ске кул ту ре, што По-
па не сум њи во је сте, све за мер ке по е зи ји пре дач ког и кул тур ног пам ће ња 
чи ни иде о ло шким и не књи жев ним. 

Све то ни је мо гло да не иза зо ве зеб њу код Ми ло са ва Те ши ћа и упи та-
ност не то ли ко о суд би ни сво га де ла, не го о раз во ју и бу дућ но сти срп ске 
књи жев но сти. Иа ко су фор мал но-мо тив ски из бо ри лич ни и по е тич ки чин 
сва ког пе сни ка (о ко ји ма се мо же су ди ти не на осно ву дру штве них или би ло 
ка квих дру гих на ло га, не го ис кљу чи во на осно ву оства ре ног де ла), књи жев-
ни жи вот и кул тур на по ли ти ка (ко ји ни су без ути ца ја и на са мо књи жев но 
ства ра ње) не рет ко мо гу по глед у бу дућ ност да учи не су мор ним.

О ро до љу би вој по е зи ји и раз ло зи ма за што је да нас има ве о ма ма ло, као 
и о ши рем кул тур ном и на ци о нал ном кон тек сту, ко ји усло вља ва ње но за ми-
ра ње, Те шић је у раз го во ру во ђе ном за ову књи гу ре као сле де ће:

У са вре ме ној срп ској по е зи ји – под усло вом да се по јам ро до љу бља 
не схва ти ро ман ти чар ски већ знат но ши ре и ду бље – све ре ђе се сре ћу 
вред не ро до љу би ве пе сме, а осо би то ци клу си и књи ге та квих пе са ма. 
Ту и та мо отаџ бин ски се огла си по не ки ста ри ји пе сник, а до брих мла дих 
и мла ђих пе сни ка на том по љу ве о ма је ма ло (Ђор ђе Не шић, Вла ди мир 
Ја гли чић, Дра ган Ха мо вић, Ми ле на Мар ко вић…). Са вре ме на пе снич ка 
па сив ност у тој не ка да код нас слав ној ли те рар ној вр сти (а да нас у не ким 
до ма ћим ин те лек ту ал ним и књи жев ним кру го ви ма пре зре ној) по ве за на 
је с на шим ово вре ме ним пре ја ким осе ћа њем не из ве сно сти и бес пер спек-
тив но сти, са ста њем све об у хват ни је на ци о нал не оту пе ло сти, учма ло сти 
и оту ђе но сти – из че га и про ис ти че не за ин те ре со ва ност за пи та ња од 
оп штег на ци о нал ног зна ча ја (Тешић 2017: 496).

Али, ни је реч са мо о јед ној пе снич кој вр сти, чи ји раз вој ни је рав но ме-
ран, а по ја ва вред них пе са ма је, зна мо, не из ве сна, не го о си сте му вред но сти 
у књи жев ном и кул тур ном жи во ту, ко ји су, као и увек, знак ду бљих про ме на 



већ при сти глих из бу дућ но сти. Не склон ба вље њу по ли ти ком и ис кљу чи во-
сти ма би ло ко је вр сте, Ми ло сав Те шић ни ка да ни је из бе га вао да се ја сно и 
до след но из ја сни о нај бит ни јим кул тур ним и на ци о нал ним пи та њи ма. На 
то га је оба ве зи ва ло уве ре ње да је ћу та ње по ни шта ва ње не са мо ње го вог 
лич ног опре де ље ња, не го и да би сво је де ло ли шио ње го вог тво р ца и оста-
вио у про сто ри ма не а у тен тич но сти:

Ни сам да ле ко од по ми сли да се при род на при вр же ност на ро ду ко јем 
при па да мо у не ким на шим (за што на шим?) евро ин те гра тив ним и гло ба-
ли стич ким кру го ви ма, као и у не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, без ма ло сма-
тра и кри вич ним де лом. Ви ше пу та сам се на не ким ско ра шњим ску по-
ви ма у Бе о гра ду осе ћао као при пад ник скрај ну те на ци о нал не ма њи не. 

Ср жне од ред ни це на шег на ци о нал ног би ћа угро же не су и отво ре но се 
по ку ша ва да се оне пре и на че у не што са свим дру го и су прот но. Ка ко дру га-
чи је схва ти ти стал не при ти ске на Ср би ју (у ви ду усло вља ва ња, уце њи ва ња 
и зах те ва на чи је ис пу ње ње ни јед на др жа ва не би при ста ла...) не го као ло мље-
ње и са ти ра ње ду ха и ду ше срп ског на ро да, а за рад не че га ве о ма не из ве сног. 
Шта ће од нас, као јед ног ста рог на ро да с ја сно од ре ђе ном исто ри јом и кул ту ром, 
оста ти ако до пу сти мо да се обез вре ди оно што нам је нај дра го це ни је, то јест 
све оно што се пре чи сти ло кроз стро го си то вре ме на и по ста ло на ша жи ва 
тра ди ци ја? Уза све ово, ми смо уве ли ко на род у не ста ја њу (Тешић 2014а: 15)

3. Из де тињ ства по ти че Те ши ће ва оп чи ње ност биљ ка ма, као и њи хо во 
до бро по зна ва ње, по пут ка квог до бр ог бо та ни ча ра. Ше та ти с пе сни ком пре-
ко ли ва да, пла нин ских ви со ва или украј ре ка рет ка је при ви ле ги ја и до бит. 
На ма лом про сто ру он ће вам по ка за ти на де се ти не би ља ка, од ди вљег и 
пи то мог зе ља, за тим биљ ке ко је су ис хра ни ла на ше про мр зле и из глад не ле 
вој ни ке кроз Ал ба ни ју, не ко ли ко вр ста ја се ња, вр сте хран љи вих и отров них 
гљи ва уко ли ко их ту има. И не пи та ју ћи вас (а још ма ње оче ку ју ћи од го во ре) 
за по че ће при чу о биљ ка ма, на во де ћи њи хо ве на род не и струч не на зи ве, пра-
ће ну број ним бо та нич ким, кул ту ро ло шким и упо треб ним де та љи ма. Пред 
ње го вим са го вор ни ци ма се у ма ху отва ра је дан не по знат свет пре пун жи-
во та, ко ји го то во да ни су ни при ме ћи ва ли: чо век по чи ње да се осе ћа скром-
ни јим али и ма ње уса мље ним, пре де ли се пре тва ра ју у храм. И ка да пе сник 
ка же да се ме ђу би љем за и ста осе ћа као у дру штву до брих љу ди и да се тру-
ди се да са њи ма и раз го ва ра, то тре ба схва ти ти упра во та ко, у до слов ном 
сми слу.

Он и да нас одр жа ва бит ну и не по сред ну ве зу са биљ ним све том та ко 
што го ди на ма по ку ша ва да са чу ва ста ре сор те ја бу ка и кру ша ка, на ба вља-
ју ћи их од пра вих од га ји ва ча и са де ћи их у за ви чај ном воћ ња ку. Већ је за-
са дио сад ни це ових ја бу ка: ај ва ли је/овај ли је, ко ла ча ре, ко жа ре, зе ле ни ке, 
ка ду ма не, гра ди ња че, стрек ње, шу ма тов ке, ре бра че, ђу ла би је, кр сто ва че, 
је ли пав ке, са мо ни кли це; као и ове сор те кру ша ка: ка ра ман ке, ка ра му те 
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(цр ни це), лу бе ни чар ке, че чав ке… Те шић се за ни ма и за не ке, за на ше под не-
бље, ег зо тич не сор те, та ко да у свом воћ ња ку већ има пет на е стак жбу но ва 
аро ни је (си бир ска оско ру ша) и пет сад ни ца ја пан ских кру ша ка (сор те: ко суи 
и ку мои). Пре ко ју го ди ну об но вио је очев мла ди за сад шљи ва ко је је био 
обо рио ве ли ки снег. Он их је по ди гао и при чвр стио за ја ко ко ље. Ина че, 
Те шић је и ка ле мар: већ уве ли ко ра ђа ју не ке ја бу ке ко је је он ка ле мио. Ка-
ле мље ње је на у чио из књи ге Бла го ја Б. То до ро ви ћа Воћ ке и во ће, об ја вље ној 
у Ко лу СКЗ 1899. По себ но се ле по осе ћа у рас цве та лом шљи ви ку. Обо жа ва 
шљи ву ма џар ку и тр но ва чу, као и дру ге вр сте шљи ва, од ко јих пе че из вр сну 
и ја ку ра ки ју, ко ја је ве ли ка ра дост за ње го ве при ја те ље. По зна та је ње го ва 
пре пе че ни ца (Те шо ва ча), а од шљи ва ко ји ма је прет ход но из ва дио ко шти це 
(што је те жак и му ко тр пан по сао ко ји ра ди ис кљу чи во руч но) пе че још ја чу 
Ек се лен ци ју (Ex cel len tia, 54%). Та ко ђе, Те шић се за ни ма и за са ку пља ње ле ко-
ви тог би ља и гљи ва. Гљи ве су и је дан од ва жних ју на ка ње го ве књи ге ме ди-
та тив не про зе или за ви чај ног пу то пи са Са ста ни шта бре зо вих де до ва (2002).

Али би ље ни је са мо Те ши ће ва жи вот на, не го и пе снич ка чи ње ни ца. 
Без пе сни ко ве оп чи ње но сти и нај ду бље усме ре но сти на би ље, на по хва лу 
и раз и гра ва ње ње го вих ствар них и сим бо лич ких мо ћи, ова по е зи ја би би ла 
дру га чи ја и јед но став ни ја. Ми ри си ко ји ве ју, пре ли ва ње бо ја, шу мо ре ње 
ли шћа, зре ње пло до ва, пре та па ње срп ских и ла тин ских на зи ва утка ни су у 
цвет ни ћи лим гу сто га сти хов но га тка ња. 

За то је Ra mon da Ser bi ca – при зна ње пре ле пог име на си ће вач ке са мо ра-
сли це ко је је Књи жев на ко ло ни ја из Си ће ва 2014. го ди не до де ли ла Ми ло са-
ву Те ши ћу – као рет ко ка да сра сла са на гра ђе ном по е зи јом. У обра зло же њу 
жи ри ја по себ но је на гла ше но да је она „са пу но пра ва при па ла ве ли ком 
цвет ни ку срп ске по е зи је и ње ном на дах ну том гра ди на ру“. У на дах ну тој бе-
се ди Ра до ван Бе ли Мар ко вић, стра стве ни чи та лац и обо жа ва лац Те ши ће ве 
по е зи је (у ис тој ме ри ко ли ко и пе сник ње го вих ро ма на и при по ве да ка), ре као 
је, из ме ђу оста лог: 

Цвет но пре о би ље Ми ло са ва Те ши ћа – ра шће и са ђе по овој „ша ре-
ни ци ту ге“, ка ко под не бе сну част зе мље Ср би је сам Пе сник на зи ва – без 
так мца је у са вре ме ном срп ском пе сни штву. Осо бе ни Те ши ћев хер ба ри јум 
и ар бо ре тум, ако се баш хо ће, ни је са мо под ло га за ње го ва „ли рич на деј-
стви ја“, већ чи тав је дан не до у ми ви спек тар тре пет них бо ја, „жар-по ље“ 
по над ко јег ми ри си ве ју и слу те се шу мо ви на раз ме ђи ово га и оно га све та 
(на ве де но пре ма ау то ро вој ру ко пи сној бе ле шци).

Го то во да је не мо гу ће по бро ја ти биљ не вр сте у ње го вој по е зи ји: слез, 
глог, ја си ка, ше бој, цер, бун де ва, трн, вре сак, пе ру ни ка, бр шљан, крин, зум-
бул, овас, ше бој, ка ран фил, пше ни ца, је чам, тр њи на, остру ге, дуд, боб, бор, 
ду ња, ди ња, бу ква, мак, сми ље, омо ри ка, је ри ба сма, ку ку рек, спо риш, бу ни-
ка, сун цо крет, шљи ва, ти ква, ли па, храст, Ro sa ca ni na, Iris flo ren ti na, пе лин, 
ку пи на, зо ва, дрен, де те ли на, ја блан, тра ва, хај дуч ка тра ва, бре за, ди вља 

20



на на, бо жур, ке стен, вр ба, ра ки та, чу вар ку ћа, ру зма рин, па прат, орах, лан, 
га вез, лук, па при ка, ло за, на ран ча, мр ква, шаш, тре шња, не вен, бул ка, бур јан, 
је ре ми чак, ја гли ка, ка ра ви ље, зим зе лен, ко но пља – на бра ја ње мо же још да се 
на ста ви. Њи ма тре ба до да ти и ре чи ко је не име ну ју кон крет но по је ди нач но 
би ље, али име ну ју биљ ни свет: пласт, сто го ви, сно пље, ста бла, ла ста ри, 
ли шће, жир, цва сти, зре ње, жи то, чо кот, вр зи на, тр ње, гра ди на, ле ја, жбу ње, 
ли ва да, пањ, се ник, воћ ка, воћ њак, и та ко ре дом. Ако би смо у на бра ја ње 
укљу чи ли биљ не син таг ме (зум бул-дој ке, овас-по ље, пе тлов цве так, ше бој-
бо ја, дуд Све то га Са ве, ду ње жу те, шљи ва а срп ска) или це ле фло рал не сти-
хо ве („кроз ше бо је зр но ма ка“; „ја блан-пе ра, рит до ри та“; „ра си па рђу ли шће 
кру шки но“), он да го то во да не би би ло пе сме ко ја би би ла из у зе та. У Те ши-
ће вој зби р ци Сед ми ца (1999), у ко јој пе ва би блиј ско ства ра ње све та, из у зет но 
је по вла шће на сре да, дан Бож јег ства ра ња би ља. Го то во це ла зби р ка Дар и 
коб (2006), са сре ди шним ци клу сом Шум на ру ко вет, по све ће на је би љу. Са 
ма ло сло бо де мо же се ре ћи да би на по чет ку Те ши ће ве по е зи је мо гао да 
сто ји мо то: „У част Фло ре Кне же ви не Ср би је Јо си фа Пан чи ћа“, тим пре што 
је то јед на од пе сни ко вих оми ље них књи га. 

У збор ни ку Две ста го ди на од ро ђе ња Јо си фа Пан чи ћа Те шић је об ја вио 
рад Јо сиф Пан чић – са лек си ко граф скобо та нич ког ста но ви шта, от кри ва-
ју ћи мо жда и не хо ти це по не што и од сво је по е ти ке. Ана ли зу ју ћи Пан чи ћев 
од нос пре ма фи то ни ми ма, пе сник ука зу је на два бит на ње го ва на че ла: бри гу 
да се не на ру ши ау тен тич ност, сми сле ност и ле по та по сто је ћег и ста бил ног 
срп ског фи то ним ског лек си ко на и нео п ход ност усва ја ња на уч них име на 
би ља, као уни вер зал ног и сви ма до ступ ног биљ ног реч ни ка. Не мо гу ће је 
да не уо чи мо го то во исто ве тан по сту пак у Те ши ће вим сти хо ви ма, од пр вих 
до нај но ви јих књи га; „Из ср ца Оца кроз ср це Си на / цва ти ми цва ти Ro sa 
ca ni na“ (Ro sa ca ni na); „пе ру ни ко, гра ни с бал да хи на! / Сен тан дре ја, Iris flo
ren ti na“ (Сен тан дре ја, Iris flo ren ti na); „То је фа тум: / да пре жи вар ли стом 
збри ше / Hype ri cum per fo ra tum“ („Ме ђа: тра ва го спи на“); „а ње гов пра лик 
за пра во се жа ли / у ре френ-скло пу Pri mu lae ver na li“ (Ја гор че ви на), а по не-
кад да би об ја снио ма ње по зна то име биљ ке (нпр. ко ко тац, шта ваљ, тра то рак, 
ви ли но си то), уво ди пе снич ке на по ме не са на уч ним на зи ви ма и њи хо вим 
основ ним ка рак те ри сти ка ма. – Јо сиф Пан чић је, као и пле ја да нај ве ћих 
срп ских на уч ни ка, у сво ме де ло ва њу спа јао кул тур ни па три о ти зам са вр хун-
ском по све ће но шћу на у ци. За са вре ме ног пе сни ка овај по сту пак, уз све оста-
ло, да је пре ци зност и до дат ну бо ју ње го вом пе ва њу:

Схва тио сам за тим ка ко се од ре ђе на биљ на вр ста пот пу ни је до жи-
вља ва ако се, по ред на род ног, на у чи и њен струч ни на зив. Осе тио сам 
по том ка ко фи то ни ме за хва та есте тич ки по трес: у њи ма се отва ра ју 
искон ске ду би не са за ум ним сјак та вим је зе ри ма; из њих, пре ти чу ћи 
јед на дру гу, из би ја ју сен ке дав на шњих зби ва ња и до га ђа ја; кроз њи хо ве 
зву ко ве, у ту зи по сто ја ња, жив ну по то ну ле успо ме не – што ка зу је да они 
ни си го ли тер ми ни (Тешић 2014б: 13–14).
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Ме ђу тим, пе ва ње би ља – са гла сно ду ху по е зи је – ни је са мо се би циљ, 
не го је утка но у ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну свест пе снич ког су бјек та и ње гов 
до жи вљај све та. Или, ка ко је сам пе сник ре као у пе сми-по е ми Ro sa ca ni na: 
„Ја гле дам у свет очи ма би ља“. У ње го вим сти хо ви ма, од пр вих до нај но ви јих, 
кли ја, раз ви ја се, ра ђа и тре пе ри нај ра зли чи ти је би ље, чи ји нам шу мо ви 
до но се дах ово га и оно га све та, рас ки ва ју нај за пре та ни је слут ње и су о ча-
ва ју нас са оним што је про шло или што ни ка да не ће до ћи. Као, ре ци мо, на 
по чет ку по е ме Бла го бо жи је: „Ми хољ ско ле то. Ме лан хо ли ја. / Об ви јен руб 
јој кра јем ота ве, / што се жут ну ла, те је бол ни ја / сјај ни ца зре ња ко јом про-
гра не / тру лих бо ја зар“ или у Шу мо ру ле ско вог че ста ра: „Где се чуо ле лек, 
где гра нао ва пај, / ту ка мен се ки да и ко при ва кла са. / За гу шљив је ко ров, 
а раз о ран грак тај / му кли ну што кре ше ни шти ном док ста са / у мол оча ја ња, 
под на је здом зре ња / и не ве ном кра ја што ра су то дре ма / над под не бљем 
би ља с де мо ни ма мре ња – / где гу бе се зна ци мо ти ва и те ма“.

Сам пе сник је ви ше пу та, у сво јим есе ји ма и раз го во ри ма, уз др жа но али 
пре ци зно го во рио о свом лич ном и пе снич ком од но су пре ма би љу. Ов де се 
на во ди из у зет но зна чај но ме сто из јед ног ње го вог раз го во ра, сво је вр сни 
за лог ау тен тич но сти Те ши ће вог пе ва ња: 

Уз би ље и са би љем љу ди лак ше под но се уса мље ност и дру ге жи-
вот не не во ље. Жи вот на ших пре да ка био је мо жда сми сле ни ји и пу ни ји 
од жи во та са вре ме ног чо ве ка и због то га што су они ду бо ко ве ро ва ли да 
у др ве ћу по чи ва ју ду ше пре ми ну лих. Из ме ђу чо ве ка и би ља по сто ји суп-
тил ни ја ве за не го што би се мо гло по ми сли ти, ве за нео бја шњи ва и за-
го нет на, ко ја, као та ква, про ис ти че из њи хо ве искон ске при ро де (Тешић 
2014б: 14)

У мо јој ли ри ци биљ ни свет је култ на од ред ни ца, а на пи сао сам и 
јед ну књи жи цу лир ско-при по вед не про зе у ко јој су „глав ни ју на ци“ пре-
те жно гљи ве. Биљ но цар ство, чак и не по сма тра но са ста но ви шта ко ри сно-
сти, упот пу њу ју и са мом сво јом по јав но шћу чо ве ков зе маљ ски жи вот, а 
на не ки на чин оно је чо ве ку и суд бин ски срод но. Не пе вам о би љу ко је не 
по зна јем. Ла ко се да де ви де ти – осо би то у пе сма ма ис пе ва ним у ве за ном 
сти ху, где се све од ви ја на отво ре ном про сто ру – кад је је дан фи то ним тек 
го и пра зан ли те рар ни украс (Тешић 2015б: 13). 

4. Го ди не 2015. Ми ло сав Те шић је об ја вио дру го и до пу ње но из да ње 
Сед ми це. У ње га је унео не ко ли ко но вих пе са ма, али је још зна чај ни је што 
је пе сник књи гу до пу нио де таљ ним на зна ка ма и раз ја шње њи ма ре чи, пој-
мо ва, сли ка и сти хо ва из спе ва, по оби му рав ним пе снич кој зби р ци. Би блиј-
ска ме ста, ма ње по зна те ре чи и из ра зи, од биљ ног до цр кве нок њи жев ног 
пој мов ни ка, ука зи ва ње на пре у зе те или пре о бли ко ва не сти хо ве сво јих прет-
ход ни ка, од ре ђе ни то по ни ми – све оно што је ста ло у под текст зби р ке па жљи-
во је на ве де но и об ја шње но (зар пе сник ни је чи та вог жи во та био и лек си ко граф!). 
Пе сник је, као што је по ме ну то, за Млин ско ко ло пр во бит но дао бе ле шке за 
по је ди не ре чи, па за тим са ста вио и гло сар ре чи и пој мо ва, пре вас ход но ве-
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за них за во де ни цу и ме љи во, као и об ја шње ња у фу сно та ма по је ди них пе са-
ма. За по себ но и са мо стал но из да ње по е ме Ка ло пе ре Пе ре (2018) пе сник је, 
та ко ђе, са ста вио де таљ ни Гло сар са де таљ ним реч нич ким и ен ци ко пе диј-
ским об ја шње њи ма ко је се од но се ко ли ко на опе ва не хе ро и не (по сто је ће и 
не по сто је ће), то ли ко и на све што чи ни мит ски, исто риј ски, књи жев ни и 
кул тур ни кон текст у ко јем су се ја вља ле. 

Го во ре ћи o ау тор ским раз ја шње њи ма, сам пе сник је об ја снио (у увод ним 
на по ме на ма реч ни ка и ин тер вју и ма) за што то чи ни. Ов де ва ља са мо још јед-
ном на гла си ти сле де ће. Уло га на по ме на и раз ја шње ња се не ис цр пљу је ука-
зи ва њем на ко ри шће не по дат ке: пе сник нам њи ма от кри ва, и хо ти ми це и 
не хо ти це, де ло ве сво је пе снич ке ра ди о ни це и има нент не по е ти ке. Чи та лац 
ни је ви ше са мо пу ки тра га лац за по дат ком, на шта се по не кад сво дио ње гов 
улог. Осло бо ђен ванк њи жев ног при ти ска, он мо же пот пу но да се усред сре ди 
на пе снич ки по сту пак и удео под тек ста у тек сту, на „пу ни је зна че ње“ кон-
крет них сти хо ва и це ле пе сме – да се пре пу сти ле по ти пе сме и соп стве ном 
до жи вља ју. Због то га су ови ко мен та ри по ста ли рав но прав ни са став ни део 
пе снич ких зби р ки на ко је се од но се и нео п ход но их је убу ду ће увек штам-
па ти за јед но.

5. У Тре би њу се, по чев од 2007. го ди не у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност из Бе о гра да и Ду чи ће вих ве че ри по е зи је на Бла го-
ве сти одр жа ва ју на уч ни ску по ви по све ће ни зна чај ним срп ским пе сни ци ма 
– до бит ни ци ма на гра де Јо ван Ду чић. Го ди не 2015. одр жан је скуп Звук, ме
тар и сми сао у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа, а го ди ну да на ка сни је по ја вио се 
исто и ме ни збо р ник (уред ни ци Јо ван Де лић и Алек сан дар Јо ва но вић), нај-
но ви је ко лек тив но и си сте мат ско чи та ње ове по е зи је. Ра до ви два де сет и пет 
књи жев них кри ти ча ра и исто ри ча ра, лин гви ста и ет но ло га, об у хва ти ли су 
ра зно ли ке аспек те ове по е зи је, по чев од оп штих по е тич ких пи та ња, од но са 
пре ма пре дач ком на сле ђу, ње них ме трич ких и лек сич ких аспе ка та до раз-
ма тра ња кон крет них зби р ки и по је ди нач них пе са ма. Из ме ђу овог и прет ход-
ног збор ни ка, Те шић је об ја вио три но ве књи ге ко је су де таљ но ана ли зо ва-
не: њи ма је у пот пу но сти по све ће но се дам ра до ва, а о по је ди ним њи хо вим 
аспек ти ма го во ри се у још не ко ли ко тек сто ва. „Млин ским ко лом“, за кљу чу је 
Сне жа на Са мар џи ја, „Те шић је по но во обо га тио чу де сне пре де ле по е зи је, ни 
на не бу, ни на зе мљи, где они ко ји по же ле увек мо гу – чу ти млин од сва ког 
бра шна“ (СаМарџија 2016: 450). Ана ли зу ју ћи мар ки ра не лек сич ке сло је ве у 
збир ка ма Дар и коб и Ве тр о во по ље, Алек сан дар Ми ла но вић уо ча ва да пе-
сник, по ред оста лог, „ре а ли зо вао је дан мо де ран кон цепт до си те јев ског је-
зи ка, у ко јем су у срећ ној ко ег зи стен ци ји по е тич ке и стил ске цр те и бив шег 
књи жев ног и бив шег и са да шњег на род ног је зи ка“ (Милановић 2016: 278), 
од но сно да ба шти ни и обо га ћу је двој ство срп ске кул ту ре, уте ме ље не у на-
род ној и цр кве но сло вен ској кул ту ри. Збо р ник за тва ра раз го вор са пе сни ком 
о ње го вим под сти ца ји ма срп ској вер си фи ка ци ји, у ко јем су ве о ма де таљ но 
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са гле да не и опи са не ње го ве но ве ва ри јан те кла сич них срп ских ме та ра и 
но ви ме три ко ји ма је обо га тио срп ску по е зи ју. 

6. Ми ло сав Те шић био је гост на бро јим пе снич ким ма ни фе ста ци ја ма 
и пе снич ким ве че ри ма у Ср би ји и Цр ној Го ри. Сма тра ју ћи срп ски кул тур ни 
и на ци о нал ни про стор је дин стве ним и не де љи вим, а при па да ју ћи сво ме на ро-
ду у пот пу но сти, уче ство вао је на пе снич ким су сре ти ма у Цр ној Го ри (Бу два, 
Хер цег Но ви, Ник шић, Под го ри ца, Плу жи не), Ре пу бли ци Срп ској (Па ле, 
Тр но во, Вла се ни ца, Фо ча/Ср би ње, Тре би ње, Љу би ње) и Ре пу бли ци Срп ској 
Кра ји ни (Гли на, Пе три ња, Че шко Се ло, Ву ко вар, Даљ). Као пе сник бо ра вио 
је и чи тао сво је сти хо ве у Бе чу, Сен тан дре ји, Па ри зу, Те ми шва ру итд.

7. Иа ко је круг љу ди из књи жев ног и кул тур ног жи во та са ко ји ма се 
дру жи зна тан, ни ка да их ни је оп те ре ћи вао (ни ка да је, мо жда, имао пра во 
то да чи ни) сво јим пе снич ким пла но ви ма, још ма ње ам би ци ја ма. Пре те ра но 
скро ман у од но су на вред ност соп стве ног де ла, је дан је од рет ких пе сни ка 
ко ји ни је чи нио ни шта да ње го ве књи ге до би ју ре цен зи је у но ви на ма и ча-
со пи си ма, о на гра да ма и да не го во ри мо. Ми ло сав Те шић се, по ро дич но или 
при ват но, то ком про те клих го ди на дру жио са (на ве де на су са мо име на из 
књи жев но сти и фи ло ло ги је): Ди ми три јем Е. Сте фа но ви ћем, Ва сом Пав ко ви-
ћем, Гој ком Те ши ћем, Ча сла вом Ђор ђе ви ћем, Сло бо да ном Ро ги ћем, Ми о дра-
гом Ра и че ви ћем, Та на си јем Мла де но ви ћем, Жив ком Ни ко ли ћем, Ра ди во јем 
Ми ки ћем, Срп ком Ле шта ри ћем, Сло бо да ном Сто ји ће ви ћем, Алек сан др ом 
Јо ва но ви ћем, Ра до ва ном Бе лим Мар ко ви ћем, Мар ком Не ди ћем, Ни ко лом 
Вуј чи ћем, Дра га ном Ха мо ви ћем, Ми ло ва ном Мар че ти ћем и, у по след ње 
вре ме, са Ле о ном Ко је ном.

8. Ми ло сав Те шић ни ка да ни је скри вао при су ство лич ног ис ку ства у 
сво јој по е зи ји. По то ме је он сли чан дво ји ци дру гих на ших ве ли ких пе сни ка 
кул ту ре, Ива ну В. Ла ли ћу и Бо ри сла ву Ра до ви ћу: пр ви од њих је го во рио да 
не ма без лич ног пе снич ког су бјек та, а дру ги за се бе, са ма ло ње му соп стве не 
иро ни је, твр ди да је ре а ли стич ки пе сник. Дру га чи је ре че но, пе сни ци не тре-
ба да бе же од се бе јер би у том слу ча ју гу би так увек би ти ве ћи од до бит ка. 
Уко ли ко је, на рав но, реч о ве ли ким пе сни ци ма.

До ста Те ши ће вих пе са ма за сно ва но је и на ем пи риј ским под сти ца ји ма. 
Кон крет ни до га ђа ји, као и ње го ви до жи вља ји (би ло да је био ак тер или по-
сма трач) угра ђе ни су у мно ге пе сме и ци клу се и њи хо во по зна ва ње мо же 
би ти ма кар и од по сред не ва жно сти за раз у ме ва ње по је ди нач них пе сма, па 
и ње го вог пе снич ког по ступ ка. 

Се ћа ње на бо ло ва ње од шар ла ха и ле че ње у ба ји но ба штин ској бол ни-
ци, где је у јед ној со би, под тем пе ра ту ром, ле жао са свом обо ле лом де цом 
из ра чан ског кра ја и ис точ не Бо сне (из оса ћан ског кра ја) пре не то је у пе сму 
Ба ји на Ба шта, бол ни ца. Пе сма Све ти Са ва: ура нак за сно ва на је у до бр ој 
ме ри на лич ном до жи вља ју из де тињ ства ка да је ње га и бра та отац кри шом 
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во дио на све то сав ску слу жбу у цр кву у Ро га чи ци. Ни су сме ли да иду пу тем, 
већ стран пу ти цом и по ред ре ке, те су мо кре обу ће до шли на ли тур ги ју. Пе-
че ње ра ки је пред ста вља ло је у пе сни ко вом де тињ ству је дан од нај ве се ли јих 
тре ну та ка, те ни шта од оно га о че му је пе вао у пе сми Ко тао, ве се ли ца ра
ки ја ни је из ми шље но.

Основ ни пе сни ков до жи вљај ма на сти ра Кру ше дол, ка да га је по чет ком 
осам де се тих го ди на по се тио у дру штву Ми ли це Ра до вић Те шић и Ди ми-
три ја Е. Сте фа но ви ћа, са чу ван је у трип ти ху Кру ше дол I–III (Ку пи но во).

Ко зна ка ко би из гле дао пе сни ков ци клус Ме то хи ја, ех (Кључ од ку ће) 
да он ни је са не ко ли ко ко ле га из Ин сти ту та за срп ски је зик (Ми тр ом Пе-
ши ка ном, Све то за ром Сти јо ви ћем, Гор да ном Јо ва но вић и Ми ли цом Ра до вић 
Те шић) кра јем осам де се тих го ди на бо ра вио не ко ли ко да на на Ко со ву и Ме-
то хи ји. Том при ли ком су об и шли Гра ча ни цу, Га зи ме стан, Пећ ку па три јар-
ши ју, Де ча не, Све те Ар хан ге ле, Ру гов ску кли су ру, а пе сник је још јед ном 
осе тио шта за срп ски на род зна чи ње го ва те мељ на зе мља и на слу тио апо ка-
лип тич не до га ђа је ко ји ће по том усле ди ти. Из ме ђу мно гих ути са ка, за у век 
му је остао у се ћа њу онај ка да се уми вао на ме то хиј ским Би стри ца ма. 

Дру же ње са по след њим сен тан дреј ским пле ми ћем Ди ми три јем Е. Сте-
фа но ви ћем, као и јед на по се та Сен тан дре ји сре ди ном осам де се тих го ди на, 
под ста кле су Те ши ћа да још јед ном са ста ви и ис пи та крај ње до ме те се о ба 
за ви чај них ра чан ских ка лу ђе ра. Та ко је на ста ла зби р ка Пре лест се ве ра, Круг 
ра чан ски, Ду на вом. У јед ном тре нут ку, док је ста јао на вр ху Ма гар че вог бре-
га (део Сен тан дре је), схва тио је да на све то мо ра усле ди ти не ка ква пе снич ка 
ре ак ци ја, ма ко ли ко му је то та да би ло ма гло ви то и нео д ре ђе но. Ни је остао 
рав но ду шан ни ка да је ви део у пор ти јед не сен тан дреј ске цр кве над гроб ни 
крст ис кле сан од окер мер ме ра: не што га је стре сло и тај стрес још жи ви у 
две ма сен тан дреј ским над гроб ним пе сма ма.

У ју ну 1998. го ди не, у ата ру азбу ко вач ког се ла До ња Љу бо ви ђа, Ми-
ло сав Те шић је на и шао на се ља ка Жи во ту Алим пи ћа и са њим за по чео 
раз го вор ко ји се по ла ко и нео сет но кре тао ка основ ним пи та њи ма о сми слу 
жи во та и по сто ја ња. Из це лог раз го во ра за пам тио је са мо Жи во ти ну за вр шну 
ре че ни цу ко ја је би ла и ко мен тар њи хо вог раз го во ра: Има не ка ва си о на. Та 
је ре че ни ца пе сни ка го ди на ма пра ти ла, док се ни је сми ри ла у пе сми у чи ји 
је на слов угра ђе на и об ја вље ној у Ус кр шњем до дат ку По ли ти ке, у апри лу 
2001. го ди не. Под сти цај за пе сму С кр стом сво јим по кр сту ви ди ка, ко ју 
чи ни де вет рон да, до био је пу ту ју ћи у ви ше на вра та по Азбу ко ви ци, где је 
ску пљао ди ја ле кат ску гра ђу и оно ма стич ку и дру гу лек си ку. (Ви де ти већ 
по ме ну ти по е тич ки текст Ка мен уга о ни у са зве жђу ку ку ре ка у збор ни ку 
Ми ло сав Те шић, пе сник).

Пр ви под сти цај за по е му Ка ло пе ра Пе ра пе сник је до био ка да је на 
Мај ским пе снич ким све ча но сти ма у част Де сан ке Мак си мо вић у Бран ко ви-
ни чуо ва љев ску во кал ну гру пу Раз ви го ре ка ко пе ва ову по зна ту об ред ну 
пе сму. По е ма је, на кон пр вог об ја вљи ва ња, до пи си ва на ви ше пу та. Под сти-
цај за до пи си ва ње XI II де ла („У Ва ље ву ле пом, у бол ни ци гра ду“), по све-
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ће ног по жр тво ва ним ле кар ка ма и бол ни чар ка ма у вре ме епи де ми је пе га вог 
ти фу са 1915. го ди не, пе сник је до био ка да је у дру штву ро ма но пи сца и при-
по ве да ча Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа у но вем бру 2015. го ди не по се тио рим ски 
ло ка ли тет Ани не у Ће ли ја ма (на ки ло ме тар од ушћа ре ке Љиг у Ко лу ба ру) 
и том при ли ком од ар хе о ло га Жељ ка Је жа до био ка та лог из ло жбе Ва ље во 
1914–1915. го ди не: град бол ни ца, ко ја се по во дом сто го ди шњи це рат них стра-
да ња то ком епи де ми је ти фу са одр жа ва ла у Ва ље ву. Срећ на окол ност је сте 
што је у XI де лу („По ли ва ди цва лој у за ум ну ме тву“) већ би ла уве де на 
На де жда Пе тро вић, и као сли кар ка и као ва љев ска бол ни чар ка („што кро-
шња ма сен чи и ’Ре сникʼ и ʼЖе тву’… / […] куд На де жда, се стра у ти фу сној 
дру жби…“), па су се но ве стро фе мо тив ски и ком по зи ци о но го то во ну жно 
на ста ви ле на прет ход не. Истог да на по се тио је и ло ка ли тет сред њо ве ков не 
цр кве са не кро по лом у се лу Ди ћи крај Љи га: био је то тре ну так ка да се за-
че ла по е ма Не кро по ла у Ди ћи ма се лу.

Ни су сви под сти ца ји кон крет но оме ђе ни. У јед ној од нај бо љих Те ши ће-
вих пе са ма Бла го бо жи је са др жан је кон цен трат свих ње го вих до жи вља ја 
ми хољ ског ле та; у по е ми Ro sa ca ni na угра ђе не су не ке од пе сни ко вих ин тим-
них дра ма ко је до нас до пи ру у за там ње ном и сим бо лич ном ви ду; у по е му 
Љу бо ви ђа ушла су, опет у са жет ку, ње го ва то по но ма стич ка тра га ња ко ја не 
пре ста ју да га уз бу ђу ју свих ових го ди на; у по е му Ко ло сен тан дреј ско сли-
ве не су у под јед на кој ме ри до дра ма тич них раз ме ра две пе сни ко ве са мо-
све сти – на ци о нал на и ин ди ви ду ал на. 

У Шљи ву срп ску ста ла су ње го ва ра на деч ја ис ку ства као и оп чи ње ност 
ње ним мно го стру ким при су ством и по јав ним об ли ци ма у на шем сва ко днев-
ном про сто ру, је зи ку и кул ту ри: од по је ди нач ног ста бла до воћ ња ка, пре ко 
пло да (си ро вог и су ше ног) до го то во мит ског об ре да пе че ња шљи во ви це: 

У срп ским култ ним рад ња ма шљи ва је има ла вид ну уло гу: под њом 
су се вр ши ла опе ла, са хра њи ва ла не кр ште на де ца; она се са ди ла по гро-
бљи ма; сма тра ла се и се но ви тим др ве том и др ве том с ма гиј ским мо ћи ма... 
Уо ста лом, ро ђен сам ме ђу шљи ва ма, са дио сам, тре сао и ку пио шљи ве, 
пе као и пио шљи во ви цу. Ми рис шљи ва у зре њу над ма шу је све ве штач ке 
ко зме тич ке и пар фи ме риј ске ми ри се. Пред из гле дом шљи во ве ср чи ке 
мо ра за ста ти сва ки сли кар и ва јар. Кад ује сен оте жа ју и по ви ју се под ро-
дом, шљи ве вас це лу Ср би ју пре тво ре у По мо нин воћ њак под мо дрим скулп-
ту ра ма. Све то мо гу би ти из во ри пе снич ког на дах ну ћа (Тешић 2015б: 13)

Шљи ва срп ска ис пе ва на је из уве ре ња да је реч о на ци о нал ној срп ској 
воћ ки кроз чи ју мо дри ну про си ја ва мно го од оно га што је смо: она по ста је 
сим бо лом чи та ве Ср би је, ње не про шло сти и мен та ли те та: се о ба („Гле дам: 
за су зу срп ских те ре на, / као у жал би, за ми чу брат ства –“), на ших нео д ме-
ре них на да („Ср би ја с ви са / ја гли ке бе ре с уне зве ре ња“; „ча шке тре зно ће, / 
ба чве пи јан ства чин су и свр ха / двој ног је дин ства“), ле по те, ма кар и тре-
нут не („Кап ни ми, троп но, труд на од зре ња, / по пут до бр о те ко јом се пра шта: 
/ ни је ми ла ко би ти сред вре ња / кад се рас ки пи с је се њих ба шта“). Да би, 
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при кра ју пе сме, воћ њак по стао храм и, нај пре мо дри ном пло да, под сти цај 
за за гле да ност у оно ве ће, ве чи то и оно стра но пла вет ни ло, у тај ну ро ђе ња 
и по сто ја ња („Дре мај, те жи но та мја на мо др ог: / ти ми се гри миз с Тај не ро-
ђе ња, / спо мен на со фру мо дри ла род ног“). Или, ка ко је пе вао још у Бла гу 
Бо жи јем: „Про сјак ти шљи ва, воћ ка не бе ска“.

Али, као што зна мо, Ми ло сав Те шић је гла су би ља до дао свој глас и 
пам ће ње сво је кул ту ре. За то се кроз шљи во ве пеј за же и мо дри ну не пре ста-
но по ма ља лик оно га ко ји пе ва и ње го ва уз не ми ре ност („Куд ли да по ђе овај 
ту ма рач, / с рас кр шћа ког ли ме се чев цвет му / та ба не пра ши“; „Ср би ја с 
ви са / ја гли ке бе ре с уне зве ре ња мо је јед ни не“, „че му се вра ћам из оту ђе ња, 
/ но се ћи кр пе сва ко јих пр ња“), ње го ва бла гост упр кос све оп штој лом но сти 
(„Шљи вов је ви дик раз гра нат, ши рок, / али и ло ман – го тов да кљок не. / С 
ње га се чо век, Бо жи ји при рок, / у на дах ну ћу, оти сне, проп не / у оза ре ње“), 
и, на кра ју пе сме, спрем ност на лич ну и ко лек тив ну жр тву („– Не ка се стра-
да: / ме ни по гла ви кр ши се, пр ска, / с кро шњом о не бу, шљи ва – а срп ска“). 

Оно од че га пе сма по ла зи мо же би ти пре о бли ко ва но или по ти сну то, 
али се ни ка да не гу би у до бр ој пе сми. А раз мак из ме ђу по чет ног под сти ца ја 
и за вр ше ног об ли ка пе сме ме ра је ве ли чи не јед ног пе сни ка. 

* * *

Ок то бра 2000. го ди не Ми ло сав Те шић је иза бран за до пи сног чла на Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти, а у но вем бру 2006. за ње ног ре дов ног чла на.
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A TREASURER OF LANGUAGE AND MEMORY –  
PERSONAL AND POETIC BIOGRAPHY OF MILOSAV TEŠIĆ

S u m m a r y

The paper observes important moments in the poet’s life and his activities: the rela-
tionship towards ancient heritage, watermills, herbs, skills of versification, national culture 
and national issues. It was done because of the belief that knowing all of that was of great 
significance for his poetry and poetics. Namely, Milosav Tešić never hid the presence of 
the personal experience in his poetry nor did he believe that poets should run from them-
selves because, in that case, the loss is always greater than the win: the poet can only write 
about what he is and what he knows. The starting point of the poem can be reshaped or 
suppressed, but never lost in a good poem. In that sense the indication of empirical motives 
is by no means a deduction of Tešić’s poetry to a kind of cause-effect relationship, but 
an intimation and observation of the spiritual core from which his poetry developed.
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МИ ТО ПО ЕТ СКИ ВРТ МИ ЛО СА ВА ТЕ ШИ ЋА*

„скло пљен бу квар биљ них успо ме на“
(Тешић 2015: 23)

У ра ду се ис ти че кон ти ну и ра но при су ство биљ ног све та у 
по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа, од пр ве по ет ске књи ге Ку пи но во (1986) 
све до књи ге Дар и коб (2006) у ко јој се по сти же хер ба ри јум ска кон-
ден за ци ја, од но сно вр ху не сва пре ђа шња про ми шља ња и фа сци ни-
ра ност биљ ним све том. Ука зу је се на са гла сје од но са чо век – би ље, 
ис так ну то исто вре ме но и у ау то по е тич ким тек сто ви ма, на ма гиј ско, 
ле ко ви то и зву ков но свој ство фи то ни ма уса гла ше но пе снич кој по-
е ти ци, што све до чи о по ви ше ној све сти све је дин ства и не рас ки ди-
во сти све то ва, о сим би о зи ко ја по ти ре осе ћај са мо до вољ но сти. 

Кључ не ре чи: биљ ни свет, ау то по е ти ка, тра ди ци о нал на кул-
ту ра, ма гиј ско-ри ту ал но свој ство, ле ко ви тост, ме ло ди о зност.

Биљ ни свет има ис так ну то ме сто у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа, на шта 
су до са да већ ука зи ва ли ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли про у ча ва њем ње-
го ве по е ти ке. Та ко по је ди ни ту ма чи ње го ве по е зи је твр де да Те шић „вр ло 
че сто и вр ло ра до пе ва о биљ ка ма, по ве зу ју ћи биљ ни свет са раз ли чи тим 
ви до ви ма сим бо ли ке“ (Микић 2016: 76), или га пак сма тра ју нај бо љим по-
зна ва о цем би ља у срп ској по е зи ји, про на ла зе ћи при том и ње го ве глав не 
пе снич ке уз о ре, пре све га Бран ка Миљ ко ви ћа, у чи јем ства ра ла штву свет 
би ља та ко ђе има ис так ну ту уло гу (в. Делић 2016: 30).1 

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

1 Ову те зу по твр ђу је и сам Те шић, ка да (у јед ном раз го во ру по све ће ном ње го вој по-
е ти ци) на бра ја име на мно го број них би ља ка од ко јих пра ви сво ју ле ко ви ту ра ки ју, ци ти ра-
ју ћи том при ли ком за вр шни стих пе сме Ла у да: Ле ко ви ти реч ник би ља у ува ли, чи је по ми-
ња ње у овом кон тек сту не сум њи во све до чи о то ме да је пре да ни чи та лац и по што ва лац 



И сам Те шић у по је ди ним ау то по е тич ким ко мен та ри ма об ја шња ва сим-
бо ли ку и функ ци ју би ља у сво јој по е зи ји:

Биљ ке су увек сим бол и увек ма сла чак мо же би ти јед нак ру жи... 
Мај чи на ду ши ца, ја бу ко вом цве ту! Али, то не тре ба схва ти ти као укра-
ша ва ње! Да би ре кли име јед не биљ ке у пе сми, мо ра те има ти до жи вљај 
те биљ ке. Не са мо ви зу ел ни! Од име на биљ ке мо же се ство ри ти пот пу-
но но ви свет. Биљ ке су до во ђе ње све та у не ку за јед нич ку тач ку све га 
жи вог, а у пе сми се то мо же.2 

То ком са ку пља ња оно ма стич ког ма те ри ја ла у азбу ко вач ком кра ју 1996. 
на стао је ау то по е тич ки есеј Ка мен уга о ни у са зве жђу ку ку ре ка у ко ји је 
Ми ло сав Те шић уткао де вет пе са ма у рон ду.3 Овај ци клус пе са ма упра во 
осве до ча ва кон ти ну и ра но при су ство биљ ног све та у Те ши ће вој по е зи ји као 
и ње го ву ва жно сти, још од пр ве књи ге Ку пи но во (1986). Из но ше ње под тек ста 
и ево ка ци је про це са кре и ра ња тих пе са ма, што мар ки ра њи хо ву по вла шће ну 
по зи ци ју, сва ка ко до при но си лак шем раз у ме ва њу њи хо вог зна че ња, а ујед но 
се под вла чи тран спо но ва ње естет ског и ле ко ви тог из ем пи риј ске ствар но сти 
у вер бал ну ма те ри ју чи ме се кре и ра но ви свет по е тич ки сми слен. 

Ту ма че ћи раз ло ге сво је оп чи ње но сти биљ ним све том и по себ ну вр сту 
од но са ко ји га ји пре ма биљ ка ма, Те шић сво ју по ве за ност са њи ма де фи ни ше 
као сво је вр сни ди ја лог: „За и ста се ме ђу би љем осе ћам као у дру штву до брих 
љу ди. Тру дим се да са њим и раз го ва рам. А по што сам се уда љио од не па-
тво ре не при ро де, а то зна чи и од сло бод ног жи во та би ља ка, ја ипак тај свет 
при зи вам у свој дом“ (јовановић 1995: 201).

И у сво јим се ћа њи ма на ра но де тињ ство Те шић про го ва ра о биљ ка ма, баш 
као што је то слу чај у опи су цвет ног вр та ко јим је био окру жен ње гов дом: 

Из над мо је род не ку ће по сто ји скро ман цвет њак, ко ји је кад сам тек 
по шао у шко лу за са ди ла мо ја мај ка. А у ње му: зим зе лен, ка ло пер, пе ру
ни ка, (по)вра тич (леп при мер за ети мо ло шку ма ги ју из фи то ни миј ског 
во ка бу ла ра). При се ћам се тра же ња де те ли не са че ти ри ли ста, ле пе за ба ве 
у ко јој ни сам имао на ро чи тог успе ха; се ћам се ки ти це су вог бо си о ка из над 
ка ди о ни це, из над кар ли це с мле ком; че сто ми до пи ре у се ћа ње крст од 
ле ско ви не4, ко ји сва ке го ди не уо чи Ђур ђев да на отац за де ва под кућ ну 
стре ху из над ула зних вра та (При ме ћу јем да у овом од го во ру че сто 

Миљ ко ви ће ве по е зи је. Осим пе снич ких узо ра на за сту пље ност ове те ме у ње го вој по е зи ји 
сва ка ко је ути ца ло и Те ши ће во про фе си о нал но ба вље ње бо та нич ком лек си ком, ко је под ра-
зу ме ва пом но иш чи та ва ње број них бо та нич ких при руч ни ка и књи га о би љу (в. јовановић 
1995: 201–203).

2 Ци ти ра но пре ма ин тер нет из да њу ин тер вјуа ко ји је во ђен по во дом до де љи ва ња на-
гра де Ме ша Се ли мо вић (<http://www.glas-jav no sti.co.rs>; 10. де цем бра 2017). 

3 Ка сни је се та гру па пе са ма об ја вљу је као пе ти ци клус (С кр стом сво јим по кр сту 
ви ди ка) пе снич ке књи ге Буб ња ли ца у пче ли ња ку (2001). 

4 На зи ве би ља мар ки ра ле ау тор ке.
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упо тре бља вам пред лог из над. Кад је реч о би љу, код ме не је све у по ло-
жа ју из над но сти) (јовановић 1995: 200).

Ве ћи на по ме ну тих би ља ка има по се бан ма гиј ски ста тус у срп ској тра-
дициoналној кул ту ри, те се сто га че сто упо тре бља ва ју у раз ли чи тим ри ту-
а ли ма (ле ска, бо си љак, по вра тич), или пак има ју по себ но ме сто у усме ној 
по е зи ји (ка ло пер, пе ру ни ка), те ни је слу чај но што су баш оне ве о ма при сут не 
и у Те ши ће вим по ет ским збир ка ма. 

Ме ђу свим на бро ја ним биљ ка ма по себ но се, због свог култ ног и ма гиј-
ског зна ча ја, из два ја бо си љак (Oci mum ba si li cum од лат. ba si li cum – цар ска 
тра ва), ко ји се увек са дио пре дру гих би ља ка: „На пр во ме сто сва ка ку ћа, 
ко ја има ба шту, по се је пр во бо си љак, па тек дру го цве ће“ (вељић 1902: 442), 
јер га наш на род сма тра „за нај моћ ни ју, све ту биљ ку, ко ју сва ка ку ћа тре ба 
да има“ (Туцаков 1965: 57). То ли ка ва жност бо сиљ ка за сно ва на је пре све га 
на ње го вом ка рак те ри стич ном ми ри су (в. раДенковић 1996: 214),5 због ког се 
упо тре бља вао као уни вер зал но сред ство за од бра ну и ис те ри ва ње не чи сте 
си ле та ко што су се њи ме ки ти ли љу ди, жи во ти ње, гра ђе ви не, пред ме ти за 
до ма ћу упо тре бу, хра на итд. (Чајкановић 1935: 4–10; уп. СМ: 46–47; СД 1: 
131–133; уСаЧёва 2008: 225–232), што по твр ђу ју и Те ши ће ва се ћа ња на ки ти цу 
су вог бо сиљ ка за де ну ту из над ка ди о ни це и кар ли це с мле ком у род ном до му. 
Сти хо ви пе сме Кућ но сун це и снегче до та ко ђе све до че о ве ри у ње го ву из ван-
ред ну за штит ну моћ: „Кроз бо си љак врх ко лев ке / зр ца ста кло пе тро леј ке“ 
(Тешић 1992: 97), као и о функ ци ји ове биљ ке у ри ту а ли ма око ро ђе ња де те-
та у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри. На и ме, по ро ди ље су пи ле во ду у ко јој 
је по то пљен бо си љак ко ји је узет са цр кве не ико не или убран/по све ћен на 
Кр стов дан да би се лак ше рас кр сти ле са пло дом, био је не из о ста ван у осве-
шта ној во ди ци (мо ли тва) ко ја се до но си ла из цр кве од мах по ро ђе њу де те та, 
ста вљао се у во ду у ко јој се ку па ло де те, али и у ко лев ку да би се са чу ва ло 
од злих очи ју и уро ка и да се не би пла ши ло (стра ши ло) у сну или се њи ме 
ка дио про стор око де те та да би се за шти ти ло од злих по ро ђај них де мо на 
(в. вујновић 2014: 102–106). Осим то га, бо си љак је био не из о ста ван и у дру гим 
об ре ди ма пре ла за – свад бе ном и по греб ном, што по твр ђу ју мно ги ет но граф ски 
из во ри. Још је Јо сиф Пан чић твр дио у сво јим ко мен та ри ма уз ову биљ ку да 
је нај о ми ље ни ја у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри:

Ова је биљ ка на шем на ро ду осим мно гих дру гих, ко је су ра ста ви-
ђе ни јег, цве та и ми ри са леп шег, нај ми ли ја, че му ће зар би ти узрок тај 
што бо си љак пра ћа Ср би на кроз све озбиљ ни је при ли ке у жи во ту, од 

5 У свест при зван ми рис би ља мо же нас пре не ти у езо те рич не пре де ле, из ме сти ти 
нас из над жи вот них тр ве ња у ле лу ја ву оа зу ле пог сна, ис ти че сам пе сник (Тешић 2004в: 
214). Ми о ми рис мај чи не ду ши це (Thymus serpyllum) у па стир ској ко ли би на чи ње ној по 
чо ве ко вој ме ри, ко ји Те шић те ма ти зу је у дру гом рон ду ци клу са С кр стом сво јим по кр сту 
ви ди ка, за хва та и са мог чо ве ка, те и он „сам за ми ри ше, искон ски чи сто, те по ми сли ло би 
се: чо век је ми рис, ство ре ње ли ше но те шких ми сли и муч них осе ћа ња“ (Тешић 1998: 280).
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ро ђе ња, где се мла ден цу ки та бо си о ка у осве ће ној во ди до уз гла вља 
ме ће, до смр ти, где му се стри на или бо ле ће ко је срод ни це ру ка струк 
бо си ка на гроб по са ди (ПанЧић 1868: 251).

На ве де на Пан чи ће ва за па жа ња ци ти ра и Те шић као мо то за Со нет ни 
трип тих бо си о ка из зби р ке Дар и коб, бу ду ћи да су утро стру ча ва њем овог 
пе снич ког об ли ка у ства ри сим бо лич но пред ста вље на три глав на об ре да 
пре ла за (ро ђе ње, свад ба и смрт). У пр вом со не ту пе ва о бо сиљ ку као култ-
ној биљ ци ко ја пра ти чо ве ка од ро ђе ња до смр ти:

„У зра ку су зи бо сиљ ко вац влат,
што скру њу је се с ко лев ке у гроб,
и плач но ро сан, а и сух и злат.“
(Тешић 2006: 45)

У на ред ном со не ту опе ван је ње гов ка рак те ри сти чан ми рис (бо си о ков 
дах), због ког је овај цвет имао глав ну уло гу у на род ној ма ги ји и култ ним 
рад ња ма, од но сно био не из о ста ван део по греб них, али и свад бе них об ре да6:

„са гроб них го зби и кроз свад бен слад,
уз укр шта је, рас тр о ши у прах,
те ште дро шкро пи уклет круг и страд“
(Тешић 2006: 46)

Пе ру ни ка је, по ред бо сиљ ка, би ла не ка да ве о ма рас про стра ње на биљ ка 
у на шим кра је ви ма, а су де ћи пре ма тврд ња ма Јо си фа Пан чи ћа, по сто ја ло је 
ви ше вр ста овог цве та и то као „ди вље по ка ме ња ри ма, шу ма ма, ре ђе ба ро-
ви тим ме сти ма; не ке се због ле пог, кад што ми ри са вог цве та и аро ма тич ног 
ко ре на са де у ба шча ма и по гро бљу“ (ПанЧић 1868: 154). Те шић јој та ко ђе 
да је по ча сно ме сто у сво јој по е зи ји, те су јој по све ће не не ке од нај ва жни јих 
ње го вих пе са ма и по е ма. Већ у јед ној од пр вих зби р ки ис ти че се пе сма Сент
ан дре ја, Іrіѕ flo ren ti na, чи ји се на слов као ре френ по на вља на кра ју сва ке 
стро фе. Мо то за ову пе сму пре у зи ма из По пи не пе сме Сен тан дре ја из зби р ке 
Ус прав на зе мља: „По ми ри са ла си цвет пе ру ни ке / За тво ри ла се у не бе ску 
кру ни цу / И за ћу та ла“. Сле де ћи овај по ет ски узор, Те шић та ко ђе до во ди 
град ко ји је од из у зет не исто риј ске ва жно сти за наш на род у ве зу са бе лом 
пе ру ни ком, цве том ко ји је био оми љен не са мо због сво је бо је не го и при јат-
ног ми ри са и ле ко ви то сти.7 При том Те шић у сти хо ви ма: „Да се ре чи ча мом 

6 „Бо си љак не гу је сва ка ку ћа, јер се сма тра да је то по све ће на биљ ка. Он се упо тре-
бља ва у жи во ту од ро ђе ња па до смр ти, а осим то га њи ме се ки те згра де, по све ће на ме ста, 
цр кве не утва ри, слав ски ко лач, сва тов ска бу кли ја, во ди ца ко ја се до не се де те ту са зна ме ња, 
ки ти се мр твац итд.“ (ПеТровић 1948: 333). 

7 Іrіѕ flo ren ti na ла тин ски је на зив за пе ру ни ку са „бе лим, ја ко ми ри сним цве том“, 
ко ја у на шем под не бљу обич но ра сте као ди вље цве ће, а њен ко рен се у на род ној ме ди ци ни 
ко ри стио као лек (в. ПанЧић 1868: 154).



не уча ме, / пе ру ни ко, гра ни с бал да хи на! / Сен тан дре ја, Іrіѕ flo ren ti na“ 
(Тешић 1996: 104) упо ре до на во ди и на род ни и на уч ни (ла тин ски) на зив за 
ову биљ ку, што је за пра во ње гов уо би ча је ни по ет ски ма нир, бу ду ћи да ова-
ко спо је ни они чи не „ба ја ли цу по себ не вр сте“ (в. јовановић 1995: 201).

У по е ми Ка ло пе ра Пе ра Те шић при зи ва мит ско зна че ње пе ру ни ке8, али 
и још јед ног оми ље ног цве та на ше усме не пе снич ке тра ди ци је – ка ло пе ра 
(Bal sa mi ta ma jor), ко ји је на ро чи то у се о ским ба шта ма че сто га јен „ра ди 
при јат ног ми ри са“ (ПанЧић 1868: 361).9 Без об зи ра на то да ли се за њу ве зу ју 
мит ске ко но та ци је или не, пе ру ни ка је сва ка ко је дан од оми ље них цве то ва 
у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри.10 Сим бо ли зу је жен ски прин цип и укло-
пље на је у об ре де ве за не за по што ва ње по кој ни ка, као и за култ род но сти 
и плод но сти (в. раДенковић 2013: 113). На ро чи то је би ла за сту пље на пла ва 
пе ру ни ка (лат. Iris ger ma ni ca) ко ја се, ка ко при ме ћу је наш чу ве ни бо та ни чар, 
ра до га ји по ба шта ма због ле по те и бо је свог цве та, али и ле ко ви тог ко ре на 
(ПанЧић 1868: 155). Раз ло ге то ли ке оми ље но сти пе ру ни ке, по ред већ по ме-
ну тих, ве ро ват но би тре ба ло по тра жи ти и у ма гиј ском свој ству ко је су јој 
при пи си ва ли, те су је „га ји ли по ба шта ма, али и по ви но гра ди ма, да би их 
за шти ти ла од гро ма“ (Чај ка но вић 1994/IV: 30).11 Упра во због то га у овој 
по е ми на ша ве ли ка пе сни ки ња – Де сан ка Мак си мо вић, пред ста вље на је 
ка ко „пла ву пе ру ни ку тра жи, / по укле том зна ку пра ши не и пле ве, / за све 
Маг да ле не и све Ге но ве ве“ (Тешић 2006: ).12 

8 Бу ду ћи да већ и на слов по е ме пре у зи ма из при пе ва јед не усме не об ред не пе сме, 
ко ји је при том про шао кроз про цес по ет ске тран сфор ма ци је, Те шић на овај на чин суп тил но 
у свест чи та ла ца при зи ва раз ли чи те сло је ве срп ске фол клор не тра ди ци је. Де таљ на ана ли-
за ове по е ме, као и исто ри јат ње ног на стан ка и по да ци о раз ли чи тим из да њи ма, те осврт 
на њен ми то ло шки, об ред ни и фол клор ни кон текст да ти су у ра ду: јовановић 2016.

9 Због та квог свој ства Те шић је по е ти зу је и у ре френ ском тро стру ком сти ху че твр тог 
рон да ци клу са Су бо та, лир ског спе ва Сед ми ца: „Ка ло пер-ду шом оди шу ми чув ства“ (Тешић 
2015: 36).

10 На осно ву овог при пе ва Чај ка но вић је за кљу чио да се ра ди о „ста рин ској и об ред ној 
пе сми“ и у том кон тек сту ус по ста вља ве зу пе ру ни ке са бо гом Пе ру ном (в. Чајкановић 1994/
IV: 30, 110). Ви ше о до са да шњим ту ма че њи ма по ве за но сти пе ру ни ке са овим пра сло вен ским 
бо жан ством в. у: Marjanić 2011; раДенковић 2013. 

11 Та ко и Тро ја но вић твр ди: „До пре 20–30 го ди на се о ске су де вој ке сву да по Ср би ји 
нај ви ше по ба шти ца ма га ји ле се лен (ми ло дух), пе ру ни ку и бо си љак. Ова три цве ћа ни кад 
ни су сме ла из о ста ти, јер су те сно ве за на за на род но ве ро ва ње“ (2008/I: 119). Слич на за па-
жа ња да та су и у не ким са вре ме ни јим ет но ло шким ис тра жи ва њи ма: „У та ков ском кра ју 
оми ље на укра сна биљ ка је пе ру ни ка. Има је код мно гих ку ћа, као и на гро бо ви ма. Обич но 
се др жи ра ди укра са, и мно ги ви ше не ве зу ју за њу ни ка ква ве ро ва ња. Али, још се мо же 
чу ти по не што. Та ко, не ки ка жу да и пе ру ни ка чу ва ку ћу [...] Не ки го во ре да је то ли ко ле ко-
ви та да би сва ко тре бао да је др жи“ (филиПовић 1972: 219).

12 На мо гућ ност ова квог ту ма че ња ука зу је и А. Јо ва но вић: „С мо ти вом пла ве пе ру ни
ке, у окру же њу бо га Пе ру на, она као да уче ству је у пе ва њу древ ног об ре да, са тра же њем 
по ми ло ва ња при кљу чу је се пе снич ком су бјек ту са свим сво јим ју на ки ња ма, ко је раз у ме и 
бра ни“ (јовановић 2016: 554).
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У ри ту а ли ма за шти те од гро ма исту функ ци ју има ла је и ле ска, од ко је 
су се пра ви ли кр сти ћи, што и Те шић по ми ње у сво јим ка зи ва њи ма о оцу, 
ко ји их је сва ке го ди не уо чи Ђур ђев да на за де вао под кућ ну стре ху из над 
ула зних вра та или пред олу ју уде вао у за о бљен врх сто га се на: „Кад је за-
вр шио ри ту ал ну рад њу, пре кр стио се и по ла ко се низ ко но пац спу стио са 
се на“ (јовановић 1995: 200‒201). О рас про стра ње но сти овог оби ча ја у на шој 
тра ди ци о нал ној кул ту ри све до че и ста ри ји ет но граф ски за пи си, по пут сле-
де ћег: „Уо чи Ђур ђе ва дне гра де се кр сто ви од ле ско ва пру ћа, па се ме ћу на 
ку ће, у ба ште, у њи ве и усе ве, на згра де, па и на свињ це, на ста но ве, да не би 
пре ко ле та град ту као усе ве“ (Милићевић 1894: 117). По твр де о уко ре ње но-
сти на ве де них ве ро ва ња о по себ ној ве зи ле ске и гро ма на во ди и Чај ка но вић 
(в. Чајкановић 1994/IV: 137) и она су од дав ни на за јед нич ка свим сло вен ским 
на ро ди ма (в. агаПкина 1998: 185–186).13

По ред за шти те од гро ма, ле ска се упо тре бља ва и у ис це ли тељ ским ри-
ту а ли ма или се њен плод но си уши вен у оде ћи као амај ли ја, а ле ско ва ши бљи-
ка има из ван ред ну ма гиј ску моћ јер се сма тра све тим др ве том и због то га 
се ве ру је да се по мо ћу ње мо же уни шти ти сва ка де мон ска си ла (в. Чајкановић 
1994/IV: 137–139). С дру ге стра не, у тра ди ци о нал ној кул ту ри она мо же би ти 
у ве зи и са хтон ским све том, што се огле да у ве ро ва њи ма да упра во ис под 
ње оби та ва зми ја ко ја је го спо дар бла га или по зна је тај ну не му штог је зи ка. 
Та ко је у сти хо ви ма пе сме Кло кочпо ток: „Вир на пли ћак. Ша ка пе ска, / 
Ми лу је се с гу јом ле ска“ (Тешић 2010: 17), Те шић „пре ра дио сли ку из усме-
ног пре да ња о ље ско вој ме ли“ (СаМарџија 2016: 441), пре ма ко јем се ис под 
ле ске на ко јој ра сте име ла на ла зи „гу ја с дра гим ка ме ном на гла ви или још 
Бог зна ка ко во дру го бла го по ред ње“ (караџић 1867: 317). Пре ма дру гим 
за бе ле же ним ве ро ва њи ма, на ро чи ту спо соб ност раз у ме ва ња не му штог је-
зи ка има бе ла зми ја ко ја бо ра ви ис под ле ске: уко ли ко би је чо век ис пе као и 
ста вио ко ма дић ње ног ме са у уста, раз у мео би го вор жи во ти ња, а уко ли ко 
би по јео ње но ср це и оти шао на ли ва ду, у том слу ча ју би му сва ка тра ва 
„ka zi va la od ka ko va je li je ka“ (Hirc 1896: 10), што Те шић вр ло је згро ви то опи-
су је у сти хо ви ма пе сме „Зви жди ко са и ци ли че брус“: „Чу је зми ја – а не чу је 
кмет – / где жу бо ри чар ног би ља сплет“ (Тешић 1993: 46).

При пад ност ле ске обла сти оно стра ног огле да се у ње ној по ве за но сти 
са за гроб ним све том (в. агаПкина 1998: 188), о че му екс пли цит но ка зу ју и 
сти хо ви пе сме Шу мор ле ско вог че ста ра у ко ји ма се опи су је пеј заж гро бља: 

13 Осим пе ру ни ке и ле ске, пре ма на род ном ве ро ва њу, чу вар ку ћа та ко ђе бра ни ку ћу 
од гро ма и уоп ште од сва ке не сре ће (в. Чајкановић 1994/IV: 215, 255), као што ка зу ју и сти-
хо ви пе сме „Ме то хи ја, кућ но сле ме“: „Чу вар ку ћа с цре па си не / За ми ри ши, ру зма ри не“ (Тешић 
1992: 27), у ко ји ма се ње на ма гиј ска моћ удру жу је са ру зма ри ном, ко ји је сма тран за „јак 
утук про тив де мо на због свог ја ког ми ри са, ана ло ган бо сиљ ку“ (Чајкановић 1994/IV: 181). 
О за шти ти до ма по мо ћу ње пе ва и у Со не ту чу вар ку ће (Тешић 2006: 31). У јед ној усме ној 
лир ској пе сми, ко ја је из во ђе на у част до ма ћи на на мо би при ли ком же тве, ис ти че се упра во 
ова ње на функ ци ја: „У до му му до бро би ло, / А на ку ћи чу вар ку ћа; / Чу ва ла га бож ја ма ти 
/ Од не во ље и бо ле сти, / Од зла сва ког и на па сти!“ (риСТић 1873: 17, бр. 7).
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„Под бр шља ном ду ша, кроз вре же ти хо те,
у окру гу гро бља, куд ле ске шу мо ре [...]“
(Тешић 2006: 65)

У тој ти ши ни чу је се са мо звук ли шћа ле ске у ко јем од зва ња ју зву ци 
опла ки ва ња по кој ни ка: 

„Шу мо рит је пре вод шу мо ре ња ле ски:
из тму ше че ста ра у ње му ро мо не
дво је ни це ту ге и плач, као жен ски,
с ђер да ним су за што ка пљу и зво не.“ 
(Тешић 2006: 65)

Ау то по е тич ки текст о пр вом рон ду у есе ју Ка мен уга о ни у са зве жђу 
ку ку ре ка ука зу је упра во на ма гиј ско-звуч ни по тен ци јал ле ске ко јим се раз-
ми чу ме ђе и ко ји вра ћа склад и хар мо ни за ци ју пре де ла ду ше. До зи ва ње по-
је ди ног ра зло жно ода бра ног би ља за до би ја функ ци ју ду шев не ре па ра ци је.14

„При др жи, ле ско, ду шев но рас пе ће:
..........................................................
у ду шин по нор утре пе ри иву:“
(Тешић 1998: 277)

По зна то је да је ле ско ва мла ди ца ши бљи ка жи во та, опо ра вља и пре но-
си сна гу; са ма реч је по ети мо ло ги ји срод на ле ку.15 По што се ле ска сма тра 
све тим др ве том, у не ким кра је ви ма је зо ву бо жи јом се стри цом, а на ро чи то 
се це ни јед но го ди шња ле ско ва мла ди ца – ље то раст. Њо ме се у не ким кра-
је ви ма при че шћу ју на Ус крс, а ра ши ре но је и ве ро ва ње да јој се те жак гре-
шник мо же ис по ве ди ти, те да ће му она опр о сти ти гре хе. Уз све то, уко ли ко 
би се у ку ћи до го ди ло не ко зло, сви уку ћа ни би три пут оби ла зи ли око ње ног 

14 „Ка ко би ло да би ло, тек сам и ја, при ти снут и ства ра лач ким и ко је ка квим дру гим 
не во ља ма, осе тио по тре бу за рас те ре ће њем, за пре ба ци ва њем ма кар и де ла те ре та, исто-
вре ме но дра гог и те шко сно шљи вог, у не што што мо же за тре ну так да при гр ли ду шу, да 
јој про чи сти упр ља ни сјај. За та кав чин као нај по год ни ји учи нио ми се фо нет ски склоп 
фи то ни ма ле ска (Corylus avel la na), ве ро ват но и због култ но-ма гиј ског деј ства те биљ ке, 
мо жда и због ме ло диј ске ле ко ви то сти ње ног ије кав ског ли ка ли је ска. Та ко се ду ша рас пе-
ча ти ла и за ле лу ја ла из над ру шне и рас кли ма не те ле сно сти, али и за ва пи ла је – те је за то 
при зва на и ива (Sa lix car pea), чи ји су ме кот ни фо не ти зам и флу ид ни ва пај (В из ме ђу И и А), 
ре флек си че жње за склад ним тем бром ду ши ног ин стру мен та, не по пра вљи во, гле да но из 
људ ске по зи ци је, окр ње ног и ра шти мо ва ног. Мо жда је, дру га чи је по сма тра но, на при мер 
про зо диј ски, ива јед но од биљ них по чи ва ли шта ду ши них, [...] – ода кле она, про зрач на и 
крх ка, у сво ју из гна нич ку зр цал ност, а да ле ко из над на ше ни ско сти и уни же ња, ста че, ре-
ци мо, ру ме ни ло с пла ни не Ме двед ник“ (Тешић 1998: 277).

15 Ле ска се упо тре бља ва ла као лек; уо чи Ђур ђев да на бра ли су гран чи це ле ске, гра ба 
и хра ста, ко је су по та па ли у во ду ко ја је узе та ис под мли на и ко ри сти ли за ле че ње и за шти ту 
од уро ка јер „li je ska li je či, gra bić gra bi, ras tić ra ste ...“ (Kulišić 1939: 49‒51).



ста бла, мо ле ћи Бо га за по моћ (Kulišić 1939: 48, 59; Чајкановић 1994/IV: 138, 
140). Уз њу се због апо тро пај ске сна ге при зи ва и ива (в. Чајкановић 1994/
IV: 90). 

По ред то га што се ле ска сма тра све том, због чи ње ни це да ра сте као 
ди вља (са мо ни кла) биљ ка мо же би ти и ме сто на ко јем оби та ва ју де мон ска 
би ћа, углав ном жен ска (в. агаПкина 1998: 184), што се по твр ђу је и у ве ро ва-
њу да „на ле ско ве гра не ра до се да ју ви ле“ (Чајкановић 1994/IV: 140). Од јек 
ових ве ро ва ња пре по зна је мо у пе сми Ма ла со ба, ис тје ри ва ње стра ве16 у 
ко јој Те шић тран спо ну је текст усме не ба сме про тив стра ха:

„Ба ја ли ца за ба је: Ко шу ти це, устук ни:
че ка ју те сва то ви и о тр ну врп чи це
у шу мар ку ље ско вом, гдје сви је тле че шље ви
Кроз ви лин ске ма ка зе [...]“
(Тешић 1992: 115) 

Ле сков шу ма рак ко ји се по ми ње у на ве де ним сти хо ви ма, мо гао би се 
ту ма чи ти и као хтон ски про стор у ко ји се ода гна ва ју де мо ни бо ле сти, што 
је уо би ча јен по сту пак у ба ја лич кој прак си.17 Мо тив сла ња бо ле сти (ко јој се 
те па та ко што се уме сто ње ног пра вог на зи ва упо тре бља ва еу фе ми зам)18 не 
би ли се на тај на чин одо бро во љи ла да иза ђе из те ла обо ле лог и оде на „свад-
бу“ на ко јој ће до би ти то бо жње да ро ве.19 У ис тој пе сми ба ја ли ца упо тре-
бља ва још и по вра тич и ви но ву ло зу, ко ја та ко ђе има у на род ној ме ди ци ни 
ва жну уло гу (в. Чајкановић 1994/IV: 57). Чи тав по сту пак ба ја ња пред ста вљен 
је ве о ма де таљ но:20 

16 Ис тје ри ва ње стра ве је по сту пак ба ја ња про тив стра ха, нпр. од не ке жи во ти ње, 
али узрок стра ха мо же би ти и су срет са не чи стом си лом или он мо же и да се на пра ти – по-
ша ље по ве тру (раДенковић 1982: 427–429). Нај че шће од ње обо ле ва ју ма ла де ца, а за пи си-
ва чи ба сми ма ни фе ста ци је ове бо ле сти опи су ју углав ном на сле де ћи на чин: „Кад се де те 
од че га пре стра ви па се у сну тр за“ (МиоДраговић 2009: 201). 

17 Те ра ње бо ле сти на др во ту ма чи се као „ре флекс древ них пред ста ва о др ве ту све та, 
у чи јем ко ре ну су се на ла зи ла хтон ска би ћа“ ко ји ма при па да и не чи ста си ла ко ја ју је иза-
зва ла (раДенковић 1996: 73).

18 Ово осо ба ко ја ба је чи ни да не би увре ди ла бо лест, што би за по сле ди цу има ло да 
се она на љу ти на бо ле сни ка и по том га уни шти (Туцаков 1965: 49).

19 Из ле че ње је пред ста вља но као вен ча ње бо ле сти са др ве том (в. уСаЧёва 2008: 
288‒289), као што је ја сно из ре че но у сле де ћем при ме ру: „Во шта ну све ћу за ле пе уве че за 
вр бу. Ту око вр бе окре ћу бо ле сни ка и ба ја њем ски да ју гро зни цу са бо ле сни ка и вен ча ва ју 
бо лест за вр бу – да га ви ше не хва та“ (бушеТић 1911: 542, бр. 23). Ина че, свад бе ни код ве о ма 
је при су тан у ба сма ма, и то као сред ство оства ри ва ња ма гиј ске за шти те. Ви ше о то ме в. у: 
VuKManoVić 2012.

20 Ба ја ње про тив стра ве обич но се из во ди као у сле де ћем при ме ру: „Ако се де те од 
че га пре па ло, те је страв но, зо ву ба ја ли цу те му пре ва ру је стра ву на лон чић: у лон чић зе-
мљан на спе та зе во де и мет не ма ло страв не тра ве и хле ба па при ста ви уз ва тру да про ври. 
Он да узме теп си ју, нож и ка ши ке па над не сав ши теп си ју над гла ву де ти њу пре вр не у њој 
лон чић с во дом и мет не на њ нож и ка ши ку уна крс. Ако ло нац сву во ду с теп си је по пи је, 
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„Ба ца ло нац кљу ко ве: ку ља па ра со би цом.
Раз ми ле се страв чи ћи: дво ји, тро ји, че тво ри.
Ока ди ме, мај чи це, по вра ти чем, ло зи цом ...“ 
(Тешић 1992: 115)

За по вра тич (ta na ce tum vul ga re) Те шић при ме ћу је да пред ста вља „леп 
при мер за ети мо ло шку ма ги ју из фи то ни миј ског во ка бу ла ра“ (јовановић 
1995: 200), што по твр ђу ју и ди ја лек тал ни на зи ви за ову биљ ку (вра ти же ља, 
вра тик, вра ти ка, вра тић, вра тич, вра тиш, обра тич, обра тиш, по врат, 
по вра та, по вра тић итд.), а сви су обра зо ва ни од ко ре на са зна че њем окре
та ти се / (по)вра ћа ти се (колоСова 2011: 176), те га због то га сма тра ју 
сред ством ко је „ма гич ним на чи ном вра ћа не што на ста ро ста ње, ко је је 
ту ђим враџ би на ма би ло по ре ме ће но“ (Чајкановић 1994/IV: 59). У тек сту 
јед не ба сме вра тич се при ка зу је као биљ ка ко ја има функ ци ју да од вра ћа 
све де мон ске си ле од чо ве ка: „А вра ти ка да од вр не, / Од сва ка зла, од сва ка 
на пра та“ (Туцаков 1965: 41–42). По врат се бе ре на Би ља ни пе так, јер се 
убра ја ме ђу „тра ве за здра вље љу ди и сто ке“ (грбић 1909: 57), углав ном ра-
сте као са мо ни кла биљ ка, али се и са ди, на ро чи то у се о ским ба шта ма (в. 
ПанЧић 1868: 361).

По сту пак ба ја ња по мо ћу по вра ти ча опи сан је и у пе сми Бро ја ни ца:

„Пр шти жар:
Цр вен, сушт

Сте ре врач 
лан и без;
у жа рач 
стре се слез

Вр ти прст 
кон чић црн
уна крст

Треп не Знич:
трн у трн:
по вра тич“ 
(Тешић 1992: 59) 

У ци ти ра ним сти хо ви ма по ми ње још и бе ли слез (alt ha ea of fi ci na lis), 
ко ји је у на род ној ме ди ци ни ва жио за јед но од нај по пу лар ни јих сред ста ва 
од го то во свих бо ле сти: ка шља, на зе ба, гру до бо ље, про ба ди, сто ма ка, за тво-

он да је де те страв но, и по мо ћи ће му се пре ва ри ва њем стра ве“ (МиоДраговић 2009: 202). 
Ка ђе ње се вр ши ло та ко што се ма ши ца пр во за гре је на ва три и он да се га си страх та ко што 
се зе мља на по су да (па ни ца) на пу ње на во дом ста ви из над гла ве бо ле сни ка. По том се уси ја-
на ма ши ца по то пи на гло у во ду и бо ле сник уди ше па ру, а на кон то га се на ма ши цу ста ви 
ма ло ле ко ви те тра ве и уди ше дим ко ји се на овај на чин ства ра (Туцаков 1965: 18‒19).
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ра, шар ла ха итд., а на ро чи ту сна гу има ако је убран на Би ља ни пе так, Ђур-
ђев дан и у Ме ђу дне ви це (в. Чајкановић 1994/IV: 28‒29). Те шић пе ва о још 
јед ној биљ ци ко ја је сма тра на за вр ло мо ћан утук про тив свих злих де мо на, 
а то је трн (тр ње или дра ча, dip sa cus). Ова кав по сту пак за сно ван је на уко-
ре ње ном ве ро ва њу да де мон ске си ле не мо гу да про ђу кроз тр ње, јер ће их 
оно за др жа ти, али исто та ко мо же и да их при ву че и ве же за се бе и про тив 
њи хо ве во ље (Чајкановић 1936: 125‒127; 1994/IV: 200‒201).

По ма гиј ској функ ци ји тр ну је сро дан глог, ко ји је нај моћ ни ји апо тро-
па јон про тив злих, про тив вам пи ра, ве шти ца и злих де мо на уоп ште (Чај
кановић 1994/IV: 65‒69).21 У мно гим ба сма ма по ми њу се обе биљ ке, та ко што 
се њи ма пла ши бо лест: пре ти се де мон ском би ћу да иза ђе из те ла обо ле лог или 
ће га ба ја ли ца оте ра ти „оштрим ко са ма, гво зде ним ви ла ма, гло го вим ко цем“ 
(МијаТовић 1909: 316), или се опо ми њу да им ни је ме сто у овом све ту: „Туј 
је тр но ви то, туј је гло го ви то“ (раДенковић 1982: 109, 286, 188, 412); ба ја ли ца 
од ве де бо ле сни ка на бу њи ште и ту пре ти де мо ну: „Одав де да идеш; ов де ти 
је ме сто опо га ње но бе ло лу ко ви ном, ко ко ши њом по га ни и ча ђа вом сла мом. 
Ту је и тр ње гло го во“ (Милићевић 1894: 284), али мо же да се при ме ни и су-
прот но, те да се де мон ске си ле ша љу на гло го во тр ње ка ко би их оно ве за ло 
за се бе и та ко за у ста ви ло: „Туј се ди те на цр но тр ње, / На цр но тр ње гло го во“ 
(раДенковић 1982: 82‒83, бр. 114). У За пев ци цр ног гло га Те шић алу ди ра на 
ову дво стру кост гло го вог тр ња: 

„Не зна нац је дан тек сам трн,
а слу жбу тра јем као глог,
цр кве њак убог, кро шњом црн.“
(Тешић 2006: 61)

У пе сми Љу бо ви ђа Љу бо ви ђе пе ва о за штит ној мо ћи гло га, ко ји се у 
ди вљем про сто ру го ре и опа сном ноћ ном вре ме ну је ди ни су прот ста вља де-
мон ским би ћи ма: 

„Глог раз дра жен ме се чи ном
у цве та њу гу би па мет: 
ди вља ју ћи по об зо ру,
гло го сло ви, пла ши авет
и сме ја њем кр ши го ру“
(Тешић 1992: 54)

Иста ве ро ва ња при сут на су у пе сми Сви ле у ва, Ко це ље ва: „Од уро ка глог 
ме чу ва“ (Тешић 1993: 37), бу ду ћи да су се од ње га за и ста пра ви ли кр сти ћи 
ко је су, на ро чи то де ца и мла де осо бе, но си ли око вра та као амај ли ју ра ди 
за шти те од злих очи ју, или су се ки ти ли ње го вим гран чи ца ма, уши ва ли га 

21 До ду ше, у по је ди ним пе сма ма, као што је нпр. Ди вља ку ћа (Тешић 1992: 101) уоч љи-
во је „из вр та ње тра ди ци о нал не функ ци је од за штит не у угро жа ва ју ће“ тр но ви тих би ља ка 
(в. Пешикан-љушТановић 2016: 516–517).
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у по јас или су тр ње гло га му шкар ци за де ва ли за ка пу, а де вој ке упли та ле у 
ки ке. Од цр ног гло га су се пра ви ли и раз ли чи ти пред ме ти: штап или ко лац 
ко ји су но ћу но си ли чо ба ни због ве шти ца, нож чи је су ко ри це на пра вље не 
од гло га но сио се за по ја сом итд. (ПеТровић 1938: 134‒135). Уко ли ко је бо-
лест већ на сту пи ла, нпр. ако се бо ле сник не где на ме рио на ви ли но ко ло, 
он да се ви ла ма но се здра ви це у глу во до ба но ћи и оста вља ју ис под не ког 
гло га у по љу (Милошевић 1936: 49). Ве ро ва ло се и да спа ва ње под цр ним 
гло гом ле чи мно ге бо ле сти, по го то во од у зе тост, не мост, не кон тро ли са но 
мо кре ње код де це: „Кад у чо ве ка уђе стра ва, спа ва њем под цр ним гло гом 
она се ис те ру је из те ла“, а бо ло ви у ру ка ма и но га ма ле че се та ко што се 
обо ле ли уд три пут тре сне о глог са ре чи ма: „Улог, глог; улог, глог, улог, нек 
оста не бо ља код те бе!“ (ПеТровић 1938: 135‒136).

Гло гов трн ко ри стио се и као глав но сред ство од бра не од вам пи ра: 
пре вен тив но се за ба дао по кој ни ку у пу пак (Чајкановић 1994/IV: 66; Мили
ћевић 1894: 345) или под ко жу због ве ро ва ња да се, пре не го што се по вам-
пи ри и уста не из гро ба, мо ра на ду ти, а уба да њем тр на се то спре ча ва. Уко-
ли ко се по вам пи ри, та кав по кој ник се про ба дао у гро бу гло го вим ко цем 
(ЂорЂевић 1953: 188-190, 207‒210). Вук је за бе ле жио и по сло ви цу: „На пу ту 
му броћ (и гло го во тр ње)! Ва ља да се то нај при је го во ри ло вам пи ру, јер за 
ње га ка жу да се бо ји гло го ва тр ња; а сад се го во ри за свакoга ко га ни је су 
ра ди да до ђе“ (караџић 1849: бр. 3240). Уко ли ко вам пир ипак до ђе, ве ру је 
се да га тре ба по сла ти у во ду да се уда ви, или у го ру где ће се, ако на и ђе на 
тр ње, убо сти и он да се „спи ти о ше“, тј. „уги не на зе мљи у ви ду пих ти ја“ 
(СТанојевић 1913: 38, уп. Пе тро вић 1938: 136). У пе сми Са ва но вић Те шић 
ис ти че упра во та кво свој ство гло го вог тр на: „Ис тр ни се, тр ни но, и раз бу цај 
мје ши ну / пот при ште ној пих ти ји“ (Тешић 1992: 78).

Иа ко у на шим кра је ви ма по сто је две вр сте гло га – бе ли и цр ни, сва 
опи са на апо тро пеј ска свој ства при пи су ју се углав ном цр ном, ма да Чај ка-
но вић твр ди да се за оба ве зу ју иста ве ро ва ња (Чајкановић 1994/4: 65). Те шић 
у сти хо ви ма пе сме Кру ше дол I та ко ђе по ми ње ову биљ ку као ма гиј ско сред-
ство ода гна ва ња не чи сте си ле:

„Ки тим ре вер бе лим гло гом // 
Раз гр ће се мрак пред Бо гом“ 
(Тешић 1993: 28)

У Со не ту бе лог гло га ис ти че по себ но ње го ву бо ју, ко ја се у тра ди ци-
о нал ној кул ту ри по ве зу је са све тло шћу и чи сто том (раДенковић 1996: 281-
282), те се због то га по ре ди са бе лим кри ном:

„У ме ђи – бео – те чем бе ли крин,
Ве сел ник ве дар – доц кан ли сам ран!
Да бла жим жа лост, дар је мој – и чин,
а удес тр пим умом бо ден, сткан.“
(Тешић 2006: 25)
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Овим бо дљи ка вим биљ ка ма сли чан је по мно гим ка рак те ри сти ка ма и 
дрен, ко ји та ко ђе ра сте по обо ди ма – из ме ђу по ља и шу ма, и то у об ли ку 
гр ма (као ле ска и ши пак), има цр вен плод (по то ме је сли чан гло гу), а и ста-
бло му је сме ђе-цр ве но (раДенковић 1996: 203). За дрен се ве ру је да има 
из ван ред ну спа со но сну сна гу и да пред ста вља „ин кар на ци ју здра вља“ (Чај
кановић 1994/4: 78), а осим то га сма тран је још и сим бо лом сна ге и мла до сти 
за то што ра но цве та, као и због ја чи не/твр до ће ста бла и ње го ве ду го веч но-
сти (СД 2: 492). За цве та ње дре на ве за не су по себ не ри ту ал не рад ње ко је су 
се сво ди ле на из го ва ра ње сле де ћег тек ста: „Ја ви дех зе лен дрен, / Пре да јем 
ти мој дрем, / Да дре маш за ме не / И за те бе / За го ди ну да на!“ (ПеТровић 
1948: 333, уп. караџић 1849: бр. 1769). У Со не ту дре на пред цве та ње већ у 
на сло ву алу ди ра се на ово ње го во свој ство и тра ди ци о нал на ве ро ва ња по-
ве за на с тим: „јер цеп тав нерв сам иза гнан у пуп – / а ниг де скра ска да се 
скра си створ, // ни от куд би ло да из ми ли брат, / да го нич го њен, жив чан 
дрх тај – прут, / не ис тре пе рим, ра зр ок-бо ја мат / кад до све тлу ца кроз шу ма рак 
сут“ (Тешић 2006: 23). По мо ћу дре на вр ше не су и дру ге рад ње у ци љу пре-
но ше ња ње го ве ма гиј ске сна ге на љу де, по пут при че шћи ва ња ње го вим гран-
чи ца ма, ли сто ви ма, пу пољ ци ма или пло до ви ма о раз ли чи тим го ди шњим 
пра зни ци ма (ПеТровић 2014: 74-76), а био је уо би ча јен и по сту пак ри ту ал ног 
ши ба ња ње го вим гран чи ца ма или ки ће ња до мо ва њи ма (анТонијевић 1971: 
185), као што све до чи и је дан стих пе сме „Кућ не ду ше ми рис“: „За зр ца лом 
гран чи ца од дрен ка“ (Тешић 1992: 98).

Ри ту ал ној упо тре би би ља по све ће на је и чи та ва јед на пе сма – Ли ле, ноћ 
пе тров ска чи ји је мо то за пра во део ши рег опи са овог оби ча ја ко ји је за бе-
ле жио Ми лан Ђ. Ми ли ће вић у свом нај зна чај ни јем ет но граф ском спи су – 
Жи вот Ср ба се ља ка:

Уо чи Пе тр о ва дне (...) чо ба ни па ле бре зо ве ли ле. По што за тво ре 
сто ку, они се ис ку пе, за па ле ли ле, и иду по ку ћа ма, те ју ре же не да им 
из не су што за је ло и пи ће. Ко ја не ће, не го по бег не, ју ре је чак у са му 
згра ду. Та ко су мно ге ку ће за па ље не и са го ре ле. Ле по је испре ма се бе 
гле да ти ове бук ти ње на ве др ој но ћи (Милићевић 1894: 134).22

Осим што је ба ца ју у вис око то ро ва, не где су још и ло жи ли огањ ко ји 
би по том пре ска ка ли, као што је и опи са но у сти хо ви ма: 

„За бук ћи те ли ли це,
вре лом смо лом кап ни те! – (за о бљу јем иви це,
дје љем ср чом не про зир.) – Хо па-хо па, хо пац-ха х:
плам са ко ра бре зо ва [...]“
(Тешић 1993: 146)

22 „Ли ла је бре зо ва или тре шње ва ко ра, ко ја се огу ли и осу ши; по сле се мет не у про-
цеп и на чи ни као ка ква ки та, па се он да упа ли“ (Милићевић 1894: 133). Оби чај се вр ши 
углав ном пред Ве ли ке По кла де и од Иван да на па до Пе тров да на; не где на Спа сов дан и Ђур-
ђев дан (ПеТровић 1927: 17).
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Че сто су се ли ле па ли ле и по бр ди ма, да би се мо гле ви де ти и из да ле-
ка (Милићевић 1894: 133). Ва тра и бук ти ње па ле се око до ма и при вред них 
згра да, у се лу и око ње га, и то јав но и уз ви ку, на осно ву че га се у до са да шњим 
ис тра жи ва њи ма за кљу чу је да су ли ле по крет не ва тре, ко ји ма се те жи да се 
на пра ви ча роб ни круг пре ко ко га не мо гу да пре ђу зла би ћа (ПеТровић 1927: 
16), што је екс пли цит но из ре че но и у сти хо ви ма: „Ли лај, ли лај, ли лај ко – тје-
рај ву ка, мор ни цу / пре ко па сјег ска ка ла!“ (Тешић 1993: 146). Ма гиј ски циљ 
па ље ња ли ла био је и под сти ца ње све оп ште плод но сти: да ро де жи та, да 
бу ду на пред не пче ле и да ро ди во ће, јер ће, по на род ном ве ро ва њу, њи ве и 
воћ ња ци ко ји су очи шће ни ди мом об ред не ва тре, до не ти род (в. ПеТровић 
1927: 16). Због то га су са њи ма три пут оби ла зи ли око то ро ва и обо ра, а при-
том се из го ва рао и ри ту ал ни текст: „Ли ла го ри, жи то ро ди!“ – на кон че га 
су их оста вља ли по бо де не у вра та од то ра да до го ре (в. Пе тро вић 1948: 250). 
У пе сми је ова ма гиј ска фор му ла из ра же на у сти хо ви ма: „Го ри, ли ло, род-
ни је / пше ни ца ће кла са ти!“ (Тешић 1993: 146). 

*

„Да не ве ру јем у моћ би ља ка, ја не бих биљ ке у по е зи ји ни по ми њао“ 
из но си пе сник при ма ју ћи на гра ду фи то ни мом на сло вље ну (Ra mon da Ser
bi ca)23, су ге ри шу ћи по ет ску ре ал ност „ко ја се он то ло ги зу је кроз звук, ме ло-
ди ју и сим бо лич ки на го ве штај“ (Микић 1998: 55). То са гла сје од но са чо век 
– би ље, при сут но у го то во свим ње го вим по ет ским књи га ма, све до чи о по-
ви ше ној све сти све је дин ства и не рас ки ди во сти све то ва, о сим би о зи ко ја 
по ти ре осе ћај са мо до вољ но сти (в. Тешић 2004а: 52). Та ко се над моћ фло-
рал них еле ме на та, при ме ра ра ди, очи то по ка зу је и бро јем пе са ма у тре ћем 
ци клу су/да ну ства ра ња све та лир ског спе ва Сед ми ца (1999, 2015), где те ма-
ти зу је Сре ду као дан у ко јем је Бог ство рио биљ ни свет. По се дам пе са ма 
има ју са мо Сре да и Не де ља, што до вољ но го во ри о по вла шће но сти да на из 
Те ши ће ве ви зу ре. 

На кон за себ них ци клу са пе са ма у рон ду (у есе ју Ка мен уга о ни у са зве
жђу ку ку ре ка, а по том у Буб ња ли ци у пче ли ња ку, па у Сед ми ци) усле ди ла 
је пе снич ка књи га Дар и коб (2006) ко јом оста је до сле дан сво јој дво стру кој 
по е ти ци – „кон ти ну и ра не по тре би те уград ње ми шље ња у тра ди ци о нал не 
обра сце“ (ПариПовићкрЧМар 2016: 249) и по сма тра ња све та очи ма би ља. 
Уну тар ци клу са Шум на ру ко вет су 17 за себ них пе трар ки стич ких со не та, 
по том со нет ни дип тих, трип тих, ква р тет и квин тет с рон дом, и сви ар ти-
ку ли шу аку стич ко-се ман тич ку ком по нен ту би ља. Овом се књи гом вр ху не 
сва пре ђа шња про ми шља ња и фа сци ни ра ност биљ ним све том, те се чи ни 
да се овом хер ба ри јум ском кон ден за ци јом кон сти ту и ше сво је вр сна биљ на 
цр ква у по ет ским об ли ци ма.

23 <https://www.ju zne ve sti.co m/Kul tu ra/Ra mon da-Ser bi ca-uru ce na-Mi lo sa vu-Te si cu.sr .
html> 10. де цем бра 2017. 
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На и ме, сим бо ли ка би ља у Те ши ће вом пе сни штву ни је у де ко ра тив ној 
функ ци ји24, већ у свој ству упо зо ре ња на сра слост зву ков ног и зна чењ ског, 
лир ског и жи вот ног. Те шић је ука зао да спо зна ју ме ло ди о зно сти као је ди ног 
мо гу ћег сред ства „за по кре та ње одоц не лог све та с мр тве тач ке, све та из 
чи јег спе пе ље ног ли ка и из гу бље ног ви да иси ја ва још по ко ји зрак, ко јег би 
мо жда звуч на об ја ва под гре ја ла и жив ну ла, ма и за крат ко одр жа ла“ (Тешић 
1998: 276) пре но си и на лич ни план по тен ци ра ју ћи по тре бу соп стве не укљу-
че но сти „у звуч но вре ње“ (274) жи вот ног ма те ри ја ла ко ји ће упе сми ти и спо-
соб ност из ме шта ња „у пре о бли че ну ствар ност, у бру ја ње све та од фи ни је 
осно ве“ (274). Звуч ност гла са, има ју ћи у ви ду фо нет ски склоп и фо нет ске 
ва ри ја ци је, Те шић уви ђа као ко шни цу „у ко ју су по хра ње ни та јан стве ни и 
оча ра ва ју ћи од сја ји људ ске ду ше, не че га што је и од раз Бож је ми ло сти“ 
(2004б: 194). Оту да пот пу но оправ да но по се за ње за звуч но-ме ло диј ским 
под руч јем, ко је је и у осно ви ње го вог по ет ског би ћа и кључ ни из вор ње го ве 
има ги на ци је, у си ту а ци ји нео п ход но сти рас те ре ће ња ства ра лач ког не ми ра, 
опо рав ка од те гоб ног ста ња и про чи шће ња ду ше. Ис по моћ при са вла да ва њу 
ег зи стен ци јал ног там ни ла Те шић тра жи у фло рал ном све ту, ко јим с јед не 
стра не одр жа ва спо ну са при ро дом, а с дру ге на ди ла зи „та лог сва ко дне ви-
це“. „Пре се лив ши се у биљ ни свет, ушав ши у је дан но ви жи вот ни ви до круг, 
лир ски су бјект сти че но ва свој ства – ру менја д и зре ли ну“, за кљу чу је Ми кић 
(1998: 48). Та ко је, да кле, у овом слу ча ју, ле ко ви ти ка рак тер фи то ни ма усме-
рен не на убла жа ва ње фи зич ких те го ба и от кла ња ње бо ле сти, већ на скла-
па ње де ло ва пе сни ко вог рас ко ма да ног би ћа и по сти за ња по зи ци је пе снич ког 
про ви ђе ња ко је ће по но во ре зул ти ра ти прег нан тим лир ским за ма хом. Да кле, 
у рас трзста њу ду ша се на па ја срод ним све том, по жељ ним окру же њем по-
пут дру штва до брих љу ди, ка ко је ис та као пе сник, и по сти же ме тар мор фо зу.
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THE MYTHICAL POETIC GARDEN OF MILOSAV TEŠIĆ

S u m m a r y

Plants play a prominent role in the poetry of Milosav Tešić since his first book of 
poetry Kupinovo (1986) until his book Dar i kob (2006), where he achieves a herbarium 
condensation, i.e. the peak in all his previous ponderings and fascination by fitonyms. 
The poet himself in some of his autopoetic comments explains the symbolism and function 
of plants in his poetry. Most of the plants listed in the description of an herb garden which 
surrounds his home have a special magical status in traditional Serbian culture and are 
often used in different rituals (hazel, basil, feverfew) or have a special place in oral poetry 
(costmary, iris). These particular characteristics of theirs are emphasized in the poet’s 
poetics. The harmony of the relation ‘man – herbs’ is present in almost all of his books 
of poetry and it testifies of an increased awareness of the unity and mutual connection 
of the two worlds, a symbiosis which cancels the feeling of self-sufficiency. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
ja smi na.jo kic@ff.un s.ac .rs 
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Др Све то зар Бо шков

АН ТИЧ КА КЊИ ЖЕВ НОСТ 
У ДЕ ЛУ КОН СТАН ТИ НА БО ЈИ ЋА

Нај ста ри ју са чу ва ну штам па ну књи гу на срп ском је зи ку о 
исто ри ји грч ког на ро да под на сло вом Повъсֳни ца ֱрч коֱъ на ро да 
одъ ֲ о сֳаня ньіовоֱъ, ֲ а до найно ви ји вре ме на на пи сао је Кон стан-
тин Бо јић 1843. го ди не у Но вом Са ду. О ау то ру ове књи ге не ма мо 
мно го по да та ка, али зна мо да је био прав ник и пи сац. Ње го ва књи-
га је на ста ла као по тре ба да се срп ским ђа ци ма у Кар ло вач кој гим-
на зи ји, Но во сад ској гим на зи ји и Учи тељ ској шко ли у Сом бо ру 
пру жи мо гућ ност да исто ри ју ан тич ких Гр ка уче на срп ском је зи-
ку. На то нас упу ћу је ње на спе ци фич на и нео бич на фор ма ко ја 
ни је би ла уо би ча је на у срп ској књи жев но сти. У ра ду ће мо пред-
ста ви ти на ко ји на чин је ау тор ко ри стио из во ре из де ла ан тич ке 
књи жев но сти у на стан ку јед не исто риј ске књи ге.

Кључ не ре чи: Кон стан тин Бо јић, пи сци, ан тич ка књи жев ност, 
кул ту ра, исто ри ја, ан тич ка Грч ка. 

Књи жев ност има ве о ма ва жну уло гу у про у ча ва њу нај ста ри је ан тич ке 
про шло сти. Ве зе књи жев но сти и исто ри је при сут не су још од по стан ка пи-
сме но сти и све нај ста ри је ци ви ли за ци је, ко је су ко ри сти ле пи смо, оста ви ле 
су нам тра го ве ко ји нас упу ћу ју на мно штво књи жев них де ла раз ли чи те 
вр сте из ко јих да на шњи исто ри ча ри цр пе ва жне по дат ке о кул ту ри, умет-
но сти и исто ри ји тих на ро да. Уз ма те ри јал не остат ке, књи жев на де ла су 
је ди ни пи са ни из вор ин фор ма ци ја о де ло ва њу љу ди из про шло сти све до 
по ја ве пр вих исто ри о граф ских де ла у ан тич кој Грч кој. Нај ста ри ји исто ри чар 
био Хе ро дот (Ἡρόδοτος), ко ји је ка сни је на зван и оцем исто ри је.1 Жи вео је 
у V ве ку пре но ве ере (Ђурић 1996: 388‒389) и на пи сао је де ло у ко јем је опи-
сао грч ко-пер сиј ске ра то ве. Ме ђу тим, исто ри ја ан тич ке Грч ке по зна та нам је 
и пре тог вре ме на и да нас мо же мо да је пра ти мо још пет на ест ве ко ва уна зад. 

1 Оцем исто ри је (...apud He ro do tum pa trem hi sto ri ae) на звао га је Ки ке рон у свом де лу 
О за ко ни ма (De Le gi bus) (Cic. Leg. I 1, 5).
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Из тих нај ста ри јих вре ме на не ма мо исто риј ска де ла и исто ри ча ри да нас ин-
фор ма ци је до би ја ју из ма те ри јал них и пи са них из во ра раз ли чи тог об ли ка 
и са др жа ја, а ме ђу њи ма зна чај ну уло гу има и књи жев ност. Ути цај књи жев-
но сти на фо р ми ра ње исто риј ске све сти и уоп ште пи са ње исто ри је пред ста-
ви ће мо у овом ра ду на при ме ру Повъстни ца грч когъ на ро да ко ју је на пи сао 
Кон стан тин Бо јић 1843. го ди не.

Кон стан тин Бо јић у срп ској књи жев но сти ни је оста вио мно го ра до ва, 
али ње го во де ло Повěстни ца грч когъ на ро да одъ по станя ньіовогъ, па до 
найно ви ји вре ме на је упам ће но као пр во штам па но исто ри о граф ско де ло на 
срп ском је зи ку ко је опи су је ан тич ку про шлост грч ког на ро да. О ау то ру да-
нас вр ло ма ло зна мо. По зна то нам је да је ишао у Ка р ло вач ку бо го сло ви ју 
1840. го ди не и да је ка сни је сту ди рао пра ва у Пе шти, а за вре ме ре во лу ци-
је 1848–1849. го ди не био је фи шкал Јо си фа Ра ја чи ћа (ПивниЧкиДринић 2004: 
607). Ње го ва књи га је ве ро ват но на ста ла за по тре бе на ста ве у срп ским шко-
ла ма ко је су осно ва не кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка на те ри то ри ји 
Хаб збу р шке Мо нар хи је на шта нас упу ћу је ње на ве о ма за ни мљи ва фор ма 
ка ква се да нас углав ном не ко ри сти у ли те ра ту ри. На и ме, це ла књи га је на-
пи са на у об ли ку пи та ња и од го во ра, где ау тор пр во по ста ви не ко ва жно пи-
та ње из исто ри је ан тич ке Грч ке и по сле пи та ња да је и од го вор (бошков 2007: 
22). Књи га је на ста ла на на че ли ма ро ман ти чар ских ре во лу ци о нар них иде ја 
сло бо де и јед на ко сти на ро да ко ји има пра во да сам од ре ђу је сво ју суд би ну 
кроз бор бу за на ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди ње ње (Gross 1980: 82) па са мим 
тим и да се обра зу је на соп стве ном је зи ку. У то вре ме, у срп ским шко ла ма 
у Хаб збу р шкој Мо нар хи ји се учи ло или из скрип ти ко је су уче ни ци ма дик-
ти ра ли њи хо ви про фе со ри или из уџ бе ни ка исто ри је ко ји су пи са ни на 
не мач ком и до не кле на ру ском је зи ку. На на слов ној стра ни Бо ји ће ве књи ге 
пи ше да је и она на ста ла по не мач ком узо ру. Срп ски ђа ци у шко ла ма и срп ска 
омла ди на ко нач но су мо гли да чи та ју о грч кој исто ри ји на срп ском је зи ку.

Књи га Кон стан ти на Бо ји ћа је по де ље на на 32 по гла вља и има укуп но 
83 стра не. Пр вих ше сна ест по гла вља по све ће но је нај ста ри јем пе ри о ду грч-
ке исто ри је и опи су грч ких обла сти и гра до ва, а за тим иду опи си по ли са 
Ати не, Спа р те, Те бе и Ко рин та. По сле то га по се бан део по све ћен је обла-
сти ма на Пе ло по не зу, у Епи ру, Те са ли ји, Ма ке до ни ји и Пра вој Грч кој, ка ко 
Бо јић на зи ва обла сти Ати ке, Бе о ти је, Фо ки де, Ме га ре, Ло кри де, До ри де и 
Ето ли је. На ред них шест по гла вља по све ће но је Тро јан ском ра ту, грч ким 
све ча но сти ма, од но сно игра ма, Ја со ну и Ар го на у ти ма, Ам фик ти он ском 
са бо ру и сед мо ри ци грч ких му дра ца (бојић 1843: 3‒49). Ова по гла вља су за 
на шу те му ин те ре сант на, јер су у њи ма у ве ћи ни слу ча је ва ко ри шће на књи-
жев на де ла као из вор за опис нај ста ри је исто ри је ан тич ке Грч ке. Оста лих 
де сет по гла вља углав ном ко ри сте исто ри о граф ска де ла и њи ма ће мо ма ње 
по све ти ти па жњу у овом ра ду.

У ова 32 по ме ну та по гла вља по ја вљу је се не ко ли ко ин те ре сант них лич-
но сти о ко ји ма у да на шњим уџ бе ни ци ма исто ри је не ма мо по да та ка или се 
са мо спо ра дич но спо ми њу као мит ски осни ва чи грч ких по ли са или хе рој ске 



лич но сти по зна те по сво јим под ви зи ма. О њи ма по дат ке цр пи мо из књи жев-
них де ла ко је опи су ју те њи хо ве хе рој ске под ви ге и по ло ви ном XIX ве ка 
ове лич но сти су у уџ бе ни ци ма исто ри је чи ни ле део нај ста ри је исто ри је 
ан тич ке Грч ке. Те лич но сти су Инах, Кад мо, Да нај, Ке кр оп, Пе лоп, Те сеј, 
Ко дар и Ле лег. Те шко је да нас го во ри ти о то ме да ли је Бо ји ћу би ло по зна то 
ко ји су то све ан тич ки ау то ри пи са ли о тим лич но сти ма, јер он са мо на не-
ким ме сти ма по ми ње сво је ан тич ке уз о ре. Уз то, ре кли смо да је он ко ри стио 
не мач ки узор за на ста нак сво је књи ге, али не мо же мо да прет по ста ви мо да 
ли је он пре пи сао по дат ке из те књи ге или му је она слу жи ла као ма три ца 
за на ста нак ње го ве књи ге. Оно што мо же мо да од ре ди мо, на осно ву по да-
та ка ко је из но си у свом де лу, је сте о ко јим исто риј ским из во ри ма се ра ди 
ана ли зи ра ју ћи по дат ке ко је про на ла зи мо у ње го вој књи зи.

Пр ва мит ска лич ност ко ја се по ја вљу је у Бо ји ће вом уџ бе ни ку је Инах 
(Ἲναχος) мит ски осни вач Ар го лид ске кра ље ви не. Пре ма ми ту, он је био син 
Оке а на и Те ти је и пр ви краљ Ар га, по ко јем је и ре ка ко ја про ти че кроз Ар-
го ли ду ка сни је до би ла име (GriMal1991:218). Бо јић из но си по да так да је он 
био по ре клом из Фе ни ки је и да је на се лио про стор Ар го ли де, јер су се Фе-
ни ча ни за ни ма ли за мо ре плов ство (бојић 1843: 7). У ви ше ан тич ких де ла се 
по ја вљу је овај по да так, али је очи глед но да је овај по да так пре у зет из Апо-
ло до ра (Ἀπολλόδωρος) (Apol lod. Bibl. II 1) ко ји иден тич но пи ше као што мо-
же мо да про чи та мо и код Бо ји ћа. Апо ло дор је у свом де лу Би бли о те ка на-
пра вио са же так тра ди ци о нал не грч ке ми то ло ги је без и нај ма њег по ку ша ја 
да то об ја сни или кри ти ку је. Са мим тим, ја сно је да ње го во књи жев но де ло 
ни је пра ви исто риј ски из вор, јер не мо же мо, пре све га, да ура ди мо кри ти ку 
из во ра, а по себ но због то га што и сам Апо ло дор на ви ше ме ста има не сла-
га ња и про тив реч но сти у де та љи ма. Ипак, код Бо ји ћа пре по зна је мо да се 
Апо ло дор ко ри сти као из вор за по дат ке о осни ва њу Ар го лид ске кра ље ви не 
и при чу о ње ном мит ском осни ва чу Ина ху. 

По дат ке о Ина ху мо же мо да про на ђе мо код још не ко ли ко ан тич ких 
ау то ра. Ти по да ци по де ље ни су на две гру пе. Пр ва гру па го во ри о Ина хо вим 
по том ци ма и о то ме пи шу Ај схил (Αἰσχύλος) и Еу ри пид (Εὐριπίδης) у ви ше 
сво јих тра ге ди ја и Секст Про пер ти је (Sex stus Pro per ti us) у сво јим Еле ги ја ма. 
Дру га гру па по да та ка је у ве ћи ни слу ча је ва по ве за на са мит ском ре ком ко ја 
про ла зи кроз област Ар го ли де, а ко ја је до би ла име по овом ју на ку и о то ме 
нам пи шу Еу ри пид у ви ше сво јих тра ге ди ја, за тим ге о граф Стра бон (Στράβων), 
па рим ски пе сни ци Ови ди је (Pu bli us Ovi di us Na so) и Вер ги ли је (Pu bli us 
Ver gi li us Ma ro), би о граф Све то ни је Тран квил (Ga i us Su e to ni us Tran qu il lus), 
али и исто ри ча ри Пли ни је Ста ри ји (Ga i us Pli ni us Se cun dus) и Тит Ли ви је 
(Ti tus Li vi us).

Дру га мит ска лич ност ко ја се по ја вљу је код Бо ји ћа је Пе лоп (Πέλοψ). 
Он је ве о ма ин те ре сант на лич ност ко ја је по ве за на са ви ше ле ген ди. Про блем 
код Пе ло па је што се не ки од ми то ва и ле ген ди не по кла па ју и по не кад је 
исти до га ђај опи сан на ви ше на чи на што и ни је нео бич но ка да су у пи та њу 
грч ки ми то ви и ле ген де. Бо јић пи ше да је он био син Тан та ла, Фри гиј ског 
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кра ља и да је по сле смр ти оца прог нан од Тро јан ског кра ља. Сти гав ши у 
Грч ку оже нио се Хиподамиjом, ћер ком елид ског кра ља Ено ма ја по сле че га 
је осво јио це ло по лу о стр во на зва но по ње му Пе ло по нез (бојић 1843: 8). По-
да ци о по ре клу Пе ло па и ње го вом бра ку са Хи по да ми јом мо гу да се про чи-
та ју код ко ме ди о гра фа Ари сто фа на (Ἀριστοφάνης), за тим бе сед ни ка Исо кра-
та (Ἰσοκράτης) и код ге о гра фа Стра бо на на ви ше ме ста, али и код исто ри ча ра 
Хе ро до та (Hdt. VII 8) ко ји та ко ђе пи ше да је Пе лоп по ре клом из Фри ги је. 
Ипак, мно го ком пли ко ва ни је је Пе ло по ва по ве за ност са Олим пиј ским игра ма. 
Бо јић из ри чи то твр ди да је Пе лоп осни вач Олим пиј ских ига ра (бојић 1843: 
8), али у ве ћи ни ан тич ких књи жев них де ла пи ше не што дру га чи је. На и ме, 
мно го ви ше из во ра иде у при лог то ме да је игре осно вао Хе ра кле са Ида, а 
да је Пе лоп ка сни је об но вио игре и од њих на пра вио ве ли чан стве ну све ча-
ност у част бо га Зев са. Мо же мо да прет по ста ви мо да су пе сник Пин дар 
(Πίνδαρος) (Pind. Ol. 1. 67‒88; Pind. Ol. 10. 24‒77) и нај по зна ти ји пред став ник 
пе ри е гет ске књи жев но сти Па у са ни ја (Πα υσανίας ) (Pa us. V 7; Pa us. V 8) би ли 
из вор за Бо ји ћа и ње гов не мач ки узор. Ме ђу тим, ни са вре ме на ли те ра ту ра 
се да нас не сла же по овом пи та њу и мно ги ка да су у пи та њу по да ци о Олим-
пиј ским игра ма да ју раз ли чи те по дат ке, али се ве ћи на њих сла же да Пе лоп 
ни је осни вач Олим пиј ских ига ра не го да их је об но вио у њи хо вом пра вом 
сја ју (cerManoVić–KuzManoVić–srejoVić1992:400;GriMal1991:336;ricHard
son2012:1037;janKoVić1996:314–315). 

Тре ћа мит ска лич ност из Ар го ли де ко ју по ми ње Бо јић је Да нај (Δαναός). 
За ње га ка же да је по ре клом из Егип та и да је, по сле мно го лу та ња по све ту, 
ко нач но до шао на Пе ло по нес где га је Ар го лид ски краљ Ге ла нор при ја тељ-
ски при мио и оже нио са сво јом ћер ком (бојић 1843: 9). По да ци о Да на ју код 
ан тич ких ау то ра су углав ном не дво сми сле ни и ла ко их је пра ти ти. Прет-
по ста вља мо да је и за Да на ја из вор био Па у са ни ја (Pa us. II 16), али мо гу ће 
је да је ко ри шћен и Ди о дор са Си ци ли је (Διόδωρος Σικελιώτης) (Diod. Sic. XVII 
50). Од оста лих ан тич ких ау то ра ко је су мо гли да ко ри сте Бо јић и ње гов 
не мач ки узор, ка да пи шу о по ре клу Да на ја и ње го вом бо рав ку на Пе ло по-
не зу, већ су по ме ну ти Апо ло дор (Apol lod. Bibl. II 1) и тра ги чар Ај схил (Aesch. 
Supp. 1).

Још две мит ске лич но сти са Пе ло по не за спо ми ње Бо јић. Пр ва је Ле лег 
(Λέλεξ) мит ски осни вач Спа р те, а дру га је Си сиф (Σίσυφος), мит ски осни вач 
Те бе. Бо јић обо ји цу по ми ње са мо као осни ва че гра до ва на во де ћи го ди не 
ка да су вла да ли. Ме ђу тим, суд би на два гра да је у ан тич ким из во ри ма, сва-
ка на свој на чин, вр ло ин те ре сант на и ми стич на. Спа р та је, уз Ати ну, је дан 
од нај по зна ти јих по ли са чу вен по ве о ма спе ци фич ном др жав ном и дру штве-
ном уре ђе њу. Осве тља ва ње ње не ра не исто ри је и да нас оста је не по зна ни ца, 
а број на пре да ња и ка сни је ве сти на ла зе се под сна жним ути ца јем спа р тан-
ског ми та. До дат ни про блем раз ре ша ва њу нај ста ри је исто ри је Спа р те је и то 
што Спа р та ни кад ни је ство ри ла соп стве ну исто ри о гра фи ју. Из тог раз ло га 
при каз ње не нај ра ни је про шло сти оста ће не пот пун и у мно гим де ло ви ма 
пред мет на га ђа ња (јорДовић 2011: 168). Из тог раз ло га са свим је ра зу мљи во 
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што ни код Бо ји ћа не ма пре ви ше по да та ка о осни ва њу Спа р те осим име на 
ње ног осни ва ча Ле ле га и го ди не ка да је Спа р та осно ва на (бојић 1843: 20). 
Ми стич ност Спа р те и ње не нај ра ни је исто ри је по твр ђу ју и са мо два из во ра 
ко ји спо ра дич но по ми њу ње ног мит ског осни ва ча. То су Апо ло дор (Apol lod. 
Bibl. III 10) и Па у са ни ја (Pa us. III 1). Ме ђу тим, ни они ни шта ви ше од име на 
Ле ле га не пи шу о ње го вој суд би ни.

За раз ли ку од Ле ле га, Си сиф је био ве о ма за ни мљи ва лич ност и пре ма 
грч ким ми то вим и ле ген да ма имао је бур ну про шлост. Ми ће мо се ов де 
за др жа ти са мо на оним пи та њи ма ко ја су по ве за на са ње го вим по ре клом и 
осни ва њем гра да Ко рин та. С об зи ром на то да Бо јић ка же да је Си сиф био 
син Ео ла (бојић 1843: 21), то нас не дво сми сле но упу ћу је да је ан тич ки из вор 
из ко јег узи ма по дат ке био Апо ло дор (Apol lod. Bibl. I 9). Иа ко се овај по да-
так мо же про на ћи и код Хо ме ра (Ὅμηρος) (Hom. Il. 6. 152–153), до га ђај ко ји 
опи су је Хо мер ни је ди рект но упу ћен на осни ва ње Ко рин та, не го бли же 
од ре ђу је по ре кло Си си фо во. Апо ло дор на истом ме сту пи ше и да се град 
ко ји је осно вао Си сиф звао Ефи ра, ко ји је тек ка сни је до био име Ко ринт 
(GriMal1991:404). Ме ђу тим, по сто ји и дру га при ча о осни ва њу Ко рин та по 
ко јој Си сиф ни је осни вач не го је по сле не ко ли ко ге не ра ци ја на сле дио пре сто 
од Ме де је (Pa us. II 3), ма да се и у тој ле ген ди по ми ње име Ефи ре као ћер ке 
бо га Оке а на ко ја је пр ва на се ли ла про стор на ко јем се да нас на ла зи Ко ринт.

По сле гра до ва на Пе ло по не зу Бо јић опи су је још два гра да ве о ма ва жна 
за исто ри ју ан тич ке Грч ке. То су Ати на и Те ба. Мит ска пре да ња и књи жев на 
де ла чи не осно ву при че о осни ва њу ова два гра да и Бо јић те по дат ке ко ри-
сти као исто риј ске чи ње ни це. Кључ на лич ност у осни ва њу Ати не био је 
Ке кр оп (Κέκροψ). За ње га Бо јић ка же да је жи вео у XVI ве ку пре н. е. и да је 
по ре клом Егип ћа нин, ко ји је пу ту ју ћи кроз Фе ни ки ју и дру ге пре де ле на се-
лио у Ати ку и оже нио ћер ку атин ског кра ља што му је ка сни је омо гу ћи ло да 
пре у зме атин ски пре сто. Бо јић ис ти че Ке кр о по ве за слу ге за уво ђе ње за ко на 
ко ји су би ли слич ни еги пат ским и уво ђе ње но ве ин сти ту ци је су да, Аре о па га 
(бојић 1843: 9–10). Ов де се по ја вљу је још је дан за ни мљив ан тич ки ау тор. Реч 
је о Де мо сте ну (Δημοσθένης) за ко јег Бо јић ка же да је пр ви опи сао уво ђе ње 
суд ског про це са у Ати ни (бојић 1843: 10), али се из тек ста не мо же са си гур-
но шћу од ре ди ти из ког Де мо сте но вог де ла је овај по да так. По ред Де мо сте-
на, за ове нај ра ни је по дат ке о осни ва њу гра да Ати не Бо јић и ње гов не мач ки 
узор ко ри сте, као и у при ме ри ма осни ва ња гра до ва на Пе ло по не зу, Апо ло-
до ра, Па у са ни ју и Стра бо на. Ме ђу тим, о осни ва њу Ати не и о Ке кр о пу го во-
ре и атин ски исто ри о гра фи Хе ро дот (Hdt. VI II 44; 53) и Ту ки дид (Θουκυδίδης) 
(Thuc. II 15), што нам го во ри да ни са ми Ати ња ни ни су би ли кри тич ни 
ка да је реч о њи хо вој про шло сти и по себ ну па жњу по кла ња ли су овом ми ту 
још у ан тич ко вре ме. Они су за и ста ве ро ва ли да сво је кра ље ве мо гу да пра те 
све до Ке кр о па, да кле све до XVI ве ка пре н. е ка ко и Бо јић пи ше, а упра во 
је мит о ује ди ње њу Ати ке мо жда и нај ра спро стра ње ни ји мит у Ати ни (јор
Довић 2011: 126). Да нас о осни ва њу Ати не и ње ној нај ста ри јој исто ри ји има мо 
још увек ма ло број не и у ве ли кој ме ри не по у зда не по дат ке.
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Још две лич но сти из Ати не по ми ње Бо јић. Пр ва је Те сеј (Θησεύς) ко га 
са мо уз гред по ми ње као јед ног од нај зна чај ни јих на след ни ка Ке кр о по вих 
ко ји је био за слу жан за ује ди ње ње два на ест не за ви сних за јед ни ца у је дан 
по лис, а дру ги је био Кодрo (Κόδρος) ко јим је де фи ни тив но окон ча на вла да-
ви на кра ље ва у Ати ни и по чи ње пе ри од вла да ви не ар хо на та што ће ка сни је 
пре ра сти у но ви об лик др жав ног уре ђе ња – де мо кра ти ју (бојић 1843: 11–12). 
За по да так о Те се је вој уло зи у осни ва њу Ати не ја сно је да је из вор био Плу-
тарх (Πλούταρχος) (Plut. Vit. Thes. 24), али по да так о окон ча њу вла да ви не 
Ко дра ни смо си гур ни ода кле је пре у зет. Кон крет но по да так је за бе ле жен 
код Ли кур га (Λυκοῦργος) у ње го вом го во ру про тив Ле о кра та (Lycurg. Le oc. 
84‒87), али прет по ста вља мо да је Бо јић ве ро ват но ко ри стио и Па у са ни ју 
као и у прет ход ним слу ча је ви ма, где мо гу да се про на ђу се кун дар ни по да ци 
о овом до га ђа ју (Pa us. I 19; Pa us. I 39; Pa us. VII 25) (MarcH 2001: 217‒218).

Ових не ко ли ко при ме ра по ка зу је нам да је Бо јић нај ста ри ју про шлост 
грч ких по ли са пред ста вљао уз оби ла то ко ри шће ње књи жев них де ла, без 
кри тич ког ана ли зе по да та ка ко је ко ри сти. Са вре ме на исто ри о гра фи ја по ка-
за ла је да је тра ди ци ја о си ној ки зму2 у Ати ци о ко јој го во ри Бо јић ана хро-
ни зам. Ати на је сте би ла спе ци фи чан по лис фор ми ран на огром ном про сто ру 
на ко јем су се сви ста нов ни ци осе ћа ли Ати ња ни ма и где се ка сни је раз ви ја 
по лис, а за тим и де мо кра ти ја, и она је ја ча ла за јед нич ки иден ти тет што је на 
кра ју и до ве ло до на стан ка ми та о ује ди ње њу. Ме ђу тим, пре да ња о Ке кр о пу, 
Те се ју и Ко дру не са др же се ћа ња на бор бу про тив кра љев ске вла сти па и то 
ука зу је на њи хо ву сна жну мит ску при ро ду. Сви ти по да ци мо гу да по слу же 
ви ше као све до чан ство атин ског ви ђе ња се бе и сво је про шло сти не го као 
из вор за нај ста ри ју про шлост Ати не (јорДовић 2011: 126‒127).

Јед на од нај за ни мљи ви јих те ма код Бо ји ћа је сте и Тро јан ски рат. Ово 
крат ко по гла вље код Бо ји ћа ин спи ри са но је нај ста ри јим књи жев ним де лом 
грч ке књи жев но сти ко ја се при пи су ју сле пом пе сни ку Хо ме ру. То су епо ви 
Или ја да и Оди се ја. Још у ан тич ко вре ме отво ре но је тзв. Хо мер ско пи та ње, 
тј. те о ри је о то ме ка ко су ова два епа на ста ла и то пи та ње оста ло је отво ре-
но до да нас. За нас је у овом ра ду ва жно да при ка же мо ка ко је Бо јић ту ма чио 
ова два епа у слу жби исто ри је. Он ка же да је Тро јан ски рат био нај ве ћи по-
ду хват ста рих Гр ка ко ји је из био због љу ба ви из ме ђу Па ри са, си на При ја мо-
вог и Хе ле не, су пру ге Ла ке де мон ског кра ља Ме не ла ја. По да ци ко је из но си 
Бо јић има ју за циљ да пред ста ве су коб, вој не сна ге ко је су уче ство ва ле у 
ра ту и глав не до га ђа је ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти че грч ко лу кав ство при-
ли ком осва ја ња Тро је, од но сно из град ња Тро јан ског ко ња по мо ћу ко јег су 
Гр ци ушли у град и на кра ју га осво ји ли и спа ли ли. На рав но, Бо јић ни је 
про пу стио при ли ку да опи ше и људ ске суд би не по пут суд би не кра ља Ага-
мем но на или Оди се ја (бојић 1843: 40‒44). За нас је ва жно да Бо јић на кра ју 
овог по гла вља пи ше да је овај слав ни рат опи сао Хо мер у епо ви ма Или ја ди 
и Оди се ји и то је пр ви пут да спо ми ње јед но књи жев но де ло као из вор за 

2 Под пој мом си ној ки зам у ста рој Хе ла ди се сма ра ло спа ја ње ви ше на се ља у је дан по лис.
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исто риј ске до га ђа је ко је опи су је. Али, је дан од нај ве ћих про бле ма код ова 
два епа је сте пи та ње хро но ло ги је. У оба епа има мо еле мен те раз ли чи тих 
вре ме на, од брон за ног до ба па све до не по сред ног вре ме на у ком је еп и на-
стао (од XII до по чет ка VII ве ка пре н. е.) (KirK2006: 850). Да нас је мо гу ће 
раз дво ји ти ове еле мен те из раз ли чи тих епо ха ко ји су у епо ви ма по ве за ни и 
раз от кри ти де ло ве исто ри је ко ји при па да ју ста ри јим или мла ђим пе ри о ди ма, 
али упра во ти про бле ми по ка зу ју сву те жи ну ко ри шће ња јед ног књи жев ног 
де ла у свр ху пи са ња исто ри је. Исто ри ча ри Хо ме ро ве епо ве по сма тра ју нај-
че шће због до би ја ња од го во ра на два пи та ња ко ја су им ин те ре сант на. То 
су од го во ри по ве за ни са Тро јан ским ра том и струк ту ром хо мер ског дру штва. 
Мо жда је ов де ва жно да на по ме не мо и да епо ви ни су ствар но о исто ри ји, 
од но сно ра то ви ма и су ко би ма. Исто ри ја епу да је са мо кон текст у ко ме су 
опи са не дра ме људ ских од но са ко ји ма ру ко во ди пе сник и због то га исто ри-
ча ри мо ра ју да бу ду ве о ма опре зни ка да узи ма ју по дат ке из ова квих де ла. 
Упра во ове људ ске дра ме омо гу ћи ле су да епо ви оста ну бе смрт ни и да се 
мно ге ка сни је ге не ра ци је иден ти фи ку ју са суд би на ма њи хо вих ли ко ва (ra
aflaub2006: 449‒450). Исти слу чај је и са дру гим епом ко јег Бо јић ко ри сти 
у свом де лу. То је Еп о Ар го на у ти ма ко ји се при пи су је Апо ло ни ју са Ро да 
(Ἀπολλώνιος Ῥόδιος). Ме ђу тим, ни је до кра ја ја сно за што овај еп уоп ште 
по ми ње Бо јић, јер ов де ни је при сут на исто риј ска по за ди на као у слу ча ју 
Или ја де и Оди се је (бојић 1843: 39‒40).

На кра ју оста ло је да спо ме не мо још јед ног пи сца ко ји ни је исто ри чар, 
а ко ји је за си гур но ути цао на Бо ји ћа и ње гов не мач ки узор при пи са њу ове 
исто ри је. То је Плу тарх. Он је био мно го стран и све стра но обра зо ван пи сац. 
Пре ма јед ном по зно ан тич ком по пи су на пи сао је 227 спи са из раз ли чи тих 
обла сти (luHtaret al.2013: 310). На ма су ов де ин те ре сант ни ње го ви Упо ред
ни жи во то пи си де ло ко је са др жи би о гра фи је 50 зна ме ни тих Гр ка и Ри мља-
на, од че га 46 би о гра фи ја рас по ре ђе них у па ро ви ма где се упо ре ђу ју је дан 
Грк и је дан Ри мља нин и 4 са мо стал не би о гра фи је. Ме ђу тим, у свом де лу Плу-
тарх по ми ње још не ке би о гра фи је ко је нам ни су са чу ва не, по пут цар ских 
би о гра фи ја Ав гу ста, Ти бе ри ја, Ка ли гу ле, Кла у ди ја, Не ро на и Ви те ли ја (Ђурић
1996: 725‒726). Иа ко ње го ве би о гра фи је има ју исто риј ску осно ву он се не 
мо же сма тра ти са мо исто ри ча рем. У Упо ред ним би о гра фи ја ма мо же мо да 
ви ди мо две ка рак те ри сти ке; исто ри о граф ску ко јом по ка зу је до га ђа је и књи-
жев ну, од но сно би о граф ску ко јом при ка зу је лич но сти (Ђурић1996: 727). 
Он же ли да пред ста ви чи та о цу по зи тив не и не га тив не стра не жи во та опи са не 
лич но сти ис ти чу ћи у пр ви план ње не мо рал не и етич ке вред но сти, али их 
ни ка ко не одва ја од исто риј ских про це са (scHettino2014: 417). Због мно штва 
де та ља из жи во та љу ди ко је ко ри сти у сво јим опи си ма Плу тарх је зна чај но 
ути цао на европ ску књи жев ност још од XVI ве ка. Ње го вим би о гра фи ја ма 
и етич ким спи си ма би ли су ин спи ри са ни Шек спир, Мон тењ, Драј ден, Ру со, 
Еме р сон, Ге те и др. (MaricKiGađansKi2004: 113) и за то не чу ди што се тра го-
ви Плу тар ха мо гу про на ћи и код Бо ји ћа. У тек сту Бо јић вр ло че сто да је морал-
не и етич ке вред но сти лич но сти ко је опи су је. На при ме ру опи са Ари сти да 
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(Ἀριστείδης) ви ди се да Бо јић до слов це ко ри сти Плу тар ха и ис ти че ње го ву 
пра вед ност за ко ју ка же да је глав на цр та ње го вог ка рак те ра што мо же мо 
да про чи та мо и код Плу тар ха (бојић 1843: 56; 65; Plut. Vit. Arist. 6). Још је дан 
де таљ код Бо ји ћа упу ћу је на ути цај Плу тар ха. На кра ју књи ге Бо јић да је спи-
сак од 27 зна ме ни тих Гр ка и уз њи хо ва име на да је крат ке ин фор ма ци је ко ја 
нај бо ље опи су је по ме ну ту осо бу. Та ко ђе, ис пред ве ћи не име на ових зна ме-
ни тих Гр ка на ла зи се и зна чај на го ди на из њи хо вих жи во та (бојић 1843: 78‒80).

Као што смо мо гли да ви ди мо, у Бо ји ће вој исто ри ји мо же мо да про на-
ђе мо мно штво књи жев них де ла из ко јих он цр пи ин фор ма ци је да би опи сао 
по је ди не исто риј ске до га ђа је. Та де ла су дра ме, епо ви, би о гра фи је, го во ри, 
пе сме, пу то пи си, фи ло соф ске рас пра ве, ге о гра фи је и хро ни ке. Чак 14 ан-
тич ких пи са ца ко ји ни су исто ри о гра фи мо же мо да про на ђе мо код Бо ји ћа и 
ње го вог не мач ког узо ра при опи су исто риј ских до га ђа ја у ан тич кој Грч кој, 
по себ но код опи са ње не нај ста ри је исто ри је. Ду жни смо на кра ју да об ја сни-
мо и за што се то де ша ва код Бо ји ћа. 

На осно ву свих по да та ка ко је смо из не ли еви дент но је да Бо јић не во ди 
ра чу на о вр сти исто риј ских из во ра ка да пи ше о не кој те ми и за ње га је мно го 
бит ни је да по ну ди од го вор чи та о цу, не го да во ди рач на о кри ти ци из во ра 
ко је ко ри сти за сво је из ла га ње. Ме ђу тим, у вре ме ка да ства ра и пи ше Бо јић, 
то ни је би ло нео бич но по го то во ако нам је по зна то да је пред со бом имао 
не ки не мач ки узор. У то вре ме у Не мач кој се раз ви ја исто ри о гра фи ја ро ман-
ти зма ко ја је тра ја ла од два де се тих до че тр де се тих го ди на XIX ве ка, а јед на 
од глав них ње них ка рак те ри сти ка је од ба ци ва ње иде ја про све ће но сти, од-
би ја ње ра ци о на ли зма и бег у ира ци о нал ни свет осе ћа ја, ма ште, чу да и ми-
стич ких до жи вља ја. У том пе ри о ду мит је имао зна чај ну уло гу што се мо же 
ви де ти и на на ве де ним при ме ри ма у овом ра ду. На ову ира ци о нал ну ком-
по нен ту ро ман ти чар ске исто ри о гра фи је ути ца ла је пре све га књи жев ност 
(Gross1980:83–85). Ова тен ден ци ја у исто ри ји усло ви ла је да исто ри ча ре 
ви ше за ни ма ју људ ски жи во ти и суд би не не го ре во лу ци је и ра то ви па су 
та ко књи жев на де ла под јед на ко ути ца ла на исто ри о гра фе као и де ла прав ни-
ка и фи ло ло га. При пред ста вља њу де ло ва ња по је ди на ца у исто ри ји на гла ша-
ва не су ње го ве ка рак тер не по себ но сти и ве ћи на ау то ра овог пе ри о да ве ро-
ва ли су да чи та о ца тре ба за ба ви ти, а не вас пи та ва ти (luHtaret al.2013: 197). 
Ме ђу тим, мит и ре ли ги ја ни су ни кад пре ста ли да бу ду део исто ри је, али је 
кри тич ка исто ри о гра фи ја уло гу ми та и ре ли ги је све ла на ра зу ман ни во. 

По ред мно штва књи жев них де ла ко је мо же мо да про на ђе мо код Бо ји ћа 
у на ста ја њу ове књи ге зна чај но ме сто за у зи ма ју и исто ри о граф ска де ла ан тич-
ких ау то ра Хе ро до та, Ту ки ди да, Ксе но фон та (Ξενοφῶν), Ари ја на (Ἀρριανός) 
и Ди о до ра са Си ци ли је и без њих ово исто ри о граф ско де ло не би има ло 
зна чај ко ји му се да нас при пи су је. Повěстни ца грч когъ на ро да одъ по станя 
ньіовогъ, па до найно ви ји вре ме на је је ди но исто ри о граф ско де ло на срп ском 
је зи ку о ан тич кој про шло сти Гр ка с по чет ка XIX ве ка и као та ква ће за у век 
би ти упи са на у срп ску исто ри о гра фи ју. 
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Sve to zar Boš kov

AN CI ENT LI TE RA TU RE 
IN THE WORK OF KON STAN TIN BO JIĆ

S u m m a r y

The ol dest sur vi ving prin ted bo ok in Ser bian lan gu a ge abo ut the hi story of the 
Gre ek pe o ple en ti tled Повъстни ца грч когъ на ро да одъ по станя ньіовогъ, па до найно
ви ји вре ме на was writ ten by Kon stan tin Bo jic in 1843 in No vi Sad. His bo ok was cre-
a ted as a need to Ser bian stu dents in high school in Srem ski Kar lov ci, high school in 
No vi Sad and in Te ac hers school in Som bor to gi ve them an op por tu nity to le arn the 
hi story of the an ci ent Gre eks in the Ser bian lan gu a ge. This le ads us to a spe ci fic and 
unu sual form in the form of qu e sti ons and an swers which was not com mon in Ser bian 
li te ra tu re. The aut hor first put a qu e sti on, and then gi ves the an swer. Ho we ver, Bo jic 
be si de hi sto ri o grap hi cal work as a so ur ce for his bo ok uses many li te rary works from 
which it draws its in for ma tion to de scri be cer tain hi sto ri cal events. The se works are 
dra mas, epics, bi o grap hi es, spe ec hes, po ems, tra vel bo oks, phi lo sop hi cal di scus si ons 
ge o graphy and chro nic les. All to get her, we we re able to iden tify fo ur teen an ci ent aut hors 
who se works are used in bo ok of Kon stan tin Bo jic, and which are not hi sto ri o grap hi cal. 
Ho we ver, at a ti me when Bo jic cre a tes and wri tes, it was not unu sual espe ci ally if we 
know that he had a Ger man ro le mo del. At that ti me in Ger many is de ve lo ping hi sto ri-
o graphy of Ro man ti cism, which la sted from the twen ti es to the for ti es of the ni ne te enth 
cen tury, and one of its main cha rac te ri stic is the re jec tion of the idea of en lig hten ment, 
re jec tion of ra ti o na lism and esca pe to the ir ra ti o nal world of fe e ling, ima gi na tion, won der 
and mysti cal ex pe ri en ce. Un der the in flu en ce of Ger man ro man tic hi sto ri o graphy Ser bian 
hi sto ri o graphy re ce i ved the first hi story of the Gre ek pe o ple in the Ser bian lan gu a ge 
writ ten by Kon stan tin Bo jic. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
sve to zar bo skov@ff.uns .ac.rs
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UDC 821.163.41-14.09 Petrović Njegoš P. II

Др Ду шко Н. Ба бић

СУ БЛИ МИ РА НИ ЕРОС У ПЕ СМИ  
НОЋ СКУ ПЉА ВИ ЈЕ КА

У овом ра ду Ње го ше ва пе сма Ноћ ску пља ви је ка ана ли зи ра на 
је са ста но ви шта ,,ми стич ког па не ро ти зма“ као ње не при мар не 
ин спи ра ци је. На том тра гу ис пи ти ва на је при ро да пол ног еро са у 
њој, у кон тек сту он то ло ги је љу ба ви Пе сме над пе сма ма, Пла то на 
и Апо сто ла Па вла. У ра ду се до ка зу је да Ње го ше ва пе сма из ра ста 
из пла то нов ско-па влов ске иде је еро са као су бли ми ра ју ће и пре по-
ра ђа ју ће си ле жи во та, те да у њој не ма ду бин ских, уну тра шњих 
не са гла сно сти са би блиј ским и хри шћан ским уче њем о те ле сно сти 
и пол но сти. Су да ра ња са хри шћан ском апо ло ге ти ком не од но се се 
на уну тра шњи ,,свет пе сме“, не го на ра ван ре цеп ци је и чи та лач ких 
пред-убе ђе ња о пе сми и пе сни ку.

Кључ не ре чи: ерос, су бли ма ци ја, све то, ми сти ка, Апо стол Па-
вле, Пла тон.

1. Ноћ ску пља ви је ка уЊегошевоМПеСниЧкоМСиСТеМу. Ноћ ску пља 
ви је ка има по себ но ме сто у Ње го ше вом пе снич ком опу су, ка ко по те ми и 
са др жи ни, та ко по нео бич ним окол но сти ма ко је су пра ти ле њен на ста нак, 
об ја вљи ва ње и ре цеп ци ју. Из два ја ње љу бав не но ћи из це лог жи вот ног то ка, 
као „нај ску пљег“ (нај ва жни јег) тре нут ка, у пе сми не спу та ног ерот ског на-
бо ја, „ис ко чи ло“ је из пе снич ког и идеј ног си сте ма пе сни ка Лу че ми кро ко зма 
и Гор ског ви јен ца, у то ли кој ме ри да је би ло и оних ко ји су оспо ра ва ли Ње-
го ше во ау тор ство над њом, ма да је про на ђе на у ње го вој Би ље жни ци, ис пи-
са на ње го вом ру ком.1 

1 Пе сма ни је да ти ра на, а нај ве ро ват ни је је на ста ла 1845. го ди не. Пр ви пут је об ја вље-
на 1913. го ди не, у Бо сан ској ви ли, по пре пи су ко ји је про на шао Па вле По по вић у На род ној 
би бли о те ци у Пе тро гра ду, ме ђу хар ти ја ма Ј. П. Ко ва лев ског. Ори ги нал је про на ђен 1955. 
го ди не у Ње го ше вој Би ље жни ци, ко ји се пр во бит но чу вао у по ро ди ци кра ља Ни ко ле, а 
ко ји је Ксе ни ја Пе тро вић Ње гош по кло ни ла Исто риј ском ин сти ту ту на Це ти њу. Ори ги нал-
на вер зи ја пр ви пут је об ја вље на са оста лим тек стом Би ље жни це 1956. О исто ри ја ту на-
стан ка и об ја вљи ва ња пе сме в. лалић 1982: 360 и ПоПовић 1988: 119–124.



Чи та во Ње го ше во пе снич ко де ло са чи ње но је од два основ на те мат ско-
мо тив ска и идеј на ком плек са: ми стич ко-ре ли ги о зног и исто риј ског. „Мо же 
се ре ћи да ње го ва по е зи ја и не по сто ји ван та два мо ти ва; као ње гов глав ни 
ду хов ни и мо рал ни, они су и ње гов ско ро ис кљу чи ви естет ски до жи вљај“ 
(Савићребац 1966: 108). Ноћ ску пља ви је ка је „стра но телo“ и у јед ном и у 
дру гом ства ра лач ком кру гу, јер је у са мом ње ном је згру су ви ше очи гле дан 
чул ни, сек су ал ни еле ме нат ин спи ра ци је. То је у оштр ом су ко бу са жи вот ним 
и рат нич ким ко дек сом па три јар хал не пле мен ске за јед ни це ко јој је пе сник 
при па дао и о ко јој је „бри жио“ као све тов ни и ду хов ни по гла вар, али и са ре-
ли ги о зним иде ја ма и до жи вља ји ма пе сни ка – бо го тра жи те ља и тај но вид ца.

Ме ђу Ње го ше вим лир ским пе сма ма не ма ни јед не ко ја би по те ми и 
иде ја ма мо гла да се упо ре ди са овом. Ту и та мо, ја ви се мо тив же не и жен ске 
ле по те, али „без до ди ра“, ви ше као лир ска оп сер ва ци ја не го као лич ни до-
жи вљај. Та ко је, ре ци мо, у пе сми Три да на у Три је сту, где пе сник, сти гав ши 
у ди на мич ни ме ди те ран ски град, ме ђу ње го вим ле по та ма за др жа ва по глед 
на „гра ци о зној Фло ри“, ко ја „па ка у рај мо же пре тво ри ти“2. Пред тај ну жен-
ске ле по те Ње гош је до ла зио и у дру гим де ли ма, али увек са за др шком и са 
дис тан це. Та кво је оно чу ве но ме сто из Гор ског ви јен ца, где се у сну Ву ка Ман-
ду ши ћа да је сли ка сна хе Ми ло њи ћа, за пра во, пе ва хим на ле по ти же не. Али, 
у том хим нич ном па то су пе сни ка ви ди мо са мо по сред но, као што ви ди мо 
сва ког пе сни ка у сва кој ње го вој пе сми. „Сла бост“ пре ма же ни не об у зи ма 
пе сни ко во ја, не го ње го вог еп ског ју на ка, па и ње га у сну, а не на ја ви, јер 
би то би ло не при лич но рат ни ку. „Али би јем сна“ пе сник та ко „шти ти“ и 
свог ју на ка и се бе. И ова ква ме ста би ла су „опа сна“ за вла ди ку, а ка мо ли 
ди рект на ис по вест, у пр вом ли цу, о љу бав ној но ћи са „ди вот ни цом“. 

Слу чај или про ви ђе ње учи ни ли су да пра во слав ни вла ди ка, „пу сти њак 
це тињ ски“, ис пе ва јед ну од нај леп ших љу бав них пе са ма срп ског је зи ка. 
Са свим је очи глед но да је пе сник, при то ме, био пот пу но све стан да пи ше 
„за бра ње ну пе сму“, да пра ви опа сан ис ко рак из осве шта ног ре да ко ји мо же 
угро зи ти ње гов вла ди чан ски и вла дар ски ау то ри тет. То је јед но од рет ких 
ње го вих де ла – сва ка ко је ди но зна чај но – ко је ни је же лео да об ја ви за жи во та. 
Пре ступ нич ки ка рак тер пе сме ја сно је ви део и не ко од ње го вих нај бли жих 
са рад ни ка или срод ни ка, ко ји је пра вио ис прав ке у са мом тек сту пе сме, 
до да ју ћи у на сло ву део Па рис и Хе ле на и пре во де ћи лич не об ли ке за ме ни ца 
и гла го ла из пр вог у тре ће ли це. Ова „до бро на мер на не у кост“ (ПоПовић 
1988: 119) очи глед но је има ла за циљ да пе сму „од мак не“ од лич но сти пе сни-
ка и да ње ну ерот ску ин спи ра ци ју пот пу но из ме сти у ли те рар ну ра ван. 

Су де ћи по све му што се ка сни је до га ђа ло са овом пе смом, по на чи ну 
на ко ји је ту ма че на, и ау тор и „не у ки по пра вљач“ би ли су у пра ву. Кри ти ка је 
ову чу де сну, та јан стве ну пе сму по јед но ста вљи ва ла до вул гар но сти, сво де ћи 

2 Сви на во ди из Ње го ше вих пе са ма да ти су пре ма из да њу: Ње гош 1982: Пе тар II Пе-
тро вић Ње гош, Пје сме, Це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Обод – Це ти ње, Про-
све та – Бе о град.
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је на пу ку би о граф ску чи ње ни цу. Ма да и по вр шно чи та ње пе сме по ка зу је 
да су ствар но сни еле мен ти пре то пље ни у ре ли ги о зне и ми стич ке сли ке и 
зна че ња, да је пе сма спој „са крал них и сек су ал них пу та ња“ (лоМПар 2010: 
182), ње ни ту ма чи су углав ном по сма тра ли са мо јед ну ра ван, би о граф ско-
-пси хо ло шку, сво де ћи је на тај ну љу бав ну ис по вест, не рет ко и на пе сни ко ву 
„осве ту“ кру тим па три јар хал ним и цр кве ним пра ви ли ма ко ја су га ли ши ла 
је ди не истин ске сре ће – љу бав ног за гр ља ја же не. Из окви ра ове ма три це не ки 
кри ти ча ри су из ла зи ла та ко што су „сек су ал ну пу та њу“ ве зи ва ли за ро ман-
ти чар ски то пос иде ал не дра ге, у ко ји је пе сник, ис по ма жу ћи се и зна њем 
кла сич не ми то ло ги је, за о гр тао сво ју бол но-за но сну љу бав ну ис по вест и тра-
гич не ло мо ве вла сти те ду ше. Лич ни, ис ку стве ни мо ме нат не мо же се за о би ћи 
у ту ма че њу ове пе сме, али ње ну ду би ну и умет нич ку сна гу не мо же мо до-
сег ну ти ако не ува жи мо са при су ство ми стич ко-ре ли ги о зних и ствар но сних 
мо ти ва, или још бо ље, ако не раз у ме мо пси хо ло шке, естет ске, мит ске и ду-
хов не ко ре не и по кре та че њи хо вог спа ја ња. До тих ко ре на и по кре та ча не ће мо 
до ћи ако се у ту ма че њу пе сме кре ће мо у ис по вед но-сен ти мен тал ној рав ни 
ин спи ра ци је, и ако не уро ни мо у ње ну „ду бин ску дво сми сле ност“ (лоМПар 
2010: 159). „Ноћ ску пља ви је ка има вред ност са мо као ми стич ки до жи вљај“ 
и „сен ти мен тал ни еле мен ти у њој“, са ми по се би, „ни су пе снич ки ни из ра-
же ни“ (Савићребац 1966: 111–112). Ње го ше ва пе сма при па да про сто ру „ерот-
ске ми сти ке“, или „ми стич ког па не ро ти зма“ (Савићребац 1966: 111) и из ван 
ње га се не мо же раз у ме ти. 

У све до че њи ма ми сти ка из раз ли чи тих вре ме на и тра ди ци ја, че сто на-
и ла зи мо на „не про зир ну, уз не ми ру ју ћу слич ност“ из ме ђу сек су ал ног спа ја ња 
и „сје ди ње ња ви шег ре да“ (баТај 1980: 276). Не ки те о ре ти ча ри ми сти ци зма иду 
до тле да ми стич ка ста ња чо ве ка до во де у ди рект ну ве зу са пол ном ак тив но-
шћу (јероТић 1992: 54). Ма да ни ка ко ни смо спрем ни да при хва ти мо ра ди ка-
ли зам ове иде је, ко ја – при хва ће на без ре зер ве – во ди ка на ту ра ли стич кој 
ба на ли за ци ји ми сти ке, уве ре ни смо да из ме ђу ерот ског и ми стич ког до и ста 
по сто ји те сна ве за, упи са на у об ли ке ми стич ког ис ку ства од древ них ми стич-
ких кул то ва, пре ко умет нич ких тво ре ви на до ди рект них, ис по вед них све до-
че ња зна чај них ми сти ка.3 У том сми слу мо гу ће је го во ри ти о ерот ској ми сти ци.

Циљ овог ра да је сте у то ме да ра све тли са му бит ин спи ра ци је, ду хов ни 
и пси хо ло шки ну кле ус пе сме Ноћ ску пља ви је ка, у ко јој ерот ско уз ди же ду шу 
до ко смич ког и са крал ног и где се ми стич но спа ја ње људ ског и бо жан ског 
до жи вља ва у љу бав ном за гр ља ју му шкар ца и же не. То би тре ба ло да омо-
гу ћи дру га чи је са гле да ва ње ме ста ове пе сме у Ње го ше вом по ет ском и ре-

3 Све та Те ре за Авил ска ова ко опи су је до жи вљај ми стич ког сје ди ње ња са Бо гом. 
„Ви дех код ње га јед но ду го злат но ко пље и ње гов врх као да је плам тео. Чи ни ло ми се као 
да га ви ше пу та за ба да у мо је ср це и да ме про ба да све до утро бе. Бол је био та ко ве ли ки 
да сам од ње га је ча ла, али у том пре ја ком бо лу би ло је та квог бла жен ства да ни сам мо гла 
да по же лим да он пре ста не... То је био та ко не жан љу бав ни за гр љај ду ше и Бо га да сам мо-
ли ла Бо га.... да омо гу ћи да га осе ти сва ко ко би мо гао да по ми сли да ла жем“ (ци ти ра но 
пре ма баТај 1980: 252–253).
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ли гиј ско-фи ло зоф ском си сте му и да по ка же ка ко Ноћ ску пља ви је ка ни је 
ни ка кво „стра но те ло“ у ње го вом опу су. Овај рад на стао је из уве ре ња да је 
у пе сми Ноћ ску пља ви је ка пе сник от крио је дан од сво јих пу те ва бо го спо зна-
ња, да је пе вао из истог од но са пре ма Бо гу као и у дру гим пе сма ма ре ли ги-
о зне ин спи ра ци је (Лу ча; Ми сао; Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу; Ода сун цу, 
спје ва та но ћу без мје се ца; де о ни це игу ма на Сте фа на из Гор ског ви јен ца...), 
са мо на дру га чи ји на чин, стран мо рал ном ко дек су пле мен ске за јед ни це и 
ње го вом вла ди чан ском по зи ву. И, на кра ју, овај рад је сте по ку шај да се пут 
бо го спо зна ња естет ски ма те ри ја ли зо ван у пе сми Ноћ ску пља ви је ка, са гле-
да у кон тек сту би блиј ске и хри шћан ске тра ди ци је и да од го во ри на пи та ње 
о (не)са гла сно сти тог пу та са хри шћан ским уче њем о те ле сно сти и пол ној 
љу ба ви. То пи та ње је кри ти ка за о би ла зи ла у ши ро ком лу ку, сма тра ју ћи га, 
ваљ да, ре ше ним и са мом чи ње ни цом да је пе сму и вла ди ка сма трао пре ступ-
нич ком, скри ва ју ћи је од чи та ла ца. Уве ре ни смо да је исти на са свим дру га-
чи ја: пе сма сво јом су шти ном не из ла зи из хри шћан ске он то ло ги је љу ба ви 
исказа не у по сла ни ца ма Апо сто ла Па вла. На про тив, са мо у кон тек ту па влов-
ских иде ја о љу ба ви и мо гу ће је до пре ти до ње них ду хов них ис хо ди шта. 

2. ТајанСТвоМеСеЧненоћи. Ни по сле ова квих раз ја шње ња, ни је, ипак, 
са свим мо гу ће за о би ћи упи та ност о „упли ву ствар ног до га ђа ја“ при на ста-
ја њу ове пе сме, не са мо због пе сни ко вог ста ту са у срп ској по е зи ји и кул тур-
ној исто ри ји, не го – што је за нас мно го ва жни је – и због раз у ме ва ња пој ма 
су бли ми ра ни ерос из на сло ва овог ра да. Хте ли не хте ли, увек ће мо до ћи до 
пи та ња: да ли је ствар но у пе сни ко вом жи во ту по сто ја ла та ква ноћ и та ква 
же на? Ду го је ова пе сма раз у ме ва на та ко да се по твр дан од го вор на прет ход-
но пи та ње под ра зу ме вао, те је оста ја ло са мо да се утвр ди ко је та же на, ка да 
и где се до го дио љу бав ни су срет. Ма да ни ка да ни је на ђен ни је дан ко ли ко-
-то ли ко по у здан из вор ко ји би по твр дио ова кве по је ди но сти из пе сни ко ве 
би о гра фи је, не кри тич ки су пре пи си ва не и до ми шља не „чи ње ни це“ ко је су 
пе сму ре ду ко ва ле и ба на ли зо ва ле, а пе сни ка пред ста вља ле као „све тов ња-
ка у ман ти ји“, ко ји свој вла ди чан ски по зив при хва та као те рет и мо ра ње.4 
Нај ве ћи кри вац за то је, чи ни се, Ми ло рад Ме да ко вић, Ње го шев би о граф и 
„ађу тант“, ко ји за „пу сти ња ка це тињ ског“, на јед ном ме сту, ка же да „ма ло 
по зна ва ше вје ро за кон ску на у ку, а цр пи ја ше зна ње и на у ку од они је учи те-

4 Још увек не ма мо озбиљ ног на уч ног ра да ко ји би ис пи тао ко ре не, мо ти ве, пси хо ло шке 
и исто риј ске раз ло ге вул га ри за тор ског пред ста вља ња Ње го ша као ма чо-му шкар ца ко ји је 
во дио не хри шћан ски, рас пу сни жи вот. Вул га ри за тор ски при ступ ње го вом жи во ту ини ци-
ра ли су не ки пе сни ко ви са вре ме ни ци (и про тив ни ци и по што ва о ци, сва ко из сво јих раз ло га). 
У вре ме ну ко му ни стич ког без бож ја то је ра ђе но са уве ре њем да се чи ни „услу га“ пе сни ку, 
ко ји је, си лом при ли ка био вла ди ка, али ни је имао ни шта са ре ли ги о зним мрач ња штвом. 
Из те ма три це ни кле су пред ста ве о Ње го шу – нео до љи вом за вод ни ку, ко је је про сти на род 
(пе сник би ре као „пу чи на грд на“), при хва тао ла ко и ра до. По сто је и да нас ва жни љу ди из 
све та на у ке ко ји ве ру ју да се о Ње го ше вом жи во ту (и смр ти) не го во ри пу на исти на, да се 
при кри ва ју ње го ве че сте и нео пре зне ве зе са ра зним же на ма, ко је су му на кра ју до шле гла ве. 



ља ко ји су про тив ни не са мо на ше му вје ро за ко ну, већ ко ји у сва че му ма ло 
вје ре има ду“ (МеДаковић 1882: 30). Огра ђу ју ћи Ње го ша од сум њи вих учи-
те ља и по ма га ча (ка квих је ствар но би ло у ње го вом окру же њу), Ме да ко вић 
– не сум њи ви Ње го шев при ја тељ и по што ва лац – да је су ви ше гру бу, по вр шну 
сли ку о ге ни ју чи ју ду би ну ни је био у ста њу да са гле да. Још је да ле ко се-
жни ји – по не га тив ном учин ку, раз у ме се – део ње го вих се ћа ња ко ји се 
од но си на пе сму Ноћ ску пља ви је ка. За ди вљен ње ном ле по том и умет нич ком 
сна гом, он у њој ви ди „кру ну“ не са мо Ње го ше ве ли ри ке, не го и срп ског ро-
ман ти чар ског љу бав ног пе сни штва (МеДаковић 1882: 115), а у же љи да осна-
жи ње ну увер љи вост и ау тен тич ност, он све до чи да вла ди ка ни у ствар но-
сти „не пре зи ра ше“ жен ске по гле де (МеДаковић 1882: 113). Ова на тук ни ца 
ка сни је је по ста ла по вод и по кре тач раз ли чи тих вул гар них ин тер пре та ци ја, 
ка ко ове пе сме, та ко и Ње го ше ве би о гра фи је уоп ште. На у ка је одав но до ка за-
ла не по у зда ност Ме да ко ви ће вих све до че ња о Ње го шу, али њи хов не га тив ни 
им пулс ни до да нас ни је от кло њен.

У та квом ам би јен ту остао је скрај нут је дан дра го цен за пис Ву ка Вр че-
ви ћа о Но ћи ску пљој ви је ка (ко ју он зо ве Јед на мје сеч на ноћ), а ко ји, по на шем 
су ду, да је ве ро до стој ну сли ку о на чи ну на стан ка ове пе сме и отва ра пу те ве 
за иден ти фи ко ва ње пра ве при ро де ње не основ не ин спи ра ци је:

„Ка зи вао ми је огла ше ни ју нак и се на тор Но ви ца Це ро вић, а и мно-
ги дру ги ко ји су уз ње га (Ње го ша) нај ви ше си ђе ли и дру жи ли се, да је 
би ло мно го но ћи у го ди ни кад ни је мо гао или ни је хтио спа ва ти, но зи ми 
се крај ва тре гри јао и раз го ва рао или би, за тво рен у со би, не што пи сао, а 
ље ти, кад би мје сеч на ноћ би ла, у дру штву – а ви ше пу та и сам – по по љу 
ше тао и све не што у се би ми слио. Ка зи вао ми је ње гов се стрић Сте ван 
Ан дрин Пе ро вић Цу ца... да је јед ну ноћ до пред са му зо ру сам ше тао од 
ма на сти ра до Са мо нич них ја си ка (100 ко ра ка да ле ко) и у зо ру вра тио се 
до ма, те ци је ли они дан да ни је ни ру чао ни за спао, са ста вио јед ну пје сму 
под го ре на зна че ним на сло вом, па је шју три дан на тај но про у чио ис то ме 
се стри ћу, као мла ду и из о бра же ну чо је ку, дру го ни кад ни ко ме, за то што 
је по тле о њој су дио, кад је хлад ни је гла ве био, и по што се спа зио да је 
ка лу ђер а не мир ски чо јек. Сте ван ме је увје ра вао, кад би се ова вла ди чи-
на пје сма мо гла штам па ти, тек би он да уче ни сви јет мо гао зна ти до клен 
је до пи ра ла ње го ва фан та зи ја у чо вје чи јем сми слу“ (врЧевић 2002: 53).

Ни овај за пис, на рав но, не тре ба при хва ти ти здра во за го то во, из ви ше 
раз ло га: пр во, ин фор ма ци је до ла зе из дру ге ру ке и по ти чу од Ње го ше вих 
бли ских ро ђа ка, ко ји су би ли све сни „суб вер зив ног ка рак те ра“ пе сме; дру го, 
и сам Вр че вић, за ди вљен Ње го ше вом ве ли чи ном, ни је био не склон „улеп ша-
ва њу“ по да та ка из ње го ве би о гра фи је; тре ће, Вр че ви ће ва се ћа ња, за бе ле же-
на на кнад но5, из бле де ла и ма гло ви та, че сто су не по у зда на. Али, има ју ћи у 

5 Жи вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша Вр че вић је за вр шио 1870. го ди не. Гра ђу за то 
де ло при ку пљао је од 1852. до 1855. го ди не на Це ти њу, док је био се кре тар код кња за Да ни ла. 
Сре ђи ва њу и уоб ли ча ва њу гра ђе по све тио се на кон пет на е стак го ди на.
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ви ду са др жи ну пе сме и ње ну та на ну ду хов ност, као и све што је на пред ре-
че но о њој, чи ни се да Вр че ви ће ва оба ве ште ња у осно ви вер но осли ка ва ју 
ствар но сну по за ди ну – ма кар ону спо ља шњу – пе сме Ноћ ску пља ви је ка. У 
„мје сеч ну ноћ“ о ко јој го во ри пе сма, сли ле су се мно ге но ћи и да ни; мла да-
лач ке жуд ње и сно ви; пре ле сти, ра не, по но ри, уз ле ти, про све тље ња; мно ги 
уса мље нич ки са ти у ко ји ма је јед на пла ме на ду ша „све не што у се би ми сли-
ла“, мо ли тве но при зи ва ла, спа ја ла се бе са све ти њом ви шег жи во та, ко ји је 
и ле по та, и исти на, и бла жен ство, а ви ше од све га – љу бав; здру жи ва ла 
не ис ка зи ва чу да са ре чи ма и рит мо ви ма јед не сил не пе сме, дру га чи је, по-
себ не, не до зво ље не. Пред и сто ри ја ове пе сме је цео жи вот Ње го шев, без број 
(при мље них и од би је них) жен ских по гле да, тре пе ре ња под „пла вим лу на ма“, 
а не јед на ноћ и јед на же на. Ако и по сто ји јед на ноћ у ко јој је до сег нут вр ху-
нац „бо жан ске ра до сти“, она се не мо же по сма тра ти као спо ља шњи до га ђај. 
Оно чу де сно и пе смо твор но до го ди ло се у пе сни ко вој ду ши, а кон крет ну 
зве зда ну ноћ, ша тор, же ну, за гр ља је... ла ко је мо гла до да ти пе снич ка фан та-
зи ја, као што је у Лу чи ми кро ко зма про све тље њи ма бо го тра жи те ља до да ла 
фа бу лу о ко смич ком ле ту ду ше. Ов де се на ме ће још јед на па ра ле ла са Лу чом: 
Вр че ви ћев опис спо ља шњих окол но сти у ко ји ма је на ста ја ла Ноћ ску пља 
ви је ка вр ло је сли чан све до че њи ма Ње го ше вих са вре ме ни ка6 о на стан ку 
Лу че, ко ју је пе сник на пи сао за вре ме Вас кр шњег по ста 1845, у са мо ва њу и 
ти хо ва њу, ис цр пљен, „ско ро обо лео“, из ме штен у „цар ство ду хо вах“ из зе-
маљ ског „сај ма не сми сле ног“.

3. СвеТоСПајаЊе. Ни је те шко од ре ди ти за што је ве ћи на до са да шњих 
ту ма че ња Но ћи ску пље ви је ка за о би ла зи ла ова кво хер ме не у тич ко по ла зи ште, 
чи не ћи све да ову чу де сну по ет ску тво ре ви ну „при зе ми“ и угу ра у про кру-
сто ву по сте љу „обич не“ љу бав не пе сме, чи ју под ло гу чи ни „пси хо грам за-
љу бље но сти пе сни ка-вла ди ке“ (лоМПар 2010), оде нут у то по се и ми то ло ге-
ме кла сич не и ро ман ти чар ске по е зи је. Про блем је, очи глед но, јаз из ме ђу 
са крал ног и ерот ског еле мен та, из ме ђу лич но обо је ног ре ли ги о зног па то са 
и апо те о зе љу ба ви из ме ђу му шкар ца и же не. На пр ви по глед, је ди но раз ре-
ше ње ова кве ан ти но ми је је сте да се пе сма раз у ме као пре ступ, као пе сни ков 
про ме теј ски ис ко рак из уских окви ра пле мен ске ети ке и хри шћан ске ре ли-
гио зне дог ме у за бра ње ни про стор пу те но сти и сек су ал но сти. Спо ља гле-
да но, пе сма се за и ста мо же та ко раз у ме ти, че га је, на рав но, био све стан и 
сам пе сник. Али, по сма тра на из ну тра, из ми стич ког до жи вља ја као ње ног 
ду хов ног и идеј ног ну кле у са, ова пе сма не све до чи ни о ка квом „рас ко лу“ у 
са мом пе сни ку и у ње ним ду би на ма на ћи ће мо ис ку ство спа ја ња и све је дин
ства, а не ис ку ство тај ног бе жа ња на дру гу, за бра ње ну оба лу жи во та. 
Та ко схва ће на, пе сма ни је у ко ли зи ји са ре ли ги о зним до жи вља јем све та, па 
ни са би блиј ским, хри шћан ским схва та њем жи во та. На про тив, све упу ћу-
је на за кљу чак да при мар ну ин спи ра ци ју пе сме тре ба тра жи ти у ис ку ству 

6 О то ме в. Живковић 1994: 53.
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сна жне ре ли ги о зно сти, ко ја се код Ње го ша че сто ис по ља ва ла као лич ни 
ми стич ки до жи вљај све тог/Бо га.

Ову вр сту ду хов ног ис ку ства пе сник је угра ђи вао у сво је пе сме од пр-
ве об ја вље не зби р ке пе са ма – Пу сти њак це тињ ски (1834), да ју ћи му раз ли-
чи те умет нич ке об ли ке: од мла да лач ких ре ли ги о зних ода (Цр но го рац к 
све мо гу ћем Бо гу), пре ко фи ло зоф ско-ре ли ги о зних по е ма (Ми сао) до ко смич-
ко-ре ли ги о зног спе ва Лу ча ми кро ко зма. На тра гу тих ду хов них и по е тич ких 
ис ку ста ва на ста ла је и пе сма Ноћ ску пља ви је ка. Ње на по себ ност у од но су 
на оста ла Ње го ше ва де ла ре ли ги о зно-ми стич ке ин спи ра ци је је сте у не скри-
ве ној, сна жно ис по ље ној ерот ској при ро ди ми стич ког до жи вља ја. Због то га 
је нео п ход но да се ње на ду хов на под ло га, мо ти ви и зна че ња са гле да ју у 
кон тек сту иде ја и то по са ми стич ке тра ди ци је, у ко ји ма се пол но оп ште ње 
му шкар ца и же не са кра ли зу је, та ко што се до жи вља ва као „он то ло шка по-
тре ба за це ли ном“ и „на ју ни вер зал ни ји об лик кроз ко ји љу ди по ку ша ва ју 
да у тре нут ку... пре ва зи ђу гра ни цу из ме ђу Ја и Не-Ја“ (евола 1990: 19, 62).

Ин вен тив но, из ни јан си ра но ту ма че ње Но ћи ску пље ви је ка у овом хер-
 ме не у тич ком кљу чу дао је Ми ло Лом пар у по ме ну тој сту ди ји Hi e ros ga mos, 
а ми ће мо ов де ука за ти на не ко ли ко кључ них ме ста, ва жних за на ше ви ђе-
ње пе сме. Ау тор, с пра вом, по ла зи од уве ре ња да „ми стич ку под ло гу“ пе сме 
чи ни ар хе тип ска иде ја о све том спа ја њу (гр. hi e ros gamоs). Ова ми стич ка 
иде ја, про ис те кла из еле у син ских ми сте ри ја, на шла је зна чај ног од је ка у 
по то њим ми стич ким и ре ли ги о зним си сте ми ма, угра ђе на у ко смо го ниј ске 
и ан тро по го ниј ске пред ста ве, али увек са истим пред зна ком – да „по ве зу је 
бо жан ско и људ ско под руч је“ (лоМПар 2010: 161). Ми стич на при влач ност 
му шкар ца и же не, њи хо во „ри ту ал но-ми сте риј ско или ре ли гиј ско је дин-
ство“, пред ста вља ју кон крет ну, оте ло вље ну сли ку „спа ја ња веч но му шког 
са веч но жен ским, не ба са зе мљом“ (лоМПар 2010: 162). Ми стич ке ми то ло-
ге ме из овог кру га пред ста вља ју „под зем ни слој“ пе сме Ноћ ску пља ви је ка, 
и са њим се мо гу до ве сти у ве зу сви ње ни основ ни мо ти ви и сим бо ли – би ло 
да су пре у зе ти из ан тич ке ми то ло ги је („ход Ди ја нин“, по ре ђе ње „ви ле“ са 
Ау ро ром и Ати ном, за ста ја ње ме се ца над Ино пом...), из тра ди ци је ми стич-
ко-ре ли ги о зне по е зи је и фи ло зо фи је („ра строј ство чу ла“ у ме сеч ној но ћи, 
гу бље ње ре ал ног вре ме на у до жи вља ју над ствар ног и над вре ме ног, осе ћај 
не из ре ци вог бла жен ства у до ди ру све тог...), као и они ко ји пре но се „ре а ли стич-
ку пу та њу“ пе сни ко ве ин спи ра ци је (та на ни треп та ји ду ше ис под зве зда ног 
не ба и су срет са „пре ле сни цом“).

Цен трал на тач ка у сли ци бај ко ви те но ћи је сте ме сец. То је ис так ну то 
већ у пр вом сти ху („Пла ва лу на ве дрим зра ком у пре ле сти див но те че...“). 
Над њом су за же же не зве зде, ис под ње „ли ва да дви же ни ја“ из ко је до пи ру 
„рај ска стре ца ња“. Ме сец је мар ки ра на тач ка у ко смич ком про сто ру ко ја 
спа ја зе маљ ско и не бе ско. Ноћ ску пља ви је ка за пра во је хим на ме сеч ној 
но ћи и ни је ис кљу че но да је не ки њен ра ни ји (или не фор мал ни) на слов би ло 
упра во онај ко ји је за пам тио Вук Вр че вић (Мје сеч на ноћ). Сре ди шње ме сто 
ме се ца у сли ци над ствар не но ћи има два ду бин ска по кре та ча: је дан у сфе ри 

67



ми то по ет ског на сле ђа и дру ги у рав ни пе сни ко вог од но са пре ма те ми но ћи, 
при сут ној у не ко ли ко ње го вих пе са ма. У пр вој, ми то ло шкој рав ни, ме сец 
„от кри ва су срет и спа ја ње („све ту свад бу“) Сун ца и Зе мље“, му шког и жен-
ског ко смич ког на че ла. Из ове ми то ло шке ду би не, из сфе ре не све сног, кре-
ну ли су ко ре ни ове љу бав не и ду хов не пе сме, у ко јој је кроз љу бав ни по љу-
бац-це лов до сег нут до жи вљај пу но ће и це ли не (реч це лов са ма по се би 
до вољ но го во ри о ми стич ком зна че њу по љуп ца и те ле сног спа ја ња у мит ским 
пред ста ва ма Сло ве на).

Ње гош је ис пе вао три пе сме у ко ји ма се реч ноћ на ла зи на „ја ком ме-
сту“ – у са мом на сло ву. Осим Но ћи ску пље ви је ка, то су пе сме: Вје р ни син 
но ћи пје ва по хва лу ми сли ма и Ода сун цу спје ва та но ћу без мје се ца. По гле-
да мо ли за јед но ове на сло ве, ви де ће мо да се, у нај ма њу ру ку, ноћ ис ти че као 
„по вла шће но вре ме пе ва ња“ о нај ви шим вред но сти ма жи во та – ми сли ма, 
Сун цу, Бо гу. Од куд то да пе сник ко ји је са то ли ко ус хи ће ња пе вао хим не 
све тло сти, ко ји је по и сто ве ћи вао Бо га и све тлост, мар ки ра ноћ као вре ме 
уз но ше ња ка све том/све тлом и да, чак, на зи ва се бе „вје р ним си ном но ћи“? 
Ла ко је при ме ти ти да и у по ме ну тим пе сма ма ноћ/та ма оста је не га тив ни 
прин цип све та, име ха о са, од су ство до бра, ту га и мр тви ло, што је ди рект но 
са оп ште но у сти хо ви ма: „Без те бе (Сун ца) би људ ство ту жно би ло, би у 
мра ку ра сло и ги ну ло ....“ (Ода сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца). Али, и у 
Но ћи ску пљој ви је ка, као и у дру ге две по ме ну те пе сме, ноћ је „до бро вре ме“ 
за сла вље ње све тло сти/Бо га/ум не си ле ко ја вла да ко смо сом и чо ве ком, уоп-
ште за са гле да ва ње ду би не и тај не све та „очи ма ду ше“. Та ко је код свих 
пе сни ка ко ји су окре ну ти ме та фи зи ци и ми сти ци, код ко јих су се нат чул не 
и на дум не мо ћи раз ве зи ва ле „под игром ме се че ва мла ђа“, ка ко у јед ном 
сти ху ре че пе сник Алек сан дар Блок. Хим не но ћи пе ва ли су Ла мар тин (ко јег 
је Ње гош пре во дио), Хел дер лин, Но ва лис... „Ноћ је ме та фи зич ни ја, он то ло-
гич ни ја од да на“, „днев на ко пре на ни је трај на, у њој не ма ду би не“ (берЂајев 
1990: 9). У том сми слу Ње гош је се бе ви део као „си на но ћи“.

Али, сим бо ли ка но ћи у пе сми Ноћ ску пља ви је ка ипак је бит но дру га-
чи ја у од но су на дру ге две „ноћ не“ Ње го ше ве пе сме. Већ њи хо ви на сло ви 
ја сно ис ти чу одво је ност и су прот ста вље ност све тла и та ме, зе маљ ског и 
не бе ског, људ ског и бо жан ског. У пе сми Вје р ни син но ћи пје ва по хва лу ми
сли ма ис так ну та је „он то ло гич ност но ћи“, отва ра ње над ре ал них мо ћи у 
са гле да ва њу нај ви ших исти на, не до ступ них „днев ном жи во ту“. У но ћи се 
не гле да те ле сним, не го „ум ним очи ма“, и са мо њи ма мо гу ће је чо ве ку ,,на-
зри јет ма ло / бо же стве ну си лу и мо гућ ство / и кра со ту не бе сни јех стра нах“. 
Исту по зи ци ју у сла вље њу Сун ца/све тло сти, „си на не ба“, „по бјед ни ка цар-
ства Ере бо ва“, на ла зи мо и у пе сми Ода Сун цу, спје ва та но ћу без мје се ца, 
са мо што је ов де ја че ис так ну та ан ти но ми ја све тлост –та ма, зе маљ ско –не-
бе ско, при че му се те жи ште су прот ста вља ња по ме ра из са знај не у ме та фи-
зич ку ра ван. Од но сно, у пе сми Вје р ни син но ћи на гла шен је од нос дан-ноћ, 
или: „днев на“ и „ноћ на“ спо зна ја тај не све та, а у Оди сун цу су прот ста вље на 
су два ко смич ка прин ци па – све тлост и та ма, што у Ње го ше вом фи ло зоф ском 
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си сте му под ра зу ме ва низ ма ни фе ста ци ја „бор бе не пре ста не“ у ко смо су, 
при ро ди, чо ве ку (веч но –про ла зно, тру ле жно –не про па дљи во, ле по –ру жно, 
жи во/жи во твор но –смрт но... до бро –зло). Али, ја сно је да у обе пе сме пе сник 
сто ји „рас пет“ из ме ђу не бе ског и зе маљ ског, да се бе ви ди као тра гич но 
двој ство са зда но као зем ност и не бе сност, као „смрт ну пра ши ну“ и „искру 
бо же стве ну“. Пе сма Ноћ ску пља ви је ка уки да ту двој ност, спа ја ју ћи све тлост 
и та му у ме се чи ну, ко ја је и јед но и дру го исто вре ме но. 

Из ове пер спек ти ве ви ди се по себ ност Но ћи ску пље ви је ка у од но су на 
оде све тло сти, ис пе ва не „но ћу без мје се ца“. „Енер ги ја спа ја ња“, из ла же ње 
из про ла зног у веч но, из зе маљ ског у не бе ско, је сте ду хов на под ло га Ње го-
ше ве по е зи је уоп ште, али ниг де као у Но ћи ску пљој ви је ка она ни је та ко 
ра зо ко вље на и сло бод на, про ис те кла из пре о бра же не ду ше и „ра строј ства 
чу ла“. Пре вла да ва ње зем но сти и спа ја ње са не бе ским, ов де ни је фи ло зоф ски 
прин цип, не го ста ње ду ше у ко јој се до го ди ло све то спа ја ње. 

4. уозраЧјуПесменадПесмама. Нај по зна ти ји обра зац спа ја ња са крал-
ног и ерот ског у ре ли ги о зној и пе снич кој тра ди ци ји је сте ста ро за вет на Пе
сма над пе сма ма. Сла ве ћи љу бав мла ди ћа и де вој ке, про же ту сна жним 
ерот ским на бо јем, она је оста ла не пре ва зи ђен узор уз ви ше но сти, че му ду гу-
је и сво је име. При то ме је са чу ва ла ста тус са крал ног тек ста у две ре ли ги је 
– ју да и зму и хри шћан ству.

Из све га што је до са да ре че но, ја сно је да се Но ћи ску пље ви је ка, у 
сво јим нај ду бљим сло је ви ма, у про сто ру ар хе тип ског и не све сног, на сла ња 
на до жи вљај све та из Пе сме над пе сма ма. Та по ве за ност ви ди се нај ја сни је 
у раз у ме ва њу са крал ног као не чег има нент ног при ро ди, а ти ме и чо ве ку. 
Ње го ше ва пе сма ни кла је из те он то ло шке осно ве, што је усло ви ло чи тав 
низ слич но сти у си сте му мо ти ва и сим бо ла. 

Све се то ви ди ско ро на пр ви по глед, па је уто ли ко чуд ни је што у обим-
ној ли те ра ту ри о Ње го шу не ма ни јед ног ра да ко ји пе сму Ноћ ску пља ви је ка 
ту ма чи у све тлу он то ло ги је Пе сме над пе сма ма. Ова по ве за ност по ми ња на 
је уз гред, без про ду бљи ва ња и ствар ног на по ра да се пре ко та кве ана ли зе 
до пре до су штин ских, нај ду бљих по кре та ча ове за го нет не пе сме. Из у зе так 
је по ме ну та сту ди ја Ми ла Лом па ра, у ко јој је та ве за осве тље на и на ши ро-
ком пла ну по ду да ра ња сим бо ла , али и на ни воу кон крет них сли ка при ро де 
и „то по гра фи је људ ског те ла“. Али, ни ов де не ма ис ко ра ка у сфе ру ре ли ги-
о зног, где би се ис пи та ла су шти на ду хов не енер ги је ко ја кроз те ле сност 
до ди ру је све тост, од но сно: где би се има нент на ре ли ги о зност пе сме до ве
ла у ве зу са би блиј ском и хри шћан ском ети ком и ан тро по зо фи јом. Овај рад 
је сте по ку шај да се на пра ви упра во та кав ко рак – да се ре ли ги о зност Но ћи 
ску пље ви је ка са гле да у кон тек сту би блиј ских иде ја о пол ном оп ште њу му-
шкар ца и же не. Ка ко у том по гле ду по сто је бит не раз ли ке из ме ђу Ста рог и 
Но вог за ве та, по треб но их је пр во раз мо три ти одво је но, а за тим као це ли ну, 
као јед ну исти ну ко ја је сво ју пу но ћу до би ла у хри шћан ству, по себ но у по-
сла ни ца ма Апо сто ла Па вла. 
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Пе сма над пе сма ма спа да ме ђу нај за го нет ни је тек сто ве Ста рог за ве та: 
ње на ег зе ге за по кри ва ши ро ку ле пе зу ту ма че ња: од до слов них, у ко ји ма се 
пе сма (пе снич ки ве нац) по сма тра као хим на љу ба ви из ме ђу му шкар ца и 
же не, пре ко ти по ло шких, у ко ји ма се у ста ро за вет ним до га ђа ји ма и лич но-
сти ма ви де сим бо лич ки на го ве шта ји хришћан ства, до але го риј ских, где се 
у љу ба ви му шкар ца и же не ви де скри ве не по ру ке о ве зи иза бра ног на ро да и 
бо га Ја хвеа, у ју да и зму, или раз ли чи те ва ри јан те хри шћан ске але го ре зе – 
ве за Хри ста и Цр кве, Хри ста и по је ди не ду ше, Ду ха Све то га и Бо го ро ди це.7 
Про блем је у то ме што у Пе сми над пе сма ма, за раз ли ку од оста лих ста ро-
за вет них тек сто ва у ко ји ма се го во ри о од но су му шкар ца и же не, ско ро и да 
не ма ме ста ко је упу ћу је на то да је у пи та њу але го ри ја: ам би јент, по ка за не 
пред мет но сти, је зик, пе снич ке сли ке, мо ти ви – сме ште ни су у при ро ду, ме ђу 
ср не, го лу би це, ов це, ви но гра де, шип ке, смо кве, вр то ве.... Не по ми њу се не бо, 
Бог и мо рал не ду жно сти. Пе сма као да не по ка зу је ин те рес за „ви ши план“, 
за ис ко рак у са крал но. 

Од пр ве до по след ње ре чи Пе сма над пе сма ма еми ту је тај ну уз ви ше не 
при влач но сти му шкар ца и же не. Ко ко је ово уоп ште мо гу ће? Ка ко је пе сма 
о за љу бље но сти и бра ку, сме ште на у кри ло при ро де, са екс пли цит ним ерот-
ским сли ка ма, без ис ка за не и ви дљи ве ре ли ги о зне ин спи ра ци је, по ста ла го
вор о све том. То је мо гу ће об ја сни ти је ди но ти ме да је она до шла из ар хе-
тип ске ду би не у ко јој је љу бав уса ђе на као све та си ла, као нај ви ша вред ност 
жи во та. Је ди но ме сто где пе сник (или пе сни ци) Пе сме над пе сма ма на пу шта 
на чин и тон љуп ке фол клор не не по сред но сти, где „уму је о љу ба ви“ и ди-
рект но је до во ди у ве зу са Бо гом, је су два сти ха из осме пе сме, где се ка же: 
„Мет ни ме као пе чат на ср це сво је, као пе чат на ми ши цу сво ју. Јер је љу бав 
ја ка као смрт, и љу бав на сум ња твр да као гроб; жар је ње зин као жар ог њен, 
пла мен Бож ји“ (Пе сма над пе сма ма; 8, 6). Љу бав ути сну та у људ ско ср це 
је сте он то ло шко сре ди ште жи во та. Ог ње ни жар, пла мен Бож ји. Је ди но љу-
бав из во ди чо ве ка из ко нач но сти и смр ти у бо жан ско и бе смрт но. Та ко 
тре ба раз у ме ти ре чи: „Љу бав је ја ка као смрт“, тј. је ди но љу бав мо же да се 
су прот ста ви смр ти. „Љу бав на сум ња“ (не до ста так ве ре, без вер је) за тва ра 
жи вот у гроб ни шта ви ла и смр ти – „твр да је као гроб“. То је ар хе тип ска 
ма три ца из ко је је из ни кла Пе сма над пе сма ма. То је тај на ње не све то сти, 
ње не ле по те и уз ви ше но сти. 

На ово ме сто из Пе сме над пе сма ма на до ве за ће се ка сни је Апо стол 
Па вле, та ко што ће из гра ди ти сво ју „ме та фи зи ку љу ба ви“ у чу ве ној Хим ни 
љу ба ви из 13. гла ве Пр ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма.

5. ноћскуПљавијекаионТологијаљубавиСТарогиновогзавеТа. Ста-
ри за вет уоп ште не по сма тра од нос му шкар ца и же не као пи та ње гре ха. У 
Књи зи По ста ња сто ји: „Ра ђај те се и мно жи те се, и на пу ни те зе мљу, и вла-

7 О то ме ви де ти у: Ам фи ло хи је Ра до вић, Исто ри ја ту ма че ња Ста рог за вје та (аМфи
лоХије 2002) и Вил фрид Ха ринг тон, Увод у Ста ри за вјет (ХарингТон 1993).
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дај те њо ме“ (По ста ње, 1, 28). Ве за му шкар ца и же не је „до бро“, њу је Го спод 
уса дио у свет као прин цип про ду жа ва ња и одр жа ња жи во та, као ми лост и 
дар жи во ту: „И ре че Го спод Бог: Ни је до бро да је чо вјек сам. Да му на чи ним 
дру га пре ма ње му“ (По ста ње, 2, 18). У му шкар ца и же ну Бог је ду бо ко уса-
дио ме ђу соб ну при влач ност. У Ста ром за ве ту се не по ста вља пи та ње да ли 
је „чо ве ку до бро да се не до хва та же не“ (Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма 7, 1), 
што је јед но од цен трал них пи та ња но во за вет не, па влов ске ан тро по зо фи је 
и ети ке. Про блем од но са му шкар ца и же не Ста ри за вет ви ди са мо као пи та ње 
за ко на ко ји на ме ће од ре ђе на пра ви ла при пад ни ци ма иза бра ног на ро да, као 
и у дру гим пи та њи ма, ка ква су, ре ци мо, ис хра на и оде ва ње. 

У овој тач ки нај ја сни је се ви ди раз ли ка из ме ђу Ста рог и Но вог за ве та: 
Ста ри за вет ус по ста вља ети ку за ко на, а Но ви ети ку бла го да ти, ко ја уме сто 
мо ра ња по чи ва на сло бод ној во љи. „Јер се за кон да де пре ко Мој си ја, а бла-
го дат и исти на по ста де кроз Ису са Хри ста“, сто ји у про ло шком де лу Је ван
ђе ља по Јо ва ну (1, 17). Уоп ште се мо же ре ћи да Но ви за вет ре ли ги ју за ко на 
уз ди же до ре ли ги је бла го да ти, да спо ља шње по што ва ње за ко на (ко је је че-
сто фор мал но и ла жно) за ме њу је истин ским, сло бод ним кре та њем ду ше ка 
Бо гу. Ста ри за вет је за по вест, а Но ви за вет по зив. За кон ди сци пли ну је, 
за во ди ред, санк ци о ни ше пре ступ, уре ђу је и чу ва осве шта не фор ме жи во та 
за јед ни це, али не ма моћ да пре о бра жа ва и уз ди же чо ве ка, да га уз но си ка 
Бо гу. Истин ску моћ пре по ра ђа ња има ју љу бав и сло бо да. 

У овом све тлу тре ба по сма тра ти и но во за вет ну ми сао о му шко-жен ском 
еро су и о пло ти уоп ште, из ло же ну у Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма Апо-
сто ла Па вла, а раз ви је ну и по ја шње ну код све тих ота ца – Гри го ри ја Ни ског, 
Јо ва на Зла то у ста, Гри го ри ја Бо го сло ва и Ата на си ја Ве ли ког. На јед ном ме-
сту Апо стол Па вле, бла го ве сник Хри стов, ка же Ко рин ћа ни ма: „Јер ја хо ћу 
да сви љу ди бу ду као и ја“ (Пр ва Ко рин ћа ни ма, 7, 7), а то зна чи са вр ше ни, 
пот пу но осло бо ђе ни од гре ха, ан ђе о ски чи сти, она кви ка кви су би ли пра-
ро ди те љи у Ра ју. Пол но оп ште ње, брак, по ро ђај не му ке ја ви ли су се по сле 
из го на из Ра ја, на кон пра ро ди тељ ског гре ха. Сто га, ни Апо стол Па вле ни 
све ти оци не ма ју ди ле му око то га да је дев стве ност бо ља од бра ка/пол ног 
оп ште ња: „А нео же ње ни ма и удо ви ца ма ве лим: до бро им је ако оста ну као 
и ја што сам. Ако не мо гу да се уз др жа ва ју, не ка се же не и уда ју, јер је бо ље 
же ни ти се и уда ва ти не го ли упа љи ва ти се“ (Пр ва Ко рин ћа ни ма, 7, 8–9). Ово 
је ди рек тан од го вор на по ме ну то пи та ње ко је му по ста вља ју Ко рин ћа ни о 
то ме да ли је „до бро чо ве ку да се до хва та же не“. У од го во ру су бит не две 
по ру ке: дев стве ност је бо ља од бра ка/сек су ал ног оп ште ња, и: брак/сек су-
ал но оп ште ње је та ко ђе до бро, али ни жег ре да од дев стве но сти.8 Ерот ско 
оп ште ње му шкар ца и же не ни је за бра ње но, на про тив, оно је до бро, под 
усло вом да је очи шће но од са бла зни блу да („упа љи ва ња“). За то и по сто ји 
ин сти ту ци ја бра ка, чи ји је сми сао, с јед не стра не, у про ду жа ва њу жи во та, 
а са дру ге у чу ва њу чо ве ка од бу ре стра сти. Дев стве ност и пол но оп ште ње/

8 О то ме в. злаТоуСТ 1994: Све ти Јо ван Зла то уст, О дев стве но сти .
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брак ни су два су прот ста вље на прин ци па, као што су учи ли гно стич ки је ре-
ти ци, не го два сте пе на до бра ко је је Бог уса дио у чо ве ка. О то ме сли ко ви то 
и ја сно го во ри све ти Јо ван Зла то уст у бе се ди О дев стве но сти: „Брак је до бар, 
а дев стве ност је због то га до стој на ди вље ња што је она још бо ља, и то то ли-
ко бо ља ко ли ко је кор ми лар бо љи од ве сла ча и вој ско во ђа од вој ни ка. Но, 
као што ћеш, укло нив ши ве сла ча са бро да, по то пи ти сам брод и, уда љив ши 
из бит ке вој ни ке, пре да ти у роп ство са мог вој ско во ђу, та ко ћеш и ов де, ако 
све деш брак са ви со ког сте пе на, уни зи ти и сла ву дев стве но сти и све сти је 
до по след њег сте пе на зла“ (јованзлаТоуСТ 1994: 74). И дев стве ност, да кле, 
мо же би ти зло ако не ги ра бо жи ју тво ре ви ну (као код ма ни хејске је ре си), 
а та ква ће по ста ти ако је њен сми сао апри ор но су прот ста вља ње пол ном 
оп ште њу. Из ме ђу дев стве но сти и пол ног оп ште ња вла да од нос сим фо ни је, 
а не бор бе и су да ра ња. Онај ко „се до хва та же не“, а же ли да жи ви хри шћан-
ски, мо ра се не пре ста но бо ри ти про тив стра сто у мља и те жи ти це ло му дре
но сти, има ју ћи пред со бом при мер „кор ми ла ра“ и „вој ско во ђа“, тј. оних ко ји 
су, упо до бља ва ју ћи се бож јим ан ђе ли ма, ус пе ли у под ви гу дев стве но сти. И 
обр ну то: „кор ми ла ри“ мо ра ју те жи ти ка то ме да свој под виг ста ве у слу жбу 
жи во та, тј. укре пљи ва ња и во ђе ња оних ко ји не ма ју сна ге за њи хов под виг. 

Из све га сле ди за кљу чак: ни брак/пол но оп ште ње ни уз др жа ва ње/дев-
стве ност ни су, са ми по се би, ни до бро ни зло. Сми сао до бра (или зла) до би-
ја ју у за ви сно сти од на ме ре и уну тра шњег по кре та ча у са мом чо ве ку. Ако 
их не во ди љу бав пре ма Бо гу и про сла вља ње ње го вог име на, уза луд је и 
нај стро жа рев ност у ис пу ња ва њу не ког (спо ља шњег) за ко на. Сми сао до бра 
има ју је ди но ако су, ка ко сто ји код је ван ђе ли сте Јо ва на, „љу бав и исти на“.

Раз у ме ва ње бра ка и дев стве но сти/пол ног уз др жа ва ња код Апо сто ла 
Па вла тре ба по сма тра ти у све тлу ње го ве иде је о пло ти, те лу, ко јој се че сто 
вра ћао, и ко ја пред ста вља ср жни део ње го вог уче ња. На пр ви по глед, та ми сао 
је кон тра дик тор на. У По сла ници Ри мља ни ма он оштро су прот ста вља „жи-
вот по те лу“ и „жи вот по Ду ху“: „Јер знам да до бро не жи ви у ме ни, то јест 
у ти је лу мо је му“ (По сла ни ца Ри мља ни ма 2003: 7, 18) и: „Ако жи ви те по 
ти је лу, по мри је ће те; ако ли Ду хом дје ла тје ле сна умрт вљу је те, жи вје ће те“ 
(Ри мља ни ма 8, 13). На су прот то ме, у Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма сто ји: 
„Не зна те ли да су тје ле са ва ша удо ви Хри сто ви“ (6, 15) и: „Или не зна те да 
је ти је ло ва ше храм Све то га Ду ха ко ји је у ва ма, ко је га има те у ва ма и ни сте 
сво ји“ (6, 20). С јед не стра не, те ло је из вор гре ха и смр ти, са дру ге, „храм 
Ду ха Све то га“. У Па вло вој ак си о ло ги ји, ме ђу тим, не ма ни шта кон тра дик-
тор но, она је из раз ду бо ке, у би ти кон тра дик тор не исти не о чо ве ку. Као 
ни брак/пол но оп ште ње, ни те ло на он то ло шком ни воу ни је зло, на про тив, 
оно је део бо жан ске тво ре ви не, да кле до бро, до ду ше до бро ни жег ре да, јер 
је у ко смич ку тво ре ви ну уве де но на кон чо ве ко вог па да и као „за ме на“ за 
ње го ву пр во бит ну, ан ђе о ску, бес те ле сну при ро ду. Те ле сно и ду хов но у чо-
ве ку не сме ју се раз два ја ти, јер чи не це ли ну би ћа у бо жи јој за ми сли. Те ло 
по ста је по кре тач „гре хов ног пу та“ кад се одво ји од свог „кор ми ла ра“, од 
ду ше/Ду ха, кад се ода блу ду, „жи во ту сви ње“, ка ко ка же Јо ван Зла то уст. 
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Али, ни ду хов но у чо ве ку, одво је но од те ле сног, не мо же има ти пу ни сми сао 
до бра јер не ги ра Хри ста ко ји се обу као у те ло. 

Но ви за вет про ду жа ва ста ро за вет не иде је о пло ти и пол ном еро су, да-
ју ћи им но ву ду би ну и ви ши ду хов ни сми сао. Но ви за вет про по ве да стро ге 
етич ке нор ме и уз ви ше ну ду хов ност, али му је стран сва ки „пре зир те ла“, као 
што је, ре ци мо, слу чај са гно сти ци змом и ин диј ском аске ти ком. На про тив, 
и Ста ри и Но ви за вет, сва ки на свој на чин и на раз ли чи тим ни во и ма, афир ми-
шу пол ни ерос као део бо жан ске тво ре ви не, про ду жа ва ју ћи мит ску пред ста-
ву о „све том спа ја њу“ као по зи тив ном, тво рач ком ко смич ком прин ци пу. 

Цен трал ни мо ме нат Но вог за ве та и исто ри је све та је сте си ла зак Го спо-
да у људ ско те ло, ра ђа ње Бо го чо ве ка. „Сви хри шћан ски сим бо ли из ра ста ју 
из Еро са: Отац, Син, Ма ти, бра ћа, Же ник, Не ве ста. Ако би за љу бље ност, 
брак, ма те рин ство и очин ство би ли не што ни ско и пре зре но (као што ми сле 
гно стич ке је ре си) он да ови сим бо ли не би мо гли на ста ти“ (вишеСлавцев 
2006: 41). Хри шћан ство је „ре ли ги ја ова пло ће ња“, у ко јој те ло и те ле сно спа-
ја ње ни су „там на стра на“ жи во та, не го, на про тив, ње гов при род ни и нео п-
ход ни део. Те ло, са сво јим за ко ни ма и на го ни ма, је сте „храм бож ји“ док 
жи ви у сим фо ни ји са ду хов ном си лом ко ју у се би но си. Бо га про сла вља цео 
чо век, а не са мо ње го ва ду ша. 

Из раз ма тра ња у прет ход ној, не што ду жој ди гре си ји, про из и ла зи сле де-
ћи за кљу чак, ва жан за на ше раз у ме ва ње пе сме Ноћ ску пља ви је ка: до жи вља-
јем ерот ског она се на сла ња на Пе сму над пе сма ма и из ра ста у кру гу ње них 
мо ти ва и сим бо ла, ве зу ју ћи се пре ко ње са па влов ском кон цеп ци јом љу ба ви.

Ов де до ла зи мо до од го во ра на јед но од сре ди шњих пи та ња овог ра да: 
да ли је сна жно на гла шен ерот ски еле ме нат у пе сми, у сво јој су шти ни, до-
пу стив на чин про сла вља ња Бо га, са ста но ви шта хри шћан ске ак си о ло ги је. 
У кру гу иде ја ко је смо до са да по сма тра ли – а то је но во за вет но схва та ње 
пло ти, пол ног оп ше ња и уз др жа ва ња/дев стве но сти – за кљу чу је мо да у ду-
хов ном про сто ру Ње го ше ве пе сме не ма „пре ступ нич ких“ еле ме на та. Шта-
ви ше, она на ја сан на чин афир ми ше хри шћан ску кон цеп ци ју чо ве ка као 
це ло сног би ћа, у ко јем плот ско и ду хов но (тре ба да) чи не си нер ги ју, а не су коб, 
и да су во ђе ни истом те жњом за про сла вља њем Бо га. Енер ги ја пол но сти 
ни је пре пре ка за при бли жа ва ње Бо гу ако је по кре ну та и во ђе на „до брим 
кор ми ла ром“ – љу ба вљу за све то/Бо га. А упра во то је основ на по тка Ње го-
ше ве пе сме: пли ма ње них ерот ских уз бу ђе ња по кре ће се и тра је де ло ва њем 
ко смич ких си ла, „рај ских стре ца ња“, ко ја ра зум и емо ци је из во де из при-
род них окви ра, уво де ћи их у про стор нат при род ног и бо жан ског. 

Ерот ску енер ги ју до са да смо по сма тра ли као „кон тро ли са ни“ део це-
ли не људ ског би ћа, ко ји има сво је ме сто у бож јем до мо стро ју. У овом кон-
тек сту, пол но оп ште ње мо же би ти до бро, али са мо кад су му по ста вље не 
бра не и огра ни че ња. Због то га се до пу ште но пол но оп ште ње у Но вом за ве ту 
увек и по сма тра као пи та ње бра ка. При то ме, по јам бра ка не тре ба раз у ме-
ти уско, као со ци јал ну и прав ну ка те го ри ју, већ ши ре – као ин тен ци ју и 
ста ње све сти. Брак је оквир – ни је пре те ра но ре ћи ка вез – из ван ко јег не сме 



74

да иза ђе пол но оп ште ње. „Али, због блу да сва ки не ка има сво ју же ну“, ка же 
Апо стол Па вле (Пр ва Ко рин ћа ни ма, 7, 2), а Јо ван Зла то уст, као ко мен тар 
ове ми сли, до да је: „Брак је дат ра ди ра ђа ња де це, а још ви ше ра ди га ше ња 
при род ног пла ме на“ (јованзлаТоуСТ 1994: 74; под ву као Д. Б.). Об у зда ва ње 
сек су ал ног на го на, „га ше ње при род ног пла ме на“ је сте основ на функ ци ја 
бра ка, ва жни ја чак и од са мог ра ђа ња. Но ви за вет, да кле, не до пу шта пол но 
оп ште ње као на сла ду и ужи ва ње, јер у њи ма ви ди из вор гре ха. 

6.аПоСТолПавле,фројД,ПлаТон. Ов де се ја сно ви ди про блем са ко јим 
мо ра мо да се су о чи мо: у пе сми Ноћ ску пља ви је ка не ра ди се о кон тро ли са ној, 
„уга ше ној“ ерот ској енер ги ји, не го, на про тив, о ра зо ко вље ној и сло бод но 
ис по ље ној, при че му но си лац те енер ги је – а то је лир ски су бјект пе сме – до-
жи вља ва нај ви ши сте пен за до вољ ства – бла жен ство. Пи та ње на ко је тре ба 
да по тра жи мо од го вор, мо гло би да гла си ова ко: мо же ли сло бод но ис по ље
на пол на љу бав да отво ри пут ка Бо гу на на чин до пу штен хри шћан ском 
ети ком и ак си о ло ги јом и, ако мо же, ка кав сми сао до би ја у пе сми Ноћ ску пља 
ви је ка? 

Да би смо од го во ри ли на ово пи та ње, нео п ход но је да се по но во вра ти мо 
он то ло ги ји љу ба ви Апо сто ла Па вла и да је са гле да мо у све тлу на уч них и 
фи ло зоф ских те о ри ја о пол ном на го ну. За Апо сто ла Па вла, ви де ли смо, те ло 
(кад ни је пот чи ње но ду хов ном), а ти ме и пол но оп ште ње, из вор је гре ха и 
зла, не што не при ја тељ ско Бо гу и иде ји до бра, о че му он че сто го во ри: „Јер 
је тје ле сно му дро ва ње не при ја тељ ско Бо гу, по што се не по ко ра ва за ко ну 
Бо жи јем, ни ти пак мо же“ (Ри мља ни ма, 8, 7). Мо гли би смо ре ћи да је те ле сна 
по жу да за Апо сто ла Па вла он то ло шко је згро гре ха у чо ве ку, там ни и не до-
ку чи ви не при ја тељ чо ве ков. Чо век у се би но си „от пор те ла“ (вишеСлавцев 
2006: 36), не при ја тељ ску си лу из ван про сто ра вла сти те во ље и зна ња: „Јер 
знам да до бро не жи ви у ме ни, то јест, у ти је лу мо је му... Јер до бро, што хо ћу, 
не чи ним, не го зло, што не ћу, оно чи ним“ (Ри мља ни ма, 7, 18–19). 

У на ве де ним ста во ви ма ви ди мо да ле ке, али са свим ја сне, ан ти ци па-
ци је Фрој до ве пси хо а на ли зе – по себ но ње го вих пој мо ва ли би да и под све сти. 
Ли би до је си ла „ко јом се ис по ља ва сек су ал ни на гон, као код гла ди на гон за 
хра ном“ (фројД 1958: 255). „Сек су ал на глад“, при сут на у чо ве ку још док је 
одој че, осу је ће на зах те ви ма и за бра на ма ро ди те ља и вас пи та ча, во ди у пер-
вер зи је, не у ро зе и дру ге об ли ке де струк ци је.9 Све ово би ло је по зна то и Апо-
сто лу Па влу, ко ји је то и ре као сво јим пој мо ви ма, у дру га чи јем кон тек сту, 
али мно го ду бље и уз ви ше ни је.

И за Апо сто ла Па вла и за Фрој да сек су ал ни на гон сме штен у на шој 
под све сти је сте, у би ти, не што не га тив но – за јед ног из вор гре ха, а за дру гог 

9 Та ко је на ста ла пси хо а на ли за, те ра пе ут ска ди сци пли на чи ји је за да так да но си о цу 
бо ле сти по мог не да се из бо ри са њом упо зна ју ћи ње на жа ри шта. „За да так пси хо а на ли зе је 
да из но си на ви де ло оно што је нај го ре код сва ког чо ве ка“ (лоренц 1958: 15), тј. да по кре та че 
бо ле сти до ве де у про стор све сног из про сто ра не све сног.



из вор не у ро за. За обо ји цу је, да кле, ерос (схва ћен у са вре ме ном зна че њу – 
као сек су ал ност) „он то ло шко сре ди ште“ не га тив не, там не стра не чо ве ка: 
за Апо сто ла Па вла – си ла ко ја чо ве ка одва ја од Бо га и гу ра у грех; за Фрој-
да – не што „не до лич но“, „што се скри ва“, жа ри ште бо ле сти. И за јед ног и 
за дру гог енер ги ја сек су ал н о сти на ла зи се у „там ном про сто ру би ћа“, ко ји 
Фројд име ну је као под свест, а Апо стол Па вле као „не ки дру ги за кон су проћ 
мо га умља“.

Из ме ђу еро са, ова ко схва ће ног, и све тог по сто ји не пре мо сти ви јаз, па 
је те шко, у он то ло шком и ак си о ло шком сми слу, и за ми сли ти њи хо ву по ве-
за ност и срод ност, на шта упу ћу је ар хе тип о „све том спа ја њу“ и сек су ал на 
сим бо ли ка ерот ске ми сти ке. Али, из ме ђу Апо сто ла Па вла и Фрој да (и те о-
ри ја о сек су ал но сти са вре ме не пси хо ло шке на у ке) по сто ји јед на су штин ска 
раз ли ка: Фројд не по зна је пу те ве пре ва зи ла же ња и пре о бра же ња пол ног 
на го на, ње го вог пре во ђе ња у ви ша ста ња би ћа. Енер ги ја пол но сти схва ће на 
на Фрој дов на чин за тва ра чо ве ка у круг те ле сних на го на, не до зво ља ва ју ћи 
му да се ус пи ње ка ви шем.

Фројд и ње го ви на ста вља чи ни су от кри ли ни шта бит но о чо ве ку што 
ни је знао Апо стол, али из ван ње го вог ви до кру га оста ла је ду би на и уз ви-
ше ност Па вло вог раз у ме ва ња љу ба ви као те ме ља жи во та и по кре та ча уз-
ди са ња ка дру гом и ви шем. На пр ви по глед слич не, фрој дов ска и па влов ска 
иде ја пол не љу ба ви су су штин ски су прот ста вље не. Да би смо раз у ме ли он-
то ло ги ју љу ба ви Апо сто ла Па вла у ње ној су шти ни, по треб но је да по глед 
скре не мо од Фрој да ка ка Пла то ну и ње го вом уче њу о еро су. На кон то га, 
по но во ће мо се вра ти ти пи та њу ко ег зи сти ра ња сек су ал ног и са крал ног у 
пе сми Ноћ ску пља ви је ка.

За Пла то на је љу бав/ерос не сво ди ва на не што од ре ђе но, она не ма гра-
ни ца у све ту ко нач них ства ри: „Ко је, да кле, упу ћен у тај не љу ба ви, тај ће... 
угле да ти по сво јој при ро ди не што чу де сно ле по, ... не што што је пр во, веч-
но и што ни ти по ста је ни ти про па да“, „не што што је са мо по се би и са со бом 
јед но вр сно и веч но“ (ПлаТон 1977: 83). Пла то нов ско схва та ње љу ба ви јед но 
је од нај да ле ко се жни јих и нај у зви ше ни јих од ре ђе ња чо ве ко ве при ро де, чи ју 
су шти ну чи ни „жуд ња за до бр ом и за сре ћом“, „за ра ђа њем у ле по ти“ (Пла
Тон 1979: 76) – жуд ња за „ра стом би ћа“, кроз спа ја ње са дру гим и ви шим. 
Љу бав/ерос је енер ги ја ко ја чо ве ку не до зво ља ва да се за тва ра у ко нач но, 
си ла по ве зи ва ња чо ве ка са дру гим љу ди ма и са бо го ви ма. У том кон тек сту 
Пла тон ви ди и сек су ал ни на гон – „жуд њу за ра ђа њем“, као не што уз ви ше-
но и све то, као не га ци ју ру жног ле пим и смрт ног бе смрт ним: „А ра ђа ти се 
не мо же у ру го би не го у ле по ти. Јер здру же ње чо ве ка и же не је ра ђа ње. А 
то је бо жан ска ствар, и то је у би ћу ко је је ина че смрт но бе смр тан део...“ 
(ПлаТон 1979: 78; под вла че ња Д. Б). 

Си ла љу ба ви чо ве ка чи ни уз ви ше ним би ћем, по ве за ним са Бо гом и веч-
но шћу. Без љу ба ви људ ски жи вот гу би ле по ту и сми сао, по кре тач ку сна гу. 
У тој иде ји су сре ћу се Пла тон и Апо стол Па вле: „Ако је зи ке чо ве чи је и 
ан ђе о ске го во рим, а љу ба ви не мам, он да сам као зво но ко је је чи, или ким вал 
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ко ји зве чи. И ако имам дар про ро штва и знам све тај не и све зна ње, и ако 
имам и сву вје ру да и го ре пре мје штам, а љу ба ви не мам, ни шта сам“ (Пр ва 
Ко рин ћа ни ма, 13, 1–2). За Апо сто ла је љу бав ме ри ло свих вред но сти и свих 
мо ћи чо ве ко вих: му дро сти, зна ња, ве шти не, до бро чин ства, жр тве, ве ре... 
– све је уза луд но и ла жно, ако не до ла зи из љу ба ви. Љу бав је за лог веч ног у 
чо ве ку, а све оста ло – про ро штва, му дро ва ња, зна ња – про ла зно је и „за-
мук ну ће“.

Љу бав је бла го дат ко јом чо век из ла зи из при род них гра ни ца, моћ ко ја 
га во ди ка са вр ше ном: „Јер дје ли мич но зна мо, и дје ли мич но про ро ку је мо. 
А кад до ђе са вр ше но, он да ће пре ста ти дје ли мич но....; сад знам дје ли мич но, 
а он да ћу по зна ти као што бих по знат“ (Пр ва Ко рин ћа ни ма, 13, 9–12). Чо век 
„ће по зна ти“ ап со лут ну исти ну као што Ап со лут но/Бо г по зна је ње га, он да 
кад се ис пу ни љу ба вљу, кад по бе ди та шти ну, гор дост („на ди ма ње“), гнев, 
грех, зло. Ни ка ква спо ља шња, љу ба ви ту ђа си ла, ма кар би ла не појм љи во 
ве ли ка, не мо же су штин ски про ме ни ти жи вот, јер про ме ни ти зна чи – по
диг ну ти ни же ка ви шем, ин фе ри ор но ка су пер и ор ном, ко нач но ка бес ко-
нач ном. 

И за Пла то на и за Апо сто ла Па вла сми сао љу ба ви је ус пи ња ње ко нач ног 
ка бес ко нач ном, људ ског ка бо жан ском. За Пла то на је то ста ње ка да „оком 
ду ше“ угле да мо „Пр во, што ни ти по ста је ни ти про па да“, а за Апо сто ла Па-
вла и ре ли ги ју Но вог за ве та то је – сје ди ње ње са Бо гом, обо же ње. 

У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и сми сао пол не љу ба ви. Ако је са мо 
пол ни на гон, или ако је пол ни на гон ко ји се би пот чи ња ва ду хов но на че ло 
у чо ве ку, она се су штин ски не раз ли ку је од на го на у жи во тињ ском све ту. 
Ако је са мо ду хов на љу бав, одво је на од те ла и ствар ног жи во та, она је бес-
плод на, јер не ма шта да уз ди же и не ма сми сао по кре та ча жи во та. Њен сми-
сао не мо же се на ћи ни у ње ном со ци јал но-прав ном од ре ђе њу. „Љу бав је 
не што за хва љу ју ћи са мо сво ме сми слу, као об но ва је дин ства или це ло ви-
то сти људ ске лич но сти, као тво ре ви на ап со лут не ин ди ви ду ал но сти... Пре 
фи зи о ло шког сје ди ње ња у жи во тињ ској при ро ди ко је во ди ка смр ти, и пре 
за кон ске ве зе у со ци јал но-мо рал ном по рет ку, ко ја од смр ти не спа ша ва, 
мо ра би ти сје ди ње ња у Бо гу ко је во ди бе смрт но сти за то што не огра ни ча ва 
са мо смрт ни жи вот при ро де људ ским за ко ном, већ га пре по ра ђа веч ном и 
не про ла зном сна гом бла го да ти“ (Соловјов 1988: 36–46; под ву као Д. Б).

Су шти на па влов ско-пла то нов ске иде је љу ба ви је сте у то ме да је она 
не у ни шти ви по тен ци јал ра ста би ћа, енер ги ја ус пи ња ња ко је не ма гра ни ца. 
Ту до ла зи мо до су штин ске раз ли ке из ме ђу ова квог схва та ња еро са и на уч-
них те о ри ја на ста лих на те ме љи ма фрој ди зма. За Фрој да, ви де ли смо, сек-
су ал ни на гон тра жи да бу де ис по љен или суп сти ту и сан не чим дру гим; код 
Пла то на и Апо сто ла Па вла он те жи да бу де су бли ми ран у не што ви ше. 
Ов де до ла зи мо до кључ не ми сли па влов ске и но во за вет не ети ке и ан тро по-
зо фи је: ерот ски/сек су ал ни на гон, као и све дру го што чо век но си у се би, 
мо гу ће је пре о бра жа ва ти, су бли ми ра ти у не што ви ше. „Пре о бра же ни ерос“ 
(вишеСлавцев 2006), мо же чо ве ка уз ди за ти ка Бо гу. При то ме је ва жно на-



гла си ти да су бли ми ра ни ерос не уки да те ле сни, не го га уз ди же и ме ња, 
уво ди у ви ши вид по сто ја ња. Као што у скулп ту ри ни је уки нут ма те ри јал 
од ко јег је на пра вље на, не го пре о бра жен и опле ме њен но вим сми слом и 
ле по том. У уз ди за њу/су бли ма ци ји ни же на ста вља да жи ви у ви шем. Ви ше 
оправ да ва и об ја шња ва ни же. Код Фрој да (и у све сти са вре ме ног чо ве ка) 
обр ну то је: ви ше (ми сли, иде је, про из во ди кул ту ре и умет но сти) об ја шње-
ни су ни жим (ли би дом). Ти ме се и чо век за тва ра у круг „те ле сних умо ва ња“, 
а жи вот при зе мљу је и ба на ли зу је. 

7. ПреобраЖениероСуноћискуПљојвијека. Прет ход на раз ја шње ња 
отва ра ју глав на вра та за ула зак у свет пе сме Ноћ ску пља ви је ка. Да би смо 
раз у ме ли ову пе сму, по треб но је да при хва ти мо да пол на љу бав из ме ђу му-
шкар ца и же не мо же би ти не што ви ше од сек су ал но сти и еро ти ке, да у 
ње ним та јан стве ним ду би на ма пул си ра жуд ња за из гу бље ним је дин ством 
и пу но ћом би ћа. „У пол ној љу ба ви, истин ски схва ће ној и истин ски оства-
ре ној, бо жан ска су шти на до би ја сред ство за сво је ко нач но ова пло ће ње у 
ин ди ви ду ал ном чо ве ко вом жи во ту, на чин нај ду бљег и уз то ре ал но нај спо-
ља шњи јег ре ал но опа зи вог сје ди ње ња с тим жи во том. Оту да они бле сци 
не зе маљ ског бла жен ства, оно стру ја ње чу де сне ра до сти ко јом је про пра ће на 
чак и не са вр ше на љу бав и ко ји је чи не, чак и не са вр ше ну, нај ве ћом на сла дом 
љу ди и бо го ва...“ (Соловјов 1988: 54).

Це лим сво јим то ком пе сма не ги ра уско схва та ње ерот ског до га ђа ја, и 
сло бод ни је ре че но, мо гла би се раз у ме ти као про тест про тив та квог гле да-
ња на чо ве ка и све ти њу жи во та уоп ште. С ове тач ке гле ди шта, Ноћ ску пља 
ви је ка у те сној је ве зи са јед ном стро фом из увод не пе сме Лу че ми кро ко зма, 
у ко јој се пе сник око мио на грч ке фи ло зо фе, Пи та го ру и Епи ку ра, за то што 
су, по са зна њи ма ко ја је имао о њи ма, „људ ско име уни зи ли и зва ни је пред 
Бо гом чо вје ка“, се ле ћи га „у скот ско мр тви ло“.10 Ње го шу је би ло да ле ко и 
мр ско сва ко одва ја ње чо ве ка од Бо га и ње го во „јед на че ње с бе сло ве сно шћу“. 
Без „искре бо же стве не“ у се би, чо век је део ани мал ног све та, „ру чак га да 
пу зе ће га“. 

Већ од на сло ва (ау тен тич ног, пе сни ко вог) и увод не сли ке, пе сма нас 
уво ди у чу де сно, над вре ме но и над зе маљ ско, у сли ку ме сеч не но ћи, ва жни-
је од це лог жи во та („ску пље ви је ка“). Од са мог по чет ка ви ди мо да пред 
на ма ни је „обич на“ љу бав на пе сма, да је ре а ли стич ка ди мен зи ја љу бав ног 
до жи вља ја уро ње на у чу де сно – ко смич ко и све то; да је пе снич ки ис каз 
за сно ван та ко да пре не се сли ку из ме ње не све сти, из ме ште не из ре ла ци ја 
ра ци о нал не и чул не спо зна је. Дру гим ре чи ма: од пр вог сти ха ја сно је да пе-
сма до ла зи из ми стич ки пре о бра же ног би ћа, са про ме ње ном при ро дом и 

10 Пи та го ру Ње гош на па да због уче ња о ме темп си хо зи – по ко јем се људ ска ду ша, 
по сле смр ти, вра ћа у бес те ле сно, веч но по сто ја ње, или се, по ка зни, се ли у дру га те ла, људ-
ска или жи во тињ ска; а Епи ку ра због ма те ри ја ли стич ког уче ња, у ко јем је је ди но ма те ри ја 
веч на, а ду ша је са мо „фи но те ло ра су то по ор га ни зму“.
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гра ни ца ма пер цеп ци је ствар но сти; из ста ња у ко јем „та јан стве но стру ја ње 
све то сти је сте осе ћа ње при су ства Ап со лут ног, тре пет за ди вље но сти и ус хи-
ће ња, myste ri um tre men dum“ (вишеСлавцев 2006: 118). Од је ке тог ста ња 
на ла зи мо у сва ком сти ху, а на мно гим ме сти ма ис ка за но је и екс пли цит но: 
„Чув ства су ми сад тре ја зна (тре зве на, из о штре на, осло бо ђе на), а ми сли се 
раз ле ти ле; / кра со та ми ова бо жа раз ве ја ла ум не си ле“. У ста њу „слат ке дра-
же сти“ ум не си ле су се из ли ле пре ко сво јих при род них гра ни ца, до дир ну ле 
ле по ту/бла жен ство из ла ска из ко нач ног и сје ди ни ле са бес ко нач ним. Ста ње 
ми стич ког ви ђе ња све та ни је ма гло ви то пи јан ство, за не се ност ко ја чо ве ка 
ис кљу чу је из ре ал но сти, на про тив, док тра је ми стич ка ви зи ја „спо соб ност 
пам ће ња и нор мал ног раз ми шља ња ма ло је или уоп ће ни је сма ње на“ (ХакСли 
1980: 24–25). Мо ћи ра зу ма оста ју нео кр ње не, са мо по ста ју не ва жне, дис кре-
ди то ва не ви шим зна њем. Сти хо ви ко ји сле де по сле ци ти ра них до дат но осна-
жу ју ути сак о ми стич ком до жи вља ју као ну кле у су из ко јег је на ста ла пе сма: 
„Не го опет к се бе до ђи, у ни шта во људ ско ста ње, / алʼ ли ше но сво га тро на 
бо же ство сам не ко ма ње“. До жи вљај „ни шта во сти људ ског ста ња“ је сте под-
ра зу ме ва ју ћи, кључ ни еле ме нат ми стич ке спо зна је, па сто га и пре по зна тљи ва 
од ли ка „ми стич ког ко да“ – ко му ни ка циј ске ма три це чи је ак ту а ли за ци је на-
ла зи мо у ау тен тич ним ми стич ким тек сто ви ма.11 Це ла пе сма је пре мре же на 
ка рак те ри стич ним „ло зин ка ма“ ми стич ког ко да: пе снич ки су бјект је уве рен 
да је до жи вео не по сред ну, ек ста тич ну спо зна ју ви ше ствар но сти (Ап со лу та, 
Бо га), не у по ре ди ву са уо би ча је ним до ме ти ма ра ци о нал ног и чул ног опа жа ња 
све та (и се бе у све ту); све што го во ри до ла зи из све сти о пре о бра же но сти 
вла сти тог би ћа – ста ња не појм љи вог и не из ре ци вог бла жен ства („...од ти су ће 
што чув ству јем јед ну не знам са да ре ћи“); са про ме ње ном пер цеп ци јом про-
сто ра и вре ме на („Тре нућ ми је сва ки са хат – мо је ври је ме сад не иде“).

Љу бав ни до жи вљај о ко јем пе сма го во ри по сто ји са мо као део ми стич-
ног ноћ ног до жи вља ја ис под „пла ве лу не“ и зве зда ног не ба. По чи ње сли ком 
бу ђе ња „тај них чув ста ва“ смрт ни ка/пе сни ка у ста њу кад му „жед ни по глед 
у дра же сти слат кој блу ди“. За вр ша ва се сва ну ћем, кад се из гу би ме сец и из-
гре је сун це: „Лу на бје жи с хо ри зон та и усту па Фе бу вла ду, / тад из ви да ја 
из гу бим ди вот ни цу мо ју мла ду!“ Ту се за вр ша ва ми стич но над вре ме пе сме 
и по чи ње днев но, ре ал но. Ди вот ни ца је би ла ту, по сто ја ла је, док је тра ја ло 
све то спа ја ње му шког и жен ског у ко смо су: зе мље и не ба, му шкар ца и же-
не; док је „пла ме на ду ша“ би ла јед но са „ду ши цом рас ка ље ном“. Иза ових 
гра ни ца, пре и по сле ме сеч не но ћи ва жни је („ску пље“) од це лог ве ка, вла-
да ју дру га чи ји за ко ни: дру га чи је опа жа ње вре ме на и про сто ра, при ро де, 
ко смо са, Бо га, се бе... У ста њу ек ста тич ног уз но ше ња пре о бра же на је те ле-
сност и сексуална же ља – це ло би ће. Љу бав ни по љу бац опред ме тио је и ожи-
во тво рио оства ре ње жуд ње за це ли ном, за ап со лут ном сре ћом: „Дру ге сре ће 
ма ло ва жне, за њу би да и све сла ве. / Не ми чу се уста с ус тах – цје лив је дан 
но ћи ци је ле“. Ста ње не из ре ци ве сре ће, пре ма ко јој су све „дру ге сре ће ма ло 

11 О то ме ви де ти у бабић 2004: 6–10.



ва жне“ је сте пре по зна тљи ви то пос ми стич ке пер цеп ци је све та. То је не по ре-
ци ви, „све ти тре ну так“ у ко јем се смрт но би ће из јед на чи са бе смрт ним и кад 
се све ње го во пре се ли у ви ши, нат при род ни жи вот. Та ко су и те ло, жуд ња 
за жен ском ле по том и пол ни на гон уз диг ну ти и пре о бра же ни, су бли ми ра ни 
до све тог. Оно што је у сво јим дру гим де ли ма звао „блат на тје ле си на“ ов де 
је по ста ло „бо жа ма на“ и из вор „нај ми ри сних аро ма та“. Сек су ал но је по ста
ло све то, а све то от кри ве но и опред ме ће но у сек су ал ном. Љу бав ни це лив 
је оспо ље на сли ка ду ше уце ло вље не сје ди ње њем са бо жан ским, све тим. 

Из ме шта ње љу бав ног су сре та из ре ал но сти у над ре ал ност по ја ча ва се 
на раз не на чи не. У це лој пе сми же на се ни јед ном не име ну је на на чин ко ји 
упу ћу је на ствар но би ће (нпр: дра га, љу ба), не го увек ре чи ма ко је је сме шта-
ју у про стор чу де сног: „ви ла“, „ди вот ни ца“, „пре ле сни ца“. Срп ски ро ман ти-
ча ри че сто ко ри сте реч „ви ла“ за же ну, као оп ште ме сто за ис ти ца ње ње не 
ле по те. Али, ов де ни ка ко ни је реч о пе снич кој кон вен ци ји, не го о ло ги ци 
име но ва ња нат при род ног. „Ви лин ство“ же не у пе сми Ноћ ску пља ви је ка 
ни је стил ска не го до жи вљај на ка те го ри ја. Исто вр стан, са мо по ја чан ути сак, 
ства ра низ по ре ђе ња у ко ји ма се же на по ре ди са бо ги ња ма, Ау ро ром и Ати ном; 
ње ни обра зи су „ан гел ски“, а ње на ле по та „со вер шен ство тво ре ни ја, та ин-
стве не си ле бо же“. Све што је на њој и што од ње до ла зи све то је и рај ско: 
ход, лик („зрак“), по љуп ци, ко са, гру ди... Лек се ма све то у опи су љу бав ног 
су сре та ја вља се три пу та („...на тре ну так овај све ти“; „...к ис пу ње њу све тој 
же љи“; „...стре ца ју све тим пла мом“). Ово по на вља ње, са мо по се би, пред-
ста вља ло би сти ли стич ку не ко рект ност да ни је плод ду бин ске, уну тра шње 
ну жно сти пе сме. На и ме, чи ни се да је та реч – не ка за на – при сут на у сва ком 
сти ху, да је про сто пре пла ви ла све дру ге ре чи у пе сми. О то ме све до чи и 
лин гво сти ли стич ки увид у текст, у ко јем ће мо ла ко от кри ти да до ми нант ни 
лек сич ки слој пред ста вља ју ре чи из зна чењ ског кру га свет/све то: Бог/бо же
стве ни, не бо/не бе ски, ан гел ски, рај ски, бе смр ти је... У це лој пе сми оне се 
ја вља ју 35 пу та, од че га у дру гом, „ерот ском“ де лу чак 25 пу та (бабић 2006: 
142). И на овај на чин ви ди мо да је ерот ско пре ме ште но/по диг ну то у све то, 
да су по ста ли јед но, не де љи во ис ку ство и да се у ми стич ном до жи вља ју ме-
сеч не но ћи од и грао сво је вр сни „ак си о ло шки пре врат“. На и ме, те ло и ње гов 
„за кон“ ни су ви ше су прот ста вље ни уму, ду ху, бо жан ској искри у чо ве ку 
(што се код Ње го ша че сто до га ђа); те ло ви ше ни је из вор не чег не га тив ног 
и при зем ног (по жу да, са бла зан, мр тви ло), не го ме ди јум све тог спа ја ња људ-
ског и бо жан ског. То се знат но раз ли ку је од на чи на на ко ји Ње гош нај че шће 
до жи вља ва људ ско те ло, ви де ћи у ње му: „ру чак га да пу зе ће га“, „блат ну 
тје ле си ну“, „там ни цу“... Ка „осу ди те ла“ Ње го ша је во дио ка ко ра ди ка ли зам 
ње го ве лич не ре ли ги о зно сти („Све што блат ној зе мљи при на дле жи, то о 
не бу по ња ти ја не ма“)12, али и хри шћан ска ак си о ло ги ја, ко ја, ви де ли смо, у 

12 У по зна том пи сму ле ка ру Пе тру Ма рин ко ви ћу, на пи са ном пред смрт, Ње гош пи ше: 
„А на ше јад но ти је ло шта је? Уго ште ни је и по пи ра ни је зе маљ ско га га да, гли би на од ко је 
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те лу ви ди си лу ко ја чо ве ка ву че у грех и пад. У пе сму Ноћ ску пља ви је ка 
уне то је ис ку ство су бли ми ра ног еро са – пре о бра же не те ле сно сти и пол ног 
на го на. Ис ку ство су бли ма ци је те ле сне стра сти до бо жан ске љу ба ви, ко
нач ног до бес ко нач ног, је сте основ на ин спи ра ци ја ове пе сме, и све што је 
у њој ре че но до ла зи из тог из во ра. 

Та кво ис ку ство ни је мо гло на ста ти у про сто ру еро са схва ће ног у сва ко-
днев ном (ерот ском) зна че њу, не го у пла то нов ској иде ји еро са као жуд ње за 
„ра ђа њем у ле по ти“, од но сно, у ње ном хри шћан ском про ду жет ку – па влов
ској ме та фи зи ци љу ба ви. Из та квог до жи вља ја љу ба ви, из ста ња ми стич ке 
пре о бра же но сти би ћа на ста ла је пе сма Ноћ ску пља ви је ка. 

Ми стич ка пер цеп ци ја ствар но сти ја вља се као основ ни об ли ко твор ни 
прин цип и на пла ну ком по зи ци је, где се, већ на пр ви по глед, уо ча ва ју две це-
ли не: пр ва, де скрип тив на, од пр вог до два де сет ше стог сти ха, у ко јој се ево-
ци ра чу де сна ле по та ме сеч не но ћи, и дру га, од сти ха „Кад ето ти див не ви ле....“ 
до кра ја пе сме, где је при ка зан су срет са „пре ле сни цом“. Ни је те шко за кљу-
чи ти да је упра во дру ги део био „про бле ма ти чан“. У ње му се го во ри о љу бав-
ном до жи вља ју му шкар ца и же не, без от кло на и за ма гљи ва ња: „Пре ле сни цу 
ка ко ви дим, за гр лим је ка Бог ве ли, / уве дем је под ша то ром к ис пу ње њу све-
тој же љи“; „Цје ли тел ни бал зам све ти – нај ми ри сни аро ма ти / што је не бо 
зе мљи да ло – на усне јој стах си са ти...“ Ци ти ра ни сти хо ви – али не са мо они 
– от кри ва ју ерот ску, сек су ал ну ли ни ју ин спи ра ци је, ка кву не на ла зи мо у дру-
гим Ње го ше вим де ли ма. Ов де је ја сно за што је не ко (мо жда и по на го во ру 
са мог пе сни ка) при ка за ни до жи вљај ве зао за мит ске ју на ке, Па ри са и Хе ле ну, 
и за што је вр шио на си ље над са мим тек стом. Ове ерот ске сли ке, с дру ге стра-
не, кри ти ча ре-вул га ри за то ре упу ћи ва ле су да у њи ма от кри ва ју ствар но сне и 
би о граф ске чи ње ни це из пе сни ко вог жи во та, уме сто да тра же њи хов ду бљи 
и ви ши сми сао, на шта пе сма сво је ту ма че оба ве зу је сва ким сти хом. У та квим 
ин тер пре та ци ја ма, увод ни, де скрип тив ни део, углав ном је за не ма ри ван и до-
жи вља ван као кон вен ци о нал ни ро ман ти чар ски де кор, сли ка иди лич не по зор-
ни це на ко јој се по ја вљу је „иде ал на дра га“. Уну тра шњи „хер ме не у тич ки на-
ло зи“ пе сме упра во та кав при ступ ис кљу чу ју и за бра њу ју. Дру ги, ерот ски део 
пе сме, гу би сми сао (и умет нич ку вред ност) ако се одво ји од пр вог де ла, где је 
ево ци ра но ста ње из ме ње не, пре о бра же не све сти, ко ја је не по сред но и не по ре-
ци во спо зна ла да „са не бом ду ша људ ска има сво је сно ше ни је“. Ако склоп 
пе сме по сма тра мо из ове пер спек ти ве, ути сак о дво дел ној ком по зи ци ји по ста-
је не ва жан – чак и по гре шан – јер се ис по ста вља да оба де ла го во ре о истом: 
о чу ду пре о бра же ња би ћа у не по сред ном до ди ру са све тим. Од по чет ка до 
кра ја, пе сма уоб ли чу је пу та њу ек ста тич ког ус пи ња ња ка Бо гу, па ра лел но 
– или, бо ље ре ћи, ујед но – са пу та њом на ра ста ју ћих чул них уз бу ђе ња.

се га ди, пра ши на с ко јом се ви хо ро ви ру га ју и игра ју, њом би стре ис точ ни ке во де не му те, 
њом злат не зра ке сун че ве за тма ва ју. И ве ли ко га чу да, ко ли ко ми ово ни шта ви ло љу би мо и 
ко ли ко нас ин те ре су је...“ (Његош 1982б; 1982: 192).
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За др жи мо се, на тре ну так, код зна че ња лек се ме пре лест и ње не из ве-
де ни це пре ле сни ца. У сло вен ском је зи ку основ но зна че ње ове ре чи је сте – 
пре ва ра, об ма на. То зна че ње је за др жа но и по ја ча но у пра во слав ној аске ти-
ци, где озна ча ва са бла зан, ђа вол ско ис ку ше ње. Да кле, оно нај ни же у чо ве ку 
и у све ту, што од во ди на стран пу ти цу и уда ља ва од Бо га. У ми стич ној, 
ме сеч ној но ћи, о ко јој пе ва Ње гош, од но сно у ње ној по диг ну тој, пре о бра-
же ној ствар но сти, са свим се гу би основ но, не га тив но зна че ње ре чи пре лест, 
а из гра ђу је се но во, ан то ним ско. Пре лест са да зна чи – све то, рај ско, бо жан
ско: „Пре ле сни цу ка ко ви дим, за гр лим је ка Бог ве ли, / уве дем је под ша то-
ром к ис пу ње њу све тој же љи“ и: „Ах, цје ли ви, бо жа ма на, све пре ле сти 
рај ске ли ју“. Љу бав на жуд ња по ста ла је „све та же ља“, љу бав ни по љуп ци и 
за гр ља ји – бож ја хра на („ма на“). Фи зич ки ерос су бли ми ран је у бо жан ски. 

О ступ ње ви ма и при ро ди еро са, на тра гу Пла то на и Апо сто ла Па вла, 
го во ри Ди о ни си је Аре о па гит у Бо жан ским име ни ма, раз ли ку ју ћи че ти ри 
сте пе на еро са: 1. при род ни (фи зич ки), 2. ду шев ни (ум стве ни), 3. ан ђе о ски 
и 4. бо жан ски (ареоПагиТ 2010: 602). При то ме је ва жно има ти у ви ду да ови 
ступ ње ви ни су ста тич не и одво је не ка те го ри је, већ ди на мич не и про мен-
љи ве. Да би смо их пра вил но раз у ме ли, по треб но је да „за ми сли мо не ку 
је ди нич ну и спа ја ју ћу си лу, ко ја се уз про ми сао кре ће од гор њих пре ма 
до њи ма, те од по след њих ...до прет по ста вље них“ (ареоПагиТ 2010: 604–605). 
На свим ступ ње ви ма, да кле, ерос је је дан, иста жи вот на енер ги ја ко ја по ве-
зу је и сје ди њу је, по кре ћу ћи ни же да се уз ди же ка ви шем и ви ше да се снис хо-
ди ка ни жем. Хри шћан ска ми сао о еро су под ра зу ме ва уну тра шње кре та ње 
и про ме ну, су бли ми ра ње ни жих у ви ше об ли ке, ка ко еро са та ко и људ ског 
жи во та уоп ште. На то ме се те ме љи иде ја обо же ња, ко јом се у ис точ ном хри-
шћан ству објашња ва сми сао ве ре и људ ског по сто ја ња уоп ште. Да ли ће до 
тог кре та ња на ви ше до ћи, и у ко јој ме ри ће би ти оства ре но, за ви си од чо ве-
ка – од сна ге ње го ве ве ре и жуд ње за Бо гом. Про бу ђе ној љу ба ви у чо ве ку 
ода зи ва се бо жан ска љу бав, бла го дат. Да би до шло до „ра ста би ћа“ по треб но 
је да се чо век, сло бод но и истин ски, ода зо ве бож јем по зи ву: „Бу ди те ви, да-
кле, са вр ше ни, као што је са вр шен Отац ваш не бе ски“ (Ма теј, 5, 48). Истин ски 
од зив до га ђа се у иза бра ни ма и њи ма се отва ра ми стич ни пут уну тра шњег 
пре о бра жа ва ња и ус пи ња ња ка Бо гу. Ка Бо гу иду бо го и ска те љи, они ко ји 
Бо га тра же це лим сво јим би ћем и жи во том. Њи ма је мо гу ће да „по ме ра ју пла-
ни не“ у се би, да те ле сно и фи зич ко су бли ми ра ју до ан ђе о ског и бо жан ског. 

До са вр ше ног чо ве ка мо же да од ве де је ди но жуд ња за са вр ше ним, ко ја 
се оспо ља ва као ве ра. Али, не би ло ка ква ве ра, от кри ве на и да ро ва на мно-
ги ма. Бо гу се не при ла зи схо ла стич ким умо ва њем и фор мал ним ис пу ња-
ва њем за ко на. Моћ пре о бра же ња и уз ди за ња ка Бо гу не до но си ни „храм ска 
по бо жност“ ко ја „фор мал но и це ре мо ни јал но прет по ста вља су штин ском, 
уну тра шњем“ (велиМировић 2013: 338). Пут ус пи ња ња отва ра се сна жној, 
ства ра лач кој ре ли ги о зно сти, ко ја Бо га не пре ста но при зи ва и тра жи. Упра во 
та кву ства ра лач ку ре ли ги ју, да ро ва ну иза бра ни ма, но сио је у се би це тињ-
ски вла ди ка. Сли ка ју ћи при ро ду те ре ли ги о зно сти, Вла ди ка Ни ко лај ка же: 
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„До си теј је по бо жан као и на род..., но он ни је ре ли ги о зан у ви шем сми слу, 
тј. он не осе ћа по тре бу стал ног ду хов ног сје ди ње ња с бо жан ством, са жи во-
том све та, као што то осе ћа Ње гош... До си теј ве ру је да Бог по сто ји и то је 
за ње га до ста. И Ње гош ве ру је да Бог по сто ји, али за ње га то ни је до ста, он 
се рас пи ње тру дом да са зна Бо га, да ство ри јед ну од ре ђе ну пред ста ву Бо га, 
и да са тим сво јим Бо гом бу де у не пре кид ној ко му ни ка ци ји“ (велиМировић 
2013: 338). Це ло куп но Ње го ше во де ло, сло бод ни је ре че но, је сте ,,ко му ни ка-
ци ја“ са Бо гом, тра же ње пу те ва на ви ше из зем не тр пи је. Та ко је на стао 
ње гов спев о ле ту ду ше до бож јег пре сто ла – Лу ча ми кро ко зма. О то ме је 
оста вио и ди рект на све до че ња, у сво јој Би ље жни ци, Те ста мен ту, пи сми ма 
и по све та ма.13 Та кав бо го тра жи тељ ски на пон у срп ској по е зи ји, на дру гом 
ме сту, не по сто ји. То је сна га ко ја је пе сни ка ву кла из „зе маљ ског сај ма не-
сми сле ног„ у „ве ле ље по те“ бож јих ве дри на, ко ја је зем но и те ле сно пре о бра-
жа ва ла у ду хов но и ан ђе о ско. Та ко је пре лест жен ске ле по те од де мон ског 
ис ку ше ња мо гла да се су бли ми ра до „све те же ље“.

По ред ре ли ги о зно сти, су бли ми ра ју ћу моћ има и ства ра лач ка има ги-
на ци ја, умет нич ко ства ра ла штво. „Умет ност је пре о бра же ње нај ни жих не-
све сних и под ве сних си ла, уз ди за ње ка нај ви шем, ве ли ки уз лет ка су бли-
ма ци ји, по зив за пре о бра же ње це ло куп ног жи во та“ (вишеСлавцев 2006: 46). 
Бо го тра жи тељ ска ре ли ги о зност и те жња умет ни ка да ства ра пу ни ји, сми-
сле ни ји, леп ши свет је су две исто смер не и исто род не мо ћи ду ха. Оба та 
бо жан ска да ра но сио је у се би Ње гош, у ме ри ко ја га је у ко лек тив ној све сти 
на ро да од ре ди ла као „оца по е зи је“ (М. Бећ ко вић) у про сто ру срп ског је зи ка. 
У све му што је пе вао са би ра ле су се те две енер ги је су бли ма ци је. У Гор ском 
ви јен цу бор ба цр но гор ских пле ме на про тив Ту ра ка и до ма ћих кон вер ти та 
уз ди же се у мит ски и све ти про стор „ко сов ске ми сли“, а пре ко ње до ко-
смо го ниј ског прин ци па три јум фа све тло сти над та мом, до бра над злом. 
Гор ски ви је нац је, у сво јој су шти ни, осми шља ва ње тра ја ња чо ве ка, на ро да 
и исто ри је у ви шим, не про ла зним исти на ма – у под ви гу и сло бо ди, у жи-
во ту ко ји уме „с бе смрт но шћу збо рит“. Исту те жњу за су бли ма ци јом зем ног 
и про ла зног до не бе ског и бе смрт ног – са мо ди рект ни је и лич ни је ис ка за ну 
– на ла зи мо у Лу чи, као и у оста лим Ње го ше вим пе сма ма ре ли ги о зне ин-
спи ра ци је. Њи ма при па да и пе сма Ноћ ску пља ви је ка. Ње на по себ ност је сте 
у то ме што је пред мет су бли ма ци је – сек су ал ни ерос, дру га чи ји у од но су 
на сва дру га ње го ва де ла. У Лу чи се су бли ми ра огра ни че ност људ ског зна ња 
о тај ни чо ве ка и тај ни Бо га, успа ва ност и сле пи ло ду ше, за ро бље ност „искре 

13 Ме ђу ба нал ним, днев ним за пи си ма у Ње го ше вој Би ље жни ци, на ла зи мо и ова кве 
за бе ле шке: „Ду ша пре ко во зду шно га оке а на на не бо по ле ти као сан пре ко зем но га оке а на 
у ко ји пре дјел зе маљ ски“ (Његош 1967: 234). У пи сму Пе тру Ма рин ко ви ћу, свом ле ка ру, на-
пи са ном пред смрт, Ње гош пи ше: „Мо ја је иде ја ме ђу не бе си ма и гр об ни цом смје ло ле ће ла...“ 
(Његош 1982б: 192). У увод ном де лу Те ста мен та, где пи ше сво ју по след њу хим ну Бо гу, сто ји: 
„Ко ли ко ме од мо је га ђе тињ ства тво је не по сти жи мо ве ли че ство то пи ло у хим не бо же стве-
не ра до сти уди вље ни ја и ве ле ље по те тво је, то ли ко сам би јед ну суд би ну људ ску са ужа сом 
ра сма трао и опла ки вао...“ (Спо ме ни ца 1926: 168).
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бо же стве не“ у „смрт ној пра ши ни“. Сна гом сво је ре ли ги о зне жуд ње и ства-
ра лач ке има ги на ци је, пе сник се ми стич ки уз ди же у про сто ре где „чу је гла-
се бе смрт не му зи ке / и не бе ску ње ну ар мо ни ју / ко ја сла дост бла го дат ну 
ли је“ (Његош 1982а: 184). Не моћ, не зна ње, мр тви ло, за ро бље ност, об у зе тост 
та мом, на спрам „бла го дат не сла до сти“ бо го спо зна ња – то је идеј на оса око 
ко је су на ста ја ле Ње го ше ве ре ли ги о зне-фи ло зоф ске пе сме: Цр но го рац к 
све мо гу ћем Бо гу, Вје р ни син но ћи пје ва по хва лу ми сли ма, Од сун цу, спје ва
та но ћу без мје се ца, Ми сао, Љу де ви ту Шту ру, Спро вод пра ху С. Ми лу ти
но ви ћа. Људ ско и те ле сно има раз ло га да по сто ји јер ни је на пу ште но и 
од се че но од не бе ског, не го, на про тив, по зва но је да се уз ди же и пре по ра ђа, 
да се кре ће у „прав цу сво је ви си не“.

„При вла че ње“ Бо га и чо ве ка има по себ ну сна гу у ду ши пе сни ка, јер 
„све мо гућ ство све том тај ном шап ти / са мо ду ши пла ме на по е те“ (Његош 
1982а: 141). Пе сма Ноћ ску пља ви је ка је сте та на ни „бо жан ски ша пат“ смрт-
ном би ћу „пла ме ном по е ти“, ко ме је да то да то не до ку чи во та јан ство пре-
не се у је зик. Сам чин тог пре но ше ња, у Ње го ше вој он то ло ги ји пе сни ка и 
по е зи је, је сте пут из ла ска из ко нач ног у бес ко нач но, су срет чо ве ка и Бо га у 
ле по ти. Док је тра жио из ра за ми стич ним чу ди ма у ме сеч ној, љу бав ној но ћи, 
„слат кој дра же сти“ ко ја је пре пла ви ла те ло, би ће, ко смос – пе сник се у са мом 
чи ну тог тра же ња ус пи њао уз „ле стви цу пре о бра же ња“. Ми стич ки спо зна та 
исти на да „са не бом ду ша људ ска има не ко сно ше ни је“ до би ла је оспо ље ну 
по твр ду у ве ли чан стве ној уз ви ше но сти ове пе сме, у ко јој је ис ку стве но/опит-
но пре ско че на гра ни ца из ме ђу људ ског и бо жан ског, где су се из јед на чи ле 
пол на и бо жан ска љу бав. Где је љу бав на страст пре о бра же на у „слат ку дра-
жест“ бо го ви ђе ња.

Вра ти мо се, на кра ју, пи та њи ма по ста вље ним на по чет ку овог ра да. У 
све тлу све га што је ре че но, пе сма Ноћ ску пља ви је ка, ни је ни ка кво „стра но 
те ло“ у пе снич ком опу су „пу сти ња ка це тињ ског“, и, су штин ски, ни је ни у 
ка квом су ко бу са би блиј ским и но во за вет ним иде ја ма о љу ба ви/еро су. О 
ње ном „пре ступ ни штву“ мо же се го во ри ти са мо ако се она по сма тра спо ља 
и на по вр ши ни, на рав ни ре цеп ци је и „хо ри зон та оче ки ва ња“. Ова кву пе сму 
од Ње го ша, пра во слав ног епи ско па, ни су оче ки ва ли ње го ви са вре ме ни ци 
и са пле ме ни ци, па три јар хал ни сер да ри и рат ни ци, а још ма ње вер ни ци и 
цр кве ни кру го ви. И сам пе сник је знао да му по зва њу и по ло жа ју „не при-
па да“ та ква пе сма. Ње на по ја ва не пре ста је да за чу ђу је и да на шње чи та о це. 
Ни је за то ни шта нео бич но да ју је пе сник по ка зао са мо нај бли жим при ја-
те љи ма и да ни је ни по ми шљао да је об ја ви за жи во та. 

Али, са гле да на из ну тра, из пер спек ти ве сво јих ду хов них ис хо ди шта и 
сво је основ не ин спи ра ци је, она гу би сва ки пре ступ нич ки ка рак тер. На про-
тив, по ка зу је се као при род ни део Ње го ше вог по ет ског и фи ло зоф ског си-
сте ма, као нај лич ни ји и нај ди рект ни ји из раз ње го ве ре ли ги о зне ми сти ке. 
У сво јој би ти, ова пе сма је ре ли ги о зна по е ма, у ко јој је из ра же на лич на, 
не по сред на, спо зна ја све тог на те ме љу иде ја и сим бо ла ерот ске ми сти ке, 
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са чу ва них у ми то ло ги ји, ре ли ги ји, фи ло зо фи ји и књи жев но сти. Лич но и мит-
ско-ре ли гиј ско сли ве ни су у јед ну ду хов ну ре ал ност, у јед ну по хва лу љу-
ба ви, бо жан ској си ли ко ја уки да гра ни це би ћа и жи во та, у ко јој се нај ни же 
– те ле сне стра сти и пол ни ерос – уз ди жу у про стор са крал ног. Кључ на реч 
за раз у ме ва ње ове пе сме је сте су бли ма ци ја – пре о бра жа ва ње ни жег у ви ше 
бла го да ћу ве ре и жуд ње за ви шим. Та ко је уки ну то/су бли ми ра но и двој сто 
сек су ал но – са крал но, као основ ни ка мен спо ти ца ња у раз у ме ва њу ове пе-
сме. У њој не ма ни ка квог су ко ба те ле сног и ду хов ног, ерот ског и све тог, јер 
ерот ског схва ће ног као сек су ал но, у пе сми и не ма, бу ду ћи да је су бли ми-
ра но и пре о бра же но у све то. Пе сма је сте упра во ре зул тат ис ку ства су бли
ма ци је и све тог спа ја ња, ми стич ког пре о бра жа ја би ћа, у ко јем се ме ња 
пер цеп ци ја при ро де, вла сти тог би ћа, ко смо са, вре ме на, пр о сто ра. 

У овом кон тек сту по ку ша ли смо да ра све тли мо од нос има нент не ре-
ли ги о зно сти пе сме Ноћ ску пља ви је ка на спрам би блиј ских и но во за вет них 
иде ја о те ле сно сти и пол ном еро су. На ши уви ди го во ре да је пе сма на ста ла 
на те ме љу пла то нов ско-па влов ске иде је о љу ба ви, као ди на мич не, жи во твор-
не ко смич ке си ле ко ја ни же ву че ка ви шем. Нај ни же – те ле сно, сек су ал но 
и нај ви ше – бо жан ско, ни су су прот ста вље ни као што уче гно сти ци, јер их 
по ве зу је јед на, иста си ла – ерос. По сма тра на у све тлу те ми сли, ре ли ги о-
зност Ње го ше ве пе сме у ко јој је сек су ал но су бли ми ра но до са крал ног, не 
са мо што не из ла зи из окви ра но во за вет не он то ло ги је еро са, не го ди рект но 
пр о ис хо ди из ње. 

Ако има – а не сум њи во има – из ла же ња из окви ра тра ди ци је ис точ ног 
хри шћан ства, ко јој је пе сник као пра во слав ни епи скоп при па дао, он да она 
ни су уну тра шња и су штин ска не го спо ља шња и мар ги нал на. Пе сма су штин-
ски је сте хим на Бо гу, на ста ла из до жи вља ја жи вог, ек ста тич ног сје ди ње ња 
са бо жан ским, али у окви ри ма пра во слав не хри шћан ске тра ди ци је те шко 
ће мо на ћи пе сму слич ну овој. Ни је дан ар хи е пи скоп ис точ не цр кве из ве сно 
ни је ис пе вао слич ну пе сму. По на гла ше но сти лич ног ми стич ког до жи вља ја 
и по ди рект но сти ње го вог ис ка зи ва ња ова пе сма бли жа је тра ди ци ји за пад-
не ре ли ги о зне ми сти ке. „Лич ни опит ве ли ких ми сти ка пра во слав не цр кве 
нај че шће нам је не по знат. Са рет ким из у зе ци ма, у ли те ра ту ри пра во слав ног 
ис то ка не ма ау то би о граф ских ка зи ва ња о уну тра шњем жи во ту ти па све те 
Ан ђе ле из Фо ли њоа, Хен ри ка Су зоа или све те Те ре зе из Ли зјеа и ње не 
Исто ри је јед не ду ше. Пут ми стич ког сје ди ње ња је го то во увек тај на из ме ђу 
Бо га и ду ше ко ја се не от кри ва пред дру ги ма, из у зев пред ду хов ни ком или 
не ким уче ни ци ма. И от кри ва ју се са мо пло до ви сје ди ње ња: му др ост и по зна-
ва ње бо жан стве них тај ни, ко је се из ра жа ва ју у бо го слов ском или на рав стве-
ном уче њу, те у са ве ти ма и по у ка ма бра ти ји. Сам, пак, уну тра шњи и лич ни 
опит скри вен је од свих по гле да... Ми стич ки ин ди ви ду а ли зам је остао туђ 
ду хов ном опи ту пра во слав не цр кве“ (лоСки 2003: 25–26; под ву као Д. Б). 

Слич на од сту па ња од пра во слав не апо ло ге ти ке на ћи ће мо и у дру гим 
Ње го ше вим де ли ма са ре ли ги о зном те ма ти ком, по себ но у нај зна чај ни јем 
– Лу ча ми кро ко зма, што је и до да нас оста ло пред мет на уч них спо ре ња. 
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Кад се раз ре ша ва ово пи та ње – а на ма то ов де ни је основ ни циљ – тре ба 
има ти у ви ду да Ње гош ни је био пе сник чи је је пе снич ко по зва ње би ло да 
по твр ђу је и „про по ве да“ ка нон ска уче ња и исти не, а још ма ње да их оспо ра-
ва и ру ши. Ње го во пе снич ко де ло ни је на ста ја ло у тој рав ни. Он је био ре-
ли ги о зни ге ни је ко ји је у се би тра жио пу те ве ка Бо гу, ко ји је ми слио и пе вао 
из лич не, опит не спо зна је Бо га и тај не све та. На исти на чин до жи вља вао је 
и тај ну жен ске ле по те, од ко је, до и ста, „ни је окре тао по гле де“. Про сла вља-
ју ћи Бо га и ње го ву „ве ле ље по ту“, он је тра гао за ис ку стви ма дру гих, у 
ко ји ма је пре по зна вао не што сво је. Та ко је упи јао мно го под сти ца ја, иде ја 
и сим бо ла, ко је је амал га ми рао и пре та пао у сво је пе сни штво. На исти на чин 
на ста ла је и пе сма Ноћ ску пља ви је ка: ње го во лич но ми стич ко ис ку ство све-
тог, при зва ло је и син те ти зо ва ло срод не мит ске пред ста ве, мо ти ве, иде је, 
на но се ли те рар не и фи ло зоф ске ли те ра ту ре. По сма тра на и са тог ста но ви-
шта, ова Ње го ше ва пе сма по ка зу је се као про стор ста па ња и су бли ми ра ња 
под сти ца ја и ути ца ја. Као и це ло ње го во пе снич ко де ло, уо ста лом. 

Кад се на кон све га ре че ног, освр не мо на по ста вље на пи та ња и по ну ђе не 
од го во ре, мо жда мо же мо по ну ди ти ова кав за кљу чак: вре ме је да се од ба це 
ба на ли за ци је и нео д го вор на, по вр шна, „цен зор ска“ чи та ња и учи та ва ња 
ко ја пре о вла ђу ју у ту ма че њи ма ове сло же не, ве ли чан стве не пе сме. Ако је 
нео п ход но – а ве ро ват но је сте – раз ре ши ти пи та ње ње не не-са гла сно сти са 
би блиј ским и но во за вет ним пред ста ва ма о те лу и пол ној љу ба ви као из во-
ри ма гре хов но сти, он да то раз ре ше ње тре ба тра жи ти из ну тра, из ду би не 
ду хов не ствар но сти пе сме, а не из спо ља шњих, за ње ну има нент ну ре ли-
ги о зност не ва жних пи та ња. Са гле да на на тај на чин, ова пе сма се по ка зу је 
као из да нак би блиј ске и но во за вет не он то ло ги је љу ба ви, те тврд ње о ње ној 
„је ре тич но сти“ не ма ју ре ал них осно ва. Као што би би ло уза луд но до ка зи-
ва ти да она у све му сле ди зах те ве апо ло ге ти ке ис точ ног хри шћан ства. Ноћ 
ску пља ви је ка је ре мек-де ло пе сни ка ко ји је о не че му ду бо ко лич ном про-
го во рио из мит ских и ре ли гиј ских ду би на, пе сма син те зе и пре ва зи ла же ња 
гра ни ца – фи зич ких, спо знај них, тра ди циј ских, ре ли гиј ских, ли те ра р них. 
Пе сма над пе сма ма срп ске љу бав не и ре ли ги о зне ли ри ке.
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SUBLIMED EROS IN THE POEM NOĆ SKUPLJA VIJEKA  
(A NIGHT MORE PRECIOUS THAN A CENTURY)

S u m m a r y

In this paper Njegoš’s poem Noć skuplja vijeka is analyzed from the viewpoint of 
‘mystic paneroticism’ as its primary inspiration. In that vein the paper investigates the 
nature of the sexual Eros in it in the context of the ontology of love of the Song of Songs, 
Plato and Apostle Paul. The paper proves that Njegoš’s poem grew out of the Plato-Paul 
idea of Eros as a subliming and reforming force of life and that there are no deep, internal 
conflicts with the Biblical and Christian learning on sexuality and human body. The 
collisions with Christian apologism do not refer to the “internal universe of the poem” 
but to the plain of the reception and readers’ preconceptions on the poem and the poet. 
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Др Ду шко В. Пе ву ља

ПЕ ТАР КО ЧИЋ У КЊИ ЖЕВ НОЈ ПЕ РИ О ДИ ЦИ 

У ра ду су пред ста вље на че ти ри ча со пи са: Пре глед, Раз ви так, 
Ко ри јен и Пу те ви ко ји су по во дом раз ли чи тих го ди шњи ца смр ти 
Пе тра Ко чи ћа по је дан свој број у цје ли ни по све ти ли ово ме пи сцу. 
Иа ко пе ри о ди ци раз ли чи тих уре ђи вач ких кон цеп ци ја и по е тич ких 
усмје ре ња, и по ред то га што су об ја вље ни у раз ли чи тим вре ме ни-
ма, из ме ђу њих по сто је број не срод но сти у од но су пре ма Пе тру 
Ко чи ћу, ње го вом жи во ту и ра ду. Ако се по сма тра ју за јед но, што је 
слу чај у овом ра ду, у њи ма се мо гу из дво ји ти че ти ри ис тра жи вач ке 
ли ни је: а) освје тља ва ње пи шче ве би о гра фи је и при ли ка у ко ји ма 
је ства рао и дје ло вао; б) оцр та ва ње по ли тич ког ли ка и по ли тич ке 
иде о ло ги је овог на род ног три бу на; в) раз ма тра ње кри тич ких оцје на 
из не се них о пр вим књи га ма Пе тра Ко чи ћа и г) ту ма че ње уну тра-
шњих при по вје дач ких и по е тич ких свој ста ва Ко чи ће вог књи жев-
ног дје ла. У ра ду се ука зу је на бо га ту исто ри ју чи та ња Ко чи ће вог 
дје ла и на стал ни ин те рес књи жев не пе ри о ди ке за ње го ва ра зно-
вр сна свој ства и зна че ња. Исто вре ме но се на зна ча ва ју и ми је не у 
при сту пу јед ном оби мом не ве ли ком дје лу за ко је не пре ста је за-
ни ма ње ка ко кри ти ке та ко и чи та ла ца.

Кључ не ри је чи: Пе тар Ко чић, књи жев на пе ри о ди ка, Пре глед, 
Раз ви так, Ко ри јен, Пу те ви, књи жев на кри ти ка, по е ти ка, уну тра-
шња при по вје дач ка свој ства. 

1. Ка кав је био од нос Пе тра Ко чи ћа пре ма књи жев ној кри ти ци и оцје-
на ма ко је су из ри ца не о ње го вом књи жев ном ра ду? Ди рек тан од го вор на то 
пи та ње пи сац је дао у јед ном свом крат ком на пи су и у јед ном при ват ном 
пи сму. Слу чај је уде сио да пр ви оцје њи вач Ко чи ће вих књи жев них по че та ка, 
ко ји су би ли у зна ку пје снич ких по ку ша ја, бу де срп ски при по вје дач ки бард 
Јан ко Ве се ли но вић. На кон што је 4. ма ја 1895. го ди не про тје ран из Са ра је ва 
Ко чић се ни је за пу тио у за ви чај, већ у Бе о град, од лу чан да на ста ви шко ло-
ва ње. Де бе лу све ску сти хо ва, на ста лих у са ра јев ским ђач ким да ни ма, пре-
ма пре по ру ци при ја те ља бо го сло ва, од нио је на оцје ну Јан ку Ве се ли но ви ћу, 
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пи сцу ко ји је та да био у зе ни ту сво је књи жев не сла ве. Сје ћа ју ћи се тог су-
сре та, у јед ној то плој књи жев ној успо ме ни, Ко чић от кри ва ка ко је те шко 
под нио Ве сли но ви ћев до бро на мје ран и оба зри во са оп штен, али из ра зи то 
не га ти ван ври јед но сни суд о сво јој по е зи ји: „Ме не штрец ну у ср цу и ја се 
сав охла дих: да кле ја ни је сам пје сник! Сав уби јен и сло мљен, узех све ску, 
по ку пих се и иза ђох на по ље. Нај сла ђа и нај љеп ша илу зи ја мо ја би ја ше рас-
пр ште на и у прах пре тво ре на!“ (коЧић2002:247–248).

Од мах по из ла ску Ко чи ће ве пр ве при по вје дач ке зби р ке С пла ни не и 
ис под пла ни не (1902), Мар ко Цар је об ја вио крат ку би ље шку у ко јој је из-
ра зи то по хвал но при ка зао књи жев ни пр ве нац мла дог и ње му та да не по зна-
тог пи сца. У пи сму у ко ме за хва љу је Ца ру на по хвал ној кри ти ци Ко чић 
на во ди и је дан ци тат на ње мач ком је зи ку, ко ји у пре во ду гла си: „Умет ни ко-
ва ду ша је на лик на биљ ку. Што је за ову сун це то је за њу раз у ме ва ње, 
при зна ва ње. Пот пу но пот це њи ва ње ути че као мрак; у ње му биљ ка бле ди, 
ве не, мо ра да уги не; сви ње ни тр за ји и на по ри ни шта не по ма жу без све тло-
сти и то пло те“ (коЧић2002:156–157). Осје тљи ви пи сац се очи глед но иден-
ти фи ко вао са овим ри је чи ма! По др шка Мар ка Ца ра би ла је од из у зет ног 
зна ча ја за Ко чи ћа и због то га што се убр зо су о чио са по ри ца тељ ском стра-
ном књи жев но кри тич ког су да, не га тив ним при ка зом Да ни ла Жи ва ље ви ћа 
у бе о град ском књи жев ном ча со пи су Ко ло ко ји га је те шко по го дио.

Ко чи ћу су, пре ма свје до че њи ма Па вла Ла га ри ћа и Ва се Глу шца, те шко 
па да ле и оштре, али уте ме ље не и до бро на мје р не усме не кри тич ке при мјед бе 
Па вла Ла га ри ћа, чи ји је ути цај на фор ми ра ње по то њег ве ли ког при по вје-
да ча био не про цје њив. Тек ка да је Ко чић уви дио уте ме ље ност Ла га ри ће вих 
су ге сти ја био је спре ман да их при хва ти и пре ма њи ма пре ра ђу је сво је пр ве 
при по ви јет ке.1

1 О то ме је Па вле Ла га рић за би ље жио: „Пре на шег по знан ства Ко чић је уо бра зио да 
зна на пи са ти умет нич ку при чу, јер му је та да ња Бо сан ска ви ла от штам па ла про зу и хо но-
ри са ла. По што сам упра во у оно вре ме био и сам са рад ник Бо сан ске ви ле, имао сам при ли-
ке да пра тим при че Пе тра Ко чи ћа и да ства рам се би из ве сно ми шље ње о ње го вој про зи [...] 
Ре као сам му да још не ма пра ве спре ме за пи са ње пра вих умет нич ких при ча. Ка да је то 
чуо, од мах је пла нуо. Со нор ним гла сом по чео је при ча ти, ка ко сам ја пр ви кри ти чар ко ји 
му је то ре као, ка ко мо жда не мам ни до вољ но спре ме за оце њи ва ње про зе и по е зи је. Бр зо 
сам пре ки нуо ње го во при ча ње са ре чи ма: „Дра ги мој го спо ди не Ко чи ћу! Убе ђен сам да вас 
је мо ја оце на не у год но дир ну ла, али не от сту пам ни јед не јо те од мо га ми шље ња. До ђи те 
иду ће су бо те у ка фа ну Pa u la ner hof са ва шом нај бо љом при чом, и ја ћу вас у тој при чи упо-
зна ти са ва шим круп ним по гре шка ма“. Оче ки вао сам да по сле мо је не по вољ не оце не не ће 
Ко чић на ста ви ти на ше по знан ство. Иду ће су бо те, тач но у од ре ђе но вре ме, до шао је Ко чић 
у дру штву Си ме Ера ко ви ћа и Ми хај ла Ми ро на, у ка фа ну Pa u la ner hof . Са со бом је по нео и 
по ве ћи ру ко пис при че Мр гу да, ко ја је би ла от штам па на у Бо сан ској ви ли. Пре не го што је 
по чео чи та ти, из ва дио сам из џе па ко ма дић пла ве олов ке и пру жио Ко чи ћу са ре чи ма: „Овом 
ће те олов ком све оне ре чи, ре че ни це и ста во ве из бри са ти из ва ше при че, ко је на ђем да се 
мо ра ју бри са ти, а код сва ке ре чи, ре че ни це и ста ва об ја сни ћу за што их бри шем“. Он ме је 
са свим хлад но по гле дао, али је опет за то олов ку при мио и от по чео са чи та њем. Ја сам вр ло 
че сто упа дао са ре чи ма: „Го спо ди не Ко чи ћу, ту реч бри ши те, ту ре че ни цу бри ши те, тај цео 



Ва со Глу шац, при ја тељ Пе тра Ко чи ћа и не по сред ни свје док ње го вог 
умјет нич ког ста са ва ња, на во ди са ко ли ко је ра до сти Ко чић при мио Скер ли-
ћев по во љан текст о сво јој пр ве нач кој књи зи: „Ту кри ти ку Јо ва на Скер ли ћа 
је оче ки вао са ве ли ким ин те ре со ва њем и не ким при јат ним стра хо ва њем. А 
ка да је јед но га да на у Срп ском књи жев ном гла сни ку про чи тао ка ко га Јо ван 
Ске р лић хва ли, он је сав сре тан и рас по ло жен до шао на са ста нак [...] и но-
се ћи у ру ци тај број Гла сни ка већ је с вра та до вик нуо Па влу Ла га ри ћу: 
„До бро је, го спо ди не Па вле, хва ла Вам. Мно го сте ме за ду жи ли“ (глушац
1936:24). Ске р лић ће афи р ма тив ним кри тич ким тек сто ви ма по здра ви ти и 
дру гу и тре ћу Ко чи ће ву књи гу да би ви со ку оцје ну при по вје дач ке умјет но сти 
ово га пи сца за о кру жио у сво јој књи жев но и сто риј ској син те зи ‒ Исто ри ји 
но ве срп ске књи жев но сти (школ ско из да ње 1912, про ши ре но и ко нач но 1914. 
го ди не). О Ко чи ћу, док још ак тив но ства ра, са по себ ним ра зу ми је ва њем пи шу 
Па вле Ла га рић, Ми лан Са вић, Бран ко Ла за ре вић и Јо ван Ду чић. Украт ко, 
о Ко чи ћу се већ за ње го вог жи во та пи са ло ви ше не го што је он сам на пи сао 
у сво јој не ду гој књи жев ној ка ри је ри.

У че твр тој де це ни ји два де се тог ви је ка ус по ста вља се по се бан од нос 
пре ма Пе тру Ко чи ћу, ко ји ће умно го ме од ре ди ти ста тус овог пи сца и бор ца 
за на ци о нал на пра ва не са мо у кул ту ри и књи жев ној на у ци, већ и у на ци о-
нал ној сви је сти, све до на шег вре ме на. Хро но ло шки по сма тра но, нај при је 
су у Бе о гра ду, 1932. го ди не, штам па на Це ло куп на де ла Пе тра Ко чи ћа (у дви-
је књи ге), ко ја је при ре ди ла Зо ра Ву ло вић.2 Ше стог но вем бра исте го ди не 

став бри ши те“ и при то ме сам увек тач но об ја шња вао за што сам то из при че из бри сао. При 
том по слу, ли це Пе тра Ко чи ћа об ли вао је зној, кру пан као гра шак. По ма ло се мр го дио, али је 
увек са свим мир но све оно из при че из бри сао, што сам ја зах те вао [...] Иду ће су бо те, тач но 
у од ре ђе но вре ме, до шао је Ко чић за јед но са сво јим при ја те љи ма у ка фа ну. Сви смо се ли за 
је дан сто. Пру жио сам Ко чи ћу онај исти ко ма дић пла ве олов ке, што је са свим мир но при мио. 
Ко чић је за по чео са чи та њем но ве при по вет ке. Чи тао је, зно јио се, мр го дио се, бри сао је пла-
вом олов ком по гре шке и слу шао мо ја об ја шње ња. Го во рио сам му та да, да сво је ми сли и 
осе ћа ња ис ка зу је ла ко, да пи ше што кра ће и зби је ни је, да пи ше је ди но у ча со ви ма не жног 
рас по ло же ња, да увек мо ра вр ло до бро зна ти, шта ће у при чи из не ти и ка ко ће то при ка за ти, 
то јест тре ба да обра ти исту па жњу на са др жи ну као и на фор му при че, да у при чу уно си 
сву то пли ну сво га ср ца и не жност сво је ду ше, да све при ка за не осо бе бу ду жи ве, да из ра да 
при че бу де де ли кат на, да у при чи ни кад не до ми ни ра оно што је стро го, те шко и ма те ри јал-
но, не го оно ла ко, ве се ло, сун ча но и ми ри са во [...] У че твр ту су бо ту до нео је Ко чић че твр ту 
при чу из ко је, при нај бо љој во љи, ни сам мо гао из бри са ти ни јед не ре чи. При ча је би ла пра во, 
за о кру же но умет нич ко дел це“ (лагарић1955:55‒57).

2 Тре ба под сје ти ти да је 1928. го ди не об ја вље на Спо ме ни ца Пе тра Ко чи ћа, ко ју је 
при ре дио Вла ди мир Ћо ро вић. То је пр ва пу бли ка ци ја ко ја је по све ће на ово ме пи сцу. При-
ре ђи вач ин фор ми ше да је при ре ђи ва ње Спо ме ни це ини ци ра но дво стру ким по во дом: 1927. 
го ди не се на вр ши ло по ла ви је ка од ро ђе ња пи шче вог, а 1928. го ди не: три де це ни је од ње-
го вог пр вог огла ша ва ња у књи жев но сти. Ћо ро вић је на за ни мљив на чин кон ци пи рао ову 
књи гу. Пред ност је дао Ко чи ће вим књи жев ним и не књи жев ним тек сто ви ма, сље де ћим 
ре до сли је дом: Ту ба, Кроз свје тлост, Кроз ме ћа ву, Сло бо ди, Кме ти, Сли ке из Ста ре Ср би
је и Ма ђе до ни је, Пи сма из за тво ра, чу ве ни го вор у Бо сан ском са бо ру од 22. мар та 1911. 
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у Ба ња лу ци је по диг нут мо ну мен тал ни спо ме ник Пе тру Ко чи ћу, трај на 
кул тур на зна ме ни тост и осо бен на ци о нал ни знак ово га гра да.3 Под на сло-
вом Пе тар Ко чић и ње го во до ба Бран ко Чу бри ло вић је 1934. го ди не об ја вио 
пр ву мо но гра фи ју о ово ме пи сцу (Чубриловић1934). Бран ко Чу бри ло вић и 
Јо во Зу бо вић у Ба ња лу ци об на вља ју ча со пис Раз ви так (пр ви број је иза шао 
1. ја ну а ра 1935. го ди не), ис ти чу ћи у увод ни ку пр вог бро ја да ће на ста ви ти оном 
ли ни јом ко ју је од ре дио Ко чић у шест бро је ва ње го вог ча со пи са под овим на-
зи вом. Нај зад, ин тен зив на па жња ко ја је у овом пе ри о ду ис ка зи ва на пре ма 
пи сцу Ја зав ца пред су дом кул ми ни ра ће 1936. го ди не ка да је оби ље же на два-
де се то го ди шњи ца ње го ве смр ти. У ви ше гра до ва и ма њих мје ста у Бо сни и 
Хер це го ви ни упри ли че не су при год не ака де ми је као спе ци фич ни јав ни об ли-
ци ис по ља ва ња пи је те та пре ма Пе тру Ко чи ћу. Са ра јев ски Пре глед и ба ња луч-
ки Раз ви так, истим по во дом, по је дан број по све ћу ју успо ме ни на Ко чи ћа.

Јо ван Н. Ива но вић је 2012. го ди не об ја вио Ко чи ће ву би бли о гра фи ју 
ко ја са др жи бли зу три хи ља де би бли о граф ских је ди ни ца по све ће них жи-

го ди не (ка сни је об ја вљи ван под на сло вом Аграр но пи та ње) те књи жев но кри тич ки текст 
На ша пје сма. Прет хо ди им текст Пе тру Ко чи ћу in me mo ri am Ми ла на С. Јо ва но ви ћа и чла-
нак Ми ла на Ка ра но ви ћа У Зми ја њу П. Ко чи ћа. На за ни мљив на чин је Вла ди мир Ћо ро вић 
на пи сао крат ку увод ну би ље шку, пре глед но из но се ћи глав не по дат ке из жи во та Пе тра 
Ко чи ћа и кључ не осо бе но сти ње го вог књи жев ног ра да. Ћо ро вић као са вје стан при ре ђи вач 
об ја шња ва и за што се опре ди је лио за увр ште не Ко чи ће ве тек сто ве. Иза брао је пр ву Ко чи-
ће ву при по ви јет ку (Ту бу), за тим ње го ву нај бо љу при по ви јет ку (Кроз ме ћа ву) те пи сцу „увек 
нај ми ли ју ствар“, пје сму у про зи Кроз свје тлост. Вла ди мир Ћо ро вић сво је при ре ђи вач ке 
прин ци пе пот кре пљу је и сље де ћим ри је чи ма: „Да би се ви део и оста ли део Ко чи ће ва књи-
жев ног ра да и ње го ве ак тив но сти, у књи гу су уне се на и не ка ње го ва пи сма, и ње го ви члан ци 
и је дан од ње го вих нај бо љих са бор ских го во ра. На тај на чин ова књи га је по ста ла не са мо 
де ло пи е те та, не го, по ред вред но сти ње го вих књи жев них ства ри, још и је дан ва жан збо р ник 
за по зна ва ње и оце ну Ко чи ће ве лич но сти и при ли ка та да шње Бо сне“ (ћоровић1928:3).

3 Зми ја ње, дру штво за по ди за ње спо ме ни ка Пе тру Ко чи ћу, осно ва но је 29. но вем бра 
1929. го ди не у Ба ња лу ци. Пред сјед ник је био Ва со Глу шац. Три глав на за дат ка Дру штва 
би ла су: 1. пре нос Ко чи ће вих ко сти ју из Бе о гра да у Ба ња лу ку; 2. по ди за ње спо ме ни ка Ко-
чи ћу у Ба ња лу ци и 3. осни ва ње фон да Пе тра Ко чи ћа. Дру штво је за три го ди не пре да но га 
ра да при ку пи ло 670 хи ља да ди на ра. Чла но ви дру штва су би ли краљ Алек сан дар, пред сјед-
ни ци Че хо сло вач ке и Пољ ске, за тим број ни умјет ни ци, пи сци, на уч ни ци, ди пло ма те, по-
ли ти ча ри. По ред оста лих: Вла ди мир Ћо ро вић, Ми ха и ло Пу пин, Пе ро Сли јеп че вић, Ми лан 
Бу ди мир, Дра го Пе ро вић, Бра ни слав Ну шић, Ми лан Ра кић, Шпи ро Бо ца риц, Јо ван Би је лић, 
Сре тен Сто ја но вић, Све ти слав Ми ло са вље вић, Љу ба Да ви до вић. За ни мљи во је да је из град-
ња са мог спо ме ни ка ко шта ла 135 хи ља да ди на ра. Дру штво Зми ја ње је зад њу скуп шти ну 
одр жа ло 21. ма ја 1933. го ди не. Успје шан рад окон чан је ре ал ли за ци јом два од три по ста вље-
на глав на ци ља. Усљед про це ду рал них смет њи, пи шче ви по смрт ни оста ци ни су пре не се ни 
у Ба ња лу ку. Пре о ста ли но вац дат је за из град њу до ма Кра ља Пе тра Пр вог осло бо ди о ца, те 
за фонд Пе тар Ко чић, уста но вљен при но во о сно ва ном Кул тур ном дру штву Зми ја ње. Ин те-
ре сант но је да је дру штво Зми ја ње у ак ци ји при ку пља ња сред ста ва за по ди за ње спо ме ни-
ка Пе тру Ко чи ћу штам па ло пре ко 150000 пи шче вих сли ка, 2000 књи га Ја за вац пред су дом 
и 500 Ко чи ће вих Спо ме ни ца. Ове број ке увјер љи во го во ре о ши ри ни ак ци је и по све ће но сти 
са ко јом се при сту пи ло ре а ли за ци ји по ста вље них за да та ка (ДрЧа1936:38‒41). 



во ту, ра ду и књи жев ном дје лу Пе тра Ко чи ћа (ивановић2012). Тре ба на гла-
си ти да се број тих би бли о граф ских је ди ни ца не пре ста но уве ћа ва а исто-
ри ја чи та ња Ко чи ће вог дје ла бо га ти но вим књи га ма, ча со пи сним те ма ти ма 
и по је ди нач ним ра до ви ма. О овом пи сцу до да нас је об ја вље но ви ше од 
два де сет књи га, пет бро шу ра и де сет пу бли ка ци ја збо р нич ког ка рак те ра 
(спо ме ни ца, хре сто ма ти ја, збо р ни ка ра до ва са на уч них ску по ва, до ку мен-
тар не гра ђе, бе сје да). По ред све га на ве де ног, Ко чић и ње го во дје ло кон ти-
ну и ра но су пред мет ра зно вр сних ин те ре со ва ња у књи жев ној пе ри о ди ци. 

Не ра чу на ју ћи кра ће те мат ске одјељ ке, Ко чи ћу су по себ не бро је ве по-
све ти ла че ти ри ча со пи са: већ по ме ну ти Пре глед (1936)4 и Раз ви так (1936)5, 
за тим Ко ри јен (1956)6 и Пу те ви (1966)7. По сма тра ни за јед но они пред ста-
вља ју ври је дан до при нос ко чи ћо ло ги ји али и со ли дан „сни мак“ ми је на кроз 
ко је је про ла зи ла срп ска (јед ним ди је лом и ју го сло вен ска) на у ка о књи жев-
но сти при ли ком уче ста лих су о ча ва ња са дје лом ово га пи сца. Без об зи ра на 
то што је ри јеч о ча со пи си ма раз ли чи тих уре ђи вач ких кон цеп ци ја и упр кос 
вре мен ским раз ма ци ма у ко ји ма су се по ја вљи ва ли, мо гућ но је из дво ји ти 
не ко ли ке ли ни је ин те ре со ва ња и ис тра жи вач ке пу та ње ка рак те ри стич не за 
при ступ Пе тру Ко чи ћу. 

2. СвјеДоЧанСТваПријаТељаиСараДникаоПеТрукоЧићу. Пи сац ко ји је 
у ви ше при ли ка по тен ци рао чвр сту ве зу из ме ђу књи жев но сти и жи во та 
под ста као је трај но ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча за соп стве ну би о гра фи ју и 
кул тур но и сто риј ски кон текст у ко јем је на ста ло ње го во дје ло. Успо ме не и 
сје ћа ња Ко чи ће вих са рад ни ка и при ја те ља, у том по гле ду, има ју по себ но 
дра го цјен зна чај и на ро чи ту ау тен тич ност.8 

4 Пре глед, ча со пис за на у ку и со ци јал ни жи вот, по кре нут је у Са ра је ву 1. фе бру а ра 
1910. го ди не. Из ла зио је до 1. апри ла 1913. го ди не. По но во је по кре нут 7. фе бру а ра 1927. 
го ди не, и из ла зио до мар та 1941. го ди не. По дру ги пут је об но вљен 1948. го ди не и кон ти-
ну и ра но из ла зио до 1992. го ди не (ЂуриЧковић2006).

5 Раз ви так, ча со пис за про свје ту и књи жев ност, по кре нуо је 1. ја ну а ра 1910. го ди не 
Пе тар Ко чић, као вла сник и уред ник. Од го вор ни уред ник је био Ко ста Мај кић. Ча со пис је 
пре стао из ла зи ти 1. ју на исте го ди не, на кон што је об ја вље но све га 6 бро је ва. Пр ви број 
об но вље ног Раз вит ка иза шао је 1. ја ну а ра 1935. го ди не. Ча со пис је пре стао да из ла зи 1. 
апри ла 1941. го ди не (СТојнић2006).

6 Ко ри јен, ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, из ла зио је у Ба ња лу ци од 1955. до 1959. 
го ди не (обраДовић1975).

7 Пу те ви, ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, по кре нут је у Ба ња лу ци 1960. го ди не. 
Кон ти ну и ра но је об ја вљи ван све до 1992. го ди не. Ча со пис је об но вљен 1996. го ди не и из-
ла зио до кра ја 1999. го ди не. По дру ги пут је об но вљен 2007. го ди не. Још уви јек по вре ме но 
из ла зи. Ова се ри ја Пу те ва у кон цеп циј ском, по е тич ком и ври јед но сном сми слу не ма ни-
ка квих спо на са бо га том тра ди ци јом овог гла си ла (Делић2010).

8 Кон цеп ци ју по себ них бро је ва Пре гле да и Раз вит ка по све ће них Пе тру Ко чи ћу од ре дио 
је по вод. Пре штам па ва ју ћи углав ном већ ра ни је об ја вље не при ло ге, ове пу бли ка ци је су 
при је све га из раз по што ва ња са вре ме ни ка, са рад ни ка и при ја те ља пре ма пи шче вој жр тви, 
ње го вој мо рал ној чвр сти ни и људ ској хра бро сти.
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Ко чи ћев оштри али пра вед ни кри ти чар из беч ких сту дент ских да на, 
из вре ме на ка да је мла ди пи сац тра гао за соп стве ним ства ра лач ким пу тем, 
ис пи су је то плу успо ме ну о дра гом при ја те љу ин спи ри са ну по сје том ње го-
вом гро бу у Бе о гра ду. У крат ком, пре те жно лир ски ин то ни ра ном на пи су, 
ко ји у не ким фраг мен ти ма до би ја об лик спе ци фич ног књи жев ног „ди ја ло га“, 
ау тор из но си и јед ну са же ту, ван ред но тач ну оцје ну Ко чи ће ве при по вје дач-
ке умјет но сти: „У тво јим при ча ма има ду би не ми сли и сна ге у осе ћа њи ма. 
Ти си ство рио жи ве осо бе, осо бе од кр ви и ме са. То ни је знао ура ди ти ни 
је дан од тво јих жи вих са вре ме ни ка. И све тво је осо бе, кад би би ле ка дре 
гла сно опи са ти сво ју бол, пат њу, бе ду, ту гу, ра дост и жа лост, ис при ча ле би 
их тво јим ре чи ма“ (лагарић1936:10). Вје ро до стој но свје до чан ство о ли је пом 
при ја тељ ству из ме ђу ве ли ког пи сца и ње го вог пр вог кри ти ча ра оста вио је 
Ва со Глу шац, је дан од нај при сни јих Ко чи ће вих при ја те ља. При ро ду Ла га-
ри ће вог ути ца ја на Ко чи ће во књи жев но ста са ва ње Глу шац при ка зу је са 
увјер љи во шћу оче ви ца, са мно го за ни мљи вих по је ди но сти. Из ње го вог не-
ве ли ког члан ка из ра ста ју дви је фи гу ре, пи сца и кри ти ча ра, ко ји пре ва зи-
ла зе по чет ни, уне ко ли ко при род ни јаз, да би на кра ју по ста ли при ја те љи, 
чи ју бли скост ни је мо гао да по му ти ни ра ни ра ста нак у Бе чу 1904. го ди не, 
по сли је ко га се ни кад ви ше ни су ви дје ли (глушац1936:351–355).

Бе сје де ћи 1936. го ди не по во дом два де се то го ди шњи це Ко чи ће ве смр ти 
‒ нај при је 30. ав гу ста у На род ном по зо ри шту у Ба ња лу ци, а за тим 13. сеп-
тем бра у На род ном по зо ри шту у Са ра је ву ‒ Жив ко Ње жић од ба цу је би ло 
ка кву мо гућ ност да је Дра го мир Јан ко вић, ау тор члан ка Ми ри ше ба рут, 
под мет ну ти ау стриј ски чо вјек, до ве ден са за дат ком да на мјер но ис про во-
ци ра за бра ну ба ња луч ке Отаџ би не. Он Јан ко ви ћа пред ста вља као срп ског 
па три о ту на гла ша ва ју ћи да је спо р ни текст, чи ји је он ау тор, одо бри ла ре дак-
ци ја овог гла си ла. Иа ко из ра зи то оштар, текст Ми ри ше ба рут, за кљу чу је 
Ње жић, био је на ли ни ји од но са Отаџ би не пре ма оку па то ру Бо сне и Хер-
це го ви не (ЊеЖић1936:457–466). На ака де ми ји по све ће ној Ко чи ћу, одр жа ној 
у Ба ња лу ци, по ред Жив ка Ње жи ћа го во рио је и Сте ван Мо ље вић (Мољевић
1936:355–366), ко ји је та ко ђе не ги рао мо гућ ност да је Дра го мир Јан ко вић 
био ау стриј ски чо вјек. Ва жно је што сво је тврд ње Мо ље вић за сни ва на зва-
нич ним до ку мен ти ма оку па ци о них ау стриј ских вла сти у ко ји ма не ма ни-
ка квих до ка за ко ји би по твр ди ли оп ту жбе про тив Јан ко ви ћа. Ри сто То мић, 
члан при вре ме ног од бо ра Отаџ би не и њен бла гај ник у ври је ме за бра не, у 
сје ћа њи ма ко је је за би ље жио Ду шан Бур саћ (бурСаћ1956:65–70), негира мо-
гућ ност да је Дра го ми р Јан ко ви ћ био подметнути аустријски човјек. И он 
по твр ђу је да је об ја вљи ва ње ин кри ми ни са ног члан ка при хва тио и за штам пу 
одо брио Од бор ли ста. То мић свје до чи да је Ко чић доц ни је го во рио да је био 
за до во љан са др жи ном ово га тек ста.

Ко ста Мај кић и Бра ни слав Ла зи чић (лазиЧић1936:372–374) Ко чи ће ве 
иде а ле и жи вот не свје то на зо ре упо ре ђу ју са дру штве ном и ду хов ном кли-
мом тре нут ка ка да се оби ље жа ва два де се то го ди шњи ца ње го ве смр ти. У 
срод ним на пи си ма, ау то ри са два де се то го ди шње вр мен ске уда ље но сти кон-



ста ту ју ка ко је на сце ну сту пио дру га чи ји вид па три о ти зма, пот пу но су про-
тан Ко чи ће вом, те да ње го ви ци ље ви, за ко је се бес ком про ми сно бо рио, још 
уви јек ни су ре а ли зо ва ни. Ау то ри Ко чи ћев мо рал ни лик при зи ва ју као ко-
рек тив и пу то каз. На ро чи то је, у том сми слу, из ри чит Ко ста Мај кић ко ји 
пи ше: „Ка ко је са да њи наш па три о ти зам жа ло стан, ко ли ко је пли так, бес-
ци љан, си ро ма шан и ма ло кр ван у ус по ре ђе њу са тим сна жним, уз ви ше ним, 
пр ко сним, са мо жр тве ним и све му одо ље ва ју ћим па три о ти змом“ (Мајкић
1936:27).

Људ ски и мо рал ни лик Пе тра Ко чи ћа нај у пе ча тљи ви је је при ка зао адво-
кат Да ни ло Ди мо вић, пи шчев бра ни лац у ви ше суд ских про це са. Чи ње ни-
ца да је Ди мо вић био на род ни по сла ник у Бо сан ском са бо ру и Ко чи ћев 
по ли тич ки не ис то ми шље ник ње го вим за па жа њи ма да је сна гу по себ не увјер-
љи во сти. У од лом ци ма из ње го вих ме мо ар ских за пи са, ко је је при ре дио 
Или ја Кец ма но вић, ис пи са не су стра ни це о пи шче вом ка рак те ру и мо рал ним 
прет по став ка ма ње го ве по ли тич ке бор бе и ши ре на ци нал не дје лат но сти. 
Из ме ђу оста лог Ди мо вић ка же: „Ко чић је во лео искре ност и исти ну. Он 
ни ка да и ни пре ма ко ме ни је био не ис крен, а исти ну ни је мо гао пре ћу та ти. 
Не спо со бан је био да ка же не и сти ну [...] Ко чић је мр зио се бич ност. Иа ко је 
био си ро мах, он би и по след њу ко ру хле ба дао да убла жи ту ђу бе ду. За то је 
мр зио се бич ња ке [...] Ко чић је био до бар као чо век. Мр зио је па ко сне, злоб-
не и за вид не љу де [...] Ко чић је био чо век нео бич но до бр о га ср ца, за дру гог 
би се сав жр тво вао, а уз то је у ње му би ла она искон ска бор бе на енер ги ја 
ко ја му ни је да ла ми ра не го га го ни ла у вр тлог про го на и опа сно сти“ (кец
Мановић1966:495).

За по зна ва ње са мих по че та ка Ко чи ће ве не по сред не по ли тич ке дје лат-
но сти дра го цјен је текст Мар ти на Зре ле ца Пе тар Ко чић и рад нич ки по крет, 
ко ји је у про ши ре ној вер зи ји об ја вљен као бро шу ра у еди ци ји ко ју је по кре-
нуо ча со пис Ко ри јен 1956. го ди не. На кон што су ба ња луч ке га зде за тра жи-
ле од Зе маљ ске вла де у Са ра је ву да за бра ни ула зак Пе тра Ко чи ћа у Ба ња-
лу ку, и та ко оне мо гу ћи ње гов пред из бор ни по ли тич ки рад, Со ци ја ли стич-
ка де мо крат ска стран ка је до ни је ла од лу ку, твр ди Зре лец, да не пред ло жи 
сво га кан ди да та и да по др жи Пе тра Ко чи ћа за по сла ни ка у Бо сан ском са-
бо ру (зрелец1966:63).

Ко чи ћев са вре ме ник, ет но лог Ми лан Ка ра но вић, об ја вио је два де се тих 
и три де се тих го ди на два де се тог ви је ка ви ше за па же них чла на ка ра зно вр-
сног са др жа ја и раз ли чи тих усмје ре ња. На осно ву соп стве них ис тра жи ва ња, 
а дје ли мич но се ко ри сте ћи и Ко чи ће вим нео бја вље ним би ље шка ма (углав-
ном на ста лим при ли ком ње го вог бо рав ка у зви чај ном Зми ја њу 1909. го ди не), 
Ка ра но вић пи ше за ни мљи ве тек сто ве о по ри је клу и ста ри ни Ко чи ће ве по-
ро ди це (карановић1933:17), о ет но граф ским и ет но ло шким оби љеж ји ма 
обла сти Зми ја ње (карановић1935:12–16), о лич но сти ма ко је су Ко чи ћу 
по слу жи ле као про то ти по ви за ње го ве књи жев не ју на ке (карановић1938:
4), као и о број ним дру гим пи та њи ма из овог те мат ског и ис тра жи вач ког 
ди ја па зо на.
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Са вре ме ник ко ји је о Ко чи ћу ми слио са по себ ним ра зу ми је ва њем био 
је Ми лан Бу ди мир. Ње гов текст под на сло вом Ко чи ћев ме си ја ни зам трај но 
је ври је дан при лог о пи сцу Су да ни је. Скру пу ло зно се пред ста вља ју ћи као 
„не зна ли ца у књи жев ним пи та њи ма“, а по зна ва лац Ко чи ћа, ње го вог за ви-
чај ног под не бља и вре ме на у ко ме је жи вио и дје ло вао, Бу ди мир на гла ша ва 
да, пре ма ње го вом схва та њу, глав на иде ја Ко чи ће вог жи во та и ра да у до та-
да шњој ли те ра ту ри „ни је до вољ но и тач но на гла ше на“.

Шта је те мељ на ври јед ност ко ја је има нент на Ко чи ћу и на ко јој из ра ста 
ње го во дје ло, али и све у куп на ин тен зив на ак тив ност, на ко јој у сво ме тек сту 
ин си сти ра чу ве ни срп ски на уч ник? На слов ним по јмом ме си ја ни зам мо гућ но 
је, пи ше Бу ди мир, об у хва ти ти и об ја сни ти по себ ност, је дин стве ну ме ђу-
усло вље ност, жи во та и ра да ау то ра Ја зав ца пред су дом. Под ме си ја ни змом, 
пре ма убје дљи во из ло же ној ин тер пре та ци ји, под ра зу ми је ва се без у слов но 
слу же ње сло бо ди, као јед ној од нај ви ших ак си о ло шких та ча ка све у куп ног 
људ ског би ти са ња. Тај сна жни по рив, од ре ђу ју ћи за Ко чи ће ву кул тур ну и 
по ли тич ку дје лат ност, до нај сна жни јег из ра жа ја је до шао у ње го вом књи жев-
ном дје лу, по себ но у об ли ко ва њу упе ча тљи вих књи жев них ли ко ва. При ка за-
ни углав ном у дра ма тич но те шким жи вот ним окол но сти ма, они су, та ко ђе, 
за то че ни ци сло бо де, па пре ма то ме, ка ко је у кри ти ци ви ше пу та при мје ће-
но, на је дан не у о би ча јан на чин ве дри и оп ти ми стич ни, оза ре ни жи вот ним 
ви та ли змом.

Ми лан Бу ди мир под сје ћа да сло вен ски по јам сло бо да во ди по ри је кло 
од ста ри јег об ли ка „сво бо да“, ко ји зна чи би ти свој, би ти са мо сво јан. Пре ма 
ово ме ау то ру, сви глав ни Ко чи ће ви ли ко ви, но си о ци ње го ве умјет нич ке 
исти не и етич ке сви је сти, су при је све га сло бод ни љу ди: „Про то је пи та ње 
ре да ре шио сам за се бе и за свог пса, ко јег уни шта ва као и по па ди ју кад 
по ре ме те ње гов ред. Са мо је сло бо да свој ред и сто га је са вр ше но не мо гу ће 
до би ти сло бо ду од не ко га дру го га или од ту ђи на, не го са мо од свог или од 
се бе са мог [...] Тај де лић, ко ји на род зо ве „кап ин сан ске кр ви“ ду бо ко се са-
крио у жи вот ној до се ци Си ме у но вој и уби лач кој ду ши Мра чај ског про те. 
Тај де лић за бле штао је у Да ви до вим са су ше ним гру ди ма ко је су но си ле не-
пре су шни из вор жи во та. Да вид ни је ни ка кав ме ло драм ски ју нак кад го во-
ри у име ми ли ју на, јер исти на и прав да да ју сна гу и ње му и Си ме у ну и свим 
оним „врн та ма и ћу ћу лај ка ни ма“, ко ји са пр вом ре чи из мај чи них уста по-
чи њу да са зна ва ју сво ју ствар ност“ (буДиМир1936:14)9.

9 Тре ба ов дје по ме ну ти и не ко ли ко кра ћих за пи са Ко чи ће вих са вре ме ни ка ко ји свје-
до че о не ким ва жним по је ди но сти ма из ње го вог жи во та. По себ но из два ја мо сје ћа ње Ла за-
ра Кон ди ћа на Ко чи ће ве не во ље у са ра јев ским ђач ким да ни ма (конДић1936:474–475)и 
свје до че ње Мир ка То мо ви ћа о пи че вом уче шћу на пред из бор ним ску по ви ма у Бо сан ском 
Под ри њу 1911. го ди не (ТоМовић1936:376–377).Из два ја мо и оп ши ран при лог Мо дра га Ву-
ли на у ко јем је при ље жно по пи са на књи жев на и ар хив ска гра ђа (ме мо ри ја ли, ру ко пи си, 
пре пи ска, би бли о те ка, ар хив ски до ку мен ти и зби р ка) ко ја је о Ко чи ћу ску пље на у Му зе ју 
књи жев но сти у Са ра је ву до 1966. го ди не (вулин1966:508–520) и рад Дра го љу ба Влат ко ви ћа 
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3. ПолиТиЧкиликПеТракоЧића. То дор Кру ше вац на гла ша ва нео дво-
ји вост Ко чи ће ве књи жев не и по ли тич ке бор бе про тив не на род не ту ђин ске 
упра ве, фе у дал ног кмет ског по рет ка и свих об ли ка екс пло а та ци је ко ји ма је 
на род био из ло жен. По ли тич ка схва та ња Ко чић је нај при је из ра зио у сво јим 
при по ви јет ка ма, са ти рич ним то ном и ин вен тив ним сло ци јал но-по ли тич ким 
алу зи ја ма. У не по сред ну по ли тич ку бор бу Ко чић ула зи као већ афир ми сан 
ства ра лац, за по ста вља ју ћи књи жев ни рад на ра чун бор бе за со ци јал на и 
на ци о нал на пра ва срп ског на ро да. Не пот ку пљи во за сту па ју ћи на род не ин-
те ре се Ко чић је вр ло бр зо до шао у не сла га ње са чар ши јом и срп ским по ли-
тич ким пред став ни ци ма, за тим са тр го вач ким и гра ђан ским сло јем, ко ји је 
био склон ра зним ви до ви ма опор ту ни зма. Про ти ван би ло ка квом по га ђа њу 
са вла сти ма, по ли тич ки се раз и шао и са је дин стве ним Срп ским клу бом у 
Бо сан ском са бо ру: „У пи та њи ма ко ја су по кре та на у Са бо ру он је по ла зио 
је ди но са ста но ви шта на род них ин те ре са и у свим при ли ка ма на го вје шта вао 
осло бо ди лач ке те жње и за хтје ве срп ског на ро да“ (крушевац1966:64). Шта 
је од ли ко ва ло по ли тич ку кон цеп ци ју Пе тра Ко чи ћа и ње го ве гру пе оку пље не 
око Отаџ би не. У осно ви те кон цеп ци је, пре ма Ве се ли ну Ма сле ши, на ла зи-
ли су се про бле ми се ља ка, док је ши ри оквир њи хо вог по ли тич ког дје ло ва-
ња био на ци о нал ни: „На ци о нал на по ли ти ка мо ра би ти со ци јал но-осло бо-
ди лач ка“. Глав на по ли тич ка за слу га Ко чи ће ва, кон ста ту је Ма сле ша, је у 
то ме што је по ка зао по ли тич ку моћ обес пра вље них се љач ких ма са. Та моћ 
је по чи ва ла на њи хо вој број но сти, не за до вољ ству и бор бе но сти, што ни је 
би ла од ли ка дру гих сло је ва, ко ји су се по ла ко и нео сјет но узгло бља ва ли у 
оку па ци о ни си стем. Крај њи циљ Ко чи ће ве по ли тич ке ак ци је је нео д ло жно 
рје ша ва ње се љач ког и аграр ног пи та ња у Бо сни и Хер це го ви ни. Ви со ко ци-
је не ћи Ко чи ћев по ли тич ки рад, уви ђа ју ћи ка ко по зи тив не та ко и не га тив не 
ње го ве стра не, Ма сле ша да је је дан та чан про фил Ко чи ће вог по ли тич ког 
ли ка. Ко чић је, пре ма том уви ду, „ви ше књи жев ник не го по ли ти чар, ви ше 
бун тов ник не го ре во лу ци о нар, ви ше сен ти мен та лан не го ре во лу ци о на ран“ 
(МаСлеша1966:19).

4. ПеТаркоЧићуСвјеТлукЊиЖевнекриТике. Ко ста Ми лу ти но вић се 
оп шир но ба ви ре цеп ци јом пр ве Ко чи ће ве при по вје дач ке зби р ке С пла ни не 
и ис под пла ни не (1902). Он са раз ло гом ука зу је на ва жност од но са Ко чи ћа 
и ње го вог стро гог али пра вед ног кри ти ча ра и по то њег при ја те ља Па вла 
Ла га ри ћа. Од ре ди ти пра ву при ро ду тог од но са зна чи освје тли ти не са мо 
Ко чи ће ве књи жев не по чет ке већ и ње го во фор ми ра ње и ста са ва ње, пр ви и 
нај ва жни ји ства ра лач ки пе ри од у ко ме су на ста ли нај ври јед ни ји пи шче ви 
ра до ви. Ми лу ти но вић се ко ри сти ау тен тич ним свје до че њи ма са мог Ла га-
ри ћа и та ко ђе Ко чи ће вог дру га из беч ких сту дент ских да на и по то њег при-

о пи шче вом бо рав ку у Ма ке до ни ји и, на ро чи то, о не ко ли ко мје се ци ко је је Ко чић са су пру-
гом Мил ком про вео у Бе о гра ду, кра јем 1904. го ди неи по чет ком 1905. го ди не, че ка ју ћи 
по ста вље ње у Ско пљу (влаТковић1966:500–507).
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ја те ља и са рад ни ка Ва се Глу шца. Оштрим али кри тич ки ра зло жним усме-
ним кри ти ка ма Ла га рић је уче ство вао у об ли ко ва њу и ко нач ном ре ди го ва-
њу Ко чи ће вих пр вих при по вје дач ких дје ла ко ја су ушла у са став ње го ве 
пр ве књи ге. Нај при је не рас по ло жен пре ма Ла га ри ћу, Ко чић по сте пе но при-
хва та ње го ве до бро на мјер не су ге сти је и ува жа ва ње го ве при мјед бе. Ла га рић 
ће на пи са ти афир ма тив не тек сто ве о све три зби р ке С пла ни не и ис под пла
ни не, не по сред но по сли је њи хо вог пoјављивања. Ме ђу пр вим Ко чи ће вим 
кри ти ча ри ма ње му не сум њи во при па да нај и стак ну ти је мје сто. Ре зи ми ра-
ју ћи од нос пи сца и ње го вог пр вог кри ти ча ра Ми лу ти но вић пи ше: „Не ма 
сум ње, Ко чић би по стао ве ли ки бо са ски пи сац и да ни ка да ни је упо знао 
Па вла Ла га ри ћа, али је исто та ко ван спо ра да је ипак Ла га рић са сво је стра-
не не што до при нео то ме да се са мо ни кли ства ра лач ки та ле нат мла дог пи сца 
усме ри пра вим пу тем и да бр же и пот пу ни је до ђе до аде кват ног умет нич ког 
из ра жа ја у пу ног рас цве та“ (МилуТиновић1936:31)10. 

Ми лу ти но вић по ми ње и афир ма тив не Скер ли ће ве на пи се о Ко чи ће вим 
при по вје дач ким књи га ма, ме ђу тим, не ула зи у ду бље раз ма тра ње оп сер ва-
ци ја ве ли ког кри ти ча ра, већ на во ди, по зи ва ју ћи се на сје ћа ња Ва се Глу шца, 
са ко ли ко је ра до сти Ко чић при мио по хва ле та да ува же ног и не при ко сно-
ве ног књи жев ног ар би тра. Ко ли ко је Ко чи ћу би ло ста ло до по зи тив них 
при је ма ње го вог ства ра лач ког пр вен ца, нај бо ље се ви ди из пи сма – чи ји 
од ло мак смо на ве ли на по чет ку ово га ра да – у ко ме Мар ку Ца ру за хва љу је 
на ри је чи ма по др шке и ко ли ко га је те шко по го ди ла не га тив на кри ти ка у 
бе о град ском Ко лу, ко ју је на пи сао ње гов уред ник Да ни ло Жи ва ље вић. Ми-
лу ти но вић ра зло жно при мје ћу је ка ко је ри јеч о оспо ра ва њу ко је ни је мо ти-
ви са но ли те рар ним и естет ским кри те ри ју ми ма те да се Ко чи ће ва пр ва 
при по вје дач ка зби р ка кри ти ку је и због оно га што је у њој умјет нич ки нај-
вр јед ни је и при по вје дач ки нај у спје ли је. Ми лу ти но вић до но си де таљ не опи-
се и кри тич ких тек сто ва Ми ла на Са ви ћа и Бран ка Ла за ре ви ћа о Ко чи ћу и 
пот пу но нео прав да но оспо ра ва кри тич ка за па жа ња ко ја су у њи ма из не се на. 
Са вић и Ла за ре вић пре те жно афир ма тив но пи шу о Ко чи ћу, до бре стра не 

10 Ми лу ти но ви ћев текст об ја вљен је и у об ли ку бро шу ре, под истим на сло вом, у 
окви ру би бли о те ке ко ју је по кре нуо ча со пис Ко ри јен. Бо га та ре цеп ци ја Ко чи ће вог књи жев-
ног дје ла, жи во та и ра да, ри јет ко је би ла пред мет за себ них ис пи ти ва ња. И ка да су се у 
окви ру ши рих ис тра жи ва ња до ти ца ли и ви до ва и на чи на чи та ња Ко чи ћа, кри ти ча ри су се 
за др жа ва ли на оцје на ма пи шче вих пр вих кри ти ча ра и не по сред них од је ка на кон об ја вљи-
ва ња Ко чи ће вих књи га. Та ко су се по на ша ли и ау то ри мо но гра фи ја по све ће них Пе тру 
Ко чи ћу. Од је ци ма пр ве Ко чи ће ве при по вје дач ке зби р ке у књи жев ној кри ти ци ба ви се То дор 
Кру ше вац у по гла вљу Књи жев но фор ми ра ње и ути ца ји у мо но гра фи ји Пе тар Ко чић (кру
шевац1951:57–73). Ми о драг Ву лин по сту па на исти на чин. Је дан одје љак ње го ве књи ге 
Пе тар Ко чић, но си на слов Пр ва књи га у све тлу кри ти ке (вулин1990:46–71). Пр ви осврт 
на књи ге и пу бли ка ци је по све ће не Ко чи ћу, иа ко по вр шан и углав ном ин фор ма ти ван, на-
пи сао је Па вле По по вић (ПоПовић1937:141–144). На во ди мо и сље де ће тек сто ве ко ји су 
по све ће ни овој про бле ма ти ци: влаТковић1997:7–18;МакСиМовић1989:203–2013;вулин
1990:89–121;ПоПовић2017:169–188.
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ње го вог при по вје дач ког та лен та оби ље жа ва ју зна лач ки и са мно го ли те рар ног 
уку са, и тек спо ра дич но на зна ча ва ју по је ди на мје ста ко ја су потенцијално 
зах ти је ва ла дру га чи ју об ра ду. При то ме, ни чег оспо ра ва тељ ског не ма у тим 
за па жа њи ма, већ је ри јеч о кри ти чар ској од го вор но сти и озбиљ но сти у про-
цје ни јед ног пи сца са не сум њи вим ства ра лач ким мо гућ но сти ма.

5. каТуМаЧеЊуунуТрашЊиХПриПовјеДаЧкиХСвојСТаваиПоеТиЧкиХ
оДликакоЧићевогДјела.Мид хат Бе гић уте ме ље но сма тра да ис тра жи вач 
Ко чи ће вог књи жев ног дје ла не из о став но мо ра „да уз дје ло ви ди и ње го ву 
исто ри ју, кри ти ку и гра ђу о ње му, и да на по да ци ма дје ла и кри ти ке гра ди 
свој угао су ђе ња“ (бегић1966:439). Овим је на кон ци зан на чин са оп ште но 
ин тер пре та тив но ста но ви ште на ко јем ће по чи ва ти сва ре ле вант на чи та ња 
Ко чи ћа, не за ви сно од то га ког су оби ма, ка кве ме то до ло шке ори јен та ци је 
и у ко јој фор ми су са оп ште на. Тај „при ступ“, ко ји у на сло ву сво га ра да на-
зна ча ва Бе гић, дво стру ког је ка рак те ра. Пр во, под ра зу ми је ва ин те ре со ва ње 
за оне ис ка зе из Ко чи ће вих не ли те рар них тек сто ва из ко јих се мо же иш чи-
та ти „ње го во схва та ње књи жев ног по зи ва“. Тих те о риј ских и књи жев но-
кри тич ких ста во ва, ко ји ујед но има ју и ау то по е тич ки сми сао, код Ко чи ћа 
не ма мно го, али су зна ко ви ти и мо гу по слу жи ти као по у зда ни ин тер пре та-
тив ни пу то ка зи. На ве зу из ме ђу Ко чи ће вих књи жев них и не књи жев них 
тек сто ва тре ба обра ти ти па жњу и због то га што се „ње го ви члан ци и го во-
ри ти чу [...] оних истих по ја ва ко је је раз ра ђи вао или из да ле ка до ти цао у 
сво јим при по ви јет ка ма“ (бегић1966:449). Дру го, за го ва ра се усмје ре ност 
ка уну тра шњој струк ту ри пи шче вих тек сто ва: мор фо ло ги ји, при по вјед ним 
по ступ ци ма и стра те ги ја ма при по ви је да ња, уве зи ва њу раз ли чи тих сло је ва, 
од но су пре ма ствар но сти, ре а ли стич ким свој стви ма и ста ту су не ре а ли стич-
ких еле ме на та. Пре ма овом ау то ру, „те жња да се жи во ту да пу на ри јеч“, 
за тим да се „до сег не не у хва тљи во је згро би ћа“, пред ста вља јед ну од за јед-
нич ких по е тич ких озна ка књи жев не ге не ра ци је ко ја по чет ком ви је ка сна жним 
за ма хом сво га да ра сту па на књи же во по при ште. Пул си ра ње мо дер них по-
е тич ких стру ја ња код Ко чи ћа се, ка же Бе гић, нај о чи глед ни је ис по љи ло у 
при по ви је ци Мр гу да, ко ју он сма тра пре крет нич ком у пи шче вом опу су и 
пре суд ном за об ли ко ва ње ње го вог умјет нич ког сви је та. Тој из град њи вла-
сти те по е ти ке умно го ме је до при нио Ко чи ћев бо ра вак у Бе чу гдје се он, 
по сред ством ње мач ког је зи ка, упо знао са са вре ме ном европ ском књи жев но-
шћу. Ко чи ће во дје ло пред ста вља „осо бе ну син те зу мо дер ног сти ла и на род-
ног из во ра и мо ти ва“. Бе гић ана ли зи ра три пре по зна тљи ва сло ја Ко чи ће вог 
при по вје дач ког сви је та. Кон крет ност (ре а ли стич ку за сно ва ност), по во дом 
ко је из но си тач но за па жа ње: „Ни је дан пи сац на шег је зи ка у том вре ме ну 
ни је та ко из рав но су о чио на шег чо вје ка са ње го вом жи вот ном си ту а ци јом“ 
(бегић1966:442). Дру га два сло ја, на ко ја овај ту мач упу ћу је, је су ху мор, 
за тим, ле ген да и тра ди ци ја.

Тач но еви ден ти ра ју ћи од ре ђу ју ћа оби љеж ја Ко чи ће ве по е ти ке Бран ко 
Ми ла но вић сма тра да тре ба осви је тли ти „бар не ка књи жев на схва та ња од 



ко јих је Ко чић по ла зио у свом ства ра њу и бар не ке књи жев не прин ци пе ко ји 
про ис ти чу из ње го вог дје ла“ (Милановић1966:455). Ми ла но вић примјећује 
да чу ве но Ко чи ће во ге сло из ре че но по во дом Ђу ре Јак ши ћа, ко је гла си: „Да је 
ље по та у умјет но сти бе смрт на, по зна то је. Али има још не што у умјет но сти 
што је бе смрт ни је: жи вот“, „не би тре ба ло са свим јед но стра но схва та ти“. 
Ак це нат у овом ис ка зу је у „на гла ша ва њу бит ног а не у од ри ца њу оно га што 
га пра ти“, за кљу чу је Ми ла но вић. Он се у оцр та ва њу Ко чи ће ве по е ти ке за-
др жа ва и на пи шче вом об ја шње њу Мр гу де у по зна том пи сму Мар ку Ца ру. 
Ко чи ће во обра зло же ње да је сво јој чу ве ној при чи на сто јао да ти „што је 
мо гу ће не по сред ни ји из раз и што љеп ши, угла ђе ни ји об лик“ Ми ла но вић 
ви ди као кључ ни прин цип ње го ве по е ти ке: по сти ћи са гла сност из ме ђу жи-
вот не по јав но сти и увјер љи во сти ње не умјет нич ке тран спо зи ци је. У ана-
ли зи Ко чи ће вих по е тич ких прин ци па Ми ла но вић се за др жа ва и на ње го вом 
при ка зу Шан ти ће ве по е зи је и оштр ој кри ти ци ан тол ги чар ских прин ци па 
Јо си па Ми ла ко ви ћа. Ко чић ви со ко ци је ни со ци ја ли за ци ју Шан ти ће ве по е-
зи је и пје сни ков из раз ко ји је из над би ло ка квих „ви со ких па три от ских 
фра за“.11 Док по во дом Ми ла ко ви ће ве ан то ло ги је Ко чић ре зо лут но ка же: 
„Кад год се у ка кво ли те рар но пред у зе ће уву че од врат на спе ку ла ци ја и 
гад на по ли ти ка, књи жев на стра на пред у зе ћа уви јек стра да“. По во дом ових 
ри је чи, а има ју ћи у ви ду и сна жну со ци јал ну ком по нен ту Ко чи ће вих при-
по ви је да ка, Ми ла но вић за па жа: „Ду бо ки из вор сво је ин спи ра ци је на род ним 
жи во том он се чу вао да не по му ти ефе мер ном по ли тич ком фра зом“. Тра-
га ју ћи за има нент ним прин ци пи ма Ко чи ће ве по е ти ке, са др жа ним у умјет-
нич ким на че ли ма ње го вог књи жев ног ства ра ња, Бран ко Ми ла но вић се за-
др жа ва на тра го ви ма исто риј ског и ле ген дар ног у ци клу су при ча о Си ме у ну 
Ђа ку. Ми ла но ви ће во из ван ред но за па жа ње тим по во дом от кри ва са му срж 
Ко чи ће ве по е ти ке: „Чак ни ве ли ка и искре на љу бав пре ма на род ним пе сма ма, 
ко је је на зи вао див ним и сна жним, слат ким и сви је тлим ни је га спре ча ва-
ла да ви со ком ле ту еп ске ма ште не су прот ста ви опо ри глас жи вот не зби ље. 
Он је осе ћао да јед но без дру гог бле ди и опој ну Си ме у но ву при чу тек гла сом 
оног иза ка це уз ди зао до сим бо лич ног зна ме ња на ше исто ри је и на шег жи-
во та Осе ћао је да тек ста па њем тих два ју ра зно род них гла со ва жи во та мо же 

11 Од нос Пе тра Ко чи ћа пре ма Алек си Шан ти ћу на осно ву са чу ва них Ко чи ће вих пи-
са ма Шан ти ћу ис пи ту је Или ја Кец ма но вић. Он ин си сти ра на то ме да је Ко чић раз два јао 
Шан ти ћа као ве ли ког пје сни ка од ње го ве по ли тич ке кон цеп ци је са ко јом се ни је сла гао, а 
обо ји ца су би ли по сла ни ци у Бо сан ском са бо ру. Уоп шта ва ју ће оштре ри је чи ко је је Ко чић 
из го ва рао о тр гов ци ма и љу ди ма из чар ши је, очи глед но, ни су при ја ле Шан ти ћу бу ду ћи да 
је и сам био не рас ки ди во ве зан за сво ју сре ди ну. Шан ти ће ва пи сма Коч ћу ни су са чу ва на, 
али се из са чу ва них Ко чи ће вих пи са ма мо же на слу ти ти пје сни ко ва ре ак ци ја. У при ка зу 
Шан ти ће вих пје са ма Ко чић нај ве ћу пје сни ко ву ври јед ност ви ди упра во у ње го вом уда ља-
ва њу од до ми ни ра ју ћег ду ха сре ди на из ко је по ти че. Нај зад, при вр же ник књи жев но сти, у 
пи сму у ко јем мо ли Шан ти ћа за при лог за бо жић њи број об но вље не Отаџ би не Ко чић пи ше: 
„Ти си пје сник нас сви ју, не тре ба да те бу ни што смо се ми по ли ти ча ри ма ло по ци је па ли“ 
(кецМановић1956:56).
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по ме ри ти гра ни це не по сред ног де ша ва ња и по вр шин ског сми сла сво је при че 
[...]“ (Милановић1966:459).

Ви дје ли смо да је Ко чић био пи сац ко ји је пре зи рао сва ку вр сту по ли-
ти за ци је књи жев но сти, ду бо ко свје стан да она мо же да по ни шти сва ње на 
умјет нич ка свој ства. Ту вр сту ба ла ста он је из бје гао и у сво јим при ча ма 
ко је има ју из ра зи ти со ци јал ни ка рак тер и у том прав цу не скри ве ну тен ден-
ци ју. Ту ди мен зи ју Ко чи ће ве при по вје дач ке умјет но сти на са мо сво јан на чин 
ту ма чи Јо ван Кр шић. Он твр ди да је пи сац Пе тро вог га ја „нај и зра зи ти ји и 
нај до след ни ји тен ден ци о зни пи сац у на шој срп ско хр ват ској књи жев но сти“ 
(кршић1936:486). Иа ко ре а ли стич ки пи сац Ко чић се од сво јих не по сред них 
прет ход ни ка раз ли ку је по бо гат ству је зи ка и не по сред но сти ка зи ва ња, а 
по сје ду је и „ви ше сме ло сти при об ра ди со ци јал них и по ли тич ких те ма, 
нај зад, у од но су на њих, из но си и „но ве по гле де и ви ше исти не“. Због све га 
на бро ја ног, твр ди Кр шић, Пе тар Ко чић је ме ђу сво јим са вре ме ни ци ма и 
нај на ци о нал ни ји пи сац „јер је нај ду бље осе тио те го бе на ро да и јер се са мо 
на њи ма умет нич ки као и по ли тич ки ин спи ри сао“ (кршић1936:487)12.

Ко чи ћев литерарни свјет оби ље жа ва сна жна са жи вље ност са за ви чај ним 
сви је том ко ја, ме ђу тим, не ума њу је умјет нич ка и уни вер зал на, ван вре мен ска 
свој ства ње го вог дје ла. Све то зар Ко ље вић тим по во дом при мје ћу је: „Ње го ва 
исто риј ска и ге о граф ска ре ги о нал ност пред ста вља ју су жа ва ње и из о штра ва ње 
фо ку са крај њих пи та ња жи во та, на дах ну ће јед не све о бу хват не и по тре сне 
кон крет но сти“ (кољевић1966:463). У на дах ну то ис пи са ном тек сту Ко чи
ће ва Кра ји на овај ау тор раз ма тра функ ци ју и ви до ве Ко чи ће вих на ра тив них 
сви је то ва, од но сно оних до пун ских про сто ра у ко јем жи ве и у ко јем се ре а-
ли зу ју ње го ви нео бич ни ли ко ви. У дје лу ово га пи сца на по ре до функ ци о-
ни шу ре ал но и фан та стич но и то у стал ном ко ло пле ту „лу дач ке ин вер зи је“ 
ко ја ни је са мо сна жни до каз сло је ви то сти и умјет нич ке ком плек сно сти ово-
га дје ла, већ, у крај њем ан тро по ло шком сми слу „је ди на људ ска и ло гич ка 
до след ност“. Нај ин вен тив ни ја Ко чи ће ва при по вје дач ка кре а ци ја у том сми-
слу је сте Си ме ун Ђак, је дан од нај у спје ли јих ње го вих ју на ка. Као јед ној од 
кључ них фи гу ра Ко чи ће вог при по вје дач ког сви је та Ко ље вић му по све ћу је 
знат ну па жњу. Шта су све, на дах ну то се ре тор ски пи та овај ау тор, се ман-
тич ка упо ри шта Си ме у но ве лу дач ке ин вер зи је ствар но сти: „из раз јед ног ху-
мор ног над му дри ва ња са жи во том, од лу ке и из бо ра да се при хва ти лу ди ло 

12 Ко чи ћев „књи жев ни на ци о на ли зам“ Бран ко Ла за ре вић ту ма чи бит но дру га чи је од 
Јо ва на Кр ши ћа. Ла за ре вић сма тра да се Ко чић не пре ста но кре тао на опа сној гра ни ци из-
ме ђу па три о ти зма и умјет но сти. Он да ка да је вје што ба лан си рао на тој гра ни ци или пак 
на ги њао ка умјет но сти, ис пи си вао је сво ја нај ври јед ни ја књи жев на оства ре ња. Ка да је 
пре ваг нуо па три о ти зам, што је по Ла за ре ви ћу слу чај са Ко чи ће вом књи гом Ја у ци са Зми
ја ња, ви со ка умјет нич ка об ра да је устук ну у ла пред тен ден ци јом. Са др жај дје ла ни је раз ви јен, 
умјет нич ки уоб ли чен, већ је дат као ма те ри јал, нео бра ђе но гра ди во. Ко чи ће во по мје ра ње 
од књи жев но сти ка па три о ти зму озна чи ло је, ка же ау тор Им пре си ја из књи жев но сти, још 
јед но кре та ње: од оп ти ми зма и жи вот ног ви та ли зма ка пе си ми зму. Све то је ре зул ти ра ло 
ма ње ври јед ним и умјет нич ки не у вјер љи вим дје ли ма (лазаревић2003:69–70). 
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и бе сми сао ствар но сти да би се они из об ли чи ли, или из раз јед не ду бо ко 
људ ске по тре бе ху мор ног от по ра оча ју и мра ку по сто ја ња, или из раз ко ји у 
истом да ху па ро ди ра и оно што из ра жа ва, или из раз не че га што би се мо гло 
на зва ти па ро дич ном фан та сти ком ко ја је исти ни та за то што та ко убе дљи во 
по сто ји, за то што је бо га та, ин вен тив на, ка за на иди о мом не по гре ши ве ствар-
но сти и илу зи је, или иро нич ни жу бор ње них под зем них вре ла и то ко ва ко ји 
ства ра и не ку сво ју ме та-пси хо ло шку ра зи ну, ра зи ну ко ја на го ве шта ва и 
бе сми сле но ша ре ни ло исто ри је и дух ко ји се с њим ухва тио у ко штац“ (ко
љевић1966:463). Од го вор је јед но ста ван и већ је дат у лу цид но по ста вље ној 
оп ти ци овог мај стор ског ана ли тич ког про до ра: Ко чи ће ва ин вер зи ја, у из вед-
би Си ме у на Ђа ка, у при по вје дач ком ци клу су у ко ме је „и се ман ти ка си шла 
с ума“, са др жа на је под јед на ко у све му ов дје на бро ја ном13.

Тра га ју ћи за спе ци фич но стил ским мар ка ци ја ма Ко чи ће ве умјет нич ке 
ри је чи, ко ји ма се про ши ру је про стор ње ног се ман тич ког зна че ња и зра че ња, 
Миљ ко Шин дић ис пи ту је при ро ду зву ка и рит ма Ко чи ће вих при по вје да ка. 
Ко чи ћев при по вје дач ки ис каз „озву чен“ је на два на чи на: из ну тра, фо нем ском 
струк ту ром, и спо ља:“звуч ним са др жа јем ре чи, име ном, рад њом и осо би-
ном, ме ло ди ја се фор ми ра пред очи ма по сред ством чу ла“. Звуч ност Ко чи-
ће вог ис ка за, тач но уо ча ва Шин дић, по себ но до ла зи до из ра жа ја при ли ком 
опи са при ро де кад пи сац го во ри ви ше зву ком не го што опи су је: „Ко чић 
ства ра лач ки до жи вља ва при ро ду, ви ди је и чу је уз не ми ре ну и рас пе ва ну, 
ту гу не ба и зе мље, ту жну и сун ча ну у кре та њу сли ка, на ра ви и ме ло ди ја 
ко је се са ве тро ви ма и ме ћа ва ма дру же, у до ди ру не ба и зе мље, ти мор ног 
пла вет ни ла и људ ске ре чи“ (шинДић1966:485).

Ка да је ри јеч о ана ли зи по је ди них Ко чи ће вих дје ла, он да по себ но тре ба 
из дво ји ти текст Ни ко ле Ко ље ви ћа под на сло вом Ду хов ни три јумф Да ви да 
Штрп ца. Као глав ном ју на ку Ја зав ца пред су дом Да ви ду Штрп цу је све 
под ре ђе но, сви дру ги ли ко ви су ста тич не и обез ли че не бли је де си јен ке: 
„Овим по ступ ком, дра ма је мо жда жр тво ва на драм ској осве ти, а ди ја лог и 
рад ња мо но ло шкој дра ма ти за ци ји јед ног ли ка“ (кољевић1966:470). На рав-
но, и овај Ко чи ћев лик, иа ко сна жно уро њен у зби љу сво га вре ме на и иа ко 
ни је ли шен ствар но сне про то тип ске под ло ге, има и „мит ски ста тус бли зак 
на род ном епо су, по мо ћу ко јег пре ва зи ла зи огра ни че ња и не до ре че ност свог 
ли те рар ног зна че ња“. Да вид Штр бац је ме то ни миј ски лик пре ко ко јег пи сац 
от кри ва ва жну, спа со но сну ком по нен ту на ци о нал ног иден ти те та: „смех као 
ду хов ну ини ци ја ти ву и ди сци пли ну, сто ич ки ху мор као ства ра лач ки из раз 
и из лаз из ћор со ка ка пат ње и не мо ћи.“ Да ви дов „ду хов ни три јумф“, ње го ва 
су пер и ор ност, спо соб ност да у да тој си ту а ци ји од пред став ни ка ау стриј ске 

13 Све то зар Ко ље вић је дан је од нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча Ко чи ће вог књи жев ног 
дје ла и при ре ђи вач ви ше из да ња иза бра них дје ла ово га пи сца. Ис тра жи ва ња за по че та тек стом 
Ко чи ће ва Кра ји на Ко ље вић ће на ста ви ти и у не ким дру гим сво јим ра до ви ма ана ли зи ра ју ћи 
по мје ре ну ре ал ност Ко чи ће вих књи жев них ју на ка (кољевић1979:171–180)или, у по е тич ком 
сми слу, оби љеж ја ма гич ног ре а ли зма ње го вог при по вје дач ког сви је та (кољевић2011:3–21).
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суд ске вла сти на пра ви ко мич не играч ке про из и ла зи, пре ма Ко ље ви ћу, из 
уну тра шње сло бо де ово га ју на ка: „Да вид је еле ме нат ко ји озна ча ва не у ни-
шти вост ду ха и ње го ву ве дри ну по мо ћу ко је се из ди же из над све та фи зич ке 
ствар но сти“ (кољевић1966:473).

Слич но као и у нај по зна ти јем Ко чи ће вом дје лу, и у Су да ни ји, по след њем 
из ра зу пи шче вог ства ра лач ког по тен ци ја ла, са ти рич ном ру глу из врг нут је 
ау стриј ски суд ски си стем. Са ти рич на оштри ца, ка ко до бро уо ча ва Бо рис 
Ћо рић, као да ни шта ва жно у суд ском си сте му ни је ми мо и шла, док је у 
крај њем зна че њу „си тан сви јет шу мо кра ди ца и се о ских кра дљи ва ца у мо рал-
ном и ин те лек ту ал ном по гле ду сто ји ви со ко из над пред став ни ка ау стри је-
ске прав де и из над тог вје штач ког ме ха ни зма за кро је ње прав де“ (ћорић1966:
478). Ин те ре сант но је да овај ау тор пре ци зно мар ки ра ти пич на драм ска свој-
ства Су да ни је – не ста тич ност рад ње, дво план ска ком по зи ци ја, оцр та ва ње 
ли ко ва, њи хо ву је зич ку ка рак те ри за ци ју – а ово дје ло, ипак, жан ров ски 
од ре ђу је као при по ви јет ку.

Од ре ди ти жан ров ску при ро ду Ко чи ће вих књи жев них дје ла пред ста вља 
ком плек сан про блем, ко ји су раз ли чи ти кри ти ча ри то ком вре ме на уче ста ло 
до ти ца ли. Пре драг Ла за ре вић, на при мјер, из два ја не ко ли ко при мје ра у 
ко ме се код Ко чи ћа, као рав но прав не умјет нич ке и естет ске ка те го ри је пре-
пли ћу јет ко, за је дљи во са ти рич но, ко је од го ва ра ње го вом од но су пре ма 
мр ском оку па то ру и екс пло а та то ру и лир ско, као су штин ска стра на ње го вог 
умјет нич ког и људ ског би ћа. При мје ћу је се да су два Ко чи ће ва ју на ка, Ми јо 
и Да вид Штр бац, иа ко бит но раз ли чи ти и дру га чи јим умјет нич ким сред стви-
ма об ли ко ва ни, за пра во два ли ца истог ства ра лач ког ли ка и умјет нич ког 
на сто ја ња (лазаревић1956:43–46).

По из ла ску из ту злан ског за тво ра Ко чић се у ље то 1909. го ди не на ста-
њу је у се лу Рат ко во ода кле пу ту је по ши рем под руч ју Зми ја ња и вр ши сво ја 
ет но граф ска и ан тро по ге о граф ска ис тра жи ва ња овог зна ме ни тог кра ја. 
Прет ход но се обра тио Јо ва ну Цви ји ћу са мол бом да му по ша ље упут ства и 
оба вје ште ња за ову вр сту ис тра жи ва ња. Ре зул та те сво јих са вје сно оба вље-
них те рен ских ис пи ти ва ња Ко чић, ме ђу тим, ни је са оп штио у на уч ној већ 
у ли те рар ној фор ми, у тек сто ви ма књи жев ног ка рак те ра у ко ји ма су са др жа-
ни и ет но граф ски и ан тро по ге о граф ски еле мен ти. То је при је све га про зно-
-до ку мен тар ни текст Зми ја ње, чи ји је пр ви дио об ја вљен у Срп ском књи жев
ном гла сни ку 1909. го ди не. Пи сац га као вид за хвал но сти по све ћу је Јо ва ну 
Цви ји ћу. У цје ли ни је овај текст штам пан у књи зи Ја у ци са Зми ја ња (За греб 
1911. го ди не). Ко чић је при ли ком ових те рен ских ис тра жи ва ња за пи сао и 
пје сму о ју на ку Рај ку са Зми ја ња, ко ју је 1909. об ја вио у Бо сан ској ви ли. 
За гри јан за ову вр сту ра да, Ко чић у че твр том бро ју Раз вит ка об ја вљу је 
за ни мљив текст, уне ко ли ко и те о риј ске при ро де, На се ља срп ских зе ма ља 
(пот пи су је га псе у до ни мом Зми ја њац), ко ји је из раз срп ског на ци о нал ног 
кон цеп та, она ко ка ко је тај кон цепт за ми слио Јо ван Цви јић, да ју ћи му сво-
јим на уч ним ау то ри те том ду бље уте ме ље ње. О овом сег мен ту Ко чи ће вог 
ства ра ла штва ду го се пи са ло углав ном по вр шно па је и из о ста ло ње го во 
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те ме љи ти је са гле да ва ње. Је дан од пр вих озбиљ ни јих ра до ва о Ко чи ћу као ет-
но гра фу и ан тро по ге о гра фу, пи сан са ста но ви шта озбиљ ног по зна ва ња ових 
ди ци пли на, на пи сао је Ми ро сла ва Дра шкић под на сло вом Ко чи ћев рад на 
ет но гра фи ји и ан тро по ге о гра фи ји. Са оп шта ва ју ћи ре зул та те свог дво мје сеч-
ног са ку пља ња за ви чај не ма те ри јал не и ду хов не ба шти не, Ко чић је „остао 
са мо исто ри чар, мно го ма ње ан тро по ге о граф и ско ро ни ма ло ет но граф“ (Дра
шкић1956:76). Са мо је увод ни дио тек ста Зми ја ње, у ко ме се од ре ђу је ге о-
граф ски по ло жај ове обла сти, ан тро по ге о граф ског ка рак те ра. Док по да ци о 
по ро дич ној за дру зи Кне же ви ћа, за би ље же ни на род ни оби ча ји, вје ро ва ња и 
пје сме спа да ју у ет но графк се еле мен те. Дра шкић сма тра да су Ко чи ћа при је 
све га ин те ре со ва ли исто риј ски по да цио о Зми ја њу и то ра ди пот кре па ње го вих 
по ли тич ких на сто ја ња, ко ји ма је крај њи циљ би ло на цио нал но и со ци јал но 
осло би ђе ње срп ског на ро да. Ва жно је на гла си ти да Ко чи ће ва за па жа ња о на-
се љи ма и по ри је клу ста нов ни штва Зми ја ња, твр ди Дра шкић, по то њи на уч ни-
ци ни су опо вр гли, што зна чи да им је пи сац при сту пио са вје сно и од го вор но. 
Нај зад, за кљу чу је Дра шкић, нај вр јед ни је што је Ко чић дао у свом ет но граф ском 
и ан тро по ге о граф ском ра ду је сте по у зда но опи сан пси хич ки тип Зми јањ ца.

*

Че ти ри ча со пи са по све ће на Пе тру Ко чи ћу14 (Пре глед, Раз ви так, Ко
ри јен и Пу те ви), по сма тра ни као је дин ствен кор пус, пред ста вља ју дра го цјен 

14 Па жње су ври јед не илу стра ци је и дру ги ра зно вр сни при ло зи ко ји ма су опре мље ни 
ча со пи си по све ће ни Пе тру Ко чи ћу ко је смо у овом ра ду раз ма тра ли. На на слов ној стра ни 
Пре гле да је Ко чи ћев пор трет, ко ји је тех ни ком ли но ре за ура дио В. Ди ми три је вић. Ча со пис 
је илу стро ван број ним фо то гра фи ја ма: па но ра ме Стри чи ћа, род ног мје ста пи шче вог, Ко-
чи ће ве род не ку ће, ма на сти ра Го ми о ни ца, на род не но шње са Зми ја ња, по ро дич не ку ће 
Да ви да Штрп ца те Лу је (ју на ка при по ви јет ке Ја блан) са по ро ди цом. Тре ба још спо ме ну ти 
то по граф ску кар ту Зми ја ња и пор трет Да ви да Штрп ца, цр теж Т. Швра ки ћа. Уред ни штво 
Раз вит ка очи глед но ни је по све ти ло па жњу илу стра ци ји ове пу бли ка ци је. На на слов ној 
стра ни је Ко чи ће ва фо то гра фи ја ис под ко је је ње гов нај чу ве ни ји пот пис, док се у ча со пи су 
на ла зи са мо фо то граф ски сни мак Ко че ће вог спо ме ни ка у Ба ња лу ци (фи гу ра без по ста мен та). 
На на слов ној стра ни ци Ко ри је на је Ко чи ћев пор трет, рад Бо же Ни ко ли ћа. У ча со пи су су 
оти сну те још дви је сли ке овог сли ка ра са ка рак те ри стич ним мо ти ви ма зми јањ ских но шњи. 
Као и Пре глед, и Ко ри јен два де сет го ди на доц ни је, об ја вљу је фо то гра фи је Ко чи ће ве род не 
ку ће, ку ће и по ро ди це Да ви да Штрп ца и ма на сти ра Го ми о ни ца. До не се на је и пи шче ва фо-
то гра фи ја из беч ких сту дент ских да на те на слов на стра на јед ног бро ја Отаџ би не (са тра-
го ви ма цен зу ре) и на слов на стра на пр вог бро ја Раз вит ка. Ме ђу тек сту ал ним до да ци ма су 
при по ви јет ка Мр гу да и увод ни текст пр вог бро ја Раз вит ка. Као по сљед њи при лог у Ко ри
је ну је го то во пот пун би бли о граф ски по пис Ко чи ће вих књи жев них и не књи жев них ра до ва 
те из бор из до та да шње ли те ра ту ре о ње му. Пу те ви на увод ном мје сту до но се Ко чи ћев 
пор трет, рад Јо ва на Би је ли ћа. Ини ци ја ле и за ни мљи ве ви ње те, са мо ти ви ма из Ко чи ће вог 
књи жев ног дје ла, а ко ји ма је опре мљен сва ки рад у ча со пи су, ура дио је Алојз Чу рић. Као 
до да так, на по сљед њим стра ни ца ма пе ри о ди ка, об ја вљен је ау то граф при по ви јет ке Мр гу да, 
ко ја је на пи са на у Бе чу 1902. го ди не, а ко ју је пи сац по све тио сво ме оцу Ге ра си му.
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до при нос освје тља ва њу дје ла ово га пи сца. Он да ка да су из ра зи ти је од ре ђе ни 
по во дом на стан ка, оби ље жа ва њем го ди шњи ца пи шче ве смр ти, они пред ста-
вља ју из раз по што ва ња са вре ме ни ка, са рад ни ка и при ја те ља пре ма Ко чи-
ће вој жр тви, мо рал ној чвр сти ни и људ ској хра бро сти. За тим, ове пу бли ка-
ци је са др же тек сто ве ко ји омо гу ћа ва ју ду бље по зна ва ње љу ди и при ли ка 
Ко чи ће вог вре ме на, нео п ход них за ра зу ми је ва ње ње го вог дје ла и укуп ног 
ан га жма на. Нај зад, по сма тра ни ин те грал но, ови пе ри о ди ци до но се не ке од 
нај ва жни јих тек сто ва у исто ри ји чи та ња Ко чи ће вог дје ла, ме ђу ко ји ма по-
је ди ни на зна ча ва ју и ин тер пре та тив не пу та ње ко је је и да нас ну жно ува-
жа ва ти при ли ком су сре та са уви јек за ни мљи вим и ак ту ел ним књи жев ним 
опу сом Пе тра Ко чи ћа. 
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Duš ko V. Pe vu lja

PE TAR KO ČIĆ IN LI TE RARY JO UR NALS

S u m  m a r y

Fo ur jo ur nals are re pre sen ted in this pa per: Pre gled, Raz vi tak, Ko ri jen i Pu te vi, 
each ha ving en ti rely de di ca ted one of the ir is su es to this wri ter, re gar ding the dif fe rent 
an ni ver sa ri es of Pe tar Ko čić’s de ath. Alt ho ugh be ing the jo ur nals of dif fe rent edi ting 
con cepts and po e tic ori en ta ti ons and dis re gar ding that they had been pu blis hed in dif fe-
rent epochs, the re are mul ti ple si mi la ri ti es bet we en them in terms of the ir re la tion to 
Pe tar Ko čić, his li fe and work. If ob ser ved to get her, which is the ca se in this pa per, fo ur 
re se arch li nes co uld be de ri ved from them: a) cla ri fi ca tion of the wri ter’s bi o graphy and 
the con text he wro te in; b) mar king of the po li ti cal cha rac ter and po li ti cal ide o logy of this 
pu blic tri bu ne; v) de li be ra tion of cri ti cal esti ma ti ons abo ut the first bo oks of Pe tar Ko čić 
and g) in ter pre ta tion of the in ner, both nar ra ti ve and po e tic cha rac te ri stics of Ko čić’s 
li te rary work. The rich hi story of re a ding Ko čić’s works and the con stant in te rest of 
li te rary jo ur nals for the ir dif fe rent cha rac te ri stics and me a nings are al so exa mi ned in this 
es say. At the sa me ti me, the chan ges wit hin the ap pro ach to a re la ti vely non-ex ten si ve 
li te rary opus that ke eps ge ting both cri ti cal and pu blic in te rest is al so po in ted out.

Фи ло ло шки фа кул тет
Ба ња лу ка
du sko pe vu lja@g mail.co m
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ПРЕ ВОД И РЕ ЦЕП ЦИ ЈА КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА ЈА НО ША АРА ЊА  
У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ: ЗМАЈ КАО ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ

200 го ди на од ро ђе ња Ја но ша Ара ња (1817–1882)

Рад, по во дом две ста го ди на од ро ђе ња зна ме ни тог ма ђар ског 
пи сца и пе сни ка Ја но ша Ара ња, да је са жет пре глед ње го ве ре цеп-
ци је у срп ској књи жев но сти, од 1860-их го ди на па све до Пр вог 
свет ског ра та, ука зу ју ћи на окол но сти, ко је су по го до ва ле по пу-
лар но сти ње го вих де ла, као и на вр стан пре во ди лач ки рад Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја, ко ји му је ши ром отво рио вра та пред срп ском 
чи та лач ком пу бли ком. Та ко ђе се ука зу је и на из ра же ну ме ђу соб ну 
ве зу и ути цај ау то ра и пре во ди о ца, али и на не у јед на чен ток ре цеп-
ци је, ко ји је за по чет Зма је вим пре во дом Тол ди је (1858), ко ји је из у-
зет но до бро при мљен од чи та ла ца, па све до ти хог за бо ра ва Ара ње-
вих де ла по чет ком 20. ве ка, ко ји је усле дио све га не ко ли ко го ди на 
на кон об ја вљи ва ња Тол ди ји не три ло ги је (1910). 

Кључ не ре чи: Ја нош Арањ, Јо ван Јо ва но вић Змај, ре цеп ци ја, 
срп ско-ма ђар ске књи жев не ве зе.

Тек не где у го ди на ма на кон пе ри о да Ба хо вог ап со лу ти зма фор ми ра ли 
су се дру штве но-по ли тич ки усло ви, ко ји су по вољ но ути ца ли на раз вој 
срп ско-ма ђар ских књи жев них ве за, а уну тар то га не са мо на ре цеп ци ју де-
ла јед ног од нај мар кант ни јих књи жев них ства ра ла ца ма ђар ске књи жев но сти 
19. ве ка, Ја но ша Ара ња1, већ и дру гих зна ме ни тих ма ђар ских пи са ца, пре 

1 Ја нош Арањ (Нађ са лон та, 2. март 1817 – Бу дим пе шта, 22. ок то бар 1882) је дан је од 
нај зна чај ни јих и нај по зна ти јих пе сни ка у ма ђар ској књи жев но сти. Био је и но ви нар и пре-
во ди лац, по том ди рек тор Киш фа лу ди је вог Дру штва, члан Ма ђар ске ака де ми је на у ка, јед но 
вре ме и њен ге не рал ни се кре тар. Нај ве ћи је ма ђар ски пе сник ба ла да, на зи ван и „Шек спи-
ром ба ла да.“ Био је при ја тељ са Шан до ром Пе те фи јем као и са дру гим зна ме ни тим ма ђар-
ским пи сци ма 19. ве ка. Је дан је од нај бо љих по зна ва ла ца ма ђар ског је зи ка, са из у зет но 
бо га тим фон дом ре чи, и ту сво ју све стра ну је зич ку из ра жај ност оби ла то је ко ри стио и у 
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све га Шан до ра Пе те фи ја и Мо ра Јо ка и ја. По че сто спо ми њан став исто ри-
ча ра књи жев но сти, али и Ср ба у Угар ској, ко ји се нај че шће на во ди и као 
по ли тич ки ар гу мент у при лог срп ско-ма ђар ских књи жев них збли жа ва ња 
је, да су на кон окон ча ња ма ђар ске ре во лу ци је 1848/49, Ба хо вим ап со лу ти-
змом, Ср би, на по клон до би ли исто то, што су Ма ђа ри до би ли за ка зну. 
Бу ду ћи да су се раз о ча ра ли у Беч, има ли су по тре бу да тра же мо гућ ност за 
збли жа ва ње са Ма ђа ри ма. Та по вољ на по ли тич ка кли ма из не дри ла је ви ше 
по зи тив них по ја ва у до ме ну кул ту ре, а пре све га у књи жев но сти два на ро-
да (pótH 1972: 374). Упра во због то га Кал ман Тот сма тра, да све оно што је 
по ли ти ка по ква ри ла из ме ђу два брат ска на ро да, на до ме сти ла је по е зи ја и 
ли те ра ту ра, као ме сто су сре та ња (pótH 1972: 379). 

С тим у ве зи, сма тра мо зна чај ном и ва жном чи ње ни цу, да је 1860. Ма-
ти ца срп ска, на сво ју Те ке ли ји ну про сла ву по зва ла и Ма ђар ску ака де ми ју 
на у ка као и Киш фа лу ди је во дру штво (fried 1972: 280). Не ду го по том, у 
ја ну а ру 1862. је пак, упра во Ја нош Арањ био тај, ко ји је у ма ђар ском књи жев-
ном ча со пи су Се пи ро дал ми Фи ђе ле у сво јој бе ле шци уз текст Фар ка ша Се ла 
О срп ским сва тов ским пе сма ма и оби ча ји ма, под сти цао кул тур ну јав ност да 
упо зна срп ске оби ча је (ибиД). „Ето, ка ко су ин те ре сант на су сре та ња сва тов-
ских сти хо ва на ших на ро да, на при мер, ка да де вер др жи здра ви цу, или пак, 
ка да се при ча ју слич не по ша ли це на ра чун је ла“ – пи сао је Арањ, ре кав ши, 
да ће ње гов ча со пис са ра до шћу об ја ви ти слич не при ка зе, уко ли ко за то бу де 
про сто ра (ибиД). За срп ски на род је та ко ђе, по зи тив ну по ру ку пред ста вља-
ла и чи ње ни ца, да је Арањ, 1866. у књи жев ном ча со пи су Ко со ру са при зна-
њем ко мен та ри сао по ја ву ли ста Змај (ибиД). А срп ска чи та лач ка пу бли ка 
је упра во, за хва љу ју ћи Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју мо гла упо зна ти, те на свом 
ма тер њем је зи ку чи та ти нај зна чај ни је де ла Ја но ша Ара ња.2 Змај је био је дан 
од нај зна чај ни јих Ара ње вих про мо те ра у срп ској књи жев но сти 19. ве ка, као 
и стуб ње го ве књи жев не ре цеп ци је. Иштван Ле кеш га упра во због то га, и 
то са пра вом на зи ва „срп ским Ја но шом Ара њем“, на гла ша ва ју ћи ва жну 
окол ност, да је у Зма је вом пе сни штву „при су тан ко ло рит Ара ње вих пе са ма, 
као и ње го ви мо ти ви и рас по ло же ња“ (lőKös 2004). Срп ска књи жев на јав ност 
је већ 1858. го ди не, Тол ди ју при хва ти ла са ве ли ким при зна њем,3 а по оце ни 
Срп ских но ви на, је зик пре во да је чист и леп, те да је овим де лом срп ска књи-
жев ност до би ла је дан от мен, ве о ма леп и зна ча јан по клон.4 

сво јим књи жев ним де ли ма. Срп ска чи та лач ка пу бли ка га је упо зна ла и за во ле ла, пре те жно 
пу тем успе лих Зма је ви књи жев них пре во да, пре све га три ло ги је о Тол ди ји али и дру гих 
пе са ма (нпр. Вел шки бар ди). 

2 У Зма је вом пре во ду је, 1858. на срп ском об ја вљен Тол ди ја, 1870. Толдијинa ста рост, 
а 1896. Тол ди ји на љу бав, док је 1878. штампанo де ло От ма Му рањ гра да.

3 Зма је ви пре во ди Тол ди је нај пре су об ја вље ни у Сед ми ци (1856), по том у Ви ли (1867), 
у Стар ма лом (1882) и у За ста ви. Пре во де Ара ње вих де ла Змај је об ја вљи вао и у Ја во ру, у 
Стра жи ло ву као и у дру гим срп ским ли сто ви ма и ка лен да ри ма. 

4 Тај „по клон” био је за пра во на род ни еп, ко ји та да ни је по сто јао код Ср ба, и са ко јим 
су на сто ја ли да пре мо сте тај не до ста так. Тре ба ре ћи, а то по твр ђу је и Са ва Ба бић, да су 
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Са гле да ва ју ћи успех срп ског пре во да Тол ди је, Иштван Ле кеш кон ста ту је 
да је Ара њев ју нак ме ђу срп ске чи та о це за ко ра чио као је дан од ма ђар ских 
сим бо ла, тим пре, што га је Змај об ја вио као „ма ђар ски еп“, а глав ни лик, 
Ми клош Тол ди у овом де лу ја вља се за јед но са ли ко ви ма из ма ђар ске исто-
ри је ко ји су та ко ђе при сут ни и у срп ским еп ским пе сма ма (Ја нош Ху ња ди, 
краљ Ма ти ја, Ми хаљ Си ла ђи, Пе тер До ци итд.). По ње го вој оце ни, оду ше-
вље на ре цеп ци ја ово га де ла са пра вом го во ри о ње му у су пер ла ти ви ма, 
бу ду ћи да Зма је ва по е ти ка са др жи све ни јан се Ара ње вог на род ног сти ла 
(lőKös 1974). 

Књижeвни кри ти чар Ле то пи са је Тол ди ју пред ста вио срп ској чи та лач-
кој пу бли ци као „спев пун Оми ро ве про сто те, на ив но сти и пе сни штва“ у 
ко ме су „ка рак те ри пси хо ло гич но исти ни ти, опи си ва ња при ро де жи ва, чин 
нов и за ни мљив” (анониМ 1859). Ау тор при ка за је, на да ље, по во дом ве о ма 
ус пе лог пре во да, с „искре ном ра до шћу“ по здра вио Зма ја „што је нас с тим 
нај леп шим би се ром са да шњег ма ђар ског епич ног пе сни штва упо знао“ 
(ибиД). По ње го вој оце ни Тол ди ја је „та ко ле по на срп ски пре ве ден, да нам 
се све чи ни, као да ни је пре вод, и да цео спев не ди ше ма ђар ским ду хом, 
го то ви би би ли по ми сли ти да је за и ста ори ги нал“ (ибиД). 

Имре Бо ри Зма јев пре во ди лач ки рад оце њу је зна чај ним у пе ри о ду фор-
ми ра ња срп ског књи жев ног на род ног сти ла, об ја шња ва ју ћи, да је Змај, пре-
во дом Пе те фи је вог Ви те за Јо ва на и Ара ње вог Тол ди је, за пра во на до ме стио 
не до ста так срп ског на род ног епа, да ју ћи срп ској књи жев но сти оно, што јој 
је не до ста ја ло (bori 1970: 73). Не до ста так тог еп ског књи жев ног жан ра у 
срп ској књи жев но сти на не ки на чин по твр ђу је и кри ти чар Ле то пи са, ко ји, 
при ка зу ју ћи срп ски пре вод Тол ди је, ни је одо лео да не упи та: „Хо ће мо ли 
још ду го че ка ти, да ко ји од на ших пе сни ка опе ва Мар ка Кра ље ви ћа, ко ји је 
та ко исто ју нак по во љи и ду ши срб ског на ро да, као што је то Тол ди ја у 
Ма ђа ра“ (анониМ 1859).

Змај је кон ти ну и ра но пре во дио де ла ма ђар ских пе сни ка на срп ски је зик, 
а та окол ност је ука зи ва ла на ње го во из у зет но до бро по зна ва ње и срп ског 
и ма ђар ског је зи ка.5 На шли су се и та кви оду ше вље ни обо жа ва о ци, ко ји су 
твр ди ли да је ње гов пре вод Тол ди је бо љи од ори ги на ла! (ибиД). Не за ви сно 
од то га, сва ка ко сто ји оце на, да је Змај ус пео да ко ло рит Ара ње вог на род ног 
сти ла у пот пу но сти пре то чи у сво је пре во де (ибиД). 

Ја нош Хер цег, са гле да ва ју ћи исто ри јат срп ског из да ња Тол ди је ци ти ра 
са мог Зма ја, до ку мен ту ју ћи да су га на пре вод ово га де ла под ста кли они еле-
мен ти де ла, ко ји се мо гу пре по зна ти и у срп ским на род ним пе сма ма, ко ји су 
и по сво јој фор ми слич ни срп ској на род ној по е зи ји, али ко ји је ипак са свим 
раз ли чит од срп ских еп ских на род них пе са ма. А та раз ли чи тост је за пра во 

Ара ње ве ба ла де по ку ша ли да по дра жа ва ју и не ки срп ски пе сни ци (Змај, Ми та По по вић), 
али оста ла је ениг ма, због че га у то ме ни су има ли успе ха (babić 2009: 102).

5 Зма је ви би о гра фи бе ле же да га је отац, са че тр на ест го ди на по слао у Ки шкун ха лаш, 
ка ко би на у чио ма ђар ски (Vujicsics 1997: 102).
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про дукт осо бе но сти ма ђар ског ду ха и ка рак те ра, ко ји про жи ма чи та во де ло. 
Змај је, по соп стве ном при зна њу, на сто јао све то да по ср би, без да би му оду-
зео ма ђар ску осо бе ност (HerceG 1957: 246–247). 

Змај, да кле, има нео спор не за слу ге у срп ској ре цеп ци ји Ара ње вих де ла, 
а бу ду ћи да је ре цеп ци ја про стор за на ста нак књи жев ног кул та (toldi 2004: 
117), то јест да је култ је дан од аспе ка та исто ри је књи жев не ре цеп ци је (bo
droGi 2003: 12) та да је ја сно да је Зма јев пре во ди лач ки рад ујед но при пре мио 
те рен за на ста нак не ке вр сте Ара ње вог кул та у срп ској књи жев но сти. 

По не ким гле ди шти ма, Ара ње вој уоч љи вој по пу лар но сти у срп ској 
књи жев но сти ку мо ва ла је и окол ност, да је он у сво јим де ли ма, на од ре ђен 
на чин сје ди нио ро ман ти чар ски на род ни стил са сти лом ре а ли зма, док су му 
де ла ујед но пред ста вља ла и жан ров ску но ви ну, због пси хо ло шких еле ме на-
та и ори ги нал не по ет ске фор ме (iVanić 1988: 198). Јед но знач но је, да кле, да 
је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка Арањ био по знат и це њен у срп ској кул ту ри 
(babić 2009: 139).

Зма је ви пре во ди Ара ње вих де ла су, пре ма кри ти ча ри ма, има ли ути цај 
и на ње го ва ори ги нал на де ла (iVanić 1988: 389). Та ко нам Ла за Ко стић ука-
зу је на окол ност, да основ ни мо тив и идеј ни са др жај Зма је ве пе сме Гу сла ре
ва смрт, под се ћа на Ара ње ву по е му А wa le si bárdok (iVanić 1988:390). Исто-
вре ме но, у Ара ње вој по е зи ји на ла зи мо и срп ске на род не мо ти ве (Sibinjáni 
Jank) (VeselinoVić šulc 1982: 244). Арањ на жа лост ни је го во рио срп ски (bori 
1970: 79), те срп ску на род ну по е зи ју ни је мо гао чи та ти у ори ги на лу (Vese
linoVić šulc 1982: 80). 

Као знак при зна ња Зма је вој пре во ди лач кој де лат но сти, ма ђар ски књи-
жев ни кру го ви су га, 1867. го ди не иза бра ли за спољ њег чла на Киш фа лу ди-
је вог дру штва (VeselinoVić šulc 1982: 378–379; bori 1970: 80). У обра зло же њу 
те од лу ке чи та мо да је Змај је дан од оних, ко ји ко ји су пре зен то ва њем и пре-
во ди ма ма ђар ских књи жев них де ла уве ћа ли сла ву ма ђар ске ле пе књи жев-
но сти у дру гим књи жев но сти ма (Vujicsics 1997: 103).

Арањ се, да ка ко, и до пи си вао са сво јим пре во ди о цем, Зма јем. Та ко му је, 
1874. пи смом че сти тао 25. го ди шњи цу ње го вог књи жев ног ра да (petroVić 
1989: 44). То пи смо об ја вље но је и у књи зи, у Зма је вом спо мен-ал бу му (албуМ 
1874: 53–56).6 Про сла ва Зма је вог ју би ле ја одр жа на је 1874. у Но вом Са ду, на 
ко јој је пе сни ка, у име Киш фа лу ди је вог дру штва по здра вио Агошт Гре гуш 
а у име На ци о нал ног по зо ри шта Еде Си гли ге ти (Vujicsics 1997: 103).

За вре ме ру ско-тур ског ра та, 1877. го ди не пи сац и ње гов пре во ди лац 
по но во раз ме њу ју пи сма (bori 1970: 78–80)7 с тим да су та да Ма ђа ри и Ср би 
за го ва ра ли ди ја ме трал но су прот не по ли тич ке ста во ве (pótH 1972: 375–377). 
У свом пи сму од 12. но вем бра 1877. го ди не Змај је отво ре но упи тао Ара ња, 

6 Од ма ђар ских пи са ца Зма ју су још че сти та ли и Пал Ђу лаи, Кал ман Тот, Ка рољ Сас, 
Фе ренц Тол ди и дру ги. 

7 На Зма је во пи смо од 12. но вем бра 1877. Арањ је од го во рио 21. но вем бра 1877. 
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због че га се ма ђар ска књи жев ност не ан га жу је на стра ни срп ског на ро да 
ко ји се бо ри за сво ју сло бо ду (bori 1970: 78–79.)8 Арањ је у свом од го во ру од 
21. но вем бра 1877. го ди не по ку шао да ука же на основ та квог рас по ло же ња 
Ма ђа ра, ко ји су у тој бор би, по ње му, пре по зна ли ши ре ње Ру си је, ко је је, 
пре све га Уга р ској пред ста вља ло прет њу (bori 1970: 79).9

У свом пи сму од 12. но вем бра 1877, Змај је од Ара ња за тра жио и са гла-
сност за из да ва ње срп ског пре во да От ме Му рањ гра да, ин фор ми шу ћи ау то-
ра, да је Ма ти ца срп ска, не ко ли ко ме се ци ра ни је, тај пре вод и на гра ди ла, што 
по ње му, не дво сми сле но тре ба схва ти ти и као при зна ње књи жев не вред но-
сти то га де ла (ибиД). У свом од го во ру од 21. но вем бра 1877. Арањ, из ме ђу 
оста лог на гла ша ва да се ра ду је и да је за хва лан што ње го во де ло, срп ској 
чи та лач кој пу бли ци пред ста вља не ко та ко при знат, као Змај, жа ле ћи, што он, 
као ау тор, због не зна ња је зи ка, не мо же ужи ва ти у чи та њу срп ског пре во да 
(bori 1970: 78).

Ни је не ва жан де таљ да је 1889. го ди не че тр де се ту го ди шњи цу Зма је вог 
књи жев ног ра да, у Бу дим пе шти обе ле жи ло и Киш фа лу ди је во дру штво (до-
ду ше, у од су ству сла вље ни ка), где је на ску пу, из ме ђу оста лих го во рио и 
Ан то ни је Ха џић (bori 1970: 79). По во дом ју би ле ја, Пал Ђу лаи је упу тио 
пи смо Зма ју, у ко јем је, ре флек ти ра ју ћи на ње го ве књи жев но-пре во ди лач ке 
за слу ге, из ме ђу оста лог ис та као да га Ма ђа ри сма тра ју за „нај вер ни јег, нај-
у пу ће ни јег и нај о ду ше вље ни јег пре во ди о ца на срп ски је зик“ ве ли ка на ма-
ђар ске по е зи је (ибиД).

1882. го ди не, по во дом смр ти Ја но ша Ара ња и срп ски ли сто ви и ча со пи-
си су се са ду жним по што ва њем освр ну ли на ње го во књи жев но де ло. Но-
во сад ски Ја вор, под уред ни штвом Или је Ог ња но ви ћа, дан Ара ње ве смр ти 
је ока рак те ри сао као дан жа ло сти ма ђар ске књи жев но сти, ре кав ши да је 
пре ми нуо „нај бо љи ма ђар ски пе сник“ (озрен 1882). На да ље је ис та као, да 
су Ара ње ве ра до ве, за хва љу ју ћи пре во ди о ци ма [понајвише Зма ју, али и Ми-
ти По по ви ћу (popoVić 1879; popoVić 1886), Бла го ју Бран чи ћу (brančić 1892), 
Ра до ва ну Ко шу ти ћу (Košutić 1887), Си ми Јан ко ви ћу (ozren 1882), и Об ра ду 
Бе ле сли ну (ибиД)], и Ср би до бро по зна ва ли. На бра ја ју ћи Ара ње ве нај по зна-
ти је пе сме, на гла сио је да је јед на од нај леп ших Sibinjáni Jank, чи ја се рад ња 
од и гра ва на дво ру срп ског де спо та, Сте фа на Ла за ре ви ћа (ибиД). Ан то ни је 
Ха џић се на Ара ње ву смрт освр нуо у ау тор ском тек сту об ја вље ном у но во-
сад ској За ста ви (Hadžić 1882). И он Ара ња на зи ва нај ве ћим ма ђар ским 
пе сни ком, шта ви ше, ка зу је да је Арањ та ко из у зе тан пе сник, да у фа ху еп ске 
по е зи је спа да ме ђу пр ве пе сни ке свет ске књи жев но сти (ибиД). У Ха џи ће вом 
тек сту већ на зи ре мо је зич ке еле мен те ре то ри ке кул та, по чев од иде а ли зо-
ва ња, и ве ли ча ња лич них осо би на, је зи ка и књи жев них вред но сти, ко је се 
опи су ју као са вр ше не (ибиД). Из ме ђу оста лог чи та мо:

8 Зма је во пи смо Ара њу од 12. но вем бра 1877. 
9 Ара ње во пи смо Зма ју, од 21. но вем бра 1877. 



„Ма ђар ски на род (...) из гу био је свог нај ве ћег пе сни ка, из гу био је 
ди ку и по нос свој, из гу био је свог Јо ва на Ара ња. Тај бе смрт ни смрт ник 
ко ме се пе снич ка сла ва пре но си це лим из о бра же ним све том, оде све тлим 
обра зом Бо гу на исти ну. (...) Арањ је био ве ли ки пе сник и ре дак чо век. 
Ум и ср це у ње га би ли су у пот пу ној хар мо ни ји. Јед на ко је био ве лик и 
као пе сник, и као на у че њак и као чо век. Не си знао да ли да му се ди виш 
као не жном му жу, или као до бр ом оцу, или као по у зда ном при ја те љу. У 
све му је био пра ви узор. (...) Све што је ство рио, све су то са ма ре мек 
де ла, узор-пе сме. Тол ди јом, том ре мек-пе смом ма ђар ске књи жев но сти 
ство рио је пра ви ма ђар ски на род ни еп. Као еп ски пе сник, мо же се упо-
ре ди ти са Оми ром. (...) Пи сао је про зу, ко ја мо же да слу жи за углед. Био 
је сме ран, скро ман и у сред сла ве и ве ли чи не сво је“ (ибиД). 

Ха џић је у свом освр ту на Ара њев књи жев ни опус, ука зао и на оне био-
граф ске еле мен те, ко ји су га ве зи ва ли за оца Тол ди је, ис ти чу ћи, ко ли ко се он, 
при ли ком ње го ве по се те ко ју го ди ну ра ни је, жи во ин те ре со вао за срп ску књи-
жев ност, ве о ма жа ле ћи, што не вла да срп ским је зи ком, те срп ске на род не 
пе сме не мо же чи та ти у ори ги на лу.

„Ка да сам га пре не ко ли ко го ди на по хо дио, жи во је раз би рао за 
на ше књи жев не при ли ке. Та да ми је ре као, да ја ко жа ли, што не мо же 
да чи та на ше на род не пе сме у ори ги на лу. 

– Да сам мла ђи, ја бих се још по ду хва тио да на у чим тај ваш ле пи срп ски 
је зик; али зна те: ста рост, не моћ! – ре че ми.

Пи тао ме ка ко при ма срп ска пу бли ка ње го ве пе сме, и да ли су за и ста 
пре во ди ње го вих пе са ма та ко до бри, као што се о то ме про но си глас.

Ра до ва се, кад му од го во рих, да му еп ске пе сме ње го ве на сла дом 
чи та наш свет, и да ни шта не пре те ру јем, кад ка жем, да на шем све ту 
до ла зи, као да он, Арањ, пе сме сво је спе ва ва на срп ском је зи ку. 

На те мо је ре чи осмех не се ти хо и бла го, па ми ре че ово:
– Да ми то не ка же те ви, ко ји та ко до бро зна те оба је зи ка, ја не бих ве ро-

вао; али ова ко мо рам би ти за хва лан мом дру гу по за на ту, ва шем Ки шу, 
што је мој скро ман књи жев ни рад удо сто јио сво је па жње. По здра ви те 
га усрд но и ре ци те му, да ми је ја ко жао, што ми се до сад не да де при-
ли ка, да га лич но упо знам. Он ми је пре не где пи сао и по слао ми От му 
Му рањ гра да, ту еп ску пе сму из мог мла ђег до ба, ко ју пре ве де на срп ски. 
Из пи сма ње го ва ви дим, да мо ра би ти пра ва пе снич ка ду ша. Ја сам му 
се ле по за хва лио. Да знам срп ски, ја бих му вра тио пе снич ки дуг, ко јим 
ме је та ко ја ко за ду жио. Ре ци те му, да ће ми ми ло би ти, ако ме по тра жи, 
кад га пут на не се у Бу да-Пе шту“ (ибиД).

Ара ње ва смрт да ла је по во да и за то, да се вред ну је ње го ва лич ност, 
др жа ње и ка рак тер. Та ко је но во сад ска За ста ва, из ве шта ва ју ћи о ње го вој 
са хра ни, из пе ра не по зна тог ау то ра (по сво јој при ли ци Ан то ни ја Ха џи ћа), 
ука за ла на чи ње ни цу, да је у срп ској књи жев но сти био оми љен и због то га, 
што ни је био за го вор ник ма ђа ри за ци је, већ да је остао „иде ал на пе снич ка 
ду ша“ (анониМ 1882).
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„Арањ је вр ло до бро по знат и на шем све ту, са сво је га по јет ског 
ђе ни ја, бо ље не го ико ји дру ги стран пе сник, јер му је пе сме у на шу 
књи жев ност пре са ђи вао пр ви срп ски по је та. Јед но сто га, а дру го што 
он бе ја ше пе сник с ду шом и ср цем, хо ће мо да га се се ти мо. Он пе ва ше 
о ро до љу бљу и до мо љу бљу мно го, мо жда ви ше не го ико ји дру ги и бе ше 
исти ни ти Ма ђар-до мо љуб; али за ње го ву чи сту, иде ал ну пе снич ку ду шу 
не мо га ниг да при јо ну ти ала и не пра вед на ми сао, па та ко ни ова не срет на 
тен ден ци ја ма ђа ри за ци је, ко ја је да на шњим да ном са вр ше но овла да ла 
вас це лом ма ђар ском ли те ра ту ром и са мом по је зи јом и чи та вим дру штвом 
њи хо вим. Жи це ње го ве звуч не ли ре не од јек ну ше ниг де ни јед ним гла-
ском, ко ји би ишао за ко ри шћу и за ве ли чи ном јед но га а на ште ту и 
не прав ду дру го му. За то да кле на хо ди мо, те је по треб но, ако не дру го, 
а оно да се и у нас на ово ме ме сту са сва ким по што ва њем за бе ле жи дан, 
у ко ји умре тај че сти ти ма ђар ски пе сник“ (ибиД).

На кон Ара ње ве смр ти 1882. го ди не, ин те ре со ва ње срп ске чи та лач ке 
пу бли ке за ње го ва де ла је још из ве сно вре ме по тра ја ло, све до Пр вог свет ског 
ра та. Већ пост хум но, Ма ти ца срп ска је 1910, у јед ној књи зи об ја ви ла ње го-
ву три ло ги ју Тол ди је10, ко ја је, за пра во пред ста вља ла зад њи уз лет ње го ве 
по пу ла р но сти у срп ској књи жев но сти, ко ји је убр зо утих нуо. Ње го ва ви ше-
де це ниј ска по пу ла р ност у срп ској књи жев но сти, ко ја је 1860-их го ди на за-
по че та оду ше вље ном ре цеп ци јом, пред пр ви свет ски рат је јед но став но уро-
ни ла у не у ми тан, ти хи за бо рав. Ње гов ју би леј, 200. го ди шњи ца ро ђе ња је, 
ме ђу тим, по слу жио као до бар по вод за под се ћа ње на ње го ву не гда шњу 
при сут ност у срп ској књи жев но сти.
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Fe renc F. Ne met, Dra ga na B. Fran ciš ko vić

TRAN SLA TION AND RE CEP TION ОF LI TE RARY WORKS OF JA NOS ARANY  
IN SER BIAN LI TE RA TU RE: ZMAJ AS A TRAN SLA TOR

S u m  m a r y

Fol lo wing the 200th an ni ver sary of the birth of the re now ned Hun ga rian wri ter 
and po et Arany Ja nos, this work pro vi des an ab stract re vi ew of the po et’s re cep tion among 
the Ser bian li te ra tu re – star ting from the 1860s up un til World War I. Ad di ti o nally, this 
the sis fo cu ses on the cir cum stan ces that be ne fi ted the po pu la rity of his works, along si de 
the out stan ding tran sla tion work of Jo van Jo va no vic Zmaj, who hel ped to bring Arany’s 
works clo ser to the Ser bian li te rary com mu nity. 
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Furt her mo re, the pro no un ced re la ti on ship bet we en aut hor and tran sla tor is ex plo-
red, with the un ba lan ced flow of re cep tion star ting with the tran sla tion of Arany’s Tol di 
by Zmaj (year 1858) , which was ex tre mely well re ce i ved by re a ders, up un til Arany’s 
works star ted to fa de in to ob li vion at the be gin ning of the 20th cen tury, that fol lo wed 
just a few years the pu bli ca tion of the Tol di Tri logy (year 1910).

Др Фе ренц Ф. Не мет 
Уни вер зи тет у Но вом Сад
Учи тељ ски фа кул тет на ма ђар ском на став ном је зи ку
Су бо ти ца
fe renc.ne met @ma gi ster.un s.ac .rs 

Др Дра га на Б. Фран ци шко вић  
Уни вер зи тет у Но вом Сад
Учи тељ ски фа кул тет на ма ђар ском на став ном је зи ку
Су бо ти ца
dra ga na.fran ci sko vic @ma gi ster.uns.ac.rs





UDC 821.163.41-2.09 Nušić B.

Др На та ша Б. Стан ко вић Шо шо

РЕ ЦЕП ЦИ ЈА КО МЕ ДИ ЈЕ НА РОД НИ ПО СЛА НИК  
БРА НИ СЛА ВА НУ ШИ ЋА

Циљ овог ра да је сте да се са гле да ва њем ан та го ни зма драм-
ских ли ца (кан ди да та за на род ног по сла ни ка и њи хо вих по ма га ча) 
про у че ли те рар ни про бле ми (власт, ко руп ци ја, ма ни пу ла ци ја, ли-
це мер је, аги та ци ја) у Ну ши ће вом ко ма ду. У ра ду се ука зу је на при-
ро ду до бро ћуд ног сме ха и ње го ву ре цеп ци ју. 

Кључ не ре чи: Бра ни слав Ну шић, ко ме ди ја, драм ска ли ца, ли-
те рар ни про бле ми, смех, ре цеп ци ја.

У на сто ја њу да осве тли дру штво свог вре ме на, Ну шић је у ко ме ди ји 
На род ни по сла ник на ху мо ри сти чан и са ти ри чан на чин при ка зао из бор по-
сла ни ка за на род ну скуп шти ну и уче шће гра ђа на у по ли тич ком жи во ту у 
срп ском дру штву обре но ви ћев ског ре жи ма. При ка зу ју ћи из бор ну про це ду-
ру, ау тор са гле да ва оства ре ње не ких по ли тич ких пра ва и сло бо да, као што 
су би рач ко пра во, сло бо да ми сли и јав ног из ра жа ва ња ми шље ња, сло бо да 
ме ди ја и пра во на јав ну кри ти ку и ука зу је на по губ ност вла сти и њен не га-
ти ван ути цај на мо рал гра ђа на. Јо ван Де ре тић сма тра да је Ну шић „у сво јим 
нај бо љим ко ме ди ја ма сје ди нио зна чај ност Сте ри ји не ко ме ди о граф ске те ма-
ти ке с вир ту о зно шћу Триф ко ви ће ве сцен ске тех ни ке, те је, прем да ни је 
до се гао ду би ну нај бо љих Сте ри ји них ко ме ди ја, ство рио нај про стра ни ји, 
нај жи во пи сни ји и нај ра зно вр сни ји ко мич ни свет у срп ској књи жев но сти“ 
(ДереТић 1989: 83). 

Си же ко ме ди је На род ни по сла ник раз ви ја се ус по ста вља њем ан та го-
ни зма про тив нич ких кан ди да та – тр гов ца Је вре ма Про ки ћа и адво ка та Ду-
ша на Ив ко ви ћа. На чин на ко ји Је врем и Ив ко вић на сто је да оства ре сво ја 
гра ђан ска и по ли тич ка пра ва усло вљен је вред но сти ма и нор ма ма ко је ва же 
у ср би јан ском дру штву кра јем 19. ве ка. На вла сти су они кан ди да ти ко ји су 
по доб ни, ло јал ни, по слу шни и спрем ни да ма ри о нет ски сле де стран ку чи ји 
су пред став ни ци. Кан ди да ти за на род ног по сла ни ка при па да ју раз ли чи тим 
дру штве ним гру па ма и оба вља ју не ко ли ко уло га. Је врем је углед ни тр го вац, 
по ро дич ни чо век, отац и кан ди дат вла да ју ће стран ке. Мо рал но и струч но 



он је не спре ман за оба вља ње уло ге за ко ју се кан ди ду је. Он има ком про ми-
ту ју ћу про шлост, склон је ра зно вр сним ма хи на ци ја ма и спре ман је на све да 
би се до мо гао вла сти. Не до ста је му еле мен тар но зна ње, не по се ду је етич ке 
вред но сти,1 моћ кон цеп ци је,2 не ма убе ђе ње3 и моћ вла да ња со бом4. Је врем 
не ма спо соб ност да кри тич ки са гле да од лу ке ко је се у скуп шти ни до но се, 
ни ти да са мо и ни ци ја тив но пред ло жи за ко не ко ји би до при не ли раз во ју дру-
штва у це ли ни. Кон фу зан је док из ла же, уно си у го вор су ви шне ре чи, ко је 
не ма ју ни ка кве ве зе са из ре че ним и им про ви зу је го вор.

ЈЕ ВРЕМ (ди же се, го во ри ма ло од ва жни је): По што ва на го спо до и 
бра ћо, пред став ни ци на род ни. У на шој зе мљи има ра зних не пра вил но-
сти. Бу џет, на при мер, ни је у рав но те жи пре ма сви ма гра ђа ни ма. Док... 
овај... је дан крај... је дан крај на ше отаџ би не има и шу му и ра сад ник и 
стру га ру и... окру жну ко ман ду, на при мер, до тле се у дру гом кра ју не при-
ме њу је пра вил но за кон о на кна ди ште те при чи ње не гра дом, на при мер... 

(Ну шић, На род ни по сла ник, 130)

Је врем же ли да по ста не на род ни по сла ник да би при до био „на род но 
по ве ре ње и по част“, ко је ће му омо гу ћи ти бо га ће ње и сти ца ње при ви ле ги-
ја. Уве рен је да по се ду је осо би не ко је су вла сти по треб не – по слу шан је и 
спре ман да ра ди шта му се на ре ди. Оп сед нут ам би ци јом да до ђе на власт, 
он на сто ји да у то ме успе не мо рал ним по ступ ци ма (нов цем пла ћа пи са ра 
да по је де ак та ко ја до ка зу ју ње го ву кри ви цу у ве зи са шве р цом шпи ри ту са, 
сит ним уступ ци ма и ла жним обе ћа њи ма сти че би ра че, от пи сом нов ча них ду-
го ва ку пу је ло јал ност гра ђа на, пла ћа дру ге да аги ту ју за ње га, пла си ра ла жне 
ин фор ма ци је о кон тро верз ном жи во ту про тив кан ди да та и кра де ње го ве 
по ли тич ке го во ре). Је врем омо гу ћа ва Се ку ли ћу да нео вла шће но пре тре се 

1 Ну шић је сма трао да је етич ка вред ност нео п ход на вр ли на ко ју бе сед ник мо ра да 
по се ду је. „Бе сед ни ку да кле мо ра би ти свр ха до бро (на рав стве ност), али да би то до бро 
мо гао за сту па ти, да би га мо гао на гла ша ва ти као сво је ду бо ко уве ре ње за ко је је рад и нас 
слу ша о це да при до би је, ње го ва ду ша мо ра би ти је дан бо гат ре зер во ар до бра за ко је се он 
за ла же; он сам мо ра би ти пред став ник то га до бра ко је уз но си, јер ора тор је вас пи тач на ро-
да или бар то тре ба да бу де. [...] Ка да се бе сед ни штвом ко ри сти и онај ко ји у се би не ма као 
прет ход ни услов етич ку вред ност, он зло у по тре бља ва бе сед ни штво, а зло у по тре ба бе сед-
ни штва мо же на не ти ве ли ке и не до глед не ште те и дру штву и др жа ви“ (в. нушић 2011: 112).

2 Моћ кон цеп ци је, по Ну ши ће вом ми шље њу, под ра зу ме ва да го вор ник по зна је оно о 
че му ће бе се ди ти. „Са мо са по зна ва њем пред ме та о ко ме ће го во ри ти бе сед ник мо же да 
сре ди ми сли ко ји ма ће из ра зи ти оно што же ли ре ћи о то ме пред ме ту: – Ни ко не мо же на у чи-
ти да го во ри ко ји не уме да ми сли и ко ји не уме пој мо ве да ску пи и да њи ма вла да (Фих те)“ 
(в. нушић 2011: 113)

3 Је врем је бе сед ник без убе ђе ња. Он сма тра да на род ни по сла ник вла да ју ће стран ке 
тре ба да бу де по слу шан и го во ри оно што му власт ка же, а ћу ти он да кад је по треб но. 

4 Док го во ри, Је врем не вла да со бом. Он че сто пра ви ди гре си је, ра се јан је и пот чи-
ња ва се рас по ло же њу слу ша ла ца. У ко мич кој сце ни Је вре мо вог чи та ња укра де ног Ив ко ви-
ће вог опо зи ци о ног го во ра би ра чи апла у ди ра ју све му што чу ју. Је врем гу би при себ ност 
под стак нут оду ше вље њем ма се и скан ди ра: „До ле вла да!“
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Ив ко ви ћев стан, ан га жу је Ми ла ди на да пам ти са ким се он ви ђа и зах те ва 
од ње га да му ла жним све до че њем рас те ру је би ра че, при слу шку је га и над-
зи ре Ив ко ви ће ве по слов не раз го во ре, чи та и кра де ње го ве по ли тич ке го во ре. 
Је врем оправ да ва Се ку ли ће во кр ше ње пра ва на за шти ту по да та ка о лич но сти 
и то на зи ва фо р мал на аги та ци ја. Ме ђу тим, ка да се она при ме ни и на чла но ве 
ње го ве по ро ди це, про те ству је, ука зу је на амо рал ност та квог по сту па ња, 
али је не мо ћан да је спре чи. Га зда Про кић у не ко ли ко на вра та вр ши ме диј-
ски при ти сак на би ра че. Ин фор ма ци је ко је пла си ра гра ђа ни ма по ста ју из вор 
ма ни пу ла ци је јав ним мње њем чи ме кан ди да ти за по сла ни ке на сто је да при-
до би ју би ра че. Је врем до пу шта об ја вљи ва ње пла ка та у ко јем Си ма Со кић 
ла жно све до чи о Ив ко ви ће вој ин тим ној ве зи и по др жа ва Сре ту да под псе-
у до ни мом об ја вљу је у но ви на ма не и сти не о Ив ко ви ће вом де ло ва њу по тив 
вла де и отаџ би не. На чин на ко ји Је врем и ње го ви по моћ ни ци на сто је да 
при до би ју гла са че усло вљен је вред но сти ма и нор ма ма ко је ва же у дру штву. 
Из бор на про це ду ра при ка за на у Ну ши ће вом ко ма ду от кри ва да власт у 
срп ском дру штву не са мо да не пру жа за шти ту про кла мо ва ним пра ви ма 
већ ства ра усло ве за њи хо во кр ше ње. 

ЈЕ ВРЕМ: Овај... у по ли ти ци се не ка же са мо исти на јав но, не го и 
не и сти на. [...]

ИВ КО ВИЋ: А што се из но си оно што ни је исти на?
ЈЕ ВРЕМ: Е, па по ли ти ка, бор ба, пар ти ја, аги та ци ја. А по сле, кад 

про ђу из бо ри, ка же се ле по: ово и ово је би ла исти на, а ово и ово ни је би ла 
исти на. Ето, и ви сте ме ни у ва шим но ви на ма из не ли ка ко сам пре је да на-
ест го ди на, кад сам био оп штин ски од бор ник, по јео јед но го ди шњу по ре зу.

ИВ КО ВИЋ: Па ни сте је пла ти ли?
ЈЕ ВРЕМ: Ни сам, ал’ то је за ста ре ло. 

(нушић, На род ни по сла ник, 120)

Је врем ис по ља ва по ли тич ку остра шће ност, уско гру дост, ро ди тељ ску 
не бри гу и се бич лук. То ком из бор не кам па ње чи ни низ по гре ша ка ко је ће 
га до ве сти до фи нан сиј ског, по ли тич ког и мо рал ног кра ха. 

Ду шан Ив ко вић је адво кат, опо зи ци о ни кан ди дат, ве ре ник Је вре мо ве 
кће ри и бу ду ћи на род ни по сла ник. Он до бро по зна је пра во, при ли ке и по-
тре бе на ро да и за ла же се да се за ко ни при ме њу ју у дру штву. За раз ли ку од 
свог про тив кан ди да та, Ив ко вић је обра зо ван, љу ба зан, кул ту ран, ле по вас-
пи тан, об зи ран, ело квен тан и од ли чан бе сед ник. Као мла ди ин те лек ту а лац, 
ак ти ван је у пред из бор ној кам па њи (од ла зи у Бе о град да се кон сул ту је са 
при ја те љи ма, кан ди ду је се уз по др шку опо зи ци је, аги ту је на ми тин зи ма, 
ан га жу је љу де вла да ју ће стран ке ко ји ће про па ги ра ти опо зи ци о не иде је, 
пи ше по ли тич ке го во ре у ко ји ма ука зу је на не до стат ке вла да ју ће пар ти је 
– ње но ко руп тив но, без об зир но, ма ни пу ла тив но и про тив за ко ни то по сту-
па ње, об ја вљу је вест о Је вре мо вој афе ри са ута јом по ре за из про шло сти и 
дис кре ди ту је га у но ви на ма због ње го вог кон тра дик то р ног го во ра про тив 
вла де). Ив ко вић у сво јим го во ри ма на сто ји да ука же на нео д го вор ност вла-
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сти и ње ну не бри гу пре ма на ро ду. Ме ђу тим, и ње гов по ли тич ки мар ке тинг 
је де ма го шки. У из ја ва ма мно го го во ри, а ма ло ка же. За раз ли ку од Је вре ма, 
Ив ко вић убе дљи во на сту па, ар гу мен то ва но из ла же чи ње ни це и за хва љу ју-
ћи то ме сти че по ве ре ње по тен ци јал них би ра ча да ће бри ну ти о њи хо вим 
ин те ре си ма и за сту па ти их у скуп шти ни. 

ИВ КО ВИЋ (го во ри): Дра га бра ћо! По ве ре ње ис ка за но ми да нас 
ја сан је из раз ва ше те жње да у на род но ме пред став ни штву бу ду искре но 
за сту пље не ва ше ро до љу би ве же ље за до бро и на пре дак на ше отаџ би не... 

(нушић, На род ни по сла ник, 172)

Ме ђу соб ни од но си из ме ђу Је вре ма и Ив ко ви ћа за сно ва ни су на фор мал-
ном ан та го ни зму. Њи хов при ват ни од нос ка рак те ри ше уза јам но по што ва ње 
и при ја тељ ство на по чет ку пред из бор не кам па ње, по гор ша ње од но са то ком 
из бо ра и раз у ме ва ње, пра шта ње и по ми ре ње на кон са оп ште ња из бор них 
ре зул та та. Обо ји ца су са гла сни са Спи ри ним ста вом да „по ли тич ки мо жеш 
у Ср би ји ко га хо ћеш да из гр диш” и за то ме ђу њи ма не до ла зи до су штин ског 
су ко ба – је дан од њих ће сва ка ко по ста ти по сла ник. 

ИВ КО ВИЋ: Па ми мо же мо при ја тељ ски раз го ва ра ти, а не би ти у 
ис тој пар ти ји. [...]

ЈЕ ВРЕМ: То јест, то ти при зна јем. Иа ко си ти дру ге пар ти је, ја те, 
ви диш, са мо по ли тич ки мр зим, а она ко, у ду ши, ја те во лим.

ИВ КО ВИЋ: Хва ла вам, га зда Је вре ме! И ја се, пра во да вам ка жем, 
у ва шој ку ћи осе ћам не ка ко као код сво је ку ће, као да сте ми ро ди те љи 
и ви и го спо ђа Пав ка... 

(нушић, На род ни по сла ник, 74)

У из бор ној тр ци оста ју са мо они кан ди да ти ко ји се ис кљу чи во бо ре за 
оства ре ње лич них ци ље ва, а не и за афир ма ци ју мо рал них вред но сти у дру-
штву и оства ре ње до бро би та за све гра ђа не. На сто ја ње вла да ју ће ели те да се 
у скуп шти ни до но се од лу ке без про ми шља ња и про ти вље ња на ро дих по-
сла ни ка до ве ло је до кр ше ња мно гих гра ђан ских пра ва и сло бо да. Пар ти је 
по зи ци је и опо зи ци је су по ста ле са ве зни ци у по слов ним тран сак ци ја ма и 
би ле по ве за не род бин ским и ин те ре сним ве за ма. 

СПИ РА: Ни је ни то баш она ко стро го као што је би ло не кад. Пре, 
кад си га мр зео, а ти си га мр зео као пса – или ти – или он, до ис тра ге. 
А сад се не ка ко смек ша ло. Зар не ви диш да са да у сва ком по слу ор та-
ку ју пар ти је? Ако је тр го ви на, чи таш: „Си мић и Пе тро вић“; рас пи таш 
се, а оно Си мић вла ди на стран ка а Пе тро вић опо зи ци ја, па де, нек из-
мак не ли фе ра ци ја ако мо же! Па он да: таст Па вло вић, а зет Јан ко вић, 
таст вла ди на стран ка, а зет опо зи ци ја. Па иде као на ма за но; а таст по-
сла ник – а зет на чел ник окру жни; а зет по сла ник – а таст пред сед ник 
оп шти не. Из ве шти ли се љу ди, па то ти је! 

(нушић, На род ни по сла ник, 97)
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По сла ни ци су би ли осло бо ђе ни од го вор но сти за учи ње не по ступ ке и 
ни су кри вич но од го ва ра ли за фи нан сиј ске и мо рал не пре сту пе. За кон се 
се лек тив но при ме њи вао у скла ду са по ли тич ким или лич ним ин те ре си ма 
оних ко ји су на вла сти. Нов цем је би ло мо гу ће осло бо ди ти се кри ви це и 
сва ке мо рал не од го вор но сти.

Од тре нут ка рас пи си ва ња из бо ра по чи ње да се во ди пред из бор на кам-
па ња, у ко јој у из бор ни про цес ула зе на јам ни ци, ко ји у штам пи и на јав ним 
збо ро ви ма аги ту ју за по тен ци јал не кан ди да те по зи ци је и опо зи ци је. Ме ха-
ни зме по ли тич ке вла сти Ну шић је при ка зао аги та ци о ним де ло ва њем Сре те 
Ну ме ре – бив шег ро би ја ша и Је вре мо вог порт па ро ла, по сре до ва њем сре ског 
пи са ра Се ку ли ћа – ње го вог по ли тич ког ме на џе ра, ла жним све до че њем Си ме 
Со ки ћа и кон тра верз ним ис по ља ва њи ма Ив ко ви ће вих по моћ ни ка – при-
пад ни ка вла да ју ће стран ке (тр гов ца Јо ви це Јер ко ви ћа и бив шег на род ног 
по сла ни ка Или ћа). Је вре мо ве по моћ ни ке удру жу је по тре ба за нов цем, при-
ви ле ги ја ма и мо ћи, а Ив ко ви ће ве мр жња пре ма Је вре му и по тре ба да му се 
осве те. Као са вет ни ци и по ма га чи кан ди да та за на род не по сла ни ке, на јам-
ни ци ве ру ју да ће њи хо вим до ла ском на власт би ти по себ но на гра ђе ни при-
ви ле ги ја ма и по зи ци ја ма ко је ће им омо гу ћи ти да се бр зо обо га те. Де ло ва ње 
на јам ни ка по чи ва на дру штве ним и лич ним кон так ти ма и уза јам ним ин те-
ре си ма. У то ме се по себ но ис ти чу пред став ни ци вла да ју ће стран ке ко ји, 
по пут Или ћа, ко ри сте по зи ци ју за лич но бо га ће ње, се лек тив ну про тек ци ју 
и не по ти зам:

СРЕ ТА: Па он да по на ме шта, бра те, це лу сво ју фа ми ли ју и за у зе 
сва ме ста, од про те до оп шти не стр во де ра. Ако је на оп штин ском кан-
та ру – ње гов ро ђак, ако је пи сар у оп шти ни – ње гов ро ђак. Па до ста, 
бра те, има нас још у овој Ср би ји ко ји има мо ро ђа ке за слу жбу и ро ђа ке 
на ро би ји и ку ће за про да ју! Је л’ та ко?

(нушић, На род ни по сла ник, 86)

Сре ту и Је вре ма по ве зу ју за јед нич ки ин те ре си. Је врем га ан га жу је ве-
ру ју ћи да без ње го ве по др шке не би мо гао да по ста не на род ни по сла ник, а 
Сре та на сто ји да сво је услу ге на пла ти та ко што ће се до мо ћи број них при-
ви ле ги ја и не за ко ни тих по сло ва ко ји ће му омо гу ћи ти сти ца ње круп них 
при хо да. 

СРЕ ТА: Има ти ту, бра те, хи ља ду сит них по сло ва и круп них при-
хо да, са мо кад је чо век вре дан и она ко окре тан. Ето, на при мер, ти си 
по сла ник, и ти не мо жеш као по сла ник да при миш ли ци та ци ју за зи да ње 
ка сар не на мо јој њи ви. Али, на при мер, мо жеш да је при миш на мо је име, 
је ли? Па он да, бра те мој ро ђе ни, не мо жеш ти у овој зе мљи по се ћи ни-
јед но др во на сво је име, ал’ на мо је мо жеш обо ри ти чи та ве пла ни не. Па 
он да по ми ло ва ња! Ко ли ко све та ле жи на ро би ји бам ба да ва, па и то ти је 
леп по сао, са мо кад је чо век вре дан и окре тан. Да ли ме сад раз у меш?

(нушић, На род ни по сла ник, 90)
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Сре та на сто ји да се при ка же зна чај ни јим, ути цај ни јим и спо соб ни јим 
не го што је сте. Као бив ши ро би јаш и коц кар, он је по знат у ва ро ши по то ме 
што мо же не за ко ни тим по сту па њем да оства ри све што по же ли. На чи ном 
Сре ти ног го во ра уви ђа се ха зар дер ска при ро да тог хва ли сав ца ко ји има 
ком плек се ни же вред но сти и за блу де о вла сти тој мо ћи и ва жно сти:

СРЕ ТА: И ти ми слиш да ме не вре ђа што ме зо ву Сре та ну ме ра 2436. 
То је ну ме ра суд ске пре су де ко јом сам био осу ђен на го ди ну да на. А 
тре ба да знаш, го спо ди не мој, да је та ну ме ра баш учи ни ла да ме ни ско-
чи ну ме ра у овој ва ро ши. Де дер, ре ци ево, ти ме ни: ко ји је то по сао ко ји 
би се мо гао свр ши ти без ме не? Ај де, ре ци ми? Ако тре ба да се рас ту ри 
ка кав ла жан глас по ва ро ши, дај ова мо Сре ту; ако тре ба да се по ква ри 
ка кав по ли тич ки збор, дај ова мо Сре ту; ако тре ба да се фал си фи ку ју 
из бор ни спи ско ви, дај ова мо Сре ту; ако тре ба жал ба на из бо ре, дај опет 
Сре ту. И да не ра чу нам сит не по сло ве: рас ту ра ње ли ци та ци ја, све до че ње, 
че стит ке вла ди, до пис, те ле грам про тив на си ља, и ва здан та квих ства ри.

ЈЕ ВРЕМ: Па то је сте... За то ја, ви диш, и хо ћу с то бом.
(нушић, На род ни по сла ник, 88)

Штам па у На род ном по сла ни ку по ста је сред ство за оства ре ње по ли тич-
ке мо ћи кан ди да та за на род не по сла ни ке и зна ча јан ме ха ни зам за при до би-
ја ње гла са ча. У сред стви ма ин фор ми са ња об ја вљу ју се не и сти не, ко ји ма се 
кре и ра ми шље ње и об ли ку је јав но мње ње. Сре та афир ма тив но го во ри о 
Је вре му у јав но сти, пи ше кон тра верз не тек сто ве о Ив ко ви ћу у но ви на ма, 
осми шља ва пла кат Со до ма и Го мо ра у ко јем оп ту жу је Ив ко ви ћа за про ми-
ску и тет, ор га ни зу је ми тинг по др шке, уве жба ва са њим на ступ у скуп шти ни 
и пла ћа гла са че да га по др жа ва ју. Јав но мње ње обра зу је мо рал ни суд по во-
дом из ре че ног и ис по ља ва по хва лу или по ку ду. Ма да став јав ног мње ња 
пред ста вља тре нут на уве ре ња, оно зна чај но ути че на дис кри ми ни шу ћи став 
дру штва пре ма по је дин цу или дру штве ној по ја ви. 

Из бор на бор ба про тив кан ди да та оства ру је се и уз по др шку чла но ва 
Је вре мо ве по ро ди це. Го спо ђа Пав ка во ди ра чу на о угле ду по ро ди це, при-
хва та нор ме ко је ре гу ли шу по на ша ње же на у дру штву и за бра њу је ћер ки 
Да ни ци да на са мо раз го ва ра са Ив ко ви ћем. Све сна је да ће не по што ва ње 
мо рал них нор ми иза зва ти ого ва ра ње, осу ду, пре зир и ње но иг но ри са ње и 
од ба ци ва ње у дру штву. Она се ми ри са тим што же не ни су сло бод не да до-
но се од лу ке и де ла ју по соп стве ном на хо ђе њу, већ су огра ни че не по сто је ћим 
дру штве ним нор ма ма, и на ла зи на чин да ре а ли зу је сво ју из бор ну во љу. 
По што не мо же са ма да гла са, она аги ту је код дру гих же на да ути чу на му-
же ве да гла са ју за Је вре ма. За раз ли ку од ње, Да ни ца се не оба зи ре на по ста-
вље не нор ме и ре ал но са гле да ва ли це мер је дру штва у ко јем се же на ма огра-
ни ча ва ју пра ва сло бо де из бо ра и опре де ље ња. Она кри тич ки са гле да ва 
па ла нач ки мен та ли тет ука зу ју ћи на то да се у та квом дру штву нов цем мо же 
за та шка ти сва ки мо рал ни пре ступ. 
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ПАВ КА: Не ћу ја те бе с ре пом да уда јем, раз у меш ли? И не на ђе 
дру гу да ми ка жеш не го Ми цу Ан ти ће ву! Што ми не ка жеш за Ро су Ја-
ни ће ву? Ето, баш кра сна де вој ка, па ка ко је про шла? Узе је свет у уста 
па: ау, а-у, а-у... те ено и сад се ди и бро ји да не.

ДА НИ ЦА: Бро ји да не за то што не ма да из бр о ји па ре, а да има...
ПАВ КА: И да има, бо га ми, кад свет узме на зуб! 

(нушић, На род ни по сла ник, 66)

Да ни ца отво ре но аги ту је про тив Је вре ма (на го ва ра Спи ру и Мла де на 
да гла са ју за Ив ко ви ћа, пре до ча ва мај ци шта ће се де си ти ако отац не по бе-
ди на из бо ри ма) и на ме ра ва да оцу под мет не по бед нич ки опо зи ци о ни го вор 
и да га на та кав на чин јав но пред сви ма осра мо ти. Она не при хва та рас кид 
ве рид бе, оглу шу је се о мај чи не за бра не и пре ко ра ва ња, не оба зи ре се на 
дру штве на пра ви ла ко ја про пи су ју од го ва ра ју ћа по на ша ња де во ја ка и сма-
тра да же на има пра ва да се из бо ри за оно што же ли. Парт нер ски од нос 
из ме ђу Да ни це и Ив ко ви ћа при ка зан је као по сло ван од нос за сно ван на 
њи хо вом ме ђу соб ном по ве ре њу и искре но сти и усме рен ка оства ре њу за јед-
нич ког по ли тич ког ци ља. 

Кри тич ко са гле да ва ње за ко но дав не вла сти Ну шић је при ка зао у сце ни 
у ко јој Је врем уве жба ва на ступ у скуп шти ни. Сре та узи ма уло гу пред се да-
ва ју ћег и на сто ји да као зна ча јан, угле дан, спо со бан пред сед ник скуп шти не 
зво ном и ша ма ром кон тро ли ше рад на род них по сла ни ка и одр жа ва ред у 
скуп шти ни. Рад скуп шти не при ка зу је се као ко мич но по зор је у ко јем до ми-
ни ра фор ма ли стич ко ве р бал но и фи зич ко опо ни ра ње на род них по сла ни ка. 

Ну шић у ко ме ди ји На род ни по сла ник при ка зу је не де мо крат ску и из о-
па че ну власт у ко јој су ан га жо ва ни мо рал но де ви јант ни на јам ни ци. Они на 
раз ли чи те на чи не кр ше гра ђан ска пра ва и сло бо де, и уме сто да при ме њу ју 
за ко не, ко ри сте их се лек тив но да би уце њи ва ли гра ђа не и ма ни пу ли са ли 
њи хо вим гла со ви ма. Ну шић при ка зу је ра зно вр сне ви до ве мо рал не де ви ја-
ци је за по сле них у по ли ци ји и суд ству. Мо рал у дру штву се де фор ми сао под 
за шти том за ко на. Пред став ни ци вла сти, уме сто да су зби ја ју не по жељ не по-
ја ве по сту па ња (про тек ци ју, ута ју по ре за, пре ва ру, фи зич ко ка жња ва ње и 
зло ста вља ње), на сто је да за та шка ју ствар, укло не до ка зе о кри ви ци, од ло же 
ис тра жни по сту пак. Они при ку пља ју до ка зе о гра ђа ни ма не да би спре чи-
ли не га тив не по ја ве у дру штву, већ да би на тај на чин мо гли да уце њу ју и 
ма ни пу ли шу гра ђа ни ма. Пи сар Се ку лић је пред став ник би ро крат ско-по ли-
циј ске вла сти. Он је све стан свог по ло жа ја и на сто ји да у сва кој при ли ци 
ис так не сво је за ни ма ње као из у зет но зна чај но. Он има ути цај на на чел ни ка, 
ко га „мо та око ма лог пр ста“. Пре ма гра ђа ни ма ис по ља ва тор ту ру – уце њу-
је их, исле ђу је и пре ти им с ци љем да од њих до би је по треб на оба ве ште ња 
или при зна ња да би их ка знио за де ла ко ја су из вр ши ли или за ко је се сум ња 
да су из вр ши ли. На под му као и скри вен на чин на сто ји да гра ђа не за стра ши 
или при мо ра на не што. Ли ша ва гра ђа не сло бо де по лич ном на хо ђе њу, осло-
ба ђа их при тво ра уз на док на ду, од ла же су ђе ње у скла ду са до го во ром и 
по ли тич ким по тре ба ма. Гра ђа ни се по ко ра ва ју дру штве ној при ну ди јав них 
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слу жбе ни ка да би из бе гли ка жња ва ње (од ба ци ва ње, ого ва ра ње, осу ђи ва ње). 
Власт се лек тив но при ме њу је за ко не. Се ку лић по ста је Је вре мов на јам ник и 
на сто ји да сво је услу ге до бро на пла ти. Тех ни ке Се ку ли ће вих при ку пља ња 
по да та ка су шпи ју ни ра ње, ухо ђе ње и ин фор ма тив ни раз го вор. Он пра ти 
гра ђа не да би до био по вер љи ве ин фор ма ци је ко ји ма ће про тив кан ди да та 
осра мо ти ти у дру штву или уце ни ти. Ми лу тин при ку пља ин фор ма ци је о 
Ив ко ви ће вим би ра чи ма да би Се ку лић мо гао да их на ин фор ма тив ном раз-
го во ру за стра ши и ути че на про ме ну њи хо вог по ли тич ког убе ђе ња. Се ку лић 
за ко не ко ри сти по по тре би, као сред ство за ре а ли за ци ју ин те ре са вла да ју ће 
по ли тич ке оп ци је чи ји је на јам ник.

СЕ КУ ЛИЋ: Чу до бож је! Зва нич на ис прав ка па свр ше на ствар. За што 
је бог из ми слио зва нич ну ис прав ку не го за то! Па по сле, ја то та ко уде-
сим да то ни је на си ље не го до бро чин ство. Зов нем, на при мер, ка са пи на 
ко ји ли фе ру је ме со окру жној бол ни ци, зо вем га и са свим му бла го ка жем: 
Ти, бра тац мој, имаш се дам кри ва ца за да ва ње смр дљи вог ме са бол ни ци, 
и сва ак та тих кри ва ца ево их у мо јој фи о ци! Не ка жем да су то бог зна 
ка кве кри ви це, јер бо ле сни ци и ина че има ју рђа ве сто ма ке, па им је све-
јед но је ли здра во или смр дљи во ме со; али за кон мо же те бе да увр не, 
са мо ако ја хо ћу, а ако не ћу, мо же и да те не увр не. Мет нем ја те би, на 
при мер, на кан тар је дан па ра граф, као ме ру, па ти до дам још и је дан 
рас пис као цу бок, па оде, пре пе ли це мо ја, с оне стра не за ко на! 

ЈЕ ВРЕМ (за до вољ но се сме је)
СЕ КУ ЛИЋ: Је ли то на си ље? Ни је! На про тив, то је до бро чин ство. 

(нушић, На род ни по сла ник, 110)

На јам ни ци сво је ма не до жи вља ва ју афир ма тив но. Се ку лић сма тра да 
су ње го ве нај ве ће вр ли не ау то ри тар ност, по слу шност, вој нич ко вас пи та ње 
и сле па ода ност по сто је ћој вла сти. Он се не пла ши да ће због кр ше ња за ко-
на и људ ских пра ва од го ва ра ти јер до ка зе о лич ној од го вор но сти и кри ви ци 
уни шта ва. Он је ус пео да та квим по сту па њем бу де уна пре ђен – од жан дар-
ме риј ског под на ред ни ка уз ди гао се до нај у ти цај ни јег сре ског чи нов ни ка.

Мла де но во гла са ње ука за ло је на не ле гал ност из бор не про це ду ре. Мла-
ден ис пу ња ва све Је вре мо ве зах те ве не раз ми шља ју ћи о то ме да ли је то што 
чи ни мо рал но или не. У скла ду са сво јим ка рак те ром, он гла са два пут: јед-
ном за Је вре ма, а дру ги пут за Ив ко ви ћа. Та квим по сту па њем он је по слу шао 
и га зда Је вре ма и ње го ву ћер ку Да ни цу и, пре ма соп стве ном убе ђе њу, пра-
вич но по сту пио – ни је оште тио ни вла ди ног кан ди да та, ни опо зи ци ју. Пред-
став ни ци вла сти омо гу ћи ли су по доб ним гра ђа ни ма да гла са ју у име оних 
гра ђа на ко ји ни су иза шли на из бо ре. Упр кос не ре гу лар но сти из бор не про-
це ду ре, из о ста ла је би ло ка ква од го вор ност др жав них ор га на, функ ци о не ра 
или слу жбе ни ка због учи ње ног кри вич ног де ла. 

Пред из бор на кам па ња раз от кри ла је мо рал но ру гло и по ли тич ку ис ква-
ре ност вла сти и ње них по да ни ка. Гла са чи се под сти чу ла жним обе ћа њи ма, 
„ићем и пи ћем“, сит ним уступ ци ма, уце ном, при си лом, ина том да бу ду 
при ста ли це опо зи ци је или по зи ци је. Њих у из бор ну кам па њу уво де при зем-



ни ин те ре си и ам би ци ја до бр ог про во да. Је вре мов по моћ ник Си ма Со кић 
се у из бор ни про цес се укљу чу је да би се осве тио адво ка ту Ив ко ви ћу што 
за сту па су пру гу ко ја га је ту жи ла због по ро дич ног на си ља.

СИ МА: ... Ре ци му, ни је чо век крив! Је дан пут-два пут што је ис пре-
би јао же ну, то то ли ко. А ко ће је и ис пре би ја ти ако не ће муж?

(нушић, На род ни по сла ник, 68)

Јо ви ца Јер ко вић схва тив ши да га је Је врем об ма нуо, при сту па Ив ко ви-
ћу и на сто ји да му се осве ти. Бив ши на род ни по сла ник Илић је ис ко ри стио 
функ ци ју на нај бо љи на чин: про дао је ку ћу оп шти ни, осло бо дио шу ра ка и 
за по слио род би ну на до бре по зи ци је. По што му је по вре ђе на су је та што 
ви ше ни је по до бан вла да ју ћој стран ци, пре ла зи у опо зи ци ју. У из бор ној 
тр ци Спи ра и Спи ри ни ца ме ња ју ста во ве у скла ду са раз во јем си ту а ци је. 
Под Да ни чи ним ути ца јем гла са ју за Ив ко ви ћа уве ре ни да ће та ко, ипак, 
при ба ви ти не ку лич ну ко рист за се бе.

Ну шић у сце ни Је вре мо вог обра ћа ња де пу та ци ји при ка зу је би ра че као 
ма ри о не те вла сти. Је врем, ко ји би тре ба ло афир ма тив но да го во ри о вла ди, 
по кли чом „До ле вла да!“ ини ци ра исто та ко нео че ки ва но одо бра ва ње би ра-
ча „Та ко је!“, чи ме они по ста ју екс пре сив на ма са, а скуп пре ра ста у про тест 
про тив ак ту ел не вла де.

На кон за вр ше ног гла са ња и про гла ше ња из бор них ре зул та та, ма са (го-
ми ла) до ла зи да по здра ви иза бра ног на род ног по сла ни ка ис пред ку ће Про кић. 
Би ра чи па жњу усме ра ва ју ка Је вре му и Ив ко ви ћу, ко ји др же исти по ли тич ки 
го вор. У ма си би ра ча по сто ји на ме ра да за јед нич ки де лу ју. 

ЈЕ ВРЕМ И ИВ КО ВИЋ (за вре ме му зи ке, сва ки на свом про зо ру, 
кла ња се на по ље. Спо ља ра зно ли ки и због му зи ке не ра зу мљи ви уз ви ци. 
Кад му зи ка пре ста не, поч ну обо ји ца јед но вре ме но, са мо што Ив ко вић 
го во ри на па мет, а Је врем чи та): Дра га бра ћо! По ве ре ње ис ка за но ми 
да нас, ја сан је из раз ва ше теж...

НА РОД: До ле! уа! уа! уа! (На по зор ни цу ле те кром пи ри, гла ви це 
ку пу са, ја ја, ко ји ма Је вре ма на род га ђа).

ИВ КО ВИЋ (трг не се с про зо ра и жи во се об ја шња ва са они ма у 
ње го вој со би).

ЈЕ ВРЕМ (по ку ша ва сам да на ста ви): Ва ше те жње да у на род ном 
пред став ни штву... (Гу жва ка пут, хар ти ју и све што му до ђе под ру ку).

НА РОД: Уа! Уа-а-а-а! До ле! До ле Про кић! Жи вео на род ни по сла-
ник Ив ко вић! Жи вео Ив ко вић.

(нушић, На род ни по сла ник, 171)

Из бор ном во љом гра ђа на Ив ко вић по ста је на род ни по сла ник, а Је врем 
се ми ри са чи ње ни цом да је по стао таст на род ном по сла ни ку и на ме ра ва да 
му у Бе о гра ду пи ше го во ре. Си мул та но Је вре мо во и Ив ко ви ће во обра ћа ње 
би ра чи ма и Је вре мо ва спон та на са рад ња (он ша пу ће Ив ко ви ћу за бо ра вље ну 
ре пли ку) ука зу је и на фа ми ли ја ри за ци ју вла сти, ко јом се на го ве шта ва бу-
ду ћа те сна ве за вла сти и опо зи ци је за сно ва на на ме ђу соб ним ин те ре си ма.

127



128

ИВ КО ВИЋ: ... При ма ју ћи из ва ших ру ку и из ва ших ду ша то по-
ве ре ње, ја по ла зим у Бе о град са чвр стом од лу ком да те ва ше те жње 
искре но и од луч но за сту пам на ово ме... (Тра жи реч). На ово ме...

ЈЕ ВРЕМ (дрек не): ... Све то ме ме сту...
ИВ КО ВИЋ: Све то ме ме сту, ко је ћу ја као ваш пред став ник за у зе ти. 

Ста ра ћу се да се са ве сним ра дом оду жим ва шем по ве ре њу. Хва ла вам, 
бра ћо!

(нушић, На род ни по сла ник,172)

Из бор ном по бе дом опо зи ци о ног кан ди да та пи сац је ан ти ци пи рао бу-
ду ће про ме не у срп ском дру штву.

Ну шић је у сво јим ау то по е тич ким тек сто ви ма ис ти цао да ве дар и до-
бро ћуд ни смех у ње го вим ко ма ди ма има пре вас ход но ис це ли тељ ску уло гу. 
Ау то ра је на пи са ње под сти ца ла по тре ба да се ства ра ла штвом су прот ста ви 
ду хов ном кло ну ћу и дру штве ној учма ло сти. Сма трао је да је кул ту ра нај-
зна чај ни ји по кре тач про гре са за то што ства ра ху ма ни ји си стем вред но сти 
у дру штву и чи ни љу де бо љим и пле ме ни ти јим. Пре ма пи шче вом уве ре њу, 
умет ни ци ће, са мо ако бу ду ује ди ње ни, до след ни и ис трај ни у афир ма ци ји 
ду хов них вред но сти, мо ћи да до при не су кул тур ном раз во ју дру штва у бу-
дућ но сти. О то ме Ну шић бе ле жи сле де ће: 

„Тек удру же не све ду хов не мо ћи, јед ном за јед нич ком и ис трај ном 
ак ци јом, мо ћи ће кул тур ним прег ну ћи ма да про ши ре ду хов не вред но сти 
у на шој сре ди ни и мо ћи ће да им обез бе де зна чај ко ји оне има ју у раз-
вит ку јед ног кул тур ног мла дог дру штва“ (иСТо 458).

Ну шић је сво јим ства ра ла штвом по кре тао зна чај на пи та ња људ ског 
по сто ја ња и ху мо ром те жио да „иза зи ва ју ћи смех на усна ма убла жа ва су ро-
во сти жи во та“ (ПоПовић 2008: 184). На сто јао је да естет ском и етич ком стра-
ном ху мо ра вас пит но ути че на чи та лач ку и по зо ри шну пу бли ку. Дра га на 
Ву ки ће вић ука зу ју ћи на то да смех у ко ме ди ја ма има ко рек тив но те ра пе ут ско 
деј ство ис ти че сле де ће „њи ме се про ду жа ва оп ти ми зам по зи тив ног све та 
ко ји три јум фу је – сме је мо се не га тив ци ма и њи хо вим из не ве ре ним оче ки ва-
њи ма. Они су ту – ни су укло ње ни, са мо су сме шни“ (вукићевић 2015: 30).

Сво јим књи жев ним опу сом Ну шић је по ну дио сми са о ну ал тер на ти ву 
де ху ма ни зу ју ћем све ту. Ука зу ју ћи на жи вот не исти не, мо рал на и дру штве-
на из о па че ња вре ме на и под не бља у ко јем је ства рао, Ну шић до при но си 
мо рал ном са зре ва њу и отре жње њу чи та ла ца и под сти че кри тич ко са гле да-
ва ње при ка за них дру штве них по ја ва. Ак ту ел ност те ме и за ни мљи вост об ли-
ко ва ња ко ме ди је На род ни по сла ник под сти чу на раз ми шља ње и по бу ђу ју 
ин те ре со ва ње и са вре ме них чи та ла ца. Ко руп тив но, не кул тур но, ба ха то, 
ма ни пу ла тив но и нео д го вор но по сту па ње вла да ју ћих и опо зи ци о них на-
род них по сла ни ка и њи хо вих пред став ни ка у са вре ме ном по ли тич ком жи-
во ту, афе ре, про тек ци је, ко руп ци је, кр ше ње за ко на и из бе га ва ње кри ви це 
оп те ре ћу ју и да на шње дру штво, ко је је за кон ски уре ђе ни је од оног у ко јем 



је Ну шић ства рао. На сто ја њем да по вра ти до сто јан ство по је дин ца у дру-
штву, да про бу ди свест о кул тур ном иден ти те ту срп ског на ро да Ну шић је 
за слу же но по стао је дан од нај зна чај ни јих кла си ка срп ске књи жев но сти и 
ис так ну ти школ ски пи сац.
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RECEPTION OF COMEDY NARODNI POSLANIK  
(A MEMBER OF THE PARLIAMENT) BY BRANISLAV NUŠIĆ

S u m m a r y

Branislav Nušić found his inspiration for the comedy Narodni poslanik (1883) in 
the social reality of the time, which he portrayed in a realistic and humorous-satirical 
way. By pointing to life truths, moral and social perversions of the time and the climate 
in which he wrote, Nušić contributed to the moral maturity and disillusions of the read-
ership, thus inspiring the critical view of the social phenomena under scrutiny. The 
currency of the topic and the interesting way in which the comedy was shaped inspire 
people to think and arouse the interest of modern readers as well. 
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ЈО ВАН СКЕ Р ЛИЋ – УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ КЊИ ЖЕВ НЕ КРИ ТИ КЕ КАО  
РЕ ЛЕ ВАНТ НОГ АНА ЛИ ТИЧ КОГ НО ВИ НАР СКОГ ЖАН РА

У овом ра ду се из у ча ва де ло Јо ва на Скер ли ћа као пр вог мо-
дер ног срп ског књи жев ног кри ти ча ра, ко ји је сво јим де ло ва њем 
ути цао на са вре ме ни ке. У ра ду ће мо се ба ви ти спе ци фич ним кри-
ти чар ским сти лом ко јим је Ске р лић пи сао, ком по зи ци јом ње го вих 
кри ти ка, ње го вим од но сом пре ма иде ал ној кри ти ци. Глав на прет-
по став ка ра да је да је Јо ван Ске р лић као кри ти чар ус пео да ује ди-
ни стил ско, етич ко и естет ско. Скер ли ће во обра зо ва ње и од лич но 
по зна ва ње књи жев них при ли ка по мо гло је фор ми ра њу ње го вог 
кри ти чар ског мо де ла: пи сао је бе ле три стич ко-ана ли тич ки хи брид-
ни но ви нар ски жа нр, али је од кри ти ке, као но ви нар ског, ус пео да 
на пра ви елит ни књи жев ни жа нр. Са мог Скер ли ћа по сма тра ће мо 
и очи ма са вре ме ни ка, ли те ра та и исто ри ча ра, али и као осо бу са 
сна жном књи жев но кри ти чар ском ми си јом.

Кључ не ре чи: књи жев на кри ти ка, но ви нар ски жа нр, пе ри о ди-
ка, кри ти чар ски стил.

1. увоД. Про шло је ви ше од сто го ди на од Скер ли ће ве смр ти и не ми нов-
но је ис та ћи да ни је дан књи жев ни кри ти чар, ни пре ни по сле ње га, ни је још за 
жи во та ушао у ле ген ду и век по сле смр ти остао и да ље у њој. Сам Ске р лић 
из ра жа вао је став да је књи жев ност за си гур но нај зна чај ни ји или из у зет но 
зна ча јан об лик дру штве ног и кул тур ног жи во та јед ног на ро да. За жи во та, 
Ске р лић је био ау то ри тет без прем ца и ар би тар ко ји је фор ми рао на шу књи-
жев ну ми сао и ком плет ну та да шњу ли те рар ну сце ну. За на шу кул ту ру био 
је оно што су „у сво јим епо ха ма и сво јим ли те ра ту ра ма зна чи ли Бје лин ски, 
Сент-Бев, Са мју ел Џон сон, Ле синг, Мен кен или Де Санк тис“ (ПалавеСТра 
1954: 155). Ви ше је, не го сви ње го ви прет ход ни ци, учи нио да кри ти ка по ста-
не књи жев но-но ви нар ски жа нр ве ли ке ва жно сти и да за у зме ва жно ме сто 
ко је јој, не сум њи во, при па да. Исто вре ме но, дао је при мер не са мо ка ко се 
ква ли тет на књи жев на кри ти ка пи ше, већ и ка ко се кри ти чар ски пра вил но 
ми сли и до но се ва лид ни умет нич ко-естет ски су до ви и про це не.



До да нас, „иа ко кри ти чар, и за жи во та и по сле смр ти сво јом сла вом 
над ма шио је мно ге пи сце на шег је зи ка, и го то ве све по то ње срп ске кри ти-
ча ре за јед но“ (иСТо: 154). Ово је је дин ствен слу чај, ка ко у на шој књи жев-
но сти, та ко и у на шој но ви нар ској прак си. Се ћа ња углед них са вре ме ни ка 
пот пу но по твр ђу ју овај по сту лат. У Ау то би о гра фи ји о дру ги ма, Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз при се ћа се ка зи ва ња Вељ ка Пе тро ви ћа о Скер ли ћу:

„Об ја вио мла ди Вељ ко Пе тро вић књи гу ро до љу би вих пе са ма и у 
пр ве нач кој тре ми скло нио се код оца игу ма на у Кру ше до лу. По ва зду ги 
лет њи дан че ка по шта ра да до не се но во сад ске ли сто ве и кар ло вач ко 
Бран ко во ко ло. Јед но пре под не, про шао већ по штар и ни шта, Вељ ко у 
воћ ња ку, ка да од ма на сти ра тр чи из све сна ге ма то ри Ни ка нор, пра ши 
се за њим, лан да ра плат не на ман ти ја и бе ла ко са... а у ру ци му – жу те 
ко ри це. По штар, ма га рац, за мет нуо у тор би нај ва жни је па се по вр нуо. 
Узи ма Вељ ко Пе тро вић Срп ски књи жев ни гла сник, дрх те му ру ке, а 
Ни ка нор, од ста рач ке аст ме и тр ка до да ха не мо же да до ђе, а ипак клик-
ће: Има, Вељ ко, има... Он! Он сам!“ (МиХајловићМиХиз 2008: 241).

Вељ ко Пе тро вић об ја снио је Ми хи зу да се то био огла сио лич но „Гро-
мов ник“, ка ко су зва ли Скер ли ћа. Тек стом у Срп ском књи жев ном гла сни ку 
Об но ва срп ске ро до љу би ве по е зи је, уво дио је Вељ ка Пе тро ви ћа у књи жев-
ност на ве ли ка вра та. Вељ ко Пе тро вић је до дао: „Не зна те Ви, Ми хи зе, шта 
је за Ср бе то га вре ме на зна чио Ске р лић. Ни ка да, ни пре ни по сле ње га, 
ни је дан жи ви пи сац ни је имао то ли ки углед и та кав глас у на шем на ро ду. 
Че тр на е сте, док је он уми рао од пан кре а са, тре сао се у гро зни ци чи тав Бео-
град, дрх та ла је це ла Ср би ја. Као оно кад је Ру си ма уми рао Пу шкин“ (иСТо: 
241). Ни је чуд но што је Ске р лић, та ко сна жно ути чу ћи на срп ску књи жев ну 
и јав ну сце ну, ус пео да соп стве ним ра дом на пи је де стал по диг не и је дан, до 
та да не мно го за па же ни ли те рар но-но ви нар ски жа нр: књи жев ну кри ти ку. 

2. СкерлићевакЊиЖевнокриТиЧарСкаМерила. Ске р лић је књи жев ном 
кри ти ком по чео да се ба ви већ као ве о ма млад. Као омла ди нац ушао је рад-
нич ки по крет, био је члан ре дак ци је пр вог рад нич ког ли ста у Ср би ји.

„Уче ству је на ми тин зи ма, го вор ник је на пр во мај ским ма ни фе ста-
ци ја ма, про па ги рао је со ци ја ли зам. Ре жим Алек сан дра Обре но ви ћа 
окру тан је пре ма опо зи ци ји и го ње ња за хва та ју и мла дог Скер ли ћа. Но, 
и у та квим усло ви ма, не ма лак са ва ње гов рад на ви шем обра зо ва њу. На 
ви шим сту ди ја ма је у Ло за ни и у Па ри зу, у Бе о гра ду му је учи тељ естет 
Бог дан По по вић, у Ло за ни му је учи тељ та да чу ве ни исто ри чар књи жев-
но сти Жорж Ре нар. У Фран цу ској га оча ра ва књи жев ник и со ци о лог Ги јо, 
сво јим по гле ди ма на есте ти ку и функ ци ју књи жев но сти у дру штву. Га ји 
пре ма њи ма до кра ја жи во та и ра да ду бо ки ре спект, као пре ма су пер и-
ор ним ду хо ви ма, пре ма Бог да ну По по ви ћу и култ лич но сти“ (глигорић 
1964: 8).
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На Скер ли ћа су ве о ма мно го ути ца ли и ста во ви Све то за ра Мар ко ви ћа, 
чи је је члан ке ре дов но чи тао. „Ске р лић је још као сту дент по стао со ци ја лист 
и остао то до кра ја жи во та. Скер ли ћев марк си зам ни је био со ци ја ли стич ки. 
А Ске р лић је по сле Све то за ра Мар ко ви ћа чи тао и Марк са, али Маркс на 
ње га ни је оста вио ду бљи ути сак. На пре ла зу из ме ђу XIX и XX ве ка, ка да 
су па ле го ди не Скер ли ће вог ду хов ног фор ми ра ња, марк си зам је про ла зио 
кроз кри зу“ (јовановић 1991: 161). Ов де се на ла зе ко ре ни Скер ли ће вог ста-
но ви шта да је глав ни пе сни ков за да так бор ба за прав ду и дру штве ну сло-
бо ду. „На убла жа ва ње со ци ја ли стич ко-по ли тич ког ме ри ла ути цао је Бог дан 
По по вић, ње гов про фе сор те о ри је књи жев но сти на Ви со кој шко ли, ко ји је 
и твр дио да је по е зи ја, и ка да ни је у слу жби дру штве них стре мље ња, ну жна 
по тре ба за опле ме њи ва њем и хар мо нич ном раз ви ја њу лич но сти. Ске р лић 
је усво јио ту мо ра ли стич ку уло гу по е зи је, али је зах те вао да она по ста не 
до ступ на нај ши рим на род ним сло је ви ма“ (МлаДеновић 1998: 215). Ло гич но 
је да ће, усва ја ја ју ћи ова кве ста во ве, Скер ли ћа ну жно че ка ти су коб са пред-
став ни ци ма мо дер не срп ске ли ри ке, чи ју је по е зи ју упра во ка рак те ри са ла 
сна жна лич на но та, ли чан тон, су бјек тив ност и нај че шће пот пу на одво је ност 
од свих по ли тич ких до га ђа ња. 

По до ла ску на сту ди је у Ло за ну, Ске р лић ис ти че да му је бес крај но 
те шко да ство ри ап со лут но, не по ко ле бљи во ми шље ње, осо би то „у та ко рас-
те гљи вом, суп тил ном, ва зду ша стом пред ме ту као што је по е зи ја“ (Скерлић 
1997: 61). Ске р лић ста са ва у до ба ка да се под есте ти ком схва та ла са мо ме та-
фи зич ка есте ти ка и оту да Скер ли ћев ан ти е се те ти зам. По ре кло ан ти е се те ти-
зма мо же мо тра жи ти код Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вих ру ских учи те ља.

„С дру ге стра не, Ске р лић је, бар де ли мич но, на шао по др шку за ово 
сво је схва та ње и на За па ду ’код ра зних по зи ти ви ста и со ци ја ли ста, а 
нарочитo код Ипо ли та Те на, Жан-Ма риа Ги јоа и Жор жа Ре на ра’. У ан-
ти е сте ти зму Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вог по ко ле ња он је, с пра вом, 
на шао три основ на еле мен та: ути ли тар но схва та ње у вре ме кад је на у ка 
би ла све моћ на, тра же ње јед не есте ти ке жи во та по ко јој је умет нич ко 
дело кон ден зо ва ње ре ал но сти и, нај зад, те жњу да се умет ност ста ви у 
слу жбу на прет ка и ве ли ких иде а ла“ (ПалавеСТра 1971: 148).

У при ка зу пр ве зби р ке Ду чи ће вих пе са ма, Ске р лић пе сни ку за ме ра на 
су бјек ти ви зму, ис ти чу ћи да је пе сник мо рао да ис ко ра чи из се бе и кон ста-
ту је да је Ду чић при ста ли ца „ане мич ке и сно бов ске по е зи је, ’умет но сти 
ра ди умет но сти’, а осу ђу је и то што не ма до вољ но осе ћа ња ’за ства ри ви шег, 
ши рег оп ште чо ве чан ског зна ча ја’“ (МлаДеновић 1998: 219).

Ске р лић је Ду чи ћа ипак ока рак те ри сао као нај бо љег мла ђег ли ри ча ра 
у на шој по е зи ји и ис ти цао да ће да ле ко до гу ра ти ако бу де усво јио Ге те ов са-
вет: да у сво је ср це уне се иде је и осе ћа ња сво га ве ка. Иа ко Ду чић ни је по слу-
шао овај са вет, у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти, пр ви пут штам па ној 
1912. го ди не, Ске р лић о Ду чи ће вој по е зи ји за кљу чу је: „У тој по е зи ји има 
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мно го от ме но сти, скла да и фи но ће, али то угу ши ва ње соп стве них осе ћа ња, 
из о кре та ње сво је при ро де, же ља би ти дру га чи ји од оста лих, страх од искре-
но сти и при род но сти, тра же ње сим бо ла по што –по то, ис кљу чи во ста ра ње 
о ефек ти ма ко ји се по сти за ва ју ком би на ци ја ма ре чи и гла со ва, све то чи ни 
ути сак не че га хлад но уси ље ног, уко че но от ме ног и кат ка да го то во пре ла зи у 
ма ни ри зам“ (Скерлић 1997: 391). Да кле, за Ске р ли ћа, кри ти ка је пре све га би ла 
„по зи тив на и ре ал на ду хов на ди сци пли на. Она се, у ње го вим ру ка ма, ни је 
осла ња ла ни на су ва пра ви ла, ни на про из вољ на и ћу дљи ва лич на рас по ло же-
ња, већ на про ве ре но ис ку ство, утвр ђе не чи ње ни це и оп ште за ко не људ ско га 
ду ха и ства ра лач ке има ги на ци је“ (ПалавеСТра 1954: 156). Но, нео п ход но је 
обра ти ти па жњу и на дру га чи је по гле де на ово злат но до ба три јум фа срп ске 
кри ти ке, ко је се од но си ло на два кри ти ча ра – Бог да на По по ви ћа и Јо ва на 
Скер ли ћа. Де ре тић ис ти че ка ко је, у те жњи да што ви ше на гла си европ ски 
ка рак тер срп ске књи жев но сти, Ске р лић че сто за по ста вљао ње не на ци о нал не 
спе ци фич но сти, а да је од Све то за ра Мар ко ви ћа при хва тио „есте тич ки ути-
ли та ри зам, схва та ње да књи жев ност тре ба те сно да бу де по ве за на с на пред-
ним иде ја ма свог до ба, да из ра жа ва ствар ни жи вот“ (ДереТић 1997: 198). Но, 
мо жда је нај ко ло ра тур ни ју сли ку Ске р ли ће вог ра да и лич но сти дао Па ла-
ве стра, ко ји је на пи сао да је Ске р лић био „жи вог ду ха, ог ње ви те на ра ви и 
не ис црп не ене р ги је“, да је као из у зет но де ла тан оба вљао „мно ге ду жно сти 
од јав ног зна ча ја и ти ме у срп ској књи жев но сти по ди гао углед књи жев не 
кри ти ке на ви си ну ка кву она ни је по зна ва ла и де ло вао у про сто ру на ко ме 
су мо гле да ра де чи та ве гру пе по сле ни ка“ (ПалавеСТра 1979: 68). 

3. криТиЧарСкииДеалјованаСкерлића. Из у зет но је за ни мљи ва чи ње-
ни ца да је сам Јо ван Ске р лић, иа ко то ли ко ан ти су бјек ти ви стич ки на стро јен, 
био склон им пре си о ни стич кој кри ти ци, сма тра ју ћи да је ту кри ти чар у ве-
ћој мо гућ но сти да се тач ни је, бо ље и ду бље не го у дог мат ској кри ти ци 
из ра зи, као и да ће је чи та о ци лак ше при хва ти ти, по што су име пре си о ни сти 
у про у ча ва њу књи жев них про из во да да ли мно го број не ис кре не ути ске, али 
се, у ства ри, у жи вој кри тич кој прак си, за ла гао за ону кри ти ку чи ји је по сту-
пак у ис пи ти ва њу књи жев них де ла сам сма трао по у зда ни јим, по што се те ме-
љио на при ку пља њу и сре ђи ва њу гра ђе и по да та ка за та ко зва ну „екс пе ри мен-
тал ну есте ти ку, о ко јој је Ске р лић јед но вре ме ма штао као о уз ви ше ном 
иде а лу кри ти ке ко ји ће мо ћи да из во ди и по ста вља оп ште, све ва же ће за ко не“ 
(ПалавеСТра 1954: 156). Но, про у ча ваo ци Скер ли ће вог књи жев ног опу са 
на ла зе ве зе Скер ли ће вог вред но ва ња књи жев них де ла са са мим по че ци ма 
кри ти чар ске де лат но сти. „Иа ко на у ка о књи жев но сти ни да нас не по се ду је 
на уч ни иде ал кри ти чар ске објек тив но сти, увер љи вост, це ло ви тост и склад 
још од Ари сто те ла оста ју ва лид ни кри те ри ју ми“ (ПоПовић 2007: 385). Скер-
лић је на књи жев ност увек гле дао као на ми си ју, а у де лат но сти кри ти ча ра 
ви део је кул тур ну ми си ју, вр сту пар на сов ског иде а ла. У том сми слу, он је 
же лео да им пре си о ни стич ки иде ал под ре ди свом кри ти чар ском ра ду. Па ла-
ве стра уо ча ва да је у Скер ли ће вом де лу:
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„...при ме тан кри тич ки син кре ти зам чи ја при ме на се огле да у си-
мул та ном ко ри шће њу раз ли чи тих ме то да књи жев не ин тер пре та ци је, 
по гла ви то Те но вог исто риј ског ме то да и би о граф ског ме то да Сент-Бе ва, 
с тим што уме сто ана ли зе Ске р лић да је син те зу, соп стве но ту ма че ње и 
оце ну пи сца или де ла, при др жа ва ју ћи се пра ви ла да књи жев но де ло 
тре ба да бу де осве тље но у исто риј ском кон ти ну и те ту и ди ја хро нич ној 
пер спек ти ви“ (ПалавеСТра 1979: 69). 

За ни мљи во је да је три де це ни је ра ни је, Па ла ве стра, ана ли зи ра ју ћи 
Ске р ли ћа, ис та као сле де ће: „Скер ли ћев им пре си о ни зам ни је био онај ши-
ро ки, скеп тич ки и ре ла ти ви стич ки им пре си о ни зам Ана то ла Фран са или 
Жи ла Ле ме тра... Ње гов им пре си о ни зам био је док три на ран...“ (ПалавеСТра 
1954: 156). 

Не мо гу ће је оте ти се ути ску да је Ске р лић са мо из ра жа вао соп стве ни 
ути сак о про чи та ном де лу, вр ло ори ги нал но, ело квен тно, су ге сти бил но, упе-
ча тљи во, та ко, да је че сто кри ти ка де ло ва ла да ле ко за ни мљи ви је од са мог 
де ла. „Ске р ли ћев ди рект ни, не про бле ма ти зо ва ни и емо тив но на би је ни на чин 
из ла га ња сва ка ко је мно го до при но сио на ме та њу ње го вог укуп ног на чи на 
ми шље ња нај ши рој дру штве ној и кул тур ној јав но сти“ (јовићевић 2004: 
288). Но, иа ко он је сте пи сао са мо о оно ме што је оста ви ло на ње га ве ли ки 
ути сак, тре ба на по ме ну ти да у тај при ви ле го ва ни про стор ни ка ко ни су мо-
гли сви да сту пе. По не ки ни ка да. Сти че се ути сак да је Ске р лић при мао и 
хва лио оне иде је ко је су, исто вре ме но, би ле и ње го ве иде је. Под се ти мо се, 
по сто је пе сни ци ко ји ма су ње го ви на пи си, нај бла же ре че но, учи ни ли огром-
ну ште ту – Си ма Пан ду ро вић и Вла ди слав Пет ко вић Дис. Чи ни се да је 
Ске р ли ће во обра зо ва ње, од лич но по зна ва ње књи жев них при ли ка – и у окви-
ри ма до ма ће ли те рар не про дук ци је, и у окви ру оно га што се зби ва ло у 
окви ри ма европ ских гра ни ца – по мо гло јед ном ау тох то ном, али и ау то ри-
тар ном кри ти ча р ском мо де лу. С дру ге стра не, Скер ли ће во ре дов но, днев но 
ба вље ње кри ти ком до ве ло је до јед не од кључ них ка рак те ри сти ка ње го вог 
кри ти чар ског по ступ ка, а то су пи са ње и оне вр сте кри ти ке ко ју је Ал бер 
Ти бо де де фи ни сао као спон та ну.

„На на шем тлу ово је ина у гу ри сао сам Ске р лић. Иа ко не у јед на чен, 
еклек ти чан и хи бри дан, Скер ли ћев кри тич ки по сту пак имао је ту пред-
ност што је мо гао да по слу жи као сред ство иде о ло шке бор бе за де мо-
кра ти за ци ју умет но сти и то пре и мућ ство су, од Скер ли ћа до на ших 
да на, ко ри сти ли мно ги срп ски кри ти ча ри чи ји је основ ни ин те рес био 
усме рен ка те ку ћим про бле ми ма књи жев ног ства ра ња и кул тур ној си-
ту а ци ји уоп ште“ (ПалавеСТра 1971: 157). 

Нео спор но је да је Скер ли ће ва кри ти ка има ла од ли ке ау то ри тар ног 
пре су ђи ва ња и би ло је еви дент но да се кри ти чар свом сво јом лич но шћу, 
ути сци ма, су до ви ма, иде ја ма, уно сио у кри ти ку ко ју пи ше. На рав но, ло гич-
но је да су ова ко из ра зи ти, ау тор ски Скер ли ће ви тек сто ви до ве ли до сна жне 
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афир ма ци је кри ти ке, што ни је дан кри ти чар пре ње га ни је ус пео да учи ни. 
Да ни је на на шем књи жев ном по љу би ло Скер ли ћа, мо гу ће је да би смо оста-
ли при кра ће ни за ви ше не го очи гле дан по сту лат – да је и за вр хун ску књи-
жев ну кри ти ку по тре бан дар, упра во као што је то слу чај и са да ром за 
про зно или по ет ско ли те рар но оства ре ње. Украт ко, Скер ли ће ва кри ти ка 
би ла је днев на, ак ти ви стич ка, пу на ело квен ци је, „ре дов на, ду хо ви та, али 
она ко ја не до зво ља ва мо гућ ност ис пи ти ва ња“ (иСТо: 157) и, за пра во, до во-
ди до то га да афир ми ше и са мог кри ти ча ра. Но, иа ко та кри ти ка је сте и од 
Скер ли ћа чи ни ла но ву зве зду на та да шњем ли те рар ном не бу на ше јав не 
сце не, ни је има ла у се би до вољ но на уч ног уте ме ље ња да по др жи и раз ви је 
но ве књи жев не иде је свог вре ме на. Да кле, упам ћен је Скер лић, књи жев на 
кри ти ка по ста ла је ва жан но ви нар ски и књи жев ни жа нр, али ова кри ти ка, 
без су штин ског ме то до ло шког уте ме ље ња, ни је сте кла на след ни ке. Сам 
Ске р лић је оче ки вао да ће ње гов на след ник би ти Ми лан Бог да но вић, па 
ипак, књи жев на исто ри ја као ро до на чел ни ка но ве књи жев не кри ти чар ске 
ми сли бе ле жи и сла ви упра во Скер ли ћа.

„Ја сно, тач но и ло гич ки убе дљи во пи са ње, ко јим се ства рао бе о град-
ски стил, има мно го Скер ли ће вих осо би на, али не ка рак тер Скер ли ће ве 
шко ле. Не са мо да ни је имао след бе ни ке у кри ти ци сво га до ба, не го се чак 
мо же ре ћи да је у Скер ли ће вом до бу по сто ја ла не ка вр ста по бу не про тив 
Скер ли ћа и зва нич не кри ти ке ко ју је оли ча вао Срп ски књи жев ни гла
сник, чи ји је он јед но вре ме био уред ник“ (ћоСићвукић 2004: 207).

На по ме ни мо да је Скер ли ћев дар мно ге кри ти ча ре обес хра брио и усме-
рио ка дру гим обла сти ма, а пре пре ку след бе ни штву по ста ви ла је и са ма књи-
жев ност сво јим раз во јем. Ан дрић, Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић – до не ли су 
дру гу вр сту ре а ли зма од оног ко ји је Ске р лић одо бра вао, а мо дер ни зам и 
аван га рд ни по кре ти сто ри ли су кри ти ча ре ко ји су би ли бли жи еклек ти ци-
зму по сред ног ка рак те ра, ко ји је сте усва јао тек по не што од Скер ли ће ве 
епо хе. Но ва ау то ге не за зах те ва ла је и но во кри ти чар ско про ми шља ње.

4. СкерлићиновинарСТво. Упо ре до са ко мен та ром и члан ком, кри ти ка 
спа да у ана ли тич ки об лик но ви на р ског из ра жа ва ња.

„Ово су, исто вре ме но, и ин тер пре та тив ни об ли ци, јер је у сва ком од 
њих, у ма њој или ве ћој ме ри, при сут но ау то ро во ту ма че ње по ја ва (ин тер-
пре та ци ја). Услов ин тер пре та ци је је де таљ но прет ход но ис тра жи ва ње, ду-
бин ска ана ли за фе но ме на и њи хо во ту ма че ње – за кљу чи ва ње о узро ци ма 
и по сле ди ца ма од ре ђе них дру штве них фе но ме на“ (ТоДоровић 2002: 95).

У но ви на р ској те о ри ји под ра зу ме ва се да кри ти ка мо ра да са др жи оба-
ве зне еле мен те: ин фор ма ци је о де лу и ау то ру, из во ђа чу и из во ђе њи ма, „ква-
ли фи ко ва не ана ли зе еле ме на та умет нич ког де ла, на по кон из ра жа ва ње кри-
ти ча ре вог лич ног ста ва, су да и оце не“ (иСТо: 95). 
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Ске р лић је сла ву до сти гао пи шу ћи ли те рар ну кри ти ку, ко ја је и да нас, 
уз по зо ри шну, нај чи та ни ја и нај а трак тив ни ја вр ста кри ти ке за чи та о це. По 
ти пу и ква ли те ту кри ти ке, те о ри ја но ви на р ских жа нр о ва раз ли ку је кла сич ну 
кри ти ку, ре цен зи ју и есеј. Сам есеј се на ла зи из ме ђу ли те ра ту ре и жу р на-
ли зма, ово је хи брид ни жа нр, ко ји пред ста вља хи брид ни об лик но ви на р ског 
из ра жа ва ња, с об зи ром на то да има еле мен те и књи жев но сти и но ви на р ства. 
„Есеј је ана ли тич ки, ча со пи сни текст, рас пра ва о пред ме ту пред ста вља 
крај ње су бјек тив но ау то ро во ви ђе ње ана ли зи ра ног де ла, осве тље но са свих 
стра на“ (иСТо: 96). Скер ли ће ва кри ти ка има мно го од еле ме на та есе ја, али 
и од ре цен зи је. Са ма ре цен зи ја, ко ја је је су штин ски, бри жљи ви увид у 
умет нич ко де ло, у ана ли зи по ла зи од гра див них еле ме на та де ла и сам кри-
ти чар те жи ка објек тив ном су ду, све вре ме на сто је ћи да оста ви по стра ни 
су бјек тив ни, емо тив ни до жи вљај и вред ну је објек тив но, ко рект но, без вла-
да ви не уну тра њих емо ци ја, јед ном реч ју, не при стра сно. Су де ћи по овој по-
де ли, Скер ли ће ве кри ти ке су хи брид ни об лик но ви на р ског из ра жа ва ња, 
по што по се ду ју сна жан лич ни пе чат, опис су бјек тив ног до жи вља ја, да ле ко 
су од не пре стра сног су да и пу не су лич ног, емо тив ног, ау то ро вог до жи вља ја. 
Не ми нов но се на ме ће чи ње ни ца да је то што би мо гло би ти ока рак те ри са но 
као ма на кла сич ног кри ти чар ског по ступ ка, ис так ну то у те о ри ји као ва лид-
на и из ра зи та, упра во и глав на Скер ли ће ва вр ли на. На и ме, ње гов су бјек ти-
ви зам ре дов но је био пот кре пљен ви со ком еду ка ци јом и ду бо ким по ни ра њем 
у ана ли зи ра но де ло.

5. СкерлићевкриТиЧарСкиПоСТуПак
Кри ти ка Срем че вог Ба ла у Еле ми ру и Кир Ге ра са об ја вље на је у пр вој 

све сци Срп ског књи жев ног гла сни ка го ди не 1908. Ана ли зи ра ју ћи ову, не че-
сто у ли те ра ту ри спо ми ња ну Скер ли ће ву кри ти ку, очи глед но је да, од пр вог 
до по след њег ре да, Ске р лић сле ди свој уну тар њи, сна жни глас, осла ња се 
на из ван ред но по зна ва ње Срем че вог опу са и већ у пр вих не ко ли ко ре че ни ца 
чи та о цу овог тек ста хи брид ног ка рак те ра (жан ров ски га мо же мо свр ста ти 
у бе ле три стич ко-ана ли тич ки хи брид ни но ви на р ски об лик), он већ из но си 
суд о два Срем че ва де ла ко ја при ка зу је. Јед но је еп штам пан из ру ко пи са, 
по сле пи шче ве смр ти, дру го при по вет ка. Од пр ве до по след ње ре че ни це 
овог тек ста, Ске р лић из но си су бјек тив не, вред но сне су до ве, ко је че сто пот-
кре пљу је, али че сто и не пот кре пљу је об ја шње њи ма, оста вља ју ћи чи та о цу 
да се осло ни на ње гов не по ре цив ау то ри тет. 

На по чет ку, он ис ти че да се Сре мац про сла вио за слу же но де ли ма ви со-
ке вред но сти, Поп Ћи ра и поп Спи ра и Ив ко вом сла вом, а да је ње го ва ра на 
смрт још ви ше до при не ла ње го вој сла ви код срп ског на ро да. Бал у Еле ми ру, 
ко ми чан еп у де вет пе са ма, ра но је Срем че во де ло. Ту ма че ћи да се баш због 
Срем че ве по сто је ће сла ве код чи та лач ке пу бли ке и да ље ја вља ин те ре со-
ва ње за ње го ва де ла, Ске р лић од мах до но си о де лу суд (иа ко је уо би ча је но 
да нас да то кри ти чар из но си на кра ју, у за кључ ку, иза ана ли зе де ла). Ске р-
лић ис ти че да је „ко мич на вред ност овог ма лог ко мич ног епа не знат на, да 
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су сла би и на тег ну ти сти хо ви сме та ли да се лич но сти ис так ну са ре ље фом 
и да рад ња до би је при род не жи во сти, оно што је нај бо ље у Срем че вој про зи“ 
(Срп ски књи жев ни гла сник, 1908: 75). Да кле, из ове ре че ни це са зна је мо да 
Ске р лић по зна је це ло ку пан Срем чев опус и да је ја сно уо чио оно што и је сте 
ње го ва глав на ка рак те ри сти ка и нај ве ћа вред ност: при ро дан, лак, жив при-
по вед ни ток. Да ље, Ске р лић ана ли зи ра Кир Ге ра са, при по вет ку та ко ђе об ја-
вље ну по сле Срем че ве смр ти, у Бран ко вом ко лу. Он ис ти че да је реч о при-
по вед ној про зи ко ја има све до бре од ли ке ње го вих при по ве сти: „не по сред но 
и сим па тич но по сма тра ње жи во та, жи во пи сно оцр та ва ње жи вих лич но сти, 
не у си љен и при ја тан ху мор“ (иСТо: 78). 

Но, по сле ових афир ма тив них ре че ни ца, сле ди кри ти ча ре ва опа ска о 
оно ме што ква ри до бар ути сак ове Срем че ве при че. Ске р лић при ме ћу је да 
за ми сао са ме при по вет ке ни је ја сна, од но сно да Сре мац ни сам ни је био до 
кра ја на чи сто шта пи ше: ху мо ри стич ку или со ци јал ну при чу. По след ња 
ре че ни ца пред ста вља и де фи ни ти ван Скер ли ћев кри ти чар ски суд:

„И он де где је оста јао у при ро ди сво га та лен та, ка да је жи вим цр та-
ма ша љи во опи си вао бе о град ског КирЈа њу, при ча је ја сна, од ре ђе на и 
до бра; где је по ку ша вао опи са ти су коб два ју цин цар ских по ко ле ња, про-
блем Тур ге ње вље вих Оце ва и де це, под ба ци вао је. Оту да Кир-Ге рас, по-
ред свих ле пих, жи вих и за ни мљи вих лич но сти и епи зо да, као це ли на, 
оста је не ја сан и чи ни из ве стан нео д ре ђен ути сак“ (иСТо: 75).

Тврд ње ко је на по чет ку де лу ју као лич ни, су бјек тив ни до жи вљај, Скер-
лић до кра ја тек ста об ли ку је у чвр сто, ве зив но, кри ти чар ско тки во. Он је као 
кри ти чар, су штин ски, ве о ма мо де ран: ла ко про ла зи кроз чи тав Срем чев опус 
и ис ти че шта је у ње му нај бо ље, по ре ди ње го ва де ла са слич ним де ли ма 
Сте ри је и Тур ге ње ва, ја сно ста вља ју ћи до зна ња чи та о цу да Срем че ва про-
за ко ре спон ди ра са опу си ма из у зет них пи са ца, али да их не до сти же у свим 
де ло ви ма це ли не. 

Та ко ђе, не ве ри цу иза зи ва ми сао да су ови ре до ви на пи са ни пре ви ше 
од сто го ди на. У овом тек сту ни је на ђе на ни јед на реч ко ја и да нас ни је жи ва 
и ко ја се не упо тре бља ва у са вре ме ном је зи ку. Очи то је да је Ске р лић на 
овом јед ном при ме ру по ка зао оно што је не пре кид но у кри ти ка ма ис ка зи вао, 
а што од са вре ме ног кри ти ча ра зах те ва мо дер но но ви на р ство – „кри ти ча-
ре ву ко му ни ка тив ност, спо соб ност да се из ра зи ла ко, да бу де ра зу мљив и 
упе ча тљив, као и стил ску ори ги нал ност ко јој ова фор ма из ра зи то по го ду је, 
чи не ћи од умет нич ке кри ти ке жа нр ко ји при па да са мом вр ху но ви нар ског 
на чи на из ра жа ва ња, а кри ти ча ра уна пре ђу је ме ђу елит не вр сте но ви на ра“ 
(ТоДоровић 2002: 96). Сво је пр ве ра до ве Јо ван Ске р лић је об ја вљи вао у са ти-
рич ним ли сто ви ма и со ци ја ли стич ким ча со пи си ма, као што су: Ша љив чи на, 
Ге џа, Де ло, Зве зда. Но, ње гов кри ти чар ски рад пре све га је остао упам ћен 
по кри ти чар ским на пи си ма об ја вље ним у Срп ском књи жев ном гла сни ку, 
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нај зна чај ни јем књи жев ном ча со пи су код Ср ба у пр вој де це ни ји два де се тог 
ве ка. На по чет ку, Ске р лић се ту је сте огле дао пре све га као кри ти чар, да би 
ка сни је био и уред ник. Од 1905. до 1907. он Срп ски књи жев ни гла сник уре-
ђу је са Па влом По по ви ћем. Као са мо ста лан уред ник, он ће на че лу Гла сни ка 
би ти од 1907. до 1914. го ди не. Пре Скер ли ћа, срп ска књи жев на сце на је сте 
по зна ва ла књи жев ну кри ти ку као жа нр. Али је Ске р лић пр ви ко ји се у књи-
жев ној кри ти ци осла њао на ру ске ре а ли сте XIX ве ка и фран цу ске по зи ти-
ви сте. Био је пр ви срп ски кри ти чар ко ји је ус пео и да књи жев ну кри ти ку 
по диг не на ни во умет но сти.

Из у зет но је за ни мљи во и ана ли зи ра ти ка ко Ске р лић у Исто ри ји но ве 
срп ске књи жев но сти у не ко ли ко ре че ни ца де фи ни ше књи жев на по стиг ну-
ћа ли те ра та о ко ји ма пи ше. Скер ли ћев је зик је ја сан, ди рек тан, ана ли за 
оштра и бес по штед на, он се не тру ди да убе ди чи та о ца, он пи ше та ко као 
да је ње гов суд до ка за но ис пра ван и – успе ва да уве ри чи та о ца у то. Пи шу-
ћи, на при мер, о Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, ана ли зи ра ју ћи цео њен 
опус, Скер лић ка же да она пе ва оп ште пе снич ке те ме, оп шта ме ста ста рин-
ске по е зи је. „Али ње на по е зи ја је без лич на, без из ра зна, оп шта, су ви ше при-
год на и кон вен ци о нал на. Она не ма осе ћа ња ни за је зик, ни за стил, ни за 
ри там. У ње ним сти хо ви ма има мно го па три о ти зма, мно го мо ра ла и по у ке, 
мно го љу ба ви за књи жев ност, али не ма по е зи је... Ми ли ца Сто ја ди но вић је 
уоп ште за ни мљи ви ја као по ја ва но као књи жев ни ца“ (Скерлић 1997: 187). 
Очи то је да Ске р лић од пе сни ка оче ку је раз ви је ни ри там, као у му зич ком 
ко ма ду, не кон вен ци о нал ност и но ви ну (ути цај фран цске ли те ра ту ре), не што 
но во, јер но во је увек из над са вр ше ног, кре та ње ван кон вен ци је, сло бод но 
пи са ње и – ис ко ра че ње, ко је на ла зи у ње ном днев ни ку, У Фру шкој го ри, штам-
па ном у три све ске. Ов де Ске р лић пре по зна је у пе сни ки њи осо бу ко ја се 
ис по ве да као иде а лист ки ња, она „ко ју жи вот не ми ло срд но об ма њу је, у ко-
јој има не жно сти, са ња ри ја и то пли не, а днев ник као је дан леп до ку мент за 
по зна ва ње ду ша то га до ба“ (иСТо: 187). Да кле, био је до во љан ис ко рак у 
свет ис кре не ин тим но сти, не кон вен ци је и сло бо де – ис по ве сти, да би Скер-
лић ту пре по знао пор трет ду ше ко ји ни је про на шао у сти хо ви ма, сма тра ју ћи 
да не ма ни ду ха ни ду ше у – кон вен ци ји. Пи шу ћи о Ра ки ћу, Ске р лић не кри-
је да сма тра да је пр ви на пе снич ком тро ну та да шње Ср би је, ко ји је и ис пред 
Ду чи ћа. Сма тра да ње го ви сти хо ви има ју де фи ни тив ну фор му, а да „пе сник 
има ши ро ку и бо га ту ора тор ску фра зу, за о кру гље ну стро фу као у мра мо ру 
ре за ну, сна жан и све чан ри там, стил кри стал но ја сан, кре пак и ефек ти ван, 
стих бо гат, зву чан, ме та лан. Ње го ви сти хо ви, звон ки и чи сти, од је ку ју зве-
ком пле ме ни тог ме та ла“ (иСТо: 393). Ко ли ко се са мо раз ли ку ју ре до ви ко је 
је по све тио Си ми Пан ду ро ви ћу! „Срп ска по е зи ја је на по чет ку два де се тог 
ве ка уз ди гла је ве шти ну пра вље ња сти ха и то је био је дан све оп шти по ду-
хват“ (вуковић 1985: 52). Ово се од но си ло и на Си му Пан ду ро ви ћа. Али 
Ске р лић по сма тра н це ло куп ну тран сфор ма ци ју Пан ду ро ви ћа као пе сни ка. 
Ске р лић ис ти че да Пан ду ро вић са зре ва и да је са да бо љи, зре ли ји. „Онај 
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му тан и те жак бо ле снич ки пе си ми зам пре ли ва се у ви шу фи ло зоф ску ре зиг-
на ци ју и у дис крет ну ме лан хо ли ју. Ме сто де ка дент ских бра ва да и хи сте-
рич них гр че ва, до шла су ви ша осе ћа ња и ја че ми сли. Ње го ва по е зи ја гу би 
од сво је бо ле сне из ве шта че но сти и уси ље не ори ги нал но сти, али уто ли ко 
по ста је при род ни ја, већ ма чо ве чан ска, бли жа“ (иСТо: 398). Очи то је да је 
Ске р лић као кри ти чар склон да мол ске то но ве у по е зи ји ла ко про гла си за 
ди со нант не, а да по др жа ва сти хо ве ко ји у се би са др же му зи кал не фра зе, 
ар хи тек тон ску чвр сти ну стро фе (опет је и ту ар хи тек ту ра сти хо ва схва ће на 
као за ле ђе на му зи ка). Сва ки је пе си ми зам бо ле снич ки, а осе ћа ња мо ра ју 
би ти пар на сов ски ви со ка и пре чи шће на и сте кла до стој ност да бу ду пре то-
че на у сти хо ве. Ва ља на по ме ну ти оче ки ва но – срп ску жу ту ру жу по ет ске 
ме лан хо ли је и ту ге – Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са – Ске р лић ни ка да ни је 
увр стио у ову ан то ло ги ју. То је, мо жда, и нај сна жни ји до каз да је и Ске р лић 
умео да на чи ни и не прав ду и гре шку. 

6. Скерлић–криТиЧарбезПреМца,алиибезнаСлеДника. Јо ван Ске р лић 
је јед ном при ли ком ре као Вељ ку Пе тро ви ћу да оче ку је да ће ње гов на след-
ник би ти Ми лан Бог да но вић, али то се ни је оства ри ло. Не ко ли ко је чи ни ла-
ца до при не ло то ме да Ске р лић оста не без на след ни ка у кри ти ци. Пр ви се 
на ла зи у са мој Скер ли ће вој лич но сти, чи је су се осо би не ре флек то ва ле и 
на на чин пи са ња, јав ног и по ли тич ког де ло ва ња, па и кри ти ко ва ња. Сна жан, 
ли чан, ду бо ко су бјек ти ван, пи сао је кри ти ку чи ја је „кон цеп ци ја би ла за сно-
ва на на прин ци пи ма по зи ти ви стич ког иде а ли зма и ускла ђе на са на че ли ма 
кул тур ног ди на ми зма, што га је Ске р лић не у мор но на сто јао да уне се у та да-
шњу срп ску, и не са мо срп ску, књи жев ност, а од го ва ра ла је ње го вом иде о ло-
шком опре де ље њу и ње го вом ва тре ном ра ди ка ли зму (ПалавеСТра 1954: 56). 

Ова ко пи са на кри ти ка би ла је чи та о ци ма из у зет но при јем чи ва, има ла 
је бр зи ну, ефи ка сност, ко ја је ко ре спон ди ра ла са Скер ли ће вим на сто ја њем 
да де лу је и у кул ту ри и у по ли ти ци као на род ни три бун. Али ово ни је би ло 
бли ско но вој ге не ра ци ји мла ђих кри ти ча ра ко ји су ста са ва ли у Скер ли ће во 
до ба. Иа ко је и да ље на сна зи би ло ми шље ње да сва ко умет нич ко де ло мо ра 
би ти и са ви со ким етич ким стан дар ди ма да би би ло пре по зна то као умет ност, 
„мла ди кри ти ча ри су још у Скер ли ће во вре ме по ку ша ва ли да ње гов ме тод 
до не кле осло бо де праг ма тич ких сте га и ускла де са есте тич ким иде ја ма 
ко је су би ле бли же њи хо вом вре ме ну и моћ ном, на до ла зе ћем та ла су оп штег 
ду хов ног пре о бра жа ја и мо дер не има ги на ци је, чи јем се бо гат ству ви до ва и 
из ра за мо гла при ла го ди ти са мо она кри ти ка ко ја је би ла жи ва, ела стич на, 
мо дер на и ши ро ка“ (ПалавеСТра 1964: 157). По сто ја ла је по тре ба за кри ти-
ком ли ше ном ис кљу чи во сти, твр до кор но сти, ко ја успе ва да срећ но уве же 
ети ку и есте ти ку у кри ти чар ски по сту пак, што са Скер ли ће вим кри ти ка ма 
ни је био слу чај. Не за бо ра ви мо са да већ оп ште по зна ту ис кљу чи вост са ко-
јом је од ба цио Уто пље не ду ше Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са или раз ли чи та 
вред но ва ња Во ји сла ва Или ћа. Су шти на од го во ра због че га Ске р лић ни је 



имао на след ни ке је сте и у то ме што је би ла не по но вљи ва Скер ли ће ва за па њу-
ју ћа бр зи на ре а го ва ња, из ван ре дан стил и је зик (уз Сло бо да на Јо ва но ви ћа 
и Јо ва на Цви ји ћа, он је нај ве ћи сти ли ста срп ског је зи ка сво га до ба). Јо ван 
Ске р лић је пле нио и ду хо ви то шћу и им про ви за ци ја ма. Али то ни је пут ко-
јим се фор ми ра ла но ва кри ти чар ска шко ла. Ње го ва пре ра на смрт (пре ми нуо 
је са све га три де сет шест го ди на), до при не ла је да кри ти ча ри ко ји су ста са-
ва ли по сле ње га ни су мо гли да до сег ну ње го ве до ме те. Јер сам Ске р лић пи сао 
је кри ти ку ко ја је из у зет но афир ми са ла и лич ност са мог кри ти ча ра, а већ 
де се так го ди на иза ње го ве смр ти, кри ти ка ка ко ју је пи сао Ске р лић, но вим 
на ра шта ји ма ни је ле жа ла и под њи хо вим се пе ром пре тва ра ла у „над моћ но 
са мо за до вољ ство и ин те лек ту ал ну су пе ри ор ност, ко ји су по сте пе но нат кри-
ли ли стро гу, ау то ри та тив ну реч те кри ти ке, ко ја се у на ше вре ме већ уне ко-
ли ко и де ге не ри са ла, ства ра ју ћи ме ђу кри ти ча ри ма илу зи ју уну тра шње сна ге 
и ви тал но сти, а код пи са ца и чи та ла ца мно га не за до вољ ства, не спо ра зу ме 
и коб на уоп шта ва ња“ (ПалавеСТра 1971: 157). 

Сам Ске р лић за жи во та ни ка да ни је ни по ку ша вао да ство ри од ре ђе ну 
кри ти чар ску шко лу, сма тра ју ћи да су, у исто риј ском тре нут ку ка да је жи вео, 
на ци о нал ни ин те ре си би ли из над књи жев них. „Већ де се так го ди на по сле 
Скер ли ће ве смр ти, до ве де на је до зи да пре ко ко га ни је има ла сна ге да пре ђе, 
из гу бље на у ћор ско ка ку вла сти те ства ра лач ке не мо ћи да се об на вља и осве-
жа ва но вим кри ти чим ме то да ма“ (ПалавеСТра 1980: 132). Мо же се са мо 
прет по ста ви ти шта би се до го ди ло да је ду же по жи вео и на га ђа ти да ли би 
у том слу ча ју но во ис ку ство и до дат но про ми шља ње учи ни ли да ли те ра ту ри 
при сту пи ши рим за ма хом, ре лак си ра ни је, ма ње дог мат ски, где ће би ти ује-
ди ње ни и стил ско, етич ко и естет ско. Но, оста је чи ње ни ца да се књи жев на 
кри ти ка по сле Јо ва на Скер ли ћа сма тра елит ним но ви нар ским жа нр ом, а сам 
Ске р лић и да ље оста је не до сег ну ти иде ал, ко ји, ако и ни је био учи тељ у пу-
ном сми слу те ре чи, ни ти офор ми тељ но ве срп ске кри ти чар ске шко ле, је сте 
остао упам ћен као ре не сан сни дух ко ји је за у век про ме нио зна чај књи жев-
не кри ти ке на овим про сто ри ма. Ка ко за свог жи во та, та ко и да нас. Мо жда 
је све то нај тач ни је де фи ни са ла сле де ћа ре че ни ца: „Он је под мет нуо здра вље 
сво га да ра и све жи ну свог сти ла под сво је че мер но, си ро то вре ме и ди гао нас 
је све за јед но за јед ну, али стр му и опа сну сте пе ни цу“ (МлаДеновић 2004: 
19). Зву чи не ве ро ват но чи ње ни ца да се, на ње го вој са хра ни, од Скер ли ћа 
15. ма ја 1914. опро сти ла и де ле га ци ја Бо сан ске ре во лу ци о нар не омла ди не, 
у са ста ву: Га ври ло Прин цип, Вла де та Бил би ја и Ђу ла га Бу ко вац. Њих тро-
ји ца су но си ли ве нац у по част чо ве ку ко ји им је био ин спи ра ци ја као је дан 
од кључ них тво ра ца и про та го ни ста ју го сло вен ске иде је.1

1 http://www.vre me.co.rs/cms /vi ew.ph p?id =1197105, по се ће но: 10. но вем бра 2017.

141



142

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

вуковић, Ђор ђи је. Огле ди о срп ској књи жев но сти. Бе о град: Но лит, 1985.
глигорић, Ве ли бор. Јо ван Ске р лић. Јо ва ну Скер ли ћу у спо мен. В. Гли го рић, Д. Ву че нов 

(ур.). Бе о град: Про све та, 1954, 7–16.
ДереТић, Јо ван. Крат ка исто ри ја срп ске књи жев но сти. Бе о град: БИГЗ, 1987.
јовановић, Сло бо дан. Са бра на де ла. Бе о град: БИГЗ, 1991.
јовићевић, Та тја на. Књи жев но кри тич ка ме ри ла Јо ва на Скер ли ћа и ње го ва дру штве на 

схва та ња. Дру штев нопо ли тич ка ми сао Јо ва на Скер ли ћа. Дра ган Ха мо вић 
(ур.) Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004, 287–295.

Марковић Ми ха и ло. Ху ма ни стич ка кри ти ка у де лу Јо ва на Скер ли ћа. Дру штве нопо
ли тич ка ми сао Јо ва на Скер ли ћа. Дра ган Ха мо вић (ур.). За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 2004, 5–19.

МиХајловић МиХиз, Бо ри слав. Ау то би о гра фи ја о дру ги ма. Бе о град: Евро ђун ти, 2008.
ПалавеСТра, Пре драг. Скер ли ће ва уло га у раз во ју срп ске кри ти ке. Јо ва ну Скер ли ћу 

у спо мен. В. Гли го рић, Д. Ву че нов (ур.). Бе о град: Про све та, 1954, 154–159.
ПалавеСТра, Пре драг. Јо ван Ске р лић. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1971.
ПалавеСТра, Пре драг. Кри ти ка и аван гар да у мо дер ној срп ској књи жев но сти. Бе о-

град: Про све та, 1979.
ПалавеСТра, Пре драг. Јо ван Ске р лић у срп ској књи жев но сти 1877–1977. Бе о град: Ин-

сти тут за књи жев ност и умет ност, 1980.
ПалавеСТра, Пре драг. Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти: злат но до ба 1892–1918. 

Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1986.
ПоПовић, Та ња. Реч ник књижвних тер ми на. Бе о град: Ло гос Арт, 2007.
Скерлић, Јо ван. Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и 

на став на сред ства, 1997.
Скерлић, Јо ван. Са бра на де ла. Бе о град: Про све та, 1964.
Скерлић, Јо ван. Срп ски књи жев ни гла сник. 1908: све ска пр ва, 75 стра на.
ТоДоровић, Не да. Ин тер пре та тив но и ис тра жи вач ко но ви нар ство. Бе о град: Чи го ја 

штам па, 2002. 
ћоСићбукић, Ана. Јо ван Ске р лић – про блем след бе ни штва. Дру штев нопо ли тич ка 

ми сао Јо ва на Скер ли ћа. Дра ган Ха мо вић (ур.) Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства, 2004, 207–215.

<http://www.vre me.co.rs/cms /vi ew.ph p?id =1197105> 10. 11. 2017.



Sa nja S. Do ma zet

JO VAN SKER LIĆ – THE FO UN DER OF LI TE RARY CRI TI QUE  
AS AN ANALYTIC GEN RE IN JO UR NA LISM

R e  s u  m e

Jo van Sker lić was the first mo dern Ser bian cri tic, who se in flu en ce is re ac hing to 
this day. He was one of the stron gest pil lars of Ser bian cul tu re, pre vi o usly bu ilt by Vuk 
Ka ra džic, Do si tej Ob ra do vić, Sve to zar Mar ko vić. He was not only the most pro mi nent 
li te rary cri tic, he was al so one of the most pro mi nent ide o lo gu es of the epoch and sig ni-
fi cantly con tri bu ted to the for ma tion of a na ti o nal Ser bian be ing. The o rists of cul tu re 
con si der his work as va lu a ble as the an thro po lo gi cal the ory of Jo van Cvi jić or the lin gu-
i stic study of Alek san dar Be lić. It is ob vi o us that Sker lić’s work ex ce e ded his li te rary 
en ga ge ment, alt ho ugh he was first among all to be re mem be red. Es sen ti ally, his work 
was a kind of cul tu ral mis sion, who se crown was the uni ting of So uth Slavs. As a cri tic, 
he en com pas sed two cen tu ri es of Ser bian li te ra tu re, ex pres sing its de ve lop men tal path. 
The Slo ve nian co u r se of ta lent was fol lo wed by him and thro ug ho ut his li fe he was tra-
i ned. It was only in the fif ti es of the twen ti eth cen tury that his real con tri bu tion and 
cre a ti vity we re apre ci a ted, which was di ver se, but in which everything was con nec ted. 
Ske r lić is the aut hor of un pre ce den ted “Hi story of new Ser bian li te ra tu re”. He did not 
ha ve suc ces sors or fol lo wers, be ca u se the po wer of his gift was so gre at that he di rec ted 
ot her cri tics to ot her are as. Jo van Sker lić was truly the cre a tor of a cle ar, ac cu ra te, lo gi cally 
con vin cing wri ting, cal led “the Bel gra de school”. Wri ting, advo ca ting for the fre e dom 
of spi rit and art, be ing an eru di te, wri ting an Im pres si o nist cri ti cism mo del, was open to 
the in flu en ce of fo re ign wri ters (espe ci ally French). Ser bia has ne ver had such edu ca ted, 
in flu en tial and in flu en tial cri tics be fo re, nor it has them now. This pa per shows how Jo van 
Sker lić’s way of con struc ting his style of cri ti que ma de a unity bet we en ex pres si ons, et hics 
and est he tics. The re fo re, his jo ur na li stic gen re of li te rary cri ti que ma de a new eli te li te rary 
gen re of cri ti que pos si ble.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фа кул тет по ли тич ких на у ка 
Оде ље ње за но ви нар ство и ко му ни ко ло ги ју
do ma zet sa nja5@gmail.com

143





UDC 821.163.41-31.09 Tišma A.

Др Ру жа С. Пе ру но вић

ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈАЛ НА СТРЕП ЊА АЛЕК САН ДРА ТИ ШМЕ

У ра ду је дат пре глед оп штих од ли ка про зног ства ра ла штва 
Алек сан дра Ти шме са ак цен том на ана ли зу те ме и мо ти ва ли те-
рар ног ства ра ња. У ро ма ни ма зна ме ни тог но во сад ског ау то ра до-
ми нант не те ме су рат и суд би на чо ве ка у ра ту, по себ но је вреј ског 
чо ве ка. Го во ри ти о ње го вом при по ве дач ком опу су зна чи го во ри ти 
нај пре о про бле ма тич ном иден ти те ту, о је вреј ској суд би ни, о не при-
па да њу и уса мље но сти у све ту ко ји се до жи вља ва као не пре кид но 
стра да ње, као опа сност, стра хо ва ње, као тра га ње за без бед ним ме-
стом за жи вот. Ау тор кроз сво ја де ла пре и спи ту је по сто ја ње ху ма-
ни стич ких прин ци па у та квом све ту, као и уло гу ли те ра ту ре у 
до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли са вре ме ну исто ри ју.

Кључ не ре чи: иден ти тет, је вреј ски ар хе тип, књи жев ност хо-
ло ка у ста, исти на, зло/зло чин.

При по ве дач ки опус Алек сан дра Ти шме за у зи ма из у зет но зна чај но ме-
сто у европ ској по сле рат ној књи жев но сти јер на од го во ран на чин при сту па 
те ми рат ног стра да ња при ка зу ју ћи до га ђа је на ана ли ти чан, су ро во ре а ли-
сти чан, не мо ра ли шу ћи на чин, тра га ју ћи за исти ном, као су шти ном ко ја 
мо ра би ти из ре че на. Не кон вен ци о на лан при ступ те ми, ве ро ва ње у при чу, 
ве ри стич ки, али мо де ран на чин при по ве да ња, бес ком про ми сност у при ка-
зи ва њу до га ђа ја, за ди ра ње до са мог дна људ ске пат ње, из дво ји ли су овог 
ау то ра у, ра зно вр сном и де ли ма обим ном, при по ве дач ком кру гу по сле рат-
не про зе. То из два ја ње је, чи ни се, ви ше ис так ну то и пре по зна то у ши рој 
евр оп ској књи жев но си не го код нас. По ре чи ма Пре дра га Па ла ве стре: „Од 
ве ћи не срп ских пи са ца Ти шма се раз ли ку је упра во по то ме што је ма ње 
ог ње вит и дра ма ти чан, ли шен па то са и рат нич ког исто риј ског бе са, по ву чен 
у стра ну и скло њен од бу ји це глав них то ко ва, ко ји чак и сво јим та ла си ма у 
пли ћа ку мо гу да сру ше и из ме не цео ве ли ки жи вот по кор ног „бож јег цр ва“ 
или ма лог мра ва. Ти шму не при вла че ве ли ке, све оп ште тра ге ди је по д гре-
ва не па то сом, већ њи хо ви ма р ги нал ни од је ци ко ји про ди ру у те ско бу са мот-
ни ка, упли ћу се у ма ле лич не ми сти ке по је ди на ца и у ду ша ма не вољ ни ка 



оста вља ју пра зне љу ске про ма ше них и по кра де них жи во та“ (ПалавеСТра 
2005: 23).

Ро ма ни Алек сан дра Ти шме да ју зна ча јан до при нос књи жев но сти хо ло-
ка у ста, пре све га, због ис кри ста ли са не све сти о ва жно сти те ме, о нео п ход-
но сти књи жев ног тка ња и уло зи књи жев ног де ла у до га ђа ји ма ко је опи су ју. 
Ње го во ду го го ди шње тра га ње за те мом до ве ло га је до оне тач ке, до оне 
при че ко ја се при хва та као оба ве за, ода кле се не ма где да ље ићи, јер не по-
сто ји ни шта ва жни је. До бро је има ти на уму и то ко ли ко су Ти шми ни на по ри 
да раз у ме оно што се до го ди ло ау тен тич ни, а на ме ре мо рал не јер, ка ко ка же 
Ми љен ко Јер го вић по во дом Ти шми ног ро ма на, „у књи жев но сти, као ни у 
жи во ту, љу де се не сми је ври је ђа ти ви шком су о се ћа ња и ла жне су ћу ти“1. 

Го во ри ти о ро ма ни ма Алек сан дра Ти шме зна чи го во ри ти о про бле ма-
тич ном иден ти те ту, о не при па да њу, уса мље но сти, о жи во ту до жи вље ном 
као стра да ње, стра хо ва ње, по ту ца ње из ту ђи не у ту ђи ну, али и као лу до са-
мо за ва ра ва ње. Због ве ли ког, оба ве зу ју ћег зна ча ја те ме ко јом се Алек сан дар 
Ти шма ба ви у сво јим ро ма ни ма, на ме ће се и по тре ба по дроб ни јег ис пи ти-
ва ња по е тич ких на че ла овог ау то ра. Во ђе ни раз ми шља њем Ла сла Ве ге ла 
да је Ти шма „нај ве ћи но во сад ски син“, пре по зна је се (баш из ви ше стру ко 
ка рак те ри стич ног но во сад ског ми љеа о ко ме пи сац у сво јим ро ма ни ма го-
во ри) по тре ба за ана ли тич ким и про ду бље ним чи та њем ње го вог де ла, у 
овом лу дом и не пред ви ди вом вре ме ну, у ко ме јед на ко до ми ни ра ег зи стен-
ци јал на стреп ња као по сле ди ца лек ци ја ко је ни смо на у чи ли. Но во сад ска 
сре ди на, ули це, тр го ви и гра ђе ви не, то ша ре ни ло мул ти ет нич ке сре ди не, 
пред ста вља ју ре а ли стич ки ам би јент у ко ме се од и гра ва рад ња ње го вих 
нај зна чај ни јих ро ма на, а пре по зна тљи вост про сто ра је ефект на и усме ре на, 
са још јед ног аспек та, ка под се ћа њу на зло и отре жње њу од би ло ка квих 
илу зи ја о то ме ко смо и ка кви смо. У сво јим де ли ма Ти шма сми ре но бе ле жи 
сва не де ла свог вре ме на, све мон стру о зно сти ко је је чо век по чи нио, ну ди 
их чи та о ци ма на увид, ука зу ју ћи на то да је зло са став ни део чо ве ка, на гла-
ша ва ју ћи оно што се нај че шће за бо ра ви – да је уло га сва ког по је дин ца ве ћа 
не го што се ми сли, а да је умет ник у оба ве зи да на те чи ње ни це из но ва 
под се ћа, јер је за бо рав опа сна зам ка, у ко ју се пре ла ко упа да. 

До ми нант не те ме у ро ма ни ма Алек сан дра Ти шме је су рат и суд би на 
чо ве ка у ра ту, а по себ но је вреј ског чо ве ка. Ли ко ви у ње го вим нај зна чај ни јим 
де ли ма (Књи га о Бла му, Упо тре ба чо ве ка, Ве ре и за ве ре, Ка по, Шко ла без
бо жни штва) жи ве у те шком и не пред ви ди вом вре ме ну, али они но се и 
те шко бре ме је вреј ске суд би не, или јед на ко про бле ма тич ну по де ље ност, 
по дво је ност из ме ђу хри шћан ства и ју да и зма. У оба слу ча ја, све сни су свог по-
ре кла као да то сти – као сво је вр сног те ре та и кри ви це ко ју са со бом но се, а 
због ко јег мо гу сва ко га ча са би ти про гла ше ни не по жељ ним за жи вот у за јед-
ни ци. Ју на ци Ти шми них ро ма на су уса мље ни ци, са пат ни ци ко ји стра да ју 

1 Јер го вић, Ми љен ко. Ти шма, утје ха је вреј ских па са (http://www.jer go vic.com /su bot nja- 
-ma ti ne ja/ti sma-utje ha-je vrej skih-pa sa/).
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из истих или вр ло слич них раз ло га. Због свог по ре кла и дру штве них окол-
но сти ко је их пра те они ни су у мо гућ но сти да оства ре рас те ре ћен и сре ћан 
жи вот, да жи ве по соп стве ном на го ну, отво ре но и сме ло, већ оста ју за ро-
бље ни ци свог иден ти те та ко ји им је од ре дио и суд би ну. Њи хов жи вот је од 
мла да лач ког пе ри о да, пе ри о да са зна ва ња о се би и све ту, обе ле жен стра хом, 
из дво је но шћу, слут њом стра да ња, при кри ве ним же ља ма и нео ства ре ним 
ам би ци ја ма, јер их је исто ри ја, слу ша на кроз по ро дич не при че, ра но на у чи ла 
да сва ког тре на мо гу по ста ти ме та, би ти прог на ни или про гла ше ни не по доб-
ни ма за жи вот. Сва ка по је ди нач на не срећ на суд би на, од Ми ро сла ва Бла ма 
и Вил ка Ла ми а на, пре ко Сре до ја Ла зу ки ћа, Ми лин ка Бо жи ћа, до Сер ги ја 
Ру ди ћа из но ва по твр ђу је ко ли ко су све рат не при че оп ште, а исто вре ме но 
и лич не. У то се не дво сми сле но уве ра ва и са ма Ве ра Кро нер по по врат ку 
из ло го ра не ма ју ћи мо гућ но сти да из се бе из не дри све пре жи вље но и та ко 
сво јој пат њи да ау тен ти чан, ли чан об лик, те оста је и да ље са мо не ки број, 
ста ти сти ка, у оп штој при чи о стра да њу, за то че на за пра во и да ље у Освјен-
ци му, не да ле ко од Кра ко ва где, уве ри ла се, за и ста при па да. По по врат ку у 
Но ви Сад, она ко сло мље на и не у те шно са ма, она уви ђа да је цео свет си гур-
но по лу део, чим је та ко ола ко на ста вио да ље, као да се ни шта ни је до го ди ло, 
за бо ра вља ју ћи пре бр зо сва звер ства ко ји ма су све до чи ли. Ве ра ја сно схва-
та да не мо же да жи ви у том све ту ко ји јој из гле да јед на ко мон стру о зан као 
онај ко ји је за со бом оста ви ла. 

Ти шма тра га упра во за тим по је ди нач ним слу ча је ви ма, ко је ого ље не 
у сво јој стра хо ти ну ди чи та о ци ма на увид, ука зу ју ћи на то да су су ва исто-
ри ја и ста ти сти ка са мо по да ци, а да лич на ис по вест нај вер ни је пре но си исти-
ну ка зу ју ћи нам је дин стве но ис ку ство жр тве или све до ка стра да ња. При по-
ве да ју ћи о суд би ни сво јих су на род ни ка, ком ши ја, при ја те ља, ау тор ана ли зи ра 
за те че ност пред рат ним ха о сом, не ве ри цу, из не на ђе ње, али и раз ли чи те 
об ли ке сна ла же ња (пре жи вља ва ња) у рат ном и по сле рат ном до бу: од ми ре-
ња са злом, па сив но сти, тр пље ња по ни же ња, пре ко бун та, от по ра, осве те, 
на си ља, све до гор ког са зна ња да из јед ног зла ну жно на ста је дру го.Ти шма 
по ступ но ука зу је на не сре ћу сво је је вреј ске и дру ге стра да ју ће бра ће, ко ја 
је пр во на го ве ште на кроз по ро дич не при че и пре да ња, не ја сне слут ње и не-
ла го ду, те ско бу ко ја се ге не ра ци ја ма на сле ђу је, а по том кроз рат ну суд би ну 
не дво сми сле но од ре ђе ну ло го ри ма, га сним ко мо ра ма, ја ма ма, ра ци ја ма, 
мар ше ви ма смр ти. 

Ка да је она ду го пред о се ћа на не сре ћа за ку ца ла на вра та, па ла су, му-
ње ви том бр зи ном, и сва на че ла по ко ји ма је чи тав свет функ ци о ни сао. Она 
па да ју да ле ко лак ше не го што се ико мо гао на да ти. Оста је са мо не ве ри ца и 
свет ха о са и лу ди ла у ко ме се бр ка ју уло ге – жр тве по ста ју џе ла ти, а џе ла ти 
жр тве, у вре ме ну у ко ме је је ди ни циљ са чу ва ти го ли жи вот, без об зи ра на 
це ну. Оп ста ја ње у све ту без у мља зна чи га же ње пре ко свих уве ре ња при хва-
та њем до ско ро не за ми сли вих по сту па ка и ре ше ња, без мно го раз ми шља ња. 
Ау тор пре и спи ту је по сто ја ње ху ма ни стич ких прин ци па у све ту ха о са, огре-
злом у де ка ден ци ју и ни шта ви ло. Ко ли ко су чвр сте осно ве на ко ји ма они 
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по чи ва ју, ако су с ла ко ћом по ру ше ни? Ко ли ко они за и ста при ли че чо ве ку, 
је су ли му при род ни, ако су та ко бр зо пре га же ни? У ра том из ме ње ним окол-
но сти ма, бри ше се прет ход ни по ре дак, а но ви свет мр жње и уби ја ња ко ји 
га је сме нио де лу је ствар ни је, при род ни је од оног мир но доп ског ко ји су ти 
по је дин ци са ела ном гра ди ли, ве ру ју ћи да фор ми ра ју здра ву и без бед ну 
сре ди ну до стој ну чо ве ка.

По тре ба ау то ра да го во ри о те ми хо ло ка у ста је сте и лич на и ли те рар на, 
она је по тре ба да се го во ри о не чем ва жном, су шта стве ном, на на чин кон-
кре тан и исти нит без уви ја ња и ком про ми са. Жи вот и де ло Алек сан дра 
Ти шме обе ле же ни су упра во ње го вим дво стру ким по ре клом, а стал но осе-
ћа ње уса мље но сти, не при па да ња, стра ха и не ке не ја сне бо ја зни да не бу де 
раз от кри вен, про из ве ли су ау то ра – то ком го ди на са зре ва ња – у до бр ог 
по сма тра ча и ана ли ти ча ра, а по том до ве ли у цен тар ње го ве па жње пи та ње 
иден ти те та. Упра во су пи та ње иден ти те та, тра га ње за иден ти те том, про бле-
ма ти чан иден ти тет, од ра ста ње у је вреј ској по ро ди ци, и у ве зи с тим осе ћа-
ње стра ха и те ско бе, не за о би ла зна те ма и дру гих пи са ца је вреј ског по ре кла. 
Освр ћу ћи се на сво је од ра ста ње у ви ше на ци о нал ној за јед ни ци,и Да вид Ал-
ба ха ри при ме ћу је: „Из гле да ло је да су сви оста ли у на шем мул ти ет нич ком 
дру штву си гур ни у свој иден ти тет и да са мо Је вре ји про во де бес крај не са те 
у на сто ја њу да схва те ко су“ (албаХари 2004: 69). Док, Ђерђ Кон рад као да 
се на до ве зу је на ово са зна ње ре чи ма: „Они ма ко ји не во ле да се раз ли ку ју, 
окол ност да су се ро ди ли као Је вре ји, су ви ше је те шко бре ме“ (конраД 2001: 
27). У ства ра лач ком сми слу, ова бол на пи та ња и про бле ми, пре све га, под-
сти цај су да књи жев но де ло на ста не, да се но ше ње сво је вр сног те ре та, до-
би је ног по ре клом, раз ја сни се би и дру ги ма, да се ис так не ње го ва свр ха и 
раз у ме та суд бин ска да тост. Још јед но Ал ба ха ри је во раз ми шља ње, бли ско 
Ти шми ном, нај пре ци зни је об ја шња ва ту усло вље ност по ре кла и ли те ра ту ре. 
„Би ти Је вре јин зна чи да сам до био да но сим те рет, до бро до шли те рет мо гло 
би се ре ћи, јер у то ме се за пра во кри је су шти на пи са ња: пи са ње бе ле жи ис-
ку ство о но ше њу тог те ре та, оно по ма же љу ди ма да ски ну тај те рет са сво јих 
ра ме на, ма кар на крат ко, и да уви де да, упр кос те жи ни и пат њи, по сто ји 
не ки сми сао на кра ју пу та“ (албаХари 2004: 71). 

Чи ни се као да је у овим ре чи ма са др жан мо тив пи са ња ка рак те ри сти чан 
за го то во све је вреј ске ау то ре и да он обе ле жа ва кључ не тач ке у књи жев но-
сти хо ло ка у ста. Ис ку ство стра да ња, лу та ња, стран ство ва ња до жи вље но је 
као но ше ње сво је вр сног те ре та ко ји се с го ди на ма не сма њу је. Сто га, ве ћи-
на ау то ра је вреј ског по ре кла ба ви се упра во про бле мом но ше ња тог те ре та, 
оте жа лог услед го ди на стра да ња, про го на и пер ма нент ног стра ха да то ме 
ни је крај. Пи сац за пра во не пре кид но тра га за од го ва ра ју ћим из ра зом ко јим 
би ис ка зао тај ар хе тип ски про блем, за јед нич ки, али и крај ње ин ди ви ду а лан, 
те се у ње му пре пли ћу две осо бе но сти, ка ко об ја шња ва Оли ве ра Ра ду ло вић: 
„Ства ра лач ки ин те гри тет по ве зан је с је вреј ским иден ти те том ко ји под ра-
зу ме ва сло бо ду из бо ра, јер је умет ник про го ње ни Је вре јин, осу ђен на по-
тра гу за пра вом фор мом и је зи ком“ (раДуловић 2011: 232). Упра во је пи са ње 
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при че, ства ра ње књи жев ног де ла за умен ти ка на чин на ко ји но си до би је ни 
те рет, ко ји се – ре кон стру и сан и ана ли зи ран у књи жев ном ства ра њу – по-
ку ша ва раз у ме ти да би се, та ко тран спо но ван у ли те ра ту ру, учи нио лак шим. 

Ана ли зи ра ју ћи сво је дво стру ко по ре кло и про на ла зе ћи у ње му узро ке 
те ско бе (а на кон пре суд ног пу то ва ња у Пољ ску и оби ла ска кон цен тра ци о-
них ло го ра), Ти шма се окре ће са мом се би, те те ми је вреј ства и – с тим у ве зи 
– ар хе тип ском стра да њу. Ау тор по ла зи од соп стве не лич но сти при чи јем 
ана ли зи ра њу оста је не ми ло ср дан али у цен тар па жње до но си је вреј ску те му 
од ко је је ду го бе жао. Му ко трп но тра га ње за оним о че му ће са ла ко ћом 
пи са ти од ви ја се пред очи ма чи та ла ца, на стра ни ца ма Ти шми ног Днев ни ка 
ко ји је не за о би ла зна до пу на, за пра во по ла зна тач ка за чи та ње ње го вих ро-
ма на (за јед но са ау то би о гра фи јом Се чај се веч крат на Ва ли). Ти шма је по-
све ће ни пи сац днев нич ких бе ле шки, исти но љу би вост и ана ли тич ност, ко је 
кра се при по ве да ча, уоч љи ве су на сва кој стра ни ци Днев ни ка, ко је ау тор бе-
ле жи од сво је се дам на е сте го ди не, па све до смр ти. Чи та ју ћи ова де ла уо ча-
ва мо и кључ не те ме ау то ро вог при по ве дач ког опу са: про бле ма тич но по ре кло, 
ком пли ко ва ни по ро дич ни од но си, ин те ре со ва ње за ерот ско, че жња за при-
па да њем ко је се по ку ша ва оства ри ти те ле сним пу тем; по глед на дру штве на 
де ша ва ња; сми сао и свр ха књи жев ног ства ра ња ко је се од ре ђу је као вра ћа ње 
ду га и ја сно раз ви је на свест да књи жев ност мо же од го вор ни је да тра га за 
исти ном, не го исто ри ја и ста ти сти ка. На ве де не те ме се да ље се ле у ње го ва 
књи жев на де ла и до би ја ју ела бо ра ци ју у при чи о суд би ни ли ко ва ко ји ма 
жи вот за и ста не ми ло срд но упра вља.

Ти шма у Днев ни ку од са мог по чет ка из но си нео бич но чвр сто уве ре ње 
да ће да по ста не пи сац или – ни шта. Опр хр ве ност пи са њем, ко је сма тра 
сво јом фи зи о ло шком по тре бом, до ве ло је на кон го ди на лу та ња и скри ва ња 
(ли те рар ног и со ци јал ног) до ја сног раз от кри ва ња соп стве ног иден ти те та 
и де фи ни са ња те ме и на чи на на ко ји ће јој при сту пи ти. Ти шма се ду го по-
том и сам чу ди ко ли ко су ду бо ки би ли ко ре ни ње го вог сти да због по ре кла, 
ко ли ко су те шки и про бле ма тич ни ње го ви стра хо ви уса ђе ни још у де тињ ству, 
кад их се тек са да, као већ зрео чо век, успе ва осло бо ди ти. Сва раз ми шља ња 
о по ре клу, по ро ди ци, од ра ста њу у је вреј ској за јед ни ци, о скри ва њу и бе жа-
њу од сво јих ко ре на, до би ја ју сво ју те мељ ну ела бо ра ци ју на стра ни ца ма 
днев ни ка. Ау тор је у при сту пу про бле му исти но љу бив, ана ли ти чан, али и 
не ми ло ср дан, не са мо ка да раз ми шља о сре ди ни ко јој при па да, већ и о се би 
са мом. Раз от кри ва ње соп стве не лич но сти за Ти шму је пло до но сно, јер му 
је ко нач но од ре ди ло те му ко јом ће се ба ви ти, аи и раз ја сни ло соп стве не 
по ступ ке и соп стве ну ком плек сну при ро ду ко ја му ни је до зво ља ва ла да се 
са не чим до кра ја са жи ви или не где у пот пу но сти при па да.

Не цен зу ри са но са мо пре и спи ти ва ње пред очи ма јав но сти на стра ни ца-
ма Днев ни ка, у чи ју се исти ни тост не рет ко и сум ња, јер ау тор не ште ди ни 
се бе ни сво ју око ли ну, ни је са мо се би свр ха, он же ли да до ђе до крај њих 
кон се квен ци, до исти не ко ја је при мат и да ви ди шта ће би ти ка да се та ко 
исти нит, ого љен, при ка же јав но сти. Исти прин цип за др жа ва у сво јим де ли ма 
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во ђен ду бо ким уве ре њем да ли те ра ту ра мо ра да тра жи са мо исти ну, да 
отри ва и оцр та ва зло, јер га са мо умет ност мо же раз об ли чи ти. У про тив ном, 
иг но ри са ње или гу ше ње исти не, са мо пот пи ру је зло и да је му про стор да се, 
у од ре ђе ном тре нут ку, по но во раз го ро па ди. Те жња ка исти ни том при ка зи-
ва њу жи во та и свест о уло зи ко ју ли те ра ту ра има у по сле рат ном вре ме ну 
(на кон хо ло ка у ста ко ји се по сма тра као пре лом на тач ка) ау тор је де фи ни сао 
у не кон вен ци о нал ном ау то по е тич ком тек сту Не на пи са на при ча у ко јем об ја-
шња ва свој од нос пре ма жи во ту, по ре клу, је вреј ству, књи жев но сти, где се књи-
жев но ства ра ње од ре ђу је као сво је вр сно вра ћа ње ду га, као оба ве за ко ју 
ау тор, као са ве стан и од го во ран по је ди нац осе ћа. Сва прет ход на на ве де на 
раз ми шља ња во де ка пр о бле ма ти зо ва њу уло ге књи жев но сти у до га ђа ји ма 
о ко ји ма ау тор нај ви ше го во ри, а ко ји су се од и гра ли пред очи ма јав но сти. 
Ти шма овом пи та њу при сту па са ве сно и у са мим ро ма ни ма, све стан чи ње-
ни це да ли те ра ту ра ни је мо гла да пред у пре ди зло ко је се до го ди ло, сто га 
да ље ис пи ту је ње ну уло гу у пост тра у мат ском про це су.

Ве ли ки по кло ни ци књи ге, ју на ци ро ма на Упо тре ба чо ве ка, Ми лин ко 
Бо жић и Ро берт Кро нер, ис ка зу ју пу но по ве ре ње у пи са ну реч не сум ња ју ћи 
у свр сис ход ност ли те ра ту ре ни у тре ну ци ма ка да се она по ка зу је не моћ ном 
у вре ме ну ко јим до ми ни ра зло. Те шка сен ка хо ло ка у ста ко ја се над ви ја над 
вре ме ном на кон Дру гог свет ског ра та озна ча ва це зу ру по сле ко је ни је мо гу ће 
пи са ти, али ни чи та ти књи жев ност на исти на чин. „На су прот ове не мо гућ-
но сти, сто ји огро ман етич ки зах тев да се све до чи о том до га ђа ју, ко ји, ка ко 
су мно ги твр ди ли, из ми че би ло ка квом пред ста вља њу, све до че њу, чак и са мом 
је зи ку“ (кујунџић 2011: 115). Из ми че чо ве ко вој спо соб но сти да го во ри о 
исто ри ји ужа са по во дом ко је се про бле ма ти зу ју сва на че ла на ко ји ма је свет 
по чи вао, сма тра ју ћи их чвр стим и не по ко ле бљи вим. Из но ва се про бле ма-
ти зу је дру штво као уре ђе на за јед ни ца, по сто ја ње ре да и сми сла, као и пи та-
ње прав де, јер су то ком ра та по ни ште ни, пре ко но ћи су по ста ли не ва же ћи. 
Зна ње, обра зо ва ње, ред и ди сци пли на, ко ју су учи ли из књи га, ни су по мо гли 
Бо жи ћу и Кро не ру да се при пре ме за на до ла зе ће до га ђа је, ни су им по мо гли 
ни да их бо ље раз у ме ју, па ни да са чу ва ју жи ву гла ву на ра ме ни ма. Оста ли 
са за не ме ли пред стра хот ним до га ђа ји ма ко ји су се пред њи хо вим очи ма 
од ви ја ли, ве ру ју ћи све вре ме у по бе ду ума над без у мљем. Сто га, Ти шма у 
сво јим де ли ма ре кон стру и ше све до га ђа је, ожи вља ва их ве ри стич ки у све-
сти чи та ла ца, отре жњу ју ћи од би ло ка кве илу зи је и бра не ћи од oправдања. 
Уз ис ти ца ње го ле чи ње ни це да уте хе не ма, умет ност са мо мо же да тра га за 
исти ном, и њу као та кву, ого ље ну и стра шну, го то во не при хва тљи ву, из но-
ва ну ди на увид чи та о ци ма. 

Ти шма је пи сац ко ји не из ми шља, у ње го ву се искре ност не сум ња и 
та ко је од са мих књи жев них по че та ка, од Иби ки не ку ће, пре ко зби р ке На
си ље где су при че за сно ва не на ау тен тич ним суд ским про це си ма ко ји ма је 
ау тор при су ство вао, па све до ро ма на Књи га о Бла му, Ве ре и за ве ре, Упо тре
ба чо ве ка, Ка по ко ји, при по ве да ју ћи о ег зе ку ци ја ма, про го ни ма, ло го ри ма, 
ра ци ја ма, из но се го лу исти ну на увид чи та о ци ма, оним спрем ним да се са 



њом су о че. Гро зо те о ко ји ма Ти шма при ча не ма ју ни шта ин сце ни ра но. За 
Ти шму, чо век је звер спрем на на све. Сто га, као до бар по зна ва лац људ ске 
пси хо ло ги је, при ка зу је дра му чо ве ко ве уну тра шњо сти ста вља ју ћи ак це нат 
и на стра дал нич ку и на ру ши лач ку стра ну при ро де. Ау тор ис ти че зло јер 
је оно чи ње ни ца, увек при сут на опа сност, ма ње или ви ше ак тив на, у ра ту 
осло бо ђе на, сто га и нај о чи глед ни ја.

„Рат уки да нор ма лан по ре дак све та и до екс тре ма до во ди сва ки ата ви зам 
у чо ве ку, ого ља ва ње го ву при ро ду и љу шти са ње све сло је ве ци ви ли за циј-
ске кул ту ре“ (ПанТић 2003:13). Алек сан дар Ти шма ода би ра да за бе ле жи 
упра во тај тре ну так пре тво рен у веч ност, исти ни ти ји од би ло ког дру гог, 
на гла ша ва и ис ти че све оно не ху ма но, жи во тињ ско, из о па че но у чо ве ку, во-
ђе но ха ла пљи вом и стра сном же љом за оп стан ком, ма кар и оним ли ше ним 
сва ког до сто јан ства. Ау тор не пре кид но под се ћа да је зло са мо део чо ве ко ве 
при ро де, и то је нео бо ри ва чи ње ни ца; са дру ге стра не, ако је људ ска при-
ро да за и ста та ква, ако је чо век вук, по сред но се пи та Ти шма, има ли жи вот 
би ло ка квог сми сла. Ан тро по ло шки пе си ми зам из ра жен кроз ег зи стен ци јал-
ну стреп њу са мо по твр ђу је не дво сми сле но опре де ље ње ау то ра за исти ни тим 
при ка зи ва њем до га ђа ја без тра га ња за из ла зом већ по ста вља њем пи та ња. 
При хва та ње људ ске при ро де као та кве до во ди у пи та ње жи вот и ње гов 
сми сао, јер ако је чи ње ни ца да је чо век зао, спре ман на све, он да за и ста жи-
ви мо у бе сми сле ном све ту у ко ме је све мо гу ће. Шта у та квом све ту зна чи 
очу ва ње го лог жи во та ли ше ног до сто јан ства и сло бо де? Ни је ли мо жда 
уми ра ње Ро бер та Кро не ра и ба ке до сто јан стве ни је од пре жи вља ва ња Ве ре? 
Па да ље, ако је чо век та кав ка кав је и свет та кав ка кав је сте, че му слу жи то 
цр но под се ћа ње, ко ја је уло га ли те ра ту ре? Уко ли ко је це ла би бли о те ка Кро-
не ро вих оста ла без чи та ла ца, да кле, без сво је пра ве свр хе, уко ли ко су ху-
ма ни стич ке иде је на ко ји ма је по чи ва ла по ни ште не, јер се све оно че му су 
књи ге учи ле по ка за ло не у по тре бљи вим, а оно што је усле ди ло про тив ре-
чи ло ње ној су шти ни, за и ста се по ста вља пи та ње ко ја је свр ха књи жев ног 
де ла и на ко ји на чин, у ко јој (аде кват ној) фор ми оно тре ба да по сто ји и да 
са гле да ва раз ме ре исто риј ске ка та стро фе ко ја се до го ди ла.

Умет ност мо же и мо ра да све до чи о про шлим вре ме ни ма во ђе на иде јом 
да при ча ње при че не сме да ста не, јер оно што ни је за пи са но, ка ко ка же 
Ђерђ Кон рад, то не по сто ји. Сто га се књи жев ност хо ло ка у ста ис трај но ба ви 
свим бол ним те ма ма: кри ви цом, на си љем, зло чи ни ма, од но сом жр тве и 
џе ла та, исти не, све до ка, из ве шта ва ња, као и уло гом умет но сти у чи та вом 
про це су, све с ци љем да се до при не се ја сни јем са гле да ва њу исти не, у кон-
тек сту уве ре ња да са мо она во ди ка осве шће њу и да се, не пре кид ним под-
се ћа њем на по чи ње не зло чи не, умак не зам ци за бо ра ва. Књи жев но ства ра ње, 
ну ди је дан вид от по ра за бо ра ву, ре пре си ји, по де ла ма, на си љу, стра да њу. 
Ну ди нам бес по штед но увид у то ка кви смо, с на дом, па ма кар и сла бом и 
на ив ном (јер је та на да већ јед ном са хра ње на у би бли о те ци Ро бер та Кро не ра), 
да сви ли те ра ни на по ри има ју сми сла. 
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Пи са ње при че, ако је и стал но под се ћа ње на чи ње ни цу о ну жно сти зла, 
то је под се ћа ње с на дом да се пи са ном реч ју ипак мо же учи ни ти ма ло ви ше 
од све до че ња. Сми сао це лог жи вот ног и при по ве дач ког по ду хва та при па да 
оним днев ним, „ма лим“ по те зи ма, сва ком на по ру чо ве ка да учи ни жи вот 
бо љим, да са чу ва до сто јан ство жи во та, не гу ју ћи ху ма ни стич ке прин ци пе 
на ко ји ма во ли мо да ве ру је мо да жи вот по чи ва.
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S u m  m a r y

In this study the re vi ew of the ge ne ral cha rac te ri stics of Alek san dar Tiš ma’s work 
is gi ven, with the fo cus on the analysis of the the mes and mo tifs of his li te rary work. In 
the no vels by Alek san dar Tiš ma do mi nant the mes are war and the de stiny of a man in the 
war, espe ci ally a Je wish man. To talk abo ut the no vels of Alek san dar Tiš ma pri ma rily 
me ans to talk abo ut the qu est for iden tity, abo ut ro o tles sness and lo ne li ness in a world 
that is per ce i ved as con stant suf fe ring, as dan ger, fe ar and se arch for a sa fe pla ce, only 
to re a li ze that such a pla ce do es not exist, The aut hor bit terly re-exa mi nes the exi sten ce 
of hu ma ni stic prin ci ples in such a world, and the ro le of li te ra tu re in the who le pro cess.
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Др Вла дан Бај че та

ОД ИСТОГ ЧИ ТА О ЦА – БО РИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ МИ ХИЗ  
КАО (ИМ ПРЕ СИ О НИ СТИЧ КИ) КРИ ТИ ЧАР∗

Рад пред ста вља по ку шај но вог те о риј ског ис пи ти ва ња књи-
жев но кри тич ке дје лат но сти Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за. Има-
ју ћи у ви ду ста тус тог кри ти ча ра у исто ри ја ма срп ске књи жев но сти, 
ко ји је по вр шна ме та кри тич ност ма хом по инер ци ји сми је шта ла у 
ру бри ку им пре си о ни стич ке кри ти ке, ја ви ла се по тре ба за фун да мен-
тал ним пре вред но ва њем ње го вог опу са. Им пре си о ни стич ки слој 
Ми хај ло ви ће ве кри ти ке сагледан је као је дан од ње них ди на мич ких 
еле ме на та, а не као (пе жо ра тив ни) кров ни име ни тељ ау то ро вог 
ана ли тич ког по ступ ка. Ње го ва кри ти ка бли жа је пој му „кри ти ке 
тран спо но ва не су бјек тив но сти“, ко ји је тер ми но ло шки уста но вио 
Зо ран Га ври ло вић.

Кључ не ри је чи: им пре си о ни стич ка кри ти ка, кри ти ка тран спо-
но ва не су бјек тив но сти, по зи ти ви зам, би о гра фи зам, екс пре сив ност.

Књи жев но кри тич ко дје ло Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа исто ри ја књи жев но-
сти опи су је и вред ну је на при лич но ујед на чен на чин.1 Углав ном се по во дом 
ње га го во ри као о по след њем, че сто и нај зре ли јем из дан ку срп ске им пре сио-
ни стич ке кри ти ке, о днев ној кри ти ци бр зог по те за, ре то рич ке брит ко сти, али 
ти ме и крат ког да ха (ПалавеСТра 2008: 501–509). Обично се каже да је то би ла 
кри ти ка по вр шних ути са ка, без ду бље ана ли зе и без ам би ци ја ка те о риј ским 
уоп шта ва њи ма, пи са на да тра је ко ли ко и ли сто ви у ко ји ма је об ја вљи ва на 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Кул ту ро ло шке књи жев не те о ри је и срп ска књи жев
на кри ти ка (178013), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 По ред дви је ка пи тал не књи жев но и сто ри о граф ске син те зе (Јо ван Де ре тић, Исто ри
ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 2004; и Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја срп ске 
књи жев не кри ти ке, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2008) у ко ји ма је на ре пре зен та ти ван на чин 
у од но су на до та да шњу ре цеп ци ју Ми хај ло ви ће ве кри ти ке при ка зан тај дио ње го вог књи-
жев ног опу са, по пис ре ле вант ни је ли те ра ту ре о Ми хај ло ви ћу као кри ти ча ру не из о став но 
би под ра зу мје вао сле де ће сту ди је и огле де: leoVac 1960; paVletić 1961; VučKoVić 1968; јере
Мић 1971; горДић 1983; кољевић 1984; егерић и Др. 2004. 



(ДереТић 2004: 1183). Ми хај ло вић je у ви ђе њу са вре ме ни ка чо вјек жи ве ри-
је чи – ви ше го вор ник не го пи сац.2 Све те тврд ње у одређеној мјери су тач не, 
али тач не ис под ни воа ко ји би за хтје ва ла ме та кри тич ка сви јест са ве ћим 
ам би ци ја ма од она квих ка кве се упра во при пи су ју Ми хај ло ви ћу. На и ме, 
Ми хај ло ви ће ва кри ти ка је сте и „им пре си о ни стич ка“ и „ле жер на“ и „ле по-
ре ка“ (ПалавеСТра 2008: 501–509), али те мељ ни је чи та ње ње го вих тек сто ва 
от кри ва да је она по ред то га и ана ли тич на и стро га и че сто мно го ду бља 
не го што то на пр ви по глед из гле да. Ми хај ло ви ће ви ту ма чи ма хом се сла жу 
око то га да је стил ње го вих тек сто ва био то ли ко су ге сти ван, „за па љив“ – од 
ког „очи бље ште“ (VučKoVić 1968: 125), да су се ње го ве кри ти ке чи та ле са 
за но сом као да је ри јеч о пра вој ли те ра ту ри.3 Ме ђу тим, чи ни се да на тај 
ње гов ква ли тет ни су оста ли иму ни ни про фе си о нал ни чи та о ци, ко ји су га 
у јед ном бро ју, и са ми по не се ни кри ти ча ре вом „на из глед не на ме тљи вом 
нон ша лан ци јом“ (иСТо), опи си ва ли опо на ша ју ћи од јек ње го вог гла са ка квим 
су га чу ли и ра зу мје ли.4 Све то су до бри раз ло зи из ко јих је Ми хај ло ви ћу 
као кри ти ча ру нео п ход но по све ти ти но ву ана ли тич ку па жњу са ци љем да се 
(пре)ис пи та и (пре)вред ну је ње гов кри тич ки по сту пак, ко ји је далеко сло же-
ни ји не го што се до са да о ње му ми сли ло и пи са ло.

Исто ри ја срп ске књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа да је у есен ци јал ном 
ви ду ши ро ко рас про стра ње ну сли ку Ми хај ло ви ће ве кри ти ке: „Ње го ви кри-

2 „Брио ње го вог го вор нич ког да ра, ко ји је, не баш рет ко, успе вао да са чу ва ин ти ми тет 
ма ле них клуп ских ра спри и им про ви за ци ја усред дво ра не ко ја под ра зу ме ва не ко ли ко сто-
ти на вр ло ан га жо ва них слу ша ла ца, тај да кле ква ли фи ка тив нај пре суд ни јег и де ци ди ра но 
су ве ре ног ње го вог та лен та, остао је, ме ђу тим, у ве ли кој ве ћи ни при ме ра, и кон фрон ти ран 
ње го вим не ко ли ким спи са тељ ским ам би ци ја ма, и над мо ћан над па пир на тим или ма ње 
ви ше ком би на то ри ци ка би нет ских по сло ва ња на кло ње ним за ни ма њи ма ње го вим. Мо гу ли 
он да уоп ште и да у ди ле ми оста вим пр ву исти ну Ми хи зо ве ства ра лач ке при ро де што је, до-
и ста, бе сед нич ка би ла бес крај но ви ше не го што је на ме ра ва ла да бу де спи са тељ ска“ (реЂеП 
1963: 91–92).

3 „Ми хај ло ви ће ва кри ти ка ни је до не ла про ду бље не ана ли зе – то се да нас ја сно ви ди 
и зна – и, у са гла сно сти са ве ћи ном на ших кри ти ча ра, он ни је сво је пре да но сти ли те ра ту-
ри по ди зао до сте пе на те о риј ских раз ра да [...] али сво јим већ по сло вич ним сми слом за 
из раз, за бле сак ду ха ко ји осве тли пред мет из из не на да от кри ве не пер спек ти ве, био је ро ђен 
за кри ти ку да на, за онај по крет (и вез) ми сли ко ја мо три и ка зу је, об у и ма и са жи ма, пре тва-
ра ју ћи ра се ја но и ха о тич но у сре ђе но и пре глед но. Жен ски сен зи бил на, ско ро ерот ски по дат-
на, рас пе ва на и ме ка, та кри ти ка је ’игра ла’ ви ше на кар ту шар ма, из не на ђе ња, фран цу ске 
до па дљи во сти, не го на кар ту сту ди о зног, озбиљ ног и ду бин ског ’од ро ња ва ња бре го ва’“ (еге
рић 2004: 184).

4 У по је ди ним ре цен зи ја ма Ми хај ло ви ће вих књи га очи гле дан је на пор при ка зи ва ча 
да се сли ко ви тим го во ром бо га тим ме та фо рич ким обр ти ма при бли же ње го вој пре по зна тљи-
вој ре че ни ци: „Ње го ва реч је па ра ла до кра ја. Ње го во пе ро је го ни ло до ру ба. Бо ри слав Ми хај-
ло вић ни је имао вре ме на да бу де са њар или коц кар са гор ко сте че ним ду ка ти ма до ма ће књи ге 
као што ни је имао ми ра да ра ста вља на тан ка влак на то ли ке на ше пре ђе ме ђу рат не и по сле-
рат не. Јер све ви де ти, сву да ра до зна ло пру жи ти ру ку, ку ца ти све вр сте ме та ла и не ме та ла, 
био је и те ка кав цр нач ки, над ни чар ски по сао са ко јег је Ми хај ло вић по след њи од ла зио“ 
(Мирковић 1957: 6).
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тич ки при ка зи, ду хо ви то пи са ни, про ниц љи ви, али без си сте мат ске ана ли-
зе, де ло ва ли су из ван ред но у вре ме ну ка да су се по ја ви ли. По сре ди је по-
лет на кри тич ко-жур на ли стич ка реч на дах ну та тре нут ком и огра ни че на 
њи ме. У кри тич ком вред но ва њу од ба ци вао је из ванк њи жев на, праг ма тич ка 
ме ри ла и осла њао се на вла сти то естет ско осе ћа ње. По бор ник но вог и мо дер-
ног, он је по ка зи вао осе ћа ње и за вред но сти књи жев не тра ди ци је. Ње го ва 
кри тич ка реч вла да ла је у пр вој по ло ви ни 50-их го ди на“ (ДереТић 2004: 1183). 
У пр вом ди је лу ис ка за Де ре тић ин си сти ра на вре мен ској ли ми ти ра но сти 
Ми хај ло ви ће вих књи жев но кри тич ких тек сто ва, пре не бре га ва ју ћи зна тан 
дио ње го вог опу са на ста лог у окол но сти ма ре лак си ра ни јим од жур на ли стич-
ке убр за но сти. Осим кра ћих тек сто ва, пи са них нај ви ше за НИН пе де се тих 
го ди на, ме ђу ко ји ма не ки и да ље по сје ду ју књи жев но и сто риј ску ре ле вант-
ност и као до ку мен ти књи жев ног жи во та и по сво јој кри тич кој ау тен тич но сти 
(Књи жев ни раз го во ри, или Јед на па ра ле ла: Вас ко По па – Ми о драг Па вло вић), 
Ми хај ло вић је у раз ли чи тим при ли ка ма пи сао ду же огле де о срп ским пи сци-
ма и пје сни ци ма, ста ју ћи по до ме ти ма ра ме уз ра ме са нај из ра зи ти јим пред-
став ни ци ма срп ске есе ји сти ке (Чи та ју ћи Про кле ту авли ју или оглед о На ста-
си је ви ћу). То је упра во је дан од узро ка пре вла сти сте рео тип ног схва та ња 
Ми хај ло ви ће ве кри ти ке: она се у ве ли ком бро ју слу ча је ва ре ду ку је на пи шче-
ву днев но кри тич ку ак тив ност. Сре ди шњу фа зу Ми хај ло ви ће вог ра да у пр вој 
по сле рат ној де це ни ји пре те жно чи ни ње гов ан га жман у те ку ћој кри ти ци, 
али то ком до ла зе ћих го ди на он се све ви ше окре ће есе ји стич кој фор ми, као 
флек си бил ни јем окви ру за те мељ ни ја кри тич ка ис пи ти ва ња књи жев них по-
ја ва, на зна че на у ње го вим но вин ским на пи си ма. Тек на кон кри тич ко-те о риј-
ског про ми шља ња Ми хај ло ви ће вих тек сто ва у цје ло куп ном ра спо ну, од жур-
на ли стич ко-кри тич ких ски ца до про дор ни јих есе ји стич ких ела бо ра ци ја, 
мо же се го во ри ти о пра вој при ро ди ње го вог књи жев но кри тич ког по ступ ка.

У Исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке Пре дра га Па ла ве стре Ми хај-
ло вић ди је ли ин ди ка тив но на сло вље но по гла вље Су мрак ау то ри те та са 
дру гим зна чај ним кри ти ча рем Зо ра ном Ми ши ћем. До след но сво јој књи-
жев но и сто ри о граф ској ме то до ло ги ји с раз ло гом прет по ста вља ју ћи као јед но 
од сре ди шњих пи та ња дру штве но-кул тур ни од јек (књи жев не) иде о ло ги је 
по је ди них пи са ца-кри ти ча ра, Па ла ве стра у Ми хај ло ви ћу ви ди по след њу 
по сле рат ну ка ри ку са по ра же ном гра ђан ском кул ту ром на ко ју се на до ве зао 
као ’кри јум чар’ су бјек ти ви зма не за ви сног књи жев ног ко мен та то ра: „Ка да 
се он по ја вио, гра ђан ска кул ту ра се по вла чи ла пред на ле том то та ли та ри зма. 
Све глав не осо би не ве ли ких кри ти ча ра – оштро ум ност и про ниц љи вост ја ке 
лич но сти, до бар укус, си гу ран сми сао за књи жев ност, мо рал на енер ги ја, 
ве ра у реч и жу стар ре то рич ки дар – у Ми хи зо во вре ме би ле су угро же не 
про ва лом ко лек тив не све сти, иде о ло ги јом оп штих ме ри ла, уку сом осред њо-
сти, ути ли та ри зма и ди дак тич но сти. Спу та на лич ност ута па ла се у про сеч-
но сти. Гра ђан ска кул ту ра за сно ва на на са мо све сти и лич но сти ус пра вље ног 
по је дин ца, по вла чи ла се пред ре во лу ци о нар ном кул ту ром, ко ја је при зна ва ла 
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са мо ко лек тив ни мо рал ма се, ве ли ка кре та ња без и ме них мра ва и осор ну ис-
кљу чи вост по бед нич ке ве ре“ (ПалавеСТра 2008: 502). Ми хај ло ви ћев ин ди-
ви ду а ли зам, ње гов на ступ ван гру па ци ја тзв. мо дер ни ста и ре а ли ста, чи је 
про тив реч но сти је у мно го ме на сто јао да из ми ри – ње гов су бјек ти ви зам као 
имли цит ни от пор вла да ју ћем ко лек ти ви зму чи нио га је истин ски апарт ном 
фи гу ром књи жев не кри ти ке пе де се тих го ди на.5 Ње гов зна чај ис по ља ва се, 
да кле, у на по ру ус по ста вља ња рав но те же ме ђу ди хо то ми ја ма ство ре ним не 
са мо на ди ја хро ниј ској, већ и у син хро ниј ској рав ни срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре. Дра стич ни рез са на сле ђем гра ђан ског дру штва, ко је је ње го ва ло 
кул тур не стан дар де за сно ва не на по све дру га чи јим па ра ме три ма, на ро чи то 
у књи жев но сти, Ми хај ло вић је пре мо стио оста вља ју ћи до ла зе ћим кри ти-
ча ри ма отво рен пут ка ври јед но сти ма јед не не ми ло срд но и по губ но от пи-
са не тра ди ци је. Дру га ње го ва за слу га сто га је у чу ва њу кон ти ну и те та са 
ви со ким до ме ти ма срп ске књи жев не кри ти ке, оства ре ним у пр вој по ло ви ни 
два де се тог ви је ка. Не ма ње бит но, сво јим от кло ном од сва ко вр сног екс тре-
ми зма и књи жев ног „сек та ше ња“, Ми хај ло вић је по ста вио умјет нич ки ква-
ли тет као је ди ни ври јед но сни кри те ри јум, за пре чив ши та ко при ступ идео-
ло шким ар би тра жа ма у по ље кри ти чар ског про су ђи ва ња.

У том сми слу, тре ба по ме ну ти да Ми хај ло ви ће во не сла га ње са вла да ју ћом 
иде о ло ги јом ни је екс пли ци ра но у ње го вим кри ти ка ма. Ње гов ан ти ко му ни зам, 
од но сно ан ти со ци ја ли зам, тек на кнад но фор му ли са ни у Ау то би о гра фи ји – о 
дру ги ма и у Ка зи ва њи ма и ука зи ва њи ма, мо гу би ти пред мет ана ли зе из ван 
ме та кри тич ког хо ри зон та са књи жев но и сто ри о граф ским усмје ре њем, ка кво 
ова сту ди ја пре вас ход но на сто ји ус по ста ви ти. Ме ђу тим, осим што је и сво ју 
(кон тра)иде о ло ги ју ра зум но од ба ци вао као стра но ти је ло књи жев но кри тич-
ког ми шље ња уте ме ље ног на есте тич ким осно ва ма, Ми хај ло вић је у сво јим 
кри ти ка ма са из вје сним сте пе ном ау то цен зу ре го во рио о пи та њи ма др жа ним 
на днев ном ре ду ак ту ел ног иде о ло шког обра сца. С ону стра ну на мје ре да се 
етич ки оцје њу ју кри ти ча ре ви по ступ ци, или да се про тре са мит о ње го вом 
на вод ном ди си дент ству, од но сно кет ма ну, то ком ана ли зе дје ли мич но ће се 
до ти ца ти од ре ђе на пи та ња ве за на за од нос књи жев но сти и иде о ло ги је, уви-
јек спе ци фич но пре пле те на у по љу књи жев не кри ти ке.

Им пре си о ни стич ком кри ти ком у књи жев но и сто риј ском зна че њу те 
ри је чи озна ча ва се при ступ књи жев но сти раз ви јен у Фран цу ској с кра ја 

5 Та по зи ци ја обез би је ди ла му је ши рок углед у он да шњој књи жев но сти и кул ту ри, 
о че му рје чи то го во ри оцје на хр ват ског кри ти ча ра Влат ка Па вле ти ћа, ко ји је са пе ри фе ри-
је Ми хај ло ви ће вог ути ца ја мо гао ја сни је да са гле да ње го ве до ме те: „Bo ri slav Mi haj lo vić je 
na pre pad osvo jio na klo nost či ta la ca, pa ni je pre tje ra na tvrd nja, da je upra vo on bio je dan od 
naj a trak tiv ni jih knji žev nih po ja va u po sli je rat nom Be o gra du, za slu žan i pre za slu žan za utje caj nost 
i au to ri ta tiv nost knji žev ne ri je či iz go vo re ne u ta kvoj ži voj i plo do tvor noj sre di ni. Za to su i pi sci iz 
dru gih re pu bli ka po taj no pri želj ki va li, da Mi haj lo vi će vo bi stro kri ti čar sko oko zap ne za nji ho va 
dje la, jer im je ta ko bi la osi gu ra na za pa že nost, pa ma kar i po zlu, ma kar i po osred njo sti“ (paVletić 
1961: 100).
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де вет на е стог ви је ка, ко ји је до био на зив пре ма на сло ву књи ге ње ног уте ме-
љи ва ча и пр вог из ра зи тог пред став ни ка Жи ла Ле ме тра (1853–1914) По зо ри
шне им пре си је (1898). Пре те ча на зна че ног књи жев но кри тич ког ме то да је Шарл 
Оги стен Сент-Бев (1804–1869), пи сац Књи жев них пор тре та (1829–1869), 
ко га је сам Ми хај ло вић сма трао сво јим узо ром.6 Су шти ну им пре си о ни стич ке 
ме то де у ефек тан па ра докс са жео је ве ли ки срп ски кри ти чар Јо ван Скер лић, 
за пи сав ши да је ње но је ди но на че ло не при зна ва ти ни ка ква на че ла (Скерлић 
1977: 50). То на че ло без на че ла при је све га се од но си на ан ти по зи ти ви стич-
ки, ан ти дог ма тски став кри ти ча ра-им пре си о ни сте, ко ји прет по ста вља да 
објек тив на кри ти ка не по сто ји као што не по сто ји објек тив на умјет ност. Кри-
ти чар на пр во мје сто ста вља свој ути сак о дје лу, сво ју им пре си ју, на на чин 
ка ко је то ду хо ви то из ра зио Ана тол Франс, још је дан зна чај ни ау тор им пре-
си о ни стич ког усмје ре ња: „Го спо до, ја хо ћу да вам го во рим о се би по во дом 
Шек спи ра, по во дом Ра си на, Па ска ла или Ге теа. То је при лич но згод на при-
ли ка“ (иСТо 1951).

Ути цај фран цу ске им пре си о ни стич ке кри ти ке за сту пљен је и у дру гим 
кул ту ра ма та да шње епо хе, али и ка сни јих вре ме на у ко ји ма је на сле ђе та-
квог књи жев но кри тич ког ми шље ња ба шти ње но кроз сва ки сло бод ни ји 
при ступ пи са њу о књи жев но сти, са лич ношћу кри ти ча ра у пр вом плану; а, 
та ко ђе, у кри тич ком от по ру од ’на уч но сти’, на ста лом као ре ак ци ја на хи-
пер тро фи ју те о риј ских си сте ма у окви ру на у ке о књи жев но сти и књи жев не 
кри ти ке два де се тог ви је ка. Тај от пор при мје тан је и у Ми хај ло ви ће вим тек-
сто ви ма.

Ис так ну ти кри ти чар ски ин ди ви ду а ли зам, ко ји ства ра ути сак еми нент-
но им пре си о ни стич ке кри ти ке, код Ми хај ло ви ћа је не у пи тан. Ми хај ло вић је 
не ри јет ко и по ла зио од вла сти тих им пре си ја, или се њи ма у раз ли чи те кри-
ти чар ске свр хе слу жио. Ипак, бит но је на гла си ти да су те им пре си је нај че шће 
са мо под ло га до ла зе ћој ана ли зи. Дој му о им пре си о ни стич кој кри ти ци под јед-
на ко до при но си спо ља шњи об лик Ми хај ло ви ће вих тек сто ва, оли чен у њи-
хо вој упа дљи вој стил ској мар ки ра но сти, ко ја тим ’ли те рар ним’ ка рак те ром 
чи ни да се бу ду до жи вље ни као би ље шке са кри ти ча ре вих ’нео ба ве зних шет-
њи’ кроз ана ли зи ра но дје ло. Па ра док сал но, не ко ли ко из ра зи тих при мје ра 
по ка за ће да, за пра во, обич но ни је ри јеч о им пре си о ни зму, већ о на гла ше ној 
екс пре сив но сти – на прег ну том из ра зу иза ко га се кри је ин тер пре та ци ја.7

6   Је сте ли чи та ли Сент-Бе ва?, Ау то би о гра фи ја – о дру ги ма II, 117–118.
7 Па вле Зо рић је у ви ше на вра та про бле ма ти зо вао увре же ну пред ра су ду о ти пу Ми-

хај ло ви ће ве кри ти ке. У јед ној ре пор та жи са про мо ци је књи ге Пор тре ти чи та мо ње гов 
лу цид ни ко мен тар: „U svom krat kom, ali pri me re nom iz la ga nju, Pаvle Zo rić se osvr nuo ta ko đe 
na ne ke ras pro stra nje ne pred ra su de ve za ne za Mi hi zov kri ti čar ski rad. O Mi hi zo voj kri ti ci se 
go vo ri kao imre si o ni stič koj, če mu i on sam do pri no si, pa se ta ko po ku ša va da ona bu de ski nu ta sa 
dnev nog re da. Im pre si o ni stič ki je sa mo je dan od kri tič kih me to da, ni naj bo lji ni naj go ri. Kod 
Mi hi za na la zi mo i bi o graf ski, i so ci o loš ki, i mno ge dru ge. Ot kri va mo za pra vo i sjaj nog kri ti ča ra, 
jer je u pi ta nju ve o ma kre a ti van duh ko ji se slo bod no slu ži svim me to da ma. On kom bi nu je ele men te. 
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Од мах тре ба скре ну ти па жњу на дру гу зна чај ну ком по нен ту Ми хај ло-
ви ће ве кри ти ке, ко ја јој при ба вља сна жни ји ана ли тич ки по тен ци јал не го 
што се вје ру је да га ’ства ра лач ко-кри тич ки’ ме тод по сје ду је. То је кри ти ча-
ре ва стал но ак тив на сви јест о књи жев но и сто риј ском кон тек сту. Ми хај ло вић 
је у сво јим кри ти ка ма дје ли мич но им пре си о ни ста, још ви ше од то га ана ли-
ти чар, али он је го то во уви јек у јед ној мје ри књи жев ни исто ри чар, оно ли ко 
ко ли ко му до пу шта оквир и обим кри ти ке ка кву у да том тре нут ку пи ше. 
Ми хај ло вић се ри јет ко за др жа вао на су сре ту ’је дан на је дан’ са књи гом за-
те че ном у ње го вом фо ку су, већ је не пре ста но тра гао за ве за ма са књи жев ном 
про шло шћу на ци о нал не и свјет ске књи жев но сти. Ис та ћи но ви ну не ког дје-
ла, ње гов ис ко рак у од но су на исто риј ски и књи жев ни кон текст, за Ми хај-
ло ви ћа је зна чи ло да се тај кон текст оцр та, а не да се оста ви у ап стракт ном 
про сто ру под ра зу ми је ва ју ћег кри ти ча ре вог и чи та о че вог зна ња.8

Још јед на чи ње ни ца ре ла ти ви зу је од ре ђе ње Ми хај ло ви ће ве кри ти ке 
као пре вас ход но или пре те жно им пре си о ни стич ке. Прет по став ка да им-
пре си о ни стич ка кри ти ка са свим за о би ла зи дру штве ни фак тор књи жев ног 
ства ра ња не ва же ћа је у слу ча ју ње го ве књи жев но кри тич ке ме то до ло ги је.9 
Од сво јих пр вих ра до ва, по све ће них срп ском гра ђан ском пје сни штву осам-
на е стог ви је ка и Бран ку Ра ди че ви ћу, па све до по зних есеја о Ма ти ји Бећ-
ко ви ћу и Бо ри Ћо си ћу, Ми хај ло вић зна чај ну па жњу при да је со ци јал ном 
ам би јен ту на стан ка дје ла. Ин те рес ње го ве кри ти ке по све ћен дру штве ном 
кон тек сту у нај бли жој је ве зи са ње ном књи жев но и сто ри о граф ском ком по-
нен том. Осим то га, Ми хај ло вић је из ра зи то на кло њен би о гра фи зму и уви јек 
је те жио пре ла ма њу кри ти чар ске оп ти ке кроз со чи во пи шче ве би о гра фи је, 
сво де ћи у зре лој фа зи ра да са по чет ка пре тје ра но ин те ре со ва ње за жи вот не 
окол но сти на при хва тљи ву мје ру. На тај на чин он је у до бром сми слу ри је чи 
кон зер ва тив но ори јен ти сан по зи ти ви стич ки дух, ко ји сми сао дје ла тра жи 
из ме ђу пи шче ве би о гра фи је и дру штве но-исто риј ских окол но сти, ка ко је 
ви ше пу та и сам ис ти цао. И то је по след ња у ни зу не ко ли ко по ну ђе них пре-
ми са ко је уки да ју мо гућ ност да Ми хај ло ви ће ва кри ти ка бу де не дво сми сле но 
де фи ни са на као им пре си о ни стич ка, бу ду ћи да је та вр ста го во ра о књи жев-
но сти јед ним од сво јих фун да ме на та ати по зи ти ви стич ки устро је на. Ми хај ло-
вић је, за пра во, те жио пре ва зи ла же њу при вид них не ус кла ди во сти не ко ли ко 

Za tim, iz ra ža va se afo ri stič ki, sa da rom za sa že tost i sli ko vi to oce nji va nje at mos fe re i vred no sti 
de la“ (aćin 1989: 79).

8 На тој осо би ни већ је за сно ва на јед на ’апо ло ги ја’ Ми хај ло ви ће ве кри ти ке: „Али 
го то во сви Ми хај ло ви ће ви за пи си са др же и не што што се те шко да сло жи ти са им пре си о-
ни стич ким оспо ра ва њем би ло ка кве си сте ма тич но сти у при сту пу књи жев ном де лу. Са др же 
стал ну и те мељ ну за о ку пље ност исто ри јом на ци о нал не књи жев но сти и ова за о ку пље ност 
упу ћу је на за кљу чак не што озбиљ ни ји од оног ко ји би го во рио са мо о основ ној про тив реч-
но сти Ми хај ло ви ће вог при сту па“ (јереМић 1971: XI).

9 „Им пре си о ни стич ка кри ти ка, су прот но објек ти ви стич кој, пот пу но за не ма ру је дру-
штве ну ди мен зи ју књи жев них де ла; она од у ста је од кри тич ког по сла: да умет нич ке вред-
но сти учи ни дру штве ним“ (раДуловић 2012: 156).
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ана ли тич ких при сту па, из бје га ва ју ћи вје што зам ку еклек ти ци зма на на чин 
да ње го ва кри тич ка пер спек ти ва ни је би ла апри ор но по де ше на, већ ус по-
ста вља на пре ма за хтје ви ма сва ког по је ди нач ног дје ла.

Да кле, има нент на ана ли за про пу ште на кроз књи жев но и сто ри о граф ску 
ви зу ру, са под ра зу ми је ва ју ћом со ци о ло шком пер спек ти вом, осно ва је Ми хај-
ло ви ће ве кри ти ке, не уви јек упа дљи ва од пи шче ве атрак тив не екс пре сив но-
сти и при влач но сти мје сти мич них ути са ка. Сто га, да би се Ми хај ло ви ће ва 
кри ти ка пре ци зни је са гле да ла и опи са ла, нео п ход но је удио им пре си о ни зма 
од мје ри ти по сма тра ју ћи га као њен ди на мич ки еле мент, а не као кров ни 
име ни тељ јед ног сло же ни јег ин тер пре та тив ног ме то да.

Не ко ли ко ври јед них су до ва о им пре си о ни стич кој кри ти ци, ко ри сних 
за ду бље ра зу мје ва ње Ми хај ло ви ће вог кри тич ког ме то да, по ну дио је Зо ран 
Га ври ло вић у сво јој те о риј ској рас пра ви О кри ти ци. Га ври ло вић је ука зао на 
бит не прет по став ке књи жев но кри тич ког чи на по се би, а то је при је све га 
њен по ла зи шни од нос пре ма са мом дје лу: „Ako im pre si o ni zam pri pa da ’pred-
na uč nom do bu’ ka ko to oho lo is ti ču po klo ni ci ra ci o nal nih kri te ri ju ma, šta se 
mo že uči ni ti sa kri ti kom ko ja i kad raš čla ni de lo na sa stav ne me ha ni zme, još uvek 
ne mo že do kra ja da ka že zaš to i zbog če ga i u ko joj me ri to de lo pri pa da sve tu 
le po te? I obr nu to: ako je svet le po te ne iz re civ pa mu se kri ti ka pri bli ža va sa mo kroz 
sop stve ni do ži vljaj ko ji kon ge ni jal no tre ba da pred sta vi umet nič ko de lo, kao što 
mi sle svi sa nja ri, šta će mo sa ima nent nim za ko ni ma tog bes kraj nog ni za ob li ka 
ko je čo vek stva ra a mi ga na zi va mo umet noš ću? Ili: ho će li nam po lo žaj kri ti ke 
bi ti neš to ja sni ji i od re đe ni ji ako kon sta tu je mo da ve ro vat na ide al na mo guć nost 
le ži u sin te zi oba ova shva ta nja“ (GaVriloVić 1975: 5–6). Га ври ло вић уви ђа да 
ис кљу чи вост у кри тич ком при сту пу дје ло оста вља са гле да но са мо из јед не 
пер спек ти ве, што по се би уки да об у хват ност ана ли тич ког по сре до ва ња. Бу-
ду ћи да умјет нич ко дје ло по сто ји као ор га ни зо ва на струк ту ра, али ни ка да 
је ди но као та кво, већ са чи та вим и не ма ње бит ним сег мен том струк ту рал-
но нео д ре ди вих еле ме на та, ин те ре со ва ње за тек је дан од ње го вих аспе ка та 
во ди ре дук ци о ни зму чи ји ће ка рак тер де тер ми ни са ти кри ти ча ре ва на кло-
ност не ком од вје ро ва ња: да је пра ви пут „објек тив на“ ана ли за композиције 
дје ла, од но сно „су бјек тив ни“ при лаз ње го вим са др жа ји ма. Уко ли ко је мо гу-
ће из ми ре ње тих крај но сти, прет по став ка је да би се њи ме кри ти ка при бли жи-
ла свом иде а лу, ако не и су шти ни – да што пот пу ни је осви је тли ме ђу за ви-
сност ’ста тич ких’ и ’ди на мич ких’ еле ме на та оног што се означава појмом 
’умјет нич ко’. На до ве зу ју ћи на то иде ју „da i u im pre si o ni sta – kod onih kri ti-
ča ra ko ji su bi li čvr sto ube đe ni da je osnov ni po stu pak i osnov ni smi sao kri ti ke u 
pre vo đe nju uti sa ka pri mlje nih od knji žev nog de la – da i kod njih, kad su pra vi i 
au ten tič ni, po sto ji je dan te o rij ski stav“ и да се он „ve zu je za ono što smo na zva li 
su bjek tiv nim, od no sno za ono što je u de lu ma nje pod lo žno objek tiv nim ana li za ma, 
ali ne sum nji vo zna či od re đe ni od nos pre ma umet no sti, pret po stav ku sa ko je se 
po la zi, da bi se po tom ob ja sni lo ili do ča ra lo ono što le ži u pri ro di knji žev nog de la“ 
(иСТо 122‒123), Га ври ло вић је утвр дио да ау тен тич на кри тич ка су бјек тив ност 
им пре си о ни стич ког усмје ре ња по сје ду је сво ју те о риј ску уте ме ље ност, у 
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то ме што свје сно ми мо и ла зи пут објек тив не ана ли тич но сти, кон цен три шу ћи 
се на ње ним ци ље ви ма не под ло жне еле мен те књи жев ног дје ла. Са гле да на 
из угла тих те о риј ских по став ки, Ми хај ло ви ће ва кри ти ка 1. не мо же се при-
хва ти ти као ис кљу чи во им пре си о ни стич ка, с об зи ром на то да ње ни до ме ти 
под ра зу ми је ва ју и објек тив но са гле ди ве аспек те дје ла; 2. ње на им пре си о ни-
стич ка ком по нен та из раз је од ре ђе ног ста ва пре ма књи жев ном тек сту, ко ји 
ка рак те ри ше те о риј ски при хва тљив кри ти чар ски со лип си зам. По гре шно 
схва та ње Ми хај ло ви ће ве кри ти ке по сле ди ца је по вр шног ра зу ми је ва ња са мог 
кон цеп та им пре си о ни стич ке кри ти ке.10

Не тек из по тре бе да се по сва ку ци је ну и на ра чун кон форм но сти ма њег 
от по ра урав но те жу ју су прот но сти књи жев но кри тич ког ми шље ња и ам би-
ци ја по је ди них при сту па, већ са сви је шћу о не ми нов но ди ја лек тич ком од-
но су ме ђу опо зит ним ста ја ли шти ма у тој сфе ри, Га ври ло вић је обра зло жио 
кри тич ки мо дел име но ван син таг мом тран спо но ва на су бјек тив ност. Нај-
у про шће ни је ре че но, би ло би то дво смјер но ме то до ло шко про жи ма ње из-
ме ђу по ло ва кри ти ча ре вог ути ска и ње го ве те жње ка ана ли тич кој објек тив-
но сти. То је, пре ма Га ври ло ви ћу, обра зац оп ти мал ног књи жев но кри тич ког 
по сма тра ња: „[...] tran spo no va na su bjek tiv nost zna či baš po stu pak, onaj ne iz be žni 
hod kri tič kog su đe nja ko ji ide od pr vog ta la so vog do di ra, od pr vog emo ci o nal nog 
kon tak ta sa umet nič kim de lom, do svo đe nja i objek ti vi sa nja tog emo ci o nal nog 
do di ra na in te lek tu al nu ap strak ci ju, ili kri tič ki sud, ana li zu, od no sno na raz la ga-
nje tih pr vih do di ra. Oči gled no je da je put kri ti ke ve o ma slo žen, jer ide od do-
ži vlja ja ka ra ci o nal nom za ključ ku i taj ra ci o nal ni za klju čak je, ne mi nov no, ve zan 
za pr vo rod ni do ži vljaj“ (GaVriloVić 1977: 122). Овај на вод мо гао би при лич но 
пре ци зно опи са ти и Ми хај ло ви ћев кри тич ки по сту пак, уз под ра зу ми је ва-
ју ћи ре дук циони зам стро ге ка те го ри за ци је. У пој мов но-тер ми но ло шком 
ни зу им пре си ја – тран спо но ва на су бјек тив ност – објек тив но сти кри тич
ких су до ва, Ми хај ло ви ће ве кри ти ке пре те жним сво јим бро јем ула зе у до мен 
сре ди шње ка те го ри је, ко ја би се из раз ло га ин хе рент не ам би ва лент но сти 
да ла пред ста ви ти као кри ти ка су бјек тив не објек тив но сти или објек тив не 
су бјек тив но сти. Та ам би ва лен ци ја Ми хај ло ви ће вог књи жев но кри тич ког 
по ступ ка пот пу ни је ће се пре до чи ти кроз ана ли зу кон крет них при мје ра.

Збир ка Ми хај ло ви ће вих но вин ских кри ти ка Од истог чи та о ца (1956) 
ау тор ски је из бор тек сто ва из нај плод ни је фа зе ње го вог кри ти чар ског ра да.11 

10 И Сре тен Ма рић је у свом зна ме ни том огле ду О критици ука зао на нео п ход ност 
па жљи ви јег ме та кри тич ког од мје ра ва ња ка да је о ’су бјек тив ној’ кри ти ци ри јеч, с об зи ром 
на то да је ре зул та те та квог ми шље ња мо гу ће под вр га ва ти ’објек тив ној’ оцје ни: „Ни је 
сва ко пре пу шта ње вла сти том су ду про из вољ ност, а не ки пут је то и нај ве ћа од го вор ност, 
објек тив но пу но ва жна, тим пре што има ме то де да се про ве ри ње го ва ре ле вант но објек-
тив на ва жност или бар при хва тљи вост: кон крет ност ин тер пре та ци је це ли не, струк ту рал на 
нео п ход ност, итд.“ (Марић 2008: 18).

11 Ра зло жно су прет по ста вље ни мо гу ћи ау то ро ви мо ти ви у из бо ру на сло ва књи ге: 
„Ni je is klju če no da je Mi hiz, kao čo vjek od ina ta i maj stor efekt nih obra ta, sko vao na slov kao 
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Сре ди на пе де се тих го ди на два де се тог ви је ка, као злат но до ба та да шње ју-
го сло вен ске про зе, отво ри ла је да ро ви том кри ти ча ру про стор да ис по љи 
уми је ће тек на го вје ште но не то ли ко си гур ним, али са мо у вје ре ним ко ра ци-
ма сво је пр ве књи ге.12 Де це ни ја у ко јој су ме ђу ре пу блич ке књи жев не ве зе 
у Ју го сла ви ји мо жда у свом зе ни ту, је дан је од раз ло га из ко јег је зна тан број 
Ми хај ло ви ће вих за пи са по све ћен не са мо срп ским, већ и сло ве нач ким, хр ват-
ским и ма ке дон ским пи сци ма (Јо сип Вид мар, А. Г. Ма тош, Ран ко Ма рин ко вић, 
Пе тар Ше ге дин, Вје ко слав Ка леб, Иван Дон че вић, Мир ко Бо жић, Ер вин 
Шин ко и Слав ко Ја нев ски). Во лу ми но зни пре сјек Ми хај ло ви ће ве кри ти чар-
ске дје лат но сти кроз пе де сет и два на пи са пр во бит но об ја вље на пре те жно 
у НИНу, а за тим и у Књи жев ним но ви на ма, Но вој ми сли, Ле то пи су Ма ти
це срп ске, као и у пред го во ри ма по је ди них књи га ко је је Ми хај ло вић у том 
пе ри о ду при ре дио, го во ре о ње го вом ин тен зив ном при су ству у та да шњем 
књи жев ном жи во ту. Бу ду ћи да је од укуп ног бро ја тек сто ва све га три на ест 
по све ће но по е зи ји, од че га је дан ан то ло ги ји гра ђан ског пје сни штва, а њих 
шест пје сни ци ма из та да већ бли же или да ље исто ри је срп ске књи жев но сти, 
по твр ђу је се да је Ми хај ло вић пре вас ход но кри ти чар про зе.

Пре о вла ђу ју ће ми шље ње о Ми хај ло ви ћу као кри ти ча ру пре вас ход но 
им пре си о ни стич ког усмје ре ња, па след стве но то ме по вр шне ана ли тич но сти, 
по ка за ће на глав ном кор пу су ње го вих но вин ских кри ти ка сво ју упит ност. 
Ми мо на сто ја ња да се по сва ку ци је ну ба ци дру га чи ји, или по све нов по глед 
на Ми хај ло ви ће ву књи жев но кри тич ку дје лат ност, још јед ном тре ба на гла-
си ти да је Ми хај ло вић био кри ти чар ко ји се слу жио по ступ ци ма им пре сио-
ни стич ке кри ти ке. Он је у ана ли за ма, до спје лим до ступ ња ко ји но вин ска 
кри ти ка је ди но и до зво ља ва, до пу штао при ступ вла сти тим ути сци ма као 

iz vje sni po le mič ki re fleks na M. Ri sti ća, ko ji je jed noj svo joj knji zi sta vio na ko ri ce ’Od istog 
pi sca’!“ (paVletić 1961: 99).

12 За раз ли ку од Огле да, књи га Од истог чи та о ца на и шла је на ве ћу па жњу и по зи-
тив ни је оцје не. По себ но је ис ти ца на ли те рар на ври јед ност Ми хај ло ви ће вих тек сто ва: „Čo-
vek ni je u sta nju da se ot me jed noj mi sli ko ja se u nje mu raz vi ja od tre nut ka za vr šet ka či ta nja 
pr ve kri ti ke, pa do tre nut ka za vr šet ka knji ge – da ova knji ga i ni je zbir ka kri ti ka, već ro man o 
na šoj knji žev no sti zad njih pet go di na, ro man uz bu dljiv, tem pe ra men tan, na dah nut, ro man u ko me 
sva ka kri ti ka pred sta vlja jed no nje go vo po gla vlje“ (Vuletić 1957: 585). Уса мљен ме ђу оштри јим 
ре цен зен ти ма сто ји Ми лош И. Бан дић, али без пам флет ске за је дљи во сти, већ са ста ло же-
ним и уми је сним при го во ри ма од ре ђе ним Ми хај ло ви ће вим не до след но сти ма и ње го вом 
по вре ме но над ме ном пре зи ру пре ма стро го сти ака дем ске књи жев не кри ти ке: „Iz gle da on da 
po ma lo čud no i neo bič no kad knji žev ni kri ti čar Bo ri slav Mi haj lo vić, me đu či jim se oso be no sti ma 
i od li ka ma kri ti čar skim na la zi i te žnja ka ne is klju či vo sti i objek tiv no sti, na pi še o dru gom jed nom 
knji žev nom kri ti ča ru, Jo si pu Vid ma ru, sle de ću re če ni cu: ’Ne odu še vlja va me nje go va kri ti ka, 
ne po greš na, su va, ozbilj na i ozbilj no bez šar ma…’ Ni poš to ne uva ža va mo kri ti čar sku za dr tost i 
pe dan ti zam, ali ako je ne ki kri ti čar do sti gao to li ki ste pen pro nic lji vo sti i pra vič nog, tač nog pro-
su đi va nja da su mu ne ki, ili ve ći na, za klju ča ka i oce na ’ne po greš ni’, zar to, kad već ne mo že da 
nas, gor de i nad moć ne, odu še vi, ni je do volj no da bu de, kao iz u zet nost, kao pri lič na ret kost, ba rem 
poš to va no i ce nje no? Ne odu še vlja va nas ozbilj na kri ti ka; ka kva on da kri ti ka tre ba da nas odu še vi? 
Neo zbilj na?“ (bandić 1957: 3).
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окви ру кри тич ких раз ма тра ња; за тим као сред ству от по ра про тив ка но на 
„те о ри је и тер ми но ло ги је“ и исто та ко про тив нор ма ти ви зма по сле рат не кри-
ти ке; и, нај зад, као за ло зи за ни мљи во сти и ти ме јед ном од оправ да ња са мог 
књи жев но кри тич ког чи на.13 Уи сти ну, по је ди ни Ми хај ло ви ће ви тек сто ви у 
пу ном зна че њу из дан ци су кри тич ког им пре си о ни зма. Ме ђу тим, на ве ли ком 
бро ју при мје ра по ка за ће се ка ко Ми хај ло вић лич ни ути сак че сто ко ри сти 
са мо као по вод да скру пу ло зно и са по у зда но шћу не при сту пач ном им пре-
си о ни стич ком ме то ду озна чи по е тич ке ко ор ди на те јед ног опу са у пре ци зним 
цр та ма. Ми хај ло ви ћев ’им пре си о ни зам’ са став ни је дио ње го вих кри тич ко-
-по е тич ких ста но ви шта, по сред ством ко јих се екс пли цит но и им пли цит но 
су прот ста вио ви со ко па р но сти ’на уч не кри ти ке’, сма тра ју ћи је то ли ко ау то-
те лич ном да је сред ством по ти сну ла циљ.14 Чи тав низ ис ка за по во дом ак ту-
ел ног ста ња у та да шњој кри ти ци по ве за ће се из раз ли чи тих тек сто ва у је дин-
стве но схва та ње за да та ка и сми сла те „па рак њи жев не“ дје лат но сти, ко ја 
„са мо зва ност су ди је и на ме тљи вост бр бљив ца ис ку пљу је сна гом сво је ја сно-
ће, за ни мљи во сти и јед но став но сти“ (иСТо).

Књи га је по ди је ље на у два по гла вља: пр во но си на слов Го ди не и у 
ње му су пре те жно тек сто ви о ста ри јим пи сци ма, или, пак, тек сто ви ко ји 
сво јим ка рак те ром (као ре ци мо у слу ча ју два за пи са о Мар ку Ри сти ћу сво-
јом на гла ше ном по ле мич но шћу) од у да ра ју од до ми нант ног то на и по во да 
пи са ња тек сто ва дру ге гру пе. Дру ги дио књи ге на сло вљен Да ни, осим 
не ко ли ко из у зе та ка на оп шта ли те рар на пи та ња чи не тек сто ви у нај ве ћој 
мје ри по све ће ни по је ди ним пи сци ма, од но сно дје ли ма та да шње књи жев не 

13 Го во ре ћи о огра ни че њи ма, или, на про сто, ути ца ју кон цеп та но вин ске кри ти ке на 
об лик и до ме те Ми хај ло ви ће вих тек сто ва, ва ља ло би скре ну ти па жњу на два про ми шље на 
упо зо ре ња: „Пред зна ци те ку ће, но вин ске де лат но сти обе ле жа ва ју Ми хај ло ви ће ву кри ти ку: 
не ис цр пљу ју ћи свој сми сао и сво је до ме те у овим атри бу ти ма, она ипак оста је од ре ђе на 
њи хо вим зна че њем или бар обо је на ’пиг мен том’ њи хо ве свик ну те, не из о став не по јав но сти. 
Ме диј је по ру ка, и не што од овог мо дер ног сте ре о ти па мо ра ло би до ти ца ти и но вин ску кри-
ти ку. Ако је Ми хај ло ви ће ва кри ти ка и за ми сли ва из ван но вин ских узу са и окви ра, не спор-
но је да су управ но ви не пот цр та ле ње не вред но сти и ње не гра ни це. Као што је очи глед но 
да из ве сне ’гра ни це’ и ’сла бо сти’ овог кри ти ча ра на до буд ни књи жев ни ме то до ло зи мо гу да 
ви де кад пре ви де при ро ду, усло ве и услов но сти но вин ске кри ти ке“ (горДић 1983: 62); „Oni 
ko ji su Bo ri sla va Mi haj lo vi ća pro gla si li po da ni kom no vin ske kri ti ke ne sma tra ju da je po dan stvo 
is klju či vo prav ni od nos ko ji sa mo for mal no od re đu je čo ve kov po lo žaj u sve tu […] Nje go va reč i 
mi sao su no vin ski shva tlji vi, i sa mo uko li ko po jam ’no vin ski’ tre ba da bu de ozna ka za ja snost 
iz ra ža va nja, mo že mo Bo ri sla va Mi haj lo vi ća svr sta ti u kla su no vin skih kri ti ča ra“ (ostojić 1984).

14 „Збу ње ни мо дер ним кри тич ким ме то да ма, ко је су, на рав но, у до број ру ци са мо 
по моћ но сред ство ра су ђи ва њу и оце ни, мно ги са вре ме ни кри ти ча ри су сред ство пре тво-
ри ли у циљ. Та ко се до би ја са мо стар ма ло и пре о збиљ но на дри у че но на гва жда ње, та ко се 
кри ти ка пре тва ра у оно што она ни је, у ску че ну и на мр ште ну ди сци пли ну ко ја чи та о ца, 
свог је ди ног по тро ша ча, од би ја од чи та ња кри ти ке и од чи та ња књи га“ (МиХајловић 1994: 
104); „Сад су но ве мо де на ста ле да при ка зи вач у но ви на ма му дре те о ри је про по ве да, струк-
ту ре из ра чу на ва, ме тром оту ђе ња из ра чу на ва. Ја ипак ви ше др жим до то га да чи та о цу ка жем 
шта га у књи зи ко ју му пре по ру чу јем че ка и шта ће у њој на ћи“ (МиХајловић 1956: 297).
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про дук ци је. То је из бор Ми хај ло ви ће вих кри ти ка, ка ко би Пе тар Џа џић 
ре као „из да на у дан“, ко јом је ау тор по ку шао да по ну ди сво је ви ђе ње ре-
пре зен та тив них дје ла епо хе, а са мим тим и са чи ни вла сти ти кри ти чар ски 
ау то пор трет.15

Бо ри слав Ми хај ло вић је у сво јим тек сто ви ма по себ но ње го вао сен ти-
мент за род ну Вој во ди ну и ра до је сво ју кри ти чар ску па жњу (ма да ни шта 
ма ње при по вје дач ку скло ност у Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма) по све ћи вао 
„пре чан ским“ пи сци ма и ци је лом том кул тур ном про сто ру. На ро чи то он да 
ка да га све ча ност ју би ле ја или огра ни чен про стор но вин ског ступ ца не би 
спу та ва ли, пре пу штао се анег дот ским ре ми ни сцен ци ја ма, ко ји ма би на сто јао 
да ожи ви ско ро иш че зли ста ри сви јет свог за ви ча ја. Осим огле да о гра ђан-
ској пoeзији осам на е стог ви је ка и Бран ку Ра ди че ви ћу, у том сми слу на ро-
чи то је ин ди ка ти ван текст о Ва си Жив ко ви ћу, а за тим и тек сто ви о Зма ју, 
Ја ко ву Иг ња то ви ћу и Вељ ку Пе тро ви ћу.16

Пи шу ћи о „пан че вач ком про ти“, ка ко ће у за вр шном из бо ру сво јих 
кри ти ка пре и ме но ва ти оглед о Ва си Жив ко ви ћу, Ми хај ло вић се за те као на 
ви ше стру ко го сто љу би вом те ре ну: по ред на кло но сти за ви чај ном ам би јен ту 
и до ка за ном ин те ре со ва њу за пред бран ков ску по е зи ју, при сту пио је те ми 
пред ко јом је ње гов по не кад пре до ми нант ни би о гра фи зам про на шао сво је 
оправ да ње. Ка ко је ри јеч о пје сни ку не ве ли ких умјет нич ких до ме та, за ни-
мљи вом ви ше као по ја ви не го као ори ги нал ном ства ра о цу, Ми хај ло вић при-
по вје да ње гов жи вот та ко да се сти хо ви по ја вљу ју у свој ству илу стра ци ја 
окол но сти њи хо вог на стан ка. Ту се очи ту је још једна бит на од ли ка Ми хај-
ло ви ће ве кри ти ке, ис по ље на у ње ном из ра же но ли те ра р ном ка рак те ру.17

Та кав је и пред го вор Ди со вим иза бра ним пје сма ма. Ми хај ло вић про-
ла зи кроз Ди со ву би о гра фи ју, при по вје да ју ћи епи зо де ње го вог жи во та са 
на гла ше ном стил ски афек ти ра ном обо је но шћу: „Је дан чу де сан ’кан тар џи ја’ 
ме рио је шљи ве (не ка ко је на шао бед ну слу жби цу днев ни ча ра бе о град ске 

15 У на по ме ни су да ти кри те ри ју ми из бо ра: „Би рао сам при каз до бре књи ге за то што 
је књи га до бра, и при каз ло ше књи ге ако је она ка рак те ри стич на за на шу књи жев ност, и 
при каз осред ње књи ге ако је ка рак те ри стич на за при ка зи ва ча“ (МиХајловић 1956: 373).

16 И днев но кри тич ка ак тив но сти от кри ва ту Ми хај ло ви ће ву ’сла бост’ пре ма за ви чај-
ним пи сци ма, не ри јет ко и они ма ма њег фор ма та, ка ко и сам ис ти че: „Знам, мно ге ће ови 
сти хо ви (ко ји су то ве ћи ном са мо гра фич ким из гле дом) оста ви ти хлад ним. Али тре ба до бро 
по зна ва ти Вој во ди ну и ви ше тре ба је во ле ти, не лу до, за ви чај но, али бар ма ло, и он да ће 
Чи пли ће ва књи га пре ста ти да бу де илу стра ци ја и от кри ти сво је че сто зна чај не вред но сти.“ 
– Бог дан Чи плић: Ди вље ја то, Књи жев не но ви не, 31. VI II 1952, 3. Па ра диг ма ти чан је и на-
гла ше но по хвал ни текст о по е зи ји Жар ка Ва си ље ви ћа (Жар ко Ва си ље вић, НИН, 12. II 1956, 
9), увр штен у ко нач ни из бор кри ти ка Пор тре ти, Но лит, Бе о град, 1988, 140–144. (Пр во 
по ми ња ње Ми хај ло ви ће вих кри тич ких тек сто ва упу ћу је на њи хов ча со пи сни кон текст. 
Да љи на во ди су пре ма књи га ма Од истог чи та о ца, Пор тре ти и Ка зи ва ња и ука зи ва ња.)

17 Ли те рар на ком по нен та Ми хај ло ви ће ве кри ти ке уо че на је упра во по во дом тог тек ста: 
„Esej o Va si Živ ko vi ću naj bo lji je tekst u Mi haj lo vi će voj knji zi; to je vr sta be le tri stič kog ese ja.“ – 
Бан дић, 1957: 3.
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тро ша ри не) док је у да ма ри ма но сио јед не та на не те ра зи је сти ха, нај о се тљи-
ви је ко јим је до та да ме ре на реч у срп ској по е зи ји“ (Михајловић 1956). Књи-
жев ни на бој Ми хај ло ви ће ви хих кри ти ка у мно го ме је до при но сио њи хо вој 
атрак тив но сти. Ме ђу тим, ка ко се на овом при мје ру ја сно ви ди, он је кри ти-
ча ра во дио упа дљи вој нео д мје ре но сти ње го вих за кљу ча ка.18

У ју би лар ном тек сту О дру гој пе де се то го ди шњи ци Зма је вог жи во та 
до ла зи до из ра жа ја јед на про дук тив ни ја стра на Ми хај ло ви ће ве кри ти ке. 
Ми хај ло вић је умио да пре ци зно уо чи сте ре о тип ност оп ште при хва ће них 
књи жев них ми шље ња, је згро ви то их из вр ћу ћи на њи хо во на лич је: „Ре че но је: 
ни је био ве ли ки пе сник. Не тач но је ре че но. Ни је био ве ли ки умет ник, то да. 
Али је пе сник био огро ман, ако пе сник би ти зна чи и би ти по ја ва, би ти са вест, 
би ти по зна тост што ути че на жи вот, би ти стра жар на про ла зи ма да ни шта 
не про ми не без от кли ка и без зна ка. Ре че но је, или је бли ско на је зи ку да се 
ре че: био је ма ло гра ђа нин. Као да смо ’ве ли ко гра ђа на’ има ли на пре тек, као да 
то што је у Зма ју би ло ’ма ло’ ни је би ла по ло ви на ње го ве вред но сти“ (Исто). 
Та ква сво ја опа жа ња Ми хај ло вић је по пра ви лу уоб ли ча вао осо бе ним стил-
ским по ступ ци ма. Ње го ва син так са је (на на чин на ка ко ће се то сна жно 
ис по љи ти и у Ау то би о гра фи ји – о дру ги ма) че сто под ре ђе на за ко ни то сти ма 
го вор ног је зи ка. Ефект ном ре то рич ком ан ти те зом он те жи ства ра њу илу-
зи је усме ног из ра жа ва ња, што је јед ним ди је лом и до при ни је ло схва та њу 
ње го ве кри ти ке као им пре си о ни стич ке. Ипак, то Ми хај ло ви ће во на сто ја ње, 
пре ма на ве де ном, ни је про тив но сло же ни јем ана ли тич ком про ма тра њу, 
да ле ко из ван хо ри зон та кри тич ког им пре си о ни зма.

Сли чан при мјер на ла зи се у при ка зу Ме мо а ра Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Раз-
ви ја ју ћи по ре ђе ње ко јим же ли да ис так не ша ро лик са др жај Иг ња то ви ће вих 

18 Екла тан тан при мјер ли те ра ри за ци је би о граф ског дис кур са у Ми хај ло ви ће вој кри-
ти ци мо же се про на ћи у увод ном ди је лу тек ста Ми лош Сав ко вић Огле ди, НИН, 21. IX 1952, 
9. Ми хај ло вић ту на ка рак те ри сти чан на чин да је жи во то пис књи жев ни ка по стра да лог у 
ра ту: „Би ло му је та да че тр де сет и че ти ри го ди не. Да ли је сти гао у тим по след њим тре ну-
ци ма да ба ци по глед на сво је жич ко де тињ ство учи тељ ског си на, на глад не де чач ке го ди не 
ау стро у гар ске оку па ци је Кра гу јев ца, на бр зе по сле рат не сту ди је у ус ко ме ша ној вре ви бе-
о град ског Фи ло зоф ског фа кул те та, на јед ну вун тов ску го ди ну у Лај пци гу и пет го ди на 
па ри ске упо ред не књи жев но сти. Да ли се се тио 1928. го ди не, свог по врат ка у до мо ви ну и 
не са ло мље ног по но са гим на зи ског су плен та и про фе со ра ко ме је вра та Уни вер зи те та не-
по врат но за лу пи ла ње го ва рет ко ко ле ба на упор ност на пред ног чо ве ка ко ји не зна увек 
сво је пра во ме сто, али увек зна сво је пра ве ци ље ве. Да ли му је ка ма да ла вре ме на да се 
се ти пре пу не са ле па ри ске Сор бо не, про фе со ра Ван Ти ге на, Ва ја на и се бе ка ко бра ни сво-
ју те зу ’Ути цај фран цу ског ре а ли зма на срп ско-хр ват ски ро ман’, злат не ме да ље ’Ри ше ље’ 
ко јом га на гра ђу је Фран цу ска ака де ми ја, сво јих ре ци та тив них хо ро ва ко ји су га ста ли от-
пу шта ња из слу жбе, хи ља ду де вет сто ти на че тр де сет и пр ве, Бу ку ље, пар ти за на. Или је тог 
по след њег мо мен та са мо бле сну ла очај нич ка ми сао о нео ба вље ном по слу, о за по че тим сту-
ди ја ма, о нео бја вље ним ру ко пи си ма, о не за вр ше ном ро ма ну, из гу бље ној збир ци пе са ма, о 
два ве ли ка сан ду ка не сре ђе них хар ти ја над ко ји ма су го ди на ма до зо ре ка па ле ње го ве но ћи 
и ње го ве сна ге“ (МиХајловић 1956: 103–104).
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сје ћа ња, Ми хај ло вић опо ми ње на је дан не до ста так књи ге: „Као на не кој 
про стра ној из ло жби чи ји аран жер ни је био ве ли ки из би рач, не го тр пао на 
го ми лу оби ље сво јих успо ме на, кроз ову књи гу се мо же про ћи у шет њи, у 
лу та њу: за у ста ви ти се та мо где ша ре ни из лог при ву че, пре ско чи ти оно ме-
сто где на сла га до са де за му ти пра шња во ста кло успо ме на, где се по но во и 
по но во на и ђе на исту иде ју не ко га ко ни је баш па жљи во про чи та вао оно што 
је пре кла не об ја вио у не ком бро ју но ви на“ (иСТо 61). Ту је очи то да кри ти чар 
сна жан ак це нат ста вља на фор му ко ју ће да ти сво јим за па жа њи ма. Ми хај-
ло ви ће ва кри ти ка, да кле, ни је са мо кри ти ка им пре си је, већ у ве ли кој мје ри 
кри ти ка изразите екс пре си је – кри ти ка бри жљи во ње го ва ног из ра за. Са свим 
очи глед не осо би не јед ног дје ла, ко је се мо гу ис та ћи јед но став ни јим је зи ком 
без фи гу ра и укра са, Ми хај ло вић на зна ча ва спрет но из бје га ва ју ћи ре цен зент-
ско фра зи ра ње. Ве ћи на Ми хај ло ви ће вих тек сто ва по твр ђу је да је ње гов им пли-
цит ни кри ти чар ски став са о бра зан оном ко ји ће Пе тар Џа џић, ау тор по мно-
го че му бли зак Ми хај ло ви ћу, екс пли цит но фор му ли са ти, а то је да кри ти ка 
„мо ра би ти атрак тив на да би при ву кла чи та о ца“ (џаџић 1996: 19).19 Ме ђу-
тим, оп сед ну тост из ра жај ном ефект но шћу кат кад би Ми хај ло ви ћа по ве ла на 
стран пу ти цу кри тич ке ис пра зно сти, ка кав је слу чај у тек сту о Вељ ку Пе тро-
ви ћу. Ми хај ло вић ту ни же на сло ве ци клу са Пе тро ви ће вих пје са ма, ко ји ма би 
да ис так не ње го ве по е тич ке зна чај ке. Исти по сту пак по но ви ће у пред го во ру 
Бран ко Ћо пић у Ба шти сље зо ве бо је (1970, VI I–X VII).

Кри тич ка оцје на књи ге Пе тра Ше ге ди на Мр тво мо ре (шегеДин 1954: 
9) мо же по слу жи ти као уз о ран при мјер на ко ји на чин Ми хај ло вић сво ју кри-
ти ку ком по ну је та ко да лич ни ути сак по ста вља као де ко ра тив ну екс по зи-
ци ју ана ли зе. Она от по чи ње ли те рар ним асо ци ја ци ја ма по бу ђе ним чи та њем 
Ше ге ди но ве књи ге: „Ју тро, под не, су тон, ме се чи на, епи лог. Дрaма у пет 
чи но ва, су мор на но ве ла Пе тра Ше ге ди на Мр тво мо ре. Је дан Че хов ко ји би 
жи вео на дал ма тин ском остр ву и био ма ње сен ти мен та лан; је дан Ка ми ко ји 
би био ма ње кри стал но ја сан, ма ње фи ло зоф и ви ше ве зан за не по сре дан, 
сва ко днев ни жи вот, је дан на ту ра ли ста про ша ран мут ном ли ри ком, са бе ри те 
то све ску па и опет ће вам оста ти још не што ван тог ко лич ни ка, још јед на 
не у хва тљи ва а ухва ће на ат мос фе ра из љу ди и око љу ди што све ску па чи ни 
ову чуд ну, не до ре че ну, за у ста вље ну у про сто ру и вре ме ну, те шку, на мр тво 
умор ну ви зи ју Мр тво мо ре“ (МиХајловић 1956: 252). На кон тог еми нент но 
им пре си о ни стич ког уво да, до ла зи не ко ли ко па су са у ко ји ма се ни жу од ли ке 
Ше ге ди но ве про зе. Го во ре ћи о ње ном ис так ну том ква ли те ту – уну тра шњем 
ба лан су – рав но те жи „не у рав но те же них од но са“, Ми хај ло вић за пи су је: „Ме-
ди та ти ван и у осно ви ту жан пи сац људ ских про ма ша ја и чо ве ко вих про ма-
ше но сти он у исти мах но си опреч ну цр ту на кло но сти ка на ту ра ли зму, сво јој 

19 Па ра ле лу из ме ђу ова два кри ти ча ра у том сми слу по ву као је и Кар ло Осто јић: 
„Stra ni ce [Pe tra Džadžića] ni su bo ga te u to li koj me ri im pre si o ni stič ko – emo ci o nal nim ele men-
ti ma, kao što je to slu čaj sa Bo ri sla vom Mi haj lo vi ćem, ali one ras po la žu ipak dovoljnоm do zom svo je 
au to nom ne le po te da bi sa me po se bi zna či le jed no umet nič ko de lo” (оСТојић 1955: 260).



168

же љи за ши ро ком, сло бод но по ву че ном ли ни јом он до да је пи пав вез де та ља, 
ско ро бо ле сној љу ба ви за би зар но и чуд но тре звен тре ну так кон тра ста, про-
ти ву ре че ћи сам се би он стал но во ди ша пу тав ди ја лог из ме ђу јед не ап со лут-
но сти сво га све та и ње го ве исто вре ме не про из вољ но сти, услов но сти“ (иСТо 
255). Оп сер ва ци ја на пр ви по глед у су штин ском до слу ху са лич но ин то ни-
ра ним уво дом, али, ка да се па жљи ви је осмо три, тек стил ски бли ска ка рак-
те ру по чет них ре че ни ца. Ту се очи ту је Ми хај ло ви ће во на сто ја ње да књи жев-
ну тер ми но ло ги ју („на ту ра ли зам“) што при је сми је ни ско ва ним син таг ма ма 
(„пи пав вез де та ља“, „тре звен тре ну так кон тра ста“) са на мје ром да свој от клон 
од „те о ри је и тер ми но ло ги је“ спро ве де у прак си. Ми хај ло ви ћев кри тич ки 
по глед уду бљу је се у пред мет ана ли зе, опа жа ња и за кључ ци ко је ну ди су 
ра ци о нал ни и не сво ди ви са мо на импресије, али су фор му ли са ни та квом 
лек си ком и та квом син так сом да чи та лац оста је под ути ском пр во бит но 
за да тог то на.

Смје на им пре си о ни стич ке оп ти ке ана ли зом сре ће се и у кри ти ци Оп ти
ми ста Ер ви на Шин ка.20 Ми хај ло вић ту ка зу је о раз би ја њу вла сти тих пред-
ра су да у по гле ду оче ки ва ња од књи ге, ода кле ће скре ну ти ка раз гра ни че њу 
те мат ских и фор мал них аспе ка та ро ма на, да ју ћи по том ана ли зу и оцје ну 
сва ког од њих по на о соб. Још из ра зи ти ји при мјер је текст о Ла ли ће вом ро-
ма ну Рас кид.21 Кри ти чар, го во ре ћи из са свим лич не пер спек ти ве, из но си 
ути сак о то ме да му је пи шчев трет ман глав ног ју на ка то ком чи та ња био 
„из ван ред но не при ја тан“, да би од мах за тим ра ста вио при по вје дач ку струк-
ту ру, ука зав ши на не до пу сти во пре кла па ње тач ке гле ди шта ди је ло ва ро ма на 
при по вје да них у тре ћем и у пр вом ли цу: „Зар ни је чуд на ком по зи ци о на по-
де ла: пр ви и тре ћи део ро ма на пи сац објек тив но при ча у тре ћем ли цу, дру ги 
део је мо но лог До се ли ћев – а тон је ап со лут но иден ти чан, иде је исте. На мер-
на иден ти фи ка ци ја или ком по зи ци о на ома шка?“22 Сноп ана ли тич ке свје тло-
сти упра вље не ка Ла ли ће вој на ра тив ној не до след но сти фор му ли сан је ре то-
рич ки ефект ним еро те за ма и то је је дан од кључ них раз ло га ње не, та у то ло шки 
ре че но, по вр шно схва ће не по вр шно сти. Фор ма Ми хај ло ви ће ве кри ти ке 
глав ни је узрок не а де кват но сти ње не до са да шње ре цеп ци је.

Ми хај ло вић и по е зи ји, јед на ко као и про зи, при ла зи дру га чи је не го што 
то им пре си о ни стич ко-кри тич ки со лип си зам прак ти ку је. Ње го ва оцје на 87 
пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа (МиХајловић 1956: 363) ре пре зен ту је кри ти-
ча ра ко ји пре ци зно од ре ђу је пје сни ко во (не)сна ла же ње у осва ја њу там ни јих 
про сто ра лир ског из ра за, чи ме се им пли цит но де фи ни ше и ње гов од нос пре-
ма јед ном ва жном аспек ту мо дер ног пје снич ког на сле ђа: „Што су му пе сме 
пи са не без ин тер пунк ци је, то од биј мо на ма нир, али што зву че ко ји пут не-
до ре че но као ре бус, то им је до по ла драж, от по ла не до ста так. Ту се за ста је 

20 Ер вин Шин ко: Оп ти ми сти, НИН, 8. XI 1954, 9.
21 Рас кид Ми ха и ла Ла ли ћа, НИН, 1. I 1956, 14.
22 Од истог чи та о ца, 363.
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пред јед ним од глав них пи та ња: да ли су мут но ћа, те шка са гле ди вост Па вло-
ви ће вих ми сли, то ре бу ско у ње го вој по е зи ји, да ли су баш увек по тре ба из-
ра за и ње гов ква ли тет, а то че сто и не сум њи во је су, или су ко ји пут и по сле-
ди ца пре ра но усво је ног ма ни ра и пер ја ни ца по зе. Чи ни ми се да је пра ва оце на 
ова: Па вло вић му ти, за пли ће и уне о би ча ји свој из раз у три слу ча ја: пр во, кад 
му је то по треб но да дâ ат мос фе ру та на не и фи не ми сли и асо ци ја ци је т.ј. кад 
је то еле ме нат ње го вог сти ла и ње го вог из ра за, дру го, кад му је ми сао кон-
вен ци о нал на па то при кри ва, и, тре ће, кад не осе ти да му је иде ја до вољ но 
сна жна и но ва да би мо гла да под не се и ја сни ји, чи сти ји из раз. У пр вом слу-
ча ју то је вред ност у ње го вој пе сми, у дру гој по сту пак ко ји тре ба да пре ва ри 
на ив не, у тре ћем то је јед но став но ма на ње го ве пе сме“ (МиХајловић 1956: 154). 
Из у зев што је ова ква кла си фи ка ци ја не сум њи во по сле ди ца те мељ ног чи та ња, 
што ће ре ћи не по вр шне им пре си о ни стич ке ре цеп ци је и сло бод не асо ци ја-
тив но сти, у њој се уо ча ва кри ти ча ре ва кон цен тра ци ја на оне аспек те књи-
жев ног дје ла бит не за сва ку скру пу ло зни ју ана ли зу. Док им пре си о ни зам у 
кри ти ци до пу шта про из вољ но ве зи ва ње за и нај бе зна чај ни је де та ље дје ла, 
по год не кри ти ча ру да сло бод но раз ви ја сво ју ми сао, Ми хај ло ви ће во раз вр-
ста ва ње Па вло ви ће вих „мут них“ мје ста озби љан је кри тич ки за хват на пје сни-
ко вом хер ме ти зму – на ње го вој спо соб но сти да са вла да (или не) остав шти ну 
аван гар днних екс пе ри ме на та, оли че ну у свје сном сјен че њу се ман ти ке тек ста. 
То је је дан од круп них до ка за да је ри јеч о кри ти ци ста ло же ни јег ми шље ња, 
ра ци о нал ни јег фо ку са и да ле ко ве ћих до ме та не го што су то мо гућ но сти и 
уоп ште ам би ци је им пре си о ни стич ке кри ти ке.

Ми хај ло ви ће ву кри ти ку ка рак те ри ше јед на вр ста хо ти мич не не по сред-
но сти, ко ја та њи гра ни цу из ме ђу кри ти ча ра и чи та о ца. Он прак ти ку је сво-
је вр сно „ого ља ва ње кри тич ког по ступ ка“, уко ли ко се за ову при ли ку пре-
о бли ку је по зна ти тер мин ру ских фор ма ли ста. Дру га чи је ре че но, у ње го вим 
кри ти ка ма се не ри јет ко, ско ро па ма ни ри стич ки, спро во ди тек сту ал на ин сце-
на ци ја кри ти чар ског ак та. Кри ти чар сто ји пред чи та о цем не скри вен – он је 
ви дљив на свом рад ном за дат ку у свим ета па ма по сла ко ји оба вља. Нај че шће 
се та квим по ја вљу је у увод ним па су си ма, ка да отво ре но го во ри о рас по ло-
же њи ма по во дом књи ге и сво јим за пи си ма о њој, или ка да оба вје шта ва 
чи та о ца о тех нич ким по је ди но сти ма: „Одав но ни сам са та квим и то ли ким 
за до вољ ством по чи њао да пи шем при каз јед ног де ла као што то чи ним са 
овом до бром књи гом јед ног – још бо љег пи сца. Ра ду је ме што, ево, пр ви пут 
пи шем о де лу не ког са вре ме ног хр ват ског пи сца, а оно ме на го ни да о ње му 
го во рим као о но вом зна чај ном и ле пом успе ху на ше књи жев но сти“;23 или: 
„Је дан слу чај је хтео да по след њи при каз ко ји сам на пи сао пре ви ше ме се ци 
бу де при каз Бо жи ће вих ’Кур ла на’, а да сад по сле ду же па у зе ка да се по но во 
при хва там то га по сла пр ва при ка за на књи га бу де опет Бо жи ће ва. Са мо да ли 
тач но ка жем ка да ка жем да пи шем о истом пи сцу?“24

23 Мир ко Бо жић: Кур ла ни, НИН, 30. XI 1952, 11.
24 Mирко Бо жић: Но ве ле, НИН, 19. VII 1953, 9.
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Нај о чи глед ни ји при мјер та кве прак се пред ста вља текст На сво јој по
стој би ни, по све ћен исто и ме ној књи зи Мла де на Ле сков ца.25 Кри ти чар ту 
ис цр та ва про фе си о нал ни ау то пор трет док у пу ном ства ра лач ком за ма ху 
сто ји над не сен над сво јим ски ца ма: „Пре гле дам сво је за бе ле шке. На мар ги ни 
јед не стра ни це на ла зим за пи са но о сти лу: ’на са мој је оној гра ни ци ода кле 
се пра во иде у из ви то пе ре ност. Још ни је пре ци о зан, али му пре ти опа сност 
да то по ста не. Има го то во све до бре осо би не пре на прег ну тог сти ла, али већ се 
по ја вљу ју и тра го ви пр вих ма на. Ниг де се, па ни у сти лу, не мо же не ка жњи во 
на ру ши ти кон вен ци о нал ност’. Ис пи су јем ову бе ле шку. Ма ло је ис фор си ра на, 
а има у њој и зрн це исти не. Ле ско вац очи то мно го ра ди на је зи ку и сти лу“ 
(МиХајловић 1956: 145). При ка зу ју ћи се бе у про це су пи са ња, Ми хај ло вић 
пра ви је дан отво рен об лик кри тич ког тек ста, ко јим се свје сно под ри ва кри-
ти чар ска не при ко сно ве ност и до во ди у пи та ње ми сао са мо у вје ре но сло же на 
у низ не по бит них су до ва. Он пред чи та о цем пре и спи ту је за кључ ке до ко јих 
је то ком свог чи та ња до шао – „пре вр ће их у ру ка ма“, ка ко би сам ре као, про-
вје ра ва ју ћи њи хо ву вред но сну „но си вост“. Та кав при ступ у се би под ра зу ми-
је ва иде ју о услов но сти сва ке апо дик тич не оцје не умјет нич ког дје ла, као и 
схва та ње о не до ступ но сти квин те сен ци је умјет но сти би ло ка квом ра ци о нал-
ном и си сте мат ском при сту пу. Та ко ђе, он упу ћу је на не по сто ја ност кри тич ког 
вред но ва ња, из но ва под ло жног но вим пре и спи ти ва њи ма. 

Раз ло зи та квог по ступ ка у јед ној ре цен зи ји књи ге из до ме на ме та ли-
те ра ту ре (На сво јој по стој би ни је књи жев но и сто ри о граф ска сту ди ја) мо гу 
се по тра жи ти у же љи да се но вин ски при каз дје ла ко је ни по што не мо же 
би ти по пу лар на лек ти ра учи ни што при влач ни јим чи та о цу. Ми хај ло ви ћу 
то ма ње или ви ше по ла зи за ру ком, а на ро чи то он да ка да свој ме та кри тич-
ки на ра тив под ре ди ци љу из ван при по вје дач ке са мо до вољ но сти. У тек сту 
Зло про ље ће Ми ха и ла Ла ли ћа“26 Ми хај ло вић опи су је чин на стан ка кри ти-
ке, ево ци ра ју ћи сво је чи та ње Ла ли ће вог ро ма на у сред Па ри за: „Оста вио сам 
да нас не до чи та ну чуд но су ву ми сти ку ʼMo u lin de Po log ne’ Жа на Жи ноа да 
чу јем ру ко пис но вог Ла ли ће вог, но вог на шег ро ма на. Ту, за де бљи ну јед ног 
ста кла те че Rue des Eco les пре пу на сту де на та из це лог све та, пре ко пу та у 
књи жа ри сто је Сар тр и Мо ри јак, Ка ми и Мар ло, Грек и Сен Џон Перс, а у овој 
со би се пред мо јим очи ма од и гра ва ју сце не и ми сле ми сли та ко дру га чи је, 
из јед ног то ли ко дру гог све та, да кад би ста ли јед но пре ма дру гом не би се 
пре по зна ли и не би схва ти ли јед но дру го, ма да су им за јед нич ки са др жа тељ 
– људ ски жи вот – и ма те ри ја и пра вац и циљ. По ку ша вам да за ми слим у том 
истом из ло гу књи жа ре и Зло про ље ће Ла ли ће во – али чи та ва јед на по вор ка 
љу ди на и ла зи и не да ми. Ис пу ни ли су ову де ко ло ри са ну со бу сво јим гр ла тим 
гор штач ким гла со ви ма, ши ро ко раз ма кли уске, вла жне зи до ве и у не до глед 
се ’за цр не ла бо ро ви на и зла тан про пла нак Ви лу је вог Ко ла’, ста ла је Џа на 
’оштра као нож’, за га ла мио Ка ча ран да, за пу ца ле ко ми те, по те као Лим, до шло 

25 На сво јој по стој би ни, Књи жев не но ви не, 2. II 1952, 3
26 Зло про ље ће Ми ха и ла Ла ли ћа, No va mi sao, 12. XII 1953, 964–971.



171

јед но ’зло про ље ће’. Про нео Ла до Та јо вић сво ју не ве се лу мла дост“ (МиХај
ловић 1956: 204). Не спо ји вост па ри ског ин те лек ту ал ног ам би јен та са су мор ним 
под не бљем цр но гор ских гу ду ра и фи ло зо фи јом Ла ли ће вих ју на ка Ми хајло-
ви ћу слу жи као по вод да по ву че цр ту из ме ђу та да шње си ту а ци је у срп ској, 
од но сно ју го сло вен ској књи жев но сти, и књи жев но сти За пад не Евро пе. За 
да тим на во дом ни жу се по сто је ће раз ли ке у та два ствар на и књи жев на сви-
је та, уз ау то ро ву на по ме ну да се кроз та кву ком па ра ци ју нај бо ље уви ђа шта 
је то ау тен тич но „на ше“ књи жев ност да ла свјет ској ба шти ни. Ту је про цес 
на стан ка кри тич ког тек ста не ис пи су је у функ ци ји де ко ра ти ве, већ као глав но 
по ла зи ште за ра зу ми је ва ње јед ног књи жев ног фе но ме на. Окол но сти Ми хај-
ло ви ће вог пр вог су сре та са но вим Ла ли ће вим ро ма ном са ме су отво ри ле пут 
ка пи та њу од ва жно сти за књи жев ну кри ти ку и књи жев ну исто ри ју, па их он 
пре но си не тек из чи сте љу ба ви ка им про ви за ци ји, већ са на мје ром да по свје-
до чи раз ли чи тост ко ја ни је уда ље на ап страк ци ја, не го опи пљи ви, ствар ни 
жи вот по сре до ван књи жев но шћу. Ого ља ва ње кри тич ког по ступ ка код Ми-
хај ло ви ћа је сред ство ко ри шће но не за рад им пре си о ни стич ке нео ба ве зно сти, 
већ да би се пре до чи ле да ле ко се жни је књи жев не за ко ни то сти.27

Ми хај ло вић је био кри ти чар без скло но сти ка књи жев ним раз ми ри ца-
ма. Он је ри јет ко по ле ми чан на на чин ка кав се ис по љио пре ма пи са њу Мар ка 
Ри сти ћа. Прем да са ви со ко по ста вље ним естет ским кри те ри ју ми ма, упу ћу-
ју ћи за мјер ке и дје лу ко је афир ми ше, ње го во је на че ло да за да так кри ти ке 
пред ста вља пр вен стве но афир ма ци ју ли те рар них ври јед но сти, а да „за су ров 
не га ти ван суд увек јој је по тре бан кру пан мо рал ни мо тив и раз лог“ (МиХај
ловић 1994: 101).28 Са дру ге стра не, Ми хај ло вић ни је био на кло њен па не ги-
ри ци ма, као што је ри јет ко пи сао кур то а зне члан ке, ка кав је слу чај у тек сту о 
Рат ном пу то ва њу Ми тре Ми тро вић.29

Сли је де ћи сво је ста но ви ште о етич ком на ло гу ка да је о не га тив ној 
кри ти ци ри јеч, Ми хај ло вић је је дан од оштри јих тек сто ва ис пи сао про во-
ци ран књи гом Ра до зна ло сти Жив ка Ми ли ће ви ћа.30 Ми ли ће ви ћев охо ли 
на ср тај на есе је Иси до ре Се ку лић Ми хај ло вић је до жи вио го то во као лич ну 

27 Ни ко ла Ко ље вић је ис та као на ко ји на чин су Ми хај ло ви ће ви су до ви ве за ни за чи-
та лач ки до жи вљај и ка ко из та кве ве зе про из ла зе мје ро дав на кри тич ка уоп шта ва ња: „Реч ју, 
овај кри ти чар ни ка да ни је пи сао из не ке астрал не да љи не, ни ка да са мо ’хлад ним ре чи ма 
ума’. Сто га је и ње го ве оце не го то во не мо гу ће не ги ра ти. Чо век би да оспо ри не што што из-
гле да за о штре но као суд, а он да се су да ри са жи во при зва ним чи та лач ким до жи вља јем од 
ко јег је тај суд нео дво јив. По то ме је ње го ва реч увек би ла при ме ре на по слу и пред ме ту ко јим 
је узео да се ба ви. Зар ни је баш он на гла ша вао да је на ша књи жев ност не у оп шта ва ју ћа и 
не у оп ште на, да је увек ушан че на у жи ви тре ну так и сво је тле?“ (кољевић 1984: 187).

28 Ка зи ва ња и ука зи ва ња, 101.
29 Рат но пу то ва ње Ми тре Ми тро вић, No va mi sao, Оktobar 1953, 646–658; „Ne će bi ti 

teš ko ne kom isto ri ča ru da na đe in tim ne raz lo ge ovim in tim nim po hva la ma. Jer Mi tra Mi tro vić je 
sa mo do bar me mo a ri sta i nje no Rat no pu to va nje ni je zna čaj no knji žev no pu to va nje, kao što se 
mo že na slu ti ti i iz me đu re do va kri ti ke eg zal ti ra nog i bo ja žlji vog Mi haj lo vi ća“ (leoVac 1960: 153). 

30 Ин спи ри са ност и не ин спи ри са ност у кри ти ци, НИН, 20. III 1955, 9.
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увре ду и ње го ва кри тич ка ре пли ка је била не ми ло срд на: „Има јед на ствар 
нео про сти ва у ре пу бли ци књи жев но сти: ду хо ви тост не ду хо ви тих љу ди, 
иро ни ја при ми тив но тем пи ра них бом би, тра па ви ка лам бу ри и жа ло сни ви-
це ви бу квал но сти. И не што још не до пу стљи ви је: ка да се пи сац без ду ха и 
сти ла ижи вља ва на пи сцу чи ји тек сто ви се ва ју јед ним и оди шу дру гим. Ри зик 
ова квог по сла сно си пред у зи мач па ће Жив ко Ми ли ће вић мо ра ти да пла ти 
мо ста ри ну за то што је пре кр шио про пи се и по ку шао да уда ри та мо где се 
ве ли ка ин спи ра ци ја Иси до ре Се ку лић ис пре чи ла си вој кон вен ци о нал но сти 
ње го вог пи са ња“ (МиХајловић 1956: 257). Раз об ли чу ју ћи Ми ли ће ви ће ве кри-
тич ке при мјед бе и де ма ски ра ју ћи мо ти ве ње го вог пи са ња, Ми хај ло вић до во-
ди чи та о ца до ду жег на во да књи ге, ко ји сам по твр ђу је пи шче ву књи жев ну 
не ком пе тент ност и не до бро на мјер ност ње го вих по бу да.

Упа дљи во је да је Ми хај ло вић стро жи кри ти чар ка да го во ри о књи га-
ма сво јих ко ле га. Ње гов про гла ше ни от клон од не га тив не кри ти ке че шће је 
по пу штао у та квим слу ча је ви ма. У свом еснаф ски ужем под руч ју, ка да је по 
сри је ди са ма кри ти ка под јед на ко као и књи жев на исто ри о гра фи ја, Ми хај-
ло вић ис по ља ва ве ћу до зу кри тич ке апо дик тич но сти. Док је о књи зи За пи си 
и кри ти ке Јо си па Вид ма ра строг про цје њи вач уз ши ро ке огра де и у до ме ну 
чи сто лич них им пре си ја,31 о Члан ци ма из књи жев но сти Ви да Лат ко ви ћа 
пи ше не у ви је но и су ди ка те го рич но.32 Раз лог за та кав при ступ Ми хај ло вић 
обра зла же па ра диг ма тич но шћу Лат ко ви ће ве књи ге, ка ко на са мом по чет ку 
сто ји: „Има књи га чи ја по ја ва, бар у очи ма кри ти ча ре вим, по ра сте до симп то-
ма, па оне, но се ћи ина че објек тив но са мо сво је соп стве не осо би не и осо би-
не сво га пи сца, ни кри ве ни ду жне, при ву ку на се бе све не из ре че не су до ве 
по во дом мно гих дру гих слич них књи га, по ста ну пред став ник вр сте и на 
њих се он да обо ри оштри ца бру ше на већ ду го вре ме на, јед ном реч ју та јед на 
књи га пла ти и ту ђе гре хе, кри ва углав ном за то што ни је дру га чи ја од тих 
дру гих и што не ко дру ги мо ра по зај ми ти име и пре зи ме за чи та ву по вор ку.“ 
(МиХајловић 1956: 257). Ми хај ло вић за тим ни же не до стат ке Лат ко ви ће вих 
Чла на ка, ко ји по ње го вом схва та њу од ра жа ва ју за блу де и сву на уч ну нео-
д го вор ност он да шње књи жев не исто ри о гра фи је. У не до вољ ној ар хив ској акри-
бич но сти, оп штим мје сти ма и не про дук тив ном спа ја њу књи жев но на уч ног 
дис кур са са при гу ше ним и без лич ним есе ји змом, Ми хај ло вић от кри ва нај-
круп ни је ма не од ко јих па ти Лат ко ви ће ва стру ка. Ту су ап стра хо ва ни кри-
ти ча ре ви уви ди о ак ту ел ној си ту а ци ји у по љу књи жев не исто ри је, за шта је 
Лат ко ви ћев слу чај по слу жио као по вод. То се ви ди и он да ка да се Лат ко вић 
из дво ји из ску пи не: „Лат ко вић, прав ди на част, не ма за сле пље ност по је ди-
них на ших исто ри ча ра књи жев но сти, ко ји, по ла зе ћи од тач не прет по став ке 
да не ма не ва жних де та ља, не пра ве раз ли ку из ме ђу гра ђе и на у ке и у ’на уч-
нич кој’ са мо у ве ре но сти пра ве на у ку на ис кљу чи вој, по сној ба зи сит не фак то-
гра фи је.“ (иСТо 260). Пре ма то ме, мо же се ре ћи да је Ми хај ло ви ће ва кри ти ка 

31 Јо сип Вид мар: За пи си и кри ти ке, НИН, 12. XII 1954, 9.
32 Др В. Лат ко вић: Члан ци из књи жев но сти, НИН, 11. IV 1954, 9.
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и он да ка да је го то во са свим не га тив на са мо ин ци дент но пер со нал но мо ти-
ви са на (су прот но у срп ској књи жев но сти при сут ној прак си).

Ми хај ло вић не га тив ну кри ти ку пи ше и као гест по бу не про тив ста ња 
у ак ту ел ној књи жев но кри тич кој дје лат но сти. У тек сту о Бур ном про ле ћу 
Бог да на Чи пли ћа33 го во ри се о пре тје ра ној кри ти чар ској не у трал но сти, у 
ко јој Ми хај ло вић пре по зна је не до ста так ау тен тич ног кри тич ког го во ра: 
„По сто ји код нас у кри ти ци је дан узус, не ис кљу чив, али вр ло чест, ко ји 
углав ном до зво ља ва две ва ри јан те. Без об зи ра на вред ност де ла или се нај-
пре из ло же до бре па за тим рђа ве стра не, или обрат но, али се оба ве зно те 
две те ме кон тра пунк ту ју у је дан сив за кљу чак, а ка ко сва ко де ло на овом 
све ту има и јед но га и дру го га, он да се све то за вр ша ва у јед ном не у трал ном, 
не ре ше ном ути ску. На ша књи жев на ули ца већ је дав но за то ство ри ла свој 
из раз, не мно го фин али пре ци зан, тач но она кав, ка кав и тре ба да бу де из раз 
јед не ули це, све и кад је то књи жев на ули ца. Та мо се то зо ве: ’окру гло па на 
ћо ше’“ (МиХајловић 1956: 137). Као и у Лат ко ви ће вом слу ча ју, Чи пли ћев ро-
ман је при мјер на ко јем Ми хај ло вић обра зла же сво је схва та ње од ре ђе ног књи-
жев ног про бле ма или по ја ве. Кри ти чар је, пре ма то ме, у Ми хај ло ви ће вом 
ви ђе њу не са мо ко рек тор књи жев но сти за те че не у ње го вом хо ри зон ту, већ 
и вла сти те стру ке ко ја је за ду же на да ту књи жев ност пра ти.

Уо ча ва се је дан ма нир ка ко Ми хај ло вић уоб ли ча ва сво је не га тив не 
ути ске и су до ве о при ка за ном дје лу. Го во ре ћи из по зи ци је не ко га ко упу-
ћу је чи та о ца у са др жај књи ге са ко јом тек тре ба да га упо зна, Ми хај ло вић 
ко ло кви јал но, у ни зо ви ма им пе ра тив них сен тен ци, пре до ча ва пи шче ве не-
до стат ке и про пу сте. Упра во по во дом Чи пли ће вог ро ма на за пи су је: „За ми-
сли те ро ман са де се так про та го ни ста, од ко јих ни је дан ни је жив, ни је дан 
не ма ме са ни кр ви. […] За ми сли те јед ну ком по зи ци ју ро ма на ко ја, у жур ном 
тр ку ка кра ју, за бо ра вља ус пут сво је лич но сти, не ких се из не на да се ти и 
очас им из ме ни лик, а не ке нај јед но став ни је пре пу сти на ми лост и не ми лост 
за бо ра ва. […] За ми сли те ро ман у ко ме се ни је дан пут не на сме је те, а пи сац 
је мно го про сто ра утро шио у ци љу да бу де ду хо вит, и ро ман због ко га су за 
не по ђе, а мно го је смр ти и тра ги ке на ње го вим стра ни ца ма. […] За ми сли-
те... и има ће те ве ран при каз Чи пли ће вог ро ма на и сву сра зме ру ње го вих 
не у спе ха“ (иСТо 136–137). Исто та ко, пи шу ћи о пр вом ма ке дон ском ро ма ну 
– Се ло иза се дам ја се но ва Слав ка Ја нев ског,34 Ми хај ло вић из ри че: „Пре не-
си те рад њу из степ ског се ла на ју жну гра ни цу на ше отаџ би не, оду зми те соч-
ни ху мор Шо ло хо ва и до дај те су мор ну но ту јед ног сен ти мен тал ни јег по-
гле да на љу де, оду зми те по по ла жи вот не исти не сва ко ме ли ку и до га ђа ју 
и до дај те ши ро ку и не кон тр о ли са ну рас при ча ност, оду зми те стро гу драм ску 
сце нич ност ко зач ког пи сца и до дај те не ве шту, пре фор си ра ну дра ма тур ги ју 
по чет ни ка, оду зми те функ ци о нал ну ком по зи ци ју и до дај те пра ву оштри цу 
рад ње ко лек ти ви зо ва не ле ди не и до дај те ло мљи ву фа бу лу мно го број них 

33 Бог дан Чи плић: Бур но про ле ће, Књи жев не но ви не, 19. I 1952, 5, 8.
34 Слав ко Ја нев ски: Се ло иза се дам ја се но ва, НИН, 16. X 1955, 9.
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епи зо да из јед ног ма ке дон ског се ла и има ће те ’Се ло иза се дам ја се но ва’“ (Ми
Хајловић 1956: 340). Док у пр вом слу ча ју Ми хај ло вић от кри ва пи шче ву не-
мар ност за ком по зи ци ју, не до вољ но из гра ђе не ли ко ве и фор си ра ње сла би јих 
спи са тељ ских ква ли те та, у дру гом ука зу је на опа сно сти на сил ног пре са-
ђи ва ња садржаја и поступака из стра них ли те ра ту ра. Ту при вид ну, од но сно 
спо ља шњу ле жер ност обра ћа ња пра ти ми ну ци о зно осма тра ње ро ма неск не 
ком по зи ци је и ком па ра тив на ана ли за кри ти ча ра упу ће ног у то ко ве европ ске 
књи жев но сти. Ва жно је до да ти да ови па су си, одво је ни из цје ли не, зву че знат-
но оштри је не го ка да се чи та ју у из вор ном кон тек сту. Ми хај ло ви ће ва кри ти ка 
раз ви ја ла се с ону стра ну де кла си ра ња ло ших књи га и ма ње вје штих пи са ца; 
и ова кве па са же кри ти чар по пра ви лу убла жу је по зи тив ним уви ди ма.

Михајловићевe aфирмативнe критикe отк ривaју јед ну на пр ви по глед 
не та ко уоч љи ву до след ност. На и ме, у ди је лу Ми хај ло ви ће вих тек сто ва 
по све ће них не сум њи вим књи жев ним ис ко ра ци ма оно вре ме не ли те ра ту ре 
(а да нас књи жев но и сто ри о граф ски ко ди фи ко ва ним чи ње ни ца ма), ве ћи је удио 
књи жев но кри тич ког им пре си о ни зма, не го што је то слу чај са на пи си ма о 
со лид ним, или ма ње ври јед ним дје ли ма. (Ов де се при је све га има на уму 
днев на кри ти ка, не и обим ни ји есе ји.) Сва ка ко, ни је ри јеч о не по гре ши вом 
пра ви лу, већ о до вољ но уче ста лој осо би ни Ми хај ло ви ће вих тек сто ва, ко ји 
су бит но и до при ни је ли оп ште при хва ће ној сли ци о ње му као им пре си о ни-
стич ком кри ти ча ру. И ту је на дје лу укр ште на ме то до ло ги ја: на пис о 87 
пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа ни је ма ње ана ли за не го што је то текст по све ћен 
збир ци Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић,35 као што су од сје ви ма 
им пре си о ни зма под јед на ко обо је не кри ти ке о Ко ре ни ма До бри це Ћо си ћа36 
и Пр о ље ћи ма Ива на Га ле ба Вла да на Де сни це.37 Ипак, при мјет но је да се 
Ми хај ло вић у не ким при мје ри ма бо ри са пр о стор ним огра ни че њем, због 
че га вје ро ват но јед ним ди је лом и при бје га ва им пре си ји као об ли ку прег-
нант ног кри тич ког го во ра. Тек сто ви књи ге Од истог чи та о ца по све ће ни 
хр ват ским пи сци ма илу стра тив ни су у том сми слу: осим по ме ну тих за пи са 
о Ше ге ди ну и Шин ку, Два но ва ро ма на Вје ко сла ва Ка ле ба,38 Иван Дон че вић: 
Пред зо ру,39 Во јин Је лић Ан ђе ли ли је по пје ва ју40 и три тек ста о про зи Мир ка 
Бо жи ћа,41 као ру тин ским Ми хај ло ви ће вим при ка зи ма ба лан си ра ног из ра за, 
ту је и чла нак о збир ци при по вје да ка Ру ке Ран ка Ма рин ко ви ћа.42 Ми хај ло вић 
је уо чио не сум њи ви и до да нас не пре ва зи ђе ни вр ху нац хр ват ске но ве ли сти-
ке, и ње го ва ’поздравнa’ кри ти ка Ма рин ко ви ће вој књи зи дру га чи је је ин-

35 Пе снич ки вр ху нац Де сан ке Мак си мо вић, По ли ти ка, 24. I 1965, 16.
36 Ко ре ни До бри це Ћо си ћа, НИН, 23. I 1955, 9.
37 Иван Га леб се игра жи во та и смр ти, По ли ти ка, 9. II 1958, 17.
38 Два но ва ро ма на Вје ко сла ва Ка ле ба, НИН, 3. VII 1955, 9.
39 Иван Дон че вић: Пред зо ру, НИН, 31. I 1954, 9.
40 Во јин Је лић Ан ђе ли ли је по пје ва ју, НИН, 7. III 1954, 9.
41 Мир ко Бо жић: Кур ла ни, НИН, 30. XI 1952, 11; Мир ко Бо жић: Но ве ле, НИН, 19. VII 

1953, 9; Мир ко Бо жић: Не ис пла ка ни, НИН, 11. XII 1955, 9.
42 Ран ко Ма рин ко вић: Ру ке, НИН, 7. II 1954, 9.
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то ни ра на од оста лих тек сто ва о хр ват ским књи жев ни ци ма. Оби мом спу тан 
да сва ку при по ви јет ку ана ли зи ра по на о соб, Ми хај ло вић сво је ути ске и очи-
глед но при јат но из не на ђе ње ди је ли са чи та о ци ма у ре лак си ра ни јем то ну 
књи жев ног раз го во ра. Ипак, ис под на дах ну тих кри тич ких ко мен та ра Ма-
рин ко ви ће ве књи ге и спрет них обр та и па ра док са пул си ра кри тич ка ми сао 
гном ски са др жај них уви да, са сми слом на пр ви по глед не ви дљи вим од кри-
ти ча ре вих ре то рич ких бра ву ра.

Ми хај ло вић кре ће од оп штег ути ска: „Де сет но ве ла у ко ји ма сем њи-
хо вог пи сца ни шта не ма за јед нич ког и баш за то су још ви ше јед но“ (МиХај
ловић 1956: 228). Ту је про ниц љи во от кри ве но јед но од кључ них од ре ђе ња 
Ма рин ко ви ће вих про за. Ри јеч је о то ме да је сви јет тих при по ви је да ка за хва-
љу ју ћи хро но то пу на из глед исти, али ипак то ли ко ра зно ро дан у фа сци нант-
ном бо гат ству и ра зно вр сно сти ли ко ва и да сву ту ра зно вр сност об је ди њу је 
ин стан ца јед не пре по зна тљи ве сви је сти им пли цит ног ау то ра, ко ји од тих, 
ок си мо рон ски ре че но ’цје ло ви тих фраг ме на та’, са ста вља мо но лит но дје ло. 
Кре ћу ћи се од јед не до дру ге при че Ми хај ло вић кон ста ту је да „не ма ни јед не 
ли те ра ту ре на све ту у ко јој не би би ло вид но, за па же но и ви со ко це ње но пе-
де се так стра ни ца но ве ле За гр љај“ (иСТо 229) и, от крив ши у њој цен трал но 
мје сто Ма рин ко ви ће ве по е ти ке, за кљу чу је: „У тој при чи је и кључ ли те рар-
ног по ступ ка и ли те рар не ди ле ме Ран ка Ма рин ко ви ћа. Сто ји он раш че ре чен 
у овој књи зи из ме ђу ’при слу шки ва ња шјор Бе па пред бри јач ни цом, гриц ка ња 
ре чи и ше та ња по ре че ни ци’ и сво је осло бо ђе не ви зи је све та: из ме ђу сте но гра-
фи је при слу шки ва ња ствар ног жи во та и не му штог го во ра ру ку, уну тра шњих, 
не слу ша них рит мо ва свог умет нич ког би ла. Сав ње гов књи жев ни свет је та кав: 
до по ла при слу шки ван и чут од жи во та, от по ла из ми шљен, ство рен у там ном 
под зе мљу ве на и ис кри вље ном то ку до њих сло је ва. И он као пи сац је та кав: 
до по ла ухо да, от по ла ис тра жи вач“ (иСТо 230).

Фор му ли шу ћи сво је уви де као чи сте ути ске, као по вр шна за па жа ња о 
Ма рин ко ви ће вој про зи, Ми хај ло вић већ та да отва ра по ља ко ја ће ака дем ска 
кри ти ка до ста ка сни је оп шир но ела бо ри ра ти у крај њем са гла сју са ње го вим 
за па жа њи ма (MiKić 1988). Оту да се по ста вља пи та ње за ко је би на кон на ве-
де ног би ло до вољ но и да оста не у сво јој ре то рич кој не до ре че но сти: да ли је 
им пре си ја са мо то уко ли ко је очи глед но да пред ста вља су бли мат јед не ана-
ли зе – ако јој прет хо ди ми са о ни про цес чи ји се ре зул та ти да ју у фор ми 
са же то сти свој стве ној им пре си о ни стич кој кри ти ци? И Ми хај ло ви ће ви тек-
сто ви ко ји би мо гли би ти од ре ђе ни као до ми нант но ’им пре си о ни стич ки’ 
ну де не дво сми сле но од ри чан од го вор.
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(ЖИ ВО)ПИ СА ЊЕ ЉУ БО МИ РА СИ МО ВИ ЋА

Ми и не слу ти мо у ка кве све од но се и кон тек сте
до ла зи оно што пи ше мо. 

Љ. С.

У ра ду смо ана ли зом тек сто ва Љ. Си мо ви ћа, ко ји су ди рект-
но или по сред но по ве за ни са сли кар ством, по ку ша ли да утвр ди мо 
прин ци пе ин тер ме ди јал них ве за из ме ђу по е ти ке овог ау то ра и по-
је ди них ли ков них умет ни ка, њи хо вих кон рет них оства ре ња, сли-
кар ских жа нр о ва. Ка да је о ин тер ме ди јал ним ци та ти ма реч, ви де ли 
смо да су они ре фе рен ци јал ни и ау то ре фе рен ци јал ни, а до ми нант ни 
тип ци тат них об ли ка је сте ци тат ни ди ја лог. Ис пи ту ју ћи ства ра ла-
штво на шег пе сни ка на ова кав на чин, по ка за ли смо да де ла ових 
умет ни ка ви ше стру ко ко ре спон ди ра ју, те да је Си мо вић сво јим 
пе снич ким би ћем ду бо ко уко ре њен и у ли ков ну тра ди ци ју.

Кључ не ре чи: ин тер ме ди јал ност, ци тат ни ди ја лог, жа нр-сли-
кар ство, ли ков на аван гар да, глад, пло до ви, мр тва при ро да, ау то пор-
трет, пеј заж.

Кре ћу ћи се по по ет ском све ту Љу бо ми ра Си мо ви ћа не рет ко ће мо на-
и ћи на име на Пи те ра Број ге ла ста ри јег, Хи је ро ни му са Бо ша, те од ред ни це 
број ге лов ски, бо шов ски.1 Сам ау тор ће, го во ре ћи о упе ча тљи вим се ћа њи ма 
из де тињ ства, ве за ним за отва ра ње уста ва на Ве ли кој бра ни у Ужи цу, ис та-
ћи ка ко су ти ма сов ни ри бо ло ви би ли број ге лов ске сли ке: „Ја сам ка сни је 
на Бо шо вим и Број ге ло вим сли ка ма пре по зна вао оно што сам већ, „ужи во“, 

1 Ти хо мир Бра јо вић, на при мер, прет по ста вља мо гу ћи зна чај пе сме Пред сли ком Брод 
лу да ка Хи је ро ни му са Бо ша ка ко за књи гу Пла не та Ду нав та ко и за чи тав Си мо ви ћев опус, 
те је сма тра сво је вр сним из ра зом ин тер ме ди јал не оп се си је мо тив скоте мат ског ка рак те ра 
на ре ла ци ји књи жев ност сли кар ство: „Не скри ве ни афи ни тет пре ма за чуд ним и уз не ми-
ру ју ћим при зо ри ма ау то ра Вр та ужи ва ња, Стра шног су да и ни за дру гих не по но вљи вих 
оства ре ња при то ме је, чи ни се, у пе сми Пред сли ком Брод лу да ка до био го то во ам бле мат-
ски из раз“ (брајовић2011: 190).



ви део“ (СиМовић 2008д: 13). У ево ка тив ном на став ку ре ћи ће и сле де ће: „То 
Ужи це ни је има ло га ле ри ју сли ка, али је има ло ћу при ју, под ко јом су, у во ди 
и хла до ви ни, ста ја ла ко ла на то ва ре на лу бе ни ца ма, има ло је и пи ја це пре пу не 
бо ја, и има ло је Ју го ви ћа ули цу, у ко јој су се на ла зи ле ко лар ске, ко вач ке и 
пот ки вач ке рад ње. Био је то ам би јент сли чан хо ланд ским жа нр-сли ка ма из 
17. ве ка!“ (иСТо: 13–14). Вр ло де таљ но све оп шти ри бо лов и ужич ке пи ја це 
Си мо вић ће опи са ти у књи зи Ужи це са вра на ма (в. СиМовић 2008в: 282–283; 
318–322). И у тим при ка зи ма уби ра ња бла го род них пло до ва во де и зе мље 
ау тор да је жи во пи сне сли ке, по пут ста рих хо ланд ских и фла ман ских мај сто-
ра. На ла зе ћи се ме ђу сли ка ма, ко је про сто за но се бо ја ма, ми ри си ма и уку-
си ма, го то во смо си гур ни да је нај ра ни је умет нич ко обра зо ва ње Љу бо мир 
Си мо вић сте као упра во у овим отво ре ним га ле риј ским про сто ри ма. И са свим 
сло бод но мо же мо утвр ди ти да је ве ћи на оних пе снич ких сли ка ко ји ма су-
ве ре но вла да ју ри бе, во ће, по вр ће и оста ли пло до ви, у све сти на шег ау то ра 
за мет ну та ве о ма ра но. Чак и чу де сност / све тост до де ље на ма лим, обич ним 
пред ме ти ма у ње го вој по е зи ји по ти чу, ка ко се чи ни, из очу ђе ног све та де-
тињ ства. Та ко на по чет ку опи са чу де сних ку хињ ских ала та2 ре ћи ће: „Ула-
зе ћи у свет, де ца све до жи вља ва ју као чу до“ (иСТо: 323). У при лог на ве де ном 
иде још јед но при се ћа ње на де тињ ство, а по во дом ства ра ла штва Ду ша на 
Ота ше ви ћа, у ко јем се на во ди да је то би ло до ба ка да је мно ге пред ме те, 
пре не го што је уоп ште и мо гао чу ти за сли ке и скулп ту ре, и не зна ју ћи, 
до жи вља вао као сли ке и скулп ту ре (СиМовић2008г: 99).

Сма тра мо да не ће мо по гре ши ти ако зна чај ном шко лом сли кар ства Љу-
бо ми ра Си мо ви ћа про гла си мо и ње го во уче шће у уре ђи ва њу Ви ди ка, ко ји 
су кра јем пе те и то ком ше сте де це ни је има ли ве о ма зна ча јан про стор отво-
рен за та да шње аван га рд не сли ка ре, ка ко у ви ду број них ре про дук ци ја на 
сво јим стра на ма, та ко и у об ја вљи ва њу кри тич ких и про грам ских тек сто ва.3 
То нас не чу ди бу ду ћи да је члан ре дак ци је био и Ми ро Гла вур тић, је дан од 
во де ћих чла но ва гру пе Ме ди а ла.4 За пра во, то ком ше сте де це ни је 20. ве ка 

2 У по гла вљи ма под на сло вом Ма ли ку хињ ски реч ник и О ку ва њу пек ме за књи ге Ужи це 
са вра на ма мо же мо ви де ти деч ју ус хи ће ност у све ту ку хи ње и ку ва ња, ко ја ће не рет ко, 
до ду ше у раз ли чи тим кон тек сти ма, про на ћи сво је ме сто и у Си мо ви ће вој по е ти ци (СиМо
вић 2008в: 323–331; 559–560). Та ко ђе, и пр ви су сре ти са кан та ри ма и те го ви ма ка сни је ће 
пре ра сти у не ке од ње го вих зна чај ни јих пе снич ких мо ти ва (СиМовић 2008в: 337). 

3 Го ди не 1959. по ред од го вор ног уред ни ка М. Стам бо ли ћа и Љ. Си мо ви ћа, Ви ди ке су 
уре ђи ва ли М. Еге рић, Д. Киш, Н. Ко ље вић, Р. По пов, Р. Пре дић, а од ’62. до ’63. одг. ур. био 
је Си мо вић (до од ла ска у вој ску, ка да је и на пу стио уред ни штво). О сли кар ству су пи са ли 
и Д. Ка ла јић, Ми о драг Б. Про тић, али и сли ка ри по пут Си ни ше Ву ко ви ћа и Ра до ми ра Ре-
љи ћа. По ред ре про дук ци ја Гла вур ти ћа, Шеј ке, Ву ко ви ћа, Ве лич ко ви ћа, Са му ро ви ћа и 
дру гих, 1962. го ди не да ти су и цр те жи Ра до ми ра Ре љи ћа и Ми ха и ла Ђо ко ви ћа – Ти ка ла 
(виДици 1962, бр. 67–68; 69), о чи јем је де лу до ста го ди на доц ни је пи сао Љ. Си мо вић (в. Ђо
ковић 2012; СиМовић 2008г). 

4 На ве шће мо на сло ве са мо не ких од тек сто ва: O me di jal nom sli kar stvu M. Gla vur tić 
(Vidici 1959, 44–45), Kon trak tor – eks te zor (Isto, 48), Uroš Toš ko vić i Si ni ša Vu ko vić M. Gla vur tić 
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мо же се пра ти ти ви ше стру ко ко ре спон ди ра ње из ме ђу по е ти ка сли ка ра и 
књи жев ни ка, што из и ску је по себ но и обим ни је ис тра жи ва ње (уп. грДинић
2007; ПоПин 2015).

Ка ко је да ље те као ли ков ни раз вој Љу бо ми ра Си мо ви ћа мо же мо са мо 
да на слу ћу је мо на осно ву есе ја ко је је на пи сао, а че сто прет ход но и из ре као, 
по во дом из ло жби, углав ном до ма ћих ау то ра (ве ћи на је са бра на у књи зи 
Чи та ње сли ка)5, пе са ма ко је пе ва ју о по је ди ним ау то ри ма или њи хо вим де-
ли ма, али и ни за оних ко је ма ње или ви ше екс пли цит но ко ре спон ди ра ју са 
сли кар ством. Ана ли зи ра ју ћи по ме ну те тек сто ве, по ку ша ће мо да утвр ди мо 
прин ци пе по ко ји ма функ ци о ни шу ин тер ме ди јал не ве зе по е ти ке Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа са по е ти ка ма од ре ђе них ли ков них умет ни ка, по је ди ним умет нич-
ким де ли ма, али и не ким од сли кар ских жа нр о ва.

Ис пи ту ју ћи ин тер ме ди јал ност као књи жев ни по сту пак, Па вао Па вли чић 
ње ну свр хо ви тост ви ди у до да ва њу „no vih zna če nja ono me što ne ko dje lo go vo ri 
svo jim nor mal nim i tra di ci o nal nim sred stvi ma“ (paVličić1988: 170). Та ко ђе, сма-
тра да ме ди ји ме ђу ко ји ма се ре ла ци ја ус по ста вља мо ра ју оста ти пре по зна-
тљи ви и да је у лир ском пе сни штву че ста по ја ва да пе сма бу де ин спи ри са на 
сли ком „pa pje snič ki tekst ili na sto ji po sti ći isti onaj uči nak ko ji po sti že i sli ka, 
ili je pak li kov no dje lo iz rav ni pred met ope va va nja. Na ve zu iz me đu knji žev no ga 
i li kov nog dje la ta da se upo zo ra va u na slo vu, na po sve ti ili gdje god u tek stu pje-
sme“ (paVličić 1988: 172). С дру ге стра не, по сто је и слу ча је ви ка да ау тор не 
сиг на ли зи ра по сто је ћу ин тер ме ди јал ну ве зу „ne go se od či ta te lja oče ku je da 
ve zu sam ot kri je“. Koд Љу бо ми ра Си мо ви ћа, ви де ће мо, мо гу се уо чи ти оба 
на ве де на по ступ ка. 

Ако се од лу чи мо да Си мо ви ће ве пе сме ко је отво ре но упу ћу ју на од ре-
ђе ног сли ка ра, од но сно кон крет но де ло, свр ста мо у је дан круг, мо же мо го-
во ри ти, у ду ху те о ри је ци тат но сти, о ин тер ме ди јал ним ци та ти ма (в. oraić
tolić 1990: 22). Овој гру пи пе са ма при па да ју оне из ци клу са Три хо ланд ске 
сли ке и јед на шпан ска, Ме ђу уче ни ци ма Све то га Лу ке (СиМовић 2008б), 
пе сма За штит ник те ра зи ја (Исто), Сли кар Ра до мир Ре љић ис под у не бо 
од ла зе ћег ае ро пла на дво крил ца (Исто), као и пе сме Ва ви лон ска ку ла и Бе о
град ски лет њи фе сти вал, Пред сли ком Брод лу да ка Хи је ро ни му са Бо ша 
(СиМовић 2012а).

(Vidici 1960, 55), Pred met nost u jed nom mo gu ćem sli kar stvu, L. Šej ka (Vidici 1960, 49–50), Ne ke 
po stav ke o pot pu nom sli kar stvu L. Šej ka (Vidici 1961, 62–63). За овај текст при ло же на је као 
илу стра ци ја Вер ме ро ва Сли ка у ате љеу. По ме ну ће мо и текст Љ. Си мо ви ћа Vam pi ri, sli kar
stvo i lin gvi sti ka (Vidici 1962, 66), ко ји не по вољ но оце њу је пер фор мер ски на ступ Ми ли ћа 
Стан ко ви ћа при ли ком отва ра ња ње го ве из ло жбе 21. 2. 1962. го ди не у по ноћ. Иа ко ве о ма 
овлаш по твр ђу је Ми ли ће ву умет нич ку вред ност, пра во при зна ње му ода је у пе сми при год-
ни ци Ми ли ћу од Ма чве, ује сен 1985. го ди не, ка да је осли ка вао во ждо вач ку цр кву у ци клу су 
Ме ђу уче ни ци ма све то га Лу ке (СиМовић2008б: 178). 

5 Али  и оних ко ји су об ја вљи ва ни доц ни је (нпр. Ђоковић 2012, СиМовић2012б).
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Си сте ма ти зу ју ћи до ме те сво јих ис тра жи ва ња, Ду брав ка Ора ић То лић 
за кљу чу је да по сво јој се ман тич кој функ ци ји уну тар тек ста ци та ти мо гу 
би ти ре фе рен ци јал ни, ка да су ори јен ти са ни на под текст, те упу ћу ју на сми-
сао про то тек ста из ко јег су пре у зе ти, и ау то ре фе рен ци јал ни, ка да упу ћу ју 
на сми сао тек ста у ко ји су укљу че ни (иСТо: 30). Ка да је о ти по ви ма ци тат них 
об ли ка реч, ау тор ка из два ја ци тат ну ими та ци ју, по ле ми ку и ди ја лог. Сма-
тра мо да је у пе сма ма по ме ну тог кру га Љу бо ми ра Си мо ви ћа пре о вла ђу ју ћи 
тип ци тат ни ди ја лог, јер: „U ci tat nom di ja lo gu, na pro tiv, vla sti ti tekst shva ća 
ci ta te pre u ze te iz tu đeg PT kao ne u tral nu zo nu u ko joj se mo že vo di ti slo bod ni 
me đu kul tur ni di ja log na na če lu in ter tek stu al nog ne mi je ša nja i poš ti va nja su prot nih 
se man tič kih ure đe nja vla sti to ga T i tu đe ga PT, vla sti te i tu đe kul tu re“ (иСТо: 40), 
а да се мо же уо чи ти ком би на ци ја ау то ре фе рен ци јал них у ре фе рен ци јал них, 
ка да је о се ман тич кој функ ци ји ци та та реч.

Дру гу по ло ви ну 16. и 17. ве ка хо ланд ског/фла ман ског сли кар ства, као 
до ми нант ни жа нр о ви, обе ле жи ле су мр тве при ро де (уп. Greindl 1956), и 
жа нр-сли ке (в. фроМанТен 1952). Упра во ови жа нр о ви, чи ни се, би ли су 
пред мет ду го го ди шње па жње Љу бо ми ра Си мо ви ћа. Пр ва пе сма ци клу са 
Три хо ланд ске и јед на шпан ска сли ка по ла зи од мр тве при ро де Пи те ра Кла са 
(Pi e ter Cla esz, 1597/8–1660)6. По ред на во ђе ња де та ља са Кла со ве сли ке (ка-
лај на по су да, ча ша, шун ка), пе сма пе ва, за пра во, о мо гућ но сти ма ре цеп ци је 
умет нич ког де ла. Гле да о ци, очи то раз ли чи то мо ти ви са ни и сли кар ски обра-
зо ва ни, иа ко по сма тра ју исто де ло, ви де пот пу но пет раз ли чи тих сли ка: 
је дан је при хва та као од раз ствар но сти, дру ги обра ћа па жњу на сли ка ре ву 
тех ни ку, тре ћи у њој ви ди Бож ју про ми сао, че твр ти је ни не гле да, већ чи та 
о њој, док пе ти (мо гу ће лир ски су бје кат) „ни ка ко да се осло бо ди / не у ме сне 
по ми сли на фа кат / да је ова шун ка би ла но га!“ (СиМовић2008а: 167)7. Упра во 
по след њи стих као да илу ми ни ра све оне Си мо ви ће ве пе сме ко је пе ва ју о 
го зба ма, из о би љу хра не и не у ме ре но сти, а за пра во о то ме ка ко хра на из ну-
тра из је да изе ли цу (в. Делић 2010). У пе сми о жа нр-сли ци Ку ва ри ца Га бри-
је ла Мет суа (Ga briel Met su, 1629–1667) вр ло де та љан при каз са ме сли ке 
за у зи ма го то во по ло ви ну тек ста. Тач ни је, да је се до жи вљај по сма тра ча – 
лир ског су бјек та, пре по зна тљи вог већ у пр вој стро фи: 

У пла вој сук њи и цр ве ној блу зи,
у куј ни се ди мла да ку ва ри ца.
И, на бо де ног на гво зде ни ра жањ,
по ка зу је ми уда вље ног пе тла:
тај пе вац ви ше не ће бу ди ти се ло;
та кри ла ни су за ле те ње, не го за је ло (168, II).

6 П. Клас је осни вач хар лем ске шко ле мр тве при ро де, а глав не сце не на ње го вим сли-
ка ма су сце не до руч ка и бан ке та. Мо тив ски, на рав но, до ми ни ра ју хра на и пред ме ти, ко ји 
са јед не стра не пред ста вља ју сво је вр сно епи ку реј ство, али има ју и сим бо лич на зна че ња.

7 Пе сме ће би ти на во ђе не по из да њу Љу бо мир Си мо вић, Пе сме. Књ. 1 и 2; Бе о град: 
Бе о град ска књи га, па ће број у за гра ди озна ча ва ти број стра не, од но сно књи ге.
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Лир ски су бје кат, по пут оног у пе сми Пре о бра же ње (275, II) или Све та 
је сен (213, II), у пр ве три стро фе сла ви зе маљ ске пло до ве и бла го ста ње ко је 
они до но се, с том раз ли ком што чи ње ни це да је пе тао на бо ден на гво зде ни 
ра жањ, уда вљен и ви ше не ће бу ди ти се ло на го ве шта ва ју оно што ће се из ре-
ћи у на став ку пе сме. По след њи стих тре ће стро фе отва ра но ву пер спек ти ву 
у сли ци8 / пе сми: „не ко иза ме не, чу јем, отва ра вра та“. У ова квој пер спек-
ти ви, по сма трач из пе сме за чи та о ца – по сма тра ча по ста је део сли ке. На-
ме ће се ути сак да се отва ра про стор за без број сли ка у сли ци, при че му 
сва ка од њих пред ста вља од ре ђе ни вид ствар но сти. Тек са гле да не за јед но, 
оне са чи ња ва ју це ло вит свет. Но, бу ду ћи да је број сли ка, по све му су де ћи, 
не пре бро јив, оста је и свет не спо зна тљив до кра ја. Ов де при су ству је мо још 
јед ној ин те ре сант ној по ја ви. На и ме, умет нич ко де ло – сли ка по мо ћу при зме 
по сма тра ча по ста је део јед ног но вог де ла у на ста ја њу – пе сме, а оба де ла 
за јед но, по сма тра на са да очи ма не по зна тог, као да по ста ју део јед ног још 
ве ћег ства ра лач ког чи на. На овај на чин ства ра о ци и мо де ли (сли кар, пе сник) 
су исто вре ме но и су бје кат и обје кат, гу би се раз ли ка из ме ђу њих.9 По ста ју-
ћи део сли ке, лир ски су бје кат по ста вља низ ре тор ских пи та ња10, при че му 
се из оног без бед ног, го то во иди лич ног окруж ја сти же до са свим дру га чи јег 

8 Ана ли зи ра ју ћи пер спек ти ву у сли ка ма хо ланд ских мај сто ра, Е. Фро ман тен ка же: 
„Сва ка хо ланд ска сли ка је кон кав на (...) Не ма сли ке ко ја са ве ћом си гу р но шћу во ди по глед 
из пр вог пла на у дру ги, од окви ра до ви ди ка. Чо век би про сто ре као да ста ну је у њој, да се 
кре ће по њој, да гле да у ње ну по за ди ну, и па да у ис ку ше ње да по диг не гла ву и од ме ри ви-
си ну не бе ског сво да (фроМанТен1952: 117)“. Мо гу ће је да је сли чан до жи вљај сли ке опе ван 
и у овој пе сми Љ. Си мо ви ћа.

9 На сли чан на чин o пер спек ти ва ма сли ке, од но сно све то ва ко је пред ста вља ју мо дел, 
сли кар и по сма трач, про ми шља Ле о нид Шеј ка у тек сту Ate lje Ver me ra van Del fta: „Go vo re ći 
o svom unu traš njem bi ću, on go vo ri o sve tu ko ji ga okru ža va i ti me što po ka zu je se be na ma okre-
nu tog le đi ma, ta ko da mu ne vi di mo li ce, ja sno po ka zu je da ne go vo ri o se bi lič no, o se bi spo ljaš njem 
i pro la znom. (...) Pa opet, naš po gled na sce nu so be, ustva ri je sli ka rev po gled na se be kao sli ka ra 
i na se be kao mo de la, na svoj mo del a ta ko đer i na sli ku ko ju po či nje da gra di. (...) A ovaj su bjekt 
ce lo vit u svo joj cen tral noj tač ki po gle da, na sli ci će se po ka za ti i kao su bjekt i objekt, kao ono što je 
po sma tra no i onaj što po sma tra, kao unu traš nje i spo ljaš nje, kao deo i ce li na u isto vre me. I na ma 
ko ji se po sta vlja mo u ovu tač ku po sma tra nja omo gu će no je po i ma nje sve ta u ko me smo sa mo 
po de lje ni frag ment, ali sve ta či je je din stvo sa mo mi ozna ča va mo i po i ma mo“ (šejKa 1963: 7). 

10 По ста вља ње ни за ре тор ских пи та ња је дан је од Си мо ви ће вих по ет ских ма ни ра, 
нпр. у пе сма ма Пи та ли ца о пра зни ку (106, I), На све то и лињ ској пи ја ци (137, II), 4. део Кру
ни са ње бун де ве (281, II), Чу до с ри ба ма (2012а: 113), о че му је по дроб но го во рио Пре драг 
Пе тро вић (в. ПеТровић 2011: 132–136). Ин те ре сан тан је и при мер та квог ни за у тек сту о 
сли ка ма Вла ди ми ра Ве лич ко ви ћа, ко ји као да син те те ти зу је оне из по ме ну тих пе са ма: „Да 
ли би овај свет мо гао још јед ном да ра зап не оно га ко ји до ла зи да га спа се? / Да ли се ова кав 
свет мо же спа сти? / Да ли ова кав свет уоп ште вре ди спа са ва ти? / Да ли тај још јед ном рас-
пе ти и од све га умо р ни Хри стос мо же још јед ном да ис ку пи све на ше гре хо ве? / Да ли се 
до Рас пе ћа сти гло за то да би се од ње га, још јед ном, све по че ло, или да би се на ње му, у 
му ка ма, без на де у Вас кр се ње, све де фи ни тив но за вр ши ло? / Да ли нас ово сли кар ство упо-
зо ра ва да је апо ка лип са је ди но до че га ова ци ви ли за ци ја, ако на ста ви сме ром ко јим је кре-
ну ла, мо же сти ћи? / Да ли су ова пи та ња од го вор?“ (СиМовић 2008г).
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ко је отва ра по след њи ди стих пе сме: „Ил ан ђе ла с ва гом / и ње го ву сен ку, 
оп штин ског џе ла та?“. Овим сти хо ви ма као да се ус по ста вља ве за са пе сма ма 
Оп штин ска кла ни ца (229, II) и По след њи суд (230, II). И упра во по след њим 
сти хо ви ма обе ове пе сме о сли ка ма угра ђу ју се у онај део Си мо ви ће вог пе-
сни штва ко ји (пре)ис пи ту је раз ли чи те вр сте чо ве ко ве гла ди и си то сти.

Већ је при ме ће но да го збе ни мо ти ви чи не је дан од зна чај них еле ме на та 
ове по е ти ке. Ре кли би смо да код Си мо ви ћа по сто је три сли ке гла ди – истин-
ска, ег зи стен ци јал на глад; из је лич ка, обла по р на глад и ду хов на / ду шев на 
глад.11 Пр ви тип гла ди очи ту је се у пе сма ма Ви дик у Ау шви цу: „цео мој ви дик 
/ сад је ово го ло, / ољу ште но, / ја је, / на ко је ве је / со“ (135, I); Глад: „Из ове 
гла ди, / из овог пе пе ла, / из овог смра да, мра ка, / гли ба ко ји кљу ча, (...) // у 
ве дри ну / из не ла ме не би / ни ан ђел ска кри ла, / ни Хе ли је ва за пре га, / ни 
Мој си је ва ми ши ца и но га, // ал би / то чак / си ра ли вањ ско га!“ (146, I); Та њир 
па су ља: „По гну те гла ве / по чи њем да је дем / је дем озбиљ но / је дем по ла ко 
/ тај па суљ ми / све гре хо ве пра шта“ (163, I); По сле ужа са: „Тај ми се ми рис 
/ са зу ја њем пче ле / ис под ка па ка за кло пље них, / кроз це ло те ло, / до вр хо ва 
пр сти ју, / ши ри, // и за трен / – ду бљи од ве ка – / у сун че ве обла ке / тај ми рис 
ме но си, / са ра ном без ле ка, / са све том без на де, / тај ми рис ме / ми ри“ (164, 
I); као и у пе сми Ло нац на Јо ки ној ћу при ји (198–199, I). У пе сма ма ово га ти-
па, чо веч ја ег зи стен ци ја еви дент но je угро же на те ле сним му че њи ма. Људ-
ско би ће се за до во ља ва хра ном у оно ли кој ме ри ко ли ко му је по треб но да 
би пре жи вео и при хва та је као дар. Дру ги тип је сте, за пра во, не у та жи ва 
глад, узро ко ва на про ждр љи во шћу. Ова кву глад Си мо вић ће ви ше пу та до-
ве сти у ве зу са ме со ждер ством и кр во лоч но шћу до тич ног из је ли це, ко је ће 
се по не кад гра ни чи ти са љу до ждер ством, по пут оног у пе сма ма Јаг ње (69, I): 
„Ха љи ну си убе лио у кр ви јаг ње то вој, / праг си од бра нио кр вљу јаг ње то вом, 
/ про бај сад и ме со јаг ње то во, – / јаг ње ти на ће ко љуц ко ви на да ти при ја!“; 
Ба лач ко вој во да (72, I), ко ји „је де, је де, је де, / до по бје де!“; Ве ли ки ри бо лов 
(82–83): „Спу шта се ве че, / са уло вом се вра ћа мо ку ћа ма, // не зна се ко ће 
ко га ве че ра ти на жа ру!“; Ко ман дант 18. ар миј ског кор пу са (131, I): „Ис пред 
ње га на та њи ру / ле же ко сти сви ња, ко за, / ја ре би ца, ко ко ша ка, / ко сти ри ба 
и ри ба ра“; 1, 7. и 8. део Крч ме на Кон де ру (240; 8, I).12 Тре ћи тип гла ди про-
ис ти че из прет ход ног, тач ни је из ду хов не ис пра жње но сти, ко ја во ди у низ 
гре хо ва, а про ждр љи вост је са мо је дан од њих. По ред за до во ље ња те ле сне 
гла ди, у по је ди ним пе сма ма на ме ће се за пи та ност о спа се њу, као нпр. у пе-
сма ма Пи та ли ца о пра зни ку: „Тај ће нас по топ мо жда на хра ни ти, // а до кле 
ће нам се – до бра де, пре ко гла ве, / по врх Ара ра та – тај по топ по пе ти? // И 
ко ће нас из по то па спа сти?“ (106, I); Па зар ни дан у Ужи цу: „пи там – за гле-

11 Ис пи ти ва ње мо ти ва си то сти и гла ди, те свих њи хо вих ва ри је те та у по е ти ци Љ. Си-
мо ви ћа из и ску је по себ ну сту ди ју, та ко да ће мо се овом при ли ком за др жа ти са мо на на цр ту 
сво је вр сног си сте ма. 

12 По сто ји низ ова квих или слич них при ме ра,али  смо се од лу чи ли овом при ли ком 
са мо за нај у пе ча тљи ви је.
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дам – тра жим: / ов де, где се све је де, / има ли иче га / што хра ни?“ (174–175,I), 
или Са бо ри ште: „Шпо рет гре је и све ца, и стран ца; / хра ни ко сце, и де цу, и 
лив це! / А кад му гво зде на отво рих вра тан ца / сам па као си ну ми у ли це!“ 
(264–265, I). Упра во на укр шта ју три ју сли ка си то сти / гла ди у Си мо ви ће вој 
по е ти ци мо же мо утвр ди ти и (ин)ди рект не ве зе са по е ти ка ма Хи је ро ни му-
са Бо ша и Пи те ра Број ге ла ст., од но сно не ким од њи хо вих де ла. 

Го то во це ло куп но де ло Хи је ро ни му са Бо ша по чи ва на по ла ри те ту хри-
шћан ских вр ли на и људ ске гре шно сти. Цен трал ним де лом трип ти ха Врт 
ужи ва ња, до ми ни ра ју еро ти ка и блуд ни че ње, а при ка за ни пло до ви во ћа, 
од но сно ри бе, у овом слу ча ју ипак але го рич но од го ва ра ју основ ном идеј ном 
кон тек сту. Грех про ждр љи во сти и пре пу шта ња пре те ри ва њу у је лу и пи ћу 
основ ни су мо ти ви на сли ци Але го ри ја про ждр љи во сти и по жу де, као и 
јед ног де ла Сто не пло че се дам смрт них гре хо ва и че ти ри по след ње ства ри 
чо ве ко ве. Ли ко ви на овим Бо шо вим сли ка ма до крај но сти су усред сре ђе ни 
на не у ме ре но за до во ља ва ње сво јих те ле сних по тре ба. Не у ме ре ност и пот пу-
на одво је ност од би ло ка квог ви да хри шћан ске вр ли не и бри ге за суд би ну 
соп стве не ду ше још ра ди кал ни је при ка за ни су на Бро ду бу да ла. На и ме, сред-
њо ве ков на сим бо лич на пред ста ва цр кве у ви ду бро да са јар бо лом, ов де је 
до ве де на до ап сур да, а ужи ва ње у те ле сном и за не ма ри ва ње ду хов ног по-
себ но је ис так ну то и вид ном осу дом вер ских ре до ва (в. bozinG 2007: 25–30). 
Упра во по след њој Бо шо вој сли ци Љу бо мир Си мо вић по све тио је чи та ву 
пе сму. Ти хо мир Бра јо вић сма тра да се у овој пе сми – сли ци ам бле мат ски 
укр шта ју све оне пе сме ко ји ма до ми ни ра ка та кли змич но-апо ка лип тич на 
мо тив ска струк ту ра, а ко ја гра ди иро ниј ску и гро теск ну сли ку апо ка лип се 
у Си мо ви ће вој по е ти ци:

Вер бал но па ра фра зи ра ју ћи ли ков ни са др жај, пе сник, на и ме, ње го вом 
нео бич ном ико но граф ском скло пу (...) у за вр шни ци пе сме да је не сум њив 
па ра бо лич но-мо ра ли стич ки сми сао (...), а овај као да до пи ре из уста ка квог 
по ет ски на дах ну тог про фе та, бар у ду ху бли ског оној је дин стве ној, сред-
њо ве ков но-ре не сан сној ме ша ви ни про фа ног и све тов ног гле да ња на свет, 
ко ја је та ко су ге стив но ове ко ве че на на Бо шо вим ком по зи ци ја ма, сли ка ним 
на пре ла зу из ме ђу две ју епо ха. При то ме ће се чак и де ли ми це оба ве ште ни 
чи та лац те шко оте ти ути ску да Си мо ви ће ва алу зив но-ево ка тив на по хва-
ла обла пор но сти и глу по сти за пра во у исти мах при зи ва онај ера змов ски 
опо ми њу ћи дух, ко ји је, кул тур но-исто риј ски гле да но, озна чио по ме ну то 
до ба и у не ку ру ку по стао ње гов бе лег (брајовић 2011: 190–191).

Бо шов след бе ник, али и тво рац са мо свој ног сли кар ског из ра за, је сте 
Пи тер Број гел ста ри ји. Мо ти ви и те ме о ко ји ма је би ло ре чи, код Број ге ла 
нај о чи ти је су на сли ка ма Бор ба кар не ва ла и по ста, Лу да Гре та и Зе мља 
Дем бе ли ја.13 Упра во Дем бе ли ју Си мо вић екс пли цит но по ми ње у пр вом де лу 

13 Сво је вре ме но је вла да ло ми шље ње да Број гел кри ти ку је при ми тив ни жи вот се ља-
ка и њи хо во пре пу шта ње те ле сним за до вољ стви ма и на сли ка ма Свад бе ни плес, Се о ска 
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Крч ме на Кон де ру и пе сми Са бо ри ште (240; 264–265, I). У оба сво ја де ла 
ау тор про ждр љи во сти и ба ха то сти су прот ста вља пред сто је ћи (или већ за-
вла да ли на зе мљи) па као, али и из ве сну не мо гућ ност спа се ња (в. Бра јо вић 
2011): „На шо би се и у на шем ве ку / и ко би про до, и ко би ку пио, / ал их не ма, 
јер не ма ју ко га!“; „Ноћ се на о бла чи ла. / Пла ни на се смра чи ла. / Ки ша ујед-
на чи ла“ (250; 252, I). Чи ни се да упра во ова кав став по нај ви ше ко ре спон ди ра 
са Број ге ло вим де ли ма Бор ба Кар не ва ла и По ста и Лу да Гре та, пр вен стве-
но због из не ве ре ног сми сла кар не ва ла и вр ли не, на пр вој, и па кле не ви зи је, 
ко јом до ми ни ра зло про ис те кло из гре шно сти, на дру гој сли ци (в. ruso 
2012b: 42–46; 52–53). Ако би смо хте ли да иде мо и да ље у уста но вља ва ње 
мо тив ских срод но сти из ме ђу Број ге ла и Си мо ви ћа, мо гли би смо на ве сти 
нпр. пред ста ве ри ба, ко је су код на шег пе сни ка је дан од ва жних мо ти ва, 
по го то во у а по ка лип тич ним сли ка ма, а Број ге ло ви при ка зи го то во да су им 
сли ков ни пан дан. На сли ци Бор ба кар не ва ла и по ста ви ди се и пи јач на 
те зга са ри бом, а ко ја у чи та вом кон тек сту нео до љи во под се ћа на пи ља ри це 
из Си мо ви ће вог Бо ја на Ко со ву. Де мон ска ри бо ли ка би ћа и нео бич но ве ли ке 
ри бе зна ча јан су мо тив на Број ге ло вој сли ци Пад по бу ње них ан ђе ла, а у де сном 
до њем углу Лу де Гре те ви ди се ри ба ко ја је упра во про жде ра ла чо ве ка. Чи ни 
се, ипак, да се по нај ви ше слич но сти мо же уо чи ти из ме ђу гра фи ке Ве ли ке 
ри бе је ду ма ле14 и пе са ма Ве ли ки ри бо лов, ко ја се за вр ша ва сти хо ви ма: „Спу-
шта се ве че. / са уло вом се вра ћа мо ку ћа ма, // не зна се ко ће ко га ве че ра ти 
на жа ру!“ (82–83, I) и По след њи суд: „– Мо же ли ри бар да уђе у рај / за јед но 
с ри бом ко ју је упе цао? / – Не мо же! – пре су ди про да вац ри ба, бр кај ли ја, / 
уда ри ша ра на по гла ви др ве ним че ки ћем, / и с кан та ра га уба ци у ке су, / ко ју 
ми пру жи за јед но с ку су ром!“ (230, II).15

Још две сли ке из ино стра них га ле ри ја на ве ле су Љу бо ми ра Си мо ви ћа 
да их опе ва – Пред сед ни штво гил де тр го ва ца ви ном у Ам стер да му Фер ди-
нан да Бо ла (Fer di nand Bol, 1516–1680) и Мр тва при ро да са тре шња ма и 
си ром Лу и са Ме лен де са (Lu is Egi dio Meléndez, 1716–1780). Пр ве две стро фе 
пр ве пе сме го во ре о под тек сту сли ке; тре ћа да је њен кра так опис, а мо тив 
ко ји у за пи та но сти лир ског су бјек та по ста је до ми нан тан је сте ма сти о ни ца, 

свад ба и Се о ска игран ка (уп. brown 1980). Го во ре ћи о ком по зи ци ји по след ње сли ке, Ви ли-
јам де ла Ру со на во ди: „Iz ra zi tim pre o kre tom u tu ma če nju, da naš nji kri ti ča ri pot pu no su od ba-
ci li bi lo ka kvu na me ru sli ka ra da oma lo va ži se lja ne i osu di nji ho vu raz blud nost, ne u me re nost i 
pro ždr lji vost“ (ruso 2012b: 130).

14 Де ло је на ста ло на осно ву по сло ви це истог са др жа ја, ко ју као по у ку, уз гро теск ну 
сли ку ри бо ло ва, отац са оп шта ва си ну. Број гел је по се гао за на род ним по сло ви ца ма и на 
сли ка ма Два на ест фла ман ских по сло ви ца и Фла ман ске по сло ви це. По сло вич ни из ра зи 
при ме ће ни су и код Си мо ви ћа, али мо жда би по ве зи ва ње два ју умет ни ка и по овој осно ви 
би ло на тег ну то и не у те мељ но. 

15 Пи јач не пе сме Љ. Си мо ви ћа, по го то во оне код ко јих до ми ни ра пре ци зно ни за ње 
сли ка во ћа, по вр ћа, по го то во ме са и ри бе, нео до љи во под се ћа ју на сли ке Фла ман ца Фран-
са Сни дер са (Frans Snyders, 1579–1657), на ро чи то на оне ко је при ка зу ју пи јач не те зге по сле 
ло ва и ри бо ло ва, смоч ни це и ку хи ње. 

186



ко ја се ко га зда по на ша: „Аждајā из ма сти ла? / По то па ма сти ла? / Че га се 
пла ше? // Пред ма сти о ни цом по бе гле су ча ше!“ (170, II). За ни мљив је по сту-
пак при ко јем се фо кус су жа ва од пред и сто ри је сли ке, пре ко ње ног при ка-
за до са мо јед ног мо ти ва, ко јим пе сма за вр ша ва, али се отва ра но во по ље 
ин те ре со ва ња, ван пе сме, а ко је се ти че мо ћи и за ко на пи са не ре чи. Дру га 
пе сма – сли ка сва је са чи ње на од пи та ња (пр ве три стро фе су, за пра во, три 
пи та ња) о мо ти ва ци ји ко ја је на те ра ла овог шпан ског сли ка ра да за кра љев-
ску зби р ку ура ди мр тву при ро ду „твр ђа ву, са гра ђе ну од хра не“. Да је се је дан 
од мо гу ћих од го во ра: „Обла ци мрач ни, бе да, глад и рат, / ко зна шта се иза 
кра ља ва ља!“ (171, I). И ов де се, у јед ној, на из глед, јед но став ној по сма тра-
че вој не до у ми ци о то ме шта је код умет ни ка прет хо ди ло на стан ку де ла, 
за ме ће и отва ра, мо жда, те ма од но са умет но сти и вла сти. 

До ма ћим ли ков ним умет ни ци ма Си мо вић је по све тио пет пе са ма, од ко-
јих три чи не ци клус Ме ђу уче ни ци ма све то га Лу ке (175–178, II), док су На пи
са но на две ма ула зни ца ма за из ло жбу скулп ту ра Ма ти је Ву ко ви ћа у Му зе ју 
са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду и Сли кар Ра до мир Ре љић ис под у не бо 
од ла зе ћег ае ро пла на дво крил ца из ван ње га.16 Мо же мо ре ћи да свих пет пе са-
ма при па да ју при год ни ца ма, а ис пе ва не су у ви ду лир ских есе ја, с тим што 
су оне на ста ле пред де ли ма Ву ко ви ћа и Ре љи ћа, чи ни се, с раз ло гом из дво-
је не. На и ме, обе очи то по ла зе од кон крет ног умет ни ка и ње го вог де ла, али 
за хва та ју мно го ши ре идеј не пла но ве. Бе гу нац, лир ски су бје кат пр во на ве-
де не пе сме, ег зи стен ци јал но је угро жен. Ње га „са ле ћу по но ри, / го не пра-
зни не, / без да ни му зу је у гла ви, око гла ве, / ви си на зја пи од о здо, / ду би на 
од о зго, / ву ко дав га за ја ху је, / мрак му у тр бух пу ца!“ (163, II). Ка же се да 
он не зна ка ко да се бра ни, јер све оно што по се ду је не моћ но је да „уме си 
ло ба њу, кич му, пе сни це, му да!“. Ру да ко ја му је по треб на као да не по сто ји. 
Ме ђу тим, бе гу нац сам и го си ла зи у зе мљу и „ме си зе мљу, ме си ка мен, ме-
си ба кар, / ме си ла ву, ме си ма глу и снег, // од то га те ста ме си ко ње, / ме си 
ме две де, / би зо не, ме си Мој си ја, ме си бо га / да на у чи / да уме си / су жња“. 
Схва та мо да је бе гу нац, за пра во, чо век – ства ра лац – умет ник, кре а тор ко-
ји у бек ству ис пред зја па мра ка, пра зни не и бе сми сла, мо же из лаз про на ћи 
са мо у ства ра њу све та, у ме ди ју и ма те ри ја лу у ко ји мо ра угра ди ти це ло га 
се бе. И сва ки ства ра лач ки чин као да је по на вља ње ства ра ња све та in il lo 
tem po re. Лир ски су бје кат и у дру гој пе сми је сли кар – умет ник. Пе сма та-
ко ђе за по чи ње сли ком угро же но сти: „Из бу на ра мра ка нај до ње га, / из ово-
га ка тра на и те ста, / хтео је да ле ти, ал за ње га / у дво крил цу ни је би ло 
ме ста“ (324, II). Чи ни се као да ов де дво кри лац пред ста вља мо ди фи ка ци ју 
Но је ве бар ке, на ко ју умет ник ни је ус пео да се укр ца. Про блем је у то ме што 
се ави он, од ла зе ћи, сма њу је: „Про ду жи ли по уз ла зној пу та њи, / про ле те ће 
кроз игле не уши“. Тек ка да се ави он рас пли не у ни шта мо ћи ће да при ми све 

16 Пр ва је са мо стал на у одељ ку Бек ство, ко ји прет хо ди дру гим два ма по све ће ним сли-
кар ству, а дру га за вр ша ва тре ћи оде љак / ци клус пе са ма у Тач ки (163–164; 324–325, II).
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пут ни ке: „Труп ни офи ци ри, ра ту ју ћи, / ца ри ни ци, ца ри не ћи ро бу, / сли кар, 
миш и мач ка, сви ће ући / у то ни шта ко у деч ју со бу“ (325, II). 

Пе сме ци клу са Ме ђу уче ни ци ма све то га Лу ке по све ће не су Све то за ру 
Са му ро ви ћу, Мла де ну Ср би но ви ћу и Ми ли ћу од Ма чве. Пи шу ћи о пе сни-
ко вим лир ским ми ни ја ту ра ма, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков у пе сми Пче ла 
Све то за ра Са му ро ви ћа ви ди мо ти ве при ро де и кул ту ре ко ји су до ве де ни у 
зна чењ ску сим би о зу, као и то да се у овом ти пу Си мо ви ће вих пе са ма „са 
пла на ве ри стич ке бе ле шке пре ла зи се на план епи фа ниј ских оба сја ња и 
про ду бље ње, или уни вер зал ни је ап страк ти за ци је ко ја иде за тим да из гра-
ди та кав зна чењ ски склоп у ко ме ће оно стра но про бле сну ти ин тен зив ни је 
а зна чењ ски кон цен три са но и од ре ђе но“ (аћиМовићивков 2011: 223).17

У, већ по ми ња ној, фор ми пи та ли ца ис пе ва на је пе сма на ста ла пред 
сли ка ма Мла де на Ср би но ви ћа (176–177, II). Од укуп но два на ест ко му ни ка-
тив них ре че ни ца, пе сма са др жи чак осам упит них. Дуж чи та ве пе сме ра-
за су ти су до ми нант ни мо ти ви са Ср би но ви ће вих сли ка – ва ге, би блиј ске 
лич но сти (Св. Лу ка, Ева, Христ, Су за на), во ће и по вр ће, ус кр шња ја ја, за на-
тли је. За ову пе сму би се мо жда с пра вом мо глом ре ћи да је нај е се ји стич ки ја 
од свих при год ни ца, јер пред ста вља јед ног умет ни ка за гле да ног и за пи та ног 
над де лом дру гог, од но сно раз ми шља ње о сми слу ства ра ла штва и пре жи-
вља ва њу умет ни ка и ње го вог де ла.18 На рав но, ни је са мо о то ме реч. Пе сма 
Пи та ли це пред сли ка ма Мла де на Ср би но ви ћа пе ва и о пе снич ком ства ра-
ла штву, на ро чи то Си мо ви ће вом. Пи шу ћи есе је по во дом из ло жби ово га умет-
ни ка (сли ка, ви тра жа, мо за и ка), пе сник је мар ки рао не ко ли ко ње го вих основ-
них ства ра лач ких ли ни ја, ко је би смо си сте ма ти зо ва ли на сле де ћи на чин: 
све тост про фа ног, по и сто ве ћи ва ње плод но сти и све то сти, угло ме ри и кан-
та ри, за на тли је, мит и исто ри ја (в. СиМовић 2008г; Србиновић2005). У овим 
есе ји ма Си мо вић да је чи та ве па са же, го то во бро ја нич ке, ка да го во ри о мо-
ти ви ма и бо ја ма Ср би но ви ће вих сли ка, на ро чи то ка да је о сва ко днев ним 
пред ме ти ма 19 и пло до ви ма реч.20 На јед ном ме сту, раз ми шља ју ћи о ни зу 

17 Ова квих лир ских ми ни ја ту ра ко је су на од ре ђе ни на чин по ве за не са на шом те мом 
у по е зи ји Љ. Си мо ви ћа има још, али ће мо о њи ма го во ри ти доц ни је.

18 „Да  л нам то уче ник св. Лу ке, сед, / пред не бом без кри ла, мо рем без пе ра ја, / ки чи цом 
по ка зу је ка кав ће свет / да се из ле же из обо је них ја ја“ // Да л је тај ста рац, ко и ње го ве те-
сти је, / ис пе чен од зе мље? Да ли ће у зе мљу / да се вра ти, од зе мље ста ри ја, ње го ва ру ка, ко 
ње го ва грн ча ри ја? // Ил ће, за Су за ном пру же на, у су за ма, / с вас ко ли ким би љем, ко је кли-
ја, / ко у све тло сти сун че вој, у Су за ни / да иш че зне и, иш че зла да си ја?“ (176–177, II).

19 Бро ја нич ки део са пред ме ти ма и пло до ви ма про на ла зи мо и у Си мо ви ће вом тек сту 
о Мар ку Че ле бо но ви ћу, ко ји та ко ђе илу стру је Си мо ви ће ву оду ше вље ност оним сли ка ри ма, 
из ме ђу оста лих, ко ји су „ма ги ча ри ма лих чу да сва ки да шњег жи во та“. Упра во у овом тек-
сту, осли ка ва ње ду ше ства ри ис ти че се и као мај стор ство хо ланд ских умет ни ка (СиМовић 
2008г: 42–43). 

20 На во ди мо нај им по зант ни ји од ло мак: „На тим без број ним сли ка ма, ко је су од по да 
до та ва ни це пре кри ва ле зи до ве ате љеа, бли ста ле су Мла де но ве Еве и Фло ре, Су за не са 
сво јим стар ци ма, про ми ца ли су грн ча ри, фи ло зо фи, сли ка ри, сви ра чи и па сти ри, пре ље и 
тка ље, бо го ви и бо ги ње. Око гла ве су нам ле те ли ве ли ки шум ни ан ђе ли, звон ке ја бу ке, 
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жи во пи сних пред ме та и пло до ва из ме ша них по не кад са све ци ма и ју на ци-
ма, пи сац ће се за пи та ти:

И, на кра ју, да ли ми пре те ру је мо кад по ми шља мо да умет ност, по-
ред оста лог, мо же да бу де и на чин да се от кри је, и да се ис по љи све тост 
про фа ног? Све тост че ки ћа, кле шта или ка ши ке, свeтост  па при ке, ла ле 
или ши пур ка, све тост кру га, ква дра та или тро у гла, све тост три кру га 
у тро у глу, све тост два ма ла ко са, све тост зми је или кор ња че, све тост 
тр пе зе, ја бу ке или сло ва? Све тост све га? (СиМовић 2008г: 58).

Ако обра ти мо са да па жњу на Си мо ви ће ве пе сме у ко ји ма све вр ви од 
бо ја, ми ри са, уку са пло до ва, на оне у ко ји ма пред ме ти жи ве, или пак на низ 
пе са ма по све ће них ва га ма, кан та ри ма и те го ви ма (в. нпр. ци клус Зе ле ни 
ве нац, 137–146, II)21, би ће нам ја сно да је срод ност из ме ђу ства ра ла штва два-
ју умет ни ка ви ше стру ка и ви ше знач на. Сја јан при мер за пи та но сти о све то
сти све га  је сте пе сма – мр тва при ро да Сто са во ћем и по вр ћем:

Је ли се то мо жда
не ки бог 
из ви си на
спу стио 
ов де, на овај сто,
ов де у ово во ће и по вр ће,
за то да бих га
мо гао до та ћи,
и да бих се мо гао
њи ме на хра ни ти? (313, II)

А без ре зер вна ми сао о то ме да пло до ви је су све ти очи ту је се у пе сми 
– пеј за жу Све та је сен (213, I), од но сно нео дво ји во сти зе маљ ског и бо жан ског 
у пе сми Пре о бра же ње (275, I).

По след ња пе сма о уче ни ци ма Св. Лу ке,22 у ци клу су, је сте Ми ли ћу од 
Ма чве ује сен 1985. го ди не ка да је осли ка вао во ждо вач ку цр кву (178, II). Она 

цве кле, цр не ре па те рот кви це, ли му но ви, лон ци и ћу по ви, ле те ли су кан та ри, кор пе и вр-
че ви, мут на, жу та и пла ва огле да ла, пла ва, цр ве на, зе ле на и љу би ча ста ус кр шња ја ја, се ни-
це, врап ци и цр ни ко со ви. Ле лу ја ју ћи, ле те ли су вен ци цр ве них па при ка и вен ци цр ног и 
бе лог лу ка, љу би чи це и ри би зле, ми ро ђи ја, па ра дајз, це лер, ле те ле су со фре и тр пе зе, ле-
те ло је цр ве но и љу би ча сто, злат но и цр но, злат но и зе ле но, љу би ча сто и пла во, пла во и 
ко балт но пла во. Ле те ли су и си ја ли пеј за жи охрид ски, го сти вар ски и при зрен ски, а исто-
вре ме но су се, све вре ме чу ли зву ци тар бу ка, ди пли и ка ра бе. Шта фе лај се пре тва рао у 
раз бој, раз бој у шта фе лај“ (СиМовић: 2008г: 74).

21 У пе сми о јед ном од Ср би но ви ће вих мо за и ка За штит ник Те ра зи ја (219, II), упра во 
је су бли ми ра но мо тив ско-те мат ско сли ка ре во опре де ље ње, а ко је ко ре спон ди ра на од ре ђен 
на чин и са пе сни ко вим.

22 Је дан од уче ни ка Св. Лу ке о ко ме је Си мо вић пи сао је и Ра до мир Ре љић. Гле да ју ћи 
не ке од ње го вих сли ка, Си мо вић је, чи ни се, био го то во ужа снут и фа сци ни ран мо ти ви ма 
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пред ста вља нај јед но став ни ји об лик при год ни це, у об ли ку пи та ли це, а из-
гра ђе на је на раз ви ја њу јед ног од основ них мо ти ва Ми ли ћа од Ма чве.

До ма ћим уче ни ци ма ово га све ца, Си мо вић по све тио се и у пе сми 
 Ва ви лон ска ку ла и пе сми / по е ми Бе о град ски лет њи фе сти вал (СиМовић
2012а: 193–199). Пе сма број ге лов ског на сло ва го во ри о јед ној од еду ка тив них 
скулп ту ра Мар ка Цр но бр ње, и слич но је струк ту и ра на као она о Ми ли ћу, док 
дру га по ла зи од из ло жбе те ра ко те, у окви ру Бе о град ског лет њег фе сти ва ла, 
Ter ra to ria, про ми шља о ства ра ла штву и ства ра њу, а сми са о но се пре ла ма 
у тач ки су да ра са свар но шћу – на ле ту по ли ци је и де мон стра на та ко ји скулп-
ту ре пре тва ра ју у бла то: „кад су се сви раз и шли са по при шта, / на плоч ни ку 
је остао / гли не ни на род, пре тво рен у бла то! // Бла то пре пу но тра го ва чи за ма, 
/ бла то ко је се не се ћа / ни да је би ло Ахил, ни да је би ло миш!“. 

Асо ци ја тив но упу ћи ва ње на кон крет на сли кар ска де ла – мо ти ве, про-
на шли смо још у две ма пе сма ма – Ле да и До ру чак на Јо ва но вој во ди (230; 
232–233, I). Ако би смо же ле ли да пр ву пе сму сме сти мо у сли кар ску ра ван, 
свр ста ли би смо је у жа нр-сли ке/сце не. И сам на слов упу ћу је на по пу ла р ни 
мо тив за сно ван на ми ту о Ле ди и ла бу ду23. Из ра зи та сли ков ност из ра же на 
је у пр вој стро фи опи сом крч ма ри це ура мље не у вра та. Сре ди шњи део је 
по све ћен на бра ја њу че га све на сли ци не ма. Жи вот про ла зи „дру мом пре ма 
мо ру“, док је цео Ав то вац пуст ко уби јен. Си мо ви ће ва Ле да је гро теск на и 
ка ри ка ту рал на вер зи ја јед ног кла сич ног умет нич ког де ла. Сли чан по сту пак 
при ме њен је и у дру гој пе сми, где се кроз сно ви ђе ње/сан 24 лир ског су бјек та 
на зи ре ком по зи ци ја До ру чак на тра ви, ве ро ват но, Еду ар да Ма неа (Édo u ard 
Ma net). И ов де је кла си чан мо тив укло пљен у са вре ме но и до ма ће окру же-
ње, чи ме се се ман тич ки из гло бљу је.

Је дан број Си мо ви ће вих пе са ма је на дру га чи ји на чин по ве зан са сли-
кар ством. Оно што им је за јед нич ко (из у зев пе сме Цео свет) је сте кон струк-
ци ја на сло ва, ко ја упу ћу је на ма нир име но ва ња сли ка. Реч је, пр вен стве но, 
о ау то пор тре ти ма и мр твој при ро ди. На сло ви су са са др жа јем ускла ђе ни 

ма ске: „Око нас не ма ни ко га ко ни је ма ски ран и ко сти ми ран: не ко ма ску но си на ли цу, не ко 
на по тиљ ку; не ко је ста вио ше шир Ка за но ве, не ко је на ву као оклоп и ка ци гу, не ко при па сао 
мач; не ко до ла зи сви ра ју ћи ле у ту, не ко се при бли жа ва игра ју ћи ме ну ет. (...) Ако је и го ло-
ти ња ма ска, шта он да ни је ма ска? (...) Ре љи ће ве сли ке, ко је су исто вре ме но кар не вал и па као, 
и у ко ји ма на по ре до сто је ужас и ра дост, чед но и ска ред но, све то и гро теск но, нај че шће пред-
ста вља ју цар ство дво сми сле но сти“ (СиМовић 2008г: 30–31). Иа ко сум ња мо да је о на мер ној 
по ве за но сти са овим сли ка ре вим мо ти ви ма реч, при ме ти ли смо не ве ро ват ну слич ност са 
Си мо ви ће вом пе смом Ма ске (235, II). Чи тав свет у овој пе сми је ма ски ран – љу ди, спо ме ни-
ци, пла не те, жи во ти ње, во ће и по вр ће „Чак и ма ске но се ма ске!“. Су о чен са ова квим све том, 
лир ски су бје кат је ужа снут: „А твој страх, са сва ком ма ском ко ју ски неш, ра сте, јер / већ 
по чи њеш да слу тиш ко ја се ма ска кри је, и ко ја те / ма ска че ка, иза по след ње ма ске!“. 

23 Ову ве зу по твр ђу је и иш че ки ва ње мла де крч ма ри це, док „ни пе ро из обла ка не ће“, 
а ка мо ли бог.

24 Ђор ђе Де спић ће у овој пе сми за ста ње лир ског су бјек та ре ћи да се на ла зи на они-
рич ко-ес ха то ло шкој гра ни ци (ДеСПић 2011: 171–173).



дво ја ко: не ке од пе са ма су за и ста на пи са не мр тве при ро де, док по је ди ни 
на сло ви де ли мич но из не ве ра ва ју жа нр. У мр тве при ро де свр ста ли смо пе-
сме: Цео свет (217, I), Лет ње ју тро са ча шом и та њи ром (269, II), Мр тва 
при ро да са ша ра ном (311, II), Сто са во ћем и по вр ћем (313, II)25, док је Је се њи 
пре део са жи ви ном (212, I) пеј заж. Ау то пор тре ти су већ екс пли ци ра ни у 
са мим на сло ви ма, па та ко има мо онај са бу ба ма у гла ви, са шкор пи јом, са 
по пла вом и ска кав цем, са гла вом на сто лу (188; 192; 201; 263–264, II). По ред 
ових жан ро ва уо чи ли смо и јед ну ски цу жа нр-сли ке  Чи та лац на Рај цу (316, 
II), сту ди ју у Три сту ди је ја је та (233, II)26, док син так сич ка кон струк ци ја 
на сло ва пе сме Облач но је се ње ве че са чу до ви штем (270, II) та ко ђе под се ћа 
на на зив сли ке.

Пе сму Цео свет мо гли би смо увр сти ти у лир ске ми ни ја ту ре, струк ту-
и ра не по пут ха и куа, у ко ји ма се ви ди на ко ји на чин пе сник „уме да ода бе ре 
од ре ђе ну го вор ну пер спек ти ву из ко је ће опа же ни при зор би ти пре ве ден у 
пе сму, као и у ко јој ме ри је ка дар да не пре тен ци о зно, а зна чењ ско-сим бо лич-
ки бре ме ни то, ʼбо је њем ,̓ од но сно зна чењ ским по ме ра њем од до слов ног ка 
не до слов ном пла ну из ра за, из вр ши ма лу ау тор ску ко рек ци ју по чет ног ве ри-
стич ког при зо ра“ (аћиМовићивков 2011: 221–222). За раз ли ку од ове пе сме, 
у Је се њем пре де лу... сва ка од три ју стро фа за по че та је ау тор ском ко рек ци јом 
ко ја је су прот ста вље на сли ка ма жи ви не и цр ве них је се њих пло до ва, те је 
чи та ва пе сма кон ци пи ра на на ре ла ци ји жи вот – смрт. Ако би се из о ста ви ли 
пре те ћи пр ви сти хо ви, остао би је се њи пеј заж, ко ји сво јом жи во пи сно шћу 
као да пре бо ја ва свест о не сре ћи и смр ти.27 На слов Лет ње ју тро... де лу је по-
пут ком би на ци је пеј за жа, жа нр-сли ке и мр тве при ро де. Ов де са др жај из не-
ве ра ва не ви ност на сло ва, а гро теск но сти тра гич ног по ло жа ја лир ског су бјек-
та до при но си чи ње ни ца да он сам по ста је део мр тве при ро де, тј. хра на у 
не ка квој љу до ждер ској сли ци. Сли ка мр тве при ро де у пе сми Мр тва при ро да 
са ша ра ном ја вља се, за пра во, тек у по след њој стро фи. Фо кус у пр ве че ти ри 
стро фе усме рен је на пеј заж, од но сно ра до сни до жи вљај по сма тра ча, да би 
се по ме ра њем ка уну тра, усме рио на мр тву при ро ду: „И ра ду ју ме, кад до-
ђеш с пи ја це, / на ку хињ ском сто лу, крај ша ра на, / шар га ре па, пер шун и 
па шка нат!“. По вод ра до сти на сли ка ма ове пе сме асо ци ра на онај са сли ка 
хо ланд ских мај сто ра.

Сва ки од че ти ри ау то пор тре та је сте ин тим на ис по вест лир ског су бјек та, 
од но сно сли ка ње го вих ста ња и упра во је то оно што их нај ви ше по ве зу је са 
овим сли кар ским жа нр ом. На слов Ау то пор трет са бу ба ма у гла ви  по и гра ва 

25 О овој пе сми је већ би ло ре чи. Са овим де лом ана ли зе по ве зу је је са мо на слов по пут 
на зи ва мр тве при ро де.

26 Ја је је ве о ма зна ча јан мо тив у по е ти ци Љ. Си мо ви ћа, и че сто је ва ри ран, али се 
мо же ре ћи да се сва зна че ња укр шта ју не где у мит ској рав ни (в. СаМарџија 2011: 381–383). 

27 Сли чан став про на ла зи мо и у пе сми По вра так у Бе о град: цр ве но и зе ле но (СиМовић 
2012а: 170), у ко јој су цр ве ни и зе ле ни пло до ви, пред ме ти и жи во ти ње не што што мо же пре-
ва зи ћи не из бе жно цр ни ло.
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се по зна тим из ра зом, а са ма пе сма са др жи из ве сне ба ја лич ке еле мен те. За-
стра шу ју ћи спи сак ин се ка та, ко ји су за по се ли го вор ни ка, ме та фо рич ност 
из ра за из на сло ва пре во ди у до слов но зна че ње, чи ме му при до да је ви ши 
ни во ме та фо рич но сти гра де ћи та ко си мо фо ру. Ау то пор трет са шкор пи јом 
је још јед на пи та ли ца, али и сво је вр сна сту ди ја шкор пи је, стра ха и смр ти. 
Мо же се ре ћи да са прет ход ном гра ди дип тих, бу ду ћи да пе ва о мрач ној, 
го то во де мон ској го вор ни ко вој стра ни: „Су о чен са њом, све се ма ње пла шим 
да ће ме убо сти и уби ти. / А са све ве ћим ужа сом се пи там не ће ли та бу ба 
пред / злом ко је пре по зна у ме ни, уте ћи у смрт, као у ма ње зло!“ (194, II). За 
раз ли ку од ових два ју ау то пор тре та, у Ау то пор тре ту са по пла вом и ска
кав цем, опа сност пре ти спо ља, од по пла ве, ко ја је прет ход ни ца по то па, а о 
стра ху, ве ро ват но и ужа сну то сти, го во ре са мо они уз вич ни ци на за вр ше ци ма 
обе ју стро фа. И на кра ју, лир ски су бје кат у Ау то пор тре ту са гла вом на 
сто лу пот пу но је ин ди фе рен тан пре ма бур ним то ко ви ма исто ри је на чи јем 
је уда ру. Но, упра во та при вид на рав но ду шност по нај ви ше го во ри о све му 
оно ме што је та квом ста њу прет хо ди ло. Упра во та гла ва на сто лу, ва ри ја-
ци ја је оне гла ве у тор би, на па њу и ко цу из пе сме Суд њи дан (78, I). 

Пе сма Чи та лац на Рај цу, лир ска ми ни ја ту ра, у че ти ри сти ха да је три 
сли ке – пеј заж, мр тву при ро ду и пор трет, та ко да је вер бал ни кро ки бре ме-
нит сли ков но шћу. Пор трет из ове пе сме пред ста вља опо зит ни пар ау то пор-
те ту из по то па: „А он не ку бе лу књи гу чи та, / са ска кав цем на слам ном 
ше ши ру!“ (316, II); „Окру жен ве ли ком во дом, ко ја ра сте, / са овим ска кав цем, 
ис под овог хра ста, / де лим по след ње су во ме сто у по љу!“ (201, II). 

* * *

Ако би смо ана ли зи ра не сли ков не еле мен те у по е ти ци Љу бо ми ра Си мо-
ви ћа, ко ји су ви дљи ви, озна чи ли под тек стом, ја сно је да су ова кви ци та ти 
ин тер се ми о тич ки, од но сно ин тер ме ди јал ни. У же љи да им од ре ди мо тип, 
мо жда би смо их по нај бо ље укло пи ли у окви ре илу ми на ци је, бу ду ћи да се 
вла сти ти текст слу жи ту ђим тек сто ви ма и це лом кул тур ном тра ди ци јом 
да би по мо ћу њи хо вог сми сла, по ло жа ја у кул тур ном си сте му и њи хо ве при
сут но сти у чи та те ље вом ис ку ству сам се бе илу ми ни рао. По Ду брав ки Ора ић 
То лић у ова квим слу ча је ви ма: „ja či je vla sti ti tekst, kul tu ra, au to ro vo stil sko i 
epo hal no is ku stvo; sta ri kul tur ni smi slo vi po sta ju no vi ili se opo vr ga va ju, ru ši se 
kul tur na hi je rar hi ja, pа vla sti ti tekst u ci tat nom pro ce su že li ili po sta ti rav no pra-
van s pret hod nim tek sto vi ma uzo ri ma ili sam za u ze ti ne gdaš nji pri mar ni po lo žaj što 
su ga ima li uzo ri, dok se či ta lac mo ra rav na ti pre ma au to ru, uči ti pra vi la nje go ve 
ori gi nal ne ci tat ne igre…“ (oraićtolić 1990: 45-46).

Од но се на ре ла ци ји по е зи ја – ли ков на умет ност код Си мо ви ћа упра во 
и мо же мо озна чи ти као сво је вр сну ори ги нал ну ци тат ну игру, ко јој се чи та-
лац мо ра по ви но ва ти, на ро чи то у оним слу ча је ви ма где не ма екс пли цит ног 
ин тер ме ди јал ног по ступ ка, што чи ни из ра зи то сло же ни ју и ја чу по ве за ност 
зна че ња са умет нич ком ди мен зи јом књи жев ног тек ста (в. paVličić 1988: 73).
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На кра ју се по ста вља и пи та ње за што Си мо вић по се же за ус по ста вља-
њем од но са са дру гим умет нич ким ме ди јем, јер Па вао Па вли чић сма тра да 
књи жев ност то чи ни „u oso bi toj vr sti knji žev no po vi je snih si tu a ci ja: on da ka da 
se ko le ba oko svo ga osnov nog smi sla i po sla nja i on da ka da kao svo ju glav nu 
vri jed nost vi di ino va ci ju. (...) In ter me di jal nih je po ja va iz ra zi to ma lo u sta bil nim 
i sa mo svi je snim raz do blji ma... (...) Obrat no, tih će po ja va bi ti mno go on da ka da 
knji žev nost ne ma mno go sa mo po u zda nja pa je sklo na in te lek tu a li zmu (kao u 
ma ni ri zmu i da nas) i on da ka da ho će da bu de po sve no va (kao u ro man ti zmu ili 
avan gar di)“ (paVličić1988: 186). Бу ду ћи да је Па вли чић ов де из нео за кљу чак 
узи ма ју ћи у об зир ши ри план по је ди них књи жев них епо ха, мо же мо га са мо 
де ли мич но и опре зно при ме ни ти на по е ти ку на шег пе сни ка. Мо жда је, ипак, 
нај и справ ни је ре ћи да је Љу бо мир Си мо вић је дан од оних умет ни ка ко ји ће 
се не рет ко по слу жи ти реч ју бо га то опле ме ње ном рас плам са ним жи во пи сом.
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Aleksandra R. Popin

PAINTING THE BIOGRAPHY OF LJUBOMIR SIMOVIĆ 

S u m m a r y

By analyzing the texts written by Lj. Simović, which are either directly or indirectly 
connected with painting, in the paper we tried to establish the principles of intermedial 
connections between the author and some painters, their specific achievements and genres 
in art. When intermedial quotations are concerned, we can see that they are referential 
and autoreferential, while the dominant type of quotations is a quotation dialogue. By 
investigating the creative opus of our poet in such a way we showed that the works of 
these artists correspond in multiple ways and that Simović’s poetic being is deeply rooted 
in the artistic tradition as well. 
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СРП СКИ ПЕР ЦЕП ТИВ НИ ГЛА ГО ЛИ ОД ОСНО ВА  
МОТ, МАТ И ЊИ ХО ВИ СЛО ВЕ НАЧ КИ ЕКВИ ВА ЛЕН ТИ

У ра ду је пред ста вље на гру па срп ских и сло ве нач ких гла го ла 
ви зу ел не пер цеп ци је ко ји у свом зна чењ ском скло пу са др же ди фе-
рен ци јал ну ком по нен ту усред сре ђе ног оства ри ва ња пер цеп тив не 
рад ње. Реч је о срп ским гла го ли ма по сма тра ти, осма тра ти, осмо
три ти и мо три ти, те сло ве нач ким гла го ли ма opa zo va ti, ogle do va ti 
si, ogle da ti si и mo tri ti. При ли ком при ка за се ман тич ко-син так сич ких 
свој ста ва ових гла го ла утвр ђи ван је и сте пен њи хо ве ме ђу је зич ке 
екви ва лен ци је.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, сло ве нач ки је зик, се ман ти ка, син-
так са, гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је.

Пред мет је овог ра да се ман тич ко-син так сич ка ана ли за срп ских гла го ла 
по сма тра ти, осма тра ти, осмо три ти и мо три ти,1 те сло ве нач ких гла го ла 
opa zo va ti, ogle do va ti si, ogle da ti si и mo tri ti. Ана ли за је спро ве де на на кон тра-
стив ном пла ну, а у об зир су узе та са мо кон крет на, не пре не се на зна че ња на-
ве де них гла го ла, она њи хо ва зна че ња ко ја оста ју ис кљу чи во у сфе ри чул не 
пер цеп ци је. 

Раз ма тра ни гла го ли свр ста ва ју се у аген тив ну гру пу гла го ла ви зу ел не 
пер цеп ци је ко ји ма се озна ча ва пер цеп тив ни акт што се оства ру је вољ ном 
ак тив но шћу пер це пи јен та, за раз ли ку од екс пе ри јен тал них гла го ла ко ји су 
озна ке пер цеп тив ног ак та на ста лог као ре зул тат про це са об ра де ин фор ма-
ци ја из ван пер ци пи јен то ве вољ не сфе ре. (Про то тип ски је пред став ник аген-
тив них гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку гла гол 
гле да ти / gle da ti, а екс пе ри јен тал них гла гол ви де ти / vi de ti.)

1 На ве де ни срп ски гла го ли из ве де ни су од пра ин до е вроп ског ко ре на *mat ’же сто ко 
хте ти, те жи ти за не чим’, с крат ким во ка лом а, чи ји је кон ти ну ант у по зном пра сло вен-
ском во кал о: *măt > *mot. Овај ко рен је на пра сло вен ском те ре ну про ши рен су фик сом r 
да ју ћи при дев *mo trъ од ко јег је из ве ден де но ми нал на –iti: mo tri ti, и од ње га пре фик са ци јом 
osmo tri ti. Во кал а у осно ви дру гих пре фи ги ра них гла го ла ове гру пе на стао је ду же њем пра сло-
вен ског во ка ла о (*mot > *mōt > *mаt) (sKoK 1972: 460–461; bezlaj 1982: 197; snoj 2003: 418).



Екс пе ри јен тал ни гла го ли озна ча ва ју успе шно ре а ли зо ва но опа жа ње, 
њи ма се ис ка зу је „да је су бје кат опа жа ња окон чао при јем сти му лу са и њи хо-
ву об ра ду и на осно ву то га до шао до ин тер пре та ци је опа же ног као «не че га»“ 
(Harm 2000: 93). Сто га се екс пе ри јен тал ни гла го ли мо гу по сма тра ти као 
ре зул та тив ни (scHeppinG 1982: 89; Harm 2000: 93).

За раз ли ку од екс пе ри јен тал них, код до бр ог де ла аген тив них гла го ла 
ви зу ел не пер цеп ци је, па та ко и код гла го ла гле да ти, им пли ка ту ра успе шно 
за кљу че ног опа жа ња че сто мо же би ти по ни ште на, уп.:

Гле дао је де цу, али их ни је ви део; сли ке су јед на дру гу пре сти за ле 
у ње го вом мо згу... (Па мук, 203).

Уп. и сле де ћи при мер у ко јем је са др жа на кон вер за ци о на им пли ка ту ра 
на ве де на у за гра ди:

А: Дра га, знаш ли где су мо ји кљу че ви?
Б: Гле даш у њих. / Гле даш их. (Зар си слеп?)

Гла гол по сма тра ти, ко ји је од ов де ис пи ти ва них срп ских гла го ла убе-
дљи во у нај че шћој упо тре би (што по ка зу је и мој кор пус), сла же се по свом 
се ман тич ком са др жа ју с гла го лом гле да ти у по гле ду обе леж ја си ту а ци о не 
тем по рал не струк ту ре: [– стaтично], [+ трajнo], [-теличкo]. По овим се обе-
леж ји ма њи хов си ту а ци о ни тип од ре ђу је као не те лич ко до га ђа ње.2 (Исти-
на, уз јед ну спе ци фич ну кла су обје ка та, гла гол гле да ти има дру га чи ји си-
ту а ци о ни тип, о че му ће би ти ре чи ка сни је.) 

У од но су на гла гол гле да ти, ме ђу тим, гла гол по сма тра ти од ли ку је 
се при су ством до дат не зна чењ ске ком по нен те ко јом се ис ти че по ви шен сте-
пен пер ци пи јен то ве па жње.3 Пер цеп тив на рад ња ис ка за на овим гла го лом 
од ви ја се уз на гла ше ну пер ци пи јен то ву алерт ност и усме ре ност на обје кат 
пер цеп ци је. Та рад ња че сто је осно ва за да љу ког ни тив ну об ра ду чи ји је 
циљ из во ђе ње од ре ђе них за кљу ча ка о ен ти те ту ко ји се пер ци пи ра.

Сто га, за раз ли ку од ре че ни ца с гла го лом гле да ти у ко ји ма се им пли-
ка ту ра оче ки ва ног ре зул та та из во ђе ња пер цеп тив не рад ње – ви ђе ње не че га 

2 У ан гло сак сон ској лин гви сти ци за овај си ту а ци о ни тип уо би ча јен је на зив ac ti vity. 
Тер мин не те лич ко до га ђа ње упо тре бља вам по узо ру на Оре шни ка (1994). Нетеличкa 
дoгaђaњa су динaмичке трajне ситуaциjе кojе под ра зу ме ва ју фи зич ку или мен тал ну ак тив-
ност без из ра же ног вр хун ца, одн. ис пу ње ња. Њи хов за вр ше так је про из во љан – она на про сто 
пре ста ну, а пре стан ку не сле ди не ка кав не по сре дан ре зул тат или пре ла зак у не ко ста ње 
(Vendler 1967: 98–102; sMitH 1991: 44-49; orešniK 1994: 51–54). (Ако нпр. по сма тра мо мор ску 
пу чи ну, та на ша пер цеп тив на рад ња не ма не ки при ро дан за вр ше так ко јим се ис цр пљу је, 
не го мо же би ти окон ча на у би ло ком мо мен ту свог од ви ја ња, по сле ми нут-дв а или по сле 
не ко ли ко са ти, све јед но.)

3 Ов а зна чењ ска ком по нен та на зна че на је и у лек си ко граф ској де фи ни ци ји гла го ла 
по сма тра ти што је на ла зи мо у РМС и РСЈ („па жљи во гле да ти у ко га или што“ [РМС], 
„па жљи во гле да ти у не ко га или не што“ [РСЈ]).
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– мо же по ни шти ти, ре че ни це чи ји је пер цеп тив ни пре ди кат лек си ка ли зо ван 
гла го лом по сма тра ти по пра ви лу им пли ци ра ју успе шно ре а ли зо ва но опа-
жа ње. Оту да у ра ни је на ве де ним при ме ри ма гла гол гле да ти не би мо гао 
би ти за ме њен гла го лом по сма тра ти:

Гле дао је де цу, али их ни је ви део...
*По сма трао је де цу, али их ни је ви део...
А: Дра га, је си ли ви де ла не где мо је кљу че ве?
Б: Гле даш у њих / Гле даш их. (Зар си слеп?)
Б: *По сма траш их. (Зар си слеп?).

Да се пер цеп тив на рад ња ис ка за на гла го лом по сма тра ти из во ди уз 
по ви ше ну пер ци пи јен то ву алерт ност и усме ре ност на обје кат пер цеп ци је, 
у ре че ни ци се че сто екс пли ци ра или се на то упу ћу је упо тре бом раз ли чи тих 
адвер би ја ла. То су обич но на чин ски при ло зи ти па па жљи во, не тре ми це, 
на прег ну то̧  ра до зна ло, зна ти жељ но, по до зри во, или со ци ја тив не фор ме 
од го ва ра ју ћих име ни ца, нпр. с па жњом, с ра до зна ло шћу, с ин те ре со ва њем:

... он је пак и да ље се део у фо те љи (...) и не тре ми це ме по сма трао 
(Мар ко вић, 22);

И она је ра до зна ло по сма тра ла Му ха ре ма... (Бу ла то вић – Пе тао, 173);
До но ван је по сма трао сер Џе фри ја с ин те ре со ва њем... (Пе кић, 171).

Пре ди кат ско-ар гу мент ску струк ту ру гла го ла по сма тра ти, ка ко то и 
го ре на ве де ни при ме ри илу стру ју, ка рак те ри ше оба ве зно при су ство де сног 
ар гу мен та у уло зи пер цеп тив ног објек та (ко ди ра ног у сло бод ном аку за ти ву). 
То је још јед на раз ли ка у од но су на гла гол гле да ти бу ду ћи да овај мо же ста-
ја ти без пер цеп тив ног објек та, има ју ћи де сни ар гу мент у уло зи спа ци јал ног 
де тер ми на то ра (ис ка за ног при ло гом или пред ло шко-па де жном кон струк ци јом):

... при љу бим нос уза са мо ок но и без за зи ра ња гле дам до ле (К); 
У ру ка ма је имао отво ре ну Би бли ју, али је гле дао пре ко ње (Мар-

ко вић, 110); 

а по не кад мо же би ти и без де сног ар гу мен та: 

Бо же, ни кад ни сам ви де ла да не ко та ко бле са во гле да (Бу ла то вић 
– Пе тао, 50).

(О пре ди кат ско-ар гу мент ској струк ту ри гла го ла гле да ти в. оп шир ни је 
у Марковић–Ђукановић 2012.) 

Гла го лу по сма тра ти екви ва лен тан је у сло ве нач ком је зи ку гла гол 
opa zo va ti, с тим што овај, као што ће мо у ка сни јем из ла га њу ви де ти, има 
не што ши ри оп сег упо тре бе па је че сто ко ре лат и гла го ла осма тра ти и 
мо три ти. У та квим слу ча је ви ма гла гол opa zo va ti мо же се раз ли ко ва ти и у 
по гле ду пре ди кат ско-ар гу мент ске струк ту ре од гла го ла по сма тра ти. 
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Пер цеп тив на рад ња ис ка за на гла го лом по сма тра ти / opa zo va ti укљу-
чу је не ко ли ко ти пич них си ту а ци ја. 

Пер ци пи јент об у хва та по гле дом не ки не жи ви или жи ви ста тич ни ен-
ти тет, или пре ла зи по гле дом пре ко ње га, фо ку си ра ју ћи па жњу на по је ди не 
ње го ве де та ље:

... Ра си мов је по сма трао ча шу, вот ку у њој, и на вот ки (...) за му ће ну 
сли ку Дар је Ана то лов не (Пе кић, 171-172) / ... Ra si mov je opa zo val ko za rec, 
vod ko v njem, na vod ki pa (...) za me glje no po do bo Dar je Ana to lov ne (Pe kić, 
165);

Не по ми чан, по сма трао сам сме ђу ко су, по зна те ли ни је, из раз ма ло 
за бри нут, али бли зак (Мар ко вић, 18) / Ne pre mi čen sem opa zo val rja ve 
la se in mal ce za skr bljen iz raz, to da obraz, ki mi je bil do mač (Mar ko vić, 21).

Та ко из дво је ни де та љи че сто би ва ју осно ва за из во ђе ње не ких за кљу-
ча ка о оп шти јим свој стви ма пер ци пи ра ног ен ти те та:

... не ве ру јем да је би ла ле па као кће р ка ни ка да је би ла у ње ним 
го ди на ма. (...) на ла зио сам ка ко је за ни мљи во да их упо ре до по сма трам: 
то ли ко срод но сти и раз ли ка, исто вре ме но (Мар ко вић, 168) / ... ni sem 
ver jel, da je bi la le pa ka kor hčer ka, ko je bi la v nje nih le tih. (...) mi je bi lo 
za ni mi vo opa zo va ti obe in ju pri mer ja ti: to li ko po dob no sti in to li ko raz lik 
hkra ti (Mar ko vić, 178).

Уко ли ко се у уло зи објек та пер цеп ци је по ја вљу је ен ти тет ко ји ни је 
ста ти чан, пер цеп тив на рад ња че сто ни је то ли ко усме ре на на ка рак те ри сти ке 
ен ти те та као та квог, ко ли ко на ка рак те ри сти ке ње го вог по на ша ња у да тој 
си ту а ци ји, по кре те ко је из во ди или ток ње го вог кре та ња:

Не по мич но сам га по сма трао. При кра дао се дуж зи да, ба ца ју ћи 
хи тре по гле де ка ме ни, да би на гло упе рио пи штољ ка пра зни ни су ви ше 
мрач ној... (Мар ко вић, 328) / Mir no sem ga opa zo val. Pre vid no se je vra čal 
ob zi du in me ves čas ner vo zno gle dal, po tem pa na glo usme ril piš to lo pro ti 
pra zni ni osa mlje ne uli či ce... (Mar ko vić, 342);

... kot da bi v stra hu s tal opa zo va la ar tist ko, ki lo vi rav no tež je na vr vi 
vi so ko nad njo... (No vak, 142) / ... у стра ху, са по да, по сма тра цир ку ску 
игра чи цу ко ја хва та рав но те жу на ко ноп цу ви со ко из над ње... (Но вак, 
134).

Пер цеп тив на рад ња мо же би ти усме ре на и на не ко ста ње ства ри, до га-
ђа ње на осно ву чи јег по сма тра ња пер ци пи јент же ли не што да са зна, да 
обо га ти сво ја зна ња или да јед но став но удо во љи сво јој ра до зна ло сти:

Сју Џен кинс је оста вље на на кро ву Квин’с бил дин га да по сма тра 
уз ле та ње кон кор да и „све дру го што се де ша ва на јед ном ин тер на ци о
нал ном ае ро дро му“ (Пе кић, 39) / Sue Jen kins so pu sti li na stre hi Qe en’s 
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Bu il din ga, da bi opa zo va la vzlet con cor da in „vse dru go, kar se do ga ja na 
med na rod nem le ta liš ču“ (Pe kić, 37);

Са стра не, (...) већ се оку пи ла го ми ла ра до зна лог све та. При до шли 
ћут ке и не у трал но по сма тра ју при зор (Мар ков, 299-300);

Z vr ha zvo ni ka Mar ko ve cer kve sem opa zo va la vr vež po la gu ni (Per čič, 
159).

Гла гол по сма тра ти / opa zo va ti че сто се ко ри сти као озна ка пер цеп-
тив не рад ње и у кон тек сти ма у ко ји ма је пер ци пи јен то ва па жња из ве сно 
вре ме усме ре на на не ки ен ти тет за то што овај по бу ђу је пер ци пи јен то ва 
естет ска осе ћа ња. При ли ком оства ре ња пер цеп тив не рад ње пер ци пи јент је 
ви ше емо тив но ан га жо ван, док је ког ни тив ни аспе кат по ти снут у по за ди ну. 
У та квим слу ча је ви ма у уло зи објек та пер цеп ци је обич но на сту па ју де ло ви 
пеј за жа или при род не по ја ве:

Оп чи ње ни, ско ро без ре чи, по сма тра ли смо ту бес ко нач ну, зе ле ну 
до ли ну ко ја је пле ни ла сво јом ле по том (И);

По сма трао је у да љи ни сне жне вр хо ве пла ни на, а они су га у ти
ши ни при вла чи ли да им се при дру жи (И);

Ni ve li ko kra jev na sve tu, kjer bi lah ko opa zo va li ta ko ču do vit pri zor, 
kot je za ha ja nje son ca za Tadž Ma ha lom (I);

Do ma sem (...) z nav du še njem sko zi ok no opa zo val ne u r je (I).

Гла гол по сма тра ти / opa zo va ti при лич но се че сто сре ће и као озна ка 
пер цеп тив не рад ње ко ја се ви ше пу та по на вља у ре ла тив но ду жем вре мен-
ском од сеч ку. У та квим се слу ча је ви ма овај гла гол упо тре бља ва за ис ка зи-
ва ње де ри ви ра ног си ту а ци о ног ти па ха би ту ал ног ста ња:4

То је био учи тељ Ми ла дин За рић ко ји је (...) с про зо ра свог ста на 
да ни ма по сма трао ми ни ра ње, а по том по вла че ње не мач ких тру па (И);

U pro stem ča su Foe na skri vaj opa zu je vsak Ka tin ko rak... (I).

(Ова ква упо тре ба гла го ла по сма тра ти / opa zo va ti на ро чи то је при сут на 
у по пу лар ним тек сто ви ма о хо ро ско пу, у уста ље ним фор му ла ци ја ма ти па:

Не ко вас из при крај ка по сма тра, али не ма хра бро сти да вам при
ђе [И];

On vas že ne kaj ča sa opa zu je in raz miš lja o vas, ven dar se vam ne upa 
pri bli ža ti [I].)

4 Де ри ви ра ни си ту а ци о ни ти по ви сaстojе се из ви ше примерaкa некoг oснoвнoг 
ситуaциoнoг типa. У слу ча ју ха би ту ал них ста ња то мо гу би ти ста ња или ди на мич ке си-
туaциjе (до га ђа ји и до га ђа ња) што се ви ше-ма ње редoвнo oствaруjу у ду жем или кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду (Vendler 1967: 108–109; sMitH 1991: 86–87; orešniK 1994: 76–77): Мар ко 
је не рас по ло жен → Мар ко је већ да ни ма не рас по ло жен; Мар ко игра фуд бал с при ја те љи ма 
→ Мар ко не де љом игра фуд бал с при ја те љи ма).
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Као ха би ту ал но ста ње, пер цеп тив ни акт ис ка зан гла го лом по сма тра ти 
/ opa zo va ti мо же се оства ри ва ти с ци љем да се на осно ву опа жа ња спо ља-
шњих ка рак те ри сти ка ин ди ви ду у ма у уло зи објек та пер цеп ци је, на осно ву 
пра ће ња ње го вог по на ша ња, до не се не ки суд о ње му, да се до ђе до уви да у 
ње го во уну тра шње ста ње:

Сло мио је врат. (...) Ти си био по ред ње га. Ви део си га ка ко па да. 
(...) Мај ка и ја смо те па жљи во по сма тра ли на ред них да на. Ми сли ли 
смо да та ко не што мо ра ути ца ти на де чи ју пси ху... (Мар ко вић, 317-318) 
/ Zlo mil si je vrat. (...) Ti si bil ob njem. Vi del si ga, ka ko pa da. (...) Ne kaj dni 
sva te z ma mo po zor no opa zo va la. Pre pri ča na sva bi la, da kaj takšne ga za
go to vo vpli va na otroš ko du šev nost... (Mar ko vić, 330-332);

По сма тра ла је го спо ђи ца кра дом до тич ног Ана ста са Бра ни цу и 
ма да се све ви ђе но сла га ло са увре же ним ва ро шким ми шље њем о том 
чу да ку – она је осе ћа ла не сла га ње (Пе тр о вић, 196) / Go spo dič na je skri vaj 
opa zo va la te ga Ana sta sa Bra ni co, in če prav se je vse, kar je vi de la, uje ma lo 
s sploš nim mne njem mest ne sre nje o ču daš kem mla de ni ču, je ču ti la, da se ne 
mo re stri nja ti (Pe tr o vić, 177).

Гла гол по сма тра ти / opa zo va ti ве о ма је фре квен тан у на уч ним тек сто-
ви ма и уоп ште тек сто ви ма ве за ним за по ље на у ке, што по твр ђу је мен тал ни 
ка рак тер ви зу ел не рад ње ис ка за не овим гла го лом – пер ци пи јент на сто ји да 
ен ти тет ко ји је пред мет ње го ве па жње пер ци пи ра де таљ но и пре ци зно ка ко 
би га што бо ље упо знао:

... на ши ис тра жи ва чи мо ћи ће ква ли тет ни је не го до са да да по
сма тра ју те ла у Сун че вом си сте му и про мен љи ве зве зде... (И);

Ка да се уме сто по ме ну тих ма те ри ја ла по ста ви узо рак ко ји по
сма тра мо, сма њу је се ре флек то ва но зра че ње... (И);

Pr vi objekt, ki smo ga opa zo va li, je bi la Ve ne ra... (I);
Z in frar de čo spek tro sko pi jo (...) opa zu je mo lah ko raz po re di tev ato mov 

v mo le ku lah (I).

С гла го лом по сма тра ти сла же се у срп ском је зи ку по свом се ман тич-
ком са др жа ју гла гол про ма тра ти. Мо же се ре ћи да су они за пра во ап со-
лут ни си но ни ми, је ди но што се овај дру ги код го вор них пред став ни ка срп-
ског је зи ка у ве ли кој ме ри осе ћа као кро а ти зам. У сва ком слу ча ју, гла гол 
про ма тра ти ре дак је у са вре ме ном срп ском је зи ку што се ви ди и на осно-
ву мог кор пу са.5 У ње му се про ма тра ти по ја вљу је са мо на не ко ли ко ме-
ста код Бу ла то ви ћа и Пе ки ћа, на ко ји ма је у сло ве нач ким пре во ди ма увек 
упо тре бљен гла гол opa zo va ti:

И док је про ма трао ру љу око се бе, и ру љу на пу ту, осе ћао је да 
по ста је све умо р ни ји и мрач ни ји (Бу ла то вић – Пе тао, 53) / In ko je ta ko 

5 За свој кор пус би рао сам тек сто ве ко ји су на ста ја ли у пе ри о ду од 50-их го ди на про-
шлог ве ка на о ва мо.



opa zo val gne čo okrog se be in gne čo na po ti, je ču til, da po sta ja vse bolj 
utru jen in mra čen (Bu la to vić – Pe te lin, 47);

Ни кад пре ни је ви део да не ко не ког та ко про ма тра и од ме ра ва 
(Бу ла то вић – Пе тао, 61) / Do tlej ni še ni ko li vi del, da bi bil ko ga ta ko opa
zo val in pre mer jal (Bu la to vić – Pe te lin, 55);

Др Џон Ха мил тон је скуп про ма трао без ра до зна ло сти(Пе кић, 
164) / Dr. John Ha mil ton je opa zo val zbor brez za ni ma nja (Pe kić, 157);

... про ду жио је Ли бер ман, уста ју ћи са окрет не сто ли це с ко је је 
про ма трао рад ком пју те ра (Пе кић, 470)/ ... je na da lje val Li e ber man in 
vstal z vr tlji ve ga sto la, s ka te re ga je opa zo val de lo ra ču nal ni ka (Pe kić, 454).6

У сло ве нач ком се с гла го лом opa zo va ti знат ним де лом свог се ман тич ког 
са др жа ја пре кла па гла гол ogle do va ti si. И овај је гла гол по сво јој основ ној 
си ту а ци о ној тем по рал ној струк ту ри гла гол не те лич ког до га ђа ња, и код ње га 
је та ко ђе ис так ну та зна чењ ска ком по нен та усред сре ђе ног оства ри ва ња пер-
цеп тив не рад ње ко ја га спе ци фи ку је у од но су на гла гол gle da ti.

На ни воу пре ди кат ско-ар гу мент ске струк ту ре гла гол ogle do va ti si – исто 
као и гла гол opa zo va ti ка да је ко ре лат срп ског гла го ла по сма тра ти – ка-
рак те ри ше оба ве зно при су ство ар гу мен та објек та пер цеп ци је ис ка за ног 
сло бод ним аку за ти вом. 

Ти пич не си ту а ци је ко је укљу чу је пер цеп тив на рад ња ис ка за на гла го-
лом ogle do va ti si је су оне у ко ји ма пер ци пи јент не ки ен ти тет пер ци пи ра 
сук це сив но и пре ци зно, че сто фо ку си ра ју ћи па жњу на не ке ка рак те ри стич не 
де та ље:

O’Brien pa si je ogle do val mo ža: 1,85 me tra vi sok, go sti, pre te žno še 
čr ni la sje, skrb no po če sa ni. Mo čan nos, vzrav na na dr ža, ši ro ka usta (KF);

Ra zi sko val ci spol no sti ugo ta vlja jo, da si žen ske ogle du je jo moš ka te le sa 
vsaj ta ko na tan čno, če ne še bolj, kot moš ki žen ska (KF);

Tu ri sti po se da jo po lo ka lih ob uli cah, pi je jo ka vo in si ogle du je jo zna ne 
oseb no sti ki ho di jo mi mo (KF).

У та квим слу ча је ви ма у мом кор пу су срп ских пре во да са сло ве нач ког 
обич но сто ји гла гол по сма тра ти, што та ко ђе упу ћу је на се ман тич ку по ду-
дар ност гла го ла ogle do va ti si с гла го лом opa zo va ti бу ду ћи да је по сма тра ти 
ти пич ни пре вод ни екви ва лент гла го ла opa zo va ti:

Všeč ji je bi lo ogle do va ti si svo ja po bar va na pr sa (No vak, 42) / Во ле ла 
је да по сма тра сво је обо је не гру ди (Но вак, 40);

Za gle dal je za bra zgo ti nje no pro stre li no (...). Dol go si je ogle do val te to
va žo, s ka te ro jo je po sku ša la skri ti (No vak, 33) / ... угле дао је за ра сли 

6 У зна че њу ’по сма тра ти’ Бу ла то вић на јед ном ме сту упо тре бља ва и гла гол за ма тра ти:
Пе тар је за ма трао и про у ча вао ње го во мрач но, али и не ка ко ве се ло ли це... (Бу ла то вић 

– Пе тао, 17) / Pe tar je opa zo val in pre u če val nje go vo mrač no, a tu di ne kam ve se lo ob lič je... (Bu-
la to vić – Pe te lin, 16).

Овај гла гол у Ма ти чи ним реч ни ци ма ни је за бе ле жен.
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ожи љак про стрел не ра не. Ду го је по сма трао те то ва жу ко јом је по ку
ша ла да га са кри је (Но вак, 31).

Исто та ко, на ме сти ма где у срп ском из вор ном тек сту сто ји по сма тра
ти у сло ве нач ком пре во ду по не кад на и ла зи мо на ogle do va ti si:7

Но ви су чи та о ци (...) и да ље за стај ки ва ли на вр то гла вом ви су, по
сма тра ли пу чи ну... (Пе тро вић, 104) / No vi bral ci (...) so se usta vlja li na 
vr to gla vem vr hu, si ogle do va li mor je... (Pe tro vić, 94).

Ка ко то гор њи при мер илу стру је, гла гол ogle do va ti si по ја вљу је се, по-
пут гла го ла opa zo va ti, и у кон тек сти ма у ко ји ма је пер цеп тив на рад ња на 
ен ти тет ко ји се пер ци пи ра ма ње усме ре на ра ди сти ца ња ин фор ма ци ја о том 
ен ти те ту, а ви ше због емо ци о нал ног и естет ског до жи вља ја ко ји овај иза-
зи ва у пер ци пи јен ту. Уп. и сле де ће при ме ре:

... kon čno do se že vrh rdeč ka ste go re in si čez rob kli fa zma go slav no 
ogle du je son čni za hod nad sve tle čim je ze rom (I);

Od kar so ta ko Ka na da kot ZDA oko li spla vov zgra di le raz gled ne stol pe 
(...) si iz let ni ki na rav ni pri zor ra je udob no ogle du je jo iz ptič je per spek ti ve... (I).

На дру гој стра ни гла го лу ogle do va ti si ма ње је свој стве на мен тал на 
ком по нен та ко ју на ла зи мо код гла го ла opa zo va ti у слу ча је ви ма ка да њи ме 
озна че на ви зу ел на рад ња пред ста вља осно ву за до но ше ње су да о уну тра шњим 
свој стви ма пе р ци пи ра ног ен ти те та и из во ђе ње не ких оп шти јих за кљу ча ка 
о ње му.

У рет ким слу ча је ви ма ре флек сив на мор фе ма si мо же би ти из о ста вље на. 
У мом кор пу су то се сре ће са мо у јед ном сло ве нач ком пре во ду:

Ма р ко вић је чи тав тре ну так у огле да лу по сма трао сво је од бо ло
ва ња упа ло ли це, круп не и по ма ло ко се очи с там ним ко лу то ви ма (Бу-
ла то вић – Љу ди, 16) / Mar ko vić je pre cej šen tre nu tek v zr ca lu ogle do val svoj 
od bo le zni upa dli obraz, ve li ke in ne ko li ko po ve še ne oči s tem ni mi ko lo ba r ji 
(Bu la to vić – Lju dje, 11).8

Гла гол ogle do va ti si од сту па бит но од гла го ла opa zo va ti – и ујед но од 
гла го ла по сма тра ти – у то ме што ње гов се ман тич ки оп сег укљу чу је и зна-

7 Ина че с по сма тра ти ти пич но ко ре ли ра opa zo va ti.
8 Ка ко на во ди То по ри шич (1984: 295), упо тре ба мор фе ме si у сло ве нач ком је зи ку 

по ка зу је раз ли чи те ва ри је те те. Уз не ке гла го ле је она оба ве зна (pri za de vam si), уз дру ге ју 
је мо гу ће за ме ни ти имен ском реч ју (po ma gam si [se bi, bra tu]). Код тре ће гру пе гла го ла она 
је, по То по ри ши че вим ре чи ма, „не ка ко су ви шна“, тј. ње на упо тре ба не но си не ко од ре ђе но 
зна че ње (mi slim si). У том слу ча ју, ка же То по ри шич, упо тре бом мор фе ме si „као да се ис ти че 
су бје кат“. По сто је и гла го ли ко ји без раз ли ке у зна че њу уз се бе мо гу има ти ка ко мор фе му 
se, та ко и мор фе му si, нпр. upa ti si (se), pre mi sli ti si (se) итд.
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че ње ко је у срп ском је зи ку има гла гол разглéда ти. Та да се у уло зи пе р цеп-
тив ног објек та че сто по ја вљу је ви ше (не жи вих) ен ти те та ко ји се пе р ци пи ра ју 
по од ре ђе ном ре до сле ду (Se di mo na vr tu in si ogle du je mo En ri ci ne fo to gra fi je 
[KF]; V tr go vi nah lju dje mir no ogle du je jo Sonyje ve te le vi zor je, Pa na so ni co ve te
le fo ne... [KF]; Oče si je ogle do val oko lje, oko li co hi še, nje no sta nje, koš ček ze mlje... 
[Hu dej, 103]), или се у тој уло зи по ја вљу ју ен ти те ти што се са сто је из ви ше 
еле ме на та рас по ре ђе них у про сто ру та ко да пе р ци пи јент мо ра ме ња ти ме сто 
ка ко би их пре ци зни је опа жао (та кви су ен ти те ти нпр. raz sta va ’из ло жба’, 
me sto ’град’ или po ko pa liš če ’гро бље’): Ogle du je si me sto, se di v ho te lu in se 
dol go ča si (Ma r ko vić, 10);9 Tu rist si ogle du je po ko pa liš če na škot skem po de že lju 
(KF). У тој уло зи мо же би ти и не ки по је ди нач ни пред мет ко ји пер ци пи јент 
об у хва та по гле дом или по гле дом пре ла зи пре ко ње га обра ћа ју ћи па жњу на 
раз ли чи те ње го ве де та ље, што има мо у сле де ћим при ме ри ма у ко ји ма, као и 
ма лопре, гла гол ogle do va ti si сто ји у сло ве нач ком пре во ду упра во та мо где 
је у срп ском из вор ном тек сту гла гол разглéда ти:

Узео сам ле пе зу ко ју је раз гле да ла (Ма р ко вић, 85) / Vzel sem pa hlja čo, 
ki si jo je ogle do va la (Ma r ko vić, 92);

... сто ји на пра гу и раз гле да сто на нај бо љем ме сту у мо јој со би, 
ко је је уна пред од ре ди ла (Ма р ко вић, 38) / Mi za je bi la na me stu, ki ga je že 
vna prej do lo či la, ona pa je sta la na pra gu in si jo ogle do va la (Ma r ko vić, 42).

Од гла го ла opa zo va ti, одн. по сма тра ти, гла гол ogle do va ti si бит ни је се 
раз ли ку је та ко ђе по то ме што се упо тре бља ва и у зна че њу ко је од го ва ра 
зна че њу гла го ла гле да ти / gle da ti ка да му је обје кат не ко до га ђа ње с пре ци-
зно од ре ђе ном по чет ном и за вр шном тач ком, ти па филм ске или по зо ри шне 
пред ста ве, спорт ске утак ми це и сл. (ogle do va ti si film / pred sta vo / tek mo = 
gle da ti film / pred sta vo / tek mo):10

Na po ti v Lju blja no so si v av to bu su ogle do va li film Smr to no sno orož je 
4 (KF);

Mlaj ši učen ci so osta li v dvo ra ni in si (...) ogle do va li pred sta vo (I);
... da so se žen ske (...) zme ni le pre ko in ter ne ta in si zdaj sku paj ogle du

je jo tek mo (I).

Та да се и ње гов си ту а ци о ни тип раз ли ку је од си ту а ци о ног ти па гла го-
ла opa zo va ti / по сма тра ти по што за вр ше так пе р цеп тив не рад ње ту ни је 
про из во љан, не го је при род но ве зан за окон ча ње пер ци пи ра ног до га ђа ња. 
(Ако за поч не мо да гле да мо нпр. не ки филм, то обич но чи ни мо с на ме ром 
да филм од гле да мо до кра ја. Ако ка же мо да је не ко гле дао не ки филм, ти ме 
обич но им пли ци ра мо да га је гле дао све док се ни је за вр шио, а не да га је 

9 Уп. из вор ни срп ски текст: Раз гле да град, он да се ди у хо те лу и до са ђу је се (Мар-
ко вић, 8).

10 О гла го лу гле да ти уз на ве де ну кла су обје ка та в. оп шир ни је у Марковић 2007: 487–488.
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гле дао са мо из ве сно вре ме, па је мо жда у не ком мо мен ту и пре ки нуо да га 
гле да.) У та квим слу ча је ви ма се пе р цеп тив на рад ња озна че на гла го лом ogle
do va ti si, као и гла го лом гле да ти / gle da ti, свр ста ва у те лич ка до га ђа ња 
(ди на мич ке трај не си ту а ци је ко је за раз ли ку од не те лич ких до га ђа ња имajу 
прирoдaн зaврш етaк, одн. рез ултaт чиjим се oствaрењем зaoкружуjу – в. 
orešniK 1994: 54–56).11

Срп ски гла гол осма тра ти, с ко јим у сло ве нач ким пре во ди ма нај че шће 
ко ре ли ра гла гол opa zo va ti, по сво јо јој је си ту а ци о ној тем по рал ној струк ту ри 
гла гол не те лич ког до га ђа ња, као и оста ли до са да раз ма тра ни гла го ли (уз 
већ го ре по ме ну то де ли мич но од сту па ње гла го ла ogle do va ti si). Ње гов пре-
ди кат ни оквир обич но са др жи де сни ар гу мент у уло зи објек та пер цеп ци је: 

Ли чио је на је ле на кад са бре жуљ ка осма тра око ли ну... (К);
... не тре ми це осма тра ста зу ко јом по не кад про ла зе ди вље сви ње (К).

Знат но је ре ђе гла гол осма тра ти без де сног ар гу мен та или с де сним 
ар гу мен том у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра:

Ви де ли смо и три ор ла бе ло ре па на, од ко јих је је дан кре нуо да пре
ле ти ре ку, а два оста ла на ви со ким вр ба ма да осма тра ју (К);

Скло нио сам се у на спрам ну ка пи ју и осма трао (Мар ко вић, 88) / 
Umak nil sem se v ve žo na spro ti in opa zo val (Mar ko vić, 95);

При ме тио сам да про зо ри оли жњег ре сто ра на гле да ју на ка пи ју. 
Ода тле ћу мо ћи да осма трам (Мар ко вић, 107) / Opa zil sem da, ok na 
bli žnje re sta vra ci je gle da jo pro ti po ko pa liš ču. Od tam bom lah ko opa zo val 
(Mar ko vić, 115).

Као и гла го лом по сма тра ти, та ко се и гла го лом осма тра ти ре фе ри ше 
о пе р цеп тив ној рад њи ко ја се оства ру је уз по ви шен сте пен пе р ци пи јен то ве 
па жње. Основ на раз ли ка из ме ђу ова два гла го ла огле да се у ти пу објек та 
ко ји се по ја вљу је у њи хо вом пре ди кат ном окви ру. Док су у уло зи објек та 
гла го ла по сма тра ти под јед на ко за сту пље ни и жи ви и не жи ви ен ти те ти, 
из гле да да је у са вре ме ном срп ском је зи ку при сут на тен ден ци ја да се уз осма
тра ти у уло зи објек та по ја вљу ју пре вас ход но ен ти те ти ко ји су не жи ви. Обич-
но је то ка кав про стор на ко ји је из не ког раз ло га усме ре на пе р ци пи јен то ва 
па жњa. (Исти на, у елек трон ском кор пу су ни су рет ки при ме ри у ко ји ма осма
тра ти за свој обје кат има жи ва би ћа, нпр.: Ми љој ко је осма трао га зда ри цу 
кри шом, као ло пов; Та та и ћер ке се гру два ју, а ма ма их осма тра с ви си не. У 
мом кор пу су се жи ви ен ти тет као обје кат гла го ла осма тра ти сре ће из у зет но 
рет ко, са мо на два ме ста код Мар ко ва и је дан пут код Бу ла то ви ћа: Он осма тра 
оца са гну ша њем ко је пре ла зи у бес... [Марков, 270]; Па жљи во је осма трао 
уљуд ног и сми ре ног су ди ју...[Марков, 329]; Мар ко вић је го ри ле ча сакдв а 

11 За овај је си ту а ци о ни тип у ан гло сак сон ској лин гви сти ци уо би ча јен на зив ac com
plis hment (в. Vendler 1967: 98–102; sMitH 1991: 49–55).
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осма трао с про зо ра у пот кро вљу [Булатовић – Љу ди, 369] / Tre nu tek ali dva 
jih je opa zo val z oken ca na pod streš ju [Bulatović – Lju dje, 372].)

Гла гол осма тра ти раз ли ку је се од гла го ла по сма тра ти и по то ме што 
се овај дру ги, ка ко смо ви де ли, не рет ко ко ри сти и за ис ка зи ва ње ви зу ел не 
рад ње код ко је је пер ци пи јен то ва усме ре ност на обје кат ви ше емо тив на, а 
ма ње ког ни тив на, што ни је баш уо би ча је но ка да је гла гол осма тра ти у 
пи та њу. (Сто га ми се нео бич ним чи ни сле де ћи при мер из елек трон ског кор-
пу са: За не ла га је по ми сао на то ка ко ће ују тро и пред ве че с про зо ра осма
тра ти го ле ме кро шње, трав ња ке и ле је са цве ће м.)

Као бит на ка рак те ри сти ка гла го ла осма тра ти мо же се из дво ји ти и 
ње го во че сто по ја вљи ва ње у тек сто ви ма ве за ним за вој ну те ма ти ку, нпр.:

Аме ри кан ци стал но осма тра ју из ва зду ха коп не ну зо ну без бед но
сти (К);

... те ро ри сти и да ље осма тра ју по ло жај и рас по ред је ди ни ца ВЈ (К).

И пе р фек тив ни гла гол осмо три ти, по пут оста лих ов де раз ма тра них 
гла го ла, има у свом се ман тич ком скло пу из ра же ну ком по нен ту усред сре ђе ног 
оства ре ња пер цеп тив не рад ње – пер ци пи ра ју ћи не ки ен ти тет пер ци пи јент 
обра ћа па жњу на раз ли чи те ње го ве де та ље че сто на сто је ћи да из ве де не ке 
оп шти је за кључ ке о ње му, уп.: 

Осмо трио је сво је бив ше ме сто у се па реу за до ји ље, там но пу тог 
узур па то ра слич ног оран гу та ну и ње го ву оран гу тан ку у дру гом ста њу. 
С њом би још и иза шао на крај, али ње му ни је до ра стао (Пе кић, 340).

Ви зу ел на рад ња ис ка за на овим гла го лом мо же не ка да би ти тре нут на 
и та да она по сво јој си ту а ци о ној тем по рал ној струк ту ри пред ста вља ка те го-
ри ју до га ђа ја, и то до га ђа ја те лич ког ти па12 бу ду ћи да ње но оства ре ње укљу-
чу је про ме ну ста ња – уко ли ко не што осмо три мо, то та да и ви ди мо, и у 
мо мен ту ка да то ви ди мо, пре ла зи мо из ста ња нео па жа ња у ста ње опа жа ња 
не че га.

Че сто, ме ђу тим, овај гла гол ни је озна ка тре нут не рад ње, не го рад ње 
ко ја тра је из ве сно вре ме, при че му се пер фек тив ним ви дом ис ти че ње но при-
род но ис пу ње ње. У та квим је слу ча је ви ма она по свом си ту а ци о ном ти пу 
те лич ко до га ђа ње, уп.:

Док је она осма тра ла со бу, ја сам осмо трио њу (Мар ко вић, 80).13

12 Те лич ки до га ђа ји су динaмичке тре нут не ситуaциjе ко је узрoкуjу не ку прoмену 
стaњa (в. orešniK 1994: 58–60). У ан гло сак сон ској лин гви сти ци за овај си ту а ци о ни тип уо-
би ча јен је на зив ac hi e ve ment (в. Vendler 1967: 102–103; sMitH 1991: 58–63).

13 Гла гол осмо три ти као озна ка те лич ког до га ђа ња бли зак је гла го лу рàз гле да ти. У 
РМС и РСЈ се упра во пре ко гла го ла рàз гле да ти јед ним де лом об ја шња ва зна че ње гла го ла 
осмо три ти (уп. де фи ни ци ју овог гла го ла у на ве де ним реч ни ци ма: „по гле дом об у хва ти ти, 
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У пре ди кат ном окви ру гла го ла осмо три ти обич но је са др жан де сни 
ар гу мент у уло зи објек та пер цеп ци је ис ка зан сло бод ним аку за ти вом. При-
лич но рет ко се де сни ар гу мент мо же сре сти и у уло зи спа ци јал ног де тер-
ми на то ра (са мо два при ме ра у елек трон ском кор пу су: Осмо трим ма ло на
о ко ло; ... по пе се на го ру и осмо три око ње тра же ћи ме сто где би по ди гао 
се би ко ли бу).

Гла го лу осмо три ти од го ва ра ју по сво јим зна чењ ским свој стви ма не ки 
гла го ли ко ји су нео бич ни у са вре ме ном срп ском је зи ку – гла го ли по смо три
ти и про мо три ти, ко је на во де оба Ма ти чи на реч ни ка, као и гла гол по мо
три ти (на во ди га је ди но РМС). Ни је дан се од ових гла го ла не по ја вљу је у 
мом кор пу су, а у елек трон ском кор пу су сре ће се, и то ве о ма рет ко, је ди но 
гла гол про мо три ти, нпр.: ... чо век за ста де, про мо три Не на да, и тек по сле 
то га при ђе.

У зна че њу ’осмо три ти’ ја вља се на јед ном ме сту код Бу ла то ви ћа и гла-
гол за мо три ти: ... не ће би ти у ста њу да из бли за за мо три не ја ког Му ха ре ма 
с пе тлом у на руч ју... (Бу ла то вић – Пе тао, 56). Ма ти чи ни реч ни ци овај гла гол 
на во де као си но ним гла го ла угле да ти, опа зи ти, спа зи ти. На исти на чин 
Ма ти чи ни реч ни ци де фи ни шу и гла гол смо три ти, ко ји се у по не ком при-
ме ру из елек трон ског кор пу са та ко ђе мо же на ћи и у зна че њу ’осмо три ти’, 
уп.: Уз ма као сам пред оним што је са сте пе ни шта хру пио у ход ник. Ни сам 
га до бро смо трио, али сам ви део да ни је ста ри ји од ме не.

У сло ве нач ком је зи ку гла го лу осмо три ти по по ре клу и се ман тич ком 
са др жа ју нај бли жи је гла гол pre mo tri ti, ко ји ме ђу тим, ка ко је то на зна че но 
у ССКЈ (SSKJ), из ла зи из упо тре бе, што по твр ђу је и мој кор пус у ко јем се 
овај гла гол сре ће са мо на јед ном ме сту код Ко сма ча:14 

Vi del sem lju di, ki so (...) vzdig ni li z nje ne ga obra za pr ti ček (...), jo pre
mo tri li (...) in se ti ho umak ni li... (Ko smač, 91) / Ви део сам љу де ко ји су (...) 
по ди гли с ње ног ли ца по кр ов (...), осмо три ли је (...) и ти хо се по ву кли... 
(Ко смач, 78).

по сма тра њем ис пи та ти, пре гле да ти, раз гле да ти“ [РМС]; „[неш то] ис пи та ти по гле дом, раз-
гле да ти“[РСЈ]). Ме ђу тим, рàз гле да ти се по пра ви лу не ко ри сти за озна ча ва ње пе р цеп тив-
не рад ње ко ја је усме ре на на осо бе и уоп ште жи ва би ћа, уп.: Док је она разглéда ла со бу, ја 
сам *рàз гле дао њу. По ред то га, гла го лом рàз гле да ти озна ча ва се пер цеп тив на рад ња ко ја 
се на пер ци пи ра ни обје кат усме ра ва сук це сив но, би ло да се пер ци пи ра ју по је ди ни де та љи 
у окви ру не ке це ли не или се ви ше по је ди нач них ен ти те та пер ци пи ра по од ре ђе ном ре до сле-
ду (као у при ме ру: ... до шао у Бе о град и у би роу за уса мље на ср ца (...) раз гле дао не ко ли ко 
фо то гра фи ја кан ди дат ки ња за брак... [К]). На дру гој стра ни, пер цеп тив на рад ња озна че на 
гла го лом осмо три ти пред ста вље на је пре као си мул та но из два ја ње по је ди них де та ља у 
окви ру не ке це ли не или као си мул та но пер ци пи ра ње ви ше по је ди нач них ен ти те та. Ва ља још 
на по ме ну ти да су оба ова гла го ла при мер мар ки ра не упо тре бе пер фек тив ног ви да ко јом се 
по себ но ис ти че за о кру же ност те лич ког до га ђа ња. (Бу ду ћи да те лич ка до га ђа ња пред ста вља-
ју трај не си ту а ци је, код њих је у срп ском је зи ку пер фек тив ни вид мо гућ је ди но у мар ки ра ној 
упо тре би.) (О не мар ки ра ној и мар ки ра ној упо тре би гла гол ског ви да в. orešniK 1994: 88–97.)

14 То  је ина че нај ста ри ји сло ве нач ки текст ко ји је ушао у мој кор пус.



Сто га у са вре ме ном сло ве нач ком је зи ку гла го лу осмо три ти од го ва ра 
за пра во гла гол ogle da ti si, уп.:

... обри са ли смо ру ке о (...) тра ву и уста ли да осмо три мо око ли ну 
(Шће па но вић, 12) / ... sva si obri sa la ro ke ob (...) tra vo in vsta la, da bi si 
ogle da la oko li co (Šće pa no vić, 12);

... priš li [so] v Lju blja no na obisk, da bi si po bli že ogle da li par ti za ne...
(Ko smač, 25) / ... по се ти ли [су] Љу бља ну да из бли за осмо тре пар ти за не... 
(Ко смач, 19).15

Ипак, као и ње гов им пер фек тив ни пар њак у од но су на гла гол по сма
тра ти, та ко и гла гол ogle da ti si има ши ри се ман тич ки оп сег у од но су на 
гла гол осмо три ти, па од го ва ра и срп ском гла го лу рàз гле да ти, уп.:

„Је си ли раз гле дао њи хо ве озле де?“ (Пе кић, 137) / „Si si ogle dal 
nji ho ve poš kod be?“ (Pe kić, 132);

Me da ljon ček si je ogle da la tu di ma ma... (Ko smač, 144) / Ме да љон чић 
је раз гле да ла и ма ма... (Ко смач, 129);

Vse pre ma lo ča sa sem imel, da bi si ogle dal to pre le po me sto... (KF).16

По ред то га, мо же би ти и озна ка пер цеп тив не рад ње чи ји је обје кат до-
га ђа ње ти па филм ске или по зо ри шне пред ста ве, спорт ске утак ми це и сл.:

Ogle dal sem si film Sr ce v Bre znu, ki bu ri du ho ve v da naš nji Slo ve ni ji... 
(KF); 

Po toč ni ko va si bo (...) ogle da la tu di gle da liš ko pred sta vo (...) Ha zar ski 
be sed njak (KF); 

Pa pež Ja nez Pa vel II. (...) si je kot pr vi pa pež v zgo do vi ni ogle dal no
go met no tek mo (I).

(Уз на ве де ну кла су обје ка та гла гол ogle da ti si упо тре бља ва се слич но 
срп ском и сло ве нач ком гла го лу по гле да ти / po gle da ti: ... ко ли ко је по треб но 
хра бро сти да би се по гле дао филм „Ха ни бал“ или ка кав шоу на Бер лу ско
ни је вој те ле ви зи ји [К]; Zve čer bom (...) po gle dal te le vi zij ski dnev nik in evrop sko 
tek mo Uni o na Olim pi je [I].)

Срп ски гла гол мо три ти бли зак је по сво јим се ман тич ким свој стви ма 
гла го ли ма по сма тра ти и осма тра ти. Као и ова два, и мо три ти је гла гол 
не те лич ког до га ђа ња у чи јем је зна чењ ском скло пу при сут на ком по нен та 
по ви ше ног сте пе на пер ци пи јен то ве па жње. Код овог је гла го ла та ком по-
нен та мо жда и нај и зра же ни ја. У по гле ду пре ди кат ско-ар гу мент ске струк-

15 Ју ран чич у свом Срп ско хр ват ско-сло ве нач ком реч ни ку као пре вод ни екви ва лент 
гла го ла осмо три ти по гре шно на во ди opa zi ti, ве ро ват но по па ра ле ли зму са (п)осма тра ти: 
opa zo va ti. У сло ве нач ком је opa zi ti екс пе ри јен тал ни гла гол, исто као у срп ском. На су прот 
то ме, гла гол осмо три ти је аген ти ван.

16 На шим гла го ли ма рàз гле да ти и разглéда ти пра ви би екви ва лен ти у сло ве нач ком 
би ли гла го ли raz gle da ti и raz gle do va ti ко ји су, ме ђу тим, да нас за ста ре ли (SSKJ, 1118). 
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ту ре мо три ти се сла же с гла го лом осма тра ти – ње гов пре ди кат ни оквир 
мо же би ти без де сног ар гу мен та, нпр.: 

... је дан дре ма и сме ши се, је дан кр ма ни. Ма нус је на кљу ну, мо три...
(К), 

Ко су би ли ти љу ди? упи та се он. И због че га су мо три ли? Има 
већ до ста вре ме на ка ко су се по ја ви ли, али за чу до са мо су мо три ли (К),

или са др жа ва ти де сни ар гу мент у уло зи објек та пер цеп ци је:

... мо трим сва ку ку ћу, сва ки бре жу љак, сва ки пла нин ски пу те љак (К),
Чу чи, пу ши, и из жа бље пер спек ти ве мо три рет ке про ла зни ке (К),

или у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра:

Сад је на прег ну то мо трио на за ве су иза ко је се на ла зи ход ник... (К),
... као да оче ку јем при зна ње од оног што мо три кроз кљу ча о ни цу (К).

У од но су на при ро ду пер цеп тив ног објек та чи ни се да је код гла го ла мо
три ти при сут на су прот на тен ден ци ја од оне ко ју на ла зи мо код гла го ла осма
тра ти. Док се уз осма тра ти у уло зи објек та обич но по ја вљу ју не жи ви ен ти-
те ти, мо три ти за свој обје кат пре вас ход но има осо бе, одн. жи ва би ћа уоп ште.

Још јед на раз ли ка из ме ђу гла го ла осма тра ти и мо три ти огле да се у 
то ме што се уз овај дру ги у по зи ци ји де сног ар гу мен та да ле ко че шће по ја-
вљу ју спа ци јал ни де тер ми на то ри. Ме ђу њи ма из ра зи то пре о вла ђу ју они у 
ли ку пред ло шко-па де жне кон струк ци је на + Nacc. Уко ли ко но ми нал на фра за 
у окви ру ове кон струк ци је озна ча ва жи ва би ћа, пер цеп тив на рад ња ис ка-
за на гла го лом мо три ти обич но је усме ре на на пра ће ње њи хо вог по на ша ња 
у да тој си ту а ци ји:

Ов це пре да но па су, на из глед као да су са ме, али ути сак је да и на 
њих не ко мо три, чим не пре ла зе до зво ље ну гра ни цу, до пу та (К);

... мла ђу (...) за др жао да слу жи та по след ња два го ста и да иза 
шан ка мо три на њих (К).

Уко ли ко но ми нал на фра за у окви ру кон струк ци је на + Nacc озна ча ва 
не ки не жи ви ен ти тет, ре фе ро ва на пер цеп тив на рад ња нај че шће ни је усме-
ре на на ка рак те ри сти ке ен ти те та као та квог, не го он обич но пред ста вља од-
ре ђе ни про стор ни оквир или ори јен тир, у ко јем би или у бли зи ни ко јег би 
по оче ки ва њу пер ци пи јен та мо гло не што же ље но или не же ље но да се до-
го ди, да се по ја ви не ко ко је пред мет пер ци пи јен то вог ин те ре со ва ња и сл.: 

Био је то (...) не ки од оних осма тра ча, ко ји је уз по моћ до гле да 
мо трио на Ста ни цу (К);

... дво ји ца се де у си вом БМВу пар ки ра ном пре ко пу та (...). Ве ро
ват но још дво ји ца мо тре на зад њу стра ну ку ће (Хе рис, 139);
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ЛиМа ри је обе ћа ла да ће до ћи око три са та, али је Чарлс већ у два 
по чео да мо три на трам ва је ис пред „Сти ви вог би ли ја ра“ ка ко би био 
си гу ран да се ни су ми мо и шли (К).

Гла гол mo tri ti у сло ве нач ком је зи ку мо же има ти исте ти по ве де сног 
ар гу мен та као у срп ском. По на во ди ма у ССКЈ, ме ђу тим, ње го ва упо тре ба 
у ком би на ци ји са спа ци јал ним де тер ми на то ром да нас је за ста ре ла, а у ком-
би на ци ји с ди рект ним објек том све ви ше сла би. То по твр ђу је и мој кор пу су 
у ко јем се овај гла гол ме ђу из вор ним сло ве нач ким тек сто ви ма по ја вљу је 
са мо на не ко ли ко ме ста код Ко сма ча – нпр.: V vra tih je sta la Ka det ka in ju mir
no mo tri la... (Ko smač, 65),... na gi ba la je ko dro la so gla vi co (...) ter za ču de no in 
ra do ved no mo tri la iskre vran ce in go spo v čr ni ni (Ko smač, 201) – и та ко ђе са мо 
на не ко ли ко ме ста у сло ве нач ким пре во ди ма са срп ског (као и код Ко сма ча, 
и ту уз mo tri ti сву да сто ји ди рект ни обје кат): 

... пре по зна је ње не очи, што га опет круп но мо тре (Пе тро вић, 122) 
/ ... pre po zna nje ne oči, ki ga zno va ne pre mič no mo tri jo (Pe tro vić, 111);

Са су прот не су сте не чо ве ка мо три ле (...) ле ген де ци вил не ави ја
ци је... (Пе кић, 162) / Z na sprot ne ste ne so člo ve ka (...) mo tri le le gen de ci vil
ne ga le tal stva... (Pe kić, 156);

... ша пу та ла је (...) Фрау Ман, (...) ис ко са мо тре ћи на мо је сто ти
нар ке (Бу ла то вић – Љу ди, 234) / ... je (...) še pe ta la Frau Mann, (...) in po
stra ni mo tri la mo je sto ta ke (Bu la to vić – Lju dje, 238).

По што се у са вре ме ном сло ве нач ком је зи ку гла гол mo tri ti сла бо ко ри сти, 
ње гов срп ски пан дан за сво је ко ре ла те че сто има гла го ле opa zo va ti и gle da ti:

Гле дао сам ка ко ме, из ва ље на и пре стра вље на, мо три (Бу ла то вић 
– Пе тао, 187) / Gle dal sem, ka ko me le žeč na tleh opa zu je vsa pre pla še na 
(Bu la to vić – Pe te lin, 173);

Мар ко ви ће во је би ло (...) да мо три на из лаз (Бу ла то вић – Љу ди, 38) 
/ ... Mar ko vić pa je (...) opa zo val iz hod (Bu la to vić – Lju dje, 37);

... де тек ти ви мо тре све што је за гле да ње... (Пе кић, 149) / ... de tek
ti vi gle da jo vse, kar si je tre ba ogle da ti... (Pe kić, 144);

... ка да сам уза луд но мо трио низ спи ра лу сте пе ни ца, ко ра ци су се 
за у ста ви ли на спра ту (Мар ко вић, 154) / ... ko sem za man gle dal po stop
ni cah, so se ko ra ki za u sta vi li v nad stro pju (Mar ko vić, 164).

Ина че mo tri ti, пре ма Сно ју (2003: 418), из вор но и ни је сло ве нач ки гла-
гол, не го је пре у зет из срп ског и хр ват ског.

закљуЧак. Срп ски и сло ве нач ки гла го ли ко ји су пред мет овог ра да у 
свом зна чењ ском скло пу са др же ком по нен ту усред сре ђе ног оства ри ва ња 
пер цеп тив не рад ње, чи ме се из два ја ју од гла го ла гле да ти као цен трал ног 
пред став ни ка аген тив не гру пе гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је. 

Им пер фек тив ним чла но ви ма да те гла гол ске гру пе ис ка зу је се трај на 
пер цеп тив на рад ња не те лич ког ти па, од че га де ли мич но од сту па сло ве нач ки 



гла гол ogle do va ti si ко ји уз спе ци фи чан тип објек та – до га ђа ња с пре ци зно 
од ре ђе ном по чет ном и заврш ном тач ком – по ка зу је цр ту те лич но сти. 

Од раз ма тра них срп ских гла го ла у нај че шћој је упо тре би гла гол по
сма тра ти ко ји на ни воу пре ди кат ско-ар гу мент ске струк ту ре ка рак те ри ше 
оба ве зно при су ство де сног ар гу мен та у уло зи пер цеп тив ног објек та ко ди ра-
ног у сло бод ном аку за ти ву. Пре ди ка ци ја гла го ла осма тра ти обич но са др жи 
ар гу мент пер цеп тив ног објек та, ма да мо же би ти и без де сног ар гу мен та или 
има ти де сни ар гу мент у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра. У по гле ду ствар-
не при ро де пер цеп тив ног објек та гла гол осма тра ти ви ше је спе ци фи ко ван 
од гла го ла по сма тра ти по што се њи ме у са вре ме ном је зи ку озна ча ва пер-
цеп тив на рад ња ко ја је пр вен стве но усме ре на на не жи ве ен ти те те, док се у 
уло зи објек та овог дру гог под јед на ко по ја вљу ју и ен те ти те ти ко ји су жи ви. 
По ред то га, док се гла гол по сма тра ти че сто сре ће и у кон тек сти ма у ко ји ма 
је пер ци пи јент на обје кат пер цеп ци је усме рен ви ше из естет ских раз ло га, 
а ма ње ког ни тив них, за гла гол осма тра ти то ни је уо би ча је но. Гла гол мо
три ти из два ја се у од но су на прет ход на два на ро чи то по то ме што за свој 
де сни ар гу мент вр ло че сто има спа ци јал ни де тер ми на тор, обич но у ли ку 
пред ло шко-па де жне кон струк ци је на + Nacc.

Гла го лу по сма тра ти нај бли жи је у сло ве нач ком гла гол opa zo va ti. Овај 
има не што ши ри зна чењ ски оп сег па обич но ко ре ли ра и са срп ским гла го-
лом осма тра ти, а че сто и с гла го лом мо три ти по што сло ве нач ки пан дан 
по то њег из ла зи из упо тре бе. Гла го лу по сма тра ти екви ва лен тан је до брим 
де лом и сло ве нач ки гла гол ogle do va ti si. Ра зи ла зе се нај ви ше у то ме што овај 
дру ги у свој се ман тич ки са др жај укљу чу је и зна че ње ко је има наш гла гол 
разглéда ти и што се упо тре бља ва уз већ по ме нут спе ци фи чан тип објек та, где 
би у срп ском био упо тре бљен гла гол оп шти јег зна че ња – гла гол гле да ти. 

Пер фек тив ни гла го ли осмо три ти и ogle da ti si озна ча ва ју те лич ку пер-
цеп тив ну рад њу ко ја мо же би ти тре нут на или трај на. У овом дру гом слу-
ча ју пер фек тив ним гла гол ским ви дом ис ти че се за о кру же ност ре фе ро ва не 
рад ње, тј. ње но при род но ис пу ње ње. Од нос из ме ђу ова два гла го ла у по гле ду 
зна чењ ског оп се га сли чан је од но су гла го ла по сма тра ти и ogle do va ti si – 
та мо где се гла гол ogle do va ti si ра зи ла зи од гла го ла по сма тра ти, ра зи ла зи 
се и гла гол ogle da ti si од гла го ла осмо три ти, па су му та да ко ре ла ти у срп-
ском гла го ли рàз гле да ти и по гле да ти.
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UDC 821.163.41-93-31.09”20”

Др Ан ки ца М. Вуч ко вић

СРП СКИ РО МАН ЗА ДЕ ЦУ НА ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА  
У СВЕ ТЛУ КЊИ ЖЕВ НИХ НА ГРА ДА (2001–2010) 

(ау тор ски са же так)

Док тор ска ди сер та ци ја на сло вље на Срп ски ро ман за де цу на 
по чет ку 21. ве ка у све тлу књи жев них на гра да (2001–2010) ба ви се 
ана ли зом ро ма на за де цу на срп ском је зи ку на гра ђе них јед ном од 
три ре ле вант не на гра де: На гра дом Не вен, На гра дом По ли ти ки ног 
за бав ни ка и На гра дом Ра де Обре но вић. Основ ни пред мет ра да је сте 
са гле да ва ње ти по ло шких од ред ни ца и жан ров ских усме ре ња ро ма-
на за де цу у пр вој де це ни ји 21. ве ка, њи хо вих естет ских вред но сти 
и(ли) ре пре зен та тив но сти, те утвр ђи ва ње до ми нант не сли ке све та 
и де тињ ства пре зен то ва них у овим де ли ма, као и раз ма тра ње њи-
хо ве раз вој не ре ле вант но сти. Ро ма ни су ана ли зи ра ни по је ди нач но 
и у окви ру ти по ло шких од ред ни ца ко ји ма, по мом ми шље њу при па-
да ју, али су, та ко ђе, са гле да ва ни у ши рем кул ту ро ло шком кон тек сту. 
Раз ма тран је од нос на гра ђе них ро ма на пре ма ак ту ел ним до га ђа ји-
ма, као и укуп на укло пљи вост у кон цепт ме га струк ту ре мо дер ни зма, 
ре фе рен ци јал ност, при сут ност у ме ди ји ма, те мо гућ ност да бу ду 
ба за за нај са вре ме ни ји кон цепт кул ту ре на ме ње не де ци ко ји им пли-
ци ра њи хо во укљу чи ва ње у обра зов ни си стем, од но сно ка но ни за-
ци ју. С об зи ром на то да је реч о де ли ма ко ја на ста ју у пе ри о ду тран-
зи ци је, ва жан део ис тра жи ва ња је био и од нос ових ро ма на пре ма 
ши рем кон тек сту срп ског ро ма на за де цу, са на гла ском на пе ри о ду 
осам де се тих и де ве де се тих го ди на. За кљу чак ко ји из во дим на кон 
ис тра жи ва ња је сте да је у на зна че ном пе ри о ду на пи са но и на гра ђе но 
низ ро ма на ко ји по естет ској из у зет но сти од го ва ра ју нај ви шим зах-
те ви ма бо га те тра ди ци је срп ске књи жев но сти за де цу те сто га умет-
нич ка де ла на ста ла у пр вој де ка ди 21. ве ка има ју ве ли ки по тен ци јал 
да по ста ну део бу ду ћег ка но на, али је прет ход но нео п ход на озбиљ на 
струч на и ин сти ту ци о нал на рас пра ва.

Кључ не ре чи: са вре ме ни срп ски ро ман за де цу, ти по ло ги ја, 
на гра де, ка нон.



Срп ска књи жев ност на по чет ку 21. ве ка, у ши рој јав но сти, пер ци пи ра 
се као не до вољ но ре пре зен та тив на. Исту суд би ну де ли и књи жев ност за 
де цу као њен кон сти ту тив ни и естет ски не раз лу чи ви део, те је рас про стра-
ње но уве ре ње да у том по љу у по след њих два де сет го ди на ни је на ста ло 
(го то во) ни шта што би, у вред но сном сми слу, мо гло би ти екви ва лент по е-
ти ка ма Ду ша на Ра до ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Де сан ке Мак си мо вић, 
Бра ни сла ва Ну ши ћа или Бран ка Ћо пи ћа. Да ли је раз лог та квом опа жа њу 
за и ста ни зак ли те рар ни до мет са вре ме не про дук ци је, или су за та ји ли не ки 
дру ги дру штве ни ме ха ни зми, ко ји ни су по ка за ли до вољ ну спо соб ност да 
пу тем да ље ре про дук ци је и про мо ци је ак ту ел ну књи жев ност за де цу учи не 
„јав ни јом“ и у тех нич ком и сим бо лич ком сми слу бли жом чи та о ци ма, оства-
ру ју ћи, у крај њој ин стан ци, ба зу за је дан но ви вид кул тур ног ка пи та ла 
ка кав ће се ка сни је ак ту е ли зо ва ти кроз „пе р со нал не еко но ми је“1 мла ђих 
на ра шта ја (burdije 1979), a мо жда (ако та кво оче ки ва ње ни је су ви ше ар ха-
ич но) и у ви ду „на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та“ (каler [Cul ler] 2009: 
65), пи та ње је ко је се ну жно на ме ће.

Опре де љу ју ћи се за те му Срп ски ро ман за де цу на по чет ку 21. ве ка у 
све тлу књи жев них на гра да (2001–2010) же ле ла сам да ис тра жим по ет ске 
вред но сти и естет ске до ме те ак ту ел не ро ма неск не про дук ци је за де цу, те њен 
по ло жај у са вре ме ној кул ту ри. У ак ту ел ном вре ме ну, ко је се сло бод но мо же 
озна чи ти по стин сти ту ци о нал ним, нај ди рект ни је сам се су о чи ла са пре пре-
ком ка ко сте ћи ја сну сли ку о књи жев ним вред но сти ма, у си ту а ци ји ка да 
не до ста је не дво сми сле на објек ти ви за ци ја ква ли те та, ка кву мо гу да пру же 
са мо ин сти ту ци је – ка да не што озна ча ва ју као умет нич ко де ло2. Сто га сам 
се окре ну ла на гра да ма као тре нут но је ди ним ре пе ри ма по твр де умет нич ког 
ква ли те та или дру штве не ре ле вант но сти од ре ђе них де ла, али ми оне, са ме 
по се би, ни су би ле у фо ку су. Ко ри сте ћи на гра де као смер ни це, кроз рад сам 
тра га ла за пи та њем да ли је и, уко ли ко је сте, ка кав је иден ти тет из гра ди ла 
срп ска књи жев ност за де цу у до ме ну ро ма неск не про дук ци је у пр вој де це-

1 Пјер Бур ди је је увео или ре ак ту а ли зо вао мно штво пој мо ва (ха би тус, струк ту рал не 
хо мо ло ги је, кул тур ни, еко ном ски и сим бо лич ки ка пи тал, док си, сим бо лич ко на си ље, по ље, 
прак са, ле ги ти ми тет кул ту ре) ко ји су оп ште при хва ће ни у сту ди ја ма кул ту ре. То су опе ра-
тив ни тер ми ни ко је он ко ри сти у сва кој књи зи те је на из ве стан на чин те шко пра ти ти кад 
се пр ви пут по ја вљу ју, али сви су ве за ни за ње го во ве ли ко де ло Ди стинк ци је (burdije 1979).

2 „Ако смо све сни чи ње ни це да већ и озна ча ва ње ду хов них објек ти ви за ци ја из ве о ма 
раз ли чи тих обла сти де лат но сти као ʼумет нич ког де ла’ има за прет по став ку је дан та кав 
по јам раз ви јен у XVI II ве ку, мо ћи ће мо под ин сти ту ци јом умет но сти да схва ти мо оп ште 
пред ста ве о умет но сти ко је ва же у јед ном дру штву (од но сно у по је ди ним кла са ма/сло је ви-
ма) и то у њи хо вој со ци јал ној усло вље но сти“ (Bir ger 1990: 233). Ин сти ту ци је у гра ђан ском 
дру штву су ста бил ни си сте ми ко ји под ра зу ме ва ју раз не вр сте нор ма ти ва по што оне су 
ва жне ком по нен те за јед нич ке кон тро ле ко је слу же да се „сви об ли ци дру штве них не ми ра 
упу те ка ста би ли за ци ји“ (Коković 2000: 39). Њи хо ва де ло твор ност, ка же Бир гер, „зна чи ов де 
пре су дан ути цај ин сти ту ци о на ли зо ва ног схва та ња ка ко на про дук ци ју та ко и на ре цеп ци ју 
де ла“ (birGer 1990: 234).
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ни ји 21. ве ка, ка кав је њен при јем код кри ти ке и чи та лач ке пу бли ке, као и 
ње на раз вој на ре ле вант ност. Основ ни за да так ис тра жи ва ња био је да пру жи 
од го вор на пи та ње да ли је си сте мом на гра ђи ва ња про фи ли сан из ве стан 
укус у књи жев но сти за де цу на осно ву ко јег би мо гао би ти ство рен но ви 
ка нон и шта би би ле кон сти ту тив не осно ве тог и та квог ка но на. 

С об зи ром на то да ове те ме до са да ни су би ле си сте ма ти зо ва не у фо-
ку су књи жев не кри ти ке ни ти на уч них сту ди ја, а ва жне су за раз у ме ва ње и 
да љу пре зен та ци ју књи жев но сти за де цу и омла ди ну, рад је ци ља но по ста-
вљен као ин тер ди сци пли на ран. С јед не стра не, на сто ја ла сам да осве тлим 
со ци јал не и кул ту ро ло шке усло ве ко ји су у на зна че ном пе ри о ду (2001–2010) 
од ре ђи ва ли по зи ци ју књи жев но сти за де цу као по ља умет нич ке прак се у 
нај бли жој ве зи с укуп ним по ло жа јем де це у дру штву (кон крет но са гле да ван 
је од нос пре ма ак ту ел ним до га ђа ји ма, ме ди ји ма и дру гим умет но сти ма, 
ре фе рен ци јал ност у од но су на прет ход ну тра ди ци ју књи жев но сти за де цу, 
али и у од но су на мо дер на кре та ња у књи жев но сти за де цу у све ту). С дру ге 
стра не, књи жев не, ана ли зи ра ла сам де ла ко ри сте ћи хо ли стич ки и плу ра-
ли стич ки при ступ, са по себ ним на гла ском на вред но сној оце ни (по што из-
о ста нак ја сних и оштрих су до ва мар ки рам као је дан од кључ них про бле ма 
за фе но мен о ко јем се го во ри), и на сто ја ла сам да по ну дим јед ну хи по те тич-
ку и, до не кле, ал тер на тив ну ти по ло ги ју на гра ђе них ро ма на. Ка те го ри са ње 
ро ма на пре ма ти по ви ма та ко је иза шло из тра ди ци о нал не ма три це ко ја гру-
пи ше ро ма не пре ма те ми и основ ним мо ти ви ма (аван ту ри стич ки, љу бав ни, 
де тек тив ски, ро ман дру жи не и сл.), јер сам сматралa да ће се по сма тра не 
фор мал не и са др жин ске ка рак те ри сти ке и тен ден ци је ди рект ни је при ка за-
ти ако при ме ним флек си бил ни ју схе му ор га ни за ци је у гру пе ко је ће, на 
при мер, ис та ћи:

1. со фи сти ци ра ност фор ме и ши ри ну гносеолошкe ба зе на ко јој по чи ва ју 
де ла, те окре ну тост тра ди ци ји „злат ног“ (ме диј ског) пе ри о да ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на (пи сци и ро ма ни под ути ца јем ме диј ских фор ми);

2. „ин фан тил ну уто пи ју“ као глав ни идеј ни прин цип при бли жа ва ња де ци 
пу тем те ма ко је их сва ко днев но оку пи ра ју, си му ла ци јом при ча ња при-
че из њи хо ве, углав ном адо ле сцен ске, ви зу ре (ро ма ни ин фан тил не 
уто пи је);

3. екс пан зив ну по тре бу за опи си ва њем соп стве ног дав ног де тињ ства као 
узо ра не до сти жне сре ће (ро ман си ра не ау то би о гра фи је са те мом де
тињ ства);

4. фик ци о нал не (апо криф не) исто ри је као је дан од трен до ва у све ту (фик
ци о нал на исто ри ја и аван ту ра);

5. са свим ино ва ти ван, и фор мал но и са др жин ски, при ступ ро ма ну у књи-
жев но сти за де цу на по чет ку ве ка (са вре ме ни еклек тич ни ро ман).

Са мо у јед ном слу ча ју гру пу сам насловилa пре ма те ми и основ ним 
мо ти ви ма (ро ман с еле мен ти ма бај ке и при че о жи во ти ња ма), а је дан ро ман 
сам сма тра ла пот пу но апарт ним из ни за раз ло га те, иа ко би он фор мал но 
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или идеј но од го ва рао не ким гру па ма, ми шље ња сам да би се на та кав на чин 
по ти сну ла у дру ги план су шти на фе но ме на ко ји сам же ли ла да при ка жем. 
Реч је о ро ма ну Ива но во отва ра ње Ран ка Ри со је ви ћа, књи зи ко ја исто вре ме-
но го во ри о ша ху као игри над и игра ма и хен ди ке пи ра ном де ча ку из бе га-
ва ју ћи зам ке па те ти ке, а ко ја је, сем по из ра зи то ху ма ној те ми, из у зет на и по 
на чи ну гра ђе ња хе те ро гло са них сли ка као гу стог тка ња лир ског, драм ског, 
пси хо ло шког и ма штов ног. Тре ба ис та ћи и да је то је ди ни на гра ђе ни ро ман 
ко ји је на стао из ван те ри ти ри је Ср би је и пи сан је ије кав ским из го во ром.

Уда љу ју ћи се од ри скант не гра ни це с исто ри јом књи жев но сти (јер овај 
рад, иа ко су бли ми ра ка рак те ри сти ке и на сто ји да да кон зи стен тан пре глед 
јед ног за о кру же ног и до вр ше ног пе ри о да, ипак не сме би ти схва ћен као 
исто ри ја епо хе пре вас ход но за то што об у хва та са мо је дан од ре ђе ни књи жев-
ни сег мент – на гра ђе не ро ма не, ко ји још увек зва нич но ни су ва ло ри зо ва ни), 
же ле ла сам у ра ду да по ну дим јед ну те о ри ју о то ко ви ма и вред но сти ма ро-
ма на за де цу, њи хо вим умет нич ким и кул ту ро ло шким од је ци ма, те о мо-
гућ но сти ње го ве евен ту ал не ка но ни за ци је. У де фи ни са њу пој ма те о ри ја 
при хва ти ла сам од ре ђе ње Џо на та на Ка ле ра да је сва ки на уч ни рад (а по себ но 
онај ко ји се ба ви са вре ме ном књи жев но шћу) не ка вр ста те о ри је – „не што 
ви ше од хи по те зе, не сме да бу де очи глед но и мо ра на из ве стан на чин да 
бу де сло же но“ (Kaler 2009: 12). Она се за сни ва на утвр ђе ним прет по став-
ка ма и при ме ње ним на уч ним пој мо ви ма и тер ми ни ма, али увек по ста вља 
и про блем ска пи та ња и ста во ве ко ји би тре ба ло да бу ду за ма јац за но ва 
про ми шља ња. Отво ре ност струк ту ре, ко ја под ра зу ме ва „сло же не си стем ске 
од но се из ме ђу ве ли ког бро ја чи ни ла ца; ни је је ла ко по твр ди ти ни по би ти“ 
(Kaler 2009: 13), усво ји ла сам као основ ни идеј ни и об ли ко твор ни прин цип 
у ра ду те је, с тим у ве зи, у ње га по дроб но укљу че на ре цеп ци ја у ви ду су-
че ља ва ња ми шље ња из не тих у раз ли чи тим при ка зи ма ко је се, на жа лост, 
ни ка да она ко ка ко је то овом ра ду пре зен то ва но, ни је до го ди ло у јав но сти. 
Ка ко је сам про цес на гра ђи ва ња у су шти ни ко лек тив ни акт, јер је у од лу-
чи ва њу о ква ли те ту ро ма на за де цу у пе ри о ду од де сет го ди на уче ство ва ло 
ви ше од сто ти ну чла но ва жи ри ја, на шта се ка сни је на до ве за ла и кри тич ка 
про це на, иде ја ми је би ла да ци ти ра њем ожи вим ди ја лог3 (Га да мер) свих 

3 Пре ма Га да ме ро вој по став ци, глав ни за да так хе р ме не у ти ке је сте раз ја шње ње „чу да 
раз у ме ва ња“ (GadaMer 1978: 343) ко је на ста је на осно ву ди ја ло га (син хро ног и ди ја хро ног) 
као „удио у за јед нич ком сми слу“ (GadaMer 1978: 325) уз из ри чи то по што ва ње „су бјек ти-
ви те та дру гог“. Ди ја лог се отва ра по ста вља њем пра вог пи та ња, а раз у ме ва ње де ла на ста је 
као ре зул тан та ди ја лек ти ке пи та ња и од го во ра. Сле де ћи Га да ме ро ву те о ри ју у ра ду до след-
но сам по ста вља ла пи та ње о хо ри зон ти ма оче ки ва ња жи ри ја и кри ти ке на осно ву ко јих су 
вред но ва ли ро ма не и из тог угла се тру ди ла да ожи вим „ди ја лог кри ти ка“ као ва жан пут 
ка „ан ти ци па ци ји пот пу но сти раз у ме ва ња“ (GadaMer 1978: 327) сва ког по је ди нач ног де ла, 
али и це ло куп ног пе ри о да, као спе ци фич ног ви да умет нич ке прак се. Ова кав при ступ од-
го ва ра по чет ној хи по те зи овог ра да да у по сма тра ном пе ри о ду ни је по сто јао је дин ствен и 
не дво сми слен си стем на осно ву ко јег би се вред но вао ква ли тет књи жев но сти за де цу, те је 
сва ка по је ди нач на од лу ка о на гра ђе ном ро ма ну, у су шти ни, про из вод оног што Га да мер 
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ових ак те ра ко ји је у ак ту ел ном вре ме ну из о стао, а пу тем ко јег би, ве ру јем, 
мо гао да се ба рем до не кле ре кон стру и ше хо ри зонт ак ту ел них оче ки ва ња, 
по ка же из ко јих су све аспе ка та кри ти ча ри пр о бле ма ти зо ва ли ро ма не (те 
при ка же и евен ту ал на по ле ми ка) и, на кра ју, што је нај ва жни је, да се утвр-
ди да ли је и у ко јој ме ри срп ски ро ман за де цу на пра вио са вре ме ни про грес, 
те да ли је он до вољ но ква ли те тан да оста не тра јан или бар трај ни ји ка пи-
тал на ше књи жев но сти.

За кљу чак, ко ји мо гу по сред но да из ве дем о си сте му на гра ђи ва ња књи-
жев но сти за де цу на осно ву на гра да Ра де Обре но вић, Не вен и По ли ти кин 
за бав ник ко ји ма је у пр вој де ка ди ве ка овен ча но два де сет деч јих ро ма на на 
срп ском је зи ку, је сте да оне не мо ра ју ну жно зна чи ти и по у зда ну ин фор ма-
ци ју о естет ској из у зет но сти, јер ода би ри жи ри ја мо гу би ти усло вље ни 
раз ли чи тим кри те ри ју ми ма – ре ци мо, ва жно шћу ино ва ци је – те до де ље не 
на гра де че сто у пр ви план ис ти чу ре пре зен та тив ност де ла, од ре ђе ног ау то ра 
и по е тич ки ток, или ко му ни ка тив ност с де цом. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су сле де ће: На са мом по чет ку де це-
ни је би ла је уоч љи ва по тре ба за ре ста у ра ци јом уни вер зал них вред но сти и 
естет ског пер фек ци о ни зма, те су пи сци на сто ја ли да се по но во при бли же 
до ме ти ма књи жев но сти за де цу из злат ног пе ри о да 60-их и 70-их го ди на, 
ка да су ства ра ли та ко зва ни те ле ви зиј ски пи сци (Ду шан Ра до вић, Љу би во је 
Ршу мо вић, Дра ган Лу кић...). Ау то ри Ве сна Ви до је вић Га је вић, Ве сна Ћо ро вић 
Бу трић, Вла ди мир Ан дрић и Ми о драг Зу панц (ти по ло шку од ред ни цу сам 
услов но на зва ла пи сци и ро ма ни под ути ца јем ме диј ских фор ми)4, две де це-
ни је доц ни је, на ста ви ли су ло ги ку (нео)син кре тич ног ства ра ла штва у вре-
ме ну ко је је до ми нант но ме диј ско, усва ја ју ћи и за др жа ва ју ћи је као нај мар-
кант ни ју од ли ку сво је по е ти ке, и на да ље до след но по шту ју ћи све озбиљ не 
зах те ве ра до ви ћев ског док си ја ета бли ра не у до ме ни ма стил ске пе р фек ци је, 
лин гви стич ког ка пи та ла, еклек тич но сти лу ди стич ког прин ци па (игре сми-
слом, зна че њи ма, зву ча њи ма, ком по зи ци јом, од но сом де ло ва и це ли не, мик-
сту ром де та ља...), це ре брал но сти и ин фор ма тив но сти, сти му ла ци је под јед-
на ко ма ште и ди вер гент ног ми шље ња, као и раз ви ја ња осе ћа ја за ли те ра р но 
ле по, идеј но ху ма но и ак си о ло ги ју уни вер зал них вред но сти (уко ре ње ну на 
вр ло ши ро кој епи сте ми о ло шкој осно ви). Сем фор мал не пе р фек ци је и окре-
ну то сти тек сту, за јед нич ко на сто ја ње ау то ра пре по зна је се и по тен ден ци ји 
да се го во ри sub spe cie ae ter ni ta tis и на сто ја њу да ју на ци бу ду за ступ ни ци 

на зи ва „хер ме не у тич ком си ту а ци јом“– вред но сни суд ко ји на ста је из раз у ме ва ња де ла „као 
до га ђа ја“ на осно ву естет ских, кул ту ро ло шких, со ци јал них и исто риј ских (од но си се на 
не по сред ну књи жев ну тра ди ци ју) аспе ка та, при че му не ки од њих, ви ди се кроз ана ли зе, 
че сто би ва пре на гла шен при до но ше њу од лу ке.

4 Озна ка ти по ло шке од ред ни це пи сци и ро ма ни под ути ца јем ме диј ских фор ми на ста-
ла је, из ме ђу оста лог, и као са вре ме на па ра фра за у ли те ра ту ри усво је ног на зи ва те ле ви зиј
ски пи сци, чи ме сам хте ла да ре фе ри шем да су де ла (али и укуп не по е ти ке ау то ра) о ко ји ма 
го во рим не скри ве но иза шле „из ши ње ла“ злат ног пе ри о да срп ске књи жев но сти за де цу.
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од ре ђе ног, увек ху ма ног, али ви ше фи ло зоф ског не го ау то ном ног по гле да 
на свет. Та ко Пу жен ко и ње го ва ку ћи ца Ве сне Ви до је вић Га је вић је сте ро ман 
за са свим ма лу де цу, у чи јем је под тек сту сна жна рас пра ва из ме ђу ег зи стен-
ци ја ли стич ких и есен ци ја ли стич ких идеј них ста во ва. У све тлу уни вер зал-
них вред но сти тра жи се на чин да се кон тек сту а ли зу је са вре ме но, те и Зу панц 
у Бај ци из бу џа ка има ди рект ну на ме ру да го во ри о кон крет ном (не дав ном) 
ра ту, али, уме сто, то га он из ра жа ва гну ша ње над ра том као фе но ме ном per 
se. Ве сна Ћо ро вић Бу трић у ро ма ну Оста ви ти код Ру же ства ра си му ла-
кру ме сен за ци ја и уну тра шњих (ду шев них) и спо ља шњих (дру штве них) 
ре ла ци ја, са ко ји ма се сре ћу љу ди у пе ри о ду де тињ ства и адо ле сцен ци је, а 
ко ји су, по сво јој су шти ни и на чи ну пре зен то ва ња у ро ма ну, ар хе тип ски, 
да кле, уни вер зал но ва же ћи. На ро чи та кон цен тра ци ја у свим овим де ли ма 
по све ће на је је зич кој стра ни (нај мар кант ни ји при мер је сте Пу сто лов Вла-
ди ми ра Ан дри ћа), што под ра зу ме ва по ен ти ли стич ко и пер фек ци о ни стич ко 
тра га ње за звуч ним и зна чењ ским ко ре ла ти ви ма, од ни воа фо не ме до дис кур-
са, чиме се по твр ђу је да „је зик ни је са мо суп стан ца, већ и ме диј књи жев но сти“ 
(Kajzer 1973: 322). На ре че ни пи сци су у то ме из ван ред но ус пе ли, ство рив ши 
ори ги нал на и из у зет на де ла, што је и по твр ђе но број ним на гра да ма пре 2004. 
го ди не.

Сре ди ном де це ни је им пе ра тив по ста је про ме на, те жи ри ји пред ност 
да ју ро ма ни ма ко ји лак ше оства ру ју ко му ни ка ци ју с де цом с об зи ром на то 
да пи сци и ро ма ни под ути ца јем ме диј ских фор ми без укуп ног кон тек ста, 
а по го то во без по др шке ме ди ја, ни су бли ски де ци на на чин ка ко су то би ла 
де ла на ста ла две де це ни је ра ни је, ка да су по сто ја ли сви спољ ни пред у сло ви. 

У том пе ри о ду је на гра ђе но нај ви ше де ла ин фан тил не уто пи је – на спи-
ску из ме ђу 2001. и 2010. то су де ла Гра ди ми ра Стој ко ви ћа Ма ја у обла ци ма, 
Зо ра на Бо жо ви ћа От ми ца Бал ше По по ви ћа и Ба ба је ту, ја сам у Ја па ну 
Мо ше Ода ло ви ћа. Ти неј џер ски ро ма ни ове вр сте че сто су на и ла зи ли на ре а-
лан и ма со ван од зив деч је чи та лач ке пу бли ке, на ро чи то кра јем осам де се тих 
и то ком 90-их (при ме ра ра ди, књи га Хај дук у Бе о гра ду Гра ди ми ра Стој ко ви ћа 
про да та је у по ла ми ли о на при ме ра ка). Про фе сор Јо ван Љу шта но вић озна-
чио је овај тип ро ма на ин фан тил ном уто пи јом јер је у њи ма дат „на де лу 
по сту пак ини ци ја ци је, али она кве ка кву са ња ју два на е сто го ди шња ци, без 
мно го пре пре ка и му ке: ко ку ца, отво ри ће му се“ (љушТановић 1998a: 16). 
Тер мин уто пи ја ука зу је на ро ман тич ну про јек ци ју, у кон крет ном слу ча ју, 
бли ске бу дућ но сти о ка квој ма шта ју два на е сто го ди шња ци (ин фан тил ци). 
Та ко су у ро ма ни ма глав ни ли ко ви нај че шће че тр на е сто го ди шња ци или ше-
сна е сто го ди шња ци, али да ти на на чин да су ви ше иде ал тип ска про јек ци ја 
мла ђих ти неј џе ра не го не ко ко ствар но од го ва ра овом уз ра сном иден ти те ту5. 

5 Ис по ста ви ло се да су се мно га де ца на том уз ра сту мо гла у ве ли кој ме ри про јек то-
ва ти у ли ко ве – и уз ра сно, и пол но, и ста ту сно, па чак и со ци јал но. За то је есте ти ка ужи вља-
ва ња ве о ма зна чај на за ову вр сту ства ра ла штва – де ца у тим ро ма ни ма мо гу да ви де се бе у 
од ре ђе ним пре крет нич ким тре ну ци ма жи во та: при пре ла ску из се ла (про вин ци је) у град, 
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У овој вр сти не ра до ви ћев ске по е ти ке не ма од но са пре ма „офи ци јел ном 
си сте му дру штве них вред но сти“ (љушТановић 1998а: 16), не ма пре не се ног 
зна че ња, ни ти лин гви стич ке сти ли за ци је ко ја би на би ло ко ји на чин оме та ла 
ди рект ну ко му ни ка ци ју са де цом. Tај тип пи са ња сав је усме рен на рад њу 
и у њој се ис цр пљу је: „Не ма опи са, не ма ки ће ног је зи ка, не ма пре не се ног 
зна че ња. Има са мо ди на ми ке зби ва ња и у њој не ма ме ста за су ви шне де та ље. 
Не ма, за тим, ни пре ви ше ми са о них па са жа и пси хо ло шких ин тро спек ци ја. 
Све што је зна чај но по сре ду је рад ња – и на чин на ко ји пи сац об ли ку је ју на ке 
и осо би не ко ји ма да је пред ност, и на чин на ко ји са гле да ва де те из ви зу ре из 
ко је по сма тра свет“ (ПоТић 2006: 15). Иа ко сам у ра ду нај ви ше сум ње ис ка-
за ла у естет ске до ме те овог по е тич ког то ка, мо рам да при ме тим да је ин фан
тил на уто пи ја и као пра вац и као ли те рар ни фе но мен на кон осам де се тих 
го ди на до не ла на шој књи жев но сти за де цу мо гућ ност, па чак и оба ве зу да у 
по љу те мат ског, мо тив ског, ли ко ва, до га ђај но сти из на ла зи но ве опције, те да 
те жи да бу де спон та на и де ци бли ска и ин те ре сант на и са вре ме на. У по гла-
вљу ве за ном за ин фан тил ну уто пи ју, на сто ја ла сам и да по кре нем рас пра ву 
о не ко ли ко ва жних пи та ња ко ја, по мом ми шље њу, оп стру и ра ју при јем овог 
књи жев ног прав ца на ака дем ском ни воу. Нај мар кант ни ји про блем је из о-
ста так јав не рас пра ве о по е ти ци бит но раз ли чи тој од оне ко ја је по след ња 
фа во ри зо ва на кроз ин сти ту ци је (школ ски про грам, ме ди је, др жав не из да вач-
ке ку ће...) кра јем осам де се тих го ди на. Од та да до овог тре нут ка у Ср би ји се 
ни је кон сти ту и са ла ја сна др жав на кул тур на по ли ти ка, а на кон 90-те го ди не 
ни код нас ни у све ту ви ше не по сто је ве ли ке цен тра ли зо ва не уста но ве већ 
се умет ност из њих се ли на ма ње аре не (при ват не из да вач ке ку ће, по зор ни це, 
кул тур не цен тре...), те ју је те же пра ти ти, си сте ма ти зо ва ти и објек ти ви зо ва ти 
вред ност са вре ме них де ла или пра ва ца. По ја ва са вре ме ни јих трен до ва у 
књи жев но сти обе ле же на је и „про бле мом по ла ри за ци је“6 – опреч ног од но са 

гра ђе њу свог ме ста под сун цем, осва ја њу иден ти те та, на ла же њу парт не ра, пол ном по твр-
ђи ва њу...

6 У свом есе ју The lo gic of va nity fa ir al ter na ti ves to hi sto ri cism in the study of fas hion, 
style and ta ste пси хо лог умет но сти Ернст Гом брич (Gom brich 2015) су ге ри ше по јам „тра ди-
ци ја“ као си стем де фи ни са них ко до ва из ко јих ори ги ни ра не ки но ви пра вац. Као из ра зит 
про тив ник исто ри ци стич ких и ево лу ци о ни стич ких те о ри ја ко је су де фи ни са ле про це се у 
умет но сти као усло вље не ис кљу чи во исто риј ском и дру штве ном ну жно шћу, а њи хо ву сме ну 
као на пре дак (али уну тар уста но вље ног по рет ка /у ели о тов ском сми слу/), Гом брич у свр ху 
об ја шње ња по сто ја ња раз ли чи тих пра ва ца уво ди де тер ми нан ту дру штве ног уку са или 
дру штве ног тек ста (so cial te sting). На и ме, ја сно је да је не мо гу ћа не у сло вље ност умет но-
сти дру штве ним (по ли тич ким, на уч ним, ре ли гиј ским, фи ло зоф ским...) до ми нан та ма од-
ре ђе ног вре ме на (дру штве ни под текст), али оно што сма тра мо до брим и ле пим у мно го ме 
је сте и ствар мо де (va nity fa ir) да се при хва та ју из ве сни ко до ви ко ји се по сле дич но ета бли-
ра ју као тра ди ци ја (tra di tion). То све за јед но чи ни дру штве ни текст ко ји је сна жна ба за за 
наш до жи вљај умет но сти. Ка да се по ја ви не ки но ви по е тич ки ток (по го то во ако је бит но 
раз ли чит од прет ход ног), ре ци пи јен ти тен ди ра ју да га од ба це у име тра ди ци је (уку са) ко ји 
су прет ход но усво ји ли, али ако ипак ши ри ау ди то ри јум и ве ћи број умет ни ка при хва ти ту 
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пре ма но ви ни – што се ре ци мо очи ту је у раз ли чи тим ре ак ци ја ма ве ли ког 
де ла мла дих ре ци пи је на та, из да ва ча и би бли о те ка ра ко ји је ра до при хва та ју, 
са јед не стра не, и кру том ћу та њу кри ти ке, са дру ге, на те му ти неј џер ске ли-
те ра ту ре, што је про цес и у све ту (в. СПаСић 2015: 68 –74). 

Та ко ђе, ту ма чи ро ма на за де цу на шли су се у спе ци фич ној „хер ме не у-
тич кој си ту а ци ји“ (Га да мер) – те о риј ска ми сао о књи жев но сти ни је се ши-
ри ла на на чин да мо же да ту ма чи и афир ми ше де ла ко ја на ста ју у по след ње 
три де це ни је, те кри ти ча ри по ку ша ва ју да тер ми но ло шким апа ра том ко ји 
од го ва ра пост мо дер ни опи шу но ви је по ја ве у књи жев но сти ства ра ју ћи та ко 
не мо гу ћу „фу зи ју хо ри зо на та“ из ме ђу естет ских узу са ко ји су од го ва ра ли 
ета бли ра ном си сте му вред но сти у књи жев но сти за де цу у бли ској тра ди-
ци ји и но вог прав ца, што је, ис ти че мо, па ра док сал но, по што је но ви ји си сте-
ми не укљу чу ју ве ћи ну раније по сто је ћих ко до ва. Та кав при ступ бес по треб но 
ар ха и зу је овај пра вац, уме сто да у пр ви план ис так не еле мен те са вре ме но-
сти ко ју су ње го ва има нент на вред ност. Ми шље ња сам да би, због естет ске 
и кул ту ро ло шке сло же но сти те ме, овом прав цу би ло по треб но по све ти ти 
по себ не сту ди је, а не са мо јед но по гла вље.

Сре ди ном де це ни је жи ри ји ма по ста ју за ни мљи ви и ро ма ни у ко ји ма 
ау то ри те ма ти зу ју соп стве но де тињ ство као про стор сре ће. Ар ка диј ска нит, 
сем у овим ро ман си ра ним ау то би о гра фи ја ма са те мом де тињ ства по ја-
вљу је се и у де ли ма у ко ји ма су бај ко ви ти и ани мал ни ка рак те ри (па туљ ци, 
ди вље и до ма ће жи во ти ње /ро ма ни са еле мен ти ма бај ке и при че о жи во
ти ња ма/) при мар но ко ри шће ни у слу жби кон стру и са ња ал тер на тив них 
на чи на мо де ло ва ња ли ко ва и об ли ка при по ве да ња, с основ ним за дат ком да 
от кри ју но ва, нео че ки ва на, зна че ња те отво ре пут ли те рар ним по тен ци ја ли-
ма дру га чи јим у од но су на оне ко ји су ета бли ра ни кроз два књи жев на то ка 
до ми нант на у срп ској књи жев но сти за де цу на по чет ку 21. ве ка (ин фан тил на 
уто пи ја и пи сци и ро ма ни под ути ца јем ме диј ских фор ми). Би ћа у ро ма ни-
ма о ко ји ма го во ри мо, ну де ре ше ња ко ја су са свим јед но став на, али су пре-
ста ла би ти у сва ко днев ном ви до кру гу љу ди: ду хов но, по ле мич ко, мо рал но, 
ко лек тив но, че сти то, је зич ки рас ко шно... Та вр ста уто пи је о ва жно сти по врат-
ка есте ти ци ег зи стен ци је (Фу ко), као нај пле ме ни ти јем мо ду су жи вље ња 
ја вља се у де ли ма Пе тра Жа бе ља на (Би ло јед ном у Пер ле зу), Ра ди во ја Бо ги-
ће ви ћа (У тр ку за је ле ном), Ра то ми ра Да мја но ви ћа (Не бо над цир ку сом), 
Гор да не Ма ле тић (Ви те зо ви мач јег ср ца) и Ла зе Ла зи ћа (Му ња у ка пи ро се). 

Та ко, у истом пе ри о ду, с јед не стра не, по др шку до би ја ју тек сто ви у 
ко ји ма до ми ни ра ак ци о на рад ња, ху мор, не пре ве ли ка бри га о је зи ку и дру-
штве ном зна ча ју (уз ин фан тил ну уто пи ју, на овом ме сту по ми ње мо и ро ма-
не Да ни је ла Или ћа /Rex mun di/ и Оли ве ре Јел кић /Слу чај бр ррк/), а с дру ге, 
они ро ма ни у ко ји ма ау то ри при ме њу ју ком плек сне по ступ ке, те зах те ва ју 

но ви ну, она усто ли ча ва сво је ко до ве и по ста је но ви пра вац у умет но сти и тра ди ци ја за бу-
ду ћу пу бли ку. Тен ден ци ју да део пу бли ке при хва та, а део од ба цу је од ре ђе ну „тра ди ци ју“, 
по е тич ки ток или де ло, Гом брич на зи ва „про бле мом по ла ри за ци је“.
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озбиљ ну чи та лач ку ком пе тен ци ју да би се њи хо во де ло раз у ме ло. Еви дент но 
је и да се књи жев ност за де цу и књи жев ност за од ра сле ве о ма при бли жа ва ју 
и да су је ди на два кри те ри ју ма на осно ву ко јих се де ло кла си фи ку је као „де-
чи је“ уз ра сни иден ти тет глав ног ју на ка и чи ње ни ца да је реч о ро ма ни ма не-
до вољ но ли те рар но ком плек сним да би ушли у кор пус ли те ра ту ре за од ра сле. 

То, из ме ђу оста лог, про из ла зи из чи ње ни це да је сре ди ном де це ни је 
би ло са свим не мо гу ће утвр ди ти кон текст у ко јем књи жев ност за де цу по сто-
ји, по што су обе ве ли ке ли те рар не тра ди ци је би ле на за ла ску, а и дру штве ни 
од го вор, у ви ду ре фор ме школ ства (оса вре ме њи ва ња ка но на) или вра ћа ња 
школ ског про гра ма у ме ди је био је са мо у на ја ви. Иа ко ве ћи на на гра ђе них 
де ла има ли те рар не ква ли те те, а не ка су и „це ла ле па“, она прак тич но ни су 
има ла ни ка кав ши ри од јек, ни ти су за жи ве ла у јав ној сфе ри – чи та ње је у 
пот пу но сти по ста ло при ват на ствар. Ре и зда ња књи жев них де ла из тог пе-
ри о да су пра ва рет кост, а про мо тив на ак тив ност го то во да и ни је по сто ја ла, 
те на осно ву њи хо ве суд би не (с об зи ром на то да је све ово из о ста ло) мо же мо 
из ве сти за кљу чак ка ко је са свим тач на Де ри ди на (1988: 1–21) тврд ња да је 
при сут ност у по љу до га ђај но сти за де ло јед на ко ва жна ко ли ко и ау тор ски 
пот пис (ње гов ква ли тет), а да по је ди нач на де ла тек кон текст у ко ји се укла-
па ју чи ни пре по зна тљи вим и ва жним. 

Пи сци ма ко ји су у књи жев ност ушли по сле две хи ља ди те би ло је ја сно 
да је њи хо ва уло га и ван ства ра ња фик ци је од пре суд ног зна ча ја. За то је, из-
гле да, су штин ски ва жан, па и пре лом ни тре ну так био онај ка да је са вре ме ни 
по ли мат Урош Пе тро вић свој та лент и ши ро ку ви зу ру о де ло твор но сти књи-
жев но сти, ње ној прак тич ној при ме ни у еду ка ци ји, естет ској син кре тич но-
сти с ви зу ел ним ме ди ји ма и ко му ни ка тив но сти, удру же не са не ве ро ват ном 
рад ном енер ги јом – по све тио у пот пу но сти де ци. У по след њем по гла вљу 
ра да, на сло вље ном Са вре ме ни еклек тич ки ро ман, го во ри ла сам о Иго ру 
Ко ла ро ву (Аги и Ема), Вла ди сла ви Вој но вић (Принц од па пи ра) и Ја смин ки 
Пе тро вић (Ово је нај стра шни ји дан у мом жи во ту) ко ји су, за јед но с Уро-
шем Пе тро ви ћем (Пе ти леп тир), учи ни ли мно го да се књи жев ност за де цу 
окре не са вре ме но сти и да, чак сра змер но хра бри је и ефи ка сни је не го ли те-
ра ту ра за од ра сле (ко ја че сто па те тич но бе ле жи сва ко вр сну осу је ће ност) 
опи ше са вре ме ни тре ну так и ухва ти се у ко штац с бол ним те ма ма, али на 
из у зет но ху ман и де ла тан на чин. За јед нич ко за све ау то ре из ове гру пе је сте 
да де ци, од но сно, ли те ра ту ри и кул ту ри на ме ње ној њи ма, при ла зе са свим 
озбиљ но и с пу но ува жа ва ња, што сва ка ко је сте ре флекс од но са ка кав је у 
на шем дру штву пре ма нај мла ђи ма гра ђен од 19. ве ка, а де фи ни тив но (сад 
ви ди мо и на ду же ста зе, а на дај мо се и трај но) уста но вљен 60-их и 70-их го-
ди на 20. ве ка, ка да је оп ште при хва ће но да је де чи ја књи жев ност са мо спе-
ци фич ни об лик нај чи сти је умет но сти (фоСТерниЧ /1970: 56/ би ре као фах ко ји 
од го ва ра со ци јал ном ис ку ству де те та), чи ја је есте тич ност са ма по се би 
ве ли ки од гој ни по тен ци јал (ка ко је то ви део Ду шан Ра до вић).

Де ла Иго ра Ко ла ро ва, Вла ди сла ве Вој но вић, Уро ша Пе тро ви ћа и Ја-
смин ке Пе тро вић пред ста вља ју пра ви по вра так тек сту – иа ко су њи хо ви 

223



ау тор ски пот пи си ау тен тич ни и упе ча тљи ви, са ме књи ге су, да па ра фра зи-
ра мо ре че ни цу Уро ша Пе тро ви ћа из јед ног ин тер вјуа, по зна ти је од њих, што 
је из ме ђу оста лог и ва жно као из ла зак из за ча ра ног кру га in ten tio auc to ris 
из прет ход них го ди на. У кри ти ка ма и за пи си ма чи та ла ца че сто на ла зи мо 
за па жа ње да су у де ли ма Иго ра Ко ла ро ва, Вла ди сла ве Вој но вић, Уро ша 
Пе тро ви ћа и Ја смин ке Пе тро вић „оства ре ни про сто ри сло бо де“. У свим сво-
јим ро ма ни ма пи сци су по ку ша ли да „ухва те“ и при ка жу ак ту ел но вре ме7 из 
раз ли чи тих и мно го број них угло ва и да о то ме ди ску ту ју с де цом, угра ђу ју ћи 
на та кав на чин, им пли цит но, иде ју ели о тов ског по рет ка ства ри, по ко ме се 
ци ви ли за ци ја и кул ту ра на ста вља ју у пле ме ни том кон ти ну у му (и) пре ко ли-
те ра ту ре. За то ни је нео бич но што су Игор Ко ла ров, Ја смин ка Пе тро вић и Урош 
Пе тро вић, сво је де ло ва ње про ши ри ли и из ван бе ле три сти ке, осми шља ва ју ћи 
и дру ге об ли ке ко му ни ка ци је и ра да са де цом (си сте ме уче ња, чи тан ке, лек-
ти ре, пе да го шке ди ску си је, ра ди о ни це...)8. Tа њи хо ва за ла га ња за сад ни су 
осво ји ла пу ну по др шку про свет них вла сти, те се још увек у мно го ме за сни-
ва ју на лич ном ен ту зи ја зму и по све ће но сти уз аси стен ци ју агил них са рад ни-
ка9, иа ко су они су већ прак тич но из гра ди ли оквир ко ји би мо гао би ти те мељ 
са вре ме не (до)еду ка ци је ма тер њег је зи ка, али и дру гих пред ме та10.

Сем што су књи жев но сти за де цу да ли но ви, еклек тич ни об лик, ко ји 
об је ди њу је ком плек сну ди вер гент ност књи жев ног по ступ ка и по гле да на 
свет са спон та но шћу ко му ни ка ци је11, и ти ме оства ри ли Кај зе ров иде ал „ле пе 
књи жев но сти за ма сов ну упо тре бу“, они су вра ти ли ма шту, ху мор и осло-
бо ди ли емо ци ју и уну тар тек стов ну и чи та о че ву, те по но во „по сег ну ли“ за 
Ра до ви ће вим иде а лом па мет не књи ге за де цу. Реч је о фи ло зоф ском при сту-
пу ова пло ће ном у књи жев но сти за де цу, ко ји се не др жи ри гид них па ра диг ми, 
прет по став ки и за кљу ча ка, већ да је про стор ви ше стру ким уви ди ма при ма о ца 

7 У Пе тро ви ће вом Аве ну... ви ше стру ко је пре по зна та сна жна еко ло шка свест, страх 
пред зло у по тре бом на у ке, осо би то ге нет ског ин же ње рин га и под сти ца ње де це – чи та ла ца 
да раз ви ју ра до зна лост и љу бав пре ма при ро ди.

8 На свој на чин, ула жу ћи на пор да раз ви је за не ма ре ни до мен фил ма за де цу, то чи ни 
и Вла ди сла ва Вој но вић.

9 У са рад ни ке убра јам про фе си о нал це из ра зних обла сти, из да вач ке ку ће чи ји су 
екс клу зив ни ау то ри, не вла ди не и вла ди не ор га ни за ци је (на при мер Уни цеф или При ја те љи 
де це Ср би је), чак и по вре ме ну по др шку Ми ни стар ства обра зо ва ња или Ми ни стар ства омла-
ди не и спо р та. У не ким вр ти ћи ма су при хва ће ни об ли ци ра да, ре ци мо по НТЦ си сте му 
Уро ша Пе тро ви ћа (што је и део офи ци јел не до пун ске еду ка ци је про свет них рад ни ка пу тем 
пе да го шких се ми на ра), а по је ди нач не књи ге су се на шле и у сег мен ту из бор не лек ти ре. 
Ипак, сма трам да њи хов пун и еду ка тив ни и кул ту ро ло шки по тен ци јал ни је ис ко ри штен 
с об зи ром на то да ни су увр ште ни у оба ве зне школ ске про гра ме ни на јед ном ни воу обра-
зо ва ња, као што их не ма ни у ме ди ји ма (што је и у кон тек сту укуп ног про бле ма од но са 
ме ди ја пре ма де чи јем и обра зов ном про гра му). 

10 При мет на је свест о вред но сти ко ре ла ци је књи жев но сти и при род них на у ка, код 
свих ау то ра.

11 Су штин ски, они су ује ди ни ли це ре брал ност и есте тич ност пи са ца и ро ма на под 
ути ца јем ме диј ских фор ми и спон та ном до га ђај но шћу ин фан тил не уто пи је.
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(па чак и рас пра ва ма с књи га ма и њи хо вим са др жа ји ма), што је омо гу ће но 
ин те ли гент ном син те зом ве ли ког бро ја раз ли чи тих еле ме на та (со ци јал них 
и дру гих фак то ра уне тих у њих), те ком би на ци јом стил ских по сту па ка: фан-
та зиј ских, ре а ли стич ких, ху мор них (ду хо ви тих, иро ниј ских, си ту а ци о не 
ко ме ди је), пси хо ло шких, со ци јал них, по ет ских, син кре ти змом раз ли чи тих 
умет но сти, интер ме ди јал но шћу, ци тат но шћу, отво ре но шћу ка поп кул тур-
ним и мас-кул тур ним ко до ви ма... Ко ја год сред ства да ко ри сте, сма трам да 
ови ау то ри вра ћа ју књи жев ност ње ним ко ре ни ма, јер је по но во ус по ста вља ју 
као ону ко ја, ако не слу жи то плим људ ским вред но сти ма (Бог да но вић), не 
слу жи ни че му. Ме ђу тим, они то чи не на ак ту е лан и са вре мен на чин да ју ћи 
од го вор кон фу зном вре ме ну у ко јем ства ра ју, јер ве ру ју да се свет ме ња ула-
га њем у де цу. Ва жно је на кра ју ре ћи да су њи хо ва де ла из у зет ни ау тор ски 
до при но си, да су са ми пи сци на пра ви ли зна ча јан ис ко рак у сфе ру до га ђај но-
сти, а на дру штву је да од лу чи да ли ће на тој ба зи ства ра ти ши рок кон текст 
кул ту ре за де цу ко ја ће по ста ти и сег мент бу ду ћег ка но на.

Та ко ђе, ве о ма ва жан за кљу чак ко ји про ис ти че из овог ис тра жи ва ња је сте 
да су из да вач ке ку ће да нас ак тив ни и спо соб ни са рад ни ци на по љу књи-
жев но сти за де цу и да оне на се бе пре у зи ма ју ла вов ски део по сла у бри зи за 
де чи ју књи гу, што у бит но ме из ла зи из окви ра чи сто тр жи шних на сто ја ња. 
Мо гло би се ре ћи да оне при па да ју рет ким ор га ни за ци ја ма ко је, фор ми ра њем 
еди ци ја и пра ће њем по тре ба мла дих чи та ла ца, али и12 сво јих екс клу зив них 
ау то ра, уче ству ју у кре и ра њу кон тек ста. 

С кул тро ло шког и про фе си о нал ног ста но ви шта при ме ћу јем да је број 
те мат ских сту ди ја о са вре ме ној књи жев но сти за де цу на срп ском је зи ку, у 
по ре ђе њу с на ре че ним об ја вље ним на хр ват ском или ен гле ском, сра змер но 
ма ли, те да те о риј ску ми сао о том сег ме ту на ше деч је књи жев но сти на оку пу 
др жи пр вен стве но ча со пис Де тињ ство13 ко ји из ла зи као из да ње Зма је вих 
деч јих ига ра, ве о ма ва жне ин сти ту ци је ко ја се си сте мат ски ба ви деч јом кул-
ту ром, књи жев но шћу и отва ра про стор да се, у окви ру Са ве то ва ња, раз ме не 
про фе си о нал не иде је на том по љу. Ме ђу тим, и Зма је ве деч је игре је су у овом 
тре нут ку у мно го ме за ви сне од ен ту зи ја зма по је ди на ца ко ји ра де за њих јер, 
па ра док сал но, без об зи ра на свој углед и зна чај, ни су под окри љем др жа ве.

Пре ма Бур ди је о вој де фи ни ци ји кул тур ни ка пи тал јед ног дру штва је сте 
онај ко ји сво је ис хо ди ште има у школ ском ка но ну, на јед ном од три еду ка-
тив на ни воа. То не зна чи да од ре ђе но де ло ко је ни је укљу че но у школ ски 
про грам не ма књи жев ну вред ност, јер естет ска из у зет ност ни је га рант ау то-
мат ског при хва та ња у школ ски ку ри ку лум14. Ме ђу тим, да би не ки пи сац и 

12 Не са мо ма те ри јал них по тре ба, већ пру жа њем це ло куп не ло ги сти ке (ди зајн, лек-
ту ра, ко рек ту ра, штам па, про мо ци ја, пре во ди, до ступ ност на тр жи шту...).

13 За мој рад од пре суд не ва жно сти је би ла ар хи ва ча со пи са Де тињ ство, ко ји на 
јед ном ме сту оку пља ре ле вант не члан ке о књи жев но сти за де цу.

14 Ни ти би он смео би ти пре оп те ре ћен
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ње го во ства ра ла штво до би ли дру штве ну по твр ду, мо ра по сто ја ти си стем 
у ко ји се укла па ју, или ко ји кре а тив но ино ви ра ју (то се мо же чи ни ти и та ко 
што се де стру и ра ју прет ход ни мо де ли), али уко ли ко си стем ско ре ше ње не 
по сто ји, или је нео д вољ но ја сно де фи ни са но и ор га ни зо ва но (као, што тре-
нут но, по мом ми шље њу, је сте у Ср би ји), он да по ста је истин ски про блем 
ка ко про це ни ти зна чај де ла не са мо с кул ту ро ло шке већ, у ра ду се то ви ди 
нај ре чи ти је на при ме ру ин фан тил не уто пи је, и са естет ске стра не. 

Ве ру јем да ће, ако на ше дру штво да од го вор шта су са вре ме не дру штве-
не вред но сти и пе да го шки окви ри (што, све сна сам, ни ка ко не мо же би ти 
стрик но као у епо хи мо дер ни зма!), де ца и они ко ји се ба ве њи ма, мно го 
лак ше пра ти ти књи жев ност ко ја им је на ме ње на и има ти ве ћу ко рист од ње. 
У то ме би мо гли ва жну уло гу од гра ти ме ди ји, под усло вом да пој ме ко ли ко 
је да нас ак ту ел но оно што је Ду шан Ра до вић дав но за бе ле жио:

Дра го це ни ји и пе да го шки вред ни ји је је дан час до бр ог те ле ви зиј-
ског про гра ма, не го пет са ти на ста ве. У шко ли све мо же би ти и си лом 
и ми лом, а пре ко те ле ви зи је са мо – ми лом. Због то га те ле ви зи ја ви ше 
во ди ра чу на о мо гућ но сти ма и ра до зна ло сти де це (...) Да нас је је ди но 
ра зум но бо ри ти се за бо љу те ле ви зи ју, за ње ну ве ћу од го вор ност пред 
де цом и гле да о ци ма (раДовић 2008: 618).

На дам се да сам у ра ду ус пе ла да по ка жем естет ске до ме те са вре ме не 
ро ма неск не књи жев но сти за де цу на по чет ку 21. ве ка, да утвр дим ње не по-
е тич ке до ми нан те и кон стан те, те да при ка жем ино ва тив не при сту пе и ра-
све тлим кул ту ро ло шки кон текст ко ји, че сто, не са мо да ни је кон струк ти ван 
већ је и оме та ју ћи за по сто ја ње ових де ла у јав ној сфе ри и кул ту ри на ме ње ној 
де ци. Сма трам да из у зет них де ла има, да би она тре ба ло да бу ду при сут ни-
ја и при зна ти ја, јер по себ но ва жно је сте да до бра књи жев ност на срп ском 
је зи ку по сто ји по што се по сред ством ње де ца мо гу уве сти, не са мо у кул ту ру 
и осо бе не ком плек сне на чи не раз ми шља ња, већ и у је зик. Озбиљ ност пи са-
ња за де цу, у пр вој де це ни ји 21. ве ка, вр ло је до бар за ма јац за оства ри ва ње 
са вре ме ни јих и ста бил ни јих еду ка тив них и кул ту ро ло шких па ра диг ми у 
дру штву, ако оно, раз у ме се, ра чу на на озбиљ ност жи вље ња.
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An ki ca M. Vuč ko vić

SER BIAN RO MAN FOR CHIL DREN AT THE BE GIN NING OF  
THE 21ST CEN TURY IN THE LIGHT OF LI TE RARY AWA RDS (2001–2010)

(aut hor’s sum mary)

S u m  m a r y

The Doc to ral Dis ser ta tion en ti tled Ser bian No vel for Chil dren at the Be gin ning of 
the 21st Cen tury in the Light of Li te rary Pri zes (2001–2010) is ba sed on analysis of no vels 
for chil dren in Ser bian lan gu a ge that we re awa r ded one of the three re le vant pri zes: Ne ven, 
Po li ti kin za bav nik and Ra de Obre no vić. The ba sic fo cus of the dis ser ta tion is analysis 
of typo lo gi cal cha rac te ri stics and gen re ori en ta ti ons of the no vels for chil dren in the first 
de ca de of the 21st cen tury, the ir est he tic va lu es and/or re pre sen ta ti vity, and de ter mi na tion 
of a do mi nant vi sion of the world and child hood pre sen ted in the se no vels, as well as 
eva lu a tion of the ir de ve lop men tal re le van ce. The no vels ha ve been analyzed in di vi du ally 
as well as wit hin typo lo gi cal cha rac te ri stics to which, in our opi nion, they be long, and 
al so they ha ve been seen in a wi der cul tu ro lo gi cal con text. We ha ve analyzed the re la tion 
bet we en the no vels that re ce i ved awa rds and cur rent events, the ir po ten tial to fit in the 
me ga struc tu ral mo der nism con cept, the ir re fe ren ce va lu es, pre sen ce in the me dia and a 
pos si bi lity to be a ba sis for the most mo dern cul tu re con cept de di ca ted to chil dren, which 
im pli es the ir in clu sion in the edu ca ti o nal system, that is, the ca no ni za tion. Be a ring in 
mind that we spe ak abo ut works that ha ve co me in to be ing in the tran si tion pe riod, an 
im por tant part of our in ve sti ga tion was ori en ted to wards the re la tion of the se no vels with 
a wi der con text of the Ser bian no vel for chil dren, with an emp ha sis on the pe riod of the 
eig hti es and ni ne ti eth. The con clu sion that we ma de af ter the re se arch is that many no vels 
ha ve been writ ten and awa r ded a pri ze in the sta ted pe riod which, jud ged by est he tic 
uni qu e ness, cor re spond to the hig hest re qu i re ments of the rich tra di tion of the Ser bian 
li te ra tu re for chil dren. Thus, the works of art cre a ted in the first de ca de of the 21st cen tury 
ha ve a gre at po ten tial to be co me a part of the fu tu re ca non; ho we ver, be fo re it hap pens, 
it is ne ces sary to ex po se them to a se ri o us and in sti tu ti o nal di scus sion

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
an ki ca@ptt.rs 

228



ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

UDC 821.163.41.09 Lalić I. V.

Дуња С. Ранчић

ИСПИСИ ИВАНА В. ЛАЛИЋА УЗ ЧЕТИРИ КАНОНА 
Напомена о приређивању Исписа

Исписе је Лалић правио у „зеленој свесци – макети књиге Дан шести 
Растка Петровића из Нолитове едиције Српска књижевност. Корице су 
зелене боје, са исписаним називом аутора, дела и издавача, идентичне ко-
рицама штампане књиге. Хартија је жућкаста, као у целој едицији, без ли-
нија и непагинована. Лалић је писао од 14. 11. 1994. године до 13. 4. 1996. 
године, црним мастилом, почев од завршних страница ка почетку књиге. 
Сви су исписи, на укупно 40 страна, датовани.“1

Исписи, коментари, белешке које је Иван В. Лалић правио током сва-
кодневне лектире обухватају период пре и након настанка Четири канона. 
У време писања песама нема уноса, први након завршеног рукописа писан је 
на Светог Саву 1996. године, читајући број часописа Књижевност у коме 
је први пут објављен Први канон. Значај пак ових записа једнако може бити 
важан истраживачима заинтересованим да завире у „мајсторску радиони-
цу“ Лалићеву колико и раније редакције песничког текста. Иако се директ-
ни цитати готово да не јављају у књизи, могуће је у њима пратити облико-
вање идеја које су свој песнички облик нашле у Канонима.

Лектира Лалићева у овом периоду обухватала је разнолик скуп тек-
стова. Читао је на српском, енглеском и француском, а исписе правио на 
језицима на којима је читао, без превођења. То је са једне стране приређи-
вачу олакшало прецизно лоцирање извора Лалићевих цитата, а са друге 
донело не мало невоља код лоцирања текстова који имају више издања на 
оригиналном језику. 

Лалић је био пасионирани читалац Политике, и са великим интересо-
вањем је пратио издаваштво Књижевног друштва Писмо из Земуна – часо-
писе Писмо, Еразмо, Руски алманах, Мезузу. Неки од исписа из периодике 

1 Александар Јовановић, Духовни патриотизам Ивана В. Лалића или о културно-
историјским подстицајима Четири канона, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, 
ур. Новица Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2007, стр. 388. 



не представљају цитате у уобичајеном смислу речи, већ пре бележење ути-
сака о језивој иронији времена у коме настају. На тај начин је и свакодне-
вица присутна у овим белешкама: и, данас помало зачуђујућим, богатством 
и квалитетом књижевног рада у зло доба, и цинизмом извештаја дневне 
штампе о овосветским догађајима.

Увидом у личну библиотеку Лалићеву, чији се један део чува у Библи-
отеци Ивана В. Лалића на Катедри за српску књижевност и јужнословенске 
књижевности Филолошког факултета у Београду, било је могуће прецизно 
одредити која је издања Лалић користио приликом записивања. У његовим 
примерцима књига често су места која су касније преписивана у свеску 
била подвучена, или на други начин означена (полузаградом, линијом на 
маргини странице, астериском). Нека од означених места нису пак била и 
преписивана. Број књига који је пронађен у библиотеци мањи је, ипак, од 
броја прочитаних и наведених текстова којих тамо нема, те се приређивач 
ослањао на трагове које је Лалић остављао у записима, да би укрштањем 
података дошао до што вероватнијег издања које је Лалић користио. У слу-
чајевима где тако нешто није било могуће утврдити, изостали су подаци о 
издавачу, месту и години издања цитираног текста – наведена је само го-
дина његовог настанка. Слично је и са три афористичка навода који, иако 
су и код Лалића атрибуирани (Хајзенберг, Ален, посредни цитат Нортропа 
Фраја), не представљају исписе у класичном смислу – њихово порекло мож-
да пре треба тражити у дневној штампи, разговорима, или можда чак и 
телевизији – иако је изворе могуће мање или више прецизно утврдити, 
очигледно је да они нису били део Лалићеве лектире. Стога је у комента-
рима наведено само лоцирање порекла исказа, али не и вероватни извор 
Лалићеве белешке.

Рад на пописивању Лалићеве библиотеке поклоњене Филолошком фа-
култету још увек није довршен – преписка, појединачни листови и часопи-
си још увек нису каталогизовани и доступни истраживачима, те је могућност 
допуне и прецизнијег утврђивања порекла исписа и даље отворена, иако је, 
верујемо, за потребе упоредне анализе свакодневне лектире Ивана В. Лалића 
и њеног односа према збирци Четири канона далеко важнија садржина испи-
са од њиховог порекла.

Рукопис бележака рашчитан је и донесен паралелно са фототипским 
примером странице. Правописне и словне грешке у преписивању, као и 
измене у тексту цитата нису исправљане, већ је на њих скренута пажња у 
фуснотама. Превод енглеског, француског и немачког текста је приређива-
чев, и дат је у фуснотама. Није усклађиван са тада постојећим, и касније 
насталим преводима ових текстова на српски, у случајевима када их је било. 
Интерпункција Лалићева има две специфичности: уместо цртицом, хифе-
нацију Лалић означава двема паралелним цртицама. Како подела речи на 
крају реда није задржана у рашчитаном тексту, ни та Лалићева идиосин-
кразија није у њему опстала. Друга специфичност односи се на писање 
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знакова навода: како Лалић користи горње наводнике, они су и у рашчита-
вању задржани у истом облику.

У два случаја приређивач није решио недоумице. У белешци датираној 
на 14. март 1995. године Лалић цитира одломак есеја Светска опасност из 
књиге Судбина Русије Николаја Берђајева. Цитат је на српском, што упућује 
на то да га је читао у преводу. Иако је 1990. године ова књига заведена у 
Каталог Народне библиотеке Србије (у преводу Мирка Ђорђевића, а Ново 
дело је назначени издавач), њен је статус до данас „у штампи“, а ниједна 
билиотека из система каталога библиотека Србије нема примерак ове књи-
ге. Познаваоци дела Николаја Берђајева специјализовани за његова издања 
на српском тврде да се та књига никада није појавила. И друга нерешена 
референца је исписана истог дана. Ниже на страници наведен је цитат Терија 
Иглтона из књиге о Шекспиру објављене 1986. године, која никада није 
преведена на српски, а ни преводима појединачних поглавља нема трага. 
Наша је претпоставка да је ова два есеја у преводу Лалић читао у неком од 
часописа, али прегледањем текуће продукције те године нисмо успели про-
наћи податке о њима. 
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14. XI 1994.

„Ich fand... die Oberflächlichkeit des Urteils bis zum Punkte des Blödsinns 
gereift“1 

Nietzsche
(Код Хамваша2; цитат из једног писма из младости3)

„Thus style represents the manner in which a man expresses himself, regardless 
of what he expresses, and it is held to reveal his nature, quite apart from his actual 
thought – for thought has no style. It is in the act of expression that the man 
distinguishes himself...“4

Valéry
(Естетика – енгл. превод Ralph Manheim5)

1 „Пронашао сам... површност суђења сазрелу до тачке бесмисла“.
2 Бела Хамваш, Шестовал, превео Сава Бабић, Матица српска – Цицеро – Писмо, 

Нови Сад – Београд – Земун, 1994, стр. 16. Лалићев примерак књиге чува се у Библиотеци 
Ивана В. Лалића на Катедри за српску и јужословенске књижевности, под инвентарским 
бројем ИЛ 695.

3 У питању је писмо које Ниче пише Малвиди вон Мејсенбург (Malwida von Meysenburg), 
у Ђенови априла 1883. Пун текст цитата: „In Deutschland fand ich voriges Jahr die 
Oberflӓchlichkeit des Urteils bis zu dem Punkte des Blӧdsinns gereift, daß man mich mit Rée 
verwechselte. Mit Rée!!! Ich meine, Sie wissen, was das sagen will –!!“ – Friedrich Nietzsche, 
Briefe, Berlin 2013, p. 275.

4 „Тако стил представља начин на који се човек изражава, без обзира на то шта изра-
жава, и сматра се да открива његову природу сасвим одвојено од његове тренутне мисли 
– јер мисао нема стил. У чину експресије човек чини себе препознатљивим.“

5 Paul Valéry, The collected works of Paul Valéry / Vol. 13, Aesthetics; translated by Ralph 
Manheim. Jackson Mathew London: Pantheon books, 1964, p. 183.
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16. XI 1994.

„Потпуно превазићи нешто значи то нешто не прихватати више као нуж-
ност, него га схватати и доживљавати као слободу.“ 6

Бела Хамваш

19. XI 1994.
„Која је то крајња веза која повезује науку и религију? Кратак је и одговор: 
сагрешење.
. . . . . .
Религиозан је само онај човек коме7 најдубље срце живота крвари прободено8 
мишљу о греху. Религија оставља моралну и метафизичку рану. Наука ово 
сагрешење (есхатолошко)9 преиначава тако што га претвара у интелекту-
ално сагрешење. А оно је још ужасније од претходног. Наука рањава смисао, 
средство мишљења. Јер из есхатолошког сагрешења постоји могућност 
спаса: милост. Постоји спас и из моралног греха: покајање. Из интелекту-
алног сагрешења излаза нема, ту је пробуражено сâмо средство, смисао.“10

Бела Хамваш

6 Бела Хамваш, Шестовал, наведено издање, стр. 28.
7 Након овога изостављено: ово
8 Уместо: пробуражено
9 Текст у загради додао Иван В. Лалић.
10 Бела Хамваш, Шестовал, наведено издање, стр. 29.
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Још један доказ да не постоји случајност, него само можда синхроницитет 
(акаузалност): ових дана се при лектири суочавам са савременим ничеан-
цима: Хамваш, или Албер Карако (Бревијар хаоса)11 – који је можда чак и 
фасцинантнији, али скоро несумњиво плићи од Хамваша. 

Још мало Хамваша (Шестовал): 
„Грчко мишљење, изгледа, долази из фокуса, из тачке где се сустичу зраци 
супротности. Ствари се виде у њиховој вишестраности, али се сама ствар 
не распада. Отуда се у грчкој стварности уједињује оно што од тада нико 
није успео да сједини: две велике стране света, рационално и ирационално, 
логички и интуитивни свет“.12

Страсна мера. Али, свуда и увек: сметње на везама... 
21. XI 1994. 

„Die höchste Form des Willens zur Macht ist die Liebe“13

Nietzsche14 
И генијално једноставно и, истовремено, бескрајно сложеније од површине 
исказа...

11 У време настанка исписа био је преведен одломак ове књиге у Летопису Матице 
српске: Албер Карако, Бревијар хаоса, прев. Душко Вртунски, Летопис Матице српске, год. 
170, књ. 454, св. 3, септембар 1993, стр. 323–343. 

12 Бела Хамваш, Шестовал, наведено издање, стр. 48.
13 Пун цитат, заједно са Хамвашовим преводом: „’Die grosse Synthesis der Schaffenden, 

Liebenden, Vernichtenden’. ’Die höchste Form des Willens zur Macht ist die Liebe.’ Велико је-
динство Стварања, Разарања и Љубави, највиша форма стваралачке воље за животом јесте 
– љубав.“, у: Бела Хамваш, Шестовал, наведено издање, стр. 98.

14 Бела Хамваш, Шестовал, наведено издање, стр. 98.
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26. XI 1994.

„Има људи који се претварају да су идиоти да би се допали идиотима, а онда 
постану идиоти а да то и не примете.”

Монтерлан (Грађ. рат)15 

„Вредновање је необразложиво. Основ за њега је додуше присутан, али само 
као чиста интуиција. Свакако, интуиција се може накнадно мотивисати. 
Али та мотивација може убедити само онога, ко исто осећа. Основни акт 
кри тике јесте ирационални контакт... Њена метафизичка позадина је да је 
свет разврстан у системе по афинитету“.

E. R. Curtius16

(у вези са преводима Елиота)

15 Анри де Монтерлан, Грађански рат, са француског превела Љиљана Глумац Томо-
вић, Писмо, год. 10, бр. 38/39 (лето–јесен 1994), стр. 83–124, цитат са стр. 91.

16 Овај одломак Курцијусовог есеја Т. С. Елиот, по нашем сазнању, објављен је на 
српском само у преводу Емилије Грубачић, нешто другачији од текста који Лалић исписује: 
„Критика увек остаје подвиг. Оцењивање је необразложиво. Разлог је додуше ту, али само 
као интуиција. Она може да прескаче као искра. Саопштива није, само посредљива. То је 
лијепо у критици. Она је акт стваралачке духовне слободе. Додуше, интуиција се накнад-
но даје мотивисати. Али ова мотивација убједљива је само за саосећајне. Основни акт 
кри тике је ирационални контакт. Права критика не жели никада да доказује, она жели само 
да показује. Њена метафизичка позадина је убјеђење да се духовни свијет рашчлањава по 
системима афинитета.“ Ernst Robert Curtius, T. S. Eliot, Eseji iz evropske književnosti, izbor 
Tomislav Ladan, prevod Emilija Grubačić, Veselin Masleša, Sarajevo, 1964, str. 124. 
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27. XI 1994.

„It is the peculiar property of literature to be able at the same time to excite an 
aesthetic pleasure and to communicate an intellectual message. Of all the arts it 
is the most intellectual in its expression, and of all intellectual activities it is the 
most artistic. The mystery of poetry lies precisely in its ability to bring together 
sound and sense, philosophy and music; and all literature is to some extent 
poetry...“17

Raymond Picard 

(Critical Trends in France – TLS, шездесетих)18 
3. XII 1994. 

Присно познато, 
али, да и овде препишем:

„The poem comes before the form, in the sense that a form grows out of the 
attempt of somebody to say something...“19

Eliot (The music of poetry)20

17 „Необично је својство литературе способност да истовремено изазове естетско 
за довољство и да пренесе интелектуалну поруку. Од свих уметности она је најинтелектуал-
нија у свом изразу, и од свих интелектуалних активности она је најуметничкија. Мистерија 
поезије лежи прецизно у њеној способности да заједно донесе звук и смисао, филозофију 
и музику; и сва је литература у некој мери поезија...“

18 Raymond Picard, Critical trends in France, The Critical Moment: Literary Criticism in 
the 1960‘s. Essays from thе London Times Literary Supplement, McGraw-Hill, London, 1964, p. 
106. Лалићев примерак књиге чува се у Библиотеци Ивана В. Лалића на Катедри за српску 
и јужословенске књижевности, под инвентарским бројем ИЛ 1224. У Лалићевом примерку 
угластом полузаградом означена је прва реченица.

19 „Песма долази пре форме, у истом смислу да форма израста из нечијег покушаја 
да нешто каже...“ 

20 T. S. Eliot, The Music of Poetry (1942).
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4. XII 1994.

„The distinction between ‘journalism‘ and ‘literature‘ is quite futile, unless we 
are drawing such violent contrasts as that between Gibbon’s History and to-night’s 
evening paper; and such a contrast itself is too violent to have meaning.”21 

Eliot22

„That is one lesson: that the great mаster of a language should be the great servant 
of it.“23

Eliot (Dante)24

Кафка је, тридесетак година пре овог Елиотовог текста, у разговору са 
јед ним младићем (објављено негде у ЛМС, 1993?)25, поводом тек изашле 
књи ге Menschheitsdämmerung немачким експресионистима приговорио да 
се језиком служе као да им он припада – док језик заправо „припада мртви-
ма и нерођенима“...

21 „Разликовање ’журнализма’ и ’литературе’ је сасвим бескорисно, осим ако не по-
стављамо тако оштре контрасте као што су између Гибонове Историје и данашњег дневног 
листа; и такав је контраст превише нападан да би имао смисла.“ Последња полуреченица 
подвучена је графитном оловком.

22 T. S. Eliot, Charles Whibley: A Memoir. (1931).
23 „То је један наук: то да велики владалац језиком треба да буде његов велики слуга.“
24 T. S. Eliot, Dante (1929). 
25 Лалићево сећање је овде непоуздано. Иако је година права, у питању је текст: Густав 

Јаноух, Разговори с Кафком, превео са немачког Божидар Зец, Мезуза, часопис за јеврејску 
књижевност, бр. 1, 1993, стр. 113–139.
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6. XII 1994.

„Real relationship with God cannot be achieved on earth if relationships to the 
world and mankind are lacking“26

Martin Buber27

Will Herberg, аутор увода у један избор Буберових текстова, наставља овако: 
„But real relationship with other human beings is possible only in terms of a real 
relationship to God. (The triadic relation of K., the Castle, and the village in 
Kafka’s The Castle will occur to the reader.“28

8. XII 1994.
„Мале ствари чине перфекцију, али перфекција није мала ствар“. 

Хенри Ролс
(творац-зачетник РР аутомобила)29

26 „Прави однос са Богом не може се достићи на Земљи ако недостају везе са светом 
и човечанством.“

27 Martin Buber, The silent question: on Henri Bergson and Simone Weil, The writings of 
Martin Buber, Merdian Books, New York, 1956, pp. 306–314. Према запису, пасаж из овог есеја 
Мартина Бубера и наставак даље Лалић исписује из уводног текста ове књиге: Will Herberg, 
Martin Buber: philosopher of religious existence, The writings of Martin Buber, Meridian Books, 
New York, 1956, p. 16. Лалићев примерак књиге чува се у Библиотеци Ивана В. Лалића на 
Катедри за српску и јужнословенске књижевности, под инвентарским бројем ИЛ 1212. Оба 
исписа подвучена су у тексту предговора.

28 „Али права веза са другим људским бићима могућа је само под условом праве везе 
са Богом. (Тријадни однос К., Замка и села у Кафкином Замку ће читаоцу пасти на памет“

29 „Ролс Ројс“ се модернизује – „Краљ“ мења перје и навике“ (i-[1]), Политика, 8. 12. 1994, 
стр. 4.
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10. XII 1994.

„Франачки летописац Ајнхард забележио је још 822. године да је посавски 
владалац Људевит, чувши да је на њега кренула франачка војска из Италије, 
побегао из града Сиска „к Србима, за који народ кажу да живи у великом 
делу Далмације“. При томе не треба сметнути с ума да је овде реч о римској 
Далмацији, „која је ишла на север до Посавља, а на исток до реке Дрине“. 
Сам Фрањо Рачки, истим поводом, пише да је „Људевит побегао Србима у 
Босну“. ... Константин Порфирогенет, око 950. год. каже да су се у Србији, 
која се у његово доба граничила са Хрватском код Цетине а и код Ливна, 
на селили Срби, а то је територија која је касније названа Босном. Због тога 
није нимало чудно што је римски папа, када је 1188. године послао дубровач-
ком надбискупу плашт и потврдио стара права дубровачке цркве, у тој 
по тврдној дипломи идентификовао Босну као самосталну српску државу. 
У писму се изричито вели: regnum Servilie quod est Bosna. Слично се понавља 
и касније, 1346. године, када је римски папа поставио думањског (ваљда 
ду вањског?) владику (ваљда бискупа?) Ивана, препоручујући га сплитском 
надбискупу и „бану Стјепану српском (босанском) владаоцу. Босански бан 
Стјепан Матеј Нинослав30, који је био католичке вере, потврдио је 1234. го-
дине привилегију коју је Дубровчанима дао бан Кулин, 

30 У оригиналу: Матија Стјепан Нинослав
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па каже: „Ако тужи Србљанин (тј. Бошњак, његов поданик) Влаха (тј. Ду-
бров чанина, дубровачког поданика), нека се парби пред кнезом (разуме се, 
дубровачким), а ако Влах Србљанина тужи, нека се парби пред баном (босан-
ским)“. Цитирајући ово, Ђуро Даничић у свом Рјечнику бележи: „Тако име 
народно бјеше јаче од земаљског, те и босански банови у истијем приликама 
зваху Србима своје људе“. 

Политика (Да ли знате)31

О Порфирогенету непрецизно; он јасно каже да је Босна „део Србије” 
(pars).

Зашто папе у овом тексту нису именоване? Треба само прелистати 
Симу Ћирковића32 (посебно фусноте, које су управо сада посебно драгоце-
не – као муниција у медијском рату коjи је, volens-nolens, објављен...)

31 Први помен код Ајнхарда 822. године, (рубрика Да ли знате?), Политика, 10. 12. 1994, 
стр. 28.

32 Мисли се на књигу: Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 
СКЗ, Београд, 1964.
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14. XII 1994.

„Напротив, човек никада није био толико нестваран као данас – када 
је своје последње живе силе очајнички уложио да, измозгавајући мртве 
тео рије, оживи их у било каква33 начела свог обезначељеног живота; и кад, 
у очајању изопачене религиозности, неће најзад ни од тога зазрети да и са-
мог себе, биће, покушава34 преобразити у небиће, само да би мртвe теоријe35 
над живим животом осталe36 у праву“. 

Момчило Настасијевић
(Религиозно осмишљење уметности, 

1936.)37

„ови наши штури дани” из истог текста – то је Хелдерлиново „оскудно 
време”, dürftige38Zeit... 

33 Испис цитата се унеколико разликује у односу на Настасијевићев текст. На овом 
месту уместо: каква било

34 Уместо: покуша
35 Уместо: мртва теорија
36 Уместо: остала
37 Момчило Настасијевић, Религиозно осмишљење уметности (1936).
38 Из чувеног стиха Хелдерлинове песме Хлеб и вино: „Weiß ich nicht, und wozu Dichter 

in dürftiger Zeit.“, Friedrich Hölderlin, Brod und Wein (1801).
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2. I 1995.

„Мере примењене на Одисејевој лађи у сусрету са сиренама видовита 
су алегорија дијалектике просветитељства“.

Хоркхајмер/Адорно39

9. I 1995.

„La plus petite image d’un vrai poète ne laisse pas d’être infiniment plus 
précieuse que le plus savant traité qu’elle nous inspire”40

Gundolf*
(у Jean Yves Tadié – Critique...)

Када Рилке каже да су песме искуства, он зацело мисли исто што и Гундолф 
који истиче да је материја уметника „искуство пролећа“, а не сâмо пролеће...

Гундолф: два типа, Данте и Шекспир. Први „осећа своје ја као центар и 
симбол света“, други од света чини свој симбол – након што је у њега уло-
жио своје ја (Тадие – 46)41

15. I 1995

„Rien n’est plus aisé que de parler d’un ton de maître des choses qu’on ne 
peut exécuter: il y a cent poètiques contre un poème“42

Voltaire*43

39 Maks Horkhajmer, Teodor Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva, prev. Nadežda Čačinović 
Puhovski, Veselin Masleša, Sarajevo, 1974, str. 48.

40 „Најмања слика правог песника не престаје да буде бескрајно прецизнија од најуче-
није расправе на коју подстиче“; (Friedrich Gundolf, Goethe, 1916).

41 Jean Yves Tadié, La critique littéraire au XXème siècle, Agora, Paris, 1985, p. 46.
42 „Ништа није лакше него говорити поучним (подучавајућим) тоном о стварима које 

се не могу урадити: има сто поетика на једну песму“. 
43 Voltaire, Essai sur la poésie épique (1733). Иако је Волтер као и Гундолф у претходном 

испису означен астериском, Волтера нема у књизи Жан-Ив Тадијеа.
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22. I 1995

У стално обнављаној полемици о поезији двадесетог (и не само двадесетог) 
века откривам још један паметан глас: онај Папинијев, који у полемици са 
Маринетијем и футуристима истиче да маринетизам „нема праве везе са 
будућношћу, јер је нема са прошлошћу“44.

6. II 1995.
„Језик којим се пише је физиономија нације. Он се према нацији односи 

онако као стил према индивидуи. Писати туђим језиком, према томе, зна чи: 
одрећи се своје народне физиономије, и ући у дух једне друге нације и ње-
ног језика до те мере, да неко преко туђег језика дâ сама себе...“ 

Хенрик Барић 
(Дубровачки хуманизам, 

СКГ, 16. II 1941)45

44 Цитат је из чланка Футуризам и маринетизам којим је Папини објавио свој раскид 
са Маринетистима: Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini, Ardengo Soffici. Futurismo e marinetismo, 
Lacerba 3. 7. (1915). Лалић пак највероватније исписује цитат из фељтона Политике – „Ев-
ропа има ту мисију да буде учитељ“ (25), Богдан Радица, Агонија Европе, Културни додатак 
Политике, 21. 1. 1995.

45 Хенрик Барић, Дубровачки хуманизам, Српски књижевни гласник, књ. LXII, бр. 4 
(16. фебруар 1941), стр. 284–294. Цитат је са стр. 293.
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19. II 1995.

Пролог првог дела Фауста, Мефистофел Господу, о човеку: 
“... Ein wenig besser würd’er leben
Hättst du ihm nicht den Schein des 

Himmelslichts gegeben;
Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.”46

Дакле, разум као привид (Огњан Радовић преводи: „нешто налик на“47) 
небеске светлости – што се неспретно употребљава, или злоупотребљава...
Бане48 то одлично препевава: 

“Мало би боље живовао 
Да му небеског сјаја одблесак ниси дао; 
Он зове умом то, а ума сав му смер 
Да буде зверскији но свака звер.”

46 Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Faust – Der Tragӧdie erster und zweiter Teil – 
Urfaust, kommentiert von Erich Trunz, Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1963. Лалићев приме-
рак чува се у Библиотеци Ивана В. Лалића на Катедри за српску и јужнословенске књижев-
ности, под инвентарским бројем ИВ 1390.

47 Превод Огњана Радовића у прози првог дела Фауста објавио је Нолит 1979. године. 
У целини је у његовом преводу Фауст објављен 1998. На издању из 1979. сарађивао је и 
Бранимир Живојиновић, пишући коментаре и напомене уз текст.

48 Мисли се на преводиоца Бранимира Живојиновића. За свој препев Фауста у издању 
Про свете и Српске књижевне задруге из 1980. године, добио је Октобарску награду Београ да 
(1981).
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14. III 1995. 

„Русија као Божја промисао је остала велика, у њој постоји неуништиво 
онтолошко језгро, али је народ направио издају, саблазнила га је лаж“. 

Берђајев 
(чланак Светска опасност, из  
књиге Судбина Русије; чланци  
из 1914–1918) Париз 1918,  
Москва 1990) 49

Бојим се, а морам да помишљам на наше онтолошко језгро...
–
„Најближа параноји, саркастично је приметио Фројд, јесте филозофија: за 
обе је карактеристично нешто што се зове „епистемофилија“, патолошка 
опседнутост трагањем за скривеним значењем, за откривањем сржи мисте-
рије како би се њоме овладало и како би се поседовала“. 

Тери Иглтон50

49 Николај Берђајев, Светска опасност, Судбина Русије, прев. Мирко Ђорђевић, Ново 
дело, Београд, 1990.

50 Terry Eagleton, William Shakespeare, London: Blackwell, 1986, p. 65.
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14. IV 1995.

Дучић о Александру (Прво писмо из Грчке51): 
„Свугде је зидао Александрије, али нигде није зидао Атине„.

Миопија једног, иначе великог познаваоца и љубитеља Хеладе. Суштина 
историјског учинка Александровог је управо у томе што је хеленску култу-
ру извео из граница полиса; учинио да се њене границе прошире малтене 
до граница тадашњег познатог света.

25. IV 1995.

„Si les choses grandes sont simples à comprendre, faciles à exprimer, les petitesses 
de la vie veulent beaucoup de détails“52

Balzac53

51 Јован Дучић, Прво писмо из Грчке, Градови и химере (1930).
52 „Ако су велике ствари једноставне за рaзумевање, лаке за објашњавање, животне 

ситнице захтевају пуно детаља“ 
53 Honoré de Balzac, Le Curé de Tours (1832).
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4. V 1995. 

„Реч патриотизам појављује се тек у осамнаестом веку, а национализам 
тек у деветнаестом 
– – – –

Погрешно је, дакле, олако закључити како су појаве патриотизма и 
национализма новијег датума зато шту су (те) речи и појмови новијег дату-
ма. Такво закључивање потиче из старог људског хабитуса да се постојање 
ствари призна тек онда када оне добију име54. На тај начин могло би се исто 
тако закључити да у средњем веку још није постојало космичко зрачење. (На 
исти начин.... итд. – држава55 – Средњовековно друштво, иако је држава у то 
време била увелико сакривена иза цркве, врло се добро испомагало речи ма 
regnum и civitas да би изразило оно што се односи на56 управљање државом...“ 

Хојзинга
(Патриотизам и национализам у европској историји до краја XIX века)57

54 Подвукао Иван В. Лалић.
55 Од почетка заграде до: Средњовековно… сажимање реченице. 
56 Изостављено између на и управљање: учење и
57 Јохан Хојзинга, О патриотизму и национализму у европској историји до краја де-

ветнаестог века, превела с холандског Оливера Петровић ван дер Леу, Еразмо, св. 4, 1995/1996, 
стр. 280–292, цитат са стр. 282.
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6. V 1995. 

„... песник прецизне емоције Т. С. Елиот“

Милан Будимир
(Порекло европске сцене)58

20. V 1995. 
Исто тако, песник прецизне и луцидне мисли... Преписујем понешто 

из есеја о Вергилију: 
“Ако пророка дефинишемо као човека који зна сва значења речи које 

изговара, за мене би то био крај расправе Али, ако реч “инспирација” има 
некакво значење, мора да она значи да говорник или писац изриче нешто 
што не разуме сасвим – или оно што би чак могао погрешно протумачити 
кад инспирација мине. Ово је свакако тачно када је у питању песничка ин-
спи рација: више је разлога да се Исаији дивимо као песнику но да Вергилија 
про глашавамо за пророка. ---- Песник не мора знати какво ће значење њего-
ва поезија попримити у туђим очима, а ни пророк не мора разумети значење 
изреченог пророчанства. 

Нашем је уму из навике лакше да чудесно тумачи служећи се природним 
говором него да оно природно објашњава уз помоћ

58 Милан Будимир, Порекло европске сцене, Са балканских источника, СКЗ, Београд, 
1969, стр. 129.
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чудесног; а ипак је потоње једнако потребно као и оно прво. 
– – – –

Од свих писаца антике, Вергилије је једини за кога свет има смисла*, 
за кога у њему има реда и достојанства, и за кога, као ни за кога пре његовог 
вре мена, изузев јеврејских пророка, историја има значење.”
– – –

Елиот: Вергилије и хришћански свет.59

Нејасно је да ли ово открива Елиот, или Теодор Хелер (кога иначе 
спомиње у тексту).

↑
*
Кључне речи pietas, fatum

И. В. Л.

59 Т. С. Елиот, Вергилије и хришћански свет, превела Владислава Гордић, Летопис 
Ма тице српске, год. 171, књ. 455, св. 2 (фебруар 1995), стр. 314–324, цитат са стр. 315–316.
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Или ово, из The Unity of European Culture (Appendix to Notes towards the 
Definition of Culture)60

„Now, the possibility of each literature renewing itself, proceeding to new creative 
activity, making new discoveries in the use of words, depends on two things. 
First, its ability to receive and assimilate influences from abroad. Second, its 
ability to go back and learn from its own sources. As for the first, when the several 
countries of Europe are cut off from each other, when poets no longer read any 
literature but that in their own language*, poetry in every country must deteriorate. 
As for the second, I wish to make this point especially: that every literature must 
have some sources which are peculiarly its own, deep in its own history; but, also, 
and at least equally important, are the sources which we share in common: that 
is, the literature of Rome, of Greece and of Israel“. 61

* коректив: преводна литература – аргумент више за њену важност, као 
кон ститутивног дела једне националне књижевности и културе. 

60 T. S. Eliot, Notes towards the Definition of Culture (1949).
61 „Дакле, могућност сваке литературе да себе обнови, настављајући у нову креативну 

активност, правећи нова открића у употреби речи, зависи од две ствари. Прво, од њене 
спо собности да прима и асимилује утицаје са стране. Друго, од способности да иде унатраг 
и учи са својих извора. Када је реч о првом, када су различите европске земље одсечене 
јед на од друге, када песници не читају више осим литературе на свом језику, поезија у сва кој 
од земаља мора да пропада. Што се тиче другог, желим нарочито да нагласим: свака књижев-
ност мора имати изворе који су специфично њени, дубоко у њеној историји, али, такође, и 
барем једнако важни су они које сви делимо: књижевност Рима, Грчке и Израела.“
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25. V 1995. 

Нортроп Фрај, посредни цитат: поезија је откривање човека пред другим 
чо веком, а критика „свест о том откривању”.

31. V 1995. 

Љубомир Тадић у својој приступној беседи у САНУ (О позиву интелектуал ца 
– једно гледиште) цитира Чомског: „Америка свој либерални империјализам 
оправдава дугом демократском традицијом.“62

62 Љубомир Тадић, О позиву интелектуалца: једно гледиште. Глас, САНУ, Одељење 
дру штвених наука, 383, 28 (1997), стр. 23–29. Беседа одржана 31. 5. 1995.
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7. VI 1995. 

Пол Валери о политици: 
“On ne peut faire de politique sans se prononcer sur des questions que nul 

homme sensé ne peut dire qu’il connaisse. Il faut être infiniment sot ou infiniment 
ignorant pour oser avoir un avis sur la plupart des problèmes que le politique pose...

La politique fut d’abord l’art d’empècher63 les gens de se mêler de ce qui les 
regarde... A une époque suivante on y joignit64 l’art de contraindre les gens à decider 
sur ce qu’ils n’entendent pas”.65

(Цитирано према: André Maurois: Introduction à la méthode de Paul Valéry. 
У истој књижици, Валеријев обрачун са филозофијом /стр. 64/ и историјом 
/стр. 67/) 66

63 Лоше наглашена реч у препису, треба: d’empêcher
64 Лоше преписана реч, треба: adjoiygnit
65 „Не може се бавити политиком а не огласити се о питањима о којима ниједан разу-

ман човек може рећи да познаје. Треба бити бескрајно глуп или бесконачна незналица па 
се усудити имати мишљење о пробемима које политика поставља...

Политика је најпре била вештина спречавања људи да се мешају у своје послове... 
касније јој је додата уметност убеђивања људи да одлучују о стварима које не разумеју.“

66 André Maurois, Introduction à la méthode de Paul Valéry, Cahiers Libres, Paris, 1933. 
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9. VI 1995

„L’homme très élevé n’est jamais un original.... Il imite, il innove; il ne rejette pas 
l’ancien, parce qu’il est ancien; ni le nouveau, pour être nouveau; mais il consulte 
en lui quelque chose d’éternellement actuel“ 67

Paul Valéry 
(Note et digression (1919) уз Introduction a la méthode...)68

26. VI 1995.
Лакан: „Несвесно је структурисано као језик“.

Као што записа Дучић на маргини Штајнера: Come lo prova69? 

67 „Велики човек никада није оригиналан.... он подражава, он иновира; он не одбацује 
старе, јер је стар; нити нове због новине; али, он у њима тражи оно вечно актуелно“

68 André Maurois, Introduction à la méthode de Paul Valéry, Cahiers Libres, Paris, 1933.
69 „Откуд знаш?“
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20. VII 1995. 

„The recognition of the presence of God in the world is the central spiritual 
act: the self-recognition... depends on it.

Its product is sanctity, or life with a sacramental shape, conformal to the 
patterns of what is above human life. 

Such sanctity is the only form of wisdom that is not based ultimately on 
illusion.“70

Northrop Frye
(Eliot – An Introduction)71

—
Ален: „Лепота је истина без доказа“

70 „Препознавање божјег присуства у свету је централни духовни чин: самопрепо-
зна  вање... зависи о њему.

Његов производ је светост, или живот сакраменталног облика, одговарајући патерни-
ма оног што је изнад људског живота.

Таква светост је једини облик мудрости који није у крајњем заснован на илузији.“
71 Northrop Frye, T. S. Elliot: An introduction, University of Chicago Press, Chicago, London, 

1981, p.
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3. VIII 1995. 

„Проблем правог национализма могуће је решити само у вези са духов-
ним поимањем отаџбине, јер национализам је љубав према духу сопственог 
народа, поготово према његовој духовној посебности.

Онај ко говори о отаџбини под тим подразумева духовно јединство сво-
га народа. Он под тим подразумева нешто што остаје пресудно и објективно 
без обзира на нестанак појединих субјеката и на смену поколења.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Мој пут према духу је пут моје отаџбине; њено уздизање према Богу 

и духу је моје уздизање...
Такво стапање патриоте с његовом отаџбином води ка чудесном поисто-

ве ћивању њихових духовних енергија.” 
Иван Иљин

(1883–1954)72

72 Иван Иљин, О национализму, прев. Марија Межински, Руски алманах, год. 4, бр. 6, 
1995, стр. 235–246. Цитат је са странице 235.
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10. VIII 1995. 

У данашњој Политици73, стр. 7: 
„Председник Матице Хрватске песник Владо Готовац у писму подршке 

хрватском државном врху и војној офанзиви на Крајину напомиње: ʼОво је 
рат љубави’“

Косо доле, наднаслов и главни наслов „УН о хрватском бомбардовању 
из беглица. Два Мига 21 тукла колону“

Видим нови завој спирале. Љубав треба издашно узвратити....

73 Радоје Арсенић, Расту апетити за ’великом Хрватском’, Политика, 10. 8. 1995, стр. 7. 
На истој страници, ниже десно је текст под наведеним насловом, вест о авионима поле
телим са загребачког аеродрома Плесо и бомбардовању колоне избеглица у области Двора 
на Уни и Новог Града.
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12. VIII 1995.

„Били смо заборавили ко смо и где смо и шта смо. Прекодрински Срби 
нас подсетише: они су своје питање поставили са оштрином која је ужасну ла 
све лицемере света. Сваки је Србин данас крив што има такву луду и непро-
ми шљену браћу. Ја сам свој део кривице окренуо у понос.“

Милован Данојлић
Политика (писмо београдском пријатељу, 43)74

74 Милован Данојлић, Тренутак прибирања (колумна Писмо београдском пријатељу 43), 
Културни додатак Политике за 12. 8. 1995.
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15. VIII 1995.

„Оно што посматрамо није природа каква је по себи, него је природа 
ка ква је изложена нашем начину испитивања“

Хајзенберг75

Требало би пронаћи тачну формулацију оригинала. Ипак, суштина је 
јасна – у свету квантне теорије губи се представа физичара као издвојеног 
и објективног посматрача... 

30. VIII 1995.
„Демокрит говори о атомима, последњим елементима ствари; дијалекти-

ка још није постојала, јер76 није постојала вештина стварања вербалних фик-
ција којима се ствари удаљују од нас.“ 

Јован Христић
(Судбина језика /Живот облика/)77

75 Изречено у: Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze (1969).
76 Уместо: још
77 Јован Христић, Судбина језика (1988).
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17. VIII 1995. 

Из текста Американца Скота Абота у ЛМС (7–8. 1995.)78 налазим податак да 
не мачка реч Elend изворно значи „напољу, ван сопствене земље“ (eli-lenti)

(PS. То лепо пише и у речнику Ристића–Кангрге! Значи, пронашао сам рупу 
на саксији...)

78 Скот Абот, Између два језика: Жарко Радаковић и Петер Хандке, прев. Ненад Бриски, 
Летопис Матице српске, 171, 456, 1–2 (јул–август 1995), стр. 164–170, са стр. 165.
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6. IX 1995. 

„Ово довођење (сакралног) у однос према одговорности, значи, према 
области људске аутентичности и истине, највероватније је плодна клица 
исто рије религије. 

Религија није сакрална, нити настаје директно из искуства сакралних 
оргија и обреда, него јесте тамо где се изричито превладава сакрално као 
демонија. 

Сакрална искуства прелазе у религиозна чим се ту појави покушај 
интегрисања одговорности у сакралност или регулисање сакралности одго-
ворношћу.“ 

Јан Паточка 
(Јеретички есеји о смислу историје – 

Источник 13/95)79 

79 Јан Паточка, Да ли је техничка цивилизација назадна, и зашто?, превео са чешког 
Александар Илић, Источник, 13/95, стр. 35–48, са стр. 38.
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7. IX 1995.

„Нација је човечанство80 сведено на живи облик. Практични резултат теорија 
које поправљају свет по правилу је безоблична, те зато и безисторијска маса. 
Сви поправљачи света и светски грађани заступају фелашке идеале, знали 
они то или не знали. Њихов успех значи оставку нације у оквиру историје, не 
на корист светског мира већ на корист других. Светски мир је увек једностра-
на одлука. Pax romana има за касније војничке цареве и германске војничке 
кра љеве само једно практично значење: да се од безобличног становништва 
стотине милиона начини објект воље за моћ, и то за мале ратничке ројеве*.“

Шпенглер
(II/2 – при крају)81

* Prett House, Chase Manhattan Bank etc. 
(ИВЛ)

80 У оба издања Шпенглерове Пропасти Запада на српском за Лалићева живота, на 
овом месту стоји: људство. Ова формулација јавља се у Четири канона: III, 2.

81 Освалд Шпенглер, Пропаст Запада (1918), у преводу Владимира Вујића објављена 
је први пут 1936/37. године на српском.
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28. IX 1995. 

Сартр о Камију, постхумно (у France Observateur, 7. I 1960)82: 

„Il representait en ce ciecle, et contre l’Histoire, l’heritier actuel de cette longue 
lignée de moralistеs dont les oevres83 constituent peut-être ce qu’il y a de plus 
original dans les lettres françaises.“ 84

Кључно место, односно повод за размишљање, јесте оно contre l’Histoire... 

82 Jean-Paul Sartre, Hommage à Albert Camus après sa mort, France Observateur, No. 505, 
7. I 1960. У питању је некролог који Сартр објављује три дана након Камијеве погибије, иако 
је последњих девет година њихов однос из пријатељства прерастао у оштар политички 
сукоб.

83 Словна грешка, треба: oeuvres.
84 „Он представља у овом веку, и упркос историји, данашњег наследника оне дуге 

ли није моралиста чија дела чине можда најоригиналније у француској књижевности.“

293



294



1. X 1995. 

Преписујем из нултог броја Итаке неколико фрагмената из Сиорана (О беско
рисности револуције) – у понешто несигурном преводу Ранка Рисојевића85: 

„Мучно је у општим несрећама то, што се свако сматра позван да о 
томе говори.“

х
„Запад: трулеж која мирише пријатно, намирисан леш.“

х
„Кад човјек помисли на берлинске салоне у вријеме романтизма, на 

уло гу коју ће ту одиграти једна Хенријета Херц и једна Рахела Левин86.... и 
када потом каже како би оне да су живјеле у овом вијеку морале да умру у 
га сној комори, не може се уздржати а да вјеру у прогрес не сматра за најпогре-
шнију и најдубљу празновјерицу.“

х
“Идеја напретка обешчашћује интелект”

х

85 Емил Сиоран, О бескорисности револуције, прев. Ранко Рисојевић, Итака, бр. 0, 
1995, 14–19.

86 Јеврејке Хенријета Херц и Рахела Варнхаген, даме у чијим је салонима у 19. веку у 
Берлину било место окупљања романтичара. Јеврејство као судбинска ознака страдања 
Варн хагенове тема је прве књиге Хане Арент, на који Сиоран донекле алудира у наставку 
ре ченице – у време када Арентова пише рад, није могла претпоставити да ће та судбина 
у два десетом веку значити вероватност искуства логора.
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„Историја се, да кажемо право, не понавља, али како су обмане за које 
је човјек способан бројно ограничене, оне се стално враћају под другим 
маскама, дајући тако бајатој свињарији вид новости и трагичне политуре.“

х

„Монтењ, један мудрац, није имао насљедника; Русо, један хистерик, 
још потреса народе.

Волим само оне мислиоце који нису инспирисали ниједног трибуна!“
—

Последња реченица је тако ефектна – а при том неискрена: Сиоран је, 
сва како, волео Ничеа. У сваком случају, задужио се код њега. Најтананији 
ни хилиста двадесетог код најплеменитијег нихилиста деветнаестог века. 
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2. XI 1995.

„По Сартру, ко год захтева да Свемир буде заинтересован за његово 
биће, то јест да његово властито биће има метафизичку подлогу, јесте поква-
ре њак (salaud). Јер, требало би да постанемо свесни да је наша подлога ни-
штавило, услов наше апсолутне слободе. Пошто сам веровао да имам место 
у божјем плану и молио за способност остварења задатака који ме чекају, 
био сам salaud.“

Чеслав Милош 
(Из дневника Године ловца)87

87 Чеслав Милош, Година ловца, прев. Љубица Росић, Мостови, година XXVI, св. 4, 
бр. 101, јануар–март 1995, стр. 87–95, цитат на стр. 93–94.
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27. I 1996.
Свети Сава

По каквој ми се то акаузалности Вајлд наместио на Светога Саву?
Елем, 
„Много више но да само одговара на питањa која јој поставља сопствена 

епоха, уметност нам нуди одговоре чак и пре него што се питања и поставе.“

—

„Само у сусрету са уметношћу других народа уметност једне земље 
до бија онај индивидуални и засебни живот који називамо националношћу.“

Цитати узети из есеја Диклен Кајберд (?) Вајлд и енглеско питање (превод 
/непоуздан/ Љиљане Крстић), у КЊИЖЕВНОСТ 1–2/199688

88 Диклен Кајберд, Вајлд и енглеско питање, превод Љиљане Крстић, Књижевост 
1–2, 1996, стр. 1739. У овом броју часописа Књижевност објављен је и први од Четири 
ка нона Ивана В. Лалића (стр. 1516–1523).
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2. II 1996.

„Писац може да се меша у политику само утолико, уколико се државна 
политика меша у његову професионалну делатност. Ако држава почне да 
ти говори шта треба да пишеш, можеш да се издереш на њу...“

Јосиф Бродски
(Интервју – разговор са Михњиком; Књижевност 1–2/96)89

89 Јосип Бродски и Адам Михњик, Са обе стране океана, превела са пољског Марија 
Сто јиљковић, Књижевност 1–2, 1996, стр. 1707–1718, цитат са стр. 1711.
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4. III 1996. 

„... А министар Кинкел, који тек што је био ступио на дужност, представио 
се изјавом: ʼСрбе треба бацити на колена...’.

Свакако, изјаву је ваљало схватити не само у некој њеној тренутној 
актуелности већ и у њеном континуитету. Јер је Кинкел, као и његов претход-
ник Геншер, члан странке немачких либерала. А Фридрих Науман, идеолог 
ове странке, творац је програма о Великој Немачкој, која ће као држава за-
хватити целу Средњу Европу. Тако ће својом економском моћи доминирати 
над суседним, територијално знатно умањеним државама, које ће у односу 
на овакву Немачку имати по Науману функцију „трабантских држава”. Срби-
ји Науман не признаје ни статус трабантске државе, већ за њу дословно 
каже: ̓ Српски простор јесте као неко непријатељско утврђење у средишњем 
делу Европе и као такво се не може трпети...’”

Зоран Констатиновић 
Даница, 1996.90

90 Зоран Константиновић, Немачка није желела дијалог, Даница, год 3, (1996), стр. 357– 
360, цитат на стр. 258–359.
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24. III 1996. 

„The comprehension of the metaphysics of personal drama betters one’s 
chances of weathering the drama of history.“ 91

Бродски 
У The Keening Muse, есеју о Ани Ахматовој92

Исти текст, мало даље: 
„Love is essentially an attitude maintained by the infinite toward the finite. 

The reversal constitutes either faith, or poetry“93

Or both, додао бих. Какав фини ум – а какво ђубре од човека (Бог да му 
душу прости...).

91 Разумевање метафизике личне драме повећава нечије шансе за подношење драме 
историје.

92 Joseph Brodsky, The Keening Muse, in: Less than one: selected essays, Farrar, Straus 
and Giroux, New York, 1986, p. 41. Лалићев примерак чува се у Библиотеци Ивана В. Лалића 
на Катедри за српску и јужнословенске књижевности под инвентарским бројем ИЛ 1156.

93 „Љубав је суштински став одржан од бесконачног према коначном. Обрнуто ствара 
или веру, или поезију“
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2. IV 1996.

„One of the purposes of a work of art is to create dependents; the paradox is that 
the more indebted the artist, the richer he is.“94

Бродски
У In the shadow of Dante, есеју о Монталеу95.

11. IV 1996.
„... What makes one write is not so much a concern for one’s perishable flesh 

as the urge to spare certain things of one’s world – of one’s personal civilisation 
– one’s own non-semantic continuum. Art is not a better, but an alternative 
existence; it is not an attempt to escape reality but the opposite, an attempt to 
animate it. It is a spirit seeking flesh but finding words.“96

Бродски
У The Child of Civilisation, 

есеју о Мандељштаму.97

94 „Једна од улога уметничког дела је да ствара дужнике; парадокс је да што је уметник 
више задужен, богатији је.“

95 Josеph Brodsky, In the Shadow of Dante, in: Less than one: selected essays, Farrar, Straus 
and Giroux, New York, 1986, p. 98.

96 „Оно што некога тера да пише није толико брига за своје пропадљиво тело колико 
потреба да поштеди ствари свог света – своје приватне цивилизације – свог сопственог 
не-семантичког континуума. Уметност није боља, већ другачија (алтернативна) егзистен-
ција; она није покушај да се избегне реалност већ супротно, покушај да се оживи. То је дух 
који тражи тело, али налази речи.“

97 Josеph Brodsky, The Child of Civilisation, navedeno delo, str. 123.
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13. IV 1996, 
Велика субота 

„... God’s loneliness moves in his smallest creatures.“98

Derek Walcott99

Како сам то уопште могао да, у једном тренутку, у Волкоту видим само 
осредњег песника са надпросечно бујном „фанопејом“? 

Могу само да се вадим на недовољно и површно познавање његове 
поезије – у тренутку када је добио Нобела, а када сам, површно и у основи 
бесрамно и безобразно, гласно изговарао сличне глупости о овом истински 
великом песнику. 

98 „Божја се усамљеност креће у његовим најмањим створењима“.
99 Derek Walcott, Crusoe‘s Journal, цитирано из Brodsky, The Sound of the Tide, originaly 

as the introduction to Poems of the Carribbean by D. Walcott, navedeno delo, str. 172.
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И С Т РА Ж И В А Њ А

UDC 821.163.41-94.09”18”
UDC 930.85(497.11)”18”

Др На та ша Д. Мар ја но вић

МУ ЗИ КА У СРП СКОЈ ДО КУ МЕН ТАР НО-УМЕТ НИЧ КОЈ ПРО ЗИ 
ДРУ ГЕ ПО ЛО ВИ НЕ 19. ВЕ КА*  

(ау тор ски са же так)

Овај рад пред ста вља са же так ис тра жи ва ња у ко јем је срп ска 
до ку мен тар но-умет нич ка про за дру ге по ло ви не 19. ве ка са гле да на 
као дра го це ни из вор за упо зна ва ње то ко ва и ве за из ме ђу срп ске 
кул тур не и му зич ке исто ри је. Ис тра же на гра ђа по твр ђу је да је му-
зи ка, у сфе ри јав ног и при ват ног, би ла ва жан сег мент жи во та свих 
сло је ва срп ског дру штва 19. ве ка, у сло же ним ге о по ли тич ким и 
кул тур но и сто риј ским кон тек сти ма. С об зи ром на при ро ду из во ра, 
све до чан ства но се ин ди ви ду а ли зо ва ну, пар ци јал ну пер спек ти ву, 
че сто под ре ђе ну функ ци ја ма и об ли ци ма тек ста, по е ти ци по је ди-
них ау то ра и кон цеп ци ја ма кон крет них ме мо ар ских де ла. По себ но 
је ко мен та ри сан „ни во до ку мен тар но сти“ ме мо ар ских из во ра, од-
но сно усло вље ност ти па за пи са о му зи ци при ро дом до ку мен тар-
но-умет нич ких жа нр о ва. 

Кључ не ре чи: ме мо а ри сти ка, му зи ка, све до чан ства, кул тур на 
исто ри ја, при ват но и јав но.

Ово ис тра жи ва ње по ка зу је да де ла из кор пу са срп ске до ку мен тар но- 
-умет нич ке про зе дру ге по ло ви не 19. ве ка пред ста вља ју дра го це ну гра ђу за 
упо зна ва ње то ко ва срп ске кул тур не и му зич ке исто ри је. Ана ли тич ки су 
об ра ђе ни ме мо а ри, днев ни ци, ау то би о гра фи је и пу то пи си, као и ода бра ни 
би о граф ски спи си о зна ме ни тим по је дин ци ма овог пе ри о да, из пе ра углед-
них срп ских кул тур них по сле ни ка, књи жев ни ка, др жав ни ка и по ли ти ча ра: 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ми ла на Са ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа и Сав ке Су бо тић, 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Иден ти те ти срп ске му зи ке од 
ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви (ОН 177004), ко ји се ре а ли зу је 
уз фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.
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Ла зе Ко сти ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског, Па вла 
Со фри ћа, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, Вла да на Ђор ђе-
ви ћа, Ми ха и ла По лит-Де сан чи ћа, Ко сте Хри сти ћа, кра љи це На та ли је Обре-
но вић, кра ља Ни ко ле I Пе тро ви ћа, Ни ка но ра Гру ји ћа, Си ме Ма та ву ља, 
Сте ва на То до ро ви ћа, Ни ко ле Кр сти ћа, Пе ре То до ро ви ћа, Ми ли це Сто ја ди-
но вић Срп ки ње, Дра го ми ра Бр за ка, Љу бо ми ра Не на до ви ћа, Јо ва на Гр чи ћа.1 
У ра ду су пре те жно ана ли зи ра не об ја вље не књи ге. Услед огра ни че ња ко ја 
на ме ћу окви ри ис тра жи ва ња, из о ста вљен је пре глед до ку мен тар них за пи са 
ко ји при па да ју ар хив ској гра ђи (по пут нео бја вље них успо ме на) или про зе 
об ја вљи ва не у пе ри о ди ци, док је пре пи ска ко мен та ри са на се лек тив но.2

Мно штво те мат ски, са др жај но и идеј но раз ли чи тих се ћа ња на „му зи ку“ 
– све до че ња о раз ли чи тим обла сти ма, ви до ви ма и аспек ти ма му зич ког ства-
ра ла штва, из во ђа штва и ре цеп ци је – пред ста вља ва жна све до чан ства за 
исто ри ју ре цеп ци је срп ске (и европ ске) му зи ке и исто ри ју му зич ког жи во та 
код Ср ба. Из из во ра су из дво је ни упе ча тљи ви од лом ци о по пу лар ним му-
зич ким прак са ма, ак ту ел ним кул тур но-умет нич ким, му зич ким до га ђа ји ма, 
о ин сти ту ци ја ма кул ту ре и о зна ме ни тим по је дин ци ма у све ту умет но сти. 
До би је на је сли ка сло же них дру штве них и кул тур но-исто риј ских при ли ка 
у ко ји ма је му зи ка, у за ви сно сти од сре ди не, има ла раз ли чи ту уло гу и функ-
ци је – та ко се у окви ру сва ке од те мат ских це ли на пре пли ћу сли ке из јав ног 
и при ват ног жи во та, из град ске, ва ро шке или се о ске сфе ре, све до чан ства о 
дру штве ном и кул тур ном жи во ту ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји или у дру гим на ци о нал ним сре ди на ма.

Нај ве ћи број за пи са од но си се на оп шти фе но мен дру штве них оку пља ња. 
Ка да је реч о при ват ној сфе ри у град ској и ва ро шкој сре ди ни, до ми ни ра ју 
све до чан ства о кућ ним и са лон ским дру же њи ма уз кла вир ско или ка мер но 
му зи ци ра ње. По твр ђе но је да је овај тип му зич ког дру же ња жи вео нај ди на-
мич ни је ме ђу срп ском ели том, шко ло ва ном у европ ским цен три ма и окру-
же ном при пад ни ци ма ви ших дру штве них сло је ва. До ку мен тар ни за пи си 
осве тља ва ју ат мос фе ру оми ље них му зич ких оку пља ња у до мо ви ма углед-
них срп ских гра ђан ских по ро ди ца, кул тур но-умет нич ким ма ти ца ма срп ске 
ин те ли ген ци је у гра до ви ма ју жне Уга р ске (Бу дим, Пе шта, Сен тан дре ја), у 
Бе чу, као и у Кне же ви ни/Кра ље ви ни Ср би ји. По ка за но је та ко ђе да су са лон-
ска оку пља ња и му зи ци ра ње у окви ри ма двор ског и гра ђан ског жи во та, у 
мно гим сег мен ти ма ор га ни зо ва ни по угле ду на за пад но е вроп ски, по себ но 

1 Де та љан спи сак из во ра ви де ти у при ло гу.
2 Основ ним из во ри ма су при дру же ни уви ди у сег мен те пре пи ске Кор не ли ја Стан ко-

ви ћа, ко ја је об ра ђи ва на у окви ру ра да на про јек ту при пре ме ком по зи то ро вих Са бра них де ла. 
Раз ма тра ни су и сег мен ти пре пи ске Јо ва на Па чуа, Иси до ра Ба ји ћа, Ми те То па ло ви ћа, Ти хо-
ми ра Осто ји ћа, Сте ва на Мо крањ ца, Дра го ми ра Бр за ка и Јо ва на Ива ни ше ви ћа, об ја вље ни 
уз би о граф ске за пи се о по ме ну тим ком по зи то ри ма у де лу Јо ва на Гр чи ћа Пор тре ти с пи
са ма, I–V, За греб 1921–1939, као и од лом ци пре пи ске Ми ла на Са ви ћа са Уро шем Пре ди ћем 
(в. Савић 2009).
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фран цу ски мо дел, као сег мент „по лу јав не при ват но сти“, од ра жа ва ли и раз-
ли чи те аспек те дру штве них де ша ва ња и по ли тич ких при ли ка. Опи си му-
зи ком ис пу ње не сва ко дне ви це углед них срп ских гра ђан ских по ро ди ца, 
књи жев ни ка, пи са ца и пе сни ка (Ко ста Триф ко вић, Бран ко Ра ди че вић, Си мо 
Ма та вуљ), гим на зиј ских про фе со ра, но ви на ра, прав ни ка, ле ка ра, по сред но 
при ка зу ју ат мос фе ру у ко јој су у ми ну лој епо хи у кру го ви ма му зич ких ама-
те ра ста са ва ли и чла но ви му зич ке пу бли ке. 

У кон тек сти ма јав ног гра ђан ског дру штве ног жи во та ис так ну та су се-
ћа ња на де лат но сти ин сти ту ци ја кул ту ре. Ре фе ри ра но је на до дир не тач ке у 
ак тив но сти ма ме мо а ри ста, по себ но оних из јав не по ли тич ке сфе ре, и ра ду 
пе вач ких дру шта ва, глав них пред став ни ка јав ног кул тур но-умет нич ког 
жи во та, пре све га ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, али и у Кне же-
ви ни/Кра ље ви ни Ср би ји. Мно ги су, по пут Ла зе Ко сти ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, 
То до ра Ви лов ског, Бра ни сла ва Ну ши ћа, Вла да на Ђор ђе ви ћа и Ми ло ра да 
Шап ча ни на, би ли по ча сни чла но ви и углед ни пред став ни ци дру шта ва, њи-
хо ви пред сед ни ци или чла но ви упра ве. До ку мен тар ни за пи си по ка зу ју да 
су пе вач ка дру штва, као и ин стру мен тал ни ан сам бли вој не му зи ке, има ли 
ис так ну ту дру штве ну уло гу у зна чај ним др жав ним про сла ва ма и дру гим 
по ли тич ким при ли ка ма, вр ше ћи ујед но ми си ју на ци о нал ног и му зич ког 
про све ћи ва ња.

Пи сци ко ји су део жи во та про ве ли у стра ним сре ди на ма и бе ле же дра-
го це на се ћа ња на му зич ке до жи вља је из по зо ри шта и опе ре (То дор С. Ви-
лов ски из Бе ча, кра љи ца На та ли ја Обре но вић из Ве не ци је, Ми лан Са вић из 
Се ге ди на, Јо ван Су бо тић из Пе ште, Си мо Ма та вуљ из Па ри за), у сво је вр сном 
„су че ља ва њу“ ути са ка о му зич ком жи во ту у ино стран ству и у до ма ћем 
окру же њу, упе ча тљи во су де о ме сту и ступ њу раз во ја срп ске му зич ке кул-
ту ре у од но су на ши ри, за пад но е вроп ски кон текст. Уз освр те на раз ли чи те 
фор ме и ка рак те ри сти ке де лат но сти по је ди нач них ин сти ту ци ја кул ту ре о 
ко ји ма пи шу, ме мо а ри сти у сво јим бе ле шка ма отва ра ју и пи та ња о ра зно-
ли ким дру штве ним уло га ма му зи ке – раз ма тра ју ком плек сно пи та ње од но-
са му зи ке и по ли ти ке, по сред но ко мен та ри шу ћи естет ска на че ла и су до ве 
о зна че њу и сми слу му зи ке и ње ним ра зно ли ким деј стви ма.

Сли ка јав них дру штве них оку пља ња уз му зи ку до пу ње на је при ка зи-
ма бе се да и ху ма ни тар них кон це ра та, те бал ских све ча но сти, у ко ји ма су 
жи во пи сно при ка за не дру штве не при ли ке ме ђу Ср би ма – на гла ше но је да 
су од ре ђе ни ти по ви ба ло ва од сли ка ва ли и при пад ност уче сни ка раз ли чи тим 
дру штве ним ста ле жи ма. 

Из два ја ју се ути сци о раз ли чи тим дру штве ним функ ци ја ма му зи ке, 
ме ђу ко ји ма ва жну уло гу има за бав на, од но сно со ци јал на и по ли тич ка, пре 
све га она ко ја се од но си на пре но ше ње на ци о нал не иде је ме ђу Ср би ма, у 
раз ли чи тим ге о по ли тич ким окви ри ма. Упо ред на сли ка кул тур них при ли-
ка у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Ср би ји чи ни се по себ но зна чај ном, с об зи ром 
на круп не мо дер ни за циј ске по ма ке ко ји су уо че ни у дру штве ном и му зич ком 
жи во ту срп ске пре сто ни це у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка.
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Ве о ма сло же на сли ка ди на ми ке од но са град ске, ва ро шке и се о ске тра-
ди ци је ре флек ту је се по себ но и кроз за пи се о ти по ви ма и функ ци ја ма му-
зи ци ра ња у овим раз ли чи тим сре ди на ма. Ту ма че њем ме мо ар ских се ћа ња 
на му зи ку (пе сме уз рад, пе сме ве за не за оби ча је го ди шњег и жи вот ног 
ци клу са, му зи ка на са бо ри ма и ва ша ри ма) при ка зан је из ра же ни сте пен 
очу ва ња цр кве но-на род не тра ди ци је у се о ској сре ди ни, а са дру ге стра не 
ка рак те ри стич ни амал гам кул ту ра и му зич ких тра ди ци ја у град ском и ва-
ро шком окру же њу. У обе сфе ре, на род ни му зи ча ри (на ро чи то гу слар и гај-
даш) пред ста вље ни су као из ра зи то це ње ни по је дин ци, са ста ту сом на ци о-
нал них бар до ва. 

Као део сва ко днев ног, јав ног и при ват ног жи во та, у свим по ме ну тим 
дру штве ним сфе ра ма и ре ги ја ма, ис так ну та су се ћа ња на цр кве ну му зи ку. 
Упе ча тљи во је да пи сци раз ма тра ју раз ли чи та пи та ња у ве зи са ње ном основ-
ном, ли тур гиј ском, али и ши ром дру штве ном функ ци јом, и то као при по ве-
да чи, слу ша о ци, по сма тра чи, или ак тив ни уче сни ци. Осим за пи са о ак тив но-
сти ма углед них по ја ца, пред став ни ка цр кве не је рар хи је, мла дих бо го сло ва 
и учи те ља, као и пр вих срп ских ме ло гра фа, ком по зи то ра и ди ри ге на та по-
све ће них овој обла сти, по себ но су дра го це на све до че ња о ме сту цр кве не 
му зи ке у ди на ми ци сва ко днев ног при ват ног жи во та ме ђу ла и ци ма. 

При каз му зич ког ства ра ла штва и из во ђа штва у свим по ме ну тим сфе-
ра ма пру жа ути сак да је у ери оп штег бу ја ња на ци о нал них иде ја свет му зи ке 
био по год но тле за не гу срп ског ду хов ног иден ти те та, као и за упо зна ва ње 
умет нич ких тра ди ци ја дру гих на ро да. Про грам ска, ре пер то ар ска по ли ти ка 
оми ље них дру штве них оку пља ња увек је ко мен та ри са на и то ном ко ји ис-
ти че на ци о нал ни при звук. Би ло да је реч о од но су срп ских на род них и 
гра ђан ских ига ра пре ма игра ма стра ног по ре кла за сту пље ним на ба ло ви ма 
и игран ка ма, о не го ва њу на ци о нал ног хор ског ре пер то а ра у окви ру де лат но-
сти пе вач ких дру шта ва, о по пу лар ним ро до љу би вим пе сма ма на про гра ми ма 
бе се да и кон це ра та и у кон тек сти ма сва ко днев ног при ват ног жи во та, о гу-
слар ском му зи ци ра њу или о оми ље ним кон церт ним из во ђе њи ма кла вир ске 
и ка мер не му зи ке из пе ра сло вен ских и срп ских ау то ра, до ми ни ра ути сак 
о ши ре њу иде је срп ског на род ног ује ди ње ња пу тем спе ци фич них деј ста ва 
му зи ке. Са јед на ким ин те ре со ва њем, пи сци го во ре и о кон церт ним из во ђе-
њи ма де ла по зна тих за пад но е вроп ских ау то ра, као и о уво ђе њу но вих жанро ва 
у окви ри ма ка фан ског му зич ког ре пер то а ра. У упе ча тљи вом ма ни ру дис кур-
са 19. ве ка о ро до љу бљу, ове те ме су срод не Хер де ро вим схва та њи ма спе-
ци фич но сти „ду ха вре ме на“ (Ze it ge ist) и „ду ха на ци је“ (Volk sge ist), ко ја у 
це ли ни од ра жа ва ју ви сок ни во то ле ран ци је и ин те ре со ва ња за дру гог, а 
ис кљу чу ју от пор и не тр пе љи вост као ка рак те ри сти ке на ци о на ли зма у епо хи 
ко јој да нас при па да мо.

У до ку мен тар ним из во ри ма ко мен та ри са ни су го то во сви му зич ки жан-
ро ви ко ји су би ли за сту пље ни на му зич ком ре пер то а ру на под руч ји ма о 
ко ји ма ме мо а ри сти пи шу. Ау то ри тек сто ва до но се дра го це ни ре зи ме му-
зич ких но ви на из свог вре ме на, по ка зу ју ћи зна ча јан ни во ин те ре со ва ња за 
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де лат ност са вре ме них ком по зи то ра, као и за са вре ме ну из во ђач ку прак су. 
У скла ду са тре нут ком пи са ња, до ми ни ра ју освр ти на област во кал не му-
зич ке тра ди ци је и ства ра ла штва – но ви не на по љу јед но гла сне и ви ше гла сне 
цр кве не му зи ке, раз ли чи ти об ли ци све тов не тра ди ци о нал не, фол клор не 
му зич ке прак се. На ро чи то је ак цен то ва но пи та ње по пу лар но сти са вре ме них 
пе са ма, по но во у са гла сју са дис кур сом ак ту ел не на ци о нал не иде о ло ги је. 

У од лом ци ма по све ће ним ком по зи тор ској де лат но сти шко ло ва них, 
„про фе си о нал них“ му зи ча ра, пре по знат је њи хов до при нос у раз ли чи тим 
обла сти ма ства ра ла штва – по чев од пи о нир ске ме ло граф ске де лат но сти 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа, до про це са уво ђе ња и не го ва ња ви ше гла сног хор ског 
пе ва ња у окви ри ма цр кве не, бо го слу жбе не му зи ке (за слу гом Ни ко ле Ђур-
ко ви ћа, Алек сан дра Мор фи ди са-Ни си са, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Ти хо ми ра 
Осто ји ћа), не го ва ња и раз во ја све тов ног хор ског зву ка (уз Ми ла на Ми ло-
ву ка, Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Сте ва на Мо крањ ца, Иси до ра Ба ји ћа, Јо ва на Ива-
ни ше ви ћа, Ми ту То па ло ви ћа, Пе тра Ко њо ви ћа), кла вир ског ства ра ла штва 
и из во ђа штва (Јо ван Па чу, Јо ван Ива ни ше вић, Ида До брин ко ви ће ва), пе да-
го ги је (Мор фи дис-Ни сис, Ба јић, Осто јић), као и обла сти пи са ња о му зи ци 
(Па чу, Ко њо вић). Ви ди мо да су зна ме ни ти му зи ча ри на пи сце оста ви ли 
ра зно вр сне ути ца је, ка ко кроз сво је ства ра ла штво, та ко и у до ме ну ак тив не 
про фе си о нал не са рад ње. 

До ку мен тар но-умет нич ке за бе ле шке о му зи ци од ра жа ва ју окви ре оп-
штег и умет нич ког, му зич ког обра зо ва ња и ду хов ног на стро је ња пи са ца и 
њи хо вих са вре ме ни ка, от кри ва ју ћи по је ди но сти о до ми нант ним естет ским 
на че ли ма и су до ви ма, те о њи хо вим лич ним афи ни те ти ма, му зич ким, слу-
ша лач ким, по не кад и из во ђач ким ис ку стви ма. Књи жев но пе ро по је ди них 
ау то ра, по гла ви то Ла зе Ко сти ћа, Ми ла на Са ви ћа, То до ра С. Ви лов ског и 
Ко сте Хри сти ћа, по ка зу је да су пи сци упо зна ти са за ко ни то сти ма му зич ког 
је зи ка и есте ти ком раз ли чи тих епо ха и умет нич ких сти ло ва, ства ра ла штвом 
нај по зна ти јих за пад но е вроп ских ком по зи то ра. Уоч љи во је и да су по је дин-
ци по пут Ну ши ћа и Хри сти ћа упу ће ни у по ље ак ту ел них на пи са о му зи ци, 
те и сег мен те соп стве них за бе ле жа ка за сни ва ју, ре ци мо, на из во ди ма из 
пе ри о дич не штам пе.

Осим на оп шти си стем вред но ва ња (до жи вљај умет нич ког де ла или 
до га ђа ја, спрем ност за кри тич ко или упо ред но са гле да ва ње раз ли чи тих 
му зич ких тра ди ци ја, жа нр о ва итд.), не по сред ни кон текст из ко јег пи сци 
при сту па ју бе ле же њу за па жа ња о му зич ком жи во ту сре ди не ко јој су при-
па да ли, или ко ју упо зна ју то ком кра ћег жи вот ног пе ри о да, ути цао је и на 
по е ти ку при по ве да ња о ода бра ним „му зич ким“ са др жа ји ма у опу си ма aу-
тора. Из тог раз ло га смо се, раз ма тра ју ћи оби ље те ма ко је су до так ну те кроз 
ме мо ар ске освр те о му зи ци, спо ра дич но усред сре ди ли и на про бле ма ти ку 
сти ла ко јим су ода бра ни до ку мен тар ни од лом ци пи са ни. 

Уо че на је усло вље ност ти па за пи са о му зи ци при ро дом до ку мен тар но-
умет нич ких жа нр о ва. Ини ци јал ни од нос ау то ра пре ма фраг мен ти ма вла-
сти тог се ћа ња, те пре ма про це су пи са ња, не ми нов но од ре ђу је ме сто му зи ке 
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као те ме у ор га ни за ци ји те мат ско-мор фо ло шких те жи шта сва ког по је ди-
нач ног де ла. Пи сци на раз ли чи тим ни во и ма до жи вља ва ју умет ност дру гог, 
не вер бал ног дис кур са, а де ли кат ност од но са из ме ђу еле ме на та до ку мен-
тар ног и фик ци о нал ног у ме мо ар ским вр ста ма чи ни по ме ну ту сли ку до дат-
но ком плек сном. На јед ној стра ни, отва ра ју се мо гућ но сти за ту ма че ње 
ме мо ар ских де ла као све до чан ста ва о про ме на ма кул тур них мо де ла, о ме сту 
му зи ке у окви ри ма пре вла ђу ју ће дру штве не све сти или иде о ло ги је, а на 
дру гој, за усме ре ње ка спо зна ва њу уну тра шње пер спек ти ве ау то ра ко ји свет 
му зи ке опи су ју при мар но ак цен ту ју ћи вла сти то ис ку ство. 

Оту да мо же мо го во ри ти и о „ни во и ма до ку мен тар но сти“, од но сно о 
до при но си ма ко је ме мо ар ски из во ри до но се гле да но из ви зу ре му зи ко ло шких 
ис тра жи ва ња. По да ци фак то граф ског, хро ни чар ског ти па, ла ко ће би ти пре-
по зна ти као дра го це но про ши ре ње (или по твр да) до са да шњих му зи ко ло шких 
са зна ња. Чи ни се, са дру ге стра не, да од лом ци у ко ји ма је при су тан и од ре-
ђе ни сте пен „фик ци је“, до ми шља ња, ма шта ња или по е ти за ци је, осве тља ва ју 
по ље не ма ње зна чај но за му зи ко ло шка ту ма че ња – оно ко је по ка зу је да му-
зи ка раз от кри ва ша ро ли кост уну тра шњих, ду хов них ис ку ста ва и до жи вља-
ја, по бу ђу ју ћи ини ци јал ни књи жев ни, ства ра лач ки им пулс ау то ра. По ље 
цр кве не му зи ке, ре кло би се, пи сци ма је у том сми слу по себ но ин спи ра тив-
но. Ме мо ар ски опи си цр кве ног по ја ња од сли ка ва ју раз ли чи те кон тек сте из 
ко јих пи сци при ла зе есте ти ци му зи ке бо го слу же ња, њи хов до жи вљај цр кве-
не умет но сти, усло вљен сте пе ном лич ног ду хов ног ис ку ства и ин те лек ту ал-
ног ан га жо ва ња. По је дин ци ко ји су и по ро дич но бли жи ли тур гиј ском жи-
во ту Цр кве (по пут Су бо ти ћа, Ми ли ће ви ћа, Срп ки ње или Бр за ка) де таљ но 
ко мен та ри шу аспек те му зич ког из во ђе ња из са ме по јач ке прак се, са на ро чи-
тим освр ти ма на са др жај и по ру ке хим но граф ских тек сто ва. Гру па ау то ра, 
пак, ис ти че свој лич ни ду хов ни до жи вљај, или из ри че ви ђе ња о ре ли ги о зно-
сти. Мо ли тве но по ја ње пи сце ли ша ва стра ха од смр ти и пред ста вља за њих 
жи вот ну ра дост, спо ну ка пу ту сми ре ња, лич ног ду хов ног уз ра ста ња, или 
пу ту ка веч но сти (Са вић, Не на до вић, Де сан чић, Ђор ђе вић). 

От кри ва ју ћи по ри ве ау то ра за спе ци фич ним ви дом ау то по е тич ког из-
ра жа ва ња кроз на пи се о му зи ци, пред ста вље на гра ђа отва ра мно штво пи та-
ња за бу ду ћа ис тра жи ва ња. Ја вља се по тре ба да бу де за себ но ко мен та ри сан 
од нос две ју умет но сти, књи жев но сти и му зи ке, ре флек то ван и у при по ве дач-
ком сти лу ау то ра – у сми слу њи хо вог све о бу хват ног од но са пре ма сфе ри „му-
зи ке“, као обла сти о ко јој се при по ве да, ва жном сег мен ту дру штве но-кул тур не 
ствар но сти, али и као „сред ства“ при по ве да ња или ини ци јал не ин спи ра ци је 
за ли те рар но ства ра ла штво. Окви ри раз ли чи то усме ре них рас пра ва о ин тер-
ди сци пли нар но сти и про жи ма њи ма умет но сти до би ли би, чи ни се, по себ на 
од лич ја кроз ду бљу ана ли зу при по ве дач ког сти ла и ре то ри ке пи са ца ко ји 
су му зич ке тер ми не, као пе снич ке ме та фо ре, але го ри је и сл., утка ли у сам 
при по ве дач ки је зик. Са овим усме ре њи ма, ја вља се и под сти цај за бу ду ћа 
ис тра жи ва ња ста ту са му зи ке не са мо у окви ри ма до ку мен тар но-умет нич ке 
про зе, не го и фик ци о нал них жа нр о ва.
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Круп на и сло же на пи та ња о кул ту ри се ћа ња, о од но су ин ди ви ду ал ног 
и ко лек тив ног пам ће ња, ин спи ра тив на као те о риј ско по ље за ту ма че ње пред-
ста вље не гра ђе, по себ но ин три ги ра ју и на по ста вља ње пи та ња о са вре ме ном 
од но су пре ма свим раз ма тра ним те ма ма. Отва ра се мно штво мо гу ћих пи-
та ња о пер спек ти ва ма из ко јих да нас при ла зи мо све до чан стви ма о му зич ком 
на сле ђу из прет ход ног пе ри о да, али и о усме ре њи ма на шег до жи вља ја са-
да шњо сти на осно ву на пи са о про шло сти. Из по тре бе за по ре ђе њи ма про-
из ла зе и пи та ња: ко су да нас уче сни ци му зи ци ра ња, по себ но у при ват ној 
сфе ри? Ка кав је од нос из ме ђу све та про фе си о нал ног и ама тер ског му зи ци-
ра ња и ко чи ни му зич ку пу бли ку, ко јим дру штве ним кру го ви ма при па да ју 
љу би те љи умет но сти? Има ли ме ђу њи ма оних ко ји му зи ци по све ћу ју днев-
нич ке или ме мо ар ске за пи се? Да ли су и у ери доминацијe ме ди ја и не пре-
ста ног ши ре ња њи хо вих ути ца ја, мно штва ла ко до ступ них му зич ких са др-
жа ја, мо гу ћи јед на ко ин тен зив ни му зич ки до жи вља ји ко ји по себ но при вла че 
по је дин це ван про фе си о нал ног све та му зи ке? Ко су у 20. ве ку би ли „на след-
ни ци“ му зи ком ин спи ри са них кул тур них по сле ни ка из 19. ве ка и има мо ли 
да нас књи жев ни ке, др жав ни ке, по ли ти ча ре, но ви на ре, исто ри о гра фе, ко ји 
ову вр сту мо ти ва ци је про на ла зе у сфе ра ма кул тур не, па и сво је сва ко днев-
не де лат но сти?

Ко нач но, сле ди и оп ште пи та ње: шта је му зи ка да ла књи жев но сти, а 
шта књи жев ност му зи ци? Ово се пи та ње у ужем сми слу мо же од но си ти на 
раз ма тра ни пе ри од 19. ве ка и кон крет на све до чан ства ко ја смо до би ли из 
пе ра ау то ра до ку мен тар но-умет нич ке про зе, али у ши рем, и на мно штво 
те ма тек до дир ну тих у окви ри ма об ра ђе не гра ђе. На ла зи мо се, отуд, пред 
под јед на ко ин спи ра тив ним и иза зов ним за дат ком – да се оти сне мо у то ко-
ве но вих ис тра жи ва ња. 
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Na ta ša D. Ma r ja no vić

MU SIC IN SER BIAN DO CU MEN TARY PRO SE IN THE SE COND HALF  
OF THE XIX CEN TURY

S u m  m a r y

In this study the do cu men tary pro se (me mo irs, di a ri es, au to bi o grap hi es and tra ve-
lo gu es, as well as se lec ted bi o grap hi cal es says abo ut the re now ned in di vi du als) writ ten 
in the se cond half of the XIX cen tury by pro mi nent Ser bian cul tu ral wor kers, ar tists, 
sta te smen, jo ur na lists and po li ti ci ans is re gar ded as a va lu a ble ma te rial for ex plo ring the 
links and flows bet we en Ser bian cul tu ral and mu si cal hi sto ri es. 

The so u r ces con firm that, both in the pu blic and pri va te sphe res, mu sic was an 
im por tant seg ment of all stra ta of the XIX-cen tury Ser bian so ci ety in com plex ge o po li-
ti cal and cul tu ral-hi sto ri cal con texts. In a di ac hro nic per spec ti ve the analysed ma te rial 
re flects the dyna mics and evo lu tion of the types of pre sen ce of mu sic and mu si cal li fe in 
all co un tri es po pu la ted by the Serbs in this pe riod: the Hab sburg Mo narchy, the Prin ci-
pa lity and King dom of Ser bia and the Ser bian en cla ves in ot her na ti ons. 

The do cu ments te stify abo ut the pla ce of mu sic in the sphe res of per so nal in te rest, 
af fi ni ti es and ex pe ri en ces of the wri ters and the ir con tem po ra ri es, i.e. they re flect the 
sta tus of mu sic in the con text of everyday cul tu ral li fe of the Serbs in the XIX cen tury. 
By me ans of se pa ra te the ma tic de scrip ti ons of mu sic in the so ur ces, the mu sic cre a tors, 
per for mers and au di en ces are por trayed, the ac ti vi ti es of im por tant mu sic in sti tu ti ons 
are pre sen ted, va ri o us types and op por tu ni ti es for ma king mu sic are de scri bed, the aspects 
of mu si cal in ter pre ta tion are com men ted on, and the fe a tu res of tra di ti ons of vo cal and 
in stru men tal mu si cal prac ti ces from dif fe rent re gi ons are analysed. 

The col lec ted so u r ces ha ve been analysed and as ses sed with re spect to the ir con-
tents and the aut hors’ at ti tu des, and the de li be ra tion of the hypot he ses po sed he re is 
com pli ant with the in spec tion of the re le vant stu di es from the re alms of ge ne ral and 
cul tu ral hi sto ri es, hi sto ri es of li te ra tu re and li te rary cri ti cism, mu sic hi story, cul tu ral 
an thro po logy and art hi story. Due to the na tu re of the so u r ces, the se te sti mo ni es usu ally 
po int to an in di vi du a li sed, par tial per spec ti ve, of ten sub or di na ted to the fun ction and 
type of text, the po e tics of cer tain aut hors and the con cepts of spe ci fic me mo irs. The 
“le vel of do cu men ta rity” of the me mo i re so u r ces is di scus sed se pa ra tely, as well as the 
de pen den ce of the types of wri tings abo ut mu sic on the na tu re of the gen res of do cu men-
tary pro se. 

Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ
Бе о град
na ta sa mar ja no vic4@gmail.com





О Ц Е Н Е  И  П Р И К А З И

UDC 787.4.071.1(497.11)”18/19”:929(049.32)
UDC 787.4:071.1(497.6-11)”18/19”:929(049.32)

UDC 821.163.41-1.09:398(049.32)

ГУ СЛА РИ У ИСТО РИЈ СКОЈ, ДРУ ШТВЕ НОЈ И  
(АУ ТО)ПО Е ТИЧ КОЈ ПЕР СПЕК ТИ ВИ

(Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић. Фи гу ра гу сла ра. Хе ро и зи ра на би о гра фи ја  
и не ви дљи ва тра ди ци ја. Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност,  

2017, 331 стр.)

И са свим по вр шан по глед на ову књи гу (ко ји се ни ка ко не пре по ру чу-
је чи та о ци ма) от кри ва осми шље но и си сте ма тич но ба вље ње те мом, а па жљи-
ви јим чи та њем от кри ва ју се мно ге до бре од ли ке ове књи ге. Сто га има раз-
ло га да се иде ре дом ко ји је ус по ста ви ла Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић. 

По у здан и све о бу хва тан увид у прет ход на ис тра жи ва ња еп ских пе ва ча 
(од по сред них по ме на у XII ве ку до за пи си ва ња и из у ча ва ња на ма са вре ме-
них) ау тор ка је раз вр ста ла у три прав ца (те рен ска ис тра жи ва ња, ре кон струк-
ци ја исто ри о граф ских по да та ка о но си о ци ма усме не тра ди ци је, из у ча ва ње 
по е ти ка и ин ди ви ду ал них стил ских обе леж ја), срећ но из бе га ва ју ћи хро но-
ло ги ју ра зно ли ких тек сто ва (ко ја би ви ше збу њи ва ла но пред ста вља ла), а 
по ми њу ћи све бит не ау то ре. 

Ука зу ју ћи на про бле ме и до ме те прет ход них фол клор них ис тра жи ва-
ња, Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић де фи ни ше свој при ступ:

У овој сту ди ји еп ски пе вач – гу слар би ће осмо трен из не што дру-
га чи јег угла. Тра га ће се за од го во ром на пи та ња на ко ји се на чин и због 
че га око пе ва ча – гу сла ра фор ми ра ју раз ли чи ти ти по ви на ра ти ва, ка кве 
су струк тур не и се ман тич ке ка рак те ри сти ке та квих са др жа ја, ка кав је 
њи хов сим бо лич ки зна чај и по тен ци јал, те ко јим се ме ха ни зми ма фи-
гу ра еп ског пе ва ча – гу сла ра об ли ку је и по зи ци о ни ра као сим бо лич ка 
фи гу ра ко лек тив них пам ће ња и на ци о нал не кул тур не исто ри је. 

Обим на гра ђа за ову књи гу по ти че из ви ше из во ра: прет ход ни ра до ви, 
пу бли ка ци је, ау дио за пи си, па за тим ма те ри јал са те рен ских ис тра жи ва ња, 
ме ђу њи ма они ко је је спро во ди ла Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић, у окви ри ма 
про је ка та Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ и де лом са мо стал но. У из у ча ва-
њи ма усме не епи ке спој по зна ва ла ца исто ри је и те о ри је фол кло ра, с јед не 
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стра не, и те рен ских ис тра жи ва ча, са дру ге, рет ка је по ја ва, по себ но он да 
ка да ре зул ти ра ве ли ком сту ди јом. У књи зи Фи гу ра гу сла ра. Хе ро и зи ра на 
би о гра фи ја и не ви дљи ва тра ди ци ја по ка зу ју се пред но сти ова квог мул ти-
ди сци пли нар ног при сту па у из у ча ва њу ди ја хро ниј ске рав ни, по е ти ке гу слар-
ских пе са ма и дру штве не по зи ци је гу сла ра.

По гла вље Хе ро и за ци ја гу слар ске би о гра фи је по све ће но је ис пи ти ва њу 
на ра ти ва о би о гра фи ја ма еп ских пе ва ча „у окви ри ма офи ци јал не на ци о нал не 
кул тур не тра ди ци је, у рав ни фун ди ра ју ћег на ра ти ва ин сти ту ци о на ли зо ва не 
тра ди ци је и, нај по сле у до ме ну ло кал не (хер це го вач ке) усме не исто ри је“. За-
по чи ње, на рав но, Фи ли пом Ви шњи ћем (нај по зна ти јим, па ра диг ма тич ним у 
мно гом по гле ду), а про цес хе ро и за ци је овог пе ва ча ис тра жу је се од пр вог по-
ме на Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вих са вре ме ни ка до ре цеп ци ја и ин тер пре та ци ја у 
XX ве ку. Ву ко ва би о гра фи ја (уз по дат ке ко је је при ку пио Лу ки јан Му шиц ки) 
де ло ва ла је са мо по сред но на про цес хе ро и за ци је, из два ја њем из тра ди ци је 
јед ног пе ва ча. При ку пља ње по да та ка, ко је је усле ди ло тра гом би о гра фи је сле-
пог гу сла ра у ме сти ма ње го вог бо рав ка и анег до та на ста лих сре ди ном и у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка. усред сре ђе но је на по ре кло, сле пи ло и уче шће у 
Пр вом срп ском устан ку. У на ра ти ви ма о узро ци ма сле пи ла (на су прот Ву ко-
вом ре ал ном све до че њу о бо ги ња ма при ча се да су га осле пе ли Тур ци) и о 
уче шћу у Устан ку (збиљ ско и сим бо лич ко по ве зи ва ње са ни зом исто риј ских 
лич но сти не са мо као пе ва ча но и у уло зи са вет ни ка и ју на ка) ја сно се уо ча ва 
хе ро и за ци ја ли ка Фи ли па Ви шњи ћа. За не ма ру је се у тим на ра ти ви ма ње гов 
жи вот пу ту ју ћег пе ва ча и ста рост – нај ма ње под ло жни хе ро и за ци ји. 

Ис тра жен је, за тим, сим бо лич ки по тен ци јал гу сла ра (и Фи ли па Ви шњи-
ћа) и гу са ла она ко ка ко се пред ста вља ју у ли те рар ним и ли ков ним де ли ма, 
од по ме на у XVI II до кра ја XIX ве ка, све до ко ме мо ра тив не прак се у на шем 
ве ку. По зна ва ње из во ра из овог до ме на им пре сив но је, а за кљу чак уте ме љен 
ука зи ва њем на дру штве не и кул тур не при ли ке:

Фи гу ра гу сла ра као на ци о нал ног бар да би ва у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка ко нач но фор ми ра на и уве де на у до мен офи ци јел не кул ту ре, укљу-
чу ју ћи се и у дис курс о „бу ђе њу на ци о нал не све сти“ у кон тек сту ра да 
на фор ми ра њу са мо стал не на ци о нал не др жа ве и иде ја Омла дин ског 
по кре та, ин кор по ри ра ју ћи се по том и у стру ја ња обе ле же на иде о ло ги јом 
ју жно сло вен ског за јед ни штва... Ре флек ту ју ћи и исто риј ско-по ли тич ке 
окол но сти и со ци о кул тур ну кли му, ре ли зо ва ће се од ро ман ти чар ског 
оду ше вље ња, до сти ша ног на ци о нал ног па то са са еле гич ним при зву ком.

Па ра диг ма гу сла ра у оформ ље њу ин сти ту ци о на ли зо ва ног ко лек тив ног 
пам ће ња у пр вој по ло ви ни XX ве ка у ис тра жи ва њу Сми ља не Ђор ђе вић 
Бе лић пред ста вље на је ли ком Пе тра Пе ру но ви ћа Пе ру на, пе ва ча чи ја је био-
гра фи ја бит но раз ли чи та од Ви шњи ће ве, а на ра ти ви о ње му, по сре до ва ни 
лич ним ис ка зи ма и се ћа њи ма са вре ме ни ка, от кри ва ју ре лик те на сто ја ња 
да се ус по ста ви „но ви Ви шњић“. Очи ту је се то у на ра ти ви ма о по ре клу и 
пре де сти на ци ји пе ва ча, са кра ли за ци ји гу са ла, ау то пре зен та ци ји у сти хо-
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ви ма и у Спо ме ни ци срп ског гу сла ра (опи си на сту па, се ћа ња, из ја ве за хвал-
но сти), па за тим у ис ти ца њу по ве за но сти са зна чај ним су вре ме ни ци ма и 
уло ге у рат ним зби ва њи ма (Пр ви и Дру ги бал кан ски, Пр ви свет ски рат). 
„Пе ру но ви ће ва ли ми нал на по зи ци ја от кри ва се на два пла на“: до ба бал кан-
ских и Пр вог свет ског ра та ко је се до жи вља ва као хе рој ско, и де ло ва ње у 
вре ме ну ко је се не до жи вља ва као хе рој ско. За кључ ни став по ко ме: „За раз-
ли ку од сим бо лич ке фи гу ре Фи ли па Ви шњи ћа, фи гу ра Пе тра Пе ру но ви ћа 
Пе ру на ни је ушла у до мен на ци о нал ног (или над на ци о нал ног) кул тур ног 
пам ће ња“ до ку мен то ван је ука зи ва њем на про ме не иден ти тет ског мо де ла 
ко ји је пре у зе ла за јед ни ца пам ће ња и до ко јих је до шло ства ра њем но ве 
др жа ве ФНРЈ.

Тре ћи тип ко лек тив ног пам ће ња, онај ко ји пред ста вља део ло кал не тра-
ди ци је, ис тра жен је на при ме ру хер це го вач ког гу сла ра Или је Ву ко ви ћа, ко ји 
је на сту пао из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та. У усме ним при ча њи ма о 
ње го вом жи во ту уо ча ва ју се не ки од мо ти ва хе ро и зи ра не гу слар ске би о гра-
фи је (по ве за ност са моћ ном лич но шћу – кра љем, по бе да на так ми че њу гу-
сла ра, ви до ви тост, ју нач ка смрт).

По гла вље Фо клор и текст со ци јал не уло ге по све ће но је ис тра жи ва њу 
по зи ци је еп ског пе ва ча – гу сла ра са дру гог ста но ви шта, нај пре ис пи ти ва њем 
гра ђе тра ди ци о нал не усме не епи ке и тек сто ва пост фол клор ног еп ског сло ја. 
Ис тра жу ју се ов де ау тор ски (гу слар ски) ко мен та ри у ко ји ма се од сту па од 
глав ног то ка еп ске на ра ци је. Те у знат ној ме ри фор мул ске еле мен те обра ћа ња 
слу ша о ци ма Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић (на осно ву уви да у ли те ра ту ру) на-
зи ва кон тек сту ал ним фор му ла ма. Ин те пре ти ра не су кон тек сту ал не фор му ле 
у ини ци јал ним и фи нал ним по зи ци ја ма и ука за но је на на чин осло вља ва ња 
слу ша ла ца, на идеј ну и по ли тич ку усло вље ност ове вр сте ко му ни ка ци је у 
фор му ла ма бли ским бла го сло ву и здра ви ци, па за тим на по уч не и ша љи ве 
сти хо ве, по не кад са ерот ским ко но та ци ја ма.

По зи ци ја пе ва ча/гу сла ра/ау то ра у пост фол клор ној епи ци раз ли ку је се 
од тра ди ци о нал не уло ге у усме ној епи ци по окол но сти ма и на чи ни ма ре а-
ли за ци је, од ко јих Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић на во ди: по сре до ва ње пи са ним 
пу тем; пре но ше ње штам пом, ау дио-сред стви ма, по сред ством елек трон ских 
и ди ги тал них ме ди ја; пу бли ка ко ја је за ау то ра има ги нар на. Ини ци јал не и 
фи нал не кон тек сту ал не фор му ле „у ова квим оства ре њи ма фор ми ра ју илу-
зи ју усме ног обра ћа ња, пру жа ју ћи и про стор за ау тор ско кре и ра ње има ги-
нар не фи гу ре еп ског пе ва ча“. Ана ли зи ра ју се, да ље, спе ци фич но сти у ау-
то и ден ти фи ка ци ји ства ра ла ца, по себ ни ти по ви ин во ка ци је ви ла и гу са ла, 
ко ји са др же и пред ста ве о гу сла ру као но си о цу исто риј ске све сти ко лек ти ва. 
По зи ци ја гу сла ра хро ни ча ра пред ста вље на је у фор му ла ма у ко ји ма се но ви 
(са вре ме ни) до га ђа ји уво де у хе рој ску про шлост. Овом по гла вљу при па да ју 
и ис пи ти ва ње сим бо лич ког по тен ци ја ла гу сла ра и гу са ла.

Са вре ме на те рен ска гра ђа ис тра жи ва на је на ни воу при пе ва (кон тек-
сту ал них фор му ла) као ме та тек ста тра ди ци је и у фол кло ри зо ва ном кон тек сту 
(у раз ли чи тим ви до ви ма сцен ских ре пре зен та ци ја).
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За вр шно по гла вље књи ге (Из ме ђу офи ци јел не кул ту ре, фол кло ра и 
ин ди ви ду ал них пер цеп ци ја со ци јал не уло ге гу сла ра) по све ће но је ре цеп ци ји 
соп стве не уло ге гу сла ра у са вре ме ној кул ту ри. Гра ђу за овај део књи ге чи-
не ис ка зи че ти ри гу сла ра ко ји су ода бра ни као па ра диг ма тич ни: хро ни чар 
у ен кла ви (Сло бо дан Гли го ри је вић), хро ни чар са „гра ни це“ (Ми ли во је Ши-
по вац, ис точ на Хер це го ви на), гу слар ка (Ра дој ка Мо ји ће вић), гу сле и су срет 
кул ту ра (Та ди ја Ву ко вић). Пи са ње о сва ком од ових пе ва ча при ла го ђе но је 
њи хо вим раз ли ка ма (жи во то пи са, ме ста бо рав ка, на чи на и окол но сти из во-
ђе ња, ре пер то а ра), али се у ис тра жи вач ком по ступ ку уо ча ва ју и не ке кон стан-
те, нео п ход не за си сте ма тич ну пред ста ву: опис те рен ских ис тра жи ва ња 
(праг ма ти чан и за сно ван на те о риј ским по став ка ма, по не кад са лич ним до-
жи вља јем), акри бич но на во ђе ње из во ра, би о гра фи је гу сла ра, ме ста бо рав ка 
и окол но сти у њи ма, кон текст из во ђе ња, по зи ци о ни ра ње у тра ди ци ји, ре пер-
то ар. Пре све га, Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић ис тра жу је ау то ре цеп ци ју гу сла-
ра – пе ва ча, она ко се она иш чи та ва из во ђе них раз го во ра, кон тек сту ал них 
фор му ла и ство ре них/из во ђе них пе са ма. Гра ђа је ов де обим ни је на во ђе на, 
што је и ра зу мљи во, јер је ве ћим де лом не при сту пач на. У том сми слу овај део 
књи ге вр ло је ин фор ма ти ван, по себ но за оне ко ји ма се гу сла ње за вр ша ва са 
Ву ко вим пе ва чи ма.

Књи га Фи гу ра гу сла ра. Хе ро и зи ра на би о гра фи ја и не ви дљи ва тра ди ци ја 
у ду гој исто ри ји фол клор них ис тра жи ва ња еп ских пе ва ча по мно гим сво јим 
од ли ка ма пред ста вља са свим је дин ствен по ду хват, пре све га, по ис тра жи-
ва њу ко је об у хва та ве ли ки вре мен ски ра спон, по до след ном оства ри ва њу 
иза бра ног при сту па („пе вач – гу слар по сма тран је као еле мент сим бо лич ког 
ка пи та ла раз ли чи тих ме мо ри ја за јед ни ца“), по сва ко вр сним и по у зда ним 
зна њи ма (ли те ра ту ре, исто ри је, дру штве них окол но сти, по е ти ке усме ног ства-
ра ња, те рен ских ис тра жи ва ња). Скром на ау тор ка ка же на кра ју сво је књи ге:

Оту да ће и ова сту ди ја, ма ко ли ко ње на ре цеп ци ја би ла не из ве сна, 
за си гур но у из ве сној ме ри би ти укљу че на у про цес кон стру и са ња пред-
ста ве о тра ди ци ји, у ком год кљу чу ту тра ди ци ју де фи ни са ли.

Скеп са Сми ља не Ђор ђе вић Бе лић мо гла би се про ши ри ти на све озбиљ не, 
на ши ро ким зна њи ма за сно ва не ис тра жи вач ке ра до ве. као што је и Фи гу ра 
гу сла ра. Хе ро и зи ра на би о гра фи ја и не ви дљи ва тра ди ци ја. До бро би би ло кад 
би ова књи га има ла ши ри круг чи та ла ца (и оних ван про фе си о нал не за јед ни це) 
јер је устук про тив рас про стра ње них, и по зи тив них (хи пер бо ли за ци ја зна-
ча ја без по зна ва ња) и не га тив них (иро ниј ски дис курс без исто риј ске дис тан-
це) сте ре о ти па о гу сла ма и гу сла ри ма.

Др Maри ja Н. Клeут
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

kle ut maj@g mail.com 
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ВО ДИЧ КРОЗ ЕП СКЕ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈЕ  
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ

(Гла вит ју нак и оста ла го спо да. Л. Де лић, М. Де те лић, Љ. Пе ши кан  
Љу шта но вић. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2017, 440 стр.)

Нај по зна ти је ју жно сло вен ске еп ске пе сме, про пу ште не кроз мно го стра ну 
ана ли тич ку при зму Мир ја не Де те лић, Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић и Ли ди је 
Де лић, оку пи ле су се у збор ни ку Гла вит ју нак и оста ла го спо да, у из да њу За во да 
за уџ бе ни ке. Збо р ник ни је про ста су ма на су мич но ана ли зи ра них пе са ма. Ау тор ке 
су ода бра ле нај бо ље пред став ни ке по је ди них кру го ва пе са ма, кроз чи ју су ин тер-
пре та ци ју са гле да ле ши ри еп ски опус и по е ти ку гла со ви тих Ву ко вих пе ва ча.

Глав ни, обим ни ји део збор ни ка, об у хва та се дам на ест сту ди ја, ко је пратe Ву-
ков хро но ло шки прин цип кон ци пи ра ња, те та ко зби р ка от по чи ње ис тра жи ва њем 
пе са ма на ме ђи, у ко ји ма је еп ски сти ли зо ван ре ли ги о зно-мо ра ли стич ки идеј ни 
им пулс оде вен у по ро дич но-но ве ли стич ко ру хо. Пе сме о ве ли ком гре ху, као што 
је че до мор ство, не по што ва ње ро ди те ља, пре ва ра ку ма, ро до сквр ну ће, Мир ја на 
Де те лић ана ли зи ра са со ци о ре ли гиј ског ста но ви шта ту ма че ња бо жан ске епи фа-
ни је кроз чу да, ко ја се у еп ским об ра да ма пре по зна ју као три оп шта ме ста: ни ца ње 
цр кве на ме сту стра да ња пра вед ни ка, про па да ње гре шни ка у зе мљу или во ду, и 
зе мљи но не при хва та ње ње го вих ко сти ју. Од го не та ње се ман ти ке отво ре ног и за-
тво ре ног про сто ра у пе сма ма о уби ству соп стве ног де те та и оп ту жи ва њу за о ве 
(си жеи о гре шној Па вло ви ци), ком би но ва но с пси хо ло шким ту ма че њем ли ко ва и 
со ци о кул ту ро ло шким при сту пом, ука за ло је на ам би ва лент ну по зи ци ју же не, ту-
ђи на, стран ца, у па три јар хал ној по ро ди ци, и ан та го ни зам ко ји је до нео пре ла зак 
с ен до га ми је на ег зо га ми ју.

Упо ред на ана ли за Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић две ју пе са ма о тро ше њу 
не ма њић ког бла га на број не за ду жби не, јед на сле пе Сте па ни је, а дру га Фи ли па 
Ви шњи ћа, по ка за ла је два кон цеп та по и ма ња за ду жби нар ства и по ет ског пам ће ња 
ро до на чел ни ка Не ма њи ћа. По ре ђе ње је зи ка, сти ла, то на ка зи ва ња, ком по зи ци о ног 
устрој ства, ли ка Све тог Са ве и ау тор ског уде ла сва ког пе ва ча, от кри ло је два па-
ра лел на, а ипак про жи ма ју ћа, ре флек са кул тур не и исто риј ске тра ди ци је у на шој 
епи ци. На јед ној стра ни је ду хов но-ре ли ги о зна, жен ска и ви ше лир ска ви зи ја сле пе 
пе ва чи це, ко јом се ус по ста вља зе маљ ско-не бе ска вер ти ка ла за све тач ко уз ди за ње 
Не ма њи ћа и Са ве ме ђу њи ма, као бу ду ћег хри шћан ског све ти те ља, а на дру гој је 
про фа ни, др жав нич ки, рат нич ки, му шки и еп ски код пе ва ча устан ка, ко ји на гла-
ша ва уло гу Нем њи ћа у из град њи срп ске ца ре ви не и Са ве као во ђе, др жав ни ка и 
цар ског си на.

Пе сма о же нид би кра ља Ву ка ши на по слу жи ла је Ли ди ји Де лић као од ли чан 
пред ло жак за де ши фро ва ње ме ха ни зма по ет ског уоб ли че ња исто риј ског до га ђа ја, 
по сте пе ну тран сфор ма ци ју ре ал них фа ка та и њи хо во са о бра жа ва ње по сто је ћим 
еп ским си жеј ним обра сци ма. Исто ри о граф ско по сма тра ње до пу ње но је струк ту-
рал но-ти по ло шким ма пи ра њем нај ви дљи ви јих та ча ка ево лу ци о ног лу ка ко ји во ди 
од по чет ног исто риј ског им пул са и по ги би је чу ве ног хај ду ка, вој во де Мом чи ла, 
до по зна те еп ске вер зи је Сто ја на хај ду ка. Утвр ђи ва ње тач них раз ло га за ме не ре-
ал них окол но сти (по ги би ја ис под гра да – си же ом о из да ји же не), по том пу те ва 
пре но са мо ти ва са јед не лич но сти на дру гу (са Јо ва на Кан та ку зе на на кра ља Ву ка-
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ши на), као и по во да из ме на ге о граф ских по је ди но сти (пре но ше ње ме ста до га ђа ња 
на за пад, из Пе ри те ри о на у Пир ли тор), ујед но је пу то каз за су срет исто ри је и пе сме 
и осве тља ва ње ме то до ло ги је на стан ка усме не тво ре ви не.

Ана ли за пе сме Зи да ње Ска дра су прот ста вља се да на шњим мо дер ним школ-
ским ин тер пре та ци ја ма ко је овај си же ис ти чу као при мер окрут но сти и ва р вар ства. 
Уме сто то га, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић пред ла же при ступ ко ји укљу чу је 
пе да го шку ви зу ру и увод но упо зна ва ње чи та ла ца са ар ха ич ним ве ро ва њи ма и 
тра ди ци о нал ним кон цеп ти ма жр тве у раз ли чи тим епо ха ма и кул ту ра ма, а по том 
се осла ња на има нент ни ме тод ко ји под лу пу ста вља је зик, стил, ри там, зву ков ни 
слој, лек си ку, се ман ти ку, ли ко ве и ком по зи ци о но устрој ство. Уо ча ва да је на свим 
овим рав ни ма на сна зи прин цип по на вља ња, ко ји ја сно обе ле жа ва од но се ме ђу 
ли ко ви ма, сва ки кљу чан до га ђај у пе сми и скри ве на зна че ња и ко ји је од го во ран за 
тра ги чан, ба ла ди чан тон. При ме њен на раз ли чи тим ни во и ма, као стил ско-из ра жај-
но сред ство, уо би ча је на еп ска на ра тив на тех ни ка или ком по зи ци о но-струк тур ни 
обра зац, пот цр та ва основ но свој ство фол клор них жа нр о ва, а то је фор му ла тив ност.

Си жеи о ју нач кој же нид би с пре пре ка ма, а ме ђу њи ма Же нид ба Ду ша но ва, 
као нај це ло ви ти ји и нај бо љи пред став ник овог си жеј ног обра сца, би ли су иде ал но 
по ла зи ште Мир ја ни Де те лић за про у ча ва ње од но са из ме ђу фол кло р не свад бе и 
еп ске пе сме, тј. ствар но сног мо де ла и књи жев ног тек ста ко ји на осно ву ње га на ста је. 
Се ми о тич ко ди мен зи о ни ра ње над ре ђе них и под ре ђе них, ре ал них и умет нич ких 
све то ва омо гу ће но је па жљи вим са ме ра ва њем са о бра зно сти и од сту па ња ет но ло шке 
и усме но по ет ске гра ђе. Ис по ста ви ло се да је еп ска пе сма о же нид би с пре пре ка ма 
тре ће сте пе ни мо дел, мо дел ви шег ре да у од но су на Лот ма но ву дру го сте пе ну кон-
цеп ци ју ре ла ци је ствар но сти и тек ста, с об зи ром на то да из ра ста на свад бе ном ри-
ту ал но-ма гиј ском пред ло шку, ко ји је и сам мо дел јед ног об ли ка кул тур ног по на ша ња. 
Кроз са гле да ва ње су пр от но сти бли зу – да ле ко, свој – туђ, ујак – се стрић, пле мић 
– чо ба нин, од но са на ко ји ма се те ме ље ти по ло шке ва ри јан те же нид бе ног мо де ла, 
по ка за но је ка ко епи ка чу ва се ћа ње на дав ну об ред но-ре ли гиј ску прак су, али се 
исто вре ме но од ње и одва ја јер дру га чи је мо де лу је са крал ни и про фа ни про стор, 
ње го ве гра ни це и функ ци је ини ци ја на та – же ни ка и не ве сте.

Го то во цео еп ски опус Стар ца Ми ли је, три од че ти ри пе сме, ушао је у из бор 
за ана ли зу. Та ко је нео бич на, ин ва ри јант на пе сма о гор дој Ро си ко ја од би ја тро ји цу 
про са ца, чу ве них срп ских ју на ка, под врг ну та де таљ ном струк тур но-ти по ло шком 
упо ре ђи ва њу с обра сци ма бли ских мо де ла, мо гу ћих пред ло жа ка, ка кви су из бор 
из ме ђу ви ше про са ца, су коб ју на ка с џи нов ком, не ре а ли зо ва на бо жан ска свад ба и 
сл. Ре зул тат ис пи ти ва ња Ли ди је Де лић от крио је да су сви ли ко ви, мо тив ски скло-
по ви и ком по зи ци о но-си жеј не се квен це пре у зе ти из еп ске или лир ске тра ди ци је, 
али да је „са мо вољ ни и са мо свој ни“ Ву ков пе вач су че лио и укр стио раз ли чи те 
си сте ме – еп ски и мит ски, ис по ља ва ју ћи ин ди ви ду ал не цр те и осо бе ни та ле нат 
при ме ном мо дер ног про се деа ра за ра ња ју нач ког ко да, кроз иро ни за ци ју еп ског 
све та и тра гич но бо је ње по сту па ка ју на ка. Ова сту ди ја осве тља ва два кључ на пи-
та ња – по твр ђу је осо бе ну по е ти ку Ста р ца Ми ли је и раз ра чу на ва се са по гре шним 
ин тер пре та ци ја ма епи ло га ко је Мар ко во ка жња ва ње де вој ке сво де на бру тал ну 
осве ту пла хо ви тог од би је ног про сца. 

Још је дан при лог по зна ва њу по е ти ке овог нео бич ног Ву ко вог пе ва ча је сте 
ком па ра тив на сту ди ја Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић о пе сми Ба но вић Стра хи ња 
и исто и ме ној Ми хи зо вој дра ми. Па ра лел но по зи ци о ни ра ње ли ко ва, иш чи та ва ње 
струк тур но-се ман тич ких еле ме на та оба де ла и њи хо ва исто риј ско-по ли тич ка, 
со ци јал на и кул ту ро ло шка кон тек сту а ли за ци ја ни су са мо осве тли ли два по е тич ки 
и жан ров ски раз ли чи та оства ре ња, не го су и ви ше стру ко од го во ри ли на дав на шња 
пи та ња од но са исто ри је и по е зи је, усме ног и пи са ног, тра ди ци о нал ног и мо дер ног. 
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Ау тор ка до ка зу је да са вре ме на дра ма, из гра ђе на на те ме љи ма еп ског си жеа или 
кул тур но и сто риј ског пре да ња, ра чу на на ко лек тив ну свест и по зна ва ње ста ре „при-
че“, али да исто вре ме но ре се ман ти зу је на сле ђе но, учи та ва ју ћи у фол клор ни фон 
са вре ме не со ци јал но-пси хо ло шке на но се, те та ко сво ју умет нич ку ак си о ло шку 
по зи ци ју ду гу је упра во ди ја ло гу и кон фрон та ци ји с на род ном ба шти ном.

Чак три сту ди је Ли ди је Де лић у овој збир ци ти чу се по сред но кру га пе са ма 
фор ми ра ног око ли ка Мар ка Кра ље ви ћа, не за о би ла зног у школ ској прак си. Јед на 
је већ по ми ња на ана ли за пе сме о Мар ко вој не у спе шној про сид би се стре Ле ке ка пе-
та на, а дру ге две су ин тер пре та ци је си жеа у ко ји ма се Мар ко су ко бља ва са Ми ном 
од Ко сту ра, од но сно, џи нов ком де вој ком. Ва ри јан та ма пе са ма о осва ја њу Ко сту ра 
и са вла да ва њу нео бич ног ка ме ни тог про тив ни ка при сту пље но је укр шта њем тро-
стру ке ви зу ре – по ет ске, исто риј ске и ми то ло шке. Број не тач ке пре се ка ова три 
си сте ма от кри ле су да у овој пе сми по сто ји ши рок про стор у ко јем су се пре кло пи-
ле исто риј ске окол но сти, тра ди ци о нал не пред ста ве и на ра тив не ма три це, при че му 
пре и мућ ство еп ског пла на, ко ји по тен ци ра ју нач ку по твр ду ста ту са, ни је до ве де но 
у пи та ње. Ати пич ни про се деи, не у о би ча је не си жеј не се квен це и они струк тур ни 
еле мен ти ко ји од сту па ју од утвр ђе них схе ма би ли су пу то каз за де ши фро ва ње ло ги-
ке из ме на, при бли жног вре ме на тих тран сфо р ма ци ја и по во да њи хо вог укљу чи ва ња 
у за вр шни еп ски обра зац. 

Су коб ју на ка с џи нов ком у ју жно сло вен ској епи ци ис пра ћен је пре гле дом 
ва ри ја на та пре те жно из бу гар ско-ма ке дон ског еп ског аре а ла. Ис пи ти ва ње ге не зе 
мо де ла по шло је од ар ха ич не ма три це о не стан ку пр во бит ног на ро да ги га на та и 
жа нр ов ских узу са ко ји су об ли ко ва ли ње но ди хо том но уоб ли ча ва ње у пре да њу и 
епи ци. Пе сма је ап стра хо ва ла древ ну вла дар ку испо ли на – Цр ну кра љи цу, сли ка-
ју ћи је као хтон ско-со лар но би ће, де вој ку рат ни цу, џи нов ског ра ста и огром не 
сна ге, а еп ска ло ги ка на да ље је на ме сто ње ног про тив ни ка по ста ви ла ју на ке слич-
ног по ре кла, ста са и сна ге. Ла нац се по том про тег нуо и на при вла че ње слич них 
си жеј них обра за ца, ко ји су се на да ље опет ве за ли за ти пич не ју на ке или по зна та 
име на. Та ко је струк тур но-ге не а ло шки ме тод ана ли зе пе са ма о су ко бу с џи нов ком 
мар ки рао основ ни гра див ни прин цип еп ског раз у ђи ва ња, ко ји је од го во ран за по-
ја ву број них ина чи ца, а то је ана ло шко улан ча ва ње ли ко ва и си жеа. 

На слич ном тра гу је Ли ди ја Де лић и ка да осве тља ва пу те ве на стан ка пе са ма 
о су ко бу бо ле сног ју на ка с Ара пи ном. Исто риј ски ме тод тра га ња за по тен ци јал ним 
про то ти пом до пу њен је ис тра жи ва њем ле ген да р но-ми то ло шких ис хо ди шта глав ног 
мо ти ва. Ме ђу соб но са ме ра ва ње уде ла ха ги о граф ског и еп ског жан ра у про це су 
ин тер ак ци је по твр ди ло је не сум њи ву мо ди фи ка ци ју по ет ског обра сца под ути ца-
јем све тач ке би о гра фи је, али и не дво сми сле ну пре власт еп ског жан ра, ко ји је, кад 
је јед ном учвр стио ти пич ну си жеј ну схе му, до зво лио ми ни мал не тран сфор ма ци је 
као што су про стор но из ме шта ње, то по ним ске ал тер на ци је или суп сти ту ци је име на 
про та го ни сте.

Од го не та ње осо бе не по е ти ке Ста р ца Ми ли је за о кру же но је ту ма че њем си жеа 
о же нид би Мак си ма Цр но је ви ћа, из аспек та ет но ло шког са гле да ва ња од сли ка ва ња 
об ред не прак се у еп ској пе сми. По вод тра гич ном раз во ју до га ђа ја Ли ди ја Де лић је 
про на шла у по ступ ку ку му ла тив ног ни за ња огре ше ња о ри ту ал не нор ме и ба шти-
ње не обра сце по на ша ња. Не у ме ре ност, пре ва зи ла же ње тра ди ци јом про пи са них 
ме ра отво ри ли су про стор не ми нов ном стра да њу ју на ка. Ау тор ка уо ча ва бли скост 
ова квог тра гич ког кон цеп та ан тич кој дра ми и исто вре ме но мо дер ност, ви ше ди-
мен зи о нал ност Ми ли ји них ју на ка, ко ји иска чу из еп ског пљо сна тог ша бло на.

Из кру га пе са ма о Ву ку Гр гу ре ви ћу Бран ко ви ћу, Љи ља на Пе ши кан Љу шта-
но вић из дво ји ла је бу гар шти цу о смр ти де спо та Ву ка за пи са ну сре ди ном XVII 
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ве ка у ру ко пи сној књи зи Гун ду ли ће вог Осма на, јер од сту па од тра ди ци јом утвр-
ђе ног зма је ви тог ха би ту са овог ју на ка и од ба цу је и нај ма ње тра го ве чу де сно сти и 
ну ми но зно сти. Кроз кон траст ди морф ног, ог ње ви тог би ћа, об ли ко ва ног ком би но-
ва њем исто риј ских чи ње ни ца и древ них пред ста ва, ка ко је Вук пред ста вљен у 
нај ве ћем бро ју пе са ма, и ре ал ног, људ ског би ћа, исто риј ског де спо та, су пру га, при-
ја те ља и ва за ла, ка ко је при ка зан у овој об ра ди, она гра ди це ло ви ти еп ски лик 
Зма ја Ог ње ног Ву ка. У си жеу о ње го вом по ет ском те ста мен ту, от кри ва пре по зна-
тљи ва на че ла фол клор ног тек ста, али и ин ди ви ду ал не цр те не по зна тог пе ва ча, ко ји 
се уда ља ва од по зна те схе ме пред смрт ног за ве та, ни јан си ра ју ћи је лир ском ис по-
ве шћу тра гич ног ју на ка људ ских ди мен зи ја и ре флек си ма ри ту ал не и фе у дал не 
со ци јал не прак се.

Два на ест пе са ма о Ба ју Пи вља ни ну из Ву ко вих зби р ки и ру ко пи са гра ђа је од 
ко је је по шла Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић у про у ча ва њу по ет ске би о гра фи је 
овог зна ме ни тог ју на ка. Кон тра пункт Ба јо вог ли ка из ва ри јан те о не у спе лој же-
нид би Ри шња ни на Ха џи је због на па да хај ду ка на сва то ве и оста лих пе са ма о дво-
бо ји ма и че то ва њу отво рио је про стор те о риј ском про ми шља њу ка те го ри је еп ског 
ју на ка, ко ја под ра зу ме ва мно го ли кост про тив реч них цр та, са бра них из раз ли чи тих 
по ет ских и жа нр ов ских об ра да. Струк тур но-ти по ло шко ис пи ти ва ње ре ла ци је ју-
на ка и ње му ком па ти бил них си жеј них мо де ла до пу ње но је и тра га њем за пре сеч-
ним тач ка ма исто ри је и по е зи је. На при ме ру Ба јо ве по ет ске би о гра фи је ко ја је из 
ре ал не ап стра хо ва ла са мо еле мен те ком па ти бил не обра сцу хај дуч ке би о гра фи је 
по ка за но је пре и мућ ство ло ги ке жан ра над ути ца јем исто риј ских ре а ли ја.

Ком би на ци јом ми то по ет ске и ком по зи ци о но-струк ту рал не ана ли зе ба ла де 
о же нид би Ми ли ћа Бар јак та ра, Мир ја на Де те лић раш чи та ва ло ги ку на ста ја ња 
усме не пе сме ко ја ап сор бу је раз ли чи те ван тек стов не еле мен те. Осла ња ју ћи се на 
ко лек тив не пред ста ве тра ди ци о нал не кул ту ре, ко је мо гу би ти по хра ње не и у дру-
гим фол клор ним жан ро ви ма, епи ка гра ди свој сло же ни свет зна че ња, ко ји ни кад 
ни је ис кљу чи во еп ски.  Сло же ност се очи ту је и кроз ви ше ди мен зи о нал ну при ме-
ну прин ци па па ра ле ли зма, на свим ни во и ма струк ту ре, од је зич ких, пре ко ком по-
зи ци о них, до се ман тич ких. Из над све га сто ји на че ло фор му ла тив но сти и еп ска 
фор му ла у ко јој ау тор ка пре по зна је чво ри ште зна че ња и тач ку пре се ца ња ди хо-
том них све то ва.

Пе сми ко ја је на шој на род ној по е зи ји отво ри ла вра та европ ске уче не пу бли ке, 
чу ве ној Жа ло сној пје сан ци пле ме ни те Аса на ги ни це, по све ће не су две сту ди је Ли-
ди је Де лић. Она су ми ра књи жев но и сто риј ска тра га ња за по ре клом Фор ти со вог 
за пи са и раз ра чу на ва се са ве ков ним на ци о нал ним сво ја та њи ма ове ба ла де. Под-
се ћа на гре шку про јек то ва ња са вре ме них кул тур но-по ли тич ких мо де ла на усме но 
ствра ла штво, ко је су штин ски не по зна је оштра на ци о нал на, по ли тич ка и кон фе-
си о нал на оме ђе ња. Ис пи ту је ре цеп ци ју Фо р ти со ве ва ри јан те и по твр ђу је по врат ни 
ути цај штам па не зби р ке на усме ни ме диј. Упо ре ђу ју ћи ову ва ри јан ту са по то њим 
за пи си ма, за кљу чу је да је упра во она би ла ко нач на, крај ња об ра да и от клон од 
тра ди ци о нал не схе ме ка мо дер ни јем, ур ба ни јем сен зи би ли те ту, ко ји је пре по зна-
ла та да шња Евро па. По пу лар ност Ха сан ги ни це ау тор ка ту ма чи упра во до бр ом 
ре цеп ци јом у сре ди ни ко ја је има ла дру га чи ји сен зи би ли тет од оне у ко јој је пе сма 
по ни кла, а где за пра во и не би би ла при хва ће на као вр хун ска об ра да због не по-
што ва ња узу са есте ти ке исто вет но сти, ва же ће у тра ди ци о нал ној кул ту ри, ко ја 
под ра зу ме ва до след не обра сце лир ских и еп ских мо де ла и санк ци о ни ше уда ља ва-
ње од фол кло р них ма три ца.

По е ти ку уста нич ке епи ке и ње ног нај бо љег тво р ца са жи ма ана ли за пе сме 
Кнез Иван Кне же вић Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић. Ин тер пре та ци ја за сно ва на 
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пре вас ход но на ту ма че њу по сту па ка про та го ни сте у кон тек сту ре ал них дру штве-
но-исто риј ских зби ва ња и из аспек та хе рој ске и си жеј не ти по ло ги је жан ра, те о риј ски 
је уоб ли чи ла лик пле ме ни тог ју на ка ати пич не хра бро сти, у исто та ко нео бич ном 
спо ју усме не хро ни ке и ха ги о гра фи је. На слич ном двој ству те ме љи се и по ет ска 
кон цеп ци ја Фи ли па Ви шњи ћа, пе ва ча устан ка. Ау тор ка при ме ћу је да он пре о бли-
ку је је зич ке обра сце и фор му ле, дру га чи је мо де лу је ли ко ве, али да у ње го вом но вом, 
мо дер ни јем ви ђе њу све та има про сто ра и за на сле ђе не пра сли ке.

Дру га, знат но ма ња це ли на збор ни ка, али не и ма ње ва жна, син те за је и за-
јед нич ки пре сек прет ход них ана ли за. Ис тра жи ва ње не ко ли ко осо бе них мо тив ских 
скло по ва да ло је увид у ши ри кон цепт еп ског жан ра. 

Мо тив гро ба у на род ној по е зи ји, пред мет ин те ре со ва ња Љи ља не Пе ши кан 
Љу шта но вић, нео дво јив од об ред ног и ма гиј ско-ре ли гиј ског кон тек ста, зах те вао 
је ан тро по ло шко осве тља ва ње по ет ске гра ђе и раз гр та ње сло је ва зна че ња уско 
по ве за них са древ ним си сте мом ве ро ва ња и ри ту а ла. По ет ска сли ка оног све та да-
на шњем чи та о цу је за тво ре на и хе р ме тич на, по го то во што је у сва ком жан ру дру-
га чи је ко ди ра на. Сло же на сим бо ли ка са хра не, ру же, др ве та, ка ме на, во де и рад њи 
ве за них за обе ле жа ва ње гро ба ре флек ту је ам би ва лен тан од нос жи вих пре ма мр тви-
ма, ко ји се до жи вља ва ју као пре ци за штит ни ци и опа сна оно стра на би ћа. Ау тор ка 
на гла ша ва ко ли ко је сна жно усме на по е зи ја аси ми ло ва ла култ мр твих и ну ди кљу-
че ве за раз у ме ва ње сим бо лич ких по ет ских пред ста ва. 

Сим бо ли ку зе ле не ја бу ке у еп ским пе сма ма Мир ја на Де те лић раз ма тра из 
ши рег аспек та ути ца ја тра ди ци о нал не кул ту ре. Виш езначнoст ар ха ич них пред-
ста ва о ја бу ци и зе ле ној бо ји, као по себ ним кул тур ним ко до ви ма, ис пи ту је из угла 
се ми о ти ке и ан тро по ло шке лин гви сти ке, а по том пра ти њи хов уплив у усме не тво-
ре ви не, с по себ ним ак цен том на епи ку. Под вла чи уни вер зал но свој ство фол клор-
ног тек ста да из ши рег тра ди циј ског окви ра ап стра ху је са мо по је ди не еле мен те, у 
скла ду са ло ги ком соп стве ног жан ра. По ет ско уоб ли че ње под ра зу ме ва и из ве сну 
на до град њу, па се та ко се ман ти ка усво је них са др жа ја ме ња, усло жња ва. Зе ле на 
ја бу ка у еп ској по зи ји та ко осим оп ште ам би ва лент не сим бо ли ке ви та ли зма и смр ти, 
по при ма и ис кљу чи во еп ску сим бо ли ку и ко но ти ра као не при ја тељ ска гла ва, стра-
да ње мла дог чо ве ка или прак са сла ња по здра ва.

Тра га ње Ли ди је Де лић за по ре клом и дис пер зи јом мо ти ва опа сно сти де во јач ких 
очи ју мар ки ра ло је нај зна чај ни је тач ке пре се ца ња ми то ло шке, об ред не и усме но-
по ет ске рав ни, на ко ји ма су се ко смо ло шке пред ста ве о плод но сти, тј. пе ри о дич ном 
об на вља њу при ро де, и се ћа ње на ма гиј ске ин верз не за штит не рад ње ма те ри ја ли-
зо ва ли кроз еп ску фор му лу кле тве де во јач ких очи ју. Она је пак ука за ла на ди ја лог 
из ме ђу на о ко уда ље них си жеа о му че њу хај ду ка и спа са ва њу ро бља и от кри ла 
на чи не пре но са и тран сфор ма ци је мо ти ва и ин тер ак ци је си жеа.

За вр шна сту ди ја, ко ју пот пи су ју све три ау тор ке, ба ви се пи та њем ау тен тич-
но сти еп ске пе сме из угла по е тич ке кон зи стент но сти. Ту ма че ћи за пис из ру ко пи сне 
зби р ке Јо ва на Срећ ко ви ћа с кра ја XIX ве ка о ту жним сва то ви ма, сво је вр сним ми-
нус-по ступ ком по ка за но је шта све јед на пе сма не ма, а шта би тре ба ло да има да не 
би до ве ла у пи та ње сво је усме но по ре кло и при пад ност тра ди ци о нал ној кул ту ри. 
Пот цр та но је ва жно струк тур но на че ло о кон гру ен ци ји фор му ле и си жеа, од но сно 
о ком па ти бил но сти сег ме на та ко ји се улан ча ва ју у на ра тив ни ток. Не ус кла ђе не се-
квен це ни су са мо про ка за ле још јед ну „ла жну на род ну пе сму“, не го су и по твр ди ле 
за ме ну еп ског по гле да на свет но вим ти пом осе ћај но сти. При ме ри ко ји су по слу жи-
ли као кон тра пункт пе сми о не срећ ним сва то ви ма, на ла зе се у прет ход ним сту ди-
ја ма, те та ко ово свод но ис тра жи ва ње су штин ски за о кру жу је књи гу. 

А она је мно го ви ше од збор ни ка ин тер пре та ци ја по је ди них пе са ма. Сва ка 
од њих би ла је по чет ни им пулс у тра га њу за ге не зом, струк ту ром и по е тич ким 
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за ко ни то сти ма еп ског жан ра. По твр ди ло се да је епи ка нео дво ји ви сег мент тра ди-
ци о нал не кул ту ре, јер не пре ста но ко му ни ци ра с ми то ло шким и ре ли гиј ским пред-
ста ва ма, сфе ром ма ги је, ри ту а ла и ре ал них зби ва ња. За то је ана ли за сва ке по ет ске 
об ра де зах те ва ла по зна ва ње ши рег фол клор ног кон тек ста и плу ра ли зам ме то да, 
па су ове сту ди је из у зе тан при мер ва ља ног, зна лач ког при сту па усме ним тво ре ви-
на ма. Дво стру ки циљ ко ји су ау тор ке по ста ви ле – ме то дич ки и по е тич ки, ви ше-
стру ко је оства рен. Про у ча ва о ци и по зна ва о ци фол кло ра у овом збор ни ку ће на ћи 
су бли мат зна ња о усме но по ет ском жан ру и на дах ну ти ин те лек ту ал ни под сти цај 
за да ља чи та ња и ис тра жи ва ња, а љу би те љи еп ске по е зи је, на став ни ци, сту ден ти 
и уче ни ци – дра го цен во дич кроз за пре те на зна че ња соп стве не тра ди ци је, ко ја су, 
на жа лост, са вре ме ном чо ве ку све ма гло ви ти ја и да ља. 

Др Да ни је ла Р. Пет ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11000 Бе о град, Ср би ја
pet ko vic.da ni je la@yahoo.com

UDC 821.163.41:929 Šević M. (049.32)

МОЋ БИО ГРАФ СКОГ МЕ ТО ДА

(Зо ри ца Ха џић. О Ми ла ну Ше ви ћу. Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 2017)

Би о граф ски при ступ у на у ци о књи жев но сти у ве ћем де лу два де се тог ве ка 
био је маргинaлизован. За о ку пље ност тек стом и уве ре ње да је књи жев но де ло це-
ло вит, ау то но ман си стем до вео је до иде је Ро ла на Бар та о „смр ти ау то ра“. Из те 
пер спек ти ве, ба вље ње пи шче вим жи во том из гле да ло је као не ка вр ста не бит ног 
ин те ре со ва ња и по зи ти ви стич ког ан хро ни зма. Чи ни нам се да тек по след њих го-
ди на, с ове стра не струк ту ра ли зма и постструк ту ра ли зма, по чи ње, у но вом кљу чу, 
сна жни ја об но ва би о граф ског ме то да у срп ској на у ци о књи жев но сти.

Сва ка ко са вре ме ној об но ви би о гра фи зма, на гло бал ном пла ну, до при не ла су 
ме то до ло шке ори јен та ци је у на у ци о књи жев но сти као што су но ви исто ри зам и 
сту ди је кул ту ре. Ипак, њи хов ути цај, чи ни нам се, у срп ској на у ци о књи жев но сти 
пре је сна жан сиг нал о кра ју пре до ми на ци је од ре ђе них ме то до ло шких ор то док си ја 
не го ли не по сре дан основ но вих би о граф ских из у ча ва ња. Нај зна чај ни је де ло са вре-
ме ног би о гра фи зма код нас је сте књи га Жа не те Ђу кић Пе ри шић Пи сац и при ча, 
Ства ра лач ка би о гра фи ја Иве Ан дри ћа (2012). У ње ној књи зи ба вље ње Ан дри ће вом 
би о гра фи јом по ка зу је се као моћ но сред ство не са мо у кон тек сту а ли за ци ји не го и 
у ин тер пре та ци ји књи жев них тек сто ва.

Би тан до при нос но вом би о гра фи зму у срп ској на у ци о књи жев но сти да је 
сво јим укуп ним ра дом и Зо ри ца Ха џић. Је дан од ре зул та та то га ра да је сте и ње на 
нај но ви ја књи га О Ми ла ну Ше ви ћу. У њој нам ау тор ка де мон стри ра низ спе ци фич-
них мо гућ но сти би о граф ског ме то да не са мо у ин тер пре та ци ји Ше ви ће вог жи во та 
и де ла већ и у ре кон стру и са њу и но вом осве тља ва њу срп ског књи жев ног и кул тур-
ног кон тек сту на кра ју 19. и у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка. 

Слу ти се низ спе ци фич них раз ло га за ау тор ки ну од лу ку да се ба ви би о гра фи-
јом Ми ла на Ше ви ћа. Ше вић се не укла па у уо би ча је ни про фил на ших исто ри ча ра 
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књи жев но сти и на ших књи жев них по сле ни ка. Он је кул тур ни де лат ник нео бич но 
ши ро ких ин те ре со ва ња. Зо ри ца Ха џић опи су је га као „књи жев ног исто ри ча ра, 
кри ти ча ра, пе да го га, про фе со ра уни вер зи те та, књи жев ни ка и пре во ди о ца“. Јо ван 
Ске р лић, у јед ној по ле ми ци, пра ви сли чан ка та лог Ше ви ће вих де лат но сти и ин те-
ре со ва ња и на зи ва га „пе да го гом, ли ри ча рем, пси хо ло гом, пе сни ком, при по ве да чем, 
кри ти ча рем...“. У Скер ли ће вом ка та ло гу има из ве сне иро ни је у же љи да се по ка же 
Ше ви ће ва „све стра на не ком пе тент ност“. Без об зи ра на то, и Скер ли ћев по пис ја сно 
де тек ту је ши рок и ра зно вр стан оп сег Ше ви ће вих ин те ре со ва ња и прег ну ћа, али и 
по ка зу је да, упра во, та ра зно вр сност мо же, на не ки на чин, би ти основ Ше ви ће ве 
мар ги на ли за ци је.

Зо ри ца Ха џић це ли ном сво је књи ге уста је про тив та кве мар ги на ли за ци је. 
Она ука зу је на то да се „у исто ри ји књи жев но сти име Ми ла на Ше ви ћа је два спо-
ми ње“ и сма тра да је „о ње му као пе да го гу ма ло пи са но – као да ниг де ни је оста вио 
тра га сво јим ра дом и про на шао сво је упо ри ште – ни у пе да го ги ји, ни у исто ри ји 
књи жев но сти“. Оту да она по ле ми ше с укуп ним од но сом срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре пре ма де лу Ми ла на Ше ви ћа, до ка зу ју ћи да је рад овог ау то ра на из у ча ва њу 
срп ске књи жев но сти без раз ло жно пот це њен и пре не брег нут. За то је ње на књи га, 
од пр вог свог ре да, усме ре на на пре ком по но ва ње срп ског књи жев ног ка но на и на 
про ме ну Ше ви ће вог ста ту са у ње му. Реч је о не кој вр сти ра фи ни ра ног кри тич ког 
и по ле мич ког ан га жма на ко ји се, у крај њој ин стан ци, по ка зу је као сво је вр сна књи-
жев но и сто риј ска ак си о ло ги ја. Та ак си о ло ги ја би хте ла да по ме ри вред но сно те жи-
ште од књи жев но и сто риј ског де ла, схва ће ног као текст фик си ран у је зи ку, на са му 
де лат ност књи жев ног исто ри ча ра: ње го во пре га ла штво и ње гов ак ти ви зам. Упра-
во, у том ду ху, Зо ри ца Ха џић ис ти че као „ва жан име ни тељ“ и „основ за Ше ви ће во 
ба вље ње исто ри јом срп ске књи жев но сти“ ње го во „на сто ја ње да при ку пи и са чу ва 
до ку мен та, ука же на де та ље, не по зна те ру ко пи се, са чу ва од за бо ра ва се ћа ња о лич-
но сти ма и де ли ма утка ним у исто ри ју срп ске књи жев но сти и кул ту ре“. За то књи га 
Ха џи ће ве је сте по ку шај да се ре кон стру и ше огро ман Ше ви ћев ак ти ви зам на књи-
жев но и сто риј ским по сло ви ма. Ау тор ка же ли да бит но про ши ри сли ку ко ја про из-
ла зи из Ше ви ће вих књи жев но и сто риј ских тек сто ва оним што је он ис тра жи вао, 
от крио, са ку пио, ис пра вио и до пу нио код дру гих. За њу су ва жни Ше ви ће ви књи-
жев но и сто риј ски тек сто ви, али јој је, исто то ли ко, ва жна, а на тре нут ке, мо жда, и 
ва жни ја, она сли ка о Ше ви ћу као књи жев ном исто ри ча ру ко ја проис ти че из ње го вих 
ру ко пи са, пи са ма ко је је пи сао, при мио и са ку пљао, днев ни ка и са ме би о гра фи је.

Зо ри ца Ха џић ко ри сти фак то гра фи ју из жи во та Ми ла на Ше ви ћа на раз ли чи те 
на чи не. Она, у увод ним по гла вљи ма књи ге, сна жно дра ма ти зу је Ше ви ћев ка нон ски 
ста тус, по ка зу ју ћи нај дра стич ни је об ли ке ње го ве ма р ги на ли за ци је. На осно ву ис тра-
жи ва ња у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и раз го во ра са Ше ви ће вим си ном, 
она до ка зу је да су Ше ви ће ву ру ко пи сну за став шти ну, бе ле шке, пи сма, до ку мен та, 
као и пом но при би ра ну би бли о те ку, раз не ли и, по свој при ли ци, ко ри сти ли дру ги 
књи жев ни ци и кул тур ни по сле ни ци, а да при том ни јед ном реч ју ни су спо ми ња ли 
Ми ла на Ше ви ћа. Ни је реч са мо о књи жев но и сто риј ској гра ђи, већ и о Ше ви ће вим 
бе ле шка ма, на ла зи ма, оце на ма, син те тич ким су до ви ма. На слу ћу је се да су у тој 
вр сти при сва ја ња ту ђег уче ство ва ла и по је ди на зна чај на име на срп ске књи жев но-
сти и кул ту ре. Ха џи ће ва ће ре ћи, и кроз књи гу по вре ме но по ка зи ва ти, да је „вре ме 
учи ни ло да се по је ди ни Ше ви ће ви уви ди и за кључ ци да нас под ра зу ме ва ју као го-
то ве исти не, док се ње го во име не спо ми ње“.

Цео овај при ступ не сум њи во је усред сре ђен на ства ра лач ки лик Ми ла на Ше-
ви ћа и за то ау тор ка с ла ко ћом гра ди и на ра тив о Ше ви ће вом жи во ту. Она кроз три 
по гла вља сво је књи ге до след но ис пи су је Ше ви ће ву би о гра фи ју. На по чет ку је при ча 
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о Ше ви ће вом по ре клу и о ње го вој по ро ди ци, али и о но во сад ском гра ђан ском и 
кул тур ном ми љеу у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Ова при ча је, са ма по се би, за ни мљи-
ва, јер нам от кри вао и Ше ви ће ву по ро дич ну дра му, при чу о брач ној не сло зи ро-
ди те ља, про не ве ра ва њу нов ца, оче вом са мо у би ству и мо гу ћем мај чи ном гу бит ку 
имо ви не на коц ки. Све ли чи на уз бу дљив ро ман из но во сад ског гра ђан ског жи во-
та, и та ро ма неск на цр та, иа ко не до ми ни ра це ли ном књи ге, по сле овог свог сна жног 
из бо ја, по ја вљу је се на тре нут ке у це ли ни ру ко пи са, бо је ћи га до по след ње стра не 
јед ном вр стом осо бе не ли те рар но сти.

По гла вље Пут у жи вот до след но је хро но ло шки ис пи са на Ше ви ће ва би о гра-
фи ја: ње го во шко ло ва ње, ства ра лач ки и рад ни век про жет успо ни ма и па до ви ма у 
ка ри је ри, пу то ва ња, ин те ре со ва ња, прег ну ћа, су сре ти, при ја тељ ства и ани мо зи-
те ти, де ла ње и оп ста ја ње у вр тло гу исто ри је, по зни брак... У овом по гла вљу низ 
фи но ода бра них де та ља са би ра се не са мо у сли ку јед не осо бе не ег зи стен ци је у 
срп ској кул ту ри већ, у крај њој ин стан ци, и у при чу о му ко трп но сти људ ског по сто-
ја ња. Кроз при чу о жи во ту Ми ла на Ше ви ћа, Зо ри ца Ха џић је ус пе ла да у мно гим 
цр та ма ре кон стру и ше сли ку срп ског кул тур ног жи во та на кра ју 19. и у пр вим де-
це ни ја ма 20. ве ка.

Као ве шта при по ве да чи ца, ау тор ка, по сле ис пи са не Ше ви ће ве би о гра фи је, 
пра ви лом у вре ме ну и по но во се вра ћа у Ше ви ће ву мла дост. У по гла вљу Да ске 
ко је жи вот зна че – ула зак у свет књи жев но сти, она се ба ви Ше ви ће вом мла да лач-
ком љу ба вљу пре ма по зо ри шту. От кри ва ње го во огле да ње у по зо ри шној кри ти ци, 
ње гов не у спе ли драм ски по ку шај, опи су је ње го во дру же ње у Мин хе ну са про сла-
вље ним срп ским глум цем и ре ди те љем Јо цом Са ви ћем, ко ји је жи вео и ра дио у 
Не мач кој, по знан ство с Иб зе ном и пре во ђе ње Иб зе но ве Но ре на срп ски. 

У не ко ли ко по гла вља, што је цен трал ни део ове књи ге, Зо ри ца Ха џић при-
ка зу је глав на књи жев но и сто риј ска ин те ре со ва ња и прег ну ћа Ми ла на Ше ви ћа. Овај 
део књи ге отво рен је на уз бу дљив на чин при чом о ве ли кој лич ној и књи жев ној не-
тр пе љи во сти из ме ђу Ми ла на Ше ви ћа и Јо ва на Ске р ли ћа. Ау тор ка па жљи во ре кон-
стру и ше то по гра фи ју тог су ко ба. Ка ко по ка зу је, он се за чео још у Пр вој бе о град ској 
гим на зи ји где је Ми лан Ше вић био строг про фе сор, а Јо ван Ске р лић на до буд ни 
ђак. С лич ног су коб се пре нео на књи жев ни план. Зо ри ца Ха џић ре кон стру и ше 
ка ко се он раз ви јао кроз Скер ли ће ву кри ти ку Ше ви ће вог при ре ђи вач ког ра да на 
књи зи пе са ма Пе тра Пре ра до ви ћа, кроз ома ло ва жа ва ње Ше ви ће ве ди сер та ци је о 
До си те ју Об ра до ви ћу и низ не пот пи са них бе ле жа ка у Срп ском књи жев ном гла
сни ку, да би ема ни рао у по ле ми ци о од но су До си те ја Об ра до ви ћа пре ма Жан Жак 
Ру соу. По јед но ста вље но, та по ле ми ка из гле да ова ко: Ске р лић твр ди да До си теј 
ни је знао „ни са мог Ру соа са ко јим има ви ше но јед ну цр ту за јед нич ку, и ко јег је 
по сво јој при ро ди био пред о дре ђен да за во ли и раз у ме“. На су прот то ме, Ше вић 
сма тра да „До си теј ни је мо гао раз у ме ти Ру соа, и да би то не ра зу ме ва ње би ло обо-
стра но“. Ипак, кру на Ше ви ће вог оспо ра ва ња Ске р ли ће вих тврд њи на ла зи се у 
до ка зу да До си теј у сво јим спи си ма спо ми ње Ру соа, као и да је у ли те ра ту ри ко ју 
на во ди Ске р лић то спо ми ња ње кон ста то ва но. Ше вић сма тра да Ске р лић ни је чи тао 
До си те ја ни ти ли те ра ту ру о ње му и, ти ме, оспо ра ва Скер ли ће ву књи жев но и сто риј-
ску ком пе тен ци ју.

На рав но, Зо ри ца Ха џић ре кон стру и ше цео хо ри зонт ко ји се кон сти ту и сао око 
Скер ли ће вих и Ше ви ће вих по ле ми ка. Она у кро ки ју пор тре ти ше глав не ак те ре 
ових зби ва ња, па, на при мер, у овом по гла вљу, као и у це ли ни књи ге, из ра ња сли ка 
Ше ви ћа као пе дан та ко ји мар љи во, че сто оп се сив но, при би ра чи ње ни це и до ку-
мен та, али и из ра ња сли ка Скер ли ћа као књи жев ног исто ри ча ра ко ји се, гра бе ћи 
пре ма син те зи, не ба ви па жљи во гра ђом, као ви зи о на ра ко ји у свом ве ли ком прег-
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ну ћу мно ге чи ње ни це или не зна или пре не бре га ва. Исто вре ме но, ја сно се ви де 
не ке од до ми нант них те ма и оп се си ја срп ске кул ту ре у јед ном вре ме ну, али и на ше 
на ра ви, су је те, на чи ни за по се да ња мо ћи и ње на ди стри бу ци ја у срп ској кул ту ри 
на по чет ку 20. ве ка.

Зо ри ца Ха џић пи ше и о Ше ви ће вом ба вље њу Ње го шем, Бран ком Ра ди че ви ћем, 
Јо ва ном Јо ва но ви ћем Зма јем и Ла зом Ко сти ћем. Сва ова по гла вља књи ге по чи ва ју на 
слич ном ис тра жи вач ком по ступ ку. Она под јед на ко обра ћа па жњу на тек сто ве ко је је 
Ше вић об ја вио о овим пи сци ма, ко ли ко и на ње го во при би ра ње и ис тра жи ва ње гра-
ђе, на ин те ре со ва ње за пре пи ску, на ње го ве днев ни ке и ру ко пи сну за о став шти ну, као 
и на не до вр ше не или нео бја вље не су до ве и за кључ ке у њи ма. На при мер, у слу ча ју 
Ше ви ће вог ин те ре со ва ња за Ње го ше во де ло, ау тор ка по ка зу је ка ко је Ше вић у свом 
тек сту Лу ча ми кр о ко зма, об ја вље ном у Ње го ше вој све сци Мо стар ске Зо ре 1901. го-
ди не, ме ђу пр ви ма устао про тив ши ро ко увре же ног ми шље ња да је Лу ча сло бо дан 
пре пев Мил то но вог Из гу бље ног ра ја и да је ис та као мно ге раз ли ке, не поре кав ши 
и од ре ђе не ве зе из ме ђу Ње го ше вог и Мил то но вог спе ва. Уз то, она по ка зу је да су 
у Ше ви ће вим бе ле шка ма оста ле те зе у ко ји ма се он ба вио и мо гу ћим ути ца ји ма 
Ори ге на на Лу чу, да је чи тао ли те ра ту ру о Ори ге ну на Не мач ком и Фран цу ском, 
али да то ни ка да ни је об ја вио, та ко да се не зна ко ли ко је то ори ги нал но за па жа ње 
Ми ла на Ше ви ћа, а ко ли ко ути цај слич них те за у рас пра ви о Ње го ше вом спе ву.

О Бран ку Ра ди че ви чу Ше вић је пи сао, ка ко по ка зу је Ха џи ће ва, у ра зним 
при го да ма, при че му је, сва ка ко, нај ин те ре сант ни је и нај зна чај ни је Ше ви ће во ис-
тра жи ва ње окол но сти под ко ји ма је Бран ко Ра ди че вић умро. Ше вић је пр ви по ка зао 
да је све до че ње Ми не Ка ра џић о Бран ко вој смр ти ро ман ти зо ва но и не по у зда но. То 
Ше ви ће во от кри ће по том су ко ри сти ли дру ги, ка ко Зо ри ца Ха џић по ка зу је, на 
при мер Ми лан Ка ша нин, не по зи ва ју ћи се ниг де на Ше ви ћа. 

У књи зи је опи са но и ду го го ди шње по знан ство и при ја тељ ство Ми ла на Ше-
ви ћа и Ла зе Ко сти ћа. То при ја тељ ство је про ду бље но у по зним Ко сти ће вим го ди-
на ма. Зо ри ца Ха џић по ка зу је да се оно раз ви ло тек по сле Зма је ве смр ти и на го ве-
шта ва да би узрок том по зном раз во ју мо гло би ти Ше ви ће ва бли скост са Зма јем, 
од но сно пе снич ко ри вал ство из ме ђу Ко сти ћа и Зма ја. Углав ном, Ше вић се на шао 
крај Ко сти ће ве са мрт нич ке по сте ље и го во рио на Ко сти ће вом гро бу. Ка ко је по ка-
за но, Ше вић је ма ло пи сао о Ко сти ћу, углав ном кра ће бе ле шке у пе ри о ди ци, из у зев 
тек ста О драм ском ра ду Ла зе Ко сти ћа, али се ин те зив но ин те ре со вао за ње гов 
књи жев ни рад, пре пи ску, ру ко пи се. Чу вао је Ко сти ће ве ме мо ар ске бе ле шке, пот-
по ма гао је у пре го во ри ма с по тен ци јал ним из да ва чи ма об ја вљи ва ње мо но гра фи је 
Ми ла на Са ви ћа о Ко сти ћу, био је ини ци ја тор об ја вљи ва ња по след ње пе снич ке 
зби р ке Ла зе Ко сти ћа у Ма ти ци Срп ској. Ше ви ће ву гра ђу о Ко сти ћу, укљу чу ју ћи 
и ње го ве днев ни ке, оби ла то су ко ри сти ли дру ги, ка ко Зо ри ца Ха џић по ка зу је, из-
ме ђу оста лог и Мла ден Ле ско вац, пре не бре га ва ју ћи, при том, Ше ви ћев до при нос.

По гла вље о Ше ви ће вом ин те ре со ва њу за књи жев ни рад Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја на сло вља во је, с раз ло гом, Ве ли ка те ма – Змај. Ми ла на Ше ви ћа од де тињ ства 
мно го шта ве же за Зма ја. Он је од мла до сти је оп чи њен Зма је вом по е зи јом (ка ко 
Ха џи ће ва по ка зу је у сво јој не у спе лој мла да лач кој ак тов ки Ше вић ко ри сти Зма је ве 
сти хо ве). Ше вић из Евро пе до но си деч је ча со пи се Зма ју, пред ла же му пе сме и дру ге 
тек сто ве ко је ва ља пре ве сти за Не вен, чак му по ма же у пре во ди ма, при ре ђу је пр ве 
Зма је ве зби р ке по е зи је за де цу: Чи ка Јо ва срп ској де ци и Чи ка Јо ва срп ској омла ди
ни. Ба ви се Зма је вом би о гра фи јом си сте ма тич но, та ко да се мно ги ње го ви на ла зи 
да нас сма тра ју оп ште при хва ће ним чи ње ни ца ма о Зма је вом жи во ту; па си о ни ра но 
ску пља огром ну Зма је ву пре пи ску; ста ра се о гро бу Зма је ве же не Ру же; за по чи ње 
рад на Зма је вој би бли о гра фи ји, али га у том по слу пре ки да смрт. 
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Ше вић, ка ко по ка зу је Зо ри ца Ха џић, у чи та вом ни зу сво јих тек сто ва, че сто 
кра ћих ме да љо на и анег до та, ожи вља ва Зма јев људ ски пор трет. Она по себ но ис ти че 
рад Ми ле тић и Змај. Ми ле тић и Бран ко, у ко ме су ин тер пре ти ра ни Зма је ви пе снич-
ки по че ци и пр ви узо ри, као и Зма јев од нос са Све то за ром Ми ле ти ћем. При ка за на 
је и Ше ви ће ва „пе дант на и оштра“ кри ти ка пред го во ра Па вла По по ви ћа Зма је вим 
Ђу ли ћи ма и Ђу ли ћи ма уве о ци ма у ре дов ном ко лу Срп ске књи жев не за дру ге 1930 
го ди не. Ше вић по ка зу је да је По по ви ћев би о граф ски осврт на по знан ство и ве зу 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и Ру же Ли ча нин по вр шан и и сат кан од на га ђа ња и пе дант-
но до пу ња ва и ис пра вља По по ви ће ве по дат ке и тврд ње. Зо ри ца Ха џић сма тра да је 
овај Ше ви ћев текст „школ ски при мер ар гу мен то ва не и до бре кри ти ке“. У књи зи 
су, та ко ђе, опи са на зби ва ња око кон кур са за мо но гра фи ју о Зма ју, ко ји је рас пи са ла 
Ма ти ца Срп ска по во дом сто го ди шњи це Зма је вог ро ђе ња. При ка за но је, укљу чу-
ју ћи и ње го ву пред и сто ри ју, ри вал ство из ме ђу Ми ла на Ше ви ћа и Ва се Ста ји ћа на 
овом кон кур су, раз ли чи та ме ше та ре ња у Ма ти ци, али ура ђе но је и ви ше од то га: 
ре кон стру и сан је цео сло жен кул тур ни кон текст ко ји се са би ра око овог до га ђа ја. 
Опи са на је суд би на Ше ви ће ве мо но гра фи је Мла ди Змај и дуг пут ру ко пи са до об ја-
вљи ва ња у из да њу Срп ске ака де ми је на у ка 1960. го ди не.

На кра ју књи ге на ла зи се текст о Ми ла ну Ше ви ћу као при ре ђи ва чу пре пи сне 
срп ских пи са ца. Ту је крат ка исто ри ја Ше ви ће вог при ре ђи ва ња пре пи ске Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја, Ђу ре Јак ши ћа и Сте ва на Вла ди сла ва Ка ћан ског. И ка да је реч о 
при ре ђе ним књи га ма пи са ма Зо ри ца Ха џић по на вља, све сно, при чу о не до вр ше ним 
или осу је ће ним по сло ви ма Ми ла на Ше ви ћа, о гра ђи и књи га ма ко ји су на кнад но 
об ја вље ни.

У књи зи О Ми ла ну Ше ви ћу Зо ри ца Ха џић гра ди на ра тив о јед ном чо ве ку, о 
ње го вом ра ду и о ње го вом де лу. Ова при ча све до чи, пре све га, о нај ва жни јим књи-
жев но и сто риј сим по сло ви ма Ми ла на Ше ви ћа, а, ипак, иа ко не об у хва та цео ње гов 
рад и ства ра лач ки опус, при ка зу је и сло жен и це ло вит пор трет чо ве ка, ње гов ства-
ра лач ки тем пе ра мент и ње гов жи вот. Из ра ња сли ка Ше ви ћа као пе дан та ши ро ких 
зна ња, стра сног ис тра жи ва ча ру ко пи сне гра ђе, би о граф ских и би бли о граф ских 
чи ње ни ца, ства ра о ца не сум њи во спо соб ног за син те тич но ми шље ње, али, нај че шће, 
не до вољ но сна жног за ства ра ње књи жев но и сто риј ских син те за, че сто и ма ло ду-
шног ка да тре ба да до вр ши и јав но на мет не сво је де ло. Ау тор ка је, исто вре ме но, и 
објек тив на и при стра сна пре ма Ми ла ну Ше ви ћу. Она по ка зу је вид ну ем па ти ју 
пре ма ње го вој кул тур но и сто риј ској суд би ни, што, углав ном, ве о ма до бро уте ме-
љу је у ра зно ли кој гра ђи: об ја вље ним тек сто ви ма, пи сми ма, ру ко пи си ма и све до-
че њи ма. Ше ви ћев рад и Ше ви ће ва суд би на слу же јој као огле да ло у ко ме по ка зу је 
не по зна та ли ца не ких од нај ве ћих фи гу ра срп ске књи жев не сце не. Та ли ца, углав-
ном, не из гле да ју ле по ка да се по гле да ју у огле да лу Ше ви ће ве кул тур но и сто риј ске 
суд би не. По је ди ни ве ли ка ни срп ске књи жев не исто ри о гра фи је от кри ва ју нам се 
као не то ли ко уче ни ко ли ко сна жни, не то ли ко ком пе тент ни ко ли ко про дор ни, ви-
ди мо их че сто као су јет не ме ше та ре без по што ва ња за ту ђи рад и ту ђе за слу ге, као 
пре да то ре ко ји ма ни је мр ско да по тег ну за ту ђим. Тај по глед с дру ге стра не, по ма-
ло с на лич ја, на срп ски кул тур ни жи вот с кра ја 19. и у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, 
у књи зи Зо ри це Ха џић де лу је осве жа ва ју ће и до не кле ка тар зич но. У тој ви зу ри 
Ми лан Ше вић из гле да нам, ако не као све тац, оно ба рем као тра ги ко мич ни ју нак 
срп ске кул ту ре, по мно го че му бо љи од дру гих, а, опет, и с не сум њи вом тра гич ном 
кри ви цом. Та су ге сти ја је по стиг ну та са би ра њем не двој бе них чи ње ни ца и ар гу-
ме на та, али и дис крет ним ли те ра р ним по ступ ком Зо ри це Ха џић, ње ном ра фи ни-
ра ном објек тив ном при стра сно шћу.

У сва ком слу ча ју, у књи зи О Ми ла ну Ше ви ћу Зо ри це Ха џић срп ски кул тур ни 
жи вот, па и би ће срп ске кул ту ре, са гле да ни су не по сред ни је, жи вље и ре љеф ни је, 
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не го што нам их при ка зу је ве ћи на ап стракт них књи жев но и сто риј ских и кул тур но-
и сто риј ских син те за. У то ме је моћ би о граф ског ме то да ко ји ко ри сти Зо ри ца Ха џић, 
ве ро ват но, и моћ но вог би о гра фи зма, али и моћ ау тор ки ног лич ног ис тра жи вач ког 
та лен та и стра сти.

Др Јо ван М. Љу шта но вић 
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча

Но ви Сад
jo lji lja@g mail.co m

UDC 821.163.41-32.09 Kočić P. (049.32)

„ПРЕ ТВА РА ЊУ ЉУД СКОМ МЈЕ РЕ НЕ МА”

(Ста ни ша Тут ње вић. Пре тва ра ње Пе тра Ко чи ћа. За вод за уџ бе ни ке  
и на став на сред ства: Ис точ но Но во Са ра је во, 2017)

Ака де мик, проф. др Ста ни ша Тут ње вић, би о граф ски је, те ри то ри јал но и ин сти-
ту ци о нал но, ра сут из ме ђу Са ра је ва, Бе о гра да и Ба ње Лу ке, а струч но, оним чим 
се ба ви и шта про у ча ва, из ме ђу књи жев не тра ди ци је Бо сне и Хер це го ви не, са свим 
ње ним на ци о нал ним огран ци ма, књи жев не тра ди ци је у Ср би ји и тра ди ци је ју жно-
сло вен ских на ро да. Уз то ње гов опус оби ље жа ва ју и усред сре ђе ња на по себ не те ме 
и пи та ња: књи жев на пе ри о ди ка, ра спо ни иден ти те та и кон сти ту и са ња на ци о нал-
них књи жев но сти, аспек ти књи жев ног про сто ра, а овај пут – дје ло Пе тра Ко чи ћа, 
је ди на од 20-aк књи га С. Тут ње ви ћа ори јен ти са на на јед ног пи сца, ка ко у из вр сном и 
ис црп ном по го во ру пи ше Ми лан Ра ду ло вић, у јед ном од сво јих на жа лост по сљед-
њих тек сто ва. 

Ме ђу тим, не са мо да је Тут ње вић ау тор то ли ко књи га, већ су оне у тој мје ри 
не за ви сне јед на од дру ге и сва ка за се по себ но те мат ско, па и ме то до ло шко-те о риј ско 
под руч је: и огле ди о при по вје да чи ма Бо сне, и мо стар ски књи жев ни круг, и књи жев-
ност му сли ман ских пи са ца у срп ско хр ват ском про сто ру, и раз ме ђа ју го сло вен ских 
књи жев но сти, и срп ска пе ри о ди ка, и књи жев но на сли је ђе Бо сне и Хер це го ви не, и 
кри тич ко из да ње дје ла Де сан ке Мак си мо вић, и ди на ми ка срп ског кул тур ног про-
сто ра. Јед на од ње го вих књи га има на слов Тач ка ослон ца (2004). Гле да ју ћи на 
мно жи ну те ма и обла сти ко ји ма се ба ви, ре кло би се да Тут ње вић има ви ше та ча ка 
ослон ца, али да би се мо жда глав на мо гла на ћи у ста ву да не да је вје ру за ве че ру, 
да се др жи по у зда них прет по став ки на уч них са зна ња и на уч не ме то до ло ги је! Са чу-
вао је у муч ним вре ме ни ма но ви је на ше исто ри је ра зу ми је ва ње дру гог, то ле ран ци ју 
и објек тив ност на уч ног ста ва, а ни је за бо ра вио кул ту ру и на род из ко јих је по те као 
и ко ји ма при па да. 

Као што смо по ме ну ли, на во де ћи Ми ла на Ра ду ло ви ћа, ово је Тут ње ви ће ва је-
ди на књи га ко ја се не по сред но ти че јед ног пи сца. Ре као бих, ме ђу тим, да је она још 
по не че му је ди на: са др жи пре си јек на уч них (ме то до ло шко-те о риј ских) опре дје ље ња 
и свог ау то ра: пр ва и сре ди шња сту ди ја у њој, Пре тва ра ње Пе тра Ко чи ћа, на ста-
ла је на осно ву ње го вог ди плом ског ра да (1966), од ко јег, ка ко ка же, ни је остао ни 
„ка мен на ка ме ну“: она је из гле да и нај ва жни ја у књи зи, по твр ђу ју ћи да је мо жда 
по нај бо ље што смо пи са ли те о риј ски „не за га ђе не“ па ме ти. 
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Кад се сту ди је у овој књи зи чи та ју по по рет ку на ста ја ња и об ја вљи ва ња, у 
то ку по ла ви је ка (од 1969, у Ле то пи су, па до тек сто ва ко ји су по те кли из 2017) ви де 
се сло је ви ме то до ло шко-те о риј ских ми је на и мо да: ре ци мо струк ту ра ли стич ка тер-
ми но ло ги ја (ен ко ди ра ње, де ко ди ра ње, знак, је зик) и увје ре ње да ни шта не по сто ји 
осим тек ста и је зи ка; по том на ра то ло шка ис тра жи ва ња, ко ја су за вла да ла кра јем 70-их 
и по чет ком 80-их; сли је ди ла су их има го ло шка ис тра жи ва ња у но ви јим вре ме ни ма 
(ја и дру ги, сви јест о дру гом), ал тер ни те ти и сте ре о ти пи. Кри шом се про би ла и 
ре цеп ци о ни стич ка те о ри ја или ме то до ло ги ја, нпр. сту ди ја При пад ни ци со ци јал не 
ли те ра ту ре о Пе тру Ко чи ћу: прак тич но се ра ди о књи жев но-по ли тич ком по кре-
ту ко ји (као и сва ки по крет) би ра про шлост гле да ју ћи на бу дућ ност (на сво је иде је 
о бу дућ но сти), те узи ма од Ко чи ћа оно што од го ва ра иде о ло ги ји а не књи жев но сти у 
ужем сми слу ри је чи. Ла ко је би ло на па да ти по крет со ци јал не ли те ра ту ре кад ви ше 
ни је имао мо ћи, тре ба ви дје ти да ни са вре ме ни по кре ти ни су ни шта бо љи или 
на уч но по у зда ни ји: њи хо ва су мје ри ла и да нас бло ков ска, гло ба ли стич ка, род на, 
мно го ви ше по ли тич ка не го естет ска, за пра во нај ма ње (ако уоп ште) естет ска. 

Не ки од Ко чи ће вих тек сто ва про сто су иза зи ва ли да се ис ко ри сте ста во ви 
есе ји стич ко-те о риј ских књи ге као што су Хо мо лу денс Јо ха на Хој зин ге или Игре 
и љу ди Ро же Ка јоа. То го во ри ко ли ко је ау тор Ја зав ца пред су дом и Су да ни је био 
од ма као сво јим са вре ме ни ци ма. Мид хат Бе гић је у сту ди ји о Ко чи ћу на пи сао да 
Ко чић не ма пре да ка, а по том ци су му Каф ка, Пи ран де ло, Ан дрић. Мо гли би смо 
ау то ра Пре тва ра ња Пе тра Ко чи ћа пи та ти да ли је у на сло ву ње го ва или Бе ги ће ва 
иде ја! А мо гли би смо умје сто ње га од го во ри ти да Ко чић као јед ног од идеј них пре-
те ча има Ни чеа, ко га је по сред но ци ти рао у Су да ни ји, гдје „пред сјед ник су да ни је“ 
ка же: „Пре тва ра њу људ ском мје ре не ма! Све ти је, ве ли, на сви је ту лаж, пе тља ње 
и пре тва ра ње“. То, ка же, пи ше у књи зи јед ног њи о вог ве ли ког и ка ба стог учев ња ка.“ 
А „ка ба сти учев њак“ би мо гао би ти Ни че, ве о ма ути ца јан и у ври је ме Ко чи ће вог 
шко ло ва ња у Бе чу, у ат мос фе ри беч ке мо дер не, ко ји је пи сао да „сво је глав не сна ге 
ин те лект раз ви ја у пре ру ша ва њу“, и да је код чо вје ка „та уме шност пре ру ша ва ња до-
ве де на до са вр шен ства“ (Књи га о фи ло зо фу, 1991, 75), до да ју ћи на истом мје сту: „вар-
љи вост, при твор ство, лаж и об ма на, ого ва ра ње, на ду ве ност, жи вот у ла жном, ма ски-
ра ност, при кри ва ње иза кон вен ци ја, по зо ри шна игра пред дру ги ма и пред со бом“.

У но ви је до ба нај пот пу ни је тек сто ве о Су да ни ји об ја вио је Тут ње вић у окви ру 
раз ма тра ња жан ров ске флек си бил но сти Ко чи ће вог дје ла и сви је сти о се би и дру-
гом у ње му. Из дво јио је фе но мен игре као оп шти је те жи ште, по том при по вје дач ку 
суп стан цу у драм ски ори јен ти са ном тек сту („Игра од но сно драм ска рад ња о ко јој 
је ри јеч од ви ја се под окри љем на ра ци је“) и струк ту ру ци је лог „про це са“ („Ни је 
те шко уо чи ти да је Ко чић ову сво ју су да ни ју во дио у ко рист оп ту же ног сит ног се о-
ског ло по ва, а на ште ту стро ге и без ду шне ау стриј ске би ро крат ске упра ве и да је 
сто га ис ход су ђе ња мо гао би ти до ста пред ви дљив“), на гла ша ва ју ћи да ли ко ви цје-
ло ви тост до би ва ју пре вас ход но „на на ра тив ној рав ни“ (да кле у ко мен та ри ма или 
зби ва њи ма из ван „суд ског го во ра“). Да Тут ње вић има пра во, по твр ђу је Ко чи ће ва 
пре ра да Су да ни је у драм ски текст (у из да њу Уни вер зи тет ске и на род не би бли о те ке 
Ре пу бли ке Срп ске, Б. Лу ка, 2017): на ра тив ни па са жи је су пре не се ни ди је лом у ди-
да ска ли је, али су у но вој уло зи из гу би ли при по вје дач ку ди на ми ку и „објек тив ност“ 
пер це пи је, док у об ли ку при по ви јет ке та кви ди је ло ви чи не из у зет но ве зив но тки-
во у кон цеп ци ји ли ко ва, гдје до би ва ју „крат ку на ра тив ну при пре му“ (Тут ње вић) за 
уче шће у драм ском то ку рад ње. Тут ње вић пом ни је ана ли зи ра и при по вје дач ке об ли-
ке у окви ри ма Су да ни је, до да ју ћи да се упли та њем тих об ли ка убла жа ва или пре ки-
да јед но ли кост „суд ских“ екс пли ка ци ја, а да би без ста па ња на ра тив них и драм ских 
чи ни ла ца те шко би ло по сти ћи умјет нич ку ва ља ност дје ла. У дру гој сту ди ји о Су
да ни ји, Тут ње вић је ве лик и за слу жан про стор дао аспек ти ма сви је сти о се би и о 
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дру гом, пи та њи ма иден ти те та („жи во пи сна мен та ли тет ска ље стви ца и ка рак те ро-
ло ги ја“), сте ре о ти па, је зич ких ни јан си. Уз гред ре че но, Тут ње вић ана ли зом мар ги на лног 
лика Оме ше Му сти ћа, Ци га ни на-му сли ма на уз ди же у глав не ли ко ве Су да ни је, по 
сна зи да оства ри соп стве ни иден ти тет у мје ша ви ни вје ра, по ри је кла и по ло жа ја у 
за тво ре нич ком ко лек ти ву.

Оп шта оп сјед ну тост ко сов ским ми том до би ла је ехо у јед ном огле ду о пре-
обра жа ју ко сов ског ми та у Ко чи ће вом дје лу. По ве за но с вре ме ном ау стриј ске оку-
па ци је Бо сне и Хер це го ви не, овај мит је по но во ожи вио као по ру ка да су Ср би у 
Бо сни дио је дин стве ног срп ског кул тур но-на ци о нал ног про сто ра и иде је о јед ној 
срп ској др жа ви. Да вид Штр бац, на Пи сар чи ће во пи та ње по во дом сли ке на зи ду да 
ли би ово био и ње гов (ваш) цар, од го ва ра ка ко се „не ме ре сва ком ре ћи: „Ца ре Ла зо 
че сти то ко ље но!“. Тут ње ви ће ва сту ди ја о пре о бра жа ји ма ко сов ског ми та ни је са мо 
то што сто ји у на сло ву, већ са жи ма иде је о прав ди и сло бо ди у ци је лом Ко чи ће вом 
дје лу (при по ви јет ка ма, члан ци ма), у окви ри ма но вих по ли тич ких од но са по сли је оку-
па ци је БиХ. Свје до чан ство фра Гр ге Мар ти ћа о раз го во ру с јед ним се ља ком-Ср би ном 
је упе ча тљи во, кад га фра тар пи та зар би во лио да је остао (или за у зео по но во) зе мљу 
Тур чин – а се љак од го ва ра, „све јед но је, зу лум ћар ово, зу лум ћар оно“. Ко со во се 
очи ту је као цен трал но мје сто срп ске ко лек тив не сви је сти, ова пло ће но као осло бо-
ди лач ка иде ја у но вим књи жев ним и исто риј ским окол но сти ма (ци клус о Си ме у ну 
Ђа ку). 

Иза зов но је при хва тљи ва Тут ње ви ће ва те за да је Ко чи ће во дје ло без тен ден-
ци о зно сти (на ци о нал не и со ци јал не) не за ми сли во и не мо гу ће (оглед „Ко чи ће ва 
по е ти ка ʼцр вљи ве ја бу кеʼ“). Ри јеч је о то ме што су за мјер ке због тен ден ци о зно сти 
до ла зи ле од нај ком пе тент ни јих чи та ла ца Ко чи ће ве про зе, Јо ва на Скер ли ћа или 
Иси до ре Се ку лић. Та ко ђе те за о ве зи при че ау то ра Су да ни је са сми слом и уло гом 
при че у при ми тив ним и па три јар хал ним кул ту ра ма (те су „ан тро по ло шки и лу ди-
стич ки ка рак тер... при ча ња два основ на сту ба Ко чи ће по е ти ке“). 

У за кључ ку би се мо гло ре ћи да је Тут ње ви ће ва књи га о Ко чи ћу жи во свје-
до чан ство и о ме то до ло шко-те о риј ском раз во ју или кре та њу ње ног ау то ра, од но сно 
о ми је на ма кроз ко је је и сам про ла зио с на шом књи жев но на уч ном прак сом, од 
струк ту ра ли зма до има го ло шких и кул тур но и сто риј ских сту ди ја, ка рак те ри стич-
них за на ше ври је ме. Тут ње вић је уви де у са вре ме на (ње му са вре ме на) те о риј ска 
про ми шља ња ли те ра ту ре и кул ту ре сто пио са сво јим ис тра жи вач ким ин стинк том: 
пи са ти о оном што је спор но, не у о че но, не по зна то, нео бра ђе но, уз то ва жно. Још не-
што, што смо у пр ви мах по ти сну ли из овог при ка за. То је ре а го ва ње на са вре ме но 
ста ње срп ске кул ту ре и срп ске на ци је, кад ка же да се „у на ше ври је ме... мно го шта 
из оног пе ри о да /Ко чи ће вог/ да нас по на вља“; ту су и ста во ви по во дом ко сов ског 
ми та или по во дом пој ма „Бо шња нин“ (код Ко чи ћа), у тран сфор ма ци ја ма до да на-
шњег сми сла ет но ни ма „Бо шњак“.

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
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НА УЧ НИ ПОР ТРЕТ МИ ЛА НА РЕ ШЕ ТА РА

(Срп ски мо ли тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру 1512–1942–2012.  
Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти  

– Фонд Ђор ђе Зе че вић за уна пре ђе ње и за шти ту ћи ри лич ног пи сма, 2016)

Су срет две об лет ни це – се дам де сет го ди на од смр ти Ми ла на Ре ше та ра (Ду-
бров ник, 1860 – Фи рен ца, 1942) и пет сто ле ћа од штам па ња Срп ског мо ли тве ни ка 
(1512) – обе ле жи ли су Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Фонд Ђор ђе Зе че вић 
за уна пре ђе ње и за шти ту ћи ри лич ног пи сма, из да ју ћи мо но гра фи ју Срп ски мо ли
тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру 1512–1942–2012, ко ју су уре ди ли Ја сми на 
Гр ко вић-Меј џор и Вик тор Са вић. Кон цеп ци ју књи ге уред ни ци су за сно ва ли ру ко-
во ђе ни на ме ром да при ло зи у њој „те мељ но об ра ђу ју основ на по ља Ре ше та ро вог 
де ло ва ња“. Тај за да так ни је био лак бу ду ћи да је Ре ше тар, про фе сор сла ви сти ке у 
Бе чу на ка те дри ко ју је на сле дио од Ва тро сла ва Ја ги ћа, по том про фе сор у За гре бу, 
члан Ру ске ака де ми је на у ка у Пе тро гра ду, Че шког уче ног дру штва, Ака де ми је 
на у ка у Пра гу и Уче ног дру штва Шев чен ко у Ла во ву, Сло вен ског ин сти ту та у 
Лон до ну, Ју го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти и Срп ске кра љев ске 
ака де ми је, у ду гом пе ри о ду био ак ти ван и умно го ме пло до тво ран у на у ци. Нај ви-
ше по све ћен фи ло ло ги ји – из у ча ва њу је зи ка у син хро ној и ди ја хро ној пер спек ти ви, 
на ро чи то ди ја лек то ло ги је и ак цен то ло ги је, као и исто ри ји књи жев но сти, пре све га 
ду бро вач ке, Ре ше тар је сво је при ло ге и мо но гра фи је об ја вљи вао на че ти ри је зи ка. 
Осим ово га, из да вао је де ла ду бро вач ких пи са ца, Ње го ше ва де ла (Гор ски ви је нац 
чак де сет пу та), збор ни ке, лек ци о на ре, мо ли тве ни ке. Кри тич ка из да ња упот пу ња вао 
је исто риј ско је зич ким и књи жев но и сто риј ским рас пра ва ма. Ма ги страл но ме сто у 
ње го вим ди ја лек то ло шким и исто риј ско је зич ким про у ча ва њи ма има од ре ђи ва ње 
од но са ча кав шти не и што кав шти не. За ра на је при хва тио Ми кло ши че ве иде је о 
раз гра ни ча ва њу Ср ба, што ка ва ца, и Хр ва та, ча ка ва ца. Ка сни је је тај став до не кле 
мо ди фи ко вао због уни та ри стич ке ори јен та ци је, тј. уве ре ња да су Ср би и Хр ва ти 
„је дан на род под два име на“. Био је по том до сле дан у ста ву о је зич ком је дин ству 
два на ро да, али га је раз ра ђи вао, по себ но у ве зи са је зич ким, књи жев но и сто риј ским 
и кул ту ро ло шким при ли ка ма у Ду бров ни ку. Мо но гра фи ја Срп ски мо ли тве ник. 
Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру упра во за то осве тља ва ка ко су се три ру кав ца ис тра-
жи ва ња ста ре спо ме нич ке гра ђе на ста ле у Ду бров ни ку (је зик по е зи је, про зе и 
го вор Ду бров ни ка) об је ди ни ла на на уч ном ушћу – при ступ ној бе се ди Нај ста ри ји 
ду бро вач ки го вор у Срп ској кра љев ској ака де ми ји, ко ја са жи ма ре зул та те Ре ше та-
ро вих де це ниј ских из у ча ва ња фи ло ло ги је. Ко нач ни суд о из вор ној што кав ској 
ис точ но хер це го вач кој ије кав ској осно ви ду бро вач ког го во ра и ње го вом спе ци фич-
ном иден ти те ту ко ји од ре ђу је и ду бро вач ку књи жев ност („ја за то не ћу ни ка ко 
ре ћи да се у Ду бров ни ку ни је го во ри ли хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и 
Хр ва ти два на ро да, тај ће мо ра ти при зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био уви јек 
срп ски“), са зрео је на те ме љу Ре ше та ро вог оп се жног и ме то до ло шки ино ва тив ног 
ра да у од но су на ње го ве прет ход ни ке и са вре ме ни ке у обла сти фи ло ло ги је. Раз вој 
Ре ше та ро ве на уч не ми сли о што кав ској ис точ но хер це го вач кој ије кав ској осно ви 
го во ра Ду бров ни ка обе ле жен је спо ре њем са Ја ги ћем, Ле ски ном и Ма ре ти ћем ко ји 
су сма тра ли да је ча кав ска по тка ду бро вач ког го во ра не у пит на. По ле ми ка са Ја ги ћем, 
нај и зра зи ти јим фи ло ло шким ау то ри те том ме ђу опо нен ти ма и нај мар кант ни јим 
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за ступ ни ком опреч ног ми шље ња о ди ја лек то ло шком ка рак те ру ду бро вач ког го-
во ра, би ла је за сно ва на на кон цеп ту ал ној ра зли ци у на уч ном при сту пу. Док је Ја гић 
сво је за кључ ке из во дио на осно ву ана ли зе је зич ког ма те ри ја ла цр пе ног из пе снич-
ке гра ђе, Ре ше тар је ус по ста вио сво је про у ча ва ње на дру гим из во ри ма. Раз ра ђе ном 
ме то до ло ги јом на чи нио је ис ко рак у на у ци осла ња ју ћи сво је ис тра жи ва ње на про-
у ча ва њу про зе (ори ги нал них спо ме ни ка; ди рект но пре во ђе них тек сто ва са ту ђих 
је зи ка на ду бро вач ки го вор; спо ме ни ка ко ји су са ча кав ских, кат кад цр кве но сло вен-
ских ма ти ца, при ре ђе ни и при ла го ђе ни ду бро вач ком го во ру). На те ме љу оп се жног 
ана ли тич ког при сту па до ка зао је, из ме ђу оста лог, да је по ја ва ча кав ских об ли ка у 
де ли ма нај ста ри јих ду бро вач ких пе сни ка ре флекс ства ра лач ке сти ли за ци је („пје-
снич ки ча ка ви зми“), оне о би ча ва ња до ма ћег што кав ског ис точ но хер це го вач ког 
је зи ка ча кав ским под ути ца јем дал ма тин ских пе сни ка. Све о бу хват ном ана ли зом 
гра ђе, за ко ју је сма трао да „од лич но и од луч но“ све до чи у при лог ње го вој те зи, 
Ре ше тар је на кон цу за кљу чио да Ја ги ће ва „хи по те за о ау тох то но сти не ког, ма кар 
сла би јег ча ка ви зма у Ду бров ни ку ни је ни ма ло осно ва на“. Ме ђу вре ли ма ко ја је 
ис тра жи вао ван ред но ме сто при па да упра во ду бро вач ком мо ли тве ни ку из 1512. 
го ди не, пр вој књизи об ја вље ној ћи ри ли цом на на род ном је зи ку, ко ју је Ре ше тар 
– што на гла ша ва ју при ре ђи ва чи Гр ко вић-Меј џор и Са вић уте ме љу ју ћи сво је опре-
де ље ње за на сло вља ва ње мо но гра фи је – упра во сто га што је штам па на „на пи сму 
и је зи ку срп ском“ на зи вао Срп ским мо ли тве ни ком.

Уоб ли ча ва ње и ис ка зи ва ње Ре ше та ро вих за кљу ча ка о је зи ку Ду бров ни ка, 
ње го ве књи жев но сти и кул ту ре, би ло је не рет ко пра ће но сва ко вр сним пре пре ка ма. 
Ре ше та ров рад је у зе нит ној тач ки био пред нај ве ћим иза зо вом. Спре чен да пу ту-
је у Бе о град, Ре ше тар сво ју при ступ ну бе се ду Срп ској кра љев ској ака де ми ји 1940. 
го ди не ни је лич но одр жао већ ју је про чи тао Алек сан дар Бе лић, а тек доц ни је је 
штам па на. На кнад но об ја вљи ва ње бе се де (1951) обе ле же но је за пле том са еле мен-
ти ма ми сте ри је јер је штам па на не це ло ви та, док је из ар хи ва Ака де ми је не ста ла 
ње на ори ги нал на, ин те грал на вер зи ја. Обе ло да њи ва њем бе се де без ње ног за кључ-
ног де ла – у ко ме Ре ше тар екс пли цит но ка же да он Ср бе и Хр ва те сма тра јед ним 
на ро дом, али и да сва ко ко их сма тра раз ли чи тим на ро ди ма мо ра ти „при зна ти да 
је Ду бров ник по је зи ку био уви јек срп ски“ – тре ба ло је да на уч на за о став шти на 
ве ли ког фи ло ло га бу де из иде о ло шких раз ло га ре ту ши ра на. Све је раз ре ше но на-
кон што је ру ко пис са ори ги нал ном вер зи јом бе се де про на ђен у Ду бров ни ку, те је 
за вр шни, у из да њу из 1951. из о ста вље ни, фраг мент бе се де у из вор ном об ли ку 
пу бли ко ван 2004. го ди не за слу гом Ми ро сла ва Пан ти ћа.

При ка за на ова ко, у круп ној раз ме ри и глав ним цр та ма, на уч на де лат ност 
Ми ла на Ре ше та ра до не кле на го ве шта ва зна чај по ја ве овог еру ди те у срп ској кул-
ту ри, ујед но на зна ча ва ју ћи и обим ност по ду хва та ко га су се при хва ти ли уред ни ци, 
ау то ри и из да ва чи мо но гра фи је Срп ски мо ли тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру. 
Кон цеп ци ја књи ге осми шље на је та ко да бу ду об у хва ће на и си сте ма тич но про у че на 
те мат ска чво ри шта Ре ше та ро вог ра да и да се на јед ном ме сту са бе ру ре ле вант ни 
би о би бли о граф ски по да ци, ка ко би што све стра ни је био пред ста вљен на уч ни пор-
трет Ми ла на Ре ше та ра. Ти ме би са ста но ви шта са вре ме не на у ке би ла за о кру же на 
це ло ви та пред ста ва о Ре ше та ро вом ра ду и вас по ста вљен чврст те мељ за ње го ва 
бу ду ћа ис тра жи ва ња. Књи га об у хва та пет на ест сту ди ја о Ми ла ну Ре ше та ру и Мо
ли тве ни ку, иза бра ну би бли о гра фи ју Ре ше та ра и по пис на уч не ли те ра ту ре о ње му. 
Осим ово га, оку пља про бра ну до ку мен тар ну и илу стра тив ну гра ђу. У пр вом де лу 
да те су на слов не стра не и ко ри це од ре ђе них Ре ше та ро вих из да ња, пи сма Ре ше та-
ро ва и пи сма о ње му, као и из вор на све до чан ства о Мо ли тве ни ку. Дру ги део са др жи 
фо то тип ско из да ње ин те грал не вер зи је Ре ше та ро ве при ступ не бе се де у Срп ској кра-
љев ској ака де ми ји, сним ке Мо ли тве ни ка из Срп ске кра љев ске ака де ми је, сним ке 
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не до ста ју ћих стра ни ца из зби р ке Аме рич ког ка то лич ког уни вер зи те та у Ва шинг-
то ну и сним ке тих стра ни ца из дру гог из да ња Мо ли тве ни ка у зби р ци Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.

На по чет ку књи ге је увод на сту ди ја Ми лан Ре ше тар Ја сми не Гр ко вић-Меј џор 
и Вик то ра Са ви ћа, у ко јој су свод но пред ста вље ни жи вот и де ло зна ме ни тог фи ло-
ло га. У би бли о граф ском сег мен ту, Ода бра ни ра до ви Ми ла на Ре ше та ра, пре глед но 
су по пи са ни и пе дант но би бли о граф ски об ра ђе ни Ре ше та ро ви ра до ви штам па ни 
од 1884. до 2010; дат је Ин декс име на за би бли о гра фи ју и пред ста вље на Ли те ра
ту ра о Ми ла ну Ре ше та ру иза шла од 1890, за кључ но са 2011. го ди ном. Сту ди ја ма 
су у мо но гра фи ји пред ста вље не нај зна чај ни је обла сти на уч ног ра да Ми ла на Ре ше-
та ра. У ра ду Ире не Ар сић Од срп ске Ати не до ју го сло вен ске про вин ци је: кул тур не 
при ли ке у Ду бр ов ни ку Ре ше та ро вог вре ме на (1860–1942) при ка зан је кул тур но и сто-
риј ски ми ље Ду бр ов ни ка у ко ме се Ре ше тар ду хов но фор ми рао и де це ни ја ма по сред-
но или не по сред но де ло вао. Па жња је по све ће на по кре ту Ср ба ка то ли ка и ње го вих 
глав ним идеј ним но си о ци ма (М. Бан, М. Пу цић, Н. Пу цић, А. Ка за ли, И. А. Ка зна чић, 
П. Фра на со вић, М. Во до пић, Л. Зо ре, П. Буд ма ни, С. Ску р ла, А. Ву че тић и др), ко ји 
су би ли по кре та чи или са рад ни ци ча со пи са, ал ма на ха и го ди шња ка Ду бров ник, 
цви ет на род ног књи же ства, Ду бров ник за бав ник, Сло ви нац, Гу ште ри ца, Глас Ду
бро вач ки, Ду бр ов ник и Срђ. Пред ста вље на је и де лат ност кул тур них ин сти ту ци ја и 
дру штва – На род не шти о ни це ду бр о вач ке, Срп ског пје вач ког дру штва Сло га, Срп ске 
ду бр о вач ке штам па ри је Ан ту на Па са ри ћа, Ма ти це срп ске, Срп ки ње Ду бр ов ки ње, 
Со кол ског дру штва Ду шан Сил ни, Ду бро вач ког уче ног дру штва Све ти Вла хо – у 
ко ји ма је не го ва на свест о на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба ка то ли ка. У при ло гу 
Је ли це Сто ја но вић При ступ на ака дем ска бе сје да Ми ла на Ре ше та ра „Нај ста ри ји 
ду бр о вач ки го вор“, са же ти ис каз ње го вог бо га тог на уч ног опу са де таљ но је ана-
ли зи ра но Ре ше та ро во ис тра жи ва ње ди ја ле кат ске осно ве ду бр о вач ког го во ра. Си сте-
ма тич но су раз мо тре ни је зич ки спо ме ни ци ко је је Ре ше тар ко ри стио, кри те ри ју ми 
њи хо вог раз вр ста ва ња, сло же на ана ли тич ка апа ра ту ра, ин дук тив но-де дук тив на 
ме то до ло ги ја у по ве зи ва њу ар гу ме на та и њи хо вом пред ста вља њу на уч ној јав но сти. 
Све стра но је раз мо трен зна чај ака дем ске бе се де ко ја је, ис ти че Ј. Сто ја но вић, би ла 
„су бли ма ци ји бо га тог и уте ме ље ног на уч ног опу са“ Ми ла на Ре ше та ра. О зна ча ју 
Ре ше та ро вог ра да у обла сти ди ја лек то ло ги је пи сао је и Сло бо дан Ре ме тић на гла-
ша ва ју ћи да је Ре ше тар уз Алек сан дра Бе ли ћа из ди ја лек то ло шког аспек та во де ћи 
срп ски лин гви ста два де се тог ве ка. Ин те лек ту ал ни су срет Бе ли ћа и Ре ше та ра, пра-
ћен не рет ко по ле ми ком уте ме ље ном пре вас ход но на на уч ним и струч ним осно ва ма 
– ма ко ли ко да је по не кад би ла за о штре на и бес ком про ми сна, био је „нај ко ри сни ји 
и нај пло до твор ни ји су срет“ у на шој лин гви сти ци. Ди ја лек то ло шки опус Ре ше та ра 
си сте ма ти зо ван је у не ко ли ко те мат ских бло ко ва: рад на ус по ста вља њу пред ста ве 
о што кав ском ди ја ле кат ском мо за и ку; раз ре ша ва ње пи та ња гра ни це ча кав ског и 
што кав ског на реч ја; про у ча ва ње исто риј ске ди ја лек то ло ги је и у окви ру ње до ка зи-
ва ње из вор но сти но во што кав ског ије кав ског про фи ла ду бро вач ког го во ра, и ис тра-
жи ва ње по ре кла шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та. У сво ме при ло гу Ре ме тић је 
бри жљи во при ка зао ме то до ло шке но ви не ко је је Ре ше тар увео у на у ку (од сту па ње 
од Да ни чи ће вог мо де ла об ра де гра ђе) ис ти чу ћи зна чај пи о нир ских по ду хва та (из-
ра да пр вог кве сти о на ра за при ку пља ње је зич ке гра ђе на те ре ну), ори ги нал ног при-
сту па (пр ви је пра вио раз ли ку из ме ђу је зи ка ду бро вач ке по е зи је и про зе) у тој обла-
сти. По том су из пер спек ти ве са вре ме них на уч них са зна ња раз мо тре ни до ме ти 
Ре ше та ро вих от кри ћа; до не те су од ре ђе не ко рек ци је и ука за но на зна чај Ре ше та-
ро вих ис тра жи ва ња у ди ја лек то ло ги ји. Јед ном од нај ва жни јих по ља Ре ше та ро вог 
пре га ла штва – кри тич ком из да ва њу де ла ду бро вач ких пи са ца – по све ћен је рад 
Зла те Бо јо вић Ми лан Ре ше тар као из да вач ду бро вач ких пи са ца. Пред ста вље но је 
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Ре ше та ро во мар љи во и си сте ма тич но из у ча ва ње нај ста ри јих је зич ких спо ме ни ка 
– ме ђу ко ји ма ћи ри лич ким при па да по себ но ме сто, про у ча ва ње ру ко пи са, ау то-
гра фа, пре пи са, ре дак ци ја; при ка за на је акри би ја са ко јом се по све ћи вао из да ва њу. 
По себ но је осве тљен Ре ше та ров де це ниј ски рад, из ме ђу 1918. и 1938. го ди не, ка да 
је об ја вио кри тич ка из да ња нај ва жни јиј ду бро вач ких пи са ца – Иг ња та Ђур ђе ви ћа 
(1918, 1922–1926), Ма ри на Др жи ћа (1930), Ши шка Мен че ти ћа, Џо ра Др жи ћа и оста-
лих пе сни ка Ра њи ни ног збо р ни ка (1937), као и Џи ва Гун ду ли ћа (у скло пу из да ња 
Ђу ра Кер бле ра). Те мељ ност на уч ног при сту па кри тич ким из да њи ма, ука за ла је З. 
Бо јо вић, огле да се у Ре ше та ро вим на по ри ма да про у чи сва прет ход на из да ња, до-
ступ не ру ко пи се, пре пи се, ре дак ци је; да тра га за но вим по да ци ма из би о гра фи је 
пи са ца; да раз ме њу је ин фор ма ци је са нај ве ћим ау то ри те ти ма у обла сти ко јом се 
ба вио (на при мер, три де сет пет го ди на во дио је пре пи ску са Пе тр ом Ко лен ди ћем) 
сма тра ју ћи да су но ва от кри ћа је ди ни ва ља ни за лог на уч ном при сту пу исто ри ји 
књи жев но сти. Пло до ви ње го вог ра да би ли су пре ва жни – ус по ста вио је би о гра фи ју, 
окви ре опу са Ма ри на Др жи ћа и хро но ло ги ју ње го вог на стан ка; пр ви пут је об ја-
вљи вио пи шче ва за ве ре нич ка пи сма; кри тич ки је из дао Др жи ће ва де ла; из да њем 
Ра њи ни ног збор ни ка по у зда но је пред ста вио нај ста ри ју ду бро вач ку по е зи ју на 
на род ном је зи ку; до пу нио је рад Ђу ра Кер бле ра на из да ва њу Гун ду ли ће вих де ла, 
на ро чи то раз ма тра њем о ре дак ци ја ма и ру ко пи си ма Осма на, ин тер вен ци ја ма у 
тек сту, ор то граф ским ис прав ка ма, ко мен та ри ма и др. У це ли ни, Ре ше та ро во де ло-
ва ње у овој обла сти пред ста вља је дан од нај ве ћих при ло га фи ло ло шким и књи жев-
но и сто риј ским про у ча ва њи ма ду бро вач ке књи жев но сти. Сту ди ја Гор да не По кра јац 
До при нос Ми ла на Ре ше та ра про у ча ва њу ду бро вач ких збор ни ка и мо ли тве ни ка на-
до ве зу је се на при лог З. Бо јо вић. Осве тља ва ју ћи Ре ше та ров при ступ тек сто ло шком 
из у ча ва њу ру ко пи сних и штам па них де ла Г. По кра јац је на гла си ла зна чај ње го вог 
за кључ ка да су мо ли тве ни ци, псал ти ри, еван ђе ли ста ри, лек ци о на ри већ у дру гој 
по ло ви ни пет на е стог ве ка по твр ђи ва ли да је у Ду бров ни ку та да би ла раз ви је ни ја 
умет нич ка књи жев ност не го у дру гим кул тур ним цен три ма са ове стра не Ја дра на. 
Спе ци фич ност Ре ше та ро вих на уч них ин те ре со ва ња и ис тра жи вач ког при сту па 
осве тлио је Не бој ша Пор чић у при ло гу Ми лан Ре ше тар као исто ри чар Ду бров ни ка. 
Сво је вр сна ме то до ло шка ин тер ди сци пли нар ност Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња, ко ја 
се огле да у про жи ма њу фи ло ло ги је, исто ри је књи жев но сти, оп ште и кул тур не 
исто ри је, по ти че, на гла ша ва Пор чић, из Ре ше та ро вог убе ђе ња да је Ду бров ник 
сло је вит кул ту ро ло шки фе но мен. У скла ду са тим, Ре ше тар се ба вио ра зно вр сним 
те ма ма у при ло зи ма о ду бро вач ким пи сци ма, обра зо ва њу, здрав ству, књи жар ству 
и штам пар ству, ар хи тек ту ри, при вре ди, оби ча ји ма, др жав ном и дру штве ном уре-
ђе њу и др. – на осно ву из во ра пр во ра зред не ва жно сти (ис пи си из Ду бро вач ког 
ар хи ва на сле ђе ни од оца Па ва; де ла ду бро вач ких пи са ца; спи си из лич не ар хи ве; 
не по сред на све до чан ства Ду бров ча на итд.). На ро чи то ва жан сег мент пред ста вља 
ба вље ње ну ми зма ти ком, обла сти у ко јој је оства рио пи о нир ски по ду хват бу ду ћи 
да је на ју жно сло вен ском про сто ру за сно вао си сте мат ско на уч но про у ча ва ње те 
ди сци пли не. Рад Ми ла на Ре ше та ра на про у ча ва њу и из да ва њу ка нон ских де ла 
срп ске књи жев но сти осве тлио је Алек сан дар Ми ла но вић у сту ди ји Ми лан Ре ше
тар као ту мач и при ре ђи вач Ње го ше вих де ла. Ис так ну то је да је Ре ше тар у вре ме 
ка да је тек сто ло ги ја би ла у по во ју по ста вио те о риј ско-ме то до ло шку плат фор му за 
про у ча ва ње и при ре ђи ва ње Ње го ше вих де ла, ујед но ис пра вља ју ћи гре шке сво јих 
прет ход ни ка. У при ло гу је пре ци зно ана ли зи ран Ре ше та ров до при нос у при ре ђи-
ва њу Ње го ше вих де ла – ор то граф ске и ин тер пунк циј ске ин тер вен ци је у ци љу при-
бли жа ва ња из вор ног тек ста са вре ме ном чи та о цу; ре ше ња у ве зи са ак цен то ва њем 
и тран скрип ци јом; утвр ђи ва ње ау тор ства и хро но ло ги је; са ста вља ње реч ни ка уз 
из да ње Гор ског ви јен ца и др. Све стра но са гле да ва ју ћи ре зул та те у овој обла сти 

345



Ми ла но вић је кри тич ки, из ви зу ре са вре ме не фи ло ло ги је, од ре дио до ме те Ре ше-
та ро вих ис тра жи ва ња. О зна ча ју Ре ше та ро вог ра да из по себ ног угла све до чи рад 
Са ше Не дељ ко ви ћа Ми лан Ре ше тар у ду бро вач кој штам пи. У ње му је су ге стив но 
– ода бра ним па са жим из ра зно вр сних чла на ка – при ка за но у ко ли кој ме ри је Ре-
ше тар, иа ко нај ве ћим де лом жи вот ног ве ка уда љен од род не сре ди не, био при су тан 
у ду бро вач кој штам пи, би ло при ло зи ма ко је је сам об ја вљи вао или члан ци ма по-
све ће ним ње му у част. 

Дру гу део мо но гра фи је, под на сло вом Срп ски мо ли тве ник, отва ра при лог 
Срп ски мо ли тве ник из 1512. го ди не Ја сми не Гр ко вић-Меј џор и Вик то ра Сaвића. 
Ау то ри ис ти чу зна чај Мо ли тве ни ка, пр ве књи ге штам па не ћи ри ли цом на срп ском 
на род ном је зи ку, због че га ју је Ре ше тар и на зи вао Срп ским мо ли тве ни ком. У сво-
јој сту ди ји Гр ко вић-Меј џор и Са вић опи су ју са чу ва не при мер ке Мо ли тве ни ка, 
ука зу ју на чво ри шне тач ке Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња и кру ци јал не за кључ ке о 
је зич ким ка рак те ри сти ка ма књи ге. Уз рад су у при ло гу да та и Из вор на све до чан
ства ко ја до ку мен тар но упот пу ња ва ју пред ста ву о ге не зи Мо ли тве ни ка, штам па-
ног у скла ду са чвр стом од ред бом уго во ра из ме ђу на ру чи о ца и штам па ра ко јом се 
фик си ра је зик из да ња („in lit te ra et idi o ma ta ser vi a no“) и пред ви ђа да ће се књи га 
про да ва ти у Ду бров ни ку и по Ср би ји („in pa r ti bus Se ru ie“). Ана ли зи ли ков них 
укра са Мо ли тве ни ка по све ћен је при лог Бран ке Ива нић Ли ков ни украс штам па ног 
ћи ри лич ког ду бро вач ког мо ли тве ни ка из 1512. го ди не. У ра ду се ми ну ци о зно ана ли-
зи ра ју стил ске осо бе но сти бо ја, бор ду ра, сли ка и др, чи ме се упот пу њу је пред ста ва 
о Мо ли тве ни ку као из у зет ном де лу на ше кул тур не ба шти не. Сле ди рад Дра га на 
Ја њи ћа Слу жба Све тог кр ста и Слу жба Све тог ду ха у ћи ри лич ком ду бро вач ком 
мо ли тве ни ку из 1512. го ди не. Ау тор у ком па ра тив ној пе р спек ти ви са гле да ва од нос 
из ме ђу мо ли та ва у пра во слав ном и ка то лич ком ка но ну, до ка зу ју ћи да су слу жбе 
Све тог кр ста и Све тог ду ха у Мо ли тве ни ку про же те те о ло шким уче њем ти пич ним 
за ка то лич ку цр кву, чи ме се по твр ђу је да је књи га би ла на ме ње на за бо го слу же ње 
по пра ви ли ма ка то лич ког об ре да. При лог Ва ње Ста ни ши ћа Ћи ри ли ца ду бро вач ког 
мо ли тве ни ка из 1512. го ди не усред сре ђен је на је зич ки ка рак тер Мо ли тве ни ка, чи ја 
ћи ри ли ца је би ла „гра фич ки пре се дан“ ко ји је „од у да рао од до та да шње ћи ри лич ке 
штам пе“. Од сту па ње од ра ни је прак се очи то ва ло се у је зи ку – „би ла је то пр ва штам-
па на књи га на на шем на род ном је зи ку“ – и гра фич кој фор ми. Ста ни шић на гла ша ва 
Ре ше та ро во ар гу мен то ва но од ба ци ва ње на зи ва „бо сан ско пи смо“ или „бо сан чи ца“ 
за тај тип пи сма („ско ро пис“) јер „он ни ти је по стао у Бо сни, ни ти је био на Бо сну 
огра ни чен“, већ се „ско ро пис“ ја вио „код нас нај при је у кан це ла ри ји срп ских вла-
да ра, и то већ за вла да ви не Сте фа на Пр во вен ча ног“. За ла жу ћи се за раз ве ја ва ње 
за блу да и на уч ни при ступ про бле му, Ре ше тар је сма трао да је од го ва ра ју ћи на зив 
за ка рак те ри стич но пи смо, на ро чи то не го ва но у Бо сни и Хер це го ви ни, Ду бров ни ку 
и По љи ци код Спли та, „за пад на ћи ри ли ца“. На да ље у ра ду Ста ни шић на ода бра-
ним при ме ри ма раз ма тра мно го стру ке је зич ке ка рак те ри сти ке Мо ли тве ни ка. Дру-
ги сег мент књи ге за кљу чу је рад Сло бо да на Па вло ви ћа Фо но ло шки си стем Срп ског 
мо ли тве ни ка из 1512. го ди не, у ко ме се пре ма те о риј ско-ме то до ло шким прин ци пи ма, 
ко је је по ста вио Па вле Ивић за по тре бе фо но ло шког опи са срп ских го во ра об у хва-
ће них Оп ште сло вен ским лин гви стич ким атла сом, да је пре глед фо но ло шког си-
сте ма Срп ског мо ли тве ни ка и обра зла же Ре ше та ров из бор на сло ва за овај спо ме ник. 

На ве де не сту ди је про же те су сним ци ма ра зно вр сне до ку мен тар не гра ђе, ко-
јом се уо кви ру је пред ста ва о Ре ше та ро вом жи во ту, на уч ном де ло ва њу и од је ку 
ко ји је ње гов рад имао у на уч ним и ши рим кру го ви ма. По себ но ме сто при па да 
фо то тип ском из да њу ин те грал не вер зи је Ре ше та ро ве при ступ не бе се де у Срп ској 
кра љев ској ака де ми ји и сним ци ма Срп ског мо ли тве ни ка, руч ног при мер ка ко јим 
се слу жио Ре ше тар при ли ком про у ча ва ња. Осим ових при ло га – пра ве дра го це но сти 
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за сва ког ра фи ни ра ног би бли о фи ла, ва жан до ку мен тар ни сег мент у мо но гра фи ји 
чи ни ра зно вр сна пре пи ска ко ја је де ли мич но об ја вље на. За ни мљи во све до чан ство 
о лич ним али и оп штим дру штве ним при ли ка ма до но си из вод из пи сма Ва тро сла ва 
Ја ги ћа упу ће ног Љу бо ми ру Сто ја но ви ћу. Пи ше Ја гић да се Ре ше тар за ру чио ње го вом 
кће ри и на да се да ће сло га ме ђу њи ма би ти „љеп ша и твр ђа но што је обич но ме ђу 
Хр ва ти ма и Ср би ма“. Из пре пи ске се са зна је и ко ли ко је Ре ше тар, ван ред но по све-
ћен на у ци, и у нај те жим тре ну ци ма био ис пу њен же љом за но вим от кри ћи ма и 
сазна њи ма. Жа ле ћи се на те шку оску ди цу за вре ме Пр вог свет ског ра та, у пи сму 
упу ће ном из Бе ча, ипак као стра стве ни за љу бље ник у ну ми зма ти ку не про пу шта 
да за мо ли Ти хо ми ра Осто ји ћа да га оба ве сти ако на и ђе на „ка кве ду бро вач ке нов це“ 
не би ли их про у чио. Над вла да ва ју ћи бо дро шћу ду ха рат не не да ће, ју ла 1918. го ди-
не се ја вља Осто ји ћу из Сен то ма ша (Ре ше тар у пи сму на зна ча ва да је у „Ср бо бра ну“), 
ра до стан због пла ни ра не по се те Но вом Са ду и сво је вр сним кул тур ним ри зни ца ма 
– пра во слав ним фру шко гор ским ма на сти ри ма. Осим ово га, из пре пи ске се на зи ру 
по гле ди Ми ла на Ре ше та ра на по ли тич ку си ту а ци ју у кри тич ном тре нут ку ју го сло-
вен ске исто ри је. У до пи сни ци упу ће ној Све ти сла ву Цви ја но ви ћу из Фи рен це (1934), 
три да на на кон атен та та на кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, ис по ља ва огор че ње 
због оног што се де си ло „с на шим пле ме ни тим кра љем“, ко га је фран цу ска по ли-
ци ја оста ви ла не за шти ће ног и „баш по сла ла на за кла ње“. Скром ност и от ме ност, 
као ду хов не ка рак те ри сти ке Ми ла на Ре ше та ра, пре по зна ју се у ње го вом од го во ру 
на че стит ку ко ју му Ма ти ца срп ска из Ду бров ни ка упу ти ле по во дом из бо ра за ре-
дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је. Бу ду ћи да је у истом из бор ном пе ри о ду 
за ака де ми ка иза бран и сли кар Мар ко Му рат, Ре ше тар скром но на гла ша ва да сво јим 
де лом вра ћа дуг за ви ча ју ис ти чу ћи зна чај Му ра то вог ра да: „Нај то пли је за хва љу јем 
Ма ти ци Срп ској мо је га не за бо рав но га род но га Ду бров ни ка [...] али се ве се лим, 
вје руј те ми, ра ди на ше га Ду бров ни ка ви ше не го ли ра ди се бе, а осо би то ми је ми ло 
што је та иста по част да та г. Мар ку Му ра ту – још јед ном Ду бров ча ни ну из бро ја 
ста рих бо ра ца Ср ба ка то ли ка“. Ових не ко ли ко ода бра них при ме ра де ли мич но 
илу стру ју вред ност до ку мен тар них при ло га ко ји ма се функ ци о нал но до гра ђу је и 
ре леф но шћу бо га ти пред ста ва о Ми ла ну Ре ше та ру.

Из ла же ње мо но гра фи је Срп ски мо ли тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру 
1512–1942–2012 ви ше стру ко је зна чај но. У њој је оства ре на на ме ра уред ни ка и ау то-
ра да што це ло ви ти је пред ста ве рад Ми ла на Ре ше та ра и да из угла са вре ме них 
са зна ња кри тич ки оце не ње го во ме сто и зна чај у на уч ним то ко ви ма ср би сти ке и 
сла ви сти ке. Та ко ђе, она је по ста ла уз о ран при мер ка ко се до стој но обе ле жа ва ју 
зна чај не об лет ни це и при ме ре но ис ка зу је по што ва ње по сле ни ци ма ко ји су по пут 
Ми ла на Ре ше та ра, све у куп но сво је де ло ва ње по све ти ли из у ча ва њу на шег је зи ка, 
књи жев но сти и кул ту ре. По хва ле, осим при ре ђи ва чи ма Ја сми ни Гр ко вић-Меј џор, 
Вик то ру Са ви ћу и ау то ри ма, не за о би ла зно при па да ју из да ва чи ма, Срп ској ака де-
ми ја на у ка и умет но сти и Фон ду Ђор ђе Зе че вић за уна пре ђе ње и за шти ту ћи ри-
лич ног пи сма, ко ји су се још јед ном по твр ди ли као чел не ин сти ту ци је у не го ва њу 
на ше кул тур не тра ди ци је. 

Др Слав ко В. Пе та ко 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

Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
pe ta ko vics@yahoo.com

347



348

UDC 821.163.41.09 Crnjanski M. (049.32)

ПО Е РОС ЦР ЊАН СКИ

(Је ле на Па нић Ма раш. Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског.  
Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2017)

Где је ме сто еро ти ке у срп ској књи жев но сти, ако је, уоп ште, има? Ово пи та-
ње отва ра се на пр вим стра ни ца ма књи ге о Цр њан ском Је ле не Па нић Ма раш и 
оста је да леб ди и на кон што се ко ри це на кра ју за кло пе. На том се кра ју, из из ве сно-
сти да јој ства ра ње срп ске аван гар де сва ка ко при па да, оно из но ва по ста ви дру га чи је: 
шта о то ме ка же чи ње ни ца да се до да нас ни је опи са ла ни ти јед на син те тич ка ли-
ни ја раз во ја ерот ског у це ли ни срп ске књи жев но сти? У за кључ ку сту ди је ау тор ка 
уме сто од го во ра ну ди спек тар мо гу ћих раз ло га за мар ги на ли зо ва ност и та бу и са ност 
овог аспек та, од по сле ди це „уве ре ња да је реч о ’ма лој’ те ми ко ја не ’за слу жу је’ по себ-
но ба вље ње“ до то га да се „по е ти ке на ших пи са ца и пе сни ка ни су у до вољ ној ме ри 
отва ра ле пре ма њој“. Ова кав од го вор при зи ва још је дан, иа ко не из ре чен, што ле жи 
још у ру ци ко ја је пре цр та ва ла ре чи Но ћи ску пље ви је ка Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. 
Зна ју ћи да је би ло до вољ но из ме ни ти лич ну за ме ни цу да ис ку стве ни до жи вљај 
по ста не опис (при)ви ђе ња, и та ко рас то чи про блем кул тур ног кон тек ста, та је олов-
ка ра чу на ла на још не што осим ово свет ских об зи ра и ме ри ла при клад но сти. Ако 
је „као да“, он да је мо гу ће – има ли тач ни јег опи са пој ма фик ци је? Уо ча ва ју ћи на 
са мом по чет ку ва жност те о риј ског ста ва да је еро ти ка пр вен стве но књи жев ни фе-
но мен, ау тор ка упу ћу је на исту ствар, а ис ти чу ћи да је пе ри од исто риј ске аван гар де 
онај у ко ме ће по е ти ка ку ца ти у истом так ту као и ерос, им пли цит но се од го ва ра 
и на пи та ње са по чет ка овог тек ста. На овај на чин се, по ста вља њем пи та ња у пра
вил ном ре до сле ду, што је ме тод ко ји и ау тор ка у уво ду обе ћа ва ка да је са др жи на 
књи ге у пи та њу, про блем отва ра у дво стру кој екс по зи ци ји, ко ја под се ћа да је го вор о 
Цр њан ском увек и го вор о срп ској књи жев но сти у це ли ни, и да хра брост отва ра ња 
но ве те ме ни је тек ка приц мла де зре ло сти или оба ве за но ву ма док то рал ног радa. 

Обим ну сту ди ју Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског чи ни се дам по гла-
вља. Осим увод них и за кључ них раз ма тра ња, те ма је по ста вље на хро но ло шки, кроз 
5 цен трал них це ли на: Су ма тра и стич ко ерот ско, Пре ступ нич ко ерот ско, Ерот ско 
у осам на е стом ве ку, Хи пер бо реј ско ерот ско и Охла ђе но ерот ско. Иа ко у на сло ву 
огра ни че на на ро ма неск но ства ра ла штво Цр њан ског, сту ди ја је ну жно зах те ва ла 
осврт и на ње го ва драм ска де ла и крат ку про зу, као и на ли ри ку, пу то пи се и не фик-
ци о нал ну гра ђу. При род но је да се овим сег мен ти ма нај ви ше па жње по све ти ло у 
пр вом по гла вљу, ко је ус по ста вља по чет ну по зи ци ју са гле да ва ња ме не по е тич ког 
ли ка Цр њан ског. По ста вља њем до слу ха пр ве фа зе ства ра ла штва пре гле дом пре ли-
ва ју ћих мо ти ва Ма ске, При ча о му шком, Ли ри ке Ита ке и „Су ма тре“ до Днев ни ка 
о Чар но је ви ћу, ути ца ја европ ске аван гар де, ус по ста вља њем ди на ми зма раз ли ка му-
шко –жен ско, сна ге и са жа ље ња, мо да ли те та од но ше ња пре ма те лу и сли ци те ла, 
ар ти ку ли ше се не са мо про цес про до ра ерот ског дис кур са у књи жев ност аван гард-
ног пре о кре та већ и ус по ста вља ме та фи зич ка по тка овог раз во ја уо ча ва њем уте хе 
као скри ве ног кључ ног пој ма у ко ме се жи жи ова фа за. „Оту да су ма тра и стич ко 
ерот ско је сте Цр њан сков од го вор на за пле те ност жи во та и окол но сти и по ста је 
’огро ман мир и без гра нич на уте ха’“ (стр. 83), уо ча ва ау тор ка пре не го што при сту пи 
ана ли зи пр вог Цр њан ско вог ро ма на, у ко јој ће ин тер пре та ци ја прет ход но из ве де-
них аспе ка та по ка за ти и да је ни у ни хи ли зму аван гар де – не ма (111). 



Фа за с по чет ка три де се тих го ди на ана ли зо ва на је у ро ма ни ма Се о бе, Су зни 
кро ко дил и Кап шпан ске кр ви, у по гла вљу на сло вље ном Пре ступ нич ко ерот ско. 
Фе но мен ин це ста, као ис по ље на при ро да гре ха, уз те ме за во ђе ња и тај не, на сли-
чан на чин као уте ха у пр вом по гла вљу от кљу ча ва зна че ња две но ве ли те рар не 
ком по нен те ове фа зе: уде ла фол клор ног и мит ског и ин те ре со ва ња за осам на е сти 
век, зре ли ба рок и ње го ве ка рак те ри стич не ли ко ве. У ин тер пре та ци ји Па нић Ма-
раш ко ја иде да ље од име но ва ња, без же ље за олак ша њем пре сла га њем ерот ских 
мо ти ва Се о ба у еле мен те дру гог дис кур са, ис по ља ва се вр ли на ло гич ног укла па-
ња и раз ре ше ња чак и нео че ки ва них за кљу ча ка ра ни јих при сту па, по пут оног да 
је Да фи на нај ве ћа за вод ни ца у Цр њан ско вом опу су, или да је „Аран ђе ло ва љу бав 
пре ма Да фи ни је ди ни пра ви при мер оства ре ног иде а ла зе маљ ске љу ба ви у це ло-
куп ном Цр њан ско вом де лу“ (стр. 131). Крат ке ре флек си је о два дру га чи ја ро ма на 
исто вре ме на са Се о ба ма кон тек сту ал но усло жња ва ју по глед на те ме су пру жин ства 
и ро ди тељ ства, ко је ће свој пун зна чај до би ти у Дру гој књи зи Се о ба, исто вре ме но 
отва ра ју ћи про стор за бу ду ће, де таљ ни је ана ли зе овог до са да ма ње про у че ног 
де ла Цр њан ско вог ро ма неск ног опу са. 

Сре ди шње по гла вље сту ди је рас кла па на гла ше но еро ти зо ва ни свет Дру ге 
књи ге Се о ба ту ма че њем ро ма на кроз мно го стру ко удва ја ње ли ка Па вла Иса ко ви ча. 
За по чи њу ћи од про ме не па ра диг ме епо хе осам на е стог ве ка и исто вре ме ног по гле-
да упу ће ног из два де се тог ве ка на њу, кон цен три са њем на фи гу ре Дон Жу а на и Ка-
за но ве и њи хо во са вре ме но пре ту ма че ње, по твр ђу је се за јед нич ка исто ри ја по е ти ке 
и еро ти ке. Ти по ло ги ја љу ба ви из увод ног те о риј ског до дат ка при ме ње на је за фи но 
ни јан си ра ње љу ба ви свих Иса ко ви ча, те у ко нач ном за сен че ње кључ ног мо ти ва 
ро ма на – оне ко ја се ја вља пре ма умр лој же ни, из ме ђу аске ти зма и сла до стра шћа, 
удо ви штва и за вод ни штва, те ле сно сти и са зна ња ни шта ви ла. И, по себ но, ле по те 
и гра да, чи ме се ова сту ди ја на до ве зу је на прет ход ну књи гу ау тор ке. Уо ча ва ју ћи да 
Ка тин ка „са оп шта ва са свим си гур но је ди но са зна ње о љу ба ви ко је је у овом де лу 
из ре че но, а ко је не до ла зи из ду ха 18. ве ка, про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма, већ 
је обо је но ро ман ти чар ским сен зи би ли те том […] да је пра ва љу бав са мо јед на, у 
жи во ту, као што је пр ва љу бав, пр ва жа лост, у жи во ту“ (стр. 201), Је ле на Па нић 
Ма раш по ста вља нит ко ја про це сом ду гог тра ја ња по е тич ки ве зу је осам на е сти век, 
ро ман ти чар ски и мо дер ни стич ки сен зи би ли тет. На исти се на чин ука зу је и да је у 
удва ја њу ли ко ва и све оп штој ре флек си ји од но са ко ји у ро ма ну вла да ју ерос је дан, 
јер је ми стич но је дин ство бах ти нов ске по ли фо ни је све та ро ма на.

Од жан ров ске по ли фо ни је, од но сно по ли мор фи зма ро ма на Код Хи пер бо ре ја ца 
за по чи ње сле де ће по гла вље сту ди је. Пи та ју ћи исто што је обе ле жи ло ту ма че ња 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу – ко при по ве да ро ман? – раз ре ше ње жан ров ске пр о бле ма-
тич но сти у ау то фик ци ји упу ћу је да је и хи пер бо реј ско ерот ско об ли ко ва но кроз 
спе ци фи чан об лик по е тич ког освр та ња, са је дин стве ним кључ ним ко дом – ме лан
хо ли јом, ко ја до ла зи са стра хом о смр ти и све шћу о нео по зи вом ста ре њу. Дру га чи ја 
су бјек тив ност, ко ја се ис по ста вља као раз ли ка ко ја не до зво ља ва су ма тра и стич ку 
илу зи ју уте хе, оне мо гу ћа ва и је дин стве ност свет(ов)а у ко ји ма бо ра ви на ра тор, 
рас це пљен из ме ђу Ри ма и се вер них пре де ла, али и из ме ђу Cor po di plo ma ti co и су-
пру жин ства ко је је од сут но шћу увек ту. „Хи пер бо реј ско ерот ско“, ка же Па нић Ма-
раш, „ну жно об је ди њу је оба све та“, на до ве зу ју ћи се на уви де Но ви це Пет ко ви ћа. 
Та се осо би на ви ди у ко нач ном са гле да ва њу тог те ла ди пло мат ског све та, об ли-
ко ва ног ре ла ти ви за ци јом кон вен ци о нал ног мо ра ла, од су ством љу ба ви, мај чин ством 
осен че ним бе стид но шћу у бо лу ко је опет во ди до смр ти, ерот ским плу ра ли те том 
про ду же ним у „ен ци кло пе диј ску фик ци ју“ ко ја усме ра ва на траг у кул ту ру (са на-
ро чи том па жњом по све ће ном скан ди нав ским ау то ри ма), као – „ле по те све та“ ерот-
ског за но са ме ђу љу ди ма у Ри му. Или бли ско сти са од сут ном су пру гом у ко јој се, 
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у ко нач ном, от кри ва не у ки ди ва он то ло шка раз ли ка му шкар ца и же не. И, нај ви ше, 
у Ми ке лан ђе лу, чи ја је фи гу ра оно што на ра то ро вој су бјек тив но сти омо гу ћа ва да 
го во ри о те ма ма ко је га оп се да ју, и чи ји је лик уте ха, у кул ту ри, а не до сту пан је и 
све ту са ко јим се кон фликт но ра зи ла зи ка да го во ри о ње му, али и за су пру гу са ко јом 
о ње му не ма ре чи.

По след ње по гла вље у са гле да ва њу раз во ја пое(ро)ти ке Цр њан ски Је ле на Па-
нић Ма раш отва ра ин три гант ним пи та њем: да ли Рјеп нин мо же из го во ри ти ре че-
ни цу Ми ло ша Цр њан ског „ја сам ипак са чу вао љу бав и кад сам у про шлом ра ту 
све из гу био“ (стр. 301). Ана ли за Ро ма на о Лон до ну фи на ле је сту ди је о Цр њан ском 
не са мо због уо че не мо гућ но сти ње го вог са гле да ва ња као „ма тич ња ка“ ко ји „са би ра, 
умно жа ва, усло жња ва“ еле мен те ко ји су до та да би ли при сут ни у ње го вим ро ма ни-
ма, већ и због то га што је крај овог ро ма на за вр ше так јед не епо хе у срп ској књи жев-
но сти. „Пи са ти, тј. при по ве да ти о љу ба ви у мо дер ном ро ма ну чи ни се ни ма ло лак 
за да так, јер је нео п ход но про на ћи пра ву ме ру да љу бав не скли зне у па те ти ку, али 
и да не бу де де струк циј ски мар ги на ли зо ва на и скрај ну та из ро ма неск ног дис кур са“ 
(стр. 323), и пра ва ме ра Цр њан ско вог по след њег ро ма на чи ни га кру ном и за вр-
шет ком овог то ка. Љу бав ко ја се чу ва та ко што се на пу шта, ап сурд жи во та ко ји се 
про ду жа ва ти ме што се уки да уче шће у ње му, апо ри чан су из бор све та у ко ме су 
два ли ца еро са, љу бав и секс, не по мир љи во раз вен ча ни. По ен тал но ус по ста вља ње 
кон тра ста ко ре на све га, дво је зич но, кроз пи та ња ко ји ма су на сло вље на пот по гла-
вља – да ли је љу бав у ко ре ну, или је sex at the ro ot of everything – пи та ња су о то ме 
где је, за пра во, свет. Кроз ову по дво је ност еро тич ко по ста је есте тич ко, по е тич ко 
ко је по ста је он то ло шко. Ми ну ци о зне ана ли зе од но са На ђе и Рјеп ни на, као и на но-
са об ли ко ва ња свих оста лих ли ко ва ро ма на, во де до пој ма охла ђе ног ерот ског, 
оног не до ста ју ћег де ла у чо ве ку „ко ји иза зи ва пат њу, ту гу, жуд њу, же љу, по тра гу..., 
а ко ји је у са мој су шти ни ерот ског“, а ко ји је „зга снуо пред оним вре ме ном ко је је 
пред ро ман, књи жев ност и жи вот, али и еро ти ку, по ста ви ло но ве зах те ве и дру га 
пра ви ла“ (стр. 382). 

Овим и ана ли за ерот ског дис кур са Је ле не Па нић Ма раш опи су је пун круг, 
по твр ђу ју ћи да је еро ти ка пи та ње по е ти ке, ства ра ња, пра ве ствар но сти. Сре ћом, 
књи жев ност је, за раз ли ку од љу ди, веч на, и с њом и ерос ко ји жи ви и упр кос све-
ту ко ји им ни је увек на кло њен. Ти ме се, услов но, и тврд ња са по след ње стра ни це 
сту ди је да „на ша књи жев ност, ме ђу тим, не ма свој ау тен тич ни вид еро ти зма“ (стр. 
394) мо же чи та ти и као са мо о спо ра ва ју ћа, цр њан сков ска про во ка ци ја, ко ја у овој 
вред ној књи зи по твр ђу је обе ћа ње са ње ног по чет ка – не мо же се о ерот ском пи са-
ти без еро са, и, за и ста, ство ре ни текст тран спо ну је се и на жи вот оно га ко ји га 
ства ра, ко ји за тим та кав тре ба и жи ве ти.

Ду ња С. Ран чић
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду

Кра љи це На та ли је 43, 11000 Бе о град
du nja.ran cic @uf.bg.ac.rs
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ЗА БО РА ВЉЕ НИ ЛИ СТИ ЋИ – МА ЛА РИ ЗНИ ЦА  
ПРИ ЗРЕН ЦА ПЕ ТРА КО СТИ ЋА

(Пе тар Ко стић. Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти. Алек сан дра Но ва ков  
и Урош Ше шум (прир.). Но ви Сад – При зрен: Дру штво при ја те ља ма на сти ра  

Све тих ар хан ге ла код При зре на у Мла де нов цу – Мул ти ди зајн Но ви Сад, 2017)

Срп ска на уч на про дук ци ја по ста ла је ове го ди не бо га ти ја за још јед ну зна-
чај ну мо но гра фи ју. На укуп но 305 стра на, при ре ђи ва чи др Алек сан дра Но ва ков и 
др Урош Ше шум, са бра ли су и об ја ви ли тек сто ве ис так ну тог кул тур ног рад ни ка 
са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је у 19. ве ку, Пе тра Ко сти ћа. По во дом 165 го ди на од 
Ко сти ће вог ро ђе ња у При зре ну, чи та лач кој пу бли ци је пред ста вљен збо р ник ње-
го вих чла на ка из пе ри о да од 1902. до 1934. го ди не ко ји да нас има ју ве ли ку вред ност 
за про у ча ва ње исто ри је Ср ба с кра ја Но вог ве ка. 

Пе тар Ко стић, про свет ни и кул тур ни рад ник, др жав ни слу жбе ник, ди пло ма-
та и по ли ти чар, био је све стра на лич ност по ве за на са свим сег мен ти ма дру штве ног 
и по ли тич ког жи во та Ср ба у Ста рој Ср би ји то ком 19. ве ка. По ред ве ли ког ин те ре-
со ва ња за са вре ме на де ша ва ња и по ло жај сво га на ро да у Осман ском цар ству, ни 
бли жа про шлост му ни је би ла стра на, на про тив. Ње гов бо га ти опус, ко ји бро ји и 
три књи ге, чи ни ве ли ки број чла на ка исто ри о граф ско-ет но граф ског ка рак те ра 
ко ји се од но се на исто ри ју и кул ту ру срп ског на ро да са про сто ра Ста ре Ср би је у 
18. и 19. ве ку. Пе тар Ко стић је тек сто ве об ја вљи вао у ра зним пу бли ка ци ја ма ко је 
да нас ни су ла ко до ступ не ши рој, па ни на уч ној пу бли ци (Ју жни пре глед, Брат
ство, Ју жна Ср би ја и дру ги ча со пи си), те је јед на од иде ја во ди ља за об ја вљи ва ње 
овог збор ни ка би ла да се за ин те ре со ва ној јав но сти омо гу ћи лак ши при ступ ње го-
вим де ли ма. Осим што је ве ћи ну тек сто ва мо гу ће по сма тра ти као од лич не из во ре 
за про у ча ва ње при ли ка у вре ме ну Ко сти ће вог де ло ва ња, је дан део чла на ка да нас 
пред ста вља је ди ни по зна ти пре пис ва жних до ку ме на та из ра ни јег пе ри о да. У укуп-
но 34 пред ста вље на члан ка, ко ли ко мо но гра фи ја са др жи, чи та лац до би ја це ло ви-
ту сли ку ра да не ка да шњег упра ви те ља Бо го сло ви је у При зре ну.

При ре ђи ва чи су књи гу за по че ли са сво је вр сним уво дом у лик и де ло Пе тра 
Ко сти ћа (Пред го вор при ре ђи ва ча, стр. 9–10; Лич ност и де ло Пе тра Ко сти ћа, стр. 
11–20), у ко јем су и на са жет на чин об ја сни ли оп ште при ли ке на про сто ру Ста ре 
Ср би је у вре ме ње го вог де ло ва ња. Сам кор пус чла на ка је зби р но на сло вљен Тек
сто ви Пе тра Ко сти ћа у срп ској пе ри о ди ци (1902–1934) (од стр. 21 до 288), и да ље 
је раш чла њен на по је ди не тек сто ве ко ји су хро но ло шки по ре ђа ни пре ма го ди ни 
об ја вљи ва ња. При ре ђи ва чи ни су ме ња ли ори ги нал ни пра во пис (с ми ни мал ним 
из у зе ци ма) по сма тра ју ћи члан ке не са мо као исто ри о граф ске, већ и као из во ре о 
је зич ким ка рак те ри сти ка ма епо хе и про сто ра. Тек сто ви ма су, ме ђу тим, на кнад но 
до да те при год не фо то гра фи је као и ма ње на по ме не на њи хо вом са мом кра ју ко је 
су нео п ход не ка ко би се обра зло жи ла не ка ма ње по зна та чи ње ни ца или упо зо ри ло 
на од ре ђе ну ис прав ку. 

Нај ви ше чла на ка је по све ће но Ко сти ће вом род ном гра ду и око ли ни. Сво је-
вр стан крат ки пре глед но ви је исто ри је Ср ба у При зре ну пред ста вља чла нак Ли
сти ћи из да ље и бли же про шло сти (стр. 117–126) ко ји оби лу је мно го број ним по-
да ци ма за 18. и 19. век ко је би да нас би ло те шко про на ћи у дру гој ли те ра ту ри или 
ар хив ској гра ђи. Дру штве ним по ја ва ма и сва ко днев ном жи во ту у гра ду ау тор се 
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ба вио у ви ше на вра та (Ср би и срп ки ње у При зре ну, стр. 23–41; Свад бе ни оби ча ји у 
При зре ну I – Про сид ба и ве рид ба, стр. 181–189; Свад бе ни оби ча ји у при зре ну II – 
Свад ба, стр. 190–194; По сло ви це, за го нет ке и бро ја ни це у При зре ну, стр. 219–232; 
Све то га – кр сно име – сла ва у При зре ну, стр. 245–252), док је до ста па жње по све ћи-
вао и ин сти ту ци ја ма, по нај пре оним срп ским (При зрен ско дру штво Све ти Са ва, 
стр. 99–106; Срп ска пра во слав на цр кве ношкол ска оп шти на, стр. 127–138; Цин цар ска 
на се о би на у При зре ну и цр ква Све тог Спа са, стр. 139–146; При зрен ска цр кве нопе
вач ка дру жи на Св. Урош 1885. г, стр. 155–160; При зрен ски му те са ри фи и ва ли је у 
XVI II и XIX ве ку, стр. 209–218).

Тек сто ви оп штег ет но ло шког и ет но граф ског ка рак те ра све до че о на род ним 
оби ча ји ма, пре да њи ма и кул ту ри по је ди них за јед ни ца, о че му би да нас, без Ко-
сти ће вог ра да, би ло мно го ма ње по зна то (Го ра, стр. 147–154; При ро да у пре да њу и 
ве ро ва њу на шег на ро да, ве ро ва ња при уда ји и же нид би, стр. 233–235; По ги би ја 
Ма џарпа ши на, у ар на ут ској пе сми, стр. 271–280). 

Мно го број ни члан ци су по све ће ни те ма ти ци раз во ја срп ске цр кве и школ ства 
у Ста рој Ср би ји (Ма на стир Св. Тро ји це, стр. 43–50; Не што о бив шем ма на сти ру 
Вој си ло ви ци на Ко со ву и цр кви Све тог Ни ко ле у Ја ње ву, стр. 63–68; Ма на стир Св. 
Мар ка са по дат ци ма о ма на сти ру у Цр ној Ре ци и о Пе тру Ко ри шком, стр. 75–90; 
Ни ко ла Му су лин, као учи тељ у Ска дру и При зре ну, стр. 91–98; Срп ска основ на шко
ла у Гор њем Се лу, стр. 175–180). По себ но би тре ба ло спо ме ну ти ве о ма за ни мљив 
текст о уло зи срп ских сре ди на и ма на сти ра на Ко со ву и Ме то хи ји у хо до ча сни штву 
ка Је ру са ли му (Ха џи ла ри и све то гор ци, стр. 169–174), као и чла нак о Или ји Ста ври-
ћу и ње го вом до при но су при осни ва њу и упра ви При зрен ске бо го сло ви је (Или ја 
Н. Ста врић, стр. 69–74). Из у зет но су бит ни тек сто ви о лич ном Ко сти ће вом за ла га њу 
за бо љи од нос осман ских вла сти пре ма срп ским учи те љи ма и осни ва њу шко ла 
(Тур ске про свет не ко ми си је, стр. 161–168), и пре гле ди ста ња срп ског школ ства у 
скло пу оп штег пла на раз во ја на ци о нал ног ра да у Ста рој Ср би ји (По че так на шег 
про свет нона ци о нал ног ра да у бив шем Со лун ском ви ла је ту и ње го ви ре зул та ти 
I–II део, стр. 259–270).

Као по ве ре ник срп ске вла де, Пе тар Ко стић је био ве о ма до бро упу ћен у мно ге 
ди пло мат ско-по ли тич ке до га ђа је то га вре ме на, те је у њи ма че сто и лич но уче ство-
вао. Осим о на ци о нал но-про свет ној те ма ти ци, на пи сао је и не ко ли ко чла на ка о 
ак тив но сти ма евр оп ских кон зу ла у При зре ну (Европ ски кон су ли у При зре ну I–II; 
Европ ски кон су ла ти у При зре ну III, стр. 195–208), са ко ји ма је одр жа вао и уче ста ле 
кон так те. Зна ча јан је ње гов ме мо ар ски текст о си ту а ци ји у Ста рој Ср би ји не по сред-
но на кон Бер лин ског кон гре са (Из мо јих успо ме на, стр. 253–258). О по ги би ји гру пе 
чет ни ка 1905. го ди не код Ве ли ке Хо че, из лич ног се ћа ња и на те ме љу пи са ма ин фор-
ма на та, Ко стић је са ста вио и об ја вио оп шир ни ји пре глед до га ђа ја (По ги би ја на ших 
чет ни ка у Ве ли кој Хо чи, стр. 237–241; По ги би ја чет ни ка у Ве ли кој Хо чи, стр. 242; 
По ги бја чет ни ка у Ве ли кој Хо чи (пи смо уред ни штву), стр. 243).

Због ве ли ке вред но сти као из во ра, при ре ђи ва чи су од лу чи ли да два члан ка 
фо то тип ски об ја ве. Ра ди се о пре пи су за ни мљи вог по ме ни ка ко ји да ти ра све до у 
15. век, са ва жним то по ни ми ма и по да ци ма о ши ре њу исла ма на ове про сто ре, те, 
та ко ђе, о ван ред но зна чај ном пре пи су до ку ме на та, ко ји све до че о Бу ни епи ско па 
Па вла у 16. ве ку, ко је је Ко стић пре пи сао у Ско пљу из не ке не по зна те књи ге (По
ме ник ма на сти ра Све те Тро ји це код При зре на, стр. 51–62; До ку мен ти о бу ни Сме
де рев ског епи ско па Па вла про тив пот чи ња ва ња Пећ ке па три јар ши је Ар хи е пи ско
пи ји охрид ској, стр. 107–116).

При год но и сим бо лич но, по след њи чла нак пред ста вља Ко сти ће ву крат ку 
ау то би о гра фи ју ко ју је об ја вио у Ју жном пре гле ду 1934. го ди не (Пе тар Ко стић : 
Мо ја ау то би о гра фи ја, стр. 281–288). Ау тор се том при ли ком освр нуо и на исто ри ју 



сво је по ро ди це, те и на не из о став не не срећ не при ли ке по пра во слав но хри шћан ство 
на том про сто ру ко је ни су ми мо и шле ни ње го ве прет ке.

У до дат ку, при ре ђи ва чи су књи гу упот пу ни ли са по да ци ма о пу бли ка ци ја ма 
у ко ји ма су члан ци ори ги нал но об ја вље ни и по ре клу ко ри шће них фо то гра фи ја 
(стр. 289–294), те, та ко ђе, са чи ни ли и ве о ма ко ри стан ре ги стар по ме ну тих лич но сти 
(стр. 295–303).

Књи га Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти, пред ста вља за ни мљи ву ком би-
на ци ју збо р ни ка чла на ка и це ло ви те мо но гра фи је. Упр кос то ме што сва ки текст 
сто ји сам за се бе, те их је мо гу ће чи та ти и ко ри сти ти за себ но, сва ки има и сво је ме-
сто у да ле ко ве ћој це ли ни – Ко сти ће вом жи во ту. Чи та њем ње го вих чла на ка пред-
ста вље ним ре дом у књи зи, чи та лац пра ти жи вот ни пут ис так ну тог кул тур ног рад-
ни ка са про сто ра Ста ре Ср би је. У ра ни јој фа зи је фо кус био усме рен на При зрен, да љу 
исто ри ју, по је ди не цр кве и шко ле – дру гим ре чи ма, на Ко сти ће ву сре ди ну док је 
ра дио у и око Бо го сло ви је. Ка ко је ње го ва ка ри је ра ишла уз ла зном пу та њом, те се 
ши рио и ње гов де ло круг ра да, та ко се ши рио ње гов оп шти и књи жев ни хо ри зонт. 
Кул тур не те ме су усту пи ле ме сто по ли тич ким, од по је ди них шко ла и учи те ља пре-
шло се на оп шти про свет но-на ци о нал ни рад. Го то во сим бо лич но, све га не ко ли ко 
ме се ци пред смрт, ко ју као да је на слу ћи вао, об ја вио је и сво ју ау то би о гра фи ју 
за јед но са би бли о гра фи јом. Књи гу је, сто га, мо гу ће по сма тра ти и као сво је вр сну 
би о гра фи ју у де ло ви ма, али и као од лич но све до чан ство о до га ђа ји ма и про це си ма 
ко ји су се од и гра ва ли у овом де лу срп ског ет нич ког про сто ра у 19. ве ку. Бу ду ћим 
ге не ра ци ја ма је Пе тар Ко стић оста вио бо гат опус и за ве шта ње да на ста ве са ње-
го вим ра дом. Си гур ни смо да ће ово де ло ко ри сти ти не са мо исто ри ча ри ма или 
ет но гра фи ма, већ да ће про на ћи и мно го број не чи та о це у ши рој јав но сти.

Мср Ни но Н. Де лић
Ис тра жи вач са рад ник
Исто риј ски ин сти тут

Кне за Ми ха и ла 36/2, 110000 Бе о град
n.de lic @aol.co m

ni no.de lic@iib.ac.rs

UDC 050.488(497.11) Krfski zabavnik ”1917/1918”(049.32)

ЗА НО СИ И ПР КО СИ ПРО МЕ ТЕ ЈА НА ДЕ, АПО СТО ЛА ЈА ДА

(Ми ли вој Не нин. Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци.  
Ба ња Лу ка: Цен тар за срп ске сту ди је, 2017, 135 стр.)

Пр ва књи га у но во по кре ну тој еди ци ји Фи ло ло ги ја би бли о те ке Срп ски пре глед 
ба ња луч ког Цен тра за срп ске сту ди је је сте књи га Срп ских но ви на до да так и дру
ги до да ци Ми ли во ја Не ни на, у ко јој су ана ли зи ра не срп ска књи жев ност и срп ска 
књи жев на пе ри о ди ка на ста ле то ком Пр вог свет ског ра та. Књи га Срп ских но ви на 
до да так и дру ги до да ци по де ље на је на два сег мен та. Пр ви сег мент у це ло сти је 
по све ћен до дат ку Срп ских но ви на, крф ском За бав ни ку, а са чи ња ва ју га тек сто ви 
Крф ски За бав ник, Не кро ло зи у крф ском За бав ни ку, Ми лу тин Бо јић у крф ском За
бав ни ку и Сло вен ци у крф ском За бав ни ку, док се у дру гом сег мен ту, на сло вље ном 
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До да так, на ла зе те мат ски срод ни тек сто ви о срп ској рат ној књи жев но сти – при каз 
рат ног днев ни ка сли ка ра Ми о дра га В. Пе тро ви ћа (Хим на жи во ту), сту ди ја у ко јој 
ау тор пре до ча ва до сто јан стве но и хра бро др жа ње срп ских ци ви ла у оку пи ра ном 
Бе о гра ду, пре све га Вла да на Ђор ђе ви ћа, Ни ко ле Сте фа но ви ћа и Ду ша на Сто ји ми-
ро ви ћа (Хе ро ји у оку пи ра ном Бе о гра ду), као и де таљ на сту ди ја по све ће на за гре бач ком 
ча со пи су Књи жев ни Југ (Књи жев ни Књи жев ни Југ), да би књи гу „за тво ри ле“ две 
кра ће бе ле шке, јед на о на чи ну на ко ји је књи га на ста ла (О овој књи зи и пу ту до ње), 
а дру га о сâмом ау то ру (Од истог пи сца). При ре ђи вач фо то тип ског из да ња крф ског 
За бав ни ка (Ба ња Лу ка – Бе о град, 2005. го ди не, Ан дрић град, 2015. го ди не), Ми ли вој 
Не нин, у увод ној сту ди ји јед но став ног на сло ва Крф ски За бав ник (тек сту ко ји је 
об ја вљен као по го вор пр вом фо то тип ском из да њу овог ча со пи са) пре глед но опи су је 
ком по зи ци ју ча со пи са (ко ју чи не ду жи, увод ни текст, по том по е зи ја, по ве ћи огле ди, 
по ли тич ки пре глед, књи жев на кри ти ка, би бли о гра фи ја срп ских књи га или књи га 
о Ср би ји, пре во ди и не кро ло зи), да ју ћи по дат ке о да ту му по кре та ња и да ту му пре-
стан ка из ла же ња овог гла си ла (За бав ник је из ла зио од 1. ја ну а ра 1917. го ди не, ка да се 
по ја вио „нул ти“ или „пи лот“ број, од но сно од 2. апри ла 1917. го ди не, ка да је об ја-
вљен пр ви број, до 15. ок то бра 1918. го ди не), као и о то ме ко ли ко је бро је ва крф ског 
За бав ни ка об ја вље но – укуп но се по ја ви ло осам на ест бро је ва (из тек ста Сло вен ци 
у крф ском За бав ни ку са зна је мо да је Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон до нео не та-
чан по да так о се дам на ест бро је ва, док Ми ли вој Не нин ову гре шку ис пра вља, стр. 56). 
Нај о бим ни ји сег мент сту ди је Крф ски За бав ник по све ћен је То до ру Ма ној ло ви ћу, 
пи сцу ко ји је на Кр фу от крио вла сти ти на ци о нал ни иден ти тет, од но сно „гра ђа ни-
ну све та“ ко ји на Кр фу по ста је „....на ци о на ли ста, а у не ким тре ну ци ма и же сто ки 
на ци о на ли ста.“ (стр. 15). Пи сац ко ји је отво ре но, у пи сму Ти хо ми ру Осто ји ћу од 
31. ја ну а ра 1914. го ди не за пи тао шта Осто јић под ра зу ме ва под тим на ше бе ле три
стич ке ства ри „Да ли Ти хо мир Осто јић ми сли на срп ске пи сце, пре ча не или ма ђар-
ске пи сце:“ (стр. 12), по сле не што ви ше од го ди ну да на, на Кр фу „...ви ше не ма ових 
ди ле ма....“ (стр. 17). Сла жу ћи се са Ра до ми ром Кон стан ти но ви ћем, ко ји је у књи зи 
Би ће и је зик, пи шу ћи о Ма ној ло ви ће вој по е зи ји, го во рио о по ку ша ју „то тал ног 
иг но ри са ња ствар но сти“, Ми ли вој Не нин, у тек сту Крф ски За бав ник, де таљ ном 
ана ли зом књи жев не кри ти ке, пре во да и драм ских по ку ша ја То до ра Ма ној ло ви ћа 
у крф ском За бав ни ку, до но си знат но пре ци зни ју сли ку Ма ној ло ви ћа као пи сца у 
пе ри о ду од 1917. до 1918. го ди не, бу ду ћи да у при ло зи ма ко ји не спа да ју у по е зи ју 
То дор Ма ној ло вић не иг но ри ше ствар ност већ се ука зу је као из у зет но ан га жо ва ни 
ау тор, ду бо ко уро њен у рат ну ствар ност и са гле да ва ње ње них по сле ди ца. Док у 
тек сту На ша ста ра и но ва умет ност, об ја вље ном у че твр том и пе том бро ју крф-
ског За бав ни ка, 15. ав гу ста и 15. сеп тем бра 1917. го ди не, Ми ли вој Не нин за па жа 
Ма ној ло ви ћев на ци о на ли зам (Ме штро ви ће ва скулп ту ра Удо ви ца ра та за То до ра 
Ма ној ло ви ћа је срп ска удо ви ца ра та), пре по зна ју ћи у то ме дру га чи ји по е тич ки 
раз вој То до ра Ма ној ло ви ћа с јед не и ње го вих са вре ме ни ка с дру ге стра не „Го во рио 
је Све ти слав Сте фа но вић о сво јој ге не ра ци ји ко ја је у Пр ви свет ски рат ушла са по-
зи ци је на ци о на ли зма, а у том ра ту је от кри ла чо ве ка. Ма ној ло вић, пак, као гра ђа-
нин све та, же сто ки про тив ник сва ког на ци о на ли зма, за вре ме Пр вог свет ског ра та 
от кри ва сво је на ци о нал но би ће.“ (стр. 17), до тле, при ли ком ту ма че ња Ма ној ло ви-
ће вог пре во да Ни че о Нем ци ма и не мач кој кул ту ри (об ја вље ног у сед мом бро ју крф-
ског За бав ни ка, 15. но вем бра 1917. го ди не) и Ма ној ло ви ће вог драм ског тек ста Евро па 
и Нем ци (об ја вље ног у осмом и де ве том бро ју крф ског За бав ни ка, 15. де цем бра 1917. 
го ди не и 15. ја ну а ра 1918. го ди не), Ми ли вој Не нин ис ти че ан га жман То до ра Ма-
ној ло ви ћа као пре во ди о ца Ни че о вог тек ста у ко јем не мач ки фи ло зоф пи ше про тив 
Не ма ца и не мач ке кул ту ре, као што из два ја Дра го ше ве „про роч ке“ ре чи из „ди а ло га“ 
Евро па и Нем ци, у ко јем Дра гош (по схва та њу Ми ли во ја Не ни на за ступ ник ста во ва 
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сâмог То до ра Ма ној ло ви ћа) за кљу чу је „....да Нем ци же ле мир са мо бу ду ћег ра та 
ра ди! Чак ка же и ка да ће тај рат би ти: за два де сет – три де сет го ди на. Али, са да не ће 
ићи на осве ту ка квог по ги ну лог при ја те ља Хаб збу р га, ̓ не го на осве ту њи них оце ва, 
из ги ну лих у овом да на шњем ра ту...̓ “ (стр. 19). За раз ли ку од То до ра Ма ној ло ви ћа, 
ко ји се по ја вљу је у крф ском За бав ни ку као је дан од нај рев но сни јих са рад ни ка, при-
су ство Ми лу ти на Бо ји ћа у крф ском За бав ни ку са мо је по сред но – Ми лу тин Бо јић 
ни је об ја вио „ни јед ну је ди ну пе сму у крф ском За бав ни ку“ (стр. 46), али о Бо ји ћу 
дру ги ау то ри пи шу и оби ла то ци ти ра ју ње го ве сти хо ве, та ко да је мо гу ћа и ова ква 
на из глед па ра док сал на тврд ња „Ми лу тин Бо јић ни је об ја вио ни јед ну је ди ну пе сму 
у крф ском За бав ни ку, али је ве ро ват но је дан од пе сни ка са нај ви ше сти хо ва об ја вље-
них у За бав ни ку.“ (стр. 46) ко јом се отва ра сту ди ја Ми лу тин Бо јић у крф ском За бав
ни ку. Ми ли вој Не нин, та ко, из два ја при каз зби р ке Пе сме бо ла и по но са Ми лу ти на 
Бо ји ћа, об ја вље не у Со лу ну 1917. го ди не, као и не кр о ло ге на пи са не на кон 8. но вем бра 
1917. го ди не, ка да је Ми лу тин Бо јић умро. Бо ји ће ву по е зи ју афи р ма тив но је при-
ка зао уред ник Бран ко Ла за ре вић у че твр том бро ју крф ског За бав ни ка, 15. ав гу ста 
1917. го ди не, на звав ши, у овом при ка зу, Ми лу ти на Бо ји ћа „кра љем ре чи“ и од ре-
див ши Бо ји ће ву по е зи ју не као уо би ча је ни ле то пис ра та не го као „...са жет, сна жан 
и син те ти чан из раз на ших основ них рас по ло же ња.“ (стр. 47), али и као по ку шај 
вра ћа ња из гу бље ног ме ста пе сни ка у дру штву. Не кро ло ге Ми лу ти ну Бо ји ћу у 
крф ском За бав ни ку об ја ви ли су Дра го љуб Ј. Фи ли по вић и Ми о драг Ибро вац, као 
што је и Жан Дор нис об ја ви ла текст по све ћен Бо ји ћу Је дан срп ски пе сник: Ми лу тин 
Бо јић, у ко јем је о не дав но пре ми ну лом пе сни ку из не ла суд „...да је сво јим де лом 
из ра зио ʼне са ло мљи ву вој нич ку вред ност сво је ра се, не у га си му љу бав за Ле пим, 
јед ну ви со ку кул ту ру и све та на но сти ин те ли ген ци јеʼ“, стр. 53 (Ми ли вој Не нин 
от кри ва и по сред нич ку уло гу Алек сан дра Ар на у то ви ћа ко ји је на срп ски је зик 
пре вео овај текст Жан Дор нис, као што је сво јим са ве ти ма и пре во дом Бо ји ће вих 
сти хо ва на фран цу ски је зик Алек сан дар Ар на у то вић по ма гао Жан Дор нис у са ста-
вља њу тек ста). За раз у ме ва ње те ма ти ке ко ја је до ми ни ра ла у крф ском За бав ни ку, 
као и ат мос фе ре из ко је је ча со пис про ис те као дра го це на је сту ди ја Не кро ло зи у 
крф ском За бав ни ку, об ја вље на као пред го вор дру гом фо то тип ском из да њу овог ча-
со пи са (Ан дрић град, 2015). У овом тек сту Ми ли вој Не нин пре ци зно по пи су је све 
„пра ве“ или „чи сте“ не кро ло ге, ме ђу ко је спа да ју не кр о лог Бран ка Ла за ре ви ћа Вла-
ди сла ву Пет ко ви ћу Ди су, не кр о лог Бран ка По по ви ћа Оги сту Ро де ну, већ по ме ну ти 
не кр о ло зи Дра го љу ба Ј. Фи ли по ви ћа, Ми о дра га Ибров ца и Жан Дор нис Ми лу ти ну 
Бо ји ћу, по том не кро лог То до ра Ма ној ло ви ћа и Алек сан дра Ар на у то ви ћа Ри сту 
Ву ка но ви ћу, Ра ше Ми ло ше ви ћа Ги ги Гер ши ћу, не кро лог То до ра Ма ној ло ви ћа дво-
ји ци умет ни ка – Кло ду Де би си ју и Фер ди нан ду Хо дле ру (где као зна ча јан по да так 
Ми ли вој Не нин ис ти че „(Ко је мла ђи умро, ов де има пред ност!)“, стр. 36), као и 
не кр о ло зи Ми ло са ва Је ли ћа Ми ло шу Пе ро ви ћу (Пи је тру Ко со ри ћу), Мир ка Дам-
ња но ви ћа Дра го љу бу Јо ви чи ћу, док нео бич но кон ци пи ран не кро лог дво ји це ау то ра, 
Бо жи да ра Пу ри ћа и Бран ка Ла за ре ви ћа, на сло вљен Јед но по душ је, а об ја вљен у 
пе том бро ју крф ског За бав ни ка, 15. сеп тем бра 1917. го ди не, Ми ли вој Не нин де таљ-
ни је ана ли зи ра, има ју ћи у ви ду сло же ност ње го ве ком по зи ци је (не кр о лог отва ра 
пе сма Пет го ди на Бо жи да ра Пу ри ћа, да би се на њу на до ве зао ве ли ки, а ве ро ват но 
не пот пун, спи сак име на по ги ну лих срп ских вој ни ка, чи је су смр ти за бе ле же не у 
„ру бри ка ма“ Умет ни ци и књи жев ни ци, На у ка, Но ви на ри и по ли ти ча ри), при че му 
овај ко лек тив ни не кр о лог има и сим бо лич ко зна че ње – по ред то га што ука зу је на 
на чин уми ра ња и са хра њи ва ња срп ских вој ни ка (чи ја су обе леж ја ко лек тив ност и 
ано ним ност), он упу ћу је, мно го ви ше, на смрт це лог јед ног на ро да. Ми ли вој Не нин 
обра зла же и ути сак ко ји је имао то ком чи та ња крф ског За бав ни ка – упр кос то ме што 
у ча со пи су не ма мно го не кр о ло га, чи та лац сти че ути сак да не кр о ло га има знат но 
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ви ше. По ред из два ја ња и ту ма че ња „чи стих“ не кро ло га, у сту ди ји Не кро ло зи у 
крф ском За бав ни ку Ми ли вој Не нин раз ма тра фак то ре ко ји су до при не ли ути ску 
о ве ћем бро ју не кр о ло га, где из два ја стал но под се ћа ње на смрт, у свим при ло зи ма, 
по том по е зи ју Ми ло са ва Је ли ћа (Ср би јан ски ве нац) и Ми лу ти на Јо ва но ви ћа, у ко-
јој су опе ва ни по кој ни ци, ка ко они из Пр вог свет ског ра та, та ко и они из Бал кан ских 
ра то ва, док ути сак све при су ства смр ти, по ту ма че њу Ми ли во ја Не ни на, по ве ћа ва ју 
и пе сма In me mo ri am Ду ша на У. Ба ји ћа, текст не по зна тог ау то ра Дал ма тин ци аме
рич ком на ро ду, у ко јем су на бро ја не жр тве Пр вог свет ског ра та стра да ле од ау стро-
у гар ске вој ске (где се као ви до ви уби ја ња из два ја ју „Стре ља ње, ва ђе ње плу ћа, 
ва ђе ње џи ге ри це де ци, му ти ли ра ни су; у Чо ке ши ни је уби јен Жи во јин Цвет ко вић 
за јед но са же ном и пе то ро де це; у Ле шни ци су по би ли сву му шку де цу ста ри ју од 
осам го ди на; уби ли су дво је жен ске де це од че ти ри го ди не; у се лу Чи хо ти су Ни-
ко ли Алек си ћу од се кли нос и уши, па га по сле ушко пи ли...“, стр. 42), као и пе сма 
Тво ја ду ша Раст ка Пе тро ви ћа, пот пи са на ини ци ја ли ма „Р. М. П.“, а по све ће на ро-
ђе ној се стри Дра ги ци М. Пе тр о вић (за па жа Ми ли вој Не нин ка ко ова пе сма, као и 
дру ге пе сме Раст ка Пе тр о ви ћа, об ја вље не у крф ском За бав ни ку, ни су уне те ни у 
јед ну од шест књи га Де ла Раст ка Пе тро ви ћа „...ла ко је по ка за ти да се по сле Дру-
гог свет ског ра та, Пр ви свет ски рат за о би ла зио у ве ли ком лу ку и пре ћут ки вао. Као 
да је Дру ги свет ски рат тре ба ло да по не се од ред ни цу: је ди ни!“, стр. 44). Иде ја ју го-
сло вен ства, као део иде о ло шке кон цеп ци је ча со пи са, уоч љи ва је у за сту пље но сти 
„сло ве нач ког пи та ња“ и сло ве нач ких ау то ра у крф ском За бав ни ку, као и у тру ду 
уред ни штва око ме ђу соб ног упо зна ва ња и збли же ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
У тек сту Сло вен ци у крф ском За бав ни ку Ми ли вој Не нин, за раз ли ку од Ју го сло вен
ског књи жев ног лек си ко на ко ји не бе ле жи Сло вен це као са рад ни ке крф ског За бав
ни ка не го са мо Ср бе и Хр ва те, из два ја не за не мар љив број Сло ве на ца ко ји су сво је 
при ло ге об ја вљи ва ли у овом гла си лу, и то: по е зи ју (Фран Ра де шчек и Јан ко Ла врин), 
при ло ге исто риј ско-по ли тич ке са др жи не (Бо гу мил Во шњак, Ни ко Жу па нић и Ра де 
За плот ник), док по је ди ни сло ве нач ки ау то ри ко ји ни су пи са ли за крф ски За бав ник 
ипак би ва ју при сут ни у ње му – у ру бри ци Бе ле шке пра ти се пре во ди лач ки, уред-
нич ки и спи са тељ ски рад Вла ди сла ва Фа би јан чи ћа (ау то ра бро шу ре О Сло ве ни ји 
и Сло вен ци ма и уред ни ка же нев ске Сло ве нач ке би бли о те ке), као што се, у ис тој 
ру бри ци, бе ле жи и по ја ва књи ге Сло ве нач ко пи та ње П. А. Ла вр о ва. 

Дру ги сег мент књи ге Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци на до ве зу је се 
те мат ски на пр ви сег мент, по сред ством при ка за фо то тип ског из да ња рат ног днев-
ни ка сли ка ра Ми о дра га В. Пе тр о ви ћа, срп ског вој ни ка ко ји је „...ис пу нио суд би ну 
свог на па ће ног на ро да. (То у овом слу ча ју зна чи да је пре шао Ал ба ни ју, био на Кр фу, 
ле чио се у Би зер ти, то ком ра та ишао у фран цу ске шко ле...)“ (стр. 75), као што, ујед-
но, овај сег мент књи ге упот пу њу је срп ску рат ну ге о гра фи ју, кроз пре до ча ва ње 
при ли ка у Бе о гра ду и За гре бу за вре ме Пр вог свет ског ра та. Обим на и ис црп на 
сту ди ја Књи жев ни Књи жев ни Југ из у зет но је ин фор ма тив на и пре глед на, бу ду ћи 
да по ступ но да је од го во ре на пи та ња о то ме ко су би ли уред ник, вла сник и чла но ви 
ре дак ци је Књи жев ног Ју га, ка кав је био ти раж а ка кав ри там из ла же ња (Ми ли вој 
Не нин уред но по пи су је дво бр о је Књи жев ног Ју га), ко јим је пи смом штам пан ча со-
пис и ка ква му је би ла ком по зи ци ја (са ма њим и ве ћим ва ри ра њем у на зи ви ма, у 
че твр тој књи зи као стал не ру бри ке из дво ји ле су се: Пе сме у сти ху и про зи, При по
вет ке и цр ти це, Члан ци, Књи жев ни пре глед и Бе ле шке, стр. 113), те шта је од књи-
жев них при ло га об ја вљи ва но у Књи жев ном Ју гу, ка ква су књи жев на и књи жев но-
кри тич ка схва та ња за сту па на, као и ко ји су иде о ло шки по гле ди до ми ни ра ли у овом 
ча со пи су. Ве ћи део сту ди је Књи жев ни Књи жев ни Југ Ми ли во ја Не ни на мо же се 
чи та ти у по ле мич ком кљу чу – на су прот Не на ду Љу бин ко ви ћу, ко ји је у тек сту 
Књи жев ни Југ 1918–1919 (об ја вље ном у Књи жев ној исто ри ји 1969. го ди не) твр дио 
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да је Књи жев ни Југ био „ре ви ја за по ли тич ка пи та ња“, Ми ли вој Не нин од луч но и 
ар гу мен то ва но бра ни књи жев ност у Књи жев ном Ју гу, тј. Не нин до ка зу је, ана ли зом 
по је ди нач них при ло га, њи хо вим рас по ре дом и ин тен ци ја ма, да је књи жев ност до-
ми ни ра ла у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји у чи јем је на сло ву са др жа на ли те рар на ком-
по нен та. О књи жев ном ква ли те ту ча со пи са ко ји су уре ђи ва ли Ни ко Бар ту ло вић, 
Вла ди мир Ћо ро вић, Иво Ан дрић, Бран ко Ма шић, по вре ме но То ми слав Кри зман 
и Ан тон Но ва чан (а као спо ља шњи члан ре дак ци је на кнад но се при кљу чио Ми лош 
Цр њан ски) и у ко јем су са ра ђи ва ли, по ред уред никâ, Ми ро слав Кр ле жа, Иси до ра 
Се ку лић, Тин Ује вић, Иво Вој но вић, Гу став Кр клец, Ста ни слав Ви на вер, Ул де ри-
ко До на ди ни, Ани ца Са вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић, Ан те Тре сић Па ви чић, Све то зар 
Ћо ро вић, Ми лан Ка ша нин, Иван Цан кар, Отон Жу пан чић, Све ти слав Сте фа но вић 
и др, не мо же би ти сум ње. Ми ли вој Не нин при ме ћу је да је Ми лош Цр њан ски свој 
пр ви кри тич ки текст об ја вио упра во у Књи жев ном Ју гу (стр. 116), као што ће за мер-
ку упу ти ти Не дељ ку Је ши ћу ко ји је у књи зи Мла ди Цр њан ски твр дио да Ан дрић ни је 
хтео да пи ше кри ти ке, та ко што ће ука за ти на ве ли ки број из у зет но ква ли тет них 
књи жев них кри ти ка ко је је мла ди Ан дрић об ја вио у Књи жев ном Ју гу. Књи жев ност 
у Књи жев ном Ју гу Ми ли вој Не нин бра ни ће по сто ја њем објек тив не и бес ком про-
ми сне књи жев не кри ти ке (ко је ни су би ли по ште ђе ни ни чла но ви уред ни штва), а 
као глав ног кри ти ча ра у Књи жев ном Ју гу из дво ји ће Иву Ан дри ћа. Под раз ли чи тим 
пот пи си ма (пу но име, ини ци ја ли, RES, R, X, x) Иво Ан дрић у Књи жев ном Ју гу 
при ка зао је књи ге Дра гу ти на М. До мја ни ћа, М. Ра ше ра, Си ме Пан ду ро ви ћа, То ме 
Ку ми чи ћа, Ул де ри ка До на ди ни ја, Ан те Пе тра ви ћа, Ми ло ша Ви да ко ви ћа, Дра го-
љу ба Ј. Фи ли по ви ћа, Пе ре Сли јеп че ви ћа, док ау тор ство при казâ об ја вље них под 
псе у до ни ми ма „R“ и „X“ од но сно „x“ (икс), Ми ли вој Не нин, по зи ва ју ћи се на Жа-
не ту Ђу кић Пе ри шић, до во ди у пи та ње (из ме ђу оста лог, иза псе у до ни ма „R“ мо гла 
би да се кри је и ре дак ци ја). Жи вљи и чи та ни ји од Са вре ме ни ка, за гре бач ки Књи
жев ни Југ („Југ“ у на сло ву ча со пи са скра ће ни ца је од „Ју го сла ви ја“, оту да се и 
пи ше ве ли ким сло вом) по иде ји ју го сло вен ства на ли ку је крф ском За бав ни ку. Као 
што су у крф ском За бав ни ку сло ве нач ки пе сни ци Фран Ра де шчек и Јан ко Ла врин 
об ја вљи ва ли по е зи ју на сло ве нач ком је зи ку и ћи ри ли цом „Сло вен ци вси ин Ср би 
ин Хр ва тје / в кра љев ству про сти здру же се кот бра тје.“ (стр. 57), та ко је Књи жев ни 
Југ штам пан и ћи ри ли цом и ла ти ни цом, на сва три је зи ка (срп ском, хр ват ском, сло-
ве нач ком), при че му су нај че шће при ло зи срп ских ау то ра штам па ни ла ти ни цом, а 
хр ват ских ћи ри ли цом „(Не увек и не до след но, али Шан ти ћа, на при мер, штам па ју 
ла ти ни цом, а Кр ле жу ћи ри ли цом.)“ (стр. 105). По ред за но са (или за не се но сти) иде-
јом ју го сло вен ства и је дин ством, пре све га кул тур ним „...а тра же ње кул тур ног је-
дин ства не мо же се чи та ти у кљу чу по ли ти ке, јер нас то ни ку да не би од ве ло.“ (стр. 
107), код мла дих са рад ни ка Књи жев ног Ју га при су тан је и бунт, от пор, сме ло 
пр ко ше ње за бра на ма, оли че но упра во у упо тре би ћи ри лич ног пи сма, пи сма ко је 
је та да би ло за бра ње но и чи ја је упо тре ба има ла те шке по сле ди це „Го во ри Ба р ту-
ло вић и о ћи ри ли ци. ʼСа мо књи га штам па на ћи ри ли цом би ла је у мно гим слу ча је-
ви ма раз лог за ве ша ла. Књи жев ни Југ ју је увео – баш у пр кос!“ (стр. 102). О пр ко су 
све до чи и сту ди ја Хе ро ји у оку пи ра ном Бе о гра ду Ми ли во ја Не ни на, у ко јој је опи-
са но сме ло др жа ње Вла да на Ђор ђе ви ћа, ко ји је на пи та ње „ср бо жде ра“ Вит ма на 
„А ко си ти?“, по стро јен, са оста лим гра ђа ни ма, у дво ри шту бе о град ског Окру жног 
су да, до сто јан стве но од го во рио „Ја сам др Вла дан Ђор ђе вић, бив ши пред сед ник 
вла де Кра ље ви не Ср би је, члан Кра љев ске ака де ми је срп ске, пу ков ник у ре зер ви, 
вла сник не ко ли ко ви со ких цар ско-кра љев ских ор де на и, та ко ђе, кра љев ски пру ски 
по руч ник у ре зер ви .̓ И на све то је, Вла дан Ђо р ђе вић, још до дао и пи та ње: А̓ ко 
си ти би тан го?ʼ“ (стр. 80). Као пр кос не при ја те љу мо же се ту ма чи ти и не у мор но за-
ла га ње Ни ко ле Сте фа но ви ћа око спа са ва ња за ро бље ни ка у оку пи ра ном Бе о гра ду, 



али и хра брост Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа, управ ни ка Ду шев не бол ни це ко ји је спа-
са вао (не рет ко и из из бе глич ке ко ло не) срп ске док то ре и ко ји је у сво јој бол ни ци 
(бес пре кор но уред ној, бол ни ци у ко ју ни је про др ла епи де ми ја ти фу са), као је ди ној 
сло бод ној те ри то ри ји у Ср би ји то ком рат них го ди на, са крио и од смр ти из ба вио 
ве ли ки број љу ди, као што се ина том об ја шња ва и од би ја ње Ду ша на Сто ји ми ро-
ви ћа да оде на па ра стос ау стриј ском ца ру Фра њи Јо си фу, те опре де ље ност овог 
чо ве ка за жи вот под не пре кид ном прет њом ве ша ли ма и бом ба ма, али и ма ли Сто-
ји ми ро ви ћев „лич ни рат“ са про фе со ром Нот на ге лом око пи та ња да ли је же на ма 
ме сто у ме ди ци ни (где се Ду шан Сто ји ми ро вић за ла гао за при зна ње же на ле ка ра 
ко је су та ко ђе би ле хе ро ји у Пр вом свет ском ра ту). Оп чи ње ност сун цем и сун це 
као јед на од нај че шће упо тре бље них ре чи у рат ном днев ни ку Ми о дра га В. Пе тро-
ви ћа („По на вља ју се че сто исте ре че ни це – о то ме ка ко сун це ја ко си ја, ка ко зра ци 
сун ца гре ју....Има  и пе га и фле ка сун ца. Има и сли кар ског сун ца: са ко је стра не 
осве тља ва сли ку....Ис пи са на је хим на сун цу, исти на ра су та по чи та вој књи зи.“, стр. 
77) из раз је пр ко са као во ље за жи во том (оту да на слов при ка за Хим на жи во ту), 
као што је, упр кос све при су ству смр ти („У гро бља нам се пре тво ри ше сно ви“, Бо-
жи дар Пу рић, стр. 27) у крф ском За бав ни ку, ипак при сут на, као пр кос и же ља за 
жи во том (жи во том по је ди на ца, али и це лог на ро да) свест о ви шем, хе рој ском сми-
слу стра да ња, екс пли цит но ис ка за на у за вр шним ре чи ма ко лек тив ног не кро ло га 
Јед но по душ је: „Спиј те ор ли бо је ви / Па ли сте за сло бо ду.“ (стр. 28).

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 027.54(497.11)”1838/1941”(049.32)

СЈЕ ЋА ЊА ИЗ ПЕ ПЕ ЛА

(Де јан Ри стић. Ку ћа не са го ри вих ре чи: На род на би бли о те ка Ср би је: 1838‒1941.  
Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 2016)

Пред на ма је чла нак ко ји са др жи осврт на ду го го ди шњи ис тра жи вач ки рад 
Де ја на Ри сти ћа, ис так ну тог исто ри ча ра и јед ног од во де ћих струч ња ка у обла сти 
за шти те кул тур ног на сље ђа. Ри стић је ау тор ве ћег бро ја књи га и ви ше од че тр де-
сет на уч них и струч них ра до ва. До бит ник је ви ше при зна ња за до при нос у кул ту-
ри и за шти ти кул тур не ба шти не. Чла нак је на пи сан по во дом ње го ве нај но ви је 
књи ге Ку ћа не са го ри вих ре чи: На род на би бли о те ка Ср би је: 1838‒1941 у из да њу 
На род не би бли о те ке Ср би је, у Бе о гра ду 2016. го ди не.

Књи га је на ста ла као плод јед ног ин тен зив ног и ис тра жи вач ки про дук тив ног 
вре мен ског пе ри о да, а по во дом ау то ро вог лич ног ин те ре со ва ња да се на пра ви по-
ку шај ре кон стру и са ња исто ри је на ци о нал не би бли о те ке, на ро чи то оне ње не ета пе 
у ко јој се та уста но ва на ла зи ла на Ко сан чи ће вом вен цу (1921–1941). То је био пе-
ри од ње ног раз во ја, али и нај ве ћег стра да ња. Бу ду ћи да је ау тор оба вљао ду жност 
управ ни ка На род не би бли о те ке Ср би је (2012–2013), он да је оправ да но ње го во ин-
те ре со ва ње за до га ђа је и ис так ну те по је дин це ко ји су оби ље жи ли исто ри ју ове 
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зна чај не на ци о нал не уста но ве. Ру ко пис књи ге Ку ћа не са го ри вих ре чи: На род на 
би бли о те ка Ср би је: 1838–1941 по слу жио је као сце на рио за до ку мен тар ни филм 
Се ћа ња из пе пе ла (2016). Филм је пре ми јер но при ка за ла Ра дио те ле ви зи ја Ср би је 
6. апри ла 2016. го ди не по во дом оби ље жа ва ња 75. го ди шњи це уни ште ња На род не 
би бли о те ке Ср би је.

Књи га се са сто ји од че ти ри цје ли не ко је од го ва ра ју фа за ма исто риј ског раз-
во ја На род не би бли о те ке Ср би је, од ње ног осни ва ња до уни ште ња зда ња на Ко-
сан чи ће вом вен цу и на ци о нал ног фон да у на ци стич ком бом бар до ва њу Бе о гра да 
6. апри ла 1941. го ди не. Цје ли не су на сло вље не: Ар хе о ло ги ја се ћа ња (1838‒1921), 
Згра да на Шан цу (1921‒1925), Раз до бље оте жа ног ра да и раз во ја (1925‒1941) и 
Ме ти те у по дру ме, збри ни те ка ко зна те (про ле ће–је сен 1941).

Пр во по гла вље Ар хе о ло ги ја се ћа ња (1838‒1921) об у хва та пе ри од од осни-
ва ња На род не би бли о те ке Ср би је до ње ног пре се ље ња у зда ње на Ко сан чи ће вом 
вен цу. Пра те ћи исто риј ске ко ри је не раз во ја пр вих би бли о те ка у Ср би ји, ау тор 
по ла зи од дви је те о ри је о осни ва њу На род не би бли о те ке Ср би је: да је На род на 
би бли о те ка Ср би је про ис те кла из Ти по гра фи је, осно ва не 1831, од но сно из јав не би-
бли о те ке књи го ве сца и књи жа ра Гли го ри ја Во за ро ви ћа, 1832. го ди не у Бе о гра ду. 
Књи жни цу Ти по гра фи је осно вао је Ми лош Ве ли ки 1831. го ди не, а она је се дам 
го ди на ка сни је по ста ла дио књи жног фон да но во у спо ста вље не би бли о те ке Ми ни стар-
ства про све те. Те о ри ју да је На род на би бли о те ка Ср би је на ста ла из књи жни це Ми-
ни стар ства про све те за сту па ли су мно ги зна ме ни ти срп ски исто ри ча ри ме ђу ко ји ма 
су и не ки од зна чај ни јих управ ни ка би бли о те ке. То су: Сто јан Но ва ко вић, Ми лан 
Ђ. Ми ли ће вић, Је ре ми ја Д. Ми тро вић, Га ври ло Ко ви ја нић, Љу бо мир Дур ко вић 
Јак шић и Ми лен М. Ни ко лић. Дру га чи јег ми шље ња би ли су Јо ван Бо шко вић и др 
Ми раш Ки ћо вић ко ји су сма тра ли да је На род на би бли о те ка Ср би је про ис те кла из 
књи жа ре и књи го ве зни це Гли го ри ја Во за ро ви ћа 1832. го ди не. Ком па ра тив ном 
ана ли зом бо га те ар хив ске гра ђе о на стан ку срп ске на ци о нал не би бли о те ке, ау тор 
по твр ђу је прет по став ке ис так ну тих срп ских исто ри ча ра да је На род на би бли о те ка 
Ср би је на ста ла по сте пе ним фор ми ра њем би бли о те ке при Ми ни стар ству про све те. 
Пра те ћи њи хо ве смјер ни це Ри стић до ла зи до спо зна је да је На род на би бли о те ка 
Ср би је осно ва на у Кра гу јев цу 12. ју ла 1838. го ди не, кад је кнез Ми лош Ве ли ки зва-
нич но одо брио мол бу ми ни стра про све те Сте фа но ви ћа да се књи жни ца Ти по гра-
фи је при са је ди ни би бли о те ци Ми ни стар ства про све те ко ја је, тим чи ном, и фор-
мал но по че ла са ра дом.

Раз вој ни пут од при руч не књи жни це јед ног др жав ног ор га на, до фор мал но-
прав но и ин сти ту ци јал но са мо стал не на ци о нал не би бли о те ке био је ду го тра јан и 
оби ље жен број ним те шко ћа ма. О том раз вој ном пу ту ау тор нас де таљ ни је упо зна је 
пред ста вља ју ћи зна чај не лич но сти ко је су би ли пр ви упра вни ци На род не би бли о те ке 
Ср би је, ис ти чу ћи по је ди нач но њи хо ве до при но се и не се бич на за ла га ња за раз вој ове 
кул тур не уста но ве. То су би ли: Фи лип Ни ко лић, Ђу ра Да ни чић, Ми ли во је Прај зо вић, 
Ко ста Цр но го рац, Јан ко Ша фа рик, Сто јан Но ва ко вић, Јо ван Бо шко вић, ар хи ман дрит 
Ни ћи фор Ду чић, Ми ха и ло Вал тро вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Дра ги ша Сто ја но вић, 
Сто јан Про тић, Ми ло ван Гли шић, Љу бо мир Сто ја но вић и Јо ван Н. То мић.

На ци о нал на би бли о те ка је ви ше пу та пре се ља ва на, за јед но са Ми ни стар ством 
про све те, а бал кан ске ра то ве и Пр ви свјет ски рат до че ка ла је у Ка пе тан Ми ши ном 
зда њу у ко ме се на ла зи ла од 1864. го ди не. У ра то ви ма су зна чај ни ди је ло ви књи жног 
фон да уни ште ни, оште ће ни и опљач ка ни. Би бли о те ка је по но во по че ла са ра дом 
1918. го ди не, а упор ним за ла га њем би бли о те ка ра Јо ва на Н. То ми ћа, На род на би-
бли о те ка Ср би је је до би ла свој пр ви дом 1921. го ди не на Ко сан чи ће вом вен цу. На 
мје сту управ ни ка, То мић је про вео два де сет и че ти ри го ди не. Ње го во ру ко во ђе ње 
се сма тра нај зна чај ни јим пе ри о дом у ра ду ин сти ту ци је. 
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Дру го по гла вље Згра да на Шан цу (1921–1925) го во ри о пре се ље њу би блио те-
ке у зда ње на Ко сан чи ће вом вен цу и ње го вом отва ра њу за ко ри сни ке и јав ност. У 
овој че тво ро го ди шњој фа зи из вр ше на је: адап та ци ја објек та, на бав ка ин вен та ра, 
пре нос и струч на об ра да гра ђе. По себ но је ис так ну та уло га та да шњег управ ни ка 
би бли о те ке, ис так ну тог исто ри ча ра и ака де ми ка Јо ва на Н. То ми ћа и ње го во по жр-
тво ва ње за об но ву и рад На род не би бли о те ке Ср би је. На осно ву ње го вих број них 
пи са ма упу ће них Ми ни стар ству про све те, са зна је мо о не мар ном од но су др жа ве 
пре ма нај зна чај ни јој на ци о нал ној кул тур ној уста но ви.

Тре ће по гла вље но си на слов Раз до бље оте жа ног ра да и раз во ја (1925–1941). 
У овом по гла вљу ау тор нас ин фор ми ше о ра ду би бли о те ке са ко ри сни ци ма и о 
по те шко ћа ма ко је је ни овај пут ни су за о би шле. То се при је све га од но си на не ра-
зу ми је ва ње но ве др жа ве, Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, за функ ци о ни са ње 
и рад би бли о те ке. Не ке од ва жни јих од лу ка др жа ве ко је су ишле на ште ту би блио-
те ке су: За кон о штам пи из 1925. го ди не, ко јим је број оба ве зног при мјер ка пу бли-
ка ци је са три сма њен на је дан; не у сва ја ње мол бе за про мје ну од ре да ба За ко на о 
На род ној би бли о те ци из 1901, ко јом би се прав ни оквир при ла го дио ак ту ел ним 
по тре ба ма стру ке; не до ста так про фе си о нал ног струч ног ка дра и на кра ју, не по-
сто ја ње аде кват ног про сто ра за смје штај би бли о теч ке гра ђе. Ови и мно ги дру ги 
раз ло зи ути ца ли су на тра гич ну суд би ну би бли о те ке пр вог да на Дру гог свјет ског 
ра та на овим про сто ри ма.

Ис так ну те су не се бич не уло ге и за ла га ња та да шњих управ ни ка, Ми ло ша Л. 
Зе че ви ћа и Дра го сла ва Или ћа, ко ји су при ку пља ли ру ко пи сну и штам па ну гра ђу 
и та ко ство ри ли јед ну од нај зна чај ни јих збир ки по крет не кул тур не ба шти не у овом 
ди је лу Евро пе. Ин те ре сант но је спо ме ну ти и по да так до ко га је ау тор до шао ана ли-
зи ра ју ћи из вје шта је фи нан сиј ских сред ста ва ко ји ма је би бли о те ка рас по ла га ла у 
при је рат ном и у ме ђу рат ном пе ри о ду, а то је да је На род на би бли о те ка у пред рат ном 
пе ри о ду има ла знат но ви ше ма те ри јал них мо гућ но сти за на бав ку би бли о теч ке гра ђе 
не го у ме ђу рат ном, ко ји је оби ље жен ње ним про спе ри те том. Ов дје тре ба на гла си ти 
чи ње ни цу да је до 1914. го ди не На род на би бли о те ка дје ло ва ла на под руч ју Кра ље ви-
не Ср би је, а да је на кон Пр вог свјет ског ра та ње на над ле жност про ши ре на на Кра-
ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ко ја је има ла знат но ве ћу те ри то ри ју што би по 
ло ги ци ства ри под ра зу ми је ва ло да и ње на рас по ло жи ва сред ства бу ду знат но ве ћа. 

Че твр то по гла вље је на сло вље но ре че ни цом ми ни стра про све те Ми ло ша Три-
фу но ви ћа Ме ти те у по дру ме, збри ни те ка ко зна те... (про ле ће–је сен 1941), ко ју је 
из го во рио 3. апри ла 1941. го ди не, на са стан ку са управ ни ци ма и ди рек то ри ма нај-
ва жни јих кул тур них ин сти ту ци ја, ка да им је са оп штио од лу ку да се од у ста не од 
ева ку а ци је дра го цје но сти из кул тур них уста но ва и да све тре ба да оста не на свом 
мје сту. Ово по гла вље је хро но ло шки нај кра ће. Оно пра ти де ша ва ња рат ног про-
ље ћа и уни ште ње би бли о те ке у бом бар до ва њу на ци стич ке Ње мач ке 6. апри ла 1941. 
го ди не и по ку ша ва да от кри је мо ти ве и по је дин це ко ји су по сред но или не по сред-
но од го вор ни за уни ште ње На род не би бли о те ке Ср би је. Од го вор у ве зи са мо ти вом 
уни ште ња На род не би бли о те ке Ср би је дао је сам ње мач ки ге не рал-пу ков ник Алек-
сан дер Лер, глав но ко ма ду ју ћи бом бар до ва њем Бе о гра да, у ини ци јал ној ис тра зи: 
„За то што је у тој уста но ви са чу ва но оно што је ве ко ви ма чи ни ло кул тур ни иден-
ти тет тог на ро да“. Ри стић је про на шао до ка зе ко ји го во ре о кла сич ном рат ном зло-
чи ну над кул тур ним на сље ђем у Дру гом свјет ском ра ту. За овај зло чин ни ко ни је 
од го ва рао ни ти је ика да по кре нут по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти или евен-
ту ал не ма те ри јал не ште те.

Има ју ћи у ви ду са др жа је го ди шњих из вје шта ја о ра ду На род не би бли о те ке 
ко је је њен управ ник Дра го слав Илић под но сио Срп ској кра љев ској ака де ми ји, ау тор 
до ла зи до за кључ ка, да је на ци о нал ни фонд 6. апри ла 1941. го ди не, без гра ђе ко ја је 



при мље на у пр ва три мје се ца, об у хва тао 354.000 све за ка мо но граф ских пу бли ка-
ци ја, 1.365 ру ко пи са, 226 ра них штам па них књи га око 6.260 бро је ва ча соп и са и 
но ви на, око 3.770 пи са ма и 1.447 је ди ни ца кар то граф ског ма те ри ја ла, гра фи ка и 
фо то гра фи ја. Уни ште ње су из бје гле са мо ма ло број не пу бли ка ци је ко је се тај дан 
ни су на ла зи ле у би бли о те ци.

Мо но гра фи ја Ку ћа не са го ри вих ре чи: На род на би бли о те ка Ср би је: 1838‒1941, 
Де ја на Ри сти ћа свје до чи ко ли ки пут тре ба да про ђе је дан исто ри чар да би про на-
шао и ана ли зи рао ве ли ки број ар хив ских до ку ме на та и на осно ву то га успио да ре-
кон стру и ше исто ри ју нај зна чај ни је срп ске на ци о нал не би бли о те ке. Књи га је ви-
ше стру ко зна чај на и ко ри сна. Пред ста вља јед ну те мељ ну и си сте ма тич ну сту ди ју 
ко ја мо же да по слу жи као чврст осло нац бу ду ћим ис тра жи ва чи ма да у свје тлу но вих 
на уч них са зна ња ис тра же но во раз до бље у исто ри ји На род не би бли о те ке Ср би је. 
Због све га до са да на ве де ног, то пло је пре по ру чу јем сви ма ко ји се ба ве про у ча ва-
њем исто ри је би бли о те ка, кул тур не исто ри је и за шти том кул тур ног на сље ђа.

Др Бо ја на М. Ла си ца
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву

Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за би бли о те кар ство

bo ja na.la si ca@ffu is.ed u.ba 
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ЗБОР НИК РА ДО ВА У ЧАСТ ДА РИН КИ ГОР ТАН ПРЕМК  
– ПУ ТЕ ВИ МА РЕ ЧИ

(Уред ник Рај на Дра ги ће вић. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у  
Бе о гра ду, Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма, 2017)*

Збор ник ра до ва Пу те ви ма ре чи по све ћен је жи вот ном ју би ле ју, 80-го ди шњи ци 
Да рин ке Гор тан Премк, јед ном од нај и стак ну ти јих струч ња ка у обла сти лек си ко-
ло ги је, лек си ко гра фи је и де ри ва ци о не се ман ти ке срп ско га је зи ка. 

При ка за ти овај Збор ник на ре ла тив но ма лом про сто ру ни је ни ма ло лак за да-
так бу ду ћи да се ра ди о по ве ли кој књи зи из у зет но ра зно вр сног и бо га тог са др жа ја 
ко ја об у хва та тек сто ве на пре ко 650 стра на. Сво јим ра до ви ма у овом Збор ни ку, 
да ло је до при нос обе ле жа ва њу ју би ле ја Да рин ке Гор тан Премк 44 ау то ра из зе мље 
и из ино стран ства. Ме ђу ау то ри ма су ко ле ге, при ја те љи и по што ва о ци ра да про фе-
сор ке Премк, ње ни на след ни ци, на ста вља чи, као и уче ни ци, ко ји су се сво јим при-
ло зи ма у овом Збор ни ку оду жи ли свом про фе со ру, учи те љу, ко ле ги и при ја те љу 
на нај бо љи мо гу ћи на чин. 

Збо р ник је по де љен на осам те мат ских це ли на ко је об је ди њу је, ста вља ју ћи их 
под исти кров, те мат ски опус ра до ва, на уч них и струч них ин те ре со ва ња и ан га-
жо ва ња Да рин ке Гор тан Премк. 

* При каз је на стао као ре зул тат ра да у oквиру прojeк тa Стaндaрдни српски jeзик: син
тaксичкa, сeмaнтичкa и прaгмaтичкa истрaживaњa (178004), кojи финaнсирa Mинистaрствo 
прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoш кoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.
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Увод у Збор ник пред ста вља ју бе ле шка уред ни це Рај не Дра ги ће вић ко ја је 
из вр сно уре ди ла ова ко обим ну књи гу, као и Би о гра фи ја проф. др Да рин ке Гор тан 
Премк (13–14) ко ју је та ко ђе при ре ди ла уред ни ца Збор ни ка. У би о гра фи ји су са же то 
из не та сва ва жни ја ме ста из бо га тог рад ног опу са Да рин ке Гор тан Премк. Увид у 
рад ну би о гра фи ју до пу њен је и ис црп ном би бли о гра фи јом ко ју је са чи ни ла Ма ри ја 
Ђин ђић (15–37). Би бли о гра фи ја са др жи де ла об ја вље на од 1962. го ди не, по де ље на 
пре ма вр ста ма на по гла вља: I. Лек си ко гра фи ја; II. Књи ге; III. При ре ђе на из да ња; 
IV. Сту ди је и члан ци; V. При ка зи, кри ти ке, ре цен зи је, хро ни ке. У окви ру сва ког 
одељ ка де ла су рас по ре ђе на хро но ло шки. На жа лост, при ме ћу је мо, ка ко и са ма ау-
тор ка ка же, у овом де лу из о ста је још је дан пре глед ан га жо ва ња ко ји је ве ли ким 
де лом са чи ња вао рад ну би о гра фи ју про фе сор ке Премк – то су ње на мен тор ства у 
ма ги стар ским и док тор ским ра до ви ма. Она се ра до при хва та ла мен тор ства и увек 
би ла по др шка, по моћ и по гон ска енер ги ја мно гим бу ду ћим лин гви сти ма и је зич ким 
струч ња ци ма. 

Пр ва те мат ска це ли на у по гла вљу на зва ном До при нос Да рин ке Гор тан Премк 
срп ској лин гви сти ци ба ви се до при но сом Да рин ке Гор тан Премк на пла ну лек си ко-
ло шких ис тра жи ва ња о че му је пи са ла Рај на Дра ги ће вић (41–52), на пла ну срп ске 
лек си ко гра фи је о че му је пи са ла Ма ри на Спа со је вић (53–72), из обла сти гра ма тич ких 
ис тра жи ва ња, чи ме се ба ви ла Алек сан дра Мар ко вић (73–90) и на пла ну исто ри је 
је зи ка, о че му је пи сао Алек сан дар Ми ла но вић (91–106).

Дру га те мат ска це ли на Збор ни ка оку пља осам ра до ва око те мат ског бло ка 
на зва ног Лек си ко ло ги ја. Ау тор пр вог ра да у овом бло ку, Ми ло рад Ра до ва но вић, 
пи ше о гра ди бил ним и не гра ди бил ним ан то ни ми ма у све тлу сво јих ра ни јих ис тра-
жи ва ња из обла сти фа зи лин гви сти ке. На кон освр та на не ке ва жни је ра до ве из обла-
сти лек си ко ло ги је, се ман ти ке и ког ни ти ви сти ке, ау тор за кљу чу је да је „су шти на 
гра ди бил не ан то ни ми је у крај њем у пре по зна ва њу фа зич не при ро де њи хо ве, – ра-
зу  ме се, с по те шко ћа ма иден ти фи ко ва ња гра ни це на ска ли из ме ђу два ан то ним ска 
’опо зи та’“ (117). 

У сле де ћем ра ду Кро а ти зми у јед но том ном Рјеч ни ку срп ског је зи ка (121–129) 
Ми ло рад Де шић пи ше о оправ да но сти уно са кро а ти за ма у срп ске реч ни ке и од го-
ва ра на пи та ња: шта је то кро а ти зам? Да ли у стан дард ни срп ски је зик тре ба уоп ште 
уно си ти кро а ти зме? Ка ко их пред ста ви ти у реч ни ку? Да ли их обе ле жи ти по себ ним 
ква ли фи ка то ром? Ау тор бе ле же ње кро а ти за ма у стан дард ном реч ни ку срп ског је-
зи ка оправ да ва ти ме што они по ма жу да се до би је пот пу ни ја сли ка о лек си ци лин-
гви стич ки јед ног је зи ка са раз ли чи тим ва ри јан та ма.

Дан ко Шип ка, у свом ра ду о ис тра жи ва њи ма уоп ште у сло вен ским је зи ци ма 
Лек сич ки сло је ви сло вен ског кул тур ног иден ти те та (131–142) пи ше о при ме ни тро-
чла ног епи сте мо ло шког кон струк та ко ји са др жи ду бин ски, ин тер ак циј ски и по вр-
шин ски слој по мо ћу ко јих је мо гу ће спро ве сти број на ин тер ди сци пли нар на сла ви-
стич ка ис тра жи ва ња.

Ја сми на Мо ско вље вић По по вић у ра ду Пр ве ре чи и ка ко их од ре ди ти: те о
риј скоме то до ло шки про бле ми у про у ча ва њу ра ног лек сич ког раз во ја (143–156) 
оба ве шта ва нас о то ку усва ја ња лек си ко на код де це на при ме ри ма из кор пу са ра ног 
де чи јег је зи ка за кљу чу ју ћи да де ца у ра ном уз ра сту усва ја ју пр во по је ди не ало лек-
се (су блек се ме и се ме ме), а да усва ја ње ком плет ног се ман тич ког са др жа ја лек се ме 
до ла зи тек ка сни је у је зич ком раз во ју. 

Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић се у свом ра ду Ре и фи ка ци ја чо ве ка у срп ском 
жар го ну (157–171) ба ви ла жар гон ским из ра зи ма за сно ва ним на пој мов ној ме та фо ри 
ЧО ВЕК ЈЕ СТВАР / ПРЕД МЕТ за кљу чив ши да у „по и ма њу чо ве ка као пред ме та 
кључ ну уло гу има ју де а ни ма ци ја људ ског и ани ма ци ја пред мет ног све та“ (168).
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Ве сна Кра ји шник се у свом ра ду Асо ци ја ци ја у на ста ви срп ског као стра ног 
је зи ка (173–185) ба ви мо де ли ма ко ри шће ња асо ци ја ци ја у на ста ви срп ског као стра-
ног на ла зе ћи да је асо ци ја тив ни ме тод у про це су уче ња лек си ке вр ло ко ри стан и 
учин ко вит, али исто вре ме но и за ба ван ка ко за сту ден те та ко и за на став ни ке. 

Ма ри а на Алек сић нас у свом ра ду О га ли ци зми ма у са вре ме ном срп ском и 
бу гар ском је зи ку (се ман тич ка ана ли за) (187–197) из ве шта ва о за јед нич ким га ли-
ци зми ма у срп ском и бу гар ском је зи ку на син хро ниј ском пла ну, од но сно на кон 
њи хо ве адап та ци је и ин те гри са ња у лек сич ке си сте ме је зи ка при ма ла ца. 

Ели за бе та Бан ди лов ска у ра ду При ме на на ком ֲ о нен ци јал носе ман ֳ ич ка ֳ а 
ана ли за врз ма ֳ е ри јал од ма ке дон ски оֳ ја зик (199–211) пи ше о при ме ни ком по нен-
ци јал не ана ли зе на де ши фр о ва њу се ман тич ке сли ке опи сних при де ва у ма ке дон ском 
је зи ку.

Тре ћа те мат ска це ли на Син таг мат ски лек сич ки од но си, фра зе о ло ги ја, за по-
чи ње ра дом Ол ге Тро фим ки не Би бле измы юдоль ֲла чев ная и земля обеֳо ван ная 
в рус ском и серб ском ли те ра турных языках (2015–222) ко ја, ба ве ћи се би бли зми ма 
до ли на пла ча и обе ћа на зе мља, у ру ском је зи ку и у срп ском је зи ку, за кљу чу је да 
ру ски је зик у њи ма, као и у мно гим дру гим би бли зми ма, чу ва цр кве но сло вен ски 
об лик, док у срп ском је зи ку, као по сле ди ца оса вре ме ња ва ња, цр кве но сло вен ски 
еле мен ти би ва ју за ме ње ни са вре ме ним срп ским екви ва лен ти ма. 

У дру гом ра ду ове те мат ске це ли не О пра ви ли ма спо ји во сти у ре а ли за ци ји 
лек сич ког зна че ња и на чи ну њи хо вог пред ста вља ња у де скрип тив ним реч ни ци ма 
(223–230) Ста на Ри стић, на при ме ри ма ма те ри ја ла екс цер пи та ног из де скрип тив-
ног Реч ни ка српскохрватског књижевног и народног језика СА НУ, пи ше о пра ви ли-
ма спо ји во сти ко ја се ре а ли зу ју у по ли сем ној струк ту ри лек се ма, као и о на чи ни ма 
на ко је се та пра ви ла пред ста вља ју у тра ди ци о нал ној срп ској лек си ко гра фи ји.

Сле де ћа три ра да овог по гла вља по све ће на су фра зе о ло ги ји. Пр во слав Ра дић 
пи ше О фра зе о ло ги зму „на би ти се у ћу тин це“ (231–243) из лин гво кул ту ро ло шке 
пер спек ти ве, Гор да на Штр бац у ра ду Фра зе о ло ги зми са зна че њем ка рак тер них 
осо би на љу ди (245–257) ис тра жу је ка ко се у фра зе о ло ги зми ма кон цеп ту а ли зу ју ка-
рак те р не осо би не љу ди, и на кра ју по гла вља На та ша Ву ло вић се у ра ду Прин ци пи 
и ме то де лек си ко граф ске об ра де фра зе о ло шке гра ђе у опи сном реч ни ку са вре ме ног 
срп ског је зи ка (259–271) ба ви пи та њи ма фра зе о граф ске ко ди фи ка ци је, реч нич ке 
де фи ни ци је и упо тре бе ква ли фи ка то ра у об ра ди фра зе о ло шке гра ђе у Реч ни ку 
српскохрватског књижевног и народног језика СА НУ.

Че твр та те мат ска це ли на Лек си ко гра фи ја об у хва та че ти ри ра да ко ји су по-
све ће ни лек си ко граф ским ис тра жи ва њи ма. У свом ра ду на те му Ка кав нам спе ци
ја ли зо ва ни реч ник срп ског је зи ка нај ви ше тре ба (275–296) Тврт ко Пр ћић из но си 
„пред лог за са ста вља ње спе ци ја ли зо ва ног реч ни ка срп ског је зи ка, под на сло вом 
Реч ник лек сич ких мре жа срп ског је зи ка, чи ја би из ра да у пот пу но сти би ла кор пу-
сно и ком пју тер ски за сно ва на“. 

Ива на Ла зић Ко њик у ра ду Ка реч ни ку је зи ка фол кло ра (297–312) пред ста вља 
до са да шња про у ча ва ња је зи ка срп ских на род них пе са ма и лек си ко граф ску об ра ду 
фол клор не лек си ке у де скрип тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка. На гла ша ва ју ћи 
по тре бу из ра де спе ци јал ног реч ни ка је зи ка срп ских на род них пе са ма (је зи ка фол-
кло ра) раз ра ђу је основ на ме то до ло шка пи та ња ње го ве бу ду ће из ра де. 

Ђор ђе Ота ше вић у ра ду Кла си фи ка ци ја школ ских реч ни ка срп ског је зи ка (313– 
324) пред ла же кла си фи ка ци ју школ ских реч ни ка на осно ву ко је по ка зу је да нам још 
увек не до ста ју јед но је зич ни и ви ше је зич ни школ ски реч ни ци. 

Не над Ива но вић у свом ра ду Лек си ко граф ски по сту пак у Огле ду Реч ни ка 
СКА (1944) и Реч ни ку СА НУ (на при ме ру об ра де по ли сем них ре чи) (324–337) упо-
ре ђу је лек си ко граф ски по сту пак у ова два реч ни ка ана ли зи ра ју ћи лек си ко граф ску 
об ра ду лек се ма гла ва и глас.
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Пе ти те мат ски блок Се ман тич коде ри ва ци о на ис тра жи ва ња отва ра рад Зу-
за не То по лин ске Derywa cja se mantyczna (341–344) у ко ме ау тор ка по сма тра се ман-
тич ке про ме не у де ри ва ти ма не ко ли ко сло вен ских гла гол ских ко ре на у пољ ском 
и у ма ке дон ском је зи ку.

Ве ра Ва сић у ра ду Се ман тич коде ри ва ци о ном ана ли зом до со ци о ког ни тив
ног кон цеп та (на при ме ри ма основ них лек се ма лек сич косе ман тич ке гру пе ’осо ба’ 
у срп ском је зи ку) (345–374) на при ме ри ма се ман тич ко-де ри ва ци о них гне зда лек се ма 
осо ба, чо век, љу ди, же на, де те, де ца, муж/му шка рац, по ка зу је да је „се ман тич ко-
-де ри ва ци о на ана ли за до вољ но по у здан ме то до ло шки по сту пак за утвр ђи ва ње 
со ци о ког ни тив них кон цеп та у да тој је зич ко-кул тур ној за јед ни ци“ (346). 

Сле де ћи рад Бран ка То шо ви ћа Де ри ва ци о ни ин те р нет (375–383) ба ви се је-
зи ком ин тер не та и от кри ва „ко ли ки је и ка кав твор бе ни по тен ци јал ве ба, ко ли ко 
се у ње му ис по ља ва твор бе на кре а тив ност и ка ква је при ро да де ри ва ци о них ино-
ва ци ја на ве бу“ (375). 

У ра ду Су фик сал на си но ни ми ја у срп ском је зи ку (387–398) Гор да на Шта сни 
на при ме ри ма име ни ца му шко га ро да из ка те го ри је но ми на аген тис за кљу чу је да 
кон ку рент ни су фик си под ле жу про це су де се ман ти за ци је у про це су раз јед на ча ва ња 
зна че ња си но ни ма. 

Ду шан ка Ву јо вић је у свом ра ду Гла го ли кре та ња по мо ћу пре во зног сред ства 
– лек сич косе ман тич ке и твор бе не ка рак те ри сти ке (399–414) за кљу чи ла да гла-
го ли кре та ња пре во зним сред стви ма пред ста вља ју, се ман тич ки, ја сно ди фе рен ци-
ра ну гру пу са сво јим твор бе ним ка рак те ри сти ка ма, у окви ру се ман тич ког по ља 
гла го ла кре та ња. 

Де ри ва ци о ним гне здом и про дук тив но шћу се ме ма лек се ме брат као и њи хо-
вим хи је рар хиј ским устрој свом на гра ђи из Ву ко вој Рјеч ни ка, ба ви ла се Ја сми на 
Дра жић у ра ду Се ман тич коде ри ва ци о но гне здо лек се ме брат и ње го ве кул ту ро
ло шке им пли ка ци је у срп ском рјеч ни ку Ву ка Ст. Ка ра џи ћа (415–426). 

Ма ри ја Ђин ђић је у ра ду Се ман тич коде ри ва ци о ни реч ник срп ско га је зи ка 
– мо дел за се ман тич коде ри ва ци о ни реч ник тур ци за ма у срп ском је зи ку (427–440) 
при ка за ла мо дел из ра де се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч ни ка тур ци за ма ко ји је за-
сно ван на мо де лу Се ман тич коде ри ва ци о ног реч ни ка срп ско га је зи ка, а на ко ру-
пу су тур ци за ма екс цер пи ра них из Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка 
Ма ти це срп ске. 

Твор бе ним по тен ци ја лом при де ва бео ба ви ла се Мир ја на Илић у ра ду Де ри
ва ци о но гне здо при де ва бео у срп ском је зи ку (441–459), а Не ђо Јо шић је у ра ду На
род ни на зи ви во ћа ка у срп ском је зи ку у свје тло сти ва жни јих твор бе них мо де ла 
(461–473) при ка зао тво р бе не мо де ле у про це су име но ва ња во ћа у срп ском је зи ку. 

У сле де ћем, ше стом одељ ку Се ман ти ка и праг ма ти ка, се ман тич ким и праг-
ма тич ким ис тра жи ва њи ма ба ви ли су се Ми лош Ко ва че вић у ра ду Стил ски мар
ки ра не кон струк ци је ко рек ци је у срп ском је зи ку (477–494) и Ду шка Кли ко вац у 
ра ду О упо тре би за ме нич ких при ло га за вре ме „он да“ и „тад(а)“ (495–516). 

Сед ми те мат ски блок по све ћен је ди ја хро ниј ским ис тра жи ва њи ма и у ње му 
је сво је при ло ге да ло че тво ро ау то ра. Гор да на Јо ва но вић је у ра ду Бог је на пра ви 
на чин са чи нио наш сло вен ски је зик, јер све што Бог са тво ри до бро је ве о ма (519–
525) на при ме ри ма из Ста рих срп ских за пи са и нат пи са Љу бе Сто ја но ви ћа по ка-
за ла ка ко су и ка ква су све до чан ства о срп ском на ро ду на ма у на сле ђе оста ви ли 
мно го број ни на ши ле то пи сци. 

Ја сна Вла јић-По по вић нам у ра ду Из исто ри ја та јед ног срп ског лин гви стич
ког тер ми на (по зајм љè ни ца – јед на пòзај ми ца ко ја се не узи ма пòзај мицē) (527–536) 
„да је пре глед по све до че но сти срп ског лин гви стич ког тер ми на по зајм ље ни ца, као 



365

и ње го вих си но ни ма по зај ми ца и по су ђе ни ца у ре ле вант ним опи сним и тер ми но-
ло шким реч ни ци ма“.

Са лек си ко граф ском об ра дом гла го ла ка па ти у РЈС и РСА НУ у ци љу раз гра-
ни че ња по ли се ми је од хо мо ни ми је, упо зна ла нас је Мар та Бје ле тић у ра ду Лек си ко
граф ска об ра да С.Х. гла го ла ка па ти ’stillare’ (по ли се ми ја или хо мо ни ми ја) (537–548).

У по след њем ра ду овог бло ка О лин гви стич ким са стан ци ма у Ин сти ту ту 
за срп ски је зик СА НУ (од 24. 10. 1952. до 12. 5. 1958. го ди не) (549–560) Ми ли ца Ра-
до вић Те шић до но си ве о ма ин те ре сан тан и жив пре глед са др жа ја лин гви стич ких 
са ста на ка ко ји су се од 1952. до 1958. го ди не одр жа ва ли у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик СА НУ. У њи ма су, рас пра вља ју ћи о ра зним лин гви стич ким те ма ма, уче ство-
ва ли нај ве ћи на ши лин гви сти као што су нпр. Алек сан дар Бе лић, Па вле и Мил ка 
Ивић, Ми лош Мо ско вље вић, Ми о драг Ла ле вић, Ире на Гриц кат, Ми тар Пе ши кан 
и мно ги дру ги. 

По след њи те мат ски блок по све ћен је мор фо ло ги ји, син так си и пра во пи су. У 
ње му је сво је при ло ге да ло осмо ро ау то ра. Пр ви ме ђу њи ма је сте рад Бран ке Та фре 
Гра ма тич ка по ли се ми ја (563–575) у ко ме се на ода бра ним при ме ри ма по ка зу је 
про цес „рас па да по ли се ми је гра ма тич ких ка те го ри ја и лек си ка ли за ци је по је ди них 
об ли ка“. 

Жи во јин Ста ној чић у свом ра ду Је дан при мер раз вој не ди ја лек ти ке у ту ма
че њу је зич ких је ди ни ца у син так си (577–582) за кљу чу је да се тра ди ци о нал на тер ми-
но ло ги ја с раз ло гом одр жа ва у гра ма ти ка ма ин до е вроп ских је зи ка јер би ра ди кал не 
из ме не у том до ме ну зна чи ле „од ри ца ње од ну жног кон ти ну и те та ко ји је по тре бан 
да би по ве зи вао ге не ра ци је про у ча ва ла ца је зи ка“. 

Ра до је Си мић и Је ле на Јо ва но вић Си мић пи шу о „пра вим“ и „не пра вим“ зна-
че њи ма гла гол ских об ли ка у ра ду О не ким аспек ти ма гра ма тич ког и фи зич ког 
вре ме на у струк ту ри срп ског је зи ка (583–593).

Ве сна Лом пар у ра ду Ен кли тич ки об лик за ме ни це се бе у ге ни ти ву? (595–600) 
обра зла же раз ло ге из ко јих у школ ским гра ма ти ка ма не би тре ба ло на во ди ти ен кли-
тички об лик за ме ни це се бе у ге ни ти ву јед ни не. 

Ми ли вој Ала но вић се у ра ду При мер лек си ка ли за ци је зна че ња: уло га до пун ске 
ре че ни це уз је дан тип име нич ког ре ген са (601–613) ба ви син таг ма ма и кон струк-
ци ја ма са ре ген си ма ти па на чин, раз лог, циљ, же ља, на ме ра, по тре ба и слу чај са 
ци љем да ука же „да зна чењ ска ин тер пре та ци ја до пун ских ре че ни ца уз на ве де не 
рек циј ске име ни це за ви си под јед на ко од лек сич ког зна че ња ре ген са, али и ти па 
струк ту ре у ко ју је овај ин те гри сан“.

Рад Људ ми ла Спа со ва In ter vi ews of three ma ce do nian lan gu a ge spe a kers, two 
from Bo bos hti ca (Boboshticë) and one from She ste vo (Si di ro ho ri) (616–627) до но си 
ин тер вјуе са тро је го вор ни ка ма ке дон ског је зи ка, дво је из Бо бо шчи це/Бо бо шти це 
(Boboshticë) у Ал ба ни ји и јед ног из Ше сте ва (Si di ro ho ri) у Грч кој.

Вељ ко Бр бо рић у ра ду О ра ста вља њу ре чи на кра ју ре да (629–638) на осно ву 
ан ке те о ра ста вља њу ре чи на кра ју ре да, спро ве де не ме ђу сту ден ти ма и ме ђу про-
фе со ри ма, за кљу чу је да ге не рал но, уче ни ци и сту ден ти не по кла ња ју до вољ но 
па жње тој те ми, са чим се сла жу и ан ке ти ра ни про фе со ри.

И на са мом кра ју, Збо р ник за кљу чу је рад Вла да на Јо ва но ви ћа О об ли ци ма 
ком па ра ти ва у опи сним реч ни ци ма срп ско г је зи ка (639–652), у ком ана ли зи ра лек-
си ко граф ске по ступ ке пред ста вља ња ком па ра ти ва при де ва и при ло га у ве ли ким 
опи сним реч ни ци ма срп ско га је зи ка.

И да за кљу чи мо, овај Збор ник из вр сних и ра зно вр сних ра до ва, пред ста вља 
вре дан до при нос не са мо лек си ко ло ги ји и лек си ко гра фи ји већ срспској лин гви сти ци 
уоп ште. Он нас во ди, ка ко се на дах ну то ка же у са мом на сло ву – пу те ви ма ре чи ко-
ји ма је пу то ва ла у сво јој бо га тој ка ри је ри Да рин ка Гор тан Премк. Он, бо гат ством и 
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ква ли те том свог са др жа ја, пред ста вља до сто јан до при нос обе ле жа ва њу ње ног ју би-
ле ја, а та ко ђе је и по ка за тељ ко ли ко је про фе сор ка Да ра, ка ко је од ми ља зо ве мо, 
оми љен и це њен струч њак и про фе сор не са мо код нас већ и ши ром на шег, сло вен-
ског све та. 

Др Ду шан ка С. Ву јо вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

du san ka.vu jo vic@ff.un s.ac .rs 

UDC 811.163.41’373.45(049.32)

МО ДЕР НА СТУ ДИ ЈА О СА ВРЕ МЕ НОЈ ГЕ О ГРАФ СКОЈ  
ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈИ СТРА НОГ ПО РЕ КЛА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

(Ми лан Ај џа но вић. Са вре ме на срп ска ге о граф ска тер ми но ло ги ја  
стра ног по ре кла. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2017, 390 стр.)*

У срп ској се фи ло ло ги ји по след њих го ди на по ја ви ло ви ше мо но гра фи ја ко ји ма 
се од ре ђе не те ме, до са да ма ње пр о бле ма ти зо ва не, и пи та ња, на ко ја до не дав но 
ни су би ли ни по ну ђе ни мо гу ћи од го во ри а ка мо ли да ти уте ме ље ни су до ви, – са да 
обра зло же но, на уч но до бро ар гу мен то ва но, пре до ча ва ју лин гви стич кој за јед ни ци. 
Те мо но гра фи је за хва та ју у раз ли чи те обла сти, од но сно је зич ке ни вое – од фо но ло-
шког, пре ко мор фо ло шког и син так сич ког, до тек сту ал ног (и дис курс ног). И упра во 
је та ква књи га Ми ла на Ај џа но ви ћа, ко ја је ле тос (2017) иза шла као 14. пу бли ка ци ја 
у окви ру Еди ци ја Е-ди сер та ци ја Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

Бу ду ћи да је од не сум њи вог зна ча ја за ср би сти ку, овим при ка зом же ли мо скре-
ну ти па жњу на ау то ров док тор ски рад, са да об ја вљен под на сло вом Са вре ме на 
срп ска ге о граф ска тер ми но ло ги ја стра ног по ре кла,2 јер то уи сти ну је сте вре дан 
до при нос, пре све га, за област де ри ва то ло ги је и лек си ко ло ги је, a уже тер ми но ло-
ги је и тер ми но гра фи је. 

Ми лан Ај џа но вић по ка зу је да вла да те о риј ско-ме то до ло шким апа ра том по-
ме ну тих лин гви стич ких ди сци пли на, као и да је упо знат са са вре ме ном на уч ном 
про дук ци јом из ове обла сти, што се ви ди на осно ву ли те ра ту ре ко јом се ко ри сти, 
али и да кри тич ки при сту па та квим ре фе рен ца ма, мо ди фи ку ју ћи у њи ма пред ста-
вље не те о риј ске обра сце и при ла го ђа ва ју ћи их ем пи риј ском ма те ри ја лу на ко ме 
спро во ди сво ју ау тен тич ну ана ли зу. 

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, 
се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (178004), 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.

1 Да на по ме не мо, мо но гра фи ја пред ста вља из ме ње ну, пре ра ђе ну и до пу ње ну вер зи ју 
док тор ске ди сер та ци је Ре чи стра ног по ре кла с тер ми но ло шким зна че њем из обла сти гео
гра фи је од 1868. до да нас (ди ја хро но-син хро ни аспект), од бра ње не 9. 11. 2012. на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, пред ко ми си јом у са ста ву: проф. др Љи ља на Су бо тић (мен тор ка), 
проф. др Ве ра Ва сић, проф. др Љи ља на Не дељ ков и проф. др Бо жо Ћо рић.
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Књи га је ор га ни зо ва на у пет по гла вља, за ко ји ма сле ди на уч ни апен дикс, у 
ко ме се на ла зе по да ци о штам па ним и ин тер нет ским из во ри ма, ко ри шће ној ли те-
ра ту ри, да би на по слет ку био при до дат и ре ги стар ана ли зом об у хва ће них тер ми на.

У пр вом по гла вљу – Увод ним раз ма тра њи ма – ау тор, на са мо ме по чет ку, да је 
об ја шње ња у ве зи с ге о гра фи јом: ње ним на стан ком и раз во јем у све ту и код нас. То 
је и оче ки ва но и ну жно, јер је и цен трал на син таг ма на сло ва књи ге: срп ска ге о граф
ска тер ми но ло ги ја. Оту да не из не на ђу је што се на кон раз ја шњењā у ве зи с пој мом 
ге о гра фи је и ње ним раз вит ком, ау тор ба ви пој мом тер ми но ло ги је, тер ми на и, по-
се би це, ге о граф ских тер ми на, да би се по том по све тио при ка зу ор га ни зо ва ног 
ра да на ства ра њу срп ске тер ми но ло ги је, што по ста је вр ло до бр ом ди ја хро но-син-
хро ном по ве зни цом (ко ја и је сте јед на од бит них од ли ка ове сту ди је). Ау тор ука-
зу је на ма ње или ви ше успе шне по ку ша је уре ђи ва ња срп ске (и срп ско-хр ват ске) 
ге о граф ске тер ми но ло ги је од пред стан дар ди за ци о не фа зе до да нас (та ко се по ми-
ње ка кву је то кон цеп ци ју раз ра ђи ва ло, још по ло ви ном XIX сто ле ћа, Дру штво 
срп ске сло ве сно сти, те на ко ји је на чин по сту па ла Тер ми но ло шка ко ми си ја, пред во-
ђе на на шим лин гви стич ким не сто ри ма – А. Бе ли ћем и С. Ив ши ћем, 30-их го ди на 
XX сто ле ћа, а тај се исто риј ски лӯк за вр ша ва, на кон по сле рат них про је ка та уса гла-
ша ва ња школ ске тер ми но ло ги је у СР БиХ, мо но гра фи ја ма и сту ди ја ма по све ће ним 
тер ми но ло ги ји од ре ђе них обла сти жи во та и ра да – ви но гра дар ска лек си ка, лек си ка 
ри бар ства, ко ла р ска, па стир ска лек си ка и др. – на под руч ју Вој во ди не), да би – кон-
ста то вав ши ка ко се ге о граф ска тер ми но ло ги ја ни је на ла зи ла у фо ку су па жње лин-
гви ста – ипак по себ ну па жњу по све тио Реч ни ку са вре ме не срп ске ге о граф ске тер
ми но ло ги је На та ли је Ма сти ло, ко ји ће би ти и јед ним од нај зна чај ни јих из во ра гра ђе 
за по то ње ис тра жи ва ње. На са мом кра ју овог увод ног по гла вља ау тор при ка зу је 
струк ту ру кор пу са („Кор пус за на ше ис тра жи ва ње је ра зно ро дан: ње гов до ми нан-
тан део чи ни лек си ко граф ска гра ђа, би ло да се ра ди о ве ли ким де скрип тив ним 
реч ни ци ма срп ског је зи ка, реч ни ци ма стра них ре чи и из ра за би ло пак о спе ци јал-
ним реч ни ци ма и лек си ко ни ма, док дру ги део чи не мо но гра фи је или збор ни ци из 
обла сти ге о гра фи је ко ји у по сма тра ном пе ри о ду пред ста вља ју ме ђа ше у раз во ју 
на ше ге о гра фи је и ко ји, на не ки на чин, у се би са жи ма ју нај ра зли чи ти ја прет ход на 
ге о граф ска зна ња“, ајџановић 2017: 46) пре до ча ва ју ћи и ци ље ве сво га ис тра жи-
ва ња, а то су: ис пи ти ва ње мор фо ло шког и де ри ва ци о ног ста ту са да тих тер ми на, 
утвр ђи ва ње вр сте и сте пе на мор фо ло шке адап та ци је, те иден ти фи ка ци ја струк ту ре 
овог тер ми но ло шког си сте ма с об зи ром на по ре кло про у ча ва них из ра за.

Дру го по гла вље – Кла си фи ка ци ја ге о граф ских тер ми на пре ма је зи ку њи хо вог 
по ре кла – за по чи ње раз ма тра њем кри те ри ју ма на осно ву ко јих се утвр ђу је је зик 
по ре кла ге о тер ми на. Ау тор ис ти че ка ко „по сао раз вр ста ва ња ге о граф ских тер ми на 
с об зи ром на њи хо во по ре кло – ни је јед но ста ван“ (2017: 57), али ипак, на кон бри жљи-
ве ана ли зе, до ла зи до бро ја 33 на спи ску свих је зи ка из ко јих су, по сред ним или не-
по сред ним пу тем, до шли за бе ле же ни тер ми ни, што азбуч ним ре дом (да је мо са мо 
по је дан при мер, илу стра ци је ра ди), из гле да ова ко: ал бан ски (ко ру ти на), ан тил ски 
(ура ган), арап ски (ази мут), бу гар ски (ко ри ја), ве не ци јан ски (бу рин), грч ки (ае ро
кли ма то ло ги ја), ен гле ски (ај сберг), или р ски (ти мор), исланд ски (геј зер/геј зир), 
ита ли јан ски (бу со ла), ја пан ски (цу на ми), ки не ски (ка о лин), коптски (оа за), ла тин ски 
(абла ци ја), ма ђар ски (бе рак), не мач ки (гле чер), нор ве шки (фјелд), пер сиј ски (ђер дап), 
пољ ски (ренд зи на), пор ту гал ски (ка тин га), ру ски (чер но зем), сан скрт (џун гла), тур-
ски (ба ир/ба јир/ба ер), турк мен ски (џај лан), фин ски (ра па ки ви), фран цу ски (ба ри
јер ни риф), ха и ћан ски (ор кан), хо ланд ски (дрифт), швед ски (осар), шкот ски (фирт), 
шпан ски (ан да лу зит) и ег зо тич ни (пам па/пам пас/пам пи) је зи ци, те хи брид ни тер-
ми ни (би о ин ди ка тор). Још је дан од ква ли те та овог де ла мо но гра фи је је су кон ци зне, 
али по све ин фор ма тив не и ак ту ел не на по ме не ко је се да ју уз сва ки је зик и у ко ји ма 
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се они ло ка ли зу ју и ге о граф ски и лин гви стич ки. У по след њем де лу II по гла вља М. 
Ај џа но вић та бе лар но пре до ча ва спи сак је зи ка из ко јих во де по ре кло тер ми ни, и ту 
мо же мо, на при мер, ја сно уо чи ти да грч ки и ла тин ски је зик ап со лут но до ми ни ра ју.

Тре ће по гла вље – Мор фо ло шки аспек ти ге о граф ских тер ми на стра ног по
ре кла – де таљ ни је упо зна је чи та о ца с је зич ком адап та ци јом ових лек се ма. Ко ри-
сте ћи се ета бли ра ним мо де лом Р. Фи ли по ви ћа и Б. Ште бих у ана ли зи мор фо ло шке 
адап та ци је по зајм ље ни ца, ау тор у пр вом пот по гла вљу (Мор фо ло шка ада пта ци ја) 
ис пи ту је шта се при ли ком по су ђи ва ња не ке лек сич ке (име нич ке) је ди ни це де ша ва 
с ка те го ри ја ма ро да и бро ја, на рав но у европ ским је зи ци ма ко ји по зна ју да те ка те-
го ри је (нпр. не мач ки, фран цу ски, ру ски и шпан ски). Тран смор фе ми за ци ја, тј. мор-
фо ло шка адап та ци ја ре чи стра ног по ре кла, под се ћа нас ау тор, има три раз ли чи та 
ти па или ступња (по Р. Фи ли по ви ћу): а) нул ту тран смор фе ми за ци ју, ко ја пред ста вља 
пр ви сте пен суп сти ту ци је, у ко ме, бу ду ћи да мо дел не ма од го ва ра ју ћу мор фе му, не ма 
ни ка кве раз ли ке из ме ђу ње га и ре пли ке, б) ком про ми сну тран смор фе ми за ци ју, ко ја 
пред ста вља дру ги сте пен суп сти ту ци је, у ко ме ре пли ка за др жа ва су фикс, до ду ше 
тран сфо не ми зи ран, ко ји ни је ка рак те ри сти чан за је зик при ма лац, и в) пот пу ну 
тран смор фе ми за ци ју, ко ја пред ста вља дру ги сте пен суп сти ту ци је, од но сно пре ла зак 
јед не ком про ми сне ре пли ке у лексему ко ја је у пот пу но сти ин те гри са на у мор фо ло шки 
си стем је зи ка при ма о ца. Ште би хо ва пак у свом при сту пу – ко ји и М. Ај џа но вић сма-
тра оправ да ним – „до ла зи до за кључ ка да сва ки при каз про це са мор фо ло шке адап-
та ци је тре ба за пра во за по че ти утвр ђи ва њем ини ци јал ног об ли ка мо де ла и основ ног 
об ли ка ре пли ке, као и на чи на фор ми ра ња по то њег“ (ајџановић 2017: 207), те оту да 
уво ди пој мо ве ета ло на, основ ног об ли ка и ме та пла зме. На осно ву та квог те о риј ског 
апа ра та Ми лан Ај џа но вић ће из ве сти сво ју ана ли зу и до ћи до сле де ћих спо зна ја: 
ме ђу по сма тра ним по зајм ље ни ца ма рав но мер но су за сту пље не име ни це му шког 
и жен ског ро да, док је удео име ни ца сред њег ро да не зна тан (0,3%). Име ни це два 
до ми нант на ро да – му шког и жен ског – при кла ња ју се про дук тив ним па ра диг мат-
ским обра сци ма срп ског је зи ка. Tако је за ма ску ли ну ме – КmPø, за фе ми ни ну ме 
– КfPа. Ре пре зен та ти ван узо рак на ко јем је пра ће на адап та ци ја ро да и бро ја по ка-
зу је да су се адап та ци о ни мор фо ло шки про це си ма хом од ви ја ли у прав цу очу ва ња 
ро да и бро ја мо де ла, уз из вр ше ну пре фо но ло ги за ци ју. 

Исто та ко, у на ред ном пот по гла вљу (Мор фо ло шка струк ту ра), ау тор по све-
ћу је зна чај ну па жњу и ви шеч ла ним тер ми но ло шким је ди ни ца ма (њих је у кор пу су 
41%), тач ни је ана ли зи ра њи хо ву струк ту ру. С об зи ром на број и вр сту кон сти ту е-
на та М. Ај џа но вић ре ги стру је два на ест мо де ла – Обра зац 1: при дев + име ни ца; 
Обра зац 2: име ни ца + при дев; Обра зац 3: име ни ца + име ни ца [Г јд./мн.]; Обра зац 4: 
име ни ца + {придев + именица}; Обра зац 5: при дев + {придев + именица}; Обра зац 6: 
при дев + име ни ца + име ни ца [Г јд./мн.]; Обра зац 7: име ни ца + {именица [Г јд.] + 
именица}; Обра зац 8: име ни ца + {именица [Г јд.] + и + именица}; Обра зац 9: {прилог 
+ придев} + име ни ца; Обра зац 10: {придев + именица} + {придев + име ни ца [Г јд.]}; 
Обра зац 11: при дев + име ни ца + име ни ца + име ни ца [Г јд.]; и Обра зац 12: име ни ца + 
пред лог + име ни ца. Ме ђу њи ма је, оче ки ва но, нај до ми нант ни ја де тер ми на тив на име-
нич ка син таг ма с при де вом као за ви сним чла ном – за сту пље на у чак 83% слу ча је ва.

У по след њем сег мен ту III по гла вља (Де ри ва ци о ни по тен ци јал) ис пи ти ва ње 
се по ме ра на од ре ђе ње де ри ва ци о ног по тен ци ја ла тер ми на. Про ве рив ши по зна ту 
те зу о си ро ма шном де ри ва ци о ном по тен ци ја лу ге о граф ских, као уо ста лом и свих 
дру гих, тер ми на, ау тор до ка зу је да, иа ко од ове вр сте из ра за мо гу би ти де ри ви ра-
не раз ли чи те но ве вр сте ре чи (при де ви ква ли та тив ни и од но сни, име ни це де а дјек-
тив не, гла го ли), њи хо ва про дук тив ност за и ста је сте ве о ма ни ска (нпр. крај ње су 
рет ки тро чла ни тво р бе ни ни зо ви). И овом при ли ком М. Ај џа но вић, пре ци зно и 
ег зем плар но, из два ја мо де ле (укуп но њих шест): а) но ми нал ни мо ти ва тор и адјек
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тив ски де ри ват, б) име ни ца и ви ше исто знач них адјек тив ских де ри ва та, в) име
ни ца и два ра зно знач на адјек тив ска де ри ва та, г) се кун дар на му та ци ја, д) име ни ца 
и два ра зно сте пе на де ри ва та, те ђ) име ни ца и вер бал ни де ри ват. 

У че твр том, за вр шном по гла вљу ана ли зе – Пој мов на кла си фи ка ци ја фи зич ко
ге о граф ских тер ми на стра ног по ре кла – ау тор из ла же про ми шље ну иде о граф ску 
по де лу пој мо ва из фи зич ке ге о гра фи је. По ред тзв. оп штих тер ми на, ту се још из два-
ја ју и, на при мер, на зи ви уз диг ну тих и улег ну тих об ли ка, на зи ви мор фо ло шко-ве-
ге та тив них об ли ка, на зи ви обје ка та по ве за них с коп не ним во да ма, те на по слет ку 
на зи ви за објек те ко ји сто је у ве зи с мо рем. Скре ће мо па жњу на па сус ко јим се за-
врша ва ово по гла вље: „Јед на је ствар, ме ђу тим, и по ред не из бе жних не пре ци зно сти 
и/или евен ту ал ног нео прав да ног из о ста вља ња по је ди них тер ми на из кла си фи ка ци-
је, из ве сна: (го то во) сви ге о граф ски тер ми ни ко ји ма се озна ча ва ју основ ни пој мо ви из 
ге о мор фо ло ги је и хи др о ло ги је ка рак те ри стич ни за Бал кан ско по лу о стр во н и  с у 
д е о  н а  ш е г  к о р  п у  с а  – да кле, д о  м а  ћ е г  с у  п о  р е  к л а  и не ма ју ап со лут-
ног си но ни ма ме ђу они ма ко ји су при сти гли из дру гих је зи ка (нпр. пла ни на, бр до, 
брег, сте на, је зе ро, ре ка, по ток, мо ре)“ (ајџановић 2017: 280).

У по след њем, пе том по гла вљу (За кључ на раз ма тра ња) та бе лар но је пред ста-
вљен и ко мен та ри сан рас по ред тер ми на пре ма из во ри ма, уз фи нал но ис ти ца ње 
ре зул та та и за кљу ча ка до ко јих је ау тор до шао у сво јим ана ли за ма. На са мо ме 
кра ју сту ди је ау тор из но си и сво је пред ви ђа ње раз во ја ге о граф ског тер ми но ло шког 
си сте ма: „На и ме, раз вој ге о гра фи је а с њом и ге о граф ске тер ми но ло ги је у Ср ба 
те као је не рав но мер но и с мно го дис кон ти ну и те та, све до оног тре нут ка ка да су 
се уга р ски Ср би, у дру гој по ло ви ни и кра јем 18. сто ле ћа, у пот пу но сти ин те гри са ли 
у то ко ве за пад не кул ту ре и на у ке. Од тог тре нут ка, па у чи та вој тзв. пред стан дар-
ној епо си (1783–1867), при ме тан је ста лан раз вој ге о гра фи је, ко ји је ну жно во дио 
и раз во ју, за пра во ди вер си фи ка ци ји ње ног тер ми но ло шког апа ра та, би ло да је то 
по сти за но ре се ман ти за ци јом ре чи до ма ћег по ре кла би ло адап та ци јом оних стра ног 
по ре кла. Тај је про цес на ро чи то био сна жан пред сам крај на ве де ног пе ри о да, о 
че му све до чи суд би на по је ди них та да пр ви пут ре ги стро ва них ви шеч ла них тер ми-
на ко ји су у не из ме ње ном об ли ку са чу ва ни и да нас. (...) Има ју ћи у ви ду све ово као 
и да на шњи ста тус ге о гра фи је ме ђу оста лим на у ка ма, мо же мо прет по ста ви ти да 
њен раз вој у Ср ба, а с ње ним и раз вој тер ми но ло шког апа ра та ко ји она ко ри сти, 
не ће скре ну ти с пу та на ко ме се на ла зи већ ви ше од два сто ле ћа: пу та пра ће ња нај-
но ви јих свет ских тен ден ци ја, ко је ће не сум њи во још сна жни је ићи управ цу мул-
ти ди сци пли нар но сти и пре мо шћа ва ња раз ли ка ме ђу не кад за себ ним на у ка ма. 
По сле ди це ових тен ден ци ја би ће ну жно даљ ње бо га ће ње ге о граф ског тер ми но ло-
шког си сте ма срп ског је зи ка, пре све га (ви шеч ла ним) тер ми ни ма стра ног по ре кла“ 
(ајџановић 2017: 294).

Шта мо же мо – на кон пре до ча ва ња струк ту ре ове књи ге и ре зул та та до ко јих 
је др Ми лан Ај џа но вић до шао – на са мом кра ју кон ста то ва ти, тј. ка кви су на ши 
ути сци по иш чи та ва њу ове мо но гра фи је? Не ма ни ка кве сум ње да је ау тор уло жио 
огро ман труд при ли ком при ку пља ња и се лек ци је кор пу сног ма те ри ја ла, тј. при 
екс церп ци ји при ме ра ко ји ће доц ни је би ти пред ме том ана ли зе. Оно што је за по-
че то у том пр вом ко ра ку на ста вље но је и до дат но про ду бље но у ана ли тич ким 
де ло ви ма сту ди је. И за пра во је са мо на кон та ко сту ди о зног и кон се квент ног ис пи-
ти ва ња, ау тор и мо гао сти ћи до на уч но ре ле вант них, тј. ва лид них и уте ме ље них 
за кљу ча ка. А глав ни ре зул та ти лин гви стич ке ана ли зе ге о граф ског тер ми но си сте ма, 
до ко јих је до шао Ми лан Ај џа но вић, је су сле де ћи: пр во, је зич ки је осве тлио тер-
ми но ло шки слој ге о гра фи је; дру го, омо гу ћио је да се ре зул та ти ана ли зе при ме не 
у тер ми но ло ги ји и тер ми но гра фи ји, тј. да се обо га те зна ња о њи хо вом на стан ку и 
раз во ју, мор фо ло шкој и фо но ло шкој адап та ци ји, за тим о од но су тер ми на пре ма 
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гра ма ти ци и нор ми са вре ме ног срп ског је зи ка, пи та њи ма тво р бе тер ми на стра ног 
по ре кла, кон ку рент но сти тер ми но ло шких је ди ни ца, си но ни ми ји итд.; и тре ће, раз-
ма тра ју ћи и раз у ме ва ју ћи исто риј ску ком по нен ту овог тер ми но си сте ма, на чи нио 
је и од ре ђе не пре дик ци је (што је сва ка ко, с нор ма ти ви стич ке тач ке гле ди шта, ве о ма 
ва жно). Сто га је ова сту ди ја Ми ла на Ај џа но ви ћа, у све тлу ши рих тер ми но ло шко-
-тер ми но граф ских ис тра жи ва ња, а по себ но ка да је реч о кон крет ном на уч ном 
тер ми но си сте му, од ве ли ке ва жно сти за да љи раз вој на ше на у ке, а по себ но по ме-
ну тих лин гви стич ких ди сци пли на!

Ко нач но, ва ља ло би да ти и јед ну на по ме ну ко ја по ста вља књи гу Ми ла на Ај-
џа но ви ћа Са вре ме на срп ска ге о граф ска тер ми но ло ги ја стра ног по ре кла у ши ри 
кон текст. На и ме, но во сад ска фи ло ло шка шко ла овом сту ди јом до би ја још јед ну у 
ни зу пу бли ка ци ја по све ће них из у ча ва њу тер ми но ло шке про бле ма ти ке. Ти ме се 
за вид на тра ди ци ја ове шко ле, ко ја се же још у осам де се те го ди не про шло га сто ле ћа 
(уп. сле де ће мо но гра фи је: Вој во ђан ска ко лар ска тер ми но ло ги ја – Гор да не Ву ко вић, 
Жар ка Бо шња ко ви ћа и Љи ља не Не дељ ков, Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства – Гор-
да не Ву ко вић, Па стир ска тер ми но ло ги ја Сре ма – Жар ка Бо шња ко ви ћа), са да обо-
га ћу је за пра во још два ма вред ним и мо дер ним лин гви стич ким при ло зи ма – ов де 
при ка за ном књи гом Ми ла на Ај џа но ви ћа, као и мо но гра фи јом Иси до ре Бје ла ко вић 
Тер ми но ло ги ја код Ср ба у 18. и 19. ве ку (ма те ма тич ка ге о гра фи ја и кар то гра фи ја). 
С ова квим на уч ни ци ма, и, по сле дич но, ре зул та ти ма њи хо вог ра да, и но во сад ска 
фи ло ло шка шко ла има ће не сум њи во ле пу и уз бу дљи ву бу дућ ност, што је, не ка нам 
не бу де за ме ре но на су бјек тив но сти, и оче ки ва но ако се зна ју ка кви су и ко ли ко 
чвр сти те ме љи ове шко ле по ста вље ни у претходним деценијама.

Др Стра хи ња Р. Сте па нов
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

stra hi nja.ste pa nov@ff.uns .ac.rs
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Два де сет дру гог ју на 2017. пре ми ну ла је др Рад ми ла Ма рин ко вић, ис так ну ти 
ме ди е ви ста, ду го го ди шњи про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 

Про фе сор ка Ма рин ко вић ро ђе на је 22. мар та 1922. го ди не у Бе о гра ду. Основ-
ну шко лу учи ла је у Ку ма но ву и Бе о гра ду а гим на зи ју у Бе о гра ду, Са ра је ву, Ту зли, 
Спли ту, Оси је ку и Ба њој Лу ци. На кон ма ту ри ра ња 1940. упи са ла се на Ар хи тек-
тон ски од сек Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду. Већ фе бру а ра сле де ће го ди не пре-
шла је на Фи ло зоф ски фа кул тет, на Гру пу за ју го сло вен ску књи жев ност. Ка ко је 
че сто го во ри ла, пре ваг ну ла је ње на ве ли ка љу бав пре ма књи жев но сти. Сту ди је је 
на ста ви ла и до вр ши ла на кон ра та, уз рад; ди пло ми ра ла је ју на 1948. 

Аси стент за пред мет Сред њо ве ков на књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду по ста ла је ок то бра 1949. Та да за по чи ње ње на, бли ста ва уни вер зи тет ска 
ка ри је ра. Од 1960. го ди не она је за пра во на Фи ло ло шком фа кул те ту, ко ји се те го-
ди не одво јио од Фи ло зоф ског. 

У ду жем пе ри о ду (три школ ске го ди не), то ком ше зде се тих го ди на, про фе сор ка 
Ма рин ко вић би ла је лек тор за срп ско хр ват ски је зик на Сор бо ни у Па ри зу. У Фран цу-
ској је за вр ши ла и сво ју док тор ску ди сер та ци ју, по све ће ну Срп ској Алек сан дри ди. 
Њу је од бра ни ла ју на 1965, на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Сво јим број ним књи га ма, рас пра ва ма, сту ди ја ма, ан то ло гиј ским из бо ри ма, 
про фе сор ка Рад ми ла Ма рин ко вић за вре ди ла је ис так ну то ме сто у срп ској ме ди је-
ви сти ци. Са из у зет ном пре да но шћу по све ћи ва ла се на став нич ком ра ду на Фи ло ло-
шком фа кул те ту. Сво је огром но зна ње не се бич но је пре но си ла де се ти на ма ге не ра-
ци ја сту де на та основ них сту ди ја. На ро чи ту па жњу по кла ња ла је пост ди плом ци ма 
и док то ран ти ма са Бе о град ског али и са дру гих уни ве р зи те та, ко ји су за те жи ште 
сво га ис тра жи ва ња ода бра ли ста ру срп ску књи жев ност. По све ће но им је по ма га ла 
да на уч но ста са ју. 

Р. Ма рин ко вић са ра ђи ва ла је са зна ме ни тим свет ским ме ди је ви сти ма. Би ла 
је члан Сло вен ског ин сти ту та из Па ри за, ду го го ди шњи пред став ник Ју го сла ви је 
у Ме ђу на род ном Ко ми те ту сла ви ста. Је дан је од осни ва ча и по ча сни члан Дру штва 
Све ти Са ва. Би ла је по ча сни члан ви ше сло вен ских ин сти ту ци ја у све ту, члан 
Пред сед ни штва Ма ти це срп ске. 

За це ло куп но де ло из обла сти исто ри је књи жев но сти до би ла је на гра ду Мла
ден Ле ско вац Ма ти це срп ске (2000. го ди не). Апри ла 2016. њој је уру че на на гра да 
гра да Бе о гра да за ду го го ди шњи на уч ни рад и тра јан до при нос раз во ју гра да.

На по пи су на уч них ра до ва Рад ми ле Ма рин ко вић на ла зи се де сет књи га и 
пре ко сто ти ну сту ди ја и чла на ка. Те мат ски ра зно вр сни, ра до ви ука зу ју на ши ри ну 
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ње них ин те ре со ва ња, али и на те жњу да се од ре ђе не по ја ве те мељ но и све стра но 
са гле да ју. Пред мет ње ног про у ча ва ња би ли су ка но ни умет нич ког ства ра ња у сред-
њем ве ку, од но си ове ли те ра ту ре са ви зан тиј ском и сло вен ским сред њо ве ков ним 
ли те ра ту ра ма, од но си пи са не и усме не књи жев но сти, по е ти ка жа нр о ва и по е ти ка 
нај зна чај ни јих ства ра ла ца. 

Нај и страј ни је се Р. Ма рин ко вић ба ви ла ста рим срп ским би о гра фи ја ма – жи-
во то пи си ма; ис тра жи ва ла је њи хо ву ге не зу, струк ту ру и вред но сти. Би ла је ми шље-
ња да је срп ска би о гра фи ја, кон сти ту и са на књи жев ним де ли ма Све тог Са ве и Сте-
фа на Пр во вен ча ног, као по е ти за ци ја са вре ме не исто ри је и њен иде о ло шки ту мач, 
сво је нај пот пу ни је оства ре ње до би ла у Жи во ту Све тог Са ве од хи лан дар ског је-
ро мо на ха До мен ти ја на (1243). Пра те ћи исто ри ју жан ра, про у ча ва ла је и оства ре ња 
по то њих књи жев ни ка, Да ни ла Дру гог, Да ни ло вог Уче ни ка, Гри го ри ја Цам бла ка, 
Кон стан ти на Фи ло зо фа и др. Ње ну па жњу за о ку пља ли су на ра то ло шки по ступ ци 
ау то ра, њи хов од нос пре ма би блиј ској гра ђи; ис тра жи ва ла је и функ ци ју ми кро-
жан ро ва.

Ка ко би осве тли ла про цес кон сти ту и са ња ста рих срп ских би о гра фи ја као 
књи жев не вр сте, Рад ми ла Ма рин ко вић те мељ но је про у чи ла струк ту ру и се ман ти ку 
нај ста ри јих са чу ва них спо ме ни ка у ко ји ма се ја вља ју књи жев ни са др жа ји – Не ма-
њи ну и Сте фа но ву по ве љу ма на сти ру Хи лан да ру, Са вин Хи лан дар ски ти пик и 
ње гов Жи вот го спо ди на Си ме о на. Ње ну па жњу нај пре је при ву кла Осни вач ка по
ве ља ма на сти ра Хи лан да ра (из да та је 1198), у ко јој је, у све ча ном уво ду, са др жа на 
кра ћа Не ма њи на ау то би о гра фи ја. Ана ли зи ра ју ћи овај текст, Р. Ма рин ко вић уста-
но ви ла је да је из ван ред но ком по но ван и да по се ду је ве ли ку умет нич ку вред ност. 
Ука за ла је да он пред ста вља „за че так и из во ри ште срп ских би о гра фи ја“. На и ме, 
ка сни ји срп ски пи сци, на ро чи то у пр во вре ме, усва ја ли су гло бал ни идеј но-ком-
по зи ци о ни план ово га тек ста (по де лу на „вла дар ску“ и „мо рал ну“ би о гра фи ју), али 
и план уну тар са мих ових це ли на. 

За Р. Ма рин ко вић Хи лан дар ска по ве ља Сте фа на Пр во вен ча ног (из да та из ме ђу 
1200. и 1202), пред ста вља но ву ета пу у фор ми ра њу срп ске би о граф ске књи жев но сти. 
Не ма њи на ау то би о гра фи ја ту је тран спо но ва на у би о гра фи ју. Уво де ћи ин тер по ла-
ци је раз ли чи тог ка рак те ра, овај пи сац зна чај но је осна жио по ет ско-ре тор ски слој. 

Ме ђу ра до ви ма Р. Ма рин ко вић по све ће ним ге не зи срп ске би о граф ске књи-
жев но сти по себ но ме сто има ње на сту ди ја Исто ри ја на стан ка Жи во та го спо ди на 
Си ме о на од све то га Са ве (штам па на је 1979). Ту је ука за ла да сло је ви тост тек ста 
ово га жи во то пи са ре зул ти ра из сло же не ње го ве ге не зе. На сто ја ла је да пре ци зно 
уста но ви фа зе у Са ви ном ра ду на де лу, от кри ва ју ћи при том и по сто ја ње ра ни јих, 
са мо стал них ње го вих де ла. 

Р. Ма рин ко вић је у јед ном бро ју сво јих ра до ва на сто ја ла да осве тли прет ход-
ну, Не ма њи ну епо ху, из ко је има ма ло са чу ва них спо ме ни ка; по ми ње мо, из ово га 
кру га, њен рад-сту ди ју Срп ска књи жев ност Не ма њи ног до ба (штам пан 1987.), где 
је, на те ме љу по сто је ће гра ђе, по ку ша ла ре кон струк ци ју све ча ног уво да (арен ге и 
екс по зи ци је) не са чу ва не Не ма њи не Сту де нич ке по ве ље. 

Ве ћи број сво јих сту ди ја Р. Ма рин ко вић по све ти ла је ства ра ла штву је ро мо-
на ха До мен ти ја на. Про у ча ва ла је струк ту ру ње го вих де ла, ви до ве ка рак те ри за ци је 
ју на ка и ко ри шће на по е тич ко-сим бо лич ка сред ства. По е тич ке ка рак те ри сти ке До-
мен ти ја но вих де ла нај сна жни је је ис та кла у сво ме ра ду Тек сто ло ги ја и по е ти ка у 
про у ча ва њу ста ре срп ске књи жев но сти (об ја вљен 1988). Ту ма че њу идеј ног сло ја 
Жи во та Све тог Са ве по све ћен је њен рад За па ди и ис то ци Раст ка Не ма њи ћа – по 
До мен ти ја ну (по ја вио се 1991). 

У на уч ном фо ку су Р. Ма рин ко вић би ло је и књи жев но ства ра ње пи са ца из 
пр вих де це ни ја XIV ве ка, Да ни ла Дру гог и ње го вог Уче ни ка. Ба ви ла се и про бле-
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ма ти ком тзв. Да ни ло вог збо р ни ка, у чи ји са став су ушла де ла по ме ну та два пи сца. 
О Да ни ло вим би о гра фи ја ма кра љи це Је ле не, кра ља Дра гу ти на и кра ља Ми лу ти на, 
Р. Ма рин ко вић нај це ло ви ти је је пи са ла у сво јој сту ди ји Вла дар ске би о гра фи је из 
вре ме на Не ма њи ћа (об ја вље на 1978). 

И ка сни је срп ске би о гра фи је – де ла Гри го ри ја Цам бла ка, Кон стан ти на Фи ло-
зо фа и дру гих пи са ца, Р. Ма рин ко вић је ин тен зив но про у ча ва ла.

Дру га зна чај на област про у ча ва ња про фе со р ке Ма рин ко вић је сте пре вод на 
књи жев ност. Нај те мељ ни је се ба ви ла ро ма ни ма. Ра де ћи на док тор ској ди сер та ци ји, 
ис тра жи ла је срп ске ру ко пи се Ро ма на о Алек сан дру , ка ко би осве тли ла по чет ну 
исто ри ју Срп ске Алек сан дри де на сло вен ском те ре ну. Утвр ди ла је да ро ман за сво је 
еп ско уоб ли ча ва ње ду гу је упра во срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти. На срп-
ском тлу ње го ва тра ди ци ја би ла је нај бо га ти ја и са ње га се вре ме ном про ши ри ла 
„и на дру ге ли те рар не до ме не“. Ди сер та ци ја је об ја вље на 1969. го ди не; на те ме љи-
ма ре зул та та до ко јих је, ра де ћи на њој до шла, Рад ми ла Ма рин ко вић при ре ди ла је 
кри тич ко из да ње Алек сан дри де, у за јед ни ци са Ве ром Јер ко вић (по ја ви ло се 1985). 

Ро ман о Тро ји Р. Ма рин ко вић је нај пре тек сто ло шки про у чи ла; ње ни ре зул та ти 
пу бли ко ва ни су у сту ди ји: Ју жно сло вен ски ро ман о Тро ји (1962).

Ро ма ну као књи жев ном жан ру по све ти ла је две сво је зна чај не сту ди је: Ро ман 
као књи жев ни род у сред њо ве ков ној књи жев но сти (по ја ви ла се 1968) и Ду хов ни и 
ви те шки ро ман у срп ској књи жев но сти (по ја ви ла се 1979).

Рад ми ла Ма рин ко вић ба ви ла се и по е ти ком дру гих жа нр о ва, књи жев них и 
ванк њи жев них (по сла ни ца, арен га, за пис и нат пис и др.). 

Јед на од ва жних те ма ко ји ма је не пре ста но би ла окре ну та, је су од но си пи са-
не и усме не књи жев но сти у сред њем ве ку. Сма тра ла је да је по сто јао за јед нич ки 
кул тур но-по ет ски си стем ове две ли те ра ту ре. Овој про бле ма ти ци по све ће на је 
ње на сту ди ја Усме ни и пи са ни по ет ски си стем у сред њем ве ку , ко ја пред ста вља 
део ње ног ши рег ра да штам па ног 1987. го ди не.

Син те тич ки по глед на це ло куп но сред њо ве ков но ства ра ла штво Р. Ма рин ко-
вић да ла је у сту ди ји: Сред ње ве ков на књи жев ност, ко ја је као по себ но по гла вље 
увр шће на у Исто ри ју срп ске кул ту ре (1994). 

Р. Ма рин ко вић при ре ди ла је из да ња чи та вог ни за би о гра фи ја. Ка ко би их 
учи ни ла при сту пач ним да на шњем чи та о цу, че сто је ре ди го ва ла по сто је ће пре во де. 
На сто ја ла је да сво јим ко мен та ри ма олак ша пра ће ње са др жа ја и ука же на ка рак те ри-
стич на по е тич ка ре ше ња пи са ца. Ова кав при ступ оства рен је нпр. у књи зи: До мен-
ти јан, Жи вот Све то га Са ве и Жи вот Све то га Си ме о на (1998), у из да њу Про све те 
и Срп ске књи жев не за дру ге.

Ува жа ва ју ћи све прет ход не, Р. Ма рин ко вић за ла га ла се и за но ве ме то де, ак ту-
ел не у сло вен ској и уоп ште европ ској на у ци. У при сту пу сред њо ве ков ној књи жев-
но сти њу је по сма тра ла као кул тур ни фе но мен и све до чан ство вре ме на и исто риј-
ских по ја ва и део ши ро ког кул тур ног за јед ни штва. 

Др Љи ља на Ју хас-Ге ор ги ев ска



УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. ПреДајарукоПиСа
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.ПроцеСрецензираЊа
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елеМенТираДа(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.форМаТ
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. циТиранефорМе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...“, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 



в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. циТираЊереференци интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (СаМарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurpHy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (ДереТић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Павић1972а: 

34), (Павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (раДевић–МаТицки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (Живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (Сувајџић 2005: 201; ПеТковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. циТираналиТераТура
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

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 „Српскодал 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–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
felluGa, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 
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