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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.163.41.09
UDC 82.0

Др Ду шан М. Ива нић

ГРА ЂА У ПРО У ЧА ВА ЊУ (СРП СКЕ) КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Ау тор по ла зи од оп шти јих од ре ђе ња гра ђе књи жев них дје ла, 
ука зу је на њен обим и ин тен зив ну уло гу у на ста ја њу књи жев них 
дје ла свих вр ста. У но ви је до ба европ ских књи жев но сти ин тер на-
ци о нал на гра ђа (мо ти ви) сме њу је се на ци о нал ном гра ђом (мо ти-
ви ма). Са раз ли чи тим ви до ви ма тзв. ан ти по зи ти ви стич ке по бу не, 
ин те ре со ва ње за овај аспект књи жев них дје ла (спо ља шње у дје лу, 
ути ца ји, „жи вот и дје ло“) ра ди кал но се на пу шта и пре но си на еле-
мен тар ни је чи ни о це тек ста (ве за пред-тек ста и крај њег об ли ка, 
ве за еле мен тар них че сти ца и круп ни јих об ли ка). Из во ри гра ђе су 
по у здан ин ди ка тор основ них те жи шта књи жев них пра ва ца и епо-
ха. У срп ској књи жев но сти ра ног пре по ро да (пр о свје ти тељство, 
ра ни ро ман ти зам), за ви сно од жан ра, гра ђа је и на ци о нал на исто-
ри ја и про свје ти тељ ска ети ка. Ро ман ти зам ће про же ти фол клор на 
тра ди ци ја и на ци о нал на исто ри ја, до сна жне су бјек ти ви за ци је, а 
ре а ли зам – са вре ме ни жи вот (по ро ди ца, дру штво, по ли ти ка, штам-
па), уза све из ра зи ти ју пси хо ло ги за ци ју ли ко ва, док у књи жев ној 
кри ти ци и на у ци о књи жев но сти гра ђа за ау то ров жи вот по чи ње 
да се цр пе из ње го вог књи жев ног дје ло (Ђ. Јак ши ћа, Ј. Ј. Зма ја). У 
за кључ ку сту ди је се, као сла бост на ше на у ке о књи жев но сти на-
гла ша ва не до ста так си сте ма ти за ци је зна ња о књи жев ној гра ђи и 
не про ла зност овог ти па ис тра жи ва ња у ху ма ни сти ци. 

Кључ не ри је чи: гра ђа, по зи ти ви стич ка ме то до ло ги ја, ге не за, 
кон текст, епо хе срп ске књи жев но сти, ак ту ел ност. 

1. У нај оп шти јем сми слу ри је чи, грађa jе све што је ути ца ло на об ли-
ко ва ње и са др жи ну, на на ста ја ње књи жев ног дје ла (жи вот но ис ку ство, фол-
клор на и књи жев на тра ди ци ја, кон так ти с дру гим ли те ра ту ра ма и лич но-
сти ма), да кле из ван ин вен ци је (или има ги на ци је) ње го вог ау то ра. Тре ба ло 
би до да ти да је гра ђа и је зик: би ло да се на сље ђу је (уси сан с мај чи ним 
мли је ком, ка ко би ре као До си теј Об ра до вић), би ло да се усва ја са стра не 
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(уче њем, на ту ра ли за ци јом), ма да је зик мо же да се ин ди ви ду а ли зу је и до-
не кле осло бо ди ак ту ел не про сјеч но сти „гра ђе“ (нео ло ги зми, ар ха и зми, вар-
ва ри зми, не стан дар ди зо ва на син так са и сл.). У од ре ђе ном сми слу гра ђа је 
и уну тар њи сви јет ау то ра, дио ње го вих емо тив них/пси хич ких про це са (да-
кле и ин вен ци ја и има ги на ци ја), ко је је те шко иден ти фи ко ва ти и из у ча ва ти. 
Че сто се та ко ђе де ша ва да ау то ри узи ма ју као гра ђу ра ни је ре дак ци је сво јих 
тек сто ва, пре пра вља ју ћи их у окви ри ма из ми је ње не по е ти ке. (При мје ра је 
то ли ко, ваљ да код свих пи са ца, да их на во ди мо са мо као на по ме ну: Ор фе-
ли нов Го рест ниј плач, на стао на гра ђи би блиј ског Је ре ми ји ног пла ча, по-
ста је гра ђа за Плач Сер би ји, пје сми ко ја је не по сред но ве за на за суд би ну 
срп ског на ро да у Ау стриј ском цар ству по сли је Ве ли ке се о бе; Сте ри ја је 
пре ра ђи вао сво је ра не ко ма де; Гли шић је на под ло зи на род них и сво јих 
при по ви је да ка пи сао ко ме ди је; Ра ди че вић је пре ра ђи вао мла да лач ке пје сме, 
Јак шић и Ко стић су оста ви ли ви ше вер зи ја сво јих тра ге ди ја, итд.). Гра ни це 
из ме ђу гра ђе и но во на ста лог дје ла се, што се да ље иде у ово ме прав цу, све 
по ро зни је и све не ја сни је. До вољ но је по ме ну ти шта се све укљу чу је у гра-
ђу San ta Ma ria del la Sa lu te: и Костићевa по е зи ја из мла ђих го ди на, и жи вот-
не чи ње ни це (од но си с по ро ди цом Дун ђер ски), пре пи ска (с Ни ко лом Те слом, 
с Јул ком Па ла нач ки, са Си мом Ма та ву љем), днев ник, лек ти ра (Дан те, Пе-
трар ка), фор ма пје сме (стих) као дио жан ров ских ори јен та ци ја у ра ној ли-
ри ци. По во дом вр ста Ко сти ће ве стро фе Све то зар Пе тро вић је на пи сао да 
се не мо же „оте ти ути ску да за пје сму San ta Ma ria del la Sa lu te као јед ну ако 
ни је не при лич но ре ћи, по не че му и сва тов ску пје сму, ни је не ва жно што јој 
је стих члан по ро ди це сти хо ва ко ји су на ста ли на под ло зи лир ског на род ног 
де се тер ца. И [...] што по ча сни це и сва тов ске пје сме [...] то га на род ног сти ха 
при па да ју упра во оном ди је лу на шег усме ног пје сни штва у ко је му су то ли-
ко раз ви је ни по ступ ци лир ског па ра ле ли зма, гла сов ног по на вља ња, уну-
тра шњег ри мо ва ња и др. ко ји ма се, вр ло раз ли чи то, да ка ко, слу жи у сво јој 
пје сми Ла за Ко стић“ (Петровић 1984: 42). Мо гло би се из на по ме не на шег 
нај у глед ни јег про у ча ва о ца сти ха за кљу чи ти да је до мен гра ђе у на ста ја њу 
књи жев ног дје ла не не пред ви дљив, већ че сто на уч но нео д го не тљив. Гво зден 
Ерор, ау тор нај зна чај ни је до ма ће сту ди је о овом пој му, кон ста ту је да се гра-
ђа мо же од но си ти на је зич ки ма те ри јал, ма те ри јал пи шче вог жи во та, „уни-
вер зум људ ског би ти са ња“ – те ма ти ку уоп ште, све по ве зу ју ћи с пој мом 
књи жев ни ма те ри јал (лек ти ра) (ерор 2002: 173‒174). У асо ци ја тив ном по љу 
ис тра жи ва ча по ја вљу ју се ве зе ре ле вант не за ра зу ми је ва ње по е ти ка ау то ра 
и по е ти ка епо ха и ка да из ме ђу њих ни је по у зда на ге не тич ка под ло га.1

1 На во дим је дан од при мје ра пре о бра жа ва ње мо ти ва Срп ки ње у на шој ли ри ци 19. 
ви је ка. У по зна тој пје сми Л. Му шиц ког Ан дре ју Вол но му (1809) пје сник се по зи ва на „игру 
Му зе// Убо ром Серб ки ње, хо дом Рим ке“ (Мушицки 1938: 35); го то во 30 го ди на ка сни је Јо-
ван Су бо тић у Се рб ском на род ном ли сту, бр. 45, од 3. но вем бра 1837, стр. 356, об ја вљу је 
пје сму Срб ки ња, ко ја ће по ста ти знак на ци о на ли за ци је ко лек тив не сви је сти у срп ским 
сре ди на ма с обе стра не Са ве; ко нач но ће се, већ у зре лом ро ман ти зму, по ја ви ти Ко сти ће ва 
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По зи ти ви стич ка ме то до ло ги ја је утвр ђи ва ње (из на ла же ње) гра ђе по-
ста ви ла у основ из у ча ва ња књи жев них тво ре ви на: исто ри ча ри књи жев но-
сти су при ку пља ли би о граф ске по дат ке зна чај не за те мат ске и мо тив ске 
ком плек се, или су ис пи ти ва ли од нос ау то ра пре ма тра ди ци ји; ком па ра ти-
сти ка је ис ти ца ла ути ца је и од но се из ме ђу до ма ће и стра них ли те ра ту ра, 
те о ри ја књи жев но сти утвр ђи ва ла нор ме и њи хо ве ва ри ја ци је на сли је ђе них 
и но во ство ре них об ли ка. Ис тра жи ва ње гра ђе се под вр га ва ло ка у зал ној ме то-
до ло ги ји про у ча ва ња, тра га ње за не по сред ним по ри је клом мо тив ско-те мат-
ских ком плек са, пу те ви ма, тра го ви ма и зна ко ви ма ути ца ја и из во ра јед ног 
дје ла у чи ње ни ца ма из ван дје ла (не за ви сно од њи хо ве вр сте: да ли су књи-
жев не, до ку мен тар не, жи вот не или не ке дру ге). Узи ма ју ћи јед не ком плек се 
у дје ли ма као по сље ди це прет ход них ком плек са (жи вот, лек ти ра), че сто је 
за не ма ри ван но ви оквир и сми сао но во на ста ле цје ли не, те су не ке да нас 
кла сич не тво ре ви не на ше књи жев но сти ду го би ле по ти сну те из ви до кру га 
ци је ње них ври јед но сти (нпр. Сте ри јин Ро ман без ро ма на и ње го ве ко ме ди-
је у до ба ро ман ти зма, па и Ње го ше ва Лу ча ми кро ко зма). Ра зу ми је ва ње и 
ту ма че ње умјет нич ке стра не дје ла би ло је оста вље но књи жев ној кри ти ци, 
ко ја се че сто и са ма осла ња ла на ста тус гра ђе у ње му или на од нос пре ма 
оно ме што је жи вот но ис ку ство и лек ти ра. 

Скеп са пре ма овим ис тра жи вач ким ци ље ви ма је до шла с тзв. уну тра-
шњим при сту пом књи жев но сти, у екс трем ним тврд ња ма, нпр. да је ро ман 
(фик ци о нал на при ча уоп ште) „свој соп стве ни објект, пи са ње ње го ва соп-
стве на гра ђа“ (Зерафа 1978: 39/178). Уко ли ко и је су при хва тљи во ме то до ло-
шко по ла зи ште за ту ма че ња у гра ни ца ма тек ста дје ла, та кве тврд ње не 
мо гу ни шта ре ћи о исто ри ји на ста ја ња дје ла, о по во ди ма, под сти ца ји ма, 
стил ским ве за ма, иде ја ма и ци ље ви ма. Оне да кле не омо гу ћу ју пу но или 
пра во ра зу ми је ва ње цје ло ви то сти дје ла, већ слу же као ме то до ло шко-те о-
риј ске ман тре огра ни че не хе у ри стич ке ври јед но сти. Слу же ћи се фор му лом 
„свој соп стве ни објект“, не мо же се ни шта ре ћи ни о про це су на ста ја ња, ни 
о ми је на ма кон цеп ци је дје ла (гдје кад ви ше де це ниј ског, ка кав је слу чај, нпр. 
с Про кле том авли јом Иве Ан дри ћа), ни о од но су пре ма пу бли ци, аспек ти-
ма ре цеп ци је, из бо ру об ли ка, ве за ма из ме ђу ау то ра и лек ти ре и сл. 

Ме ђу тим, та ква ори јен та ци ја, у кри лу струк ту ра ли зма и се ми о ти ке, 
отво ри ла је про у ча ва њу гра ђе умјет нич ког дје ла но ва ис тра жи вач ка по ља. 

Срп ки ња (1860), гдје у по сљед њој стро фи сто ји: „Срп ки ња је по по гле ду,/ ре чи и из ди ху,/ 
и ср це јој жи во ку ца ‒ / по на род ном сти ху.“ Од мо ти ва гдје се пје снич ки текст на срп ском 
(„убо ром Се рб ки ње“) скла па по ла тин ском ме тру („хо дом Рим ке“), Срп ки ња оста је, ако се 
та ко мо же ре ћи, ен до ге но на ци о нал но би ће, док ће у Ко сти ћа, по ред опи са ње не ље по те, 
по ен та би ти по но во „ме трич ка“, пје снич ка. Овај се мо тив мо же ту ма чи ти као ла нац пре о-
бра зби, с упа дљи вим зна ко ви ма пје снич ких и кул тур но и сто риј ских епо ха или њи хо вих 
фа за (кла си ци зам, ра ни, па ви со ки ро ман ти зам), у ми је ња њу пје снич ких ко до ва уну тар 
оп штег то ка на ци о на ли за ци је срп ске по е зи је и срп ске кул ту ре. Ге не тич ка ве за (мо же се 
прет по ста ви ти да је из вје сни ја за Ко сти ћа и Су бо ти ћа) ни је ну жна да би смо је узе ли као 
јед ну вр сту оп шти је гра ђе.



Она се из гру бог, ви дљи вог ма те ри ја ла пре се ља ва у ри је чи, фра зе, стил ске 
до ди ре, лан це мо ти ва. Ге не за, по јам та ко чвр сто ве зан за по зи ти ви стич ку 
ме то до ло ги ју и мо де ле ис тра жи ва ња у при род ним на у ка ма, по ста је мост ка 
утвр ђа и ва њу ве за ми ни мал них је ди ни ца тек ста (зна ка и еле мен тар них об-
ли ка) са цје ли ном. Цве тан То до ров го во ри о про це си ма ге не зе као про це-
си ма по на вља ња и ве за ма пред-тек ста и крај њег об ли ка, и у фол клор ној 
тра ди ци ји и у ау тор ским дје ли ма (1978: 39/197, 201). Овај про цес је ве о ма 
ка рак те ри сти чан за срп ску књи жев ност, ко ја је већ с До си те јем, а по го то во 
с Ву ком, ус по ста ви ла ти је сан од нос с фол клор ном ри је чи, те су фор му ла-
тив ни из ра зи (до фра зе о ло ги за ма и по сло ви ца) би ли по чет ни под сти ца ји у 
ге не зи мно гих по зна тих дје ла или њи хо вих фраг ме на та (нпр. по сло ви ца у 
на сло ви ма До си те је вих огле да или ме мо ар ских спи са; на слов Сте ри ји не 
ко ме ди је Ла жа и па ра ла жа и др.). С. М. Љу би ша се у При ча њи ма Ву ка 
Дој че ви ћа (1878), збир ци на ра ти ви зо ва них по сло ви ца, осла ња и на Ву ко ве 
по сло ви це и на дру ге из во ре по сло вич них об ли ка; Тр пен – спа сен, ро ман 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, у тој на слов ној по сло ви ци са др жи нај не по сред ни ји си-
жеј ни склоп, као што Дан га Ра до ја До ма но ви ћа на сло вом по ста је ри јеч-сим-
бол од но са вла сти и гра ђа на; та кви су и ме та фо рич ки на сло ви Гла ва ше ће ра, 
Гор ски цар. Што се при ми че мо на шем вре ме ну, на сло ви су у ма њој мје ри ин-
ди ка то ри си жеа и гра ђе, усту па ју ћи сим бо лич ко-ме та фо рич ким про јек ци ја-
ма осно вне иде је (Про кле та авли ја, Да ле ко је сун це, Ле леј ска го ра, Пе шча ник).2 

У ври је ме до ми на ци је струк ту ра ли стич ке ме то до ло ги је као опо ме на 
је до шла Бах ти но ва тврд ња да нас „сва ка реч (сва ки знак) тек ста из вла чи 
(...) из ње го вих окви ра“. „Не до пу сти во је за тва ра ње ана ли зе, спо зна је и раз у ме-
ва ња са мо у да ти текст“. На истом мје сту је дје ло огра дио и од ван тек сту ал-
не ре ал но сти као сред ства (и под руч ја) ра зу ми је ва ња и од де пер со на ли зо-
ва не исто рич но сти (Бахтин 1978: 39/171, 172). Тимe се отво рио спор са јед ном 
од нај сна жни јих стру ја у на у ци о књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ви је ка. 
Бах ти но во ми шље ње се мо же (ре као бих: мо ра) до слов но пре у зе ти кад се 
из у ча ва ге не за књи жев ног тек ста. На и ме, фик ци о нал ни тек сто ви (а ов дје је 
при је све га ри јеч о њи ма) не на ста ју са ми по се би, као по сла ње, или из раз 
тре нут не од лу ке (не спо ре ћи, при то ме ве лик удио фан та зи је и ства ра лач ке 
во ље њи хо вог ау то ра). Уко ли ко ни је го ла игра, књи жев но дје ло је ре зул тат 
ди ле ма и те жњи, у окви ри ма ко му ни ка ци је/кон та ка та из ме ђу ау то ра и све-
га што је ње го во дру штве но окру же ње, ис ку ство, лек ти ра. „Све та ко зва не 
ʼре а ли јеʼ у књи жев но сти су ства ри бре ме ни те реч ју“, до да ће Бах тин на 
истом мје сту, што би се мо гло пре ни је ти и на бре ме ни тост сми слом ко ји 
на ста је у са деј ству ау тор ског и чи та лач ког зна ња/ис ку ства. У про у ча ва њу 
књи жев но сти но ви јег до ба то ве ли ко по ље, из ме ђу окон ча ног (об ја вље ног) 
дје ла и ње го ве ге не тич ке исто ри је, об у хва ће но је но вим тер ми но ло шким 
ске ла ма, зна ко ви ма све та на ни јег раш чла њи ва ња ства ра лач ких про це са 

2 На сло ви као основ не на зна ке по е ти ке дје ла и од но са пре ма гра ђи мо гли би би ти она 
нит ко ја по ве зу је и раш чла њу је књи жев не епо хе. 
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(ар хи текст, ге но текст, фе но текст, про то текст, ин тер текст, ци тат ност, уп. Кон-
стан ти но вић, 1993). Они су по ти сну ли ста ри је пој мо ве ко ји су се ти ца ли 
са др жа ја, под ко ји су ста вље ни по зна том уџ бе ни ку В. Кај зе ра (гра ђа, мо тив, 
лајт мо тив, то пос, ам блем, фа бу ла), али ни су пред ме те тих пој мо ва укло ни ли 
из књи жев них дје ла, већ су им да ли од ре ђе ни ји ме то до ло шко-те о риј ски про-
фил. Нпр. по јам ин тер тек сту ал ност у од ре ђе ном сми слу, за мје њу ју ћи по зи-
ти ви стич ко схва та ње гра ђе као ван-тек сту ал ног чи ни о ца или не-умјет нич ке 
под ло ге дје ла, укљу чу је ове под ло ге и чи ни о це у јед ном све про жи ма ју ћем 
ди ја ло шком кон тек сту. Иа ко се узи ма да су дје ла ста ри јег до ба на ше књи-
жев но сти (у 18. и 19. ви је ку) чвр сто ве за ни за ли те рар ну или не ку дру гу гра-
ђу из ван основ ног тек ста, то се уве ли ко мо же твр ди ти и за нај зна чај ни је 
но ви је ау то ре, од Ан дри ћа и Цр њан ског до Ки ша и До бри це Ћо си ћа. 

2. Од ре ђе ње пој ма гра ђе у про у ча ва њи ма књи жев но сти тре ба ис ко ри-
сти ти као под ло гу за утвр ђи ва ње или бар на зна ча ва ње окви ра ве за них за 
књи жев но и сто риј ске про це се, има ју ћи на уму упо зо ре ње Ели за бет Френцл 
да гра ђа има огра ни че не мо гућ но сти раз ви ја ња, од но сно да пи сци вре мен ски 
и про стор но уда ље ни до спи је ва ју до под јед на ке ор га ни за ци је пре у зе те/на-
сли је ђе не гра ђе (Frenzel 1981: IX). Ау тор ка по зна тог лек си ко на за пра во ми сли 
на уста ље ну књи жев ну гра ђу, на мо тив/си же са ма ги страл них пу те ва европ-
ске тра ди ци је (Про ме теј, Ан ти го на, Едип, Три стан и Изол да, Ха млет и др.). 
Пре не се но на на шу књи жев ност, овом ти пу уста ље не гра ђе од го ва ра ју мо-
тив ски ком плек си око ца ра Уро ша Пе тог, Ко сов ске бит ке, Ми ло ша Оби ли ћа, 
Мар ка Кра ље ви ћа, Ба но вић Стра хи ње, Ха са на ги ни це итд.). По том ће си жеи 
на ста ја ти и ста би ли зо ва ти се на дра ма тич ним суд би на ма зна ме ни тих лич но-
сти но ви јег до ба (Ка ра ђор ђе во уби ство, уби ство кне за Ми ха и ла или кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа) или на до га ђа ји ма оп ште на ци о нал ног до ме на 
(устан ци, ра то ви, зло чи ни). Али не са мо кла си чан, у књи жев но сти по твр ђен, 
ста би ли зо ван си же, сва ки пре у зе ти си же, ко ји се но вим дје лом по твр ђу је, 
ства ра пре пре ке или гра ни це про мје на ма тач но до тле док се не из гу би, или 
док не бу де пот пу но раз би јен у не по ве за не цје ли не.3 

У срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји не ма ни по ку ша ја да се ова ис тра-
жи ва ња си сте ма ти зу ју (у об ли ку би бли о граф ских по пи са, пре гле да, лек си ко на 
или сл.), прем да је на ша на уч на за о став шти на то га ти па ве о ма бо га та. Узи ма-

3 Не дав но је проф. др Јо ван Де лић, на сим по зи ју му о И. Ан дри ћу (СА НУ, 14. де цем бра 
2017) го во рио о ве зи си жеа при по ви јет ке Иби ки на ку ћа (1951) А. Ти шме с мо ти вом Ло ти ке 
и ње ног хо те ла у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја. Оквир др жи фа бу лу и ли ко ве и 
пре по зна је се као јед на вр ста ге не тич ке ма три це. Уз гред по ме ни мо ве зе из ме ђу но во вје ков-
них при по вје дач ких дје ла и ста ри је (нпр. би блиј ске) под ло ге, под руч је то ли ко ши ро ко у 
свим књи жев ним ро до ви ма и вр ста ма, да се ов дје мо гу тек по ме ну ти: нпр. Књи га о Јо ву 
(не пра вед но, не мо ти ви са но стра да ње пра вед ног чо вје ка) има сво је да ле ке сљед бе ни ке у 
при по ви јет ка ма Го спо дар Ар са Јо ва на Су бо ти ћа (1851), Пи ли пен да (1901) С. Ма та ву ља, Кроз 
ме ћа ву (1907/1910) Пе тра Ко чи ћа. Гра ђа ов дје, као и у при мје ру Ти шми ног дје ла, за пра во 
је са мо основ ни мо тив.
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ју ћи у об зир са мо но ву срп ску књи жев ност, већ од ње них по че та ка отво рио 
се ве лик број ис тра жи вач ких под руч ја: Ко за чин ски (ис тра жи ва ња Вла сти-
ми ра Ер чи ћа), Ор фе лин (нпр. Ме ло ди ја к про ле ћу или Плач Сер би ји), Ра јић, 
До си теј и сви ве ли ки пи сци, до нај но ви јих вре ме на. У ства ри не ма зна чај-
ни јег пи сца да ње го во дје ло не би би ло под ло жно ис тра жи ва њи ма ге не зе и 
гра ђе. У мно го при мје ра се ра ди о гра ђи из на род не по е зи је, до пу ње ној 
(псе у до)исто риј ским из во ри ма (нпр. „по сљед њи Цр но је ви ћи“ као гра ђа Ко-
сти ће вих и Јак ши ће вих тра ге ди ја, Мак сим Цр но је вић и Је ли са ве та кне ги ња 
цр но гор ска) и уоб ли че ној у ра ди о ни ци ау то ро ве има ги на ци је. Школ ски је 
при мјер из у ча ва ње гра ђе Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри ћа. Ме ђу тим, дје ло, по 
при ро ди свог на ста ја ња, прет по ста вља од го ва ра ју ће ис тра жи вач ке за хва те. 
Нпр. из во ри Се о ба су по ри је клом дру га чи ји од гра ђе Трав нич ке хро ни ке и 
во де у дру га под руч ја и дру га чи је ис тра жи вач ке ме то де. С об зи ром на ову 
те му од из у зет не је ври јед но сти сту ди ја Мла де на Ле сков ца (По е зи ја и исти на, 
Из срп ске књи жев но сти, 1) о Зма је вој пје сми Ви дов да ну: из ње се ви ди да 
је ва ља но ра зу ми је ва ње (ту ма че ње) пје сме не мо гу ће без уви да у гра ђу (од-
ре ђе ни до га ђај и но вин ски члан ци о ње му), ко ју је Змај имао као под ло гу 
за пје сму, али и без уви да у Зма је ве по ли тич ке ста во ве у ври је ме на ста ја ња 
пје сме. И Зма је ва пје сма и свје до че ње Мла де на Ле сков ца о не при ли ка ма с 
ње ним ту ма че њем по сред но го во ри да се ова кве те шко ће ра зу ми је ва ња у 
ве ћој или ма њој мје ри ти чу цје ло куп не, не са мо про зне или драм ске књи жев-
не тра ди ци је. Уто ли ко је за кљу чак Вол фан га Кај зе ра (1973: 59), да лир ска 
пје сма „не ма гра ђе“ (ми сле ћи на ли ко ве, на рад њу) ви ше стру ко спо ран. 
На и ме, низ лир ских жан ро ва (при год на пје сма, по све та, љу бав на пје сма, 
па ро дич на и са ти рич на пје сма) не мо гу се ту ма чи ти из ван гра ђе, прем да та 
гра ђа мо же би ти не то ли ко дру га чи је при ро де ко ли ко се дру гим пу тем укљу-
чу је у дје ло. И тзв. ин тим на ли ри ка на ста је на од ре ђе ној гра ђи, ко ја је по 
пра ви лу пре кри ве на од су ством про вје р љи вих до ку ме на та, те са ма пје сма 
по ста је до ку мент (ка ко се мо жда нај ја сни је ви ди у ту ма че њи ма Зма је вих 
Ђу ли ћа и Ђу ли ћа уве ла ка), гра ђа за из у ча ва ње ау то ро вог жи во та (ма ко ли ко 
овај по сту пак или ме тод био на уч но крај ње ри зи чан). Као уз о ран до каз за 
овај пре о крет, за пра во пре мје шта ње „гра ђе“ из спо ља шњег од но са пре ма 
дје лу у ње го во тек сту ал но би ће, мо гла би се узе ти сту ди ја Љ. Не ди ћа о по-
е зи ји Ђ. Јак ши ћа. „Пе сник Јак шић нај бо ље ће нам при ка за ти чо ве ка Јак ши ћа, 
ко га тре ба зна ти, ако се хо ће да раз у ме дух ње го ве по е зи је“ (недић 1: 36).4

Сва ки си же укљу чу је се не ми нов но у по е ти ку епо хе, би ло да је сли је ди, 
или јој се про ти ви, или је па ро ди ра. До вољ но је по ме ну ти ка ко се тран сфор-
ми са ла гра ђа срп ске ба рок не кул ту ре у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, или 
фол клор на тра ди ци ја, не ма ње не го сва ко днев на ри јеч и сли ка у по е зи ји 
Вас ка По пе. Но ви ца Пет ко вић о пје снич кој сли ци у По пи ној ли ри ци ка же: 

4 Ме ђу тим, та кав став ће у кри ти чар ском опу су Љ. Не ди ћа про ћи мно ге пре о бра збе, 
до тврд ње да су „пи сац и чо век ко ји је књи гу на пи сао [...] две одво је не лич но сти“ (недић 
1: 27), о че му ис црп но у пред го во ру И. Тар та ље за из бор Не ди ће вих сту ди ја (тартаља 1977). 
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„Она је нај че шће ту, по ред нас. Са мо што је не ви ди мо, као што не ви ди мо 
и је зик ко јим се слу жи мо. По пе ти се не ко ме на гла ву, се сти му за врат, се-
де ти на уши ма, на јед но ухо ући и на дру го иза ћи, из ва ди ти не ко ме утро бу, 
до би ти ле ђа и из гу би ти ле ђа – ево јед не ма ле пре гр шти пе снич ких сли ка 
ве за них за те ло, а има ју пре но сно, иди о мат ско зна че ње ко је упу ћу је на ме ђу-
људ ске од но се. По па их узи ма као гра ди во“ (Петковић 2010: 324). У слу ча ју 
па ро ди ра ња или по сту па ка свој стве них са ти ри, дис то пи ји, иро ни ји, кон-
цеп ци је ли ко ва, рад њи и сти ла прет ход них пе ри о да или дру гих пи са ца 
по ста ју гра ђа у са свим но вим уло га ма, под ло жним ау то ро вој во љи, од но сно 
жан ров ској ори јен та ци ји дје ла.

Је дан од про бле ма ис кр са ва кад се са гра ђом ко јој мо же мо утвр ди ти 
из во ре (из исто ри је, са вре ме них при ли ка или на род не тра ди ци је) ми је ша 
ау тор ска тен ден ци ја (а ми је ша се за пра во уви јек), про из и шла из ње го вих 
по ли тич ких или дру гих иде ја и ци ље ва. Зма је ва по е зи ја (не са мо са ти рич на, 
по ли тич ка и при год на, већ и ин тим на) из у зет на је по ко лич ни ве за са гра ђом 
раз ли чи тих вр ста. Та ко ђе је до бро по знат слу чај ту ма че ња сми сла и по ли-
тич ког кон тек ста Пе ре Се ге дин ца Л. Ко сти ћа (за бра на из во ђе ња у Срп ском 
на род ном по зо ри шту у Н. Са ду има ла је об лик по ли тич ке, др жав не цен зу ре, 
а ве ли ке по ле ми ке у на уч ној, књи жев ној и по ли тич кој штам пи око кон цеп-
ци је глав них ју на ка, по себ но око кон цеп ци је ли ка ми тро по ли та Ви ћен ти ја, 
по твр ђу ју ка ко је под руч је из ме ђу гра ђе и ње не кон тек сту а ли за ци је ро ви то).5 
Ово је чак ви дљи ви је с дје ли ма ко ја су да нас за бо ра вље на, а не ка да су иза-
зва ла ве ли ку па жњу у јав но сти, нпр. слу чај с дра мом Не ма ња Ми ло ша Цве-
ти ћа, и због по гре шних прет по став ки о ау тор ству и због ста па ња исто риј-
ских мо ти ва с по ли тич ком и со ци јал ном ак ту е ли за ци јом, оном вр стом гра-
ђе ко ју је те шко одво ји ти од има ги на тив не под ло ге и ау то ро ве тен ден ци је.6 

У књи жев но и сто риј ској пе р спек ти ви, ста тус и тип гра ђе је про мјен љив, 
у осно ви ве зан за глав на те жи шта оп шти је ори јен та ци је (стил, пра вац, идео-
ло ги ја). Нпр. про за епо хе пр о свје ти тељ ства те жи да се за сну је на етич ким 
нор ма ма (ста во ви ма, ди ле ма ма), по ста вља ју ћи их у је згро па ра бо лич но-але-
го риј ских при ча (ба сна, ди дак тич ка при по ви јет ка, ау то би о гра фи ја, пи смо). 
До си те је ве Ба сне су не сум њи во је дан од нај сло же ни јих при мје ра за од нос 
из ме ђу гра ђе (оно га што је њи хов ау тор пре у зео из тра ди ци је) и ко нач ног 
об ли ка по је ди нач ног тек ста, с об зи ром на огром ну ин тер на ци о нал ну тра-
ди ци ју жан ра и ње ну об ра ду, гдје ста ра гра ђа, с До си те је вим на ра во у че ни ји-
ма, до би ја са вре мен сми сао.7 Упра во та ин тер пре та ци ја на ра тив не под ло ге 

5 Упо ре ди ти Ко сти ће ву пре пи ску (Пре пи ска II, 2017: 191, 485), по ле мич ке члан ке (С. 
Па вло вић, Ј. Иг ња то вић) и исто риј ске сту ди је (Д. Ру ва рац) o Ви ћен ти ју Јо ва но ви ћу Ви да-
ку, јед ном од ју на ка Ко сти ће ве тра ге ди је Пе ра Се ге ди нац. Ко стић на во ди Шек спи ро ве и 
Ши ле ро ве ко ма де као при мје ре сло бод ног уоб ли ча ва ња исто риј ске гра ђе. 

6 Уп. Ива нић 2008: 80. 
7 О овој те ми, од но су из ме ђу До си те је вих Ба сни и европ ске тра ди ци је, ли те ра ту ра је 

огром на, у сла ви сти ци, ју го сла ви сти ци и у ср би сти ци. Ита ли јан ска сла вист ки ња Ни ко ле та 
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(ко ли ко и До си те је во дје ло у цје ли ни) да је мо дел пр вој ге не ра ци ји срп ских 
при по вје да ча, Кон стан ти ну Пе и чи ћу и Еу ста хи ји Ар сић.8 Њи хо ва још ру ди-
мен тар на про за на ста је на ра ти ви за ци јом од ре ђе ног етич ког на че ла у вр ло 
јед но став ној рад њи, са жи ма ју ћи по ступ ке свој стве не До си те је вој ба сни и 
на ра во у че ни ји ма. У то ме су њих дво је бли ски бај ко ви тим на род ним при по-
ви јет ка ма, за ко је из да вач (или при ча лац) из два ја сми сао сво дљив на еле-
мен та ри об лик (та ко Вук да ју ћи на слов „Све, све, али за нат“9). 

Од ре ђен об лик по сту па ка, од но са из ме ђу етич ког окви ра и на ра тив не 
под ло ге, пре ва зи ла зи и гра ни це епо ха и гра ни це јед но став них жан ро ва, тј. 
на ла зи се у раз ли чи тим епо ха ма, ти по ви ма тра ди ци је и књи жев ним вр ста ма. 
Љу би ши на При ча ња Ву ка Дој че ви ћа (1878) на ста ли су на ра ти ви за ци јом 
по сло ви ца, ма хом фол клор ног по ри је кла: на пре у зе ту по сло ви цу сми шља 
се јед но став на рад ња ко ја за вр ша ва на слов ном по сло ви цом као са жет ком 
не по сред ног ис ку ства. С об зи ром на ври је ме на ста ја ња и об ја вљи ва ња Љу-
би ши не збир ке мо же се ре ћи да у из бо ру гра ђе по сто ји не сум њи ва за ко но-
мјер ност по ве за на с књи жев ним епо ха ма. Као што је у јед ном пе ри о ду глав ни 
из вор би ла на ци о нал на исто ри ја (Јо ва на Ра ји ћа или дру гих), у сље де ћем ће 
ово мје сто пре у зе ти фол клор на тра ди ци ја, али се ве за са на ци о нал ном исто-
ри јом не ће пре ки да ти, на ро чи то у тра ге ди ји и исто риј ској дра ми. Као је дан 
од нај у па дљи ви јих при мје ра мо же се узе ти Ко сти ће во тра га ње за гра ђом у 
драм ским про јек ти ма, гдје је с јед не стра не био Шек спир, с дру ге на род на 
по е зи ја, с тре ће ау то ро ве на ци о нал но-по ли тич ке и умјет нич ке иде је. Ко-
сти ће ва пре пи ска (нпр. са Ила ри о ном Ру вар цем10) свје до чи ка ко је у сво јим 
за ми сли ма на сто јао да до ђе до по у зда них, исто риј ских из во ра, иа ко је био 
ин спи ри сан еп ским пје сма ма.

Премда је вр ло че сто не у мјет нич ка чи ње ни ца (исто ри ја, ар хив ски до ку-
мен ти, но вин ски тек сто ви), при ро да, по ри је кло гра ђе мо же има ти од лу чу-
ју ћи зна чај у вред но ва њу дје ла. То на осо бен на чин по твр ђу ју збир ке псе у-
до фол клор них тво ре ви на (ми сти фи ку ју фол клор но по ри је кло): оне су би ле 
ау тор ског по ста ња, а из ла зи ле су у јав ност као да су при ку пље не од ка зи ва-
ча или пје ва ча.11 Из у зи ма ју ћи обич не пла ги ја те (пре пи се ту ђих тво ре ви на), 

Ка ба си је у књи зи Езо по ва ба сна код До си те ја Об ра до ви ћа (1998/2017) по пи са ла глав ни ју 
ли те ра ту ру о том пи та њу (од ру ско-укра јин ског сла ви сте Кон стан ти на Рад чен ка до Алој за 
Шма у са, те срп ских и хр ват ских на уч ни ка, Ве се ли на Чај ка но ви ћа, Ива на Шер це ра, Ми ла на 
Ше ви ћа, Ми о дра га Сто ја но ви ћа, до но ви јих вре ме на, Јо ва на Де ре ти ћа и Ми ло ра да Па ви ћа).

8 К. Пе и чић, Пиљ ци // ЛМС: 6, 140‒147; Е. Ар сић (Ста рац и три мла ди ћа и Бла го ра
зу ми је, ЛМС: 1829/19).

9 Ка ра џић, СНП, 1853. 
10 На мје ра ва ју ћи да на пи ше три ло ги ју Је вро си ма, Ко стић се обра ћа Ила ри о ну Ру вар-

цу с пи та њем гдје би „на шао исто риј ску гра ђу за то до ба“ (Пре пи ска, II: 175).
11 Ис тра жи ва ња кри во тво ре не на род не по е зи је (на род не књи жев но сти у свим вр ста-

ма) тра ју од Ву ка Ка ра џи ћа до на ших да на. Уп., Во ји слав М. Јо ва но вић, О ла жној на род ној 
по е зи ји, Књи жев на исто ри ја, 29/ 102 (1997), стр. 193‒242; В. М. Јо ва но вић, Збор ник ра до ва 
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ко је са мо тре ба пре по зна ти као та кве, ми сти фи ка ци је има ју дру га чи ји ста-
тус, ма да су и оне че сто про у ча ва не и вред но ва не са ста но ви шта дру ге 
по е ти ке: пре ма тим тво ре ви на ма за у зи ман је у на уч ној јав но сти ра ди кал но 
дру га чи ји став са са зна њем о њи хо вој гра ђи. Ни ау тор ска књи жев ност ни је 
ли ше на та квих из не на ђе ња, на ста ја лих по не кад из мо ти ва ко ји ма ло има ју 
до ди ра са умјет но шћу ри је чи.12 

По е ти ке књи жев них раз до бља раз ли ку ју се, из ме ђу оста лог, по од но су 
пре ма гра ђи (обра сци, из бор, об ли ко ва ње, свр ха). До бро је по зна та пре по-
ру ка Ву ка Ка ра џи ћа срп ским спи са те љи ма да као „гра ђу за леп срп ски 
ро ман“ узму ло кал но пре да ње о дво ји ци мла ди ћа ко ји у на тје ца њу за дје во ку 
умру на ци љу.13 И без Ву ко ве пре по ру ке на род на је књи жев ност, би ло из 
ње го вих збир ки, би ло из ло кал них тра ди ци ја, већ уве ли ко по ста ла гра ђа 
пи са не ри је чи (Ор фе лин у по е зи ји има мо тив Ко со ва, мо ти ви из на ци о нал-
не исто ри је су у Сте ри ји ним ра ним драм ским дје ли ма, у Сте фа но ви ће вој 
тра ге ди ји Смрт Уро ша Пе то га итд.). У срп ском ро ман ти зму су и Ву ко ве 
збир ке, и исто ри о граф ске сту ди је, и жи ва фол клор на тра ди ци ја, основ на 
гра ђа про зне и драм ске фик ци је. Ро ма ти ча ри за др жа ва ју жи ву ве зу с гра ђом 
из свих тих под руч ја, пре о бли ку ју ћи је пре ма са вре ме ним жан ров ским под-
сти ца ји ма. Они укљу чу ју исто ри о граф ске (или псе у до и сто ри о граф ске) из-
во ре и на сто је да се осло не на са вре ме не есте тич ке сту ди је (ути цај Јо ва на 
Ан дре је ви ћа Јо ле са на Јак ши ћа и Ко сти ћа). 

Мо ти ви из вре ме на се о бе Сло ве на (Ср ба), из срп ских уста на ка про тив 
Ту ра ка или из исто ри о граф ских ра до ва о Цр но је ви ћи ма; Ла за Ко стић ће 
из во ре на ћи и у на род ним пје сма ма (Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа, Уско
ко ва љу ба) и у исто риј ским до га ђа ји ма ме ђу Ср би ма у Угар ској (Пе ра Се
ге ди нац). Из над гра ђе као под сти ца ја дје лу би ла је иде ја, за ми сао, по ру ка, 
ре ак ци ја на са вре ме не по ли тич ке при ли ке или на књи жев не обра сце. Ори-
јен та ци ја на жа нр је, ме ђу тим, по ста ла глав ни чи ни лац у из бо ру из во ра. 
Тра ге ди ја и исто риј ска дра ма с до ма ћом те ма ти ком по ста ју тра же не вр сте, 
осло ње не на Шек спи ра или Ши ле ра. Не што ста ри ји драм ски пи сци, Јо ван 
Су бо тић и Ма ти ја Бан, још су се не по сред ни је осла ња ли на гра ђу из исто-
риј ских или фол клор них из во ра. 

о на род ној књи жев но сти, Бе о град, 2001; Ми ро слав Пан тић, Пра во и ла жно у на род ном 
пе сни штву, у све ту и код нас, у про шло сти и да нас, Пра во и ла жно на род но пе сни штво / 
Да ни срп ско га ду хов ног пре о бра же ња III, Де спо то вац, 1996, стр. 9‒31.

12 Не дав но је на ше но ви нар ске кри ти ча ре, жељ не сен за ци ја, и на уч ни ке-ше пр тље 
про тре сао збир ми сти фи ка ци ја Ми ло ја Дон чи ћа (Ре сав ски ве нац: пла ги ја ти ју го сло вен ских 
пе сни ка, К. Ми тро ви ца: Ле стве, 2014), ко ји би нај бо ље би ло од ре ди ти као ми сти фи ко ва ни 
пла ги јат, јер је ау тор сам сми слио тек сто ве дру гих (нај ве ћим ди је лом ино стра них) пје сни ка, 
твр де ћи да су их нај у глед ни ји пје сни ци из вре ме на со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је пла ги ра ли. 

13 Ис при чав ши ле ген ду (Гра ђа за леп срп ски ро ман, Да ни ца, 1829: 33), Вук се пи та 
„Ка мо Срп ски Ла фон тен (или ако смем ре ћи Вал тер Скот), да нам ову исто ри ју, или при по-
вет ку, про стра но опи ше?“
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У епо си срп ског ро ман ти зма фик ци о на ли зу је се (псе у до)исто риј ска 
при ча као јед но од средстaва не на ци о нал ног са мо о свје шће ња (оно је у срп-
ском на ро ду вр ло сна жно от при је), већ за до во ља ва ња же ђи за на ци о нал но-
и сто риј ским те ма ма. То ме су слич ни ци ље ви ак ту ел ни јих мо ти ва (рад ње 
при по ви јет ке Бу њев ка и ро ма на Два идо ла Бо го бо ја Ата нац ко ви ћа и је дан 
дио при по ви је да ка Јо ва на Су бо ти ћа ти чу се срп ско-ма ђар ског су ко ба 1848/49. 
го ди не). У по ре ђе њу са ста ри јим пе ри о ди ма, пр вих де це ни ја 19. ви је ка, са 
раз ви је ним ро ман ти змом ја ча но ва емо ци о на ли за ци ја (су бјек ти ви за ци ја), 
ак ти ви ра ју се афек ти, ста ња љу ба ви, мр жње, би је са, са о сје ћа ња, ро до љу бља. 
Лир ска при ро да епо хе про на ла зи но ва је згра из вор не (лич не) гра ђе, ве ли ко 
по ље ин ти ме, ко ја ће та ко ђе би ти из ло же на ве зи с ту ђим тек сто ви ма, с лек-
ти ром (уп. ли те ра ту ру о Зма је вој ли ри ци и ли ри ци Ла зе Ко сти ћа). Што је 
за ни мљи во, и та се гра ђа бр зо та њи и пре тва ра у кли шее или оп шта мје ста 
у ма ње та лен то ва них сљед бе ни ка Ђ. Јак ши ћа и Ј. Јо ва но ви ћа Зма ја, док ће 
Ла за Ко стић пре ла зи ти на зна ме ни те лич но сти као што су Са ва Те ке ли ја, 
Шек спир, Вук, Ко ста Ру ва рац, на ин тер на ци о нал не мо ти ве и на сво ју фи-
ло зоф ску и есте тич ку ми сао.

3. Срп ски ре а ли зам (или из вје сна те жи шта по е ти ке овог прав ца) на-
сто ји, у свим про грам ским ис ка зи ма, да од ба ци гра ђу књи шког по ри је кла, 
за ла жу ћи се за сло бод но об ли ко ва ње (не спу та но „есте тич ким пра ви ли ма“) 
жи вот не гра ђе. То ће се, ма ње или ви ше, ти ца ти и ње не кон тек сту а ли за ци-
је, тј. укљу чи ва ња, при ла го ђа ва ња, пре о бли ко ва ња, из об ли ча ва ња (де фор-
ма ци ја), од ба ци ва ња/ дис тан ци ра ња, па ро ди ра ња и сл. по сту па ка у дје ли ма. 
Ра чу на се и на жан ров ске прет по став ке, усло ве ко ји су ве за ни за од нос 
гра ђе и жан ра или стил ско-се ман тич ких аспе ка та тек ста. На је дан на чин 
гра ђу ис ко ри шта ва са ти ра, на дру ги на чин жан ро ви тзв. озбиљ не књи жев-
но сти. У на че лу, да кле, гра ђа је већ укљу чи ва њем у фик ци о нал ни (кон)текст 
пре о бли ко ва на, са др жа на у тра го ви ма при ла го ђе ним но вој цје ли ни и на-
мје ри ау то ра. У ре а ли зму се при ча (че сто и пје сма) ис ко ри шћа ва за освје-
шће ње со ци јал но-ре ги о нал ног и ин ди ви ду ал ног би ћа је дин ке и за пре до-
ча ва ње сва ко днев ног „жи во та“. Гра ђа се у по е ти ци ове епо хе рас та че (или 
са би ра) у не ко ли ко ру ка ва ца: на мје ра ау то ра, исто риј ске и дру штве не при-
ли ке, пра ва или фик ци о нал на свје до чан ства, те но ва емо ци о на ли за ци ја у 
„ду ху вре ме на“, оби ље же ног при род но на уч ним хо ри зон том. На зна ке у пи-
сми ма из ме ђу „по бра ти ма“ и ја-ју на ка у Ла за ре ви ће вој Шва би ци су од јек 
„при род но на уч ног“ схва та ња да емо ци је тре ба под ре ди ти „ре зо ну“.14 

Што би ва ља ло по себ но об ра ди ти, то је по сту пак или на чин при ла го ђа-
ва ња пре у зе те/по сто је ће гра ђе окви ру ко ји ће јој да ти ау тор. Ова ква ис тра-
жи ва ња прет по ста вља ју про вје ре не по дат ке о по сто ја њу дру гог под руч ја 
(фол клор ног, књи жев ног, по ли тич ког, прав ног, кри ми на ли стич ког, еко ном ског 

14 „Ти си прав ник, ја ле кар – шта нам је ста ло што ће се скр ха ти јед но ср це? – нек жи ви 
ре зон!“ (ЛаЗаревић 1986: стр.).



или не ког дру гог), ко ји прет хо ди но во ство ре ном тек сту, од но сно раз ли ко-
ва њу ствар не гра ђе и ње не кон тек сту ал не пре о бра збе. На и ме, фин ги ра ње 
гра ђе (фин ги ра ње ствар но сти), укљу чу ју ћи по ступ ке ње ног из ла га ња/ об ли-
ко ва ња, у са мом је је згру по е ти ке ре а ли зма: ка ко би иза зва ли ути сак вје ро-
до стој но сти, ау то ри се по зи ва ју на из во ре сво је при че, на до ку мен те, пре да ња, 
хро ни ке, но ви не (штам пу), лич не кон так те (лич но сти). Да кле са вре ме ност, 
ствар ност, жи вот као гра ђа по ста ју и по е тич ки ар гу мен ти (чи ње ни це) и 
пред мет ис тра жи ва ња у пре де сте тич ком ста њу (утвр ђи ва ње фак то граф ских 
чи ни ла ца ве за них за фа бу лу, ли ко ве, тен ден ци ју и сл.). Одав но је ре че но да 
„сва ки пи сац де фо р ми ше гра ђу кад је укла па у сво ју кон струк ци ју, и не 
би ра гра ђу пре ма ње ној ве ро до стој но сти, већ пре ма ње ној при клад но сти“ 
(шкЛовски 1984: 83). То је ва жна на по ме на: не тре ба се по у зда ва ти у тврд-
ње, опи се, иден ти фи ка ци је са оп ште не у дје ли ма, већ гле да ти окир у ко ји се 
ста вља ју. Уо ста лом, Шклов ски у на ве де ној књи зи раз ма тра гра ђу с об зи ром 
на „кван ти тет и ква ли тет“, на „пр во бит ни ме тод укљу чи ва ња исто риј ске 
гра ђе“, на ме тод ис кљу чи ва ња или од ба ци ва ња, „де фо р ма ци ја исто риј ске 
гра ђе“. Мо же се прет по ста ви ти да су, не за ви сно од ква ли те та, жан ра и ин-
тен зи те та, ови аспек ти за сту пље ни код ве ћи не пи са ца. 

4. У пр вим про грам ским иде ја ма о ре а ли стич но сти и ре а ли зму у на шој 
књи жев но сти (Јо ван Ђор ђе вић15, по том ће се ја ви ти Љу бен Ка ра ве лов и 
Све то зар Мар ко вић) оче ки ва но је да се гра ђа узи ма из сва ко днев ног, са вре-
ме ног жи во та, а не из тек сто ва (тра ди ци је, есте тич ких нор ми, те о ри је), би ло 
фол клор них или књи жев них, ни ти из лич них емо тив них ста ња или фан та-
зи је ко ја би би ла про тив на при род ним за ко ни ма и ис ку ству. Мар ко вић је 
до бро про ци је нио да он да шњи при по вје дач ки тек сто ви („̓ но ве ле ,̓ ʼпри чеʼ 
и ʼцр те из жи во та̓  (...) са за пле том”, с фа бу лом, с мо ра лом и тен ден ци јом. У 
њи ма не ма оно га што је глав но – не ма истин ског жи во та људ ског“, Марко
вић 1960, 1: 92‒92) не по ла зе од ствар ног жи во та, не ви де „ка ко се не игра 
сву где ко ло, не звец ка ју сву где ђер да ни и не ру ме не се сву где обра шчи ћи 
у Ср ба и Срп ки њи ца“ (93). Та ква вр ста гра ђе по ста ће од лу чу ју ћи мор фо ло-
шки и жан ров ски чи ни лац тек са утвр ђи ва њем „мје ри ла ствар но сти“. Без 
об зи ра на по у зда ност та квих „мје ри ла“, жан ров ска при ро да дје ла се под ре-
ђу је вр сти гра ђе (од но сно те ма ти ке) од ко је је по че ло об ли ко ва ње, би ло од 
про фе си о нал не и со ци јал не, кул тур не или ре ги о нал не сфе ре (лик, сре ди на, 
до га ђај). Се о ски, учи тељ ски, на род ни, па ла нач ки жи вот, на род но вје ро ва ње, 
од ре ђе на ре ги ја и сл., ула зе у под на сло ве про зних, па чак и пје снич ких тек-
сто ва (Ј. Гр чић Ми лен ко је при мјер и за про зу и за пје сме). Жан ров ско гра-
на ње про зе иде пре ма со ци јал но-ре ги о нал ном под руч ју жи во та (из се о ског, 

15 Ј. Ђор ђе вић (Три де сет го ди на из жи вот Ми ла на На ран џи ћа, Да ни ца, 1860, стр. 
206‒208): „Обич ни љу ди, с ка кви ма жи ви мо, из ла зе нам и ов де пред очи...“ У при ка зу ЛМС 
(Да ни ца, 1860, стр. 239‒240) прет хо ди ће С. Мар ко ви ћу у не га тив ној оцје ни са вре ме не љу-
бав не ли ри ке. 
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град ског, учи тељ ског жи во та), што по ста је во де ћи чи ни лац у име но ва њу и 
са др жи ни. Књи жев на кри ти ка про грам ског ре а ли зма оче ку је од пи са ца да 
се не по сред но су о че са ствар но шћу, на ро чи то ње ним ру жним или со ци јал-
но не пра вед ним стра на ма. И у по зни јим фа за ма срп ског ре а ли зма од пи са-
ца се оче ку је да се др же жи во та, а не фор мал них пра ви ла о скла па њу тек ста. 
По зна ти жи вот, про у ча ва ти жи вот ‒ то је де ви за ко ја про жи ма ци је лу 
епо ху, и кад Си мо Ма та вуљ на пи ше да та лен то ван пи сац ви ше мо же на ћи 
у се би не го у жи во ту (ма шта ово „у се би“ зна чи ло)16, тре ба се сје ти ти ка ко 
се овај ве ли ки умјет ник при по ви је да ња осло ба ђао на сли је ђе них си жеа и 
на сли је ђе ног сти ла тра га ју ћи за „иза жи ма њем“ жи во та.17 

С пре у смје ра ва њем на но ву гра ђу је ишла ан ти фор ма ли стич ка по бу на, 
па и по бу на про тив од ре ђе них вр ста гра ђе. Све то зар Ма р ко вић се подсмјех-
нуо фор мал но-есте тич ким пра ви ли ма о скла па њу тек ста (фа бу ла, за плет), 
кли ше и ма и кон вен ци ја ма, тра же ћи од пи са ца не са мо да по зна ју жи вот („са 
свим ра зно струч ним при ли ка ма“), већ да истин ски бу ду ве за ни дру гог чо-
вје ка (пра ви пје сник је онај „ко га је бо ле ла ту ђа бо ља; ко га је ра до ва ла ту ђа 
ра дост; ко га се ти ца ла ту ђа сре ћа и не сре ћа“) (Марковић 1868/1960, 1: 8, 93). 
Ни је слу чај но што је у пр вим при ка зи ма Иг ња то ви ће вог Ми ла на На ран џи ћа 
(1860) као вр ли на и но ви на из дво је на упра во та стра на, за хват у мо рал не и 
ма те ри јал не кри зе са вре ме ног жи во та. 

У ре а ли зму при ват ни жи вот (слу ча је ви у по ро дич ном жи во ту, брач ни 
од но си, љу бав и пре љу ба, ста ри ји и мла ђи, ро ди те љи и дје ца, сна хе и све кр ве, 
од ла зак у рат, по вра так рат ни ка-ин ва ли да, по вра так ислу же ног вој ни ка, бо-
лест, оздра вље ње и уми ра ње), или дру штве ни про бле ми (нпр. за ду жи ва ње 
се ља ка, бес кру пу ло зност вла сти, ла жни адво ка ти, аљ ка ва ад ми ни стра ци ја, 
ко руп ци ја), по ста ју глав ни из вор гра ђе, не са мо у про зи већ ди је лом и у по-
е зи ји (Вла ди мир М. Јо ва но вић, дје ли мич но и В. Илић). Кад се по гле да ју 
те ме мо но гра фи је Исто ри ја при ват ног жи во та у Ср ба од сред њег ве ка до 
са вре ме ног до ба, па се из дво ји пе ри од од 1878, го то во да не ма (или не ма 
уоп ште) те ме/гра ђе ко ја се ни је на шла у књи жев ним дје ли ма. О то ме још 
не по сред ни је свје до чи мо но гра фи ја При ват ни жи вот код Ср ба у XIX ве ку. 
Као да се све из то га жи во та на шло „у огле да лу књи жев но сти“ (вукићевић 
2006): од но си из ме ђу му шкар ца и же не (му жа и же не), по ло жај дје те та у 
по ро ди ци, по ро дич на ку ћа и ста но ва ње, здра вље, хи ги је на, оди је ва ње, об-
ре ди и оби ча ји, од ла сци (вој ска, шко ло ва ње, ино стран ство), хра на, сла ва и 
све ча но сти, све ште ни ци, офи ци ри, рат ни ци, пу то ва ња, ра ђа ње и уми ра ње. 
При ват на сва ко дне ви ца је по ста ла основ на те ма при по вје дач ке про зе, за ви сно 
од си жеј них ци ље ва при че: за плет и рас плет, лик, сце на, анег до та. За јед-
нич ки об ре ди и оби ча ји, сла ве, ве че ре, све по ста је пред мет при по ви је да ња, 

16 „Јак та ле нат мо же на ћи ви ше у се би не го што нала зи у жи во ту“ (СДСМ, 6: 198). 
17 О то ме у ау то ро вој сту ди ји ʼИза жи ма ње̓  жи во та (Те жи шта ту ма че ња Ма та ву

ље ве про зе), Си мо Ма та вуљ: Де ло у вре ме ну, 2011, 382.



с ци љем да се да опис, па но ра ма, али и с ци љем да се у опис уне се драм ски 
им пулс, на пе тост, иде ја. 

Нај бо ље срп ске при по ви јет ке епо хе ре а ли зма пу не су сли ка при ват не 
сва ко дне ви це. Ла за ре вић у ка мер ним де та љи ма пре до ча ва од но се у по ро-
ди ци (отац – мај ка, син – мај ка, брат – брат, брат – се стра ‒ зет итд.); Ма та-
ву ље ва Поваретa (ве че ра у по ро дич ном до му), Пилипендa (до ру чак), Ђу кан 
Ска ка вац (низ сце на), да не на бра ја мо да ље, пу не су та квих по је ди но сти. 
Да би из тих по је ди но сти на стао умјет нич ки учи нак, мо ра по сто ја ти низ 
чи ни ла ца ко ји га из гра ђу ју, од из бо ра ри је чи, сли ка, си ту а ци ја, ка рак тер них 
цр та, кон тра пунк ти ра ња ли ко ва, до ху мо ра или па то са. Гра ђа је је нај бо ља 
кад се не ви ди или се не на ме ће, ма да че сто за у зи ма ва жно мје сто упра во 
као гра ђа (тен ден ци о зна, про па ганд на и сл. про за, ет но граф ске при по ви-
јет ке, дио исто риј ске про зе). До га ђа се да је сто пље на са основ ним чи ни о-
ци ма тек ста из ко јих се не да изо ло ва ти од ли ко ва или из рад ње и пре по-
зна ти као „стра но“, пре у зе то тки во. (Ов дје се као при мјер мо же на ве сти 
ваљ да сва ки пи сац епо хе ре а ли зма.)

У та квом из бо ру очи ту је се пе ри о ди за циј ска/по е тич ка раз ли ка из ме ђу 
ре а ли зма и ро ман ти зма, а на дру ги на чин и из ме ђу мо дер не и но вих епо ха. 
Ро ман ти ча ри су би ра ли већ по сто је ће (фол клор не или књи жев не) кон струк-
ци је и укла па ли их у са вре ме не окол но сти (нпр. Бо го бој Ата нац ко вић у 
при по ви је ци Бу њев ка, ве за ној за срп ско-ма ђар ски су коб 1848/49, те Јо ван 
Су бо тић у ви ше при по ви је да ка), али су мно го че шће би ра ли као сво је те ме 
афек те, крај ње ег зи стен ци јал не си ту а ци је, ста ња или од но се (љу бав, из да ја, 
смрт, отр ов, пре ва ра, слу чај, суд би на). Жи вот ни у њи хо вим при ча ма ни је 
био из ван окви ра по сто је ћег сви је та, са мо што су еле мен ти то га сви је та 
би ли ис ко ри шће ни не до вољ но мо ти ви са но, још под ре ђе ни слу ча ју, суд би ни 
и сна жним афек ти ма. И кад су би ра ли гра ђу из исто ри је, опет су ти па те-
тич ни, дра ма тич ни мо ти ви би ли нај че шћи. У ре а ли зму глав на те ма је са вре-
ме ник са со ци јал ним, еко ном ским, емо тив ним, ка рак тер ним цр та ма, док је 
ве за са ро ман ти ком оп ста ла у мо ти ви ма љу ба ви, смр ти, афе ка та или емо-
ци ја као у јед ном од круп них при по вје дач ких ком плек са, али је њи хов кон-
текст био при ла го ђен жи вој са вре ме но сти. 

Чи та лац, ме ђу тим, не при ма гра ђу као из дво јен, пре по зна љив, на сли-
је ђен те мат ско-мо тив ски ком плекс. Но ви текст пре о бли ку је пре у зе ти ма те-
ри јал. Пи ли пен да, нпр., об у хва та те му уни ја ће ња, али на пот пу но ин ди ви ду-
а ли зо ван на чин: глад, пр кос, вје ра, очај. Тек по сред но се у овој Ма та ву ље вој 
при по ви је ци мо же на ћи би блиј ски мо тив пра вед ног Јо ва (Де лић, 1996). С 
дру ге стра не, На у мо ва слут ња ја сно упу ћу је на гра ђу, ко ју су но ви ја ис тра-
жи ва ња и не по сред но по твр ди ла (Угре но вић). Анег до та је не сум њив чи ни-
лац и Ма та ву ље ве и Срем че ве про зе, али се у њи хо ве тек сто ве укла па на 
раз ли чит на чин. У Срем ца се раз би ја, раш чла њу је и во ди ка пе ри пе ти ји ко ја 
се рас тва ра у рас пле ту, за анег до ту пот пу но не бит ном. Оба Срем че ва ро ма на, 
Поп Ћи ра и поп Спи ра и Зо на Зам фи ро ва, по твр ђу ју ка ко се до пре у зе те 
анег до та до ла зи тек у цен тру фа бу ле, док се у ме ђу вре ме ну ис ко ри шћа ва ју 
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ње не „кр пи це“ или ње не прет ход ни це. У Ма та ву ља (ро ман Ба ко ња фра 
Бр не) анег до та је са мо јед на епи зо да, или је сва ка епи зо да по ма ло и за себ на 
анег до та, ако би смо хтје ли да ка же мо тач ни је. По ред пре у зи ма ња и раз гра-
ђи ва ња анег до та, ме ђу тим, ре а ли стич ки тек сто ви оби лу ју ле ген да ма, по-
сло ви ца ма, ша љи вим при ча ма, фра зе о ло ги зми ма, об ред ним и оби чај ним 
мо ти ви ма, оним што је прет хо ди ло, као гра ђа. 

5. Је дан од нај ва жни јих аспе ка та гра ђе у ре а ли зму ве зан је за кон цеп-
ци ју ли ка. Док је за ра ни је епо хе ка рак те ри стич на књи шка под ло га, ли ко ви 
пре у зи ма ни из исто ри је или из по е зи је, из во ри ре а ли стич ких при по вјед них 
дје ла по пра ви лу по ти чу из жи вот них при ча, анег до та, слу ча је ва или пак 
круп них дру штве них до га ђа ја (Иг ња то вић, Сре мац, Ран ко вић), о ко ји ма су 
пи са ни из во ри ри јет ки, те се под сти ца ји или мо ти ви за ства ра ње од ре ђе них 
ли ко ва про на ла зе у би о гра фи ја ма свих пи са ца ко јима се на ша на у ка ба ви. 
На рав но, ау то ро ва во ља да об ра ди не ки мо тив по ста вља гра ни це об ли ко-
ва њу при че. За раз ли ку од кра ћих при по вје дач ких дје ла, у ро ма ни ма се 
нај че шће ра ди о ви ше во де ћих мо ти ва: иза „ве чи тог мла до же ње“ је био 
од ре ђе ни Иг ња то ви ћев по зна ник, чи ја је суд би на, или глав на осо би на, су ге-
ри са на на сло вом ро ма на (и дру ги Иг ња то ви ће ви дру штве ни ро ма ни има ју 
ве ли ких до ди ра са ау то ро вим жи во том); иза Ма та ву ље вог ро ма на је мо тив 
из бо ра и обра зо ва ња јед ног фра тра (ма да на слов до зво ља ва да се фра Бр не 
об ра ђу је не у на ста ја њу већ у дје ла њу, као фор ми ра на лич ност, али је ау тор 
под на сло вом од ре дио ста тус ју на ка, „ње го во ђа ко ва ње и по стриг“); иза Гор
ског ца ра је вр ло ра ши ре на дру штве на по ја ва у Ср би ји по сљед њих де це ни ја 
19. ви је ка. Сви ови ро ма ни ис ко ри шћа ва ју бо га ту жи вот ну гра ђу. Ма та вуљ 
свје до чи (Би ље шке јед ног пи сца) ка ко је у ро ман Ба ко ња фра Бр не унио 
сво ја ис ку ства из вре ме на бо рав ка у пра во слав ном ма на сти ру Кру па. Фол-
клор на хи пер бо ла (ме та фо ра) за хај ду ка са жи ма ову по ја ву у са вре ме ном 
дру штву, у суд ском си сте му (су ђе ња хај ду ци ма) и у штам пи (Хај ду чи ја Пе ре 
То до ро ви ћа). Ако мо тив схва ти мо као гра ђу (све јед но ко јег по ри је кла: жи-
вот ног или књи жев ног), ја сно је да он има пре ћут не, а моћ не об ли ков не (фик-
ци о нал не) по тен ци ја ле, оста ју ћи у не по сред ној ве зи или са жи вот ним ис ку-
ством или са књи жев но шћу (од но сно и са јед ним и са дру гим под руч јем). 

По ка за ло се, и у ре а ли зму, да „оби чан чо вјек“ (ан ти под ро ман ти чар-
ском ју на ку) по пра ви лу мо ра по сје до ва ти из вје сне цр те нео бич но сти да би 
био чи та о цу при хва тљив. Ја ков Иг ња то вић је имао сво је „зон дер лин ге“ 
(чуд но ва те ју на ке, осо бе ња ке), ка кви ће се дје ли мич но на ћи за пра во у дје-
ли ма свих ре а ли стич ких пи са ца. Бр зо се по ка за ло да је ко пи ра ње (пре сли-
ка ва ње) „обич но сти“, „по сто је ћег“ не до вољ но за умјет нич ки успје ло дје ло, 
те се по че ло ин си сти ра ти на „оп штем“, од но сно на ти пич ном и ка рак тер но 
из дво је ном, по том на пси хо ло шки и со ци јал но увјер љи вом. Док су еле мен-
ти „ко пи ра ња“, пре у зи ма ња „гра ђе“ (кон крет них до га ђа ја и кон крет них 
слу ча је ва и њи хо вих но си ла ца) у пр вим фа за ма ре а ли зма би ли по жељ ни, 
уско ро се по че ло ин си сти ра ти на естет ском от кло ну од си ро вог жи во та. Не 
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оспо ра ва се са ма гра ђа (ре ал ност или исти но ли кост до га ђа ја) већ ње но уоб-
ли ча ва ње, естет ска функ ци ја, и тра жи се не ме ха нич ка сли ка ствар но сти 
(фо то гра фи ја), већ сли ка као тво ре ви на умјет ни ка, сли ка ра (уп. иванић 
1996: 51‒52). 

Упр кос то ме, гра ђа је у ра до ви ма о пи сци ма епо хе ре а ли зма ду го оста-
ја ла во де ћа ис тра жи вач ка те ма, те је го то во ви ше ра до ва око ње не го око 
естет ске при ро де дје ла. Тач ни је го во ре ћи, ова те ма ти ка про ла зи кроз ви-
дљи ве ме то до ло шке осци ла ци је. Кад не ки ау тор по ста не „кла сик“, од но сно 
ци је ње но име у књи жев ној кри ти ци (књи жев ној исто ри ји), та да све око 
ње го вог дје ла и лич но сти по ста је ври јед но ис тра жи вач ке па жње. До вољ но 
је по гле да ти ли те ра ту ру о Гли ши ћу, Ла за ре ви ћу, Ма та ву љу: по сли је њи хо-
ве смр ти до ла зе не кро ло зи, сје ћа ња, цр ти це „из жи во та“, па ће усли је ди ти 
„жи вот и рад“, по ри је кло мо ти ва (нпр. Гли ши ће ве Пр ве бра зде, Гла ве ше
ће ра), ис тра жи ва ње ли ко ва (отац и мај ка у Ла за ре ви ће вим при по ви јет ка ма 
или Шва би ца Ана), об ја вљи ва ње пре пи ске и до ку ме на та, а са уста љи ва њем 
со ци о ло шке (марк си стич ке) кри ти ке по ја вљу је се од нос „дру штве не ствар-
но сти“ и књи жев них дје ла, гдје се ин те ре со ва ње за естет ску стра ну осје ћа 
са мо по то ме што се пи ше о умјет нич ки успје лим тво ре ви на ма, по твр ђе ним 
у књи жев ној исто ри ји.

Епо ха ре а ли зма, као ни дру ге епо хе, ни је хо мо ге на ни на ди ја хро ном 
ни на син хро ном ни воу. Осим жи вог, пра вог жи во та по сто ји и „жи вот“ пи-
са не ри је чи. Но вин ски жан ро ви (ви је сти, огла си, члан ци), или ад ми ни стра-
тив не фор му ле по ста ју осно ви ца ли те рар них дје ла и њи хо вих об ли ка. (При-
мје ра је вр ло мно го, са мо по ми ње мо да Ну шић има Јед ну при чу са ста вље ну 
ма ка за ма, Сре мац Че сну ста ри ну!... пи ше па ро ди ра ју ћи зва нич не по хвал-
не го во ре и не кро ло ге из пар тиј ских ли сто ва.) То ком ове епо хе ши ри се и 
фељ тон, мје ша ви на књи жев них по сту па ка и дру ште но-по ли тич ких или 
сло бод них те ма, па и од нос пи са ца пре ма жи во ту као гра ђи по чи ње да се 
ми је ња. Ма та ву ље ва при по ви јет ка Пред мет за при чу18 као да су ге ри ше да 
жи вот (чо вјек) ни је оно што људ ско око и уво свје до че и да се иза њих кри-
је не ка дру га, пра ва ствар ност. По че так не по вје ре ња у ви зу ел но-ау ди тив но 
при мљен сви јет (гра ђа), у спо ља шње, но си је дан од нај ду бљих пре о кре та у 
срп ској књи жев но сти кра јем 19. ви је ка. Ако се ра ни је гра ђа мо гла пре по-
зна ти по из вје сној екви ва лент но сти жи во ту (при ча из жи во та, ис ку стве но 
по твр ђе на или ти пи зи ра на чи ње ни ца), она се са да пре се ља ва у под руч је 
но вих има ги на тив них по ља. Вр ло се до бро ово ви ди у два Ран ко ви ће ва ро-
ма на, гдје је гра ђа го то во го ла ствар ност (хај ду чи ја у Гор ском ца ру и Се о ска 
учи те љи ца, гдје се ра ди о про га ња њи ма учи те ља у Шу ма ди ји, до до слов ног 
пре у зи ма ња име на глав них ју на ка, жр та ва ова квих про га ња ња, Љу би це и 
Гој ка). Основ но ро ма неск но тки во, ме ђу тим, ни је по сто је ћа жи вот на, ствар но-
сна гра ђа, већ пси хо ло шка ствар ност ју на ка, пот пу но не до ступ на ем пи риј ској 

18 При по ви јет ка је об ја вље на у Бо сан ској ви ли (1905), у ври је ме све из ра зи ти јих мо-
дер ни стич ких цр та и у Ма та ву ље вом дје лу и у срп ској књи жев но сти. 

401



про вје ри (су ге ри са на афек ти ма, ви дљи вим рас по ло же њи ма, ге сто ви ма, ис-
ка зи ма о ми сли ма, то ком ми сли). Гра ђа се из сви је та ви дљи ве ем пи риј ске 
ствар но сти пре се ља ва у сви јет пси хе, спи са тељ ске има ги на ци је и мо ћи ужи-
вља ва ња.19 Или се, као у Ма та ву ље вим при по ви јет ка ма, ти пи зу је и ин ди-
ви ду а ли зу је на ни воу оп ште људ ских етич ких и пси хо ло шких нор ми и ста ња. 
Ко ли ко у тим дје ли ма не сум њи во по сто ји не што у ви ду ар хи тек ста (узи-
ма мо по јам од Ж. Же не та), он се као ва ну мјет нич ка под ло га из ствар но сти 
ста па с но вим кон тек стом или ула зи у пре плет књи жев но-фо клор них тра-
го ва (нпр. Пи ли пен да, По ва ре та) и из вје сне оп шти је иде је пи сца о при ро ди 
чо вје ка. 

6. Ре а ли зму се при пи су је по е тич ки ра ди ка ли зам, ре во лу ци нар ност, 
ан ти тра ди ци о на ли зам. То што се у на че лу по ти ску ју до та да шње тра ди ци је, 
не спре ча ва да се оне по но во по твр де и про ду же, у об ли ку под сје ћа ња, ана-
ло ги ја или по зај ми ца. Фол клор ни ре а ли зам ус по ста вља ти је сне ве зе са на род-
ним вје ро ва њи ма и на род ном фан та сти ком, би ло да их ра ци о на ли стич ки 
оспо ра ва (Љу би ша), би ло да их по твр ђу је у окви ри ма од ре ђе них (тен ден-
ци о зних) ци ље ва, гдје на род на вје ро ва ња до би ја ју ви ше стру ке функ ци је: 
ди је лом по твр да на род ног жи во та и ми шље ња, као у Ву ка Ка ра џи ћа, а ди-
је лом сим бо ли за ци ја из вје сних иде ја или је дан од чи ни ла ца фа бу лар не кон-
струк ци је (у при по ви јет ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа). Гра ни ца из ме ђу гра ђе и 
дје ла, ако се узму у опо зи ци ји, са свим је флу ид на, го то во не ра за зна тљи ва. 
Да ли се стал ни об ли ци, као што су сказ, при по ви је да ње у пр вом ли цу и сл., 
мо гу сма тра ти та ко ђе гра ђом ко ја се пре у зи ма из жи ве го вор не си ту а ци је? 
Слич но би се мо гло пи та ти по во дом го вор них жан ро ва, ко ји има ју про то тип 
у сва ко днев ној прак си (раз го вор, до го вор, сва ђа, по га ђа ње, удва ра ње..). За ви-
си ло је од ау то ро вог да ра ко ли ко ће ти про то тип ски чи ни о ци дје ла умјет нич-
ки ус пје ти. До вољ но је, и не ар гу мен ту ју ћи став, упо ре ди ти умјет нич ки 
ква ли тет ди ја ло га у про зи Ла зе Ла за ре ви ћа или Сте ва на Срем ца и ди ја ло га 
у про зи Јан ка Ве се ли но ви ћа. 

По е ти ка ре а ли зма је не у тра ли са ла гра ни це дје ла пре ма гра ђи, по не кад 
до те мје ре да су се ова два сви је та из јед на ча ва ли или су функ ци о нал но 
ал тер ни ра ли. Три ви јал на је при ча ка ко Ла за ре ви ће ва про за слу жи као гра-
ђа за из у ча ва ње ње го вог жи во та. Мар ко Цар, при ја тељ и из у зе тан ту мач 
Ма та ву ље ве про зе, о то ме го во ри вр ло из ри чи то.20 Без об зи ра на ри зич ност 

19 Ми лан Са вић, у ре цен зи ји ру ко пи са Се о ске учи те љи це, пи ше да је „ду шев на бор ба“ 
у то ме ро ма ну при ка за на „мај стор ски, ми ну ци о зно, ло гич но и та ко убе дљи во, да нам (...) 
из ла зе че сто пред очи и при ли ке из на шег ро ђе ног жи во та“ (савић 1898); А. Шма ус је од луч но 
оспо рио Скер ли ће ве те зе о при ро ди Ран ко ви ће вог пе си ми зма, уво де ћи по јам Wunschtr äu me: 
„Ро ман Све то ли ка Ран ко ви ћа по чи ва ви ше на ова квом из об ли ча ва њу ла жних ста ња и осе-
ћа ња, „иде а ла“ и „сно ва“, не го на при ка зи ва њу ствар но сти као та кве“ (шМаус 1971: 183). 

20 „Кад би ко во љан био да уђе у траг ге не зи, да по тра жи ка ко су по ста ја ле по нај бо ље 
од ње го ви јех но ве ла, тај би мо рао , при је све га да се око ми на са мо га пи сца; мо рао би да се 
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та кве те зе (али и на чи ње ни цу да се она на мно штву по је ди но сти по твр ђу је), 
и на ње ну на уч ну вул га ри за ци ју, њо ме се по сред но по твр ђу је ко ли ко је дје ло 
ве за но за гра ђу. Сказ се та ко ђе мо же сма тра ти на сли је ђе ним по ступ ком, 
би ло да се по зи ва мо на фол клор ну под ло гу, би ло на ути цај Ни ко ла ја В. Го-
го ља (или не ког дру гог) ау то ра. Још је то очи глед ни је с анег до том, по сто-
је ћим, по зајм ље ним је згром као осно вом но ве фа бу лар не кон струк ци је (Гли-
шић, Ма та вуљ, Сре мац), или с бај ко ли ким по ступ ци ма у при по ви је да њу (Ј. 
Гр чић Ми лен ко, Ј. Ве се ли но вић, И. Ву ки ће вић). На сли чан на чин су на род-
не при по ви јет ке из Ву ко ве збир ке по ста ле основ за дра му (Два цван ци ка 
М. Гли ши ћа). Ако се у то ме мо же на ћи не што од по е ти ке ре а ли зма, ти че се 
но вих окви ра ста ре при че (ло ка ли за ци ја, со ци јал не окол но сти, тен ден ци ја). 

Обич но се ис ти че да је јед на од осо бе но сти срп ског ре а ли зма (у по ре-
ђе њу са за пад но е вроп ским књи жев но сти ма) ти је сна ве за са жи вом фол клор-
ном тра ди ци јом и тех ни ком усме не ри је чи. Сла би је је из у ча ван од нос пи-
са ца ове епо хе пре ма пи са ној ри је чи, оној ко ја се оства ри ва ла у ау тор ској 
ли те ра ту ри, а по себ но у под руч ју прак тич них (функ ци о нал них) вр ста. Уоч љи-
во је, нпр. да је дје ло Ј. Иг ња то ви ћа пу но ли те ра р них алу зи ја, па ра фра за, 
сли ка из ан тич ких кла си ка, из Би бли је или но ви јих ау то ра (из ме ђу оста лих 
Сер ван тес, Фло ри јан, Ле саж, њи хо ви ли ко ви, Дон Ки хот, Сан чо Пан са, Из ор 
Кле манс, Жил Блаз) и да је до во ђе но у ве зу са Мр твим ду ша ма. То ком ци је ле 
епо хе ре а ли зма по се за ло се за Го го љем (Гли шић узи ма Ре ви зо ра као да је 
наш ко мад; Б. Ну шић је Сум њи во ли це на звао го го љи ја дом, алу ди ра ју ћи на 
Ре ви зо ра, епи зо де Срем че ве про зе и ње го ви ју на ци че сто су упо ре ђи ва ни 
с де та љи ма из Го го ље вог опу са). Ан тич ки, пла у тов ски мо тив хва ли са вог 
вој ни ка пре по знат је у Ма та ву ље вом опу су (Живковић 2004: 312), али тај 
мо тив има под ло гу и у ау то ро вом не по сред ном жи вот ном окру же њу (Жив
ковић 2004: 317), те се, као и у ни зу дру гих слу ча је ва, мо же го во ри ти о 
ста па њу пи са не тра ди ци је и жи вот ног ис ку ства. (Из гле да да се при су ство 
Мо ли је ро вих ко ме ди ја, њи хо вих мо ти ва, да пре по зна ти и у Под ва ли Ми ло-
ва на Гли ши ћа: гра ђа нин пле мић у ли ку се о ског ду ћан џи је на сто ји да до пре 
до ли је пе уда ва че. О од но су про зе Ла зе Ла за ре ви ћа пре ма ње мач кој и ру ској 
ли те ра ту ри по сто ји ве лик број сту ди ја ко је по у зда но ука зу ју на сфе ре ути-
ца ја или под сти ца ја.) 

Ис тра жи ва ња гра ђе као из во ра и ути ца ја ни су оста ја ла са мо на мо ти-
ви ма као са др жај ним је ди ни ца ма (или од ре ђе ним дје ли ма као обра сци ма), 
већ су по сте пе но пре шла и на по ступ ке об ли ко ва ња, од ни воа жан ра до сти-
ла. Дра ги ша Жив ко вић је ука зао на би дер ма јер ску под ло гу Иг ња то ви ће вих 
ро ма на или на Ла за ре ви ћев од нос пре ма Хај зе о вој те о ри ји о со ко лу (Живко
вић 2004). С ова квим ис тра жи ва њи ма по ве за на су из у ча ва ња ау то ро ве био-
гра фи је, жи вот ног пу та, шко ло ва ња, кон та ка та, лек ти ре итд., по што се не сум-
њи во сте че на зна ња угра ђу ју у књи жев на шти ва, а да се че сто за по ста вља ла 

оба ви је сти о мје сти ма гдје је у ово за дњих пет на ест го ди на жи вио; о љу ди ма, с ко ји ма је у 
до дир до ла зио; о при ли ка ма [...]“ (Књи га о Ма та ву љу, 2009: 29). 
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чи ње ни ца да се та кви под сти ца ји под ре ђу ју но вом кон тек сту, с об зи ром на 
ли ко ве, стил, иде ју дје ла. Си мо Ма та вуљ је при зна вао огро ман зна чај не по-
сред ног ис ку ства (што убје дљи во свје до чи ри там ње го ве књи жев не би о гра-
фи је: с но вим ис ку стви ма, с про мје ном жи вот не сре ди не (Дал ма ци ја, Бо ка 
и Цр на Го ра, Бе о град и Вој во ди на) стал но су се ми је ња ле ре ги је рад ње и у 
исто ври је ме се чу ва ла ве за са већ осво је ним те мат ским про сто ром. Та окол-
ност пре о бра збе жи вот них чи ње ни ца у но вом кон тек сту је у ста ри јој тра-
ди ци ји из у ча ва ња че сто за по ста вља на, те су ли ко ви ју на ка из јед на ча ва ни 
с пи сцем, ње го вим окру же њем и не по сред ним чи ње ни ца ма из би о гра фи је 
(у ра до ви ма о Иг ња то ви ћу, Ла за ре ви ћу, Ма та ву љу, Срем цу нпр.).

7. Вр ло бо гат фонд гра ђе до ла зио је из ак ту ел них функ ци о нал них сти-
ло ва (штам па по ли тич ких стра на ка, школ ске књи ге, но вин ски огла си, не-
кро ло зи, про грам ски члан ци, ад ми ни стра тив ни је зик). Све се то на шло као 
под ло га при по вје дач ким или драм ским дје ли ма епо хе, па и по е зи ји у са ти-
рич ним и ша љи вим пје сма ма Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Во ји сла ва Или ћа, 
Ми ло ра да Ми тро ви ћа и дру гих. Стил ско-те мат ски сло је ви књи жев них дје-
ла упи ја ју и пре у зи ма ју ди на мич ну, че сто гру бу ри јеч но вин ских увод ни ка 
и по ле мич ких фељ то на, ко је об ја вљу ју и ис так ну ти књи жев ни ци (Ла за Ко-
стић, Пе ра То до ро вић, Ла зар Ко мар чић, Сте ван Сре мац), твр де ћи исто вре-
ме но да ће жур на ли сти ка за гу ши ти књи жев ност и по ква ри ти је зик, још не 
ви де ћи ин те гра тив ну моћ штам пе ни ти да јој и са ми да ју ве лик при лог.21 

По је ди не вр сте, па ро ди ја, па стиш и тра ве сти ја, гра ђу има ју у дру гим 
тек сто ви ма (ко је па ро ди ра ју, па сти ши ра ју или тра ве сти ра ју), ко ји су објект 
њи хо вог из ру ги ва ња или ху мо ри стич ке ин тер пре та ци је. Та кав су од нос 
има ли са рад ни ци ху мо ри стич ко-са ти рич не пе ри о ди ке пре ма књи жев но сти 
ро ман ти зма или пре ма спи си ма сво јих по ли тич ких и књи жев них про тив-
ни ка (М. Гли шић, П. То до ро вић). Ка сни је ће С. Сре мац па ро ди ра ти ста во ве 
С. Мар ко ви ћа и стил фол клор них ре а ли ста, а Р. До ма но вић ре жим ске по-
ли тич ке по ру ке, за кон ска ак та, школ ске при руч ни ке, по уч не при мје ре за 
дје цу. Та кви књи жев ни тек сто ви на ста ју јед ном вр стом ре ци кли ра ња, сти-
чу ћи ори ги нал ност про мје ном кон тек ста и сми сла пре у зе тих и пре о бли ко-
ва них мје ста.

Ре че но је већ да се гра ђом, у нај ши рем сми слу ри је чи, мо же сма тра ти 
је зик, по што га сва ки пи сац пре у зи ма као оформ ље ну лин гви стич ку ствар-
ност и при ла го ђа ва при ро ди свог дје ла. Осим оп штег го вор ног је зи ка ре а-
ли сти су уно си ли је зик стру ка/про фе си ја, ре ги ја (ди ја лект), сло је ва (со цио-
лект) или ни за жар го на, ко ји се ми је ша са ин ди ви ду ли зо ва ним је зи ком 
књи жев них ју на ка. Али је свој ство гра ђе имао и је зик књи жев не тра ди ци-
је, че сто усмје рен жан ров ски. Нпр. је зик Иг ња то ви ће вих ро ман ти чар ских 

21 Л. Ко стић у Гла су Цр но гор ца (1887, бр. 15, 21) го во ри о не га тив ном ути ца ју штам пе 
на ква ли тет је зи ка, о ква ре њу је зи ка у штам пи, ко ја ће, по ње го вом ми шље њу ство ри ти 
усло ве за над моћ пар ти ку лар ног над ин те гра тив ним. 
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про зних дје ла иде ка фол клор ној сти ли за ци ји еп ских дје ла, а је зик ње го вих 
Ме мо а ра и дру штве них ро ма на – ка је зи ку гра ђан ског сло ја Ср ба у Угар ској, 
од но сно у Вој во ди ни. Гли ши ће ви са ти рич ни фељ то ну у ли сту Вра го лан и 
лек сич ки и стил ски се раз ли ку је од је зи ка ње го вих при по ви је да ка из се о-
ског жи во та. На сли је ђе на гра ђа се при ла го ђа ва жан ров ским кон вен ци ја ма 
или их про би ја и ус по ста вља под ло гу за но ву тра ди ци ју (ко ја ће та ко ђе 
по ста ти кон вен ци о нал на). Ко ли ко год да је по че ла са по дра жа ва њем/ опо-
на ша њем (или фин ги ра њем та квог по ступ ка), епо ха ре а ли зма је та ко ђе по-
твр ди ла да је пра ва умјет ност би ла на дру гој стра ни. Но ва гра ђа је би ла 
пр ви сте пе ник до те дру ге стра не и без та квог сте пе ни ка не мо же се ка ко 
тре ба ра зу мје ти ни при ро да, ни ге не за књи жев них дје ла, ни по е ти ка епо хе 
у ко јој су на ста ла. 

8. уМјестоЗакључка.До да ли би смо овом су мар ном пре гле ду са мо не-
ко ли ке оп шти је на по ме не. Пр ва је, да ве ли ко ис тра жи вач ко на сље ђе срп ске 
на у ке о књи жев но сти (у свим ње ним гра на ма), кад је о овој обла сти ри јеч, 
не ма (ни по ку ша ја) си сте мат ске об ра де. Без та кве об ра де не мо же се сте ћи 
ни при бли жна пред ста ва о пу те ви ма раз во ја ових ис тра жи ва ња, ко ја се жу 
у сам ко ри јен на ше стру ке. Дру го, иду ћи за во де ћим па ра диг ма ма у исто-
ри ји срп ске на у ке о књи жев но сти, уоч љи во је да је гра ђа већ 60-их/70-их 
го ди на про шлог ви је ка пре ста ла да иза зи ва мла ђе ге не ра ци је на уч ни ка. 
Тре ће је, да по ме ну ту окол ност ипак не тре ба ве зи ва ти ме ха нич ки за смје-
ну ме то до ло шких мо да. На и ме, до тог пе ри о да су већ оба вље на ис тра жи-
ва ња (ком па ра тив на, би о граф ска, тек сто ло шка, књи жев но и сто риј ска итд.) 
по кри ла зна чај ни је пи сце прет ход них епо ха и ис тра жи вач ки на гон је во дио 
ка дру гим под руч ји ма. Ме ђу тим, ка ко нас под сје ћа исто ри ја из да ва ња са-
бра них дје ла Ву ка Ка ра џи ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Мом чи ла 
На ста си је ви ћа и ни за дру гих пи са ца, из у ча ва ње гра ђе (а то су у од ре ђе ном 
сми слу, кад је ри јеч о на уч ним из да њи ма, и са ма дје ла, да не по ми ње мо 
пре пи ску, дру ге ре дак ци је итд.) оста је не за о би ла зно за сва ку ху ма ни стич ку 
на у ку ко ја др жи до се бе и свог пред ме та. 
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MATERIAL IN THE STUDY OF (SERBIAN) LITERATURE 

S u m m a r y 

The author uses more general definitions of material and its status in the study of 
literature as a starting point. The motives and summaries from the main paths of European 
tradition (Prometheus, Antigone, Jove, Tristan and Isolde, Hamlet, etc.) are substituted 
in Serbian literature with the motives and summaries from national history and/or folk 
tradition. The status and type of material changes depending on the poetics of literary 
epochs and directions, as well as the poetics of a certain author. The positivist method 
in studying literature has given scientific bases in familiarizing with the author, whereas 
with the so-called antipositivist rebellion the new research fields find material in the 
intertextual connections. The interchange of sources and types of material are a reliable 
indicator of the basic foci of literary directions and epochs (enlightenment: sentimentalism, 
classicism; romanticism, realism, etc.). The author believes that Serbian literary science 
lacks a systematic processing of this type of its tradition and that material in some types 
of scientific papers remains an unavoidable field of research. 
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Др Је ли са ве та К. Ми ло је вић

О ЦЕН ЗУ РИ И СА МО ЦЕН ЗУ РИ У ПРЕ ВО ЂЕ ЊУ: 
DO U BLE EN TEN DRE У ШЕК СПИ РО ВИМ СО НЕ ТИ МА 135 И 136

У цен тру па жње овог ра да су игра ре чи и, по себ но, do u ble 
en ten dre, у Шеск пи ро вим Со не ти ма 135 и 136, ко ји се са гле да ва ју 
у кон тек сту – исто риј ском и са вре ме ном – њи хо вих пре во да на 
срп ски је зик. Ука зу је се на сву сло же ност и иза зов ко ју ви ше знач-
ност ре чи, за себ но и кон тек сту ал но, по ста вља пред пре во ди о ца, 
чи ји се од го вор, све до ци смо, че сто ис по ља ва у фил три ра њу зна-
че ња – из два ја њу је ди но дру штве но при хва тљи вих – на тај на чин 
уво де ћи из вор ни умет нич ки текст у до мен цен зу ре и са мо цен зу ре 
– пре во ди о че вих вољ них или не све сних ин хи би ци ја. Рад се ар гу-
мен то ва но и ан га жо ва но за ла же за одва ја ње умет нич ке исти не од 
до слов не и пра во ау то ра на умет нич ку сло бо ду.

Кључ не ре чи: игра ре чи, do u ble en ten dre, (са мо)цен зу ра, пре-
во ђе ње, со нет.

У фо ку су овог ра да је су игра ре чи и, уже, do u ble en ten dre у Шек спи ро-
вим Со не ти ма 135 и 136, она ко ка ко се раз ре ша ва ју у пре во ђе њу. У ра ду се 
по ста вља и на чел но пи та ње у ве зи са умет нич ком сло бо дом – по нај пре 
пи сца, као из вор ног ау то ра, али и умет нич ком сло бо дом оста лих ства ра ла-
ца у кре а тив ном лан цу. При ча тра је од Шек спи ро вих до да на шњих да на и 
у ве зи је са је зич ким, уред нич ким и пре во ди лач ким раш чи та ва њем из вор-
но га тек ста, ње го вом при ла го ђа ва њу, раз град њи, до град њи и над град њи. У 
овом ства ра лач ком лан цу сва ка ко сво је ме сто на ла зи и чи та лац у чи јој 
све сти тек књи жев но де ло до би ја свој функ ци о нал ни об лик и зна че ње и 
кроз њу де лу је за ви сно од лич ног учи та ва ња сен зи би ли те та, обра зо ва ња и 
ис ку ства. Ожи вља ва ње из вор ног умет нич ког тек ста је ам би ва лент но и отво-
ре но са сва ког кра ја: и оног на ко јем су пи сац, па он да и пре во ди лац као 
ње гов за ступ ник, и оног дру гог, на ко јем је чи та лац. У том ди ја па зо ну, не-
за вид ном про сто ру из ме ђу пи сца и пу бли ке, кре ће се пре во ди лац, ду жан 
не са мо пи сцу, ког, им пе ра тив но, мо ра по што ва ти, већ, до дат но, ду жан и 
се би и сво јим на зо ри ма, што, на не сре ћу, мо же по при ми ти об лик ра зних 
не све сних, кат кад и све сних об ли ка ин хи би ци је у об ли ку цен зу ре и са мо цен-



зу ре и има ти ви ше стру ко по губ но деј ство. У овом ра ду пред мет ин те ре со-
ва ња не ће би ти ин сти ту ци о нал ни об ли ци цен зу ре – име но ва на зва нич на 
те ла и по је дин ци чи ја је уло га да умет нич ко де ло про пу сте кроз фил тер по-
ли тич ке, ре ли гиј ске и мо рал не по доб но сти (на при мер, уло га ко ју је у Шек-
спи ро во вре ме имао Управ ник Над ле штва за за ба ве (Ma ster of the Re vels). 
Оно што ће нас за ни ма ти је су, из ра же но еу фе ми змом, кре а тив не, а у ства ри, 
уже схва ће но и ди рект но ре че но, цен зор ске по прав ке из пе ра дру гих пи са ца 
и, на да све и пре вас ход но, по прав ке чи ји је ау тор пре во ди лац. Цен зу ра под-
ра зу ме ва за бра ну али и по ти ски ва ње са др жа ја ко ји се оце њу ју као не а де-
кват ни из угла дру штве не по ли тич ке, ре ли гиј ске, мо рал не при хва тљи во сти. 
У прак си то зна чи да се или у пот пу но сти из о ста вља ју не по доб ни де ло ви 
тек ста или се за ме њу ју дру штве но при хва тљи вим. У при ме ри ма пре во да 
Шек спи ро вих со не та ко је на во ди мо, све до ци смо цен зу ре (или, пре би се 
ре кло, са мо цен зу ре, као све сне или neсвесне пси хич ке ин хи би ци је пре во-
ди о ца) не са мо у сми слу за не ма ри ва ња и из бе га ва ња по је ди них ре чи, већ, 
на дасве, у сми слу бри са ња це лог јед ног асо ци ја тив ног, зна чењ ског, сло ја 
пе сме у це ли ни.

То ком исто ри је, ста ре али и нај но ви је, би ло је до ста ин тер вен ци ја на 
Шек спи ро вим тек сто ви ма у сми слу за бра на или мо рал ног и стил ског упо-
до бља ва ња. Не кад је те шко уста но ви ти раз ли ку из ме ђу „кре а тив них по-
прав ки“ и цен зор ства. По на ма, не кад и пре сти ли за ци ја мо же би ти ди рек тан 
знак цен зу ре. Ела бо ри ра ни осврт на по ла ми ле ни ју ма ду гу при чу, од Шек-
спи ров них до да на шњих да на, у ве зи са ин тер вен ци ја ма на тек сту и сва ко-
вр сним дру гим по прав ка ма Шек спи ра, да ла сам у бе се ди у СА НУ (МиЛојевић 
2016). Зна ме ни ти спа си о ци Шек спи ра од се бе самoг, ко ји су га вас кр са ва ли 
ин тер вен ци ја ма на „за ста ре лом“ пи шче вом јзи ку, би ли су, у до ба ре ста у ра-
ци је, на при мер, Џон Драј ден (John Dryden), ко ји је био по знат по то ме што 
је до пер фек ци о ни зма уса вр шио кла си ци стич ки из раз, и Ви ли јем Де ве нант 
(Wil li am Da ve nant), та ко ђе на тро ну, али као po e ta la u re a tus; са мо у ве ре ни и 
уве ре ни у ис прав ност сво је ми си је, пре ра ди ли су Шек спи ро ву Бу ру (The 
Tem pest) сход но на ло зи ма нео кла си ци зма. У Про ло гу сво јој Бу ри (The Tem pest 
or The En chan ted Island) ка жу, у јам бском пен та ме тру (iam bic pen ta me ter) и 
хе рој ском ди сти ху (he ro ic co u plet), да је њи хо ва дра ма про цве та ли из да нак 
из ко ре на моћ ног по се че ног др ве та али је ма ги ја ис кљу чи во Шек спи ров 
до мен и њу ни ко не мо же по дра жа ва ти (’But Sha ke spe ar’s Ma gick co uld not 
copy’d be, / Wit hin that cir cle durst walk but he’). Шек спи ров ори ги нал је, на-
по ме ну ће мо, игран тек 13. ок то бра 1838. а по ста вио га је, у Лон до ну, у то 
вре ме нај чу ве ни ји глу мац Шек спи ро вих ро ла и ме на џер Ви ли јем Ме кри ди 
(Wil li am Mac ready). Слич на суд би на је за де си ла и Укро ће ну го ро пад (The 
Ta ming of the Shrew), ко ја је че ка ла рав но три сто ти не го ди на на кон свог 
ре не сан сног де би ја да бу де из ве де на у ори ги нал ној вер зи ји, 1887. го ди не. 
Исти од нос пре ма Шек спи ру, у до ба ре ста у ра ци је, имао је и Џон Кра ун (John 
Crow ne), ко ји је Хен ри ја VI (He nry VI), ка ко сам ка же, стил ски по бољ шао, 
пре и на чу ју ћи и до да ју ћи бо ју ре чи ма, чи не ћи их не у год ни јим (’oyly’) и на 
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тај на чин под сти цај ни јим (’ad ding vi ne gar’) (The Mi stery of Ci vil War, адап-
та ци ја Шек спи ро вог Хен ри ја VI, Дeo 2 i 3). И Џон Мил тон (John Mil ton), 
ко ји је, ина че, сма трао да је Шек спир сам со бом на чи нио спо ме ник ко ји се 
уз ди же до бо жан ских ви си на (John Mil ton, ’On Sha ke spe a re’, штам па но као 
Епи таф у Дру гом фо лио из да њу, 1632), сма трао је Шек спи ра при род но на да-
ре ним али без зна ња и уме ћа да ре чи ма уоб ли чи ма шту (’...swe e test Sha ke
spe a re, Fancy’s child, / War ble his na ti ve wo odno tes wild’, Mil ton, Il Pen se ro so). 
Џон Де нис (John Den nis) је сма трао да су Шек спи ро ви сти хо ви кру ти и 
ис фор си ра ни, гру би и не му зи кал ни та ко да је он лич но хар мо ни зо вао Ко
ри о ла на. Пе сник Неј хам Тејт (Na hum Ta te), po e ta la u re a tus, ожи вео је текст 
Кра ља Ли ра сво јом, по ло шем гла су чу ве ном, адап та ци јом из 1681. За Шек-
спи ров си же ка же да је не пра ви чан и да га тре ба учи ни ти пра вич ним – for 
’tis mo re dif fi cult to Sa ve than ’tis to Kill (TaTe1681), да су сли ке и је зик чуд ни 
и из не на ђу ју ћи, раз ни за ни дра гу љи – бље шта ви али у не ре ду – те их тре ба 
пре ни за ти и на до ме сти ти све оно што не до ста је у сми слу ре да и ве ро ват-
но ће (TaTe, ibid). Та, „пра вич на“, вер зи ја Кра ља Ли ра жи ве ла је на сце ни век 
и по. Иде ју о пра вич ни јој вер зи ја Ро меа и Ју ли је имао је и чу ве ни глу мац 
Деј вид Ге рик (Da vid Ga rick 1717–1779) па ју је адап ти рао за по зор ни цу (1776) 
увев ши дру га чи ји крај (Garrick 1811). Осам на е сти век је, на да ље, био за о ку-
пљен ин тер вен ци ја ма на Ше спи ро вом тек сту, што је под ра зу ме ва ло пра во-
пи сне из ме не али и пе снич ко-уред нич ке: из пер спек ти ве на шег вре ме на 
ана те ме вред ни по ме на у овом сми слу је су Алек сан дар По уп (Ale xan der 
Po pe) у свом из да њу Шек спи ра из 1725. и Се мју ел Џон сон (Sa muel Johnson), 
ко ји је сма трао да је Шек спи ров ум био у по губ ној вла сти нео до љи ве фа-
сци ни ра но сти и оп сед ну то сти ви ше знач но шћу, бе сми сли ца ма и игром ре чи, 
што је, ка же Џон сон, би ла ње го ва фа тал на Кле о па тра због ко је је, са за до вољ-
ством, из гу био цар ство (’It (qu ib ble) has so me ma lig nant po wer over his mind, 
and its fa sci na ti ons are ir re si sti ble’. ’A qu ib ble was to him the fa tal Cle o pa tra for 
which he lost the world, and was con tent to lo se it’ (Johnson 1765, оде љак 44). 

Што се Со не та ти че, до га ђа ле су се, то ком исто ри је, број не ин тер вен-
ци је – o tem po ra o mo res – а ми се усред сре ђу је мо са мо на оне ко је су би ле у 
ве зи са од но сом пу бли ке пре ма де лу с об зи ром на из ра жа ва ње сек су ал но сти. 
Из ово вре ме ног угла, 21. ве ка, тро у гло ви у ко ме уче ству ју љу бав ни ци дво-
стру ке пол не ори јен та ци је, ни су рет ки и не пред ста вља ју про блем у мо рал ној 
све сти чи та лач ке пу бли ке. Љу бав ни од нос из ме ђу два му шкар ца, ме ђу тим, 
пред ста вљао је про блем већ и за Шек спи ро ве са вре ме ни ке и у том сми слу 
би смо мо гли по ме ну ти Џо на Бен со на (John Ben son), ко ји је 1640. го ди не 
из дао Шек спи ро ве со не те из ме нив ши мно ге. Ње го ва цен зор ска ру ка је ин-
тер ве ни са ла у мно го слу ча је ва: на при мер, у Со не ту 101 за ме ни ца he / him 
је за ме ње на за ме ни цом she / her, та ко да он по ста је она; swe et boy се не у тра-
ли зу је и пре во ди у swe et lo ve у Со не ту 108, стих 5, у скла ду са кон вен ци ја ма 
дру штве не при хва тљи во сти и уста но вље ним оби ча ји ма хе те ро сек су ал не 
ли ри ке; на слов со не ти ма: 113, 114, 115, 125 је фор му ли сао та ко да ука же да 
се ра ди о же ни а не о му шкар цу: ’Sel fe flat tery of her be a u tie’. Бен со но ве из ме не 
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су се за др жа ле у свим из да њи ма до 1780. го ди не. По ре ђе ња ра ди, на су прот 
овој уред нич кој ин тер вен ци ји, на во ди мо и јед ну ин тер вен ци ју обич ног 
чи та о ца: у ру ко пи сној ан то ло ги ји, збир ци пе са ма ко ју је из лич ног ин те ре-
со ва ња и за лич не по тре бе, са ку пи ла Шек спи ро ва са вре ме ни ца, Мар га рет 
Балeсис (Mar ga ret Bal lasys), 1630. го ди не, ру ком је пре пи сан Шек спи ров Со-
нет 2, у ко јем се, ина че, пот пу но не дво сми сле но ра ди о пи шче вом обра ћа њу 
му шкар цу, ко ји у пре и на че ној вер зи ји, чи ји је ау тор до тич на да ма, сто ји под 
на сло вом на ла тин ском: Spes Al te ra (’in ho pe of anot her’) – со нет је схва ћен 
или учи њен та квим да се схва ти као да се ра ди о удва ра њу же ни. И да нас, 
у 21. ве ку, има по прав ки сра чу на тих на афир ма ци ју соп стве ног уве ре ња и 
ви зи је – при мер су пр ва два сти ха из чу ве ног Со не та 20 где се у не ким из да-
њи ма (на при мер, из да вач Cam brid ge Uni ver sity Press – CUP) ре чи ма ma ster 
и mi stress од у зи ма ве ли ко по чет но сло во и оне се сли ва ју – спа ја ју цр ти цом 
(ma stermi stress), про тив но из вор ном на чи ну пи са ња да том у Qu ar to из да њу 
– Ma ster Mi stris), чи ме се ди рект но ути че на ин тер пре та ци ју зна че ња и ти ме 
пот хра њу је Кви ер те о ри ја (Qu e er The ory) у ту ма че њу Шек спи ро вих Со не та. 
На спрам број них на ве де них су мо р них при ме ра ин тер вен ци ја на Со не ти ма 
на ве ла бих, као све тлу тач ку, од бра ну Со не та и имет но сти уоп ште, пи сца 
Оска ра Вајл да (Oscar Wil de). Ње га је та ко ђе уву као Бер муд ски тро у гао Шек-
спи ро вих со не та. Био је њи ма оп сед нут, ве ро ват но и из лич них раз ло га, 
во ђен на ло гом лич не драм ске си ту а ци је у ко јој се на шао у тра га њу за соп-
стве ним пол ним иден ти те том. Сво је вре ме но је на пи сао крат ку при чу: The 
Por tra it of Mr. W. H. ко јој су сва три глав на ли ка оп сед ну та Со не ти ма и тео-
ри јом о по сто ја њу Ви ли је ма Хју за (Wil li am Hug hes), као чо ве ка ко ме су по-
све ће ни Со не ти. Ли ко ви у Вајл до вој при чи оп сед ну ти су овом те о ри јом до 
лу ди ла, мен тал не кон фу зи је и са мо у би ства. По зи ва ње на Шек спи ра и ци-
та те из Со не та Оскар Вајлд је ко ри стио на од бра ни на су ду где му се су ди ло 
за со до ми ју и зах те вао је да се умет нич ка ре ал ност одво ји од оне до слов не. 
Де вет на е сти век се, углав ном, ба вио спа са ва њем Шек спи ра од нас и на ших 
уве ре ња ка ко је дан умет нич ки текст тре ба да из гле да: стан дар ди за ци ја Шек-
спи ра за ме ње на је Шек спи ром као стан дар дом. У вр хун ским пе снич ким, 
кри ти чар ским и умет нич ким кру го ви ма Шек спир је ка но ни зо ван и по стао 
се ку лар но Све то пи смо – „у ин кар на ци ји нај бли жи бо жи јем оку“, ре као је 
Ло ренс Оли ви је (La u ren ce Oli vi er: ’Sha ke spe a re – the ne a rest thing in in car
na tion to the eye of God’). Ни је ви ше би ло ва жно да ли су или ни су ис по што-
ва не ари сто те лов ске и нео кла си ци стич ке нор ме – ве ли чао се ду хов ни ка-
па ци тет Шек спи ро ве умет нич ке ви зи је и раз о бру че на сна га ре чи и је зич ких 
асо ци ја ци ја. Шек спир је по чео да се вра ћа Шек спи ру, да му се да ју пра ва на 
је дин стве ност и са мо свој ност. Уко ли ко би и би ло не ка квих не ја сно ћа, он да 
то ни је мо гло би ти до Шек спи ра већ до нас, до на ше не мо ћи да га раз у ме мо.

У кон тек сту при че о ау тен тич но сти Шек спи ро вог тек ста ја сно је уо чи-
ти да је по чет на по зи ци ја пре во ди о ца де ли кат на: под ра зу ме ва, у сва ком тре-
нут ку, ак ти ван од нос пре ма тек сту ори ги на ла, ко ји у раз ли чи тим из да њи ма 
мо же би ти раз ли чит, опре де ље ња на сва ком ко ра ку, озбиљ но по зна ва ње 
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је зи ка и књи жев ног опу са ау то ра, на шта ће се, као на до бар те мељ, на сло-
ни ти та ле нат за пре во ђе ње и сти хо ва ње. Реч на до де ли при зна ња за пре во-
ђе ње Срп ског ПЕН цен тра за 2011. го ди ну, ла у ре ат Гој ко Лу кић на сло вио 
је: Опа сни љу ди (Лукић 2011). Го во ре ћи о ин тер ак ци ји из ме ђу де ла ко је се 
пре во ди и пре во ди о че ве лич но сти, он ка же да се пре во ди о че ви ду бо ки по-
ри ви од ра жа ва ју на пре вод, што отва ра за стра шу ју ће пер спек ти ве и што 
зна чи да су пре во ди о ци по тен ци јал но опа сни љу ди.

У тек сту ко ји сле ди ба ви мо се упо ред ном ана ли зом и кри ти ком не ко ли-
ких пре во да Со не та 135 и 136. Пре на ја вље не ана ли зе же лим да дам не ко-
ли ко увод них на по ме на. Нај пре, Шек спир је био мај стор оно га што се зо ве 
do u ble en ten dre а што се де фи ни ше као „1. реч или из раз ко ји мо же да се 
раз у ме на два или ви ше раз ли чи тих на чи на од ко јих се јед но зна че ње обич но 
од но си на секс или 2. реч или из раз ко ји се мо же ту ма чи ти на два на чи на 
од ко јих је јед но ri squé“ (Mer ri amWeb ster Dic ti o nary). С овим у ве зи, го во ре-
ћи о са мом име ну Ви ли је ма Шек спи ра, по зна ти шек спи ро лог, По лин Ки ер-
нан (Pa u li ne Ki er nan) ка же да је и са мо пи шче во име при мер за ова кву игру 
ре чи: ’He was a wal king, tal king, bre at hing se xu al pun. His na me me ant Wan ker 
– to sha ke one’s spe ar. His Chri stian na me was a pun on prick, cunt, and se xu al 
de si re /.../ But the na mes al so me ant strong and co u ra ge o us. And with this par ti-
cu lar Will Sha ke spe a re, they stood for so me o ne una fraid to sha ke ot hers out of 
the ir com pla cent as sump ti ons abo ut se xu al iden tity, po li tics, war and mo ra lity’ 
(kiernan 2007, пред го вор). Сјај но за па же но и ре че но: Wil li am Sha ke spe a re је 
ме то ним за ерот ско (да кле, жи во то дав но), вољ но, сна жно и хра бро, што 
све тре ба да нас про тре се и из ба ци из удоб но сти уста ље них и увре же них 
прет по став ки о сек су ал ном иден ти те ту, по ли ти ци и мо ра лу.

Со не ти ко ји ма се у овом ра ду ба ви мо, осла ња ју се, у це ли ни, на игру 
ре чи ма уз вр ло при сут ну, ја ку, ја сну и ди рект ну алу зи ју на сек су ал ност: 
сек су ал ну ин тим ност, ко и тус и фа лич ка свој ства. Из ра зи та ви ше знач ност 
кључ них ре чи: will, thing, not hing, на ко ји ма се гра ди по ет ска сли ка са ја ким 
сек су ал ним асо ци ја ци ја ма, пред ста вља ве ли ки иза зов за пре во ди о ца и то не 
са мо у сми слу от кљу ча ва ња зна че ња со не та у це ли ни и њи хо вих по је ди них 
де ло ва већ и из ра жај ног при ме ра ва ња – из бо ра аде кват них, дру штве но при-
хва тљи вих, али не и цен зор ских, стил ских ре ше ња. Ка ко се том де ли кат ном 
иза зо ву од го во ри ло ви де ће мо на при ме ри ма. Сле де на во ди тек ста ори ги на-
ла, екс цер пи ра ног из два из во ра (CUP и Qu ar to), те на во ди и кри тич ки ко-
мен та ри уз пре вод од три пре во ди лач ке ру ке: Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Дан ка 
Ан гје ли но ви ћа и Је ли са ве те Ми ло је вић.

Со не ти 135 и 136 су у нај ве ћој ме ри за ни мљи ви у по гле ду игре ре чи ма, 
где се Шек спир по и гра ва реч ју will, ко ја у ен гле ском је зи ку мо же озна ча ва ти 
пој мо ве као што су, на при мер: же ља, во ља, од лу ка, из бор, на ме ра, твр до
гла ва упор ност, жуд ња, пред мет жуд ње, страст, по жу да, пу те ност, 
пол ни на гон, му шки и жен ски пол ни ор ган али и скра ће ни цу име на Wil li am, 
а мо же да слу жи и за из ра жа ва ње бу ду ће рад ње (wish, de si re, cho i ce, in tent, 
de ter mi na tion, ob sti nacy, wil ful ness, car nal de si re, lust, pe nis, va gi na, short for 
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Wil li am (ви ди ко мен та ре у ве зи са Со не том 135 и упо тре бом игре ре чи у: 
Evans 1996) те у за ви сно сти од ин те р пре та ци је со нет мо же до би ти и вр ло 
ла сцив на зна че ња; по врх ово га, у ко мен та ри ма се ука зу је и на мо гу ће ко и-
тал не и фа лич ке им пли ка ци је ко је про ис ти чу из зна че ња ен гле ских ре чи: 
one, thing, not hing, те ва ри ја ци јом ful fil – fill – full, на ро чи то у ве зи са Со не-
том 136. Ком плет на лек си ка у ова два со не та гра ви ти ра јед ном фо ку су – 
про сто ре че но: тра же њу и пру жа њу сек су ал них услу га. Ви ше знач ност ре чи 
will Шек спир ко ри сти и у дру гим со не ти ма али са мо у јед ном де лу, на при-
мер, у ку пле ту Со не та 57: So true a fool is lo ve that in your will, / Tho ugh you 
do any thing, he thinks no ill (Son net 57). Са дру ге стра не, Со не ти 135 и 136 се 
у пот пу но сти те ме ље на игри ре чи ма: will, one, thing, not hing. У Со не ту 135, 
пе сми ду жи не че тр на ест сти хо ва, реч will се по ми ње три на ест пу та а у Со-
не ту 136 се дам пу та. У ком слу ча ју се упу ћу је на осо бу по име ну Will та ко ђе 
је пред мет не до у ми це у ве зи са раш чи та ва њем зна че ња, упо тре ба ве ли ког 
по чет ног сло ва ва ри ра од из да ва ча до из да ва ча а и при ре ђи ва чи има ју сво је 
ми шље ње: да чи та лац тре ба да има у ви ду број на зна че ња ре чи ’will’ и да 
про фил три ра она ко ја у да том слу ча ју сма тра ре ле вант ним. Ис та кла бих 
још је дан мо ме нат у ве зи са реч ју will она ко ка ко је она упо тре бље на у Со-
не ту 135, сти хо ви ма 5, 6 и 7: Wilt thou, who se will is lar ge and spa ci o us, / Not 
on ce vo uc hsa fe to hi de my will in thi ne? / Shall will in ot hers se em right gra ci o us 
/ And in my will no fa ir ac cep tan ce shi ne? У овим сти хо ви ма су упо тре бље не 
ре чи ко је су ка рак те ри стич не за до мен и стил ка но ни зо ва ног хри шћан ског, 
ли тур гиј ског, из ра жа ва ња: vo uc hsa fe (стих 6), will (сти хо ви 5, 6, 7) и gra ci o us 
(стих 7): cf. из ра зи по пут: ’Vo uc hsa fe O Lord un to thy ser vant’ (’По дај, о, Го спо
де, слу зи сво ме’); или ’Not my will but thi ne be do ne’ (’Не ка бу де во ља тво ја’). 
Ста вља ње ових ре чи у кон текст вр ло ди рект не ко и тал не сли ке до во ди овај 
со нет, на рав но и пе сни ка, на иви цу све то гр ђа. 

Осим ре чи will, ко ја је чвор на у оба со не та и у ко јој се се ку мно го стру ка 
зна че ња и асо ци ја ци је, оста ле ре чи ко је со бом но се ја ку алу зи ју на сек су-
ал ност је су, у Со не ту 135: vex (у зна че њу: ’agi ta te’, ’stir’) и kill (’dying’ из раз 
за ор га зам у слен гу). У Со не ту 136 то су: co me (стих 1), ad mit (стих 3), ва ри-
ја ци ја ful fil – fill – full (сти хо ви 5 i 6), tre a su re (стих 5), things (стих 7), ac co unt 
(игра ре чи за сно ва на на хо мо фо ни ји, алу зи ја на cunt) у: thy sto re’s ac co unt 
(стих 10), not hing и so met hing (ре чи у слен гу са зна че њем ’пол ни ор га ни’), 
hold (дво стру ко зна че ње: др жа ти, тј. сма тра ти и др жа ти у фи зич ком сми
слу (стих 11). До дај мо још и то да игра реч ју will ни је Шек спи ров изум: она је 
при сут на, на при мер, у пе сми The Bal lad of Will чи ји је ау тор, прет по ста вља 
се, То мас Ва јат (Tho mas Wyatt); та ко ђе и у на род ним по сло вич ним из ре ка-
ма: ’Wo men will ha ve the ir wills’ и ’Will will ha ve will tho ugh will woe win’.

У ве зи са стил ским свој стви ма со не та за па жа се при су ство дво сми сле-
но сти, оства ре не на лек сич ком, син так сич ком и фо нет ском ни воу. Дво сми-
сле ност, та ко ђе ви ше сми сле ност и раз у ђе на, ви ше стру ка, асо ци ја тив ност, 
је сте је зич ка осно ва ху мо ра. У овом сми слу ови со не ти мо гу да се чи та ју 
као „ша ла“. Са дру ге стра не, има осно ва да се чи та ју и као ау тен тич на ис-



по вест очај ни ка, че му у при лог иду дру га ре то рич ка и стил ска свој ства: 
при су ство иро ни је по ја ча не до сар ка зма: хва ла ов де под ра зу ме ва су прот-
ност, тј. пре кор и осу ду, и по хва ла сек су ал ном ка па ци те ту же не је, у ства ри, 
увре дљи ва, за је дљи ва, љу та, оштра, гор ка. Хва ли лац по ни жа ва али се и 
са мо по ни жа ва ко ли чи ном и ин тен зи те том мол бе за сек су ал ним кон так том. 
Да ли се ра ди о очај ни ку ко ји, од би јен и не мо ћан, вре ђа же ну ко ја га од би ја? 
Да ли је ша ла? Оста ла ре то рич ка и стил ска сред ства су: алу зи ја, пре те ри-
ва ње, по на вља ње, али те ра ци ја, а све по ја ча но при су ством рит ма и ри ме. 

По гле дај мо са да шта је од све га ово га, на ве де ног, ис пра ће но у пре во ди-
ма. Пре до ча ва мо текст ори ги на ла, тек сто ве пре во да а по том до да је мо кри-
тич ке ко мен та ре. По да ци о из во ри ма из ко јих су пре у зе ти пре во ди Ан гје-
ли но ви ћа и Ра ич ко ви ћа да ти су у спи ску ли те ра ту ре на кра ју ра да. Пре во ди 
Је ли са ве те Ми ло је вић се пр ви пут об ја вљу ју на овом ме сту.

Wil li am Sha ke spe a re Son net 135

Who e ver hath her wish, thou hast thy Will,
And Will to bo ot, and Will in over-plus;
Mo re than eno ugh am I that ve xed thee still, 
To thy swe et will ma king ad di tion thus.
Wilt thou, who se will is lar ge and spa ci o us,
Not on ce vo uc hsa fe to hi de my will in thi ne?
Shall will in ot hers se em right gra ci o us,
And in my will no fa ir ac cep tan ce shi ne?
The sea, all wa ter, yet re ce i ves rain still,
And in abun dan ce ad deth to his sto re;
So thou, be ing rich in Will, add to thy Will
One will of mi ne, to ma ke thy lar ge will mo re.

Let no un kind, no fa ir be se ec hers kill;
Think all but one, and me in that one Will.

Со нет 135 у пре во ду Сте ва на Ра ич ко ви ћа

Свак има же љу, ти имаш свог Ви ла
И Ви ла дру гог и Ви ла тре ће га;
Ја сам на пре тек и љу тим те, ми ла,
Што и се бе ну дим пре ко све га.
Сми луј се: кад би јед ном ка дра би ла
Да мо ју во љу об у хва тиш со бом,
За што да ти је во ља дру гих ми ла,
А мо ја ни кад оза ре на то бом?
Мо ре, све во да, ипак ки шу при ма
И ти ме сво ме оби љу до да је;
Те та ко и ти, бо га та Ви ли ма,
Додај богатству свом и моје сјаје.
По ми сли да смо исти, због име на,
Па да ти бу дем је ди ни, љу бље на.
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Со нет 135 у пре во ду Дан ка Ан гје ли но ви ћа

Свак има же ља, ти имаш свог Ви ла,
И Ви ла уз то, и још Ви ла к то ме;
Ја сам ти ви ше не го до ста, ми ла.
Да же љу до дам жељ ко ва њу тво ме.
Зар не ће тво је же ље без гра ни ца
И мо ју жи ву же љу при гр ли ти?
Зар дру ги ма ћеш пит же ље с усни ца,
А мо ју же љу же љом не при ми ти?
Мо ре је во да, а ипак сву си лу
У сво је спре ме при ма но ве ки ше;
Бо га та Ви лим, ти до дај свом Ви лу
И мо ју же љу, да је Ви ла ви ше.

Не бу ди кру та, зов не од биј ми ли:
Нек сви су је дан – ја твој је дан Ви ли.

Со нет 135 у пре во ду Је ли са ве те Ми ло је вић

По жу да ти је огром на, имаш свог Ви ла
И Ви ла при де и стра сти не за си ту ду би ну
Мо ја би ти моћ до вољ на би ла
Кад бих ушао у тво ју ја зби ну.
Зар ти, то ли ко про стра не утро бе,
Не ћеш да се спо ји мо иза вра та ра ја,
Јед ном да то бу де во ља тво ја и спо до бе
Сва ке страст да ни је од мо је стра сти ве ћег сја ја?
И мо ре обо га ћу ју ки шне ка пи –
Иа ко огром но, при ма но ву во ду.
Та ко и ти, сво јој жу ди и по хле пи
До дај мо ју страст, уве ћај на сла ду.

Не уби јај мо ли о це, нас низ цео.
Јед но је љу бав но би ће а ја ње га део.

Wil li am Sha ke spe a re: Son net 136

If thy soul check thee that I co me so ne ar,
Swe ar to thy blind soul that I was thy Will,
And will, thy soul knows, is ad mit ted the re;
Thus far for lo ve, my lo ve-su it, swe et, ful fil.
Will, will ful fil the tre a su re of thy lo ve,
Ay, fill it full with wills, and my will one.
In things of gre at re ce ipt with ea se we pro ve
Among a num ber one is rec ko ned no ne:
Then in the num ber let me pass un told,
Tho ugh in thy sto re’s ac co unt I one must be;
For not hing hold me, so it ple a se thee hold
That not hing me, a so met hing swe et to thee:
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Ma ke but my na me thy lo ve, and lo ve that still,
And then thou lo vest me for my na me is Will.

Со нет 136 у пре во ду Сте ва на Ра ич ко ви ћа

Ако те ду ша ко ри што ме при маш,
Ти се за ку ни ду ши, не ка схва ти
Да сам ја твој Вил – она зна да имаш
Свог Ви ла, па ће те би ве ро ва ти.
Љу ба ви ра ди усли ши ми мно гу
Љу бав ну мол бу. Где их мно го има –
Је дан је као ни је дан и мо гу 
У мно штву про ћи по пут не ви ди ма.
Али на спи ску тво га би ра ли шта
Ја мо рам би ти је дан, ва жност ко ја –
Да л’ сам у мно штву ишта или ни шта,
Ако сам те би мио, ми ла мо ја.
Во ли ми име, па ћеш увек та ко
Во ле ти ме не, јер ни је Вил сва ко.

Со нет 136 у пре во ду Дан ка Ан гје ли но ви ћа

Ко ри л’ те ду ша да сам ти близ та ко,
За ку ни јој се, да сам ја твој Ви ли,
Знаш да ти ду ша же ље при ма ла ко,
Из љу ба ви ми зов усли ши ми ли.
Вил ће ти бла го ис пу нит љу ба ви,
Пу нит га же љом и сам же ље же дан;
У про стра ном се ла ко мје ста пра ви,
А међ’ мно ги ма је дан к’о ни је дан:
Дај да међ’ број ним про ђем и не бро јен,
Прем’ мо рам би ти је дан у број но сти;
Држ’ ме за ни шта ако ти при бро јен
К’о ни шта не што до но сим слат ко сти.

Љу би ми име, ви јек нек’ ти се ми ли,
Да љу биш ме рад мог име на Ви ли.

Со нет 136 у пре во ду Је ли са ве те Ми ло је вић

Ако ти се би ће опи ре да ти при ђем,
Ре ци сле пој ду ши, што ро ви к’о кр ти ца,
Да ме, за рад љу ба ви, пу сти да уђем,
Да те ис пу ни мог уда ми ши ца!
У тво ју пе ћи ну уне ћу бла го –
Ти за до во ље на, ја за до во љан.
При маш мно ге јер ну диш мно го
И је дан љу бав ник ни је до во љан.
Увр сти ме, он да, ме ђу дру ге та мо



И на тој ли сти нек сам не за па жен
Узми ме чак и као да сам ствар са мо
И др жи све док ти је до жи вљај стра ствен.

Зна че ња мог име на до бро су ти зна на:
Во ли име, па та ко и ме не, сво га Ви ли ја ма.

На кон чи та ња со не та и пра те ћих ко мен та ра у ви ше елит них ака дем-
ских из во ра за кљу чу јем да су у оба пре во да, Ра ич ко ви ћа и Ан гје ли но ви ћа, 
ови со не ти оста ли нео т кљу ча ни. По што се ни су раз у ме ли ни су ни мо гли 
би ти ва ља но пре ве де ни, не ка ре ше ња су не сми сле на. Ми слим да је не ко ли-
ко при ме ра до вољ но у илу стра тив не свр хе, а пот пун ин вен тар не сми сла 
не ћу да ва ти јер ми на то ме ни је фо кус (cf. За што да ти је во ља дру гих ми ла, 
/ А мо ја ни кад оза ре на то бом? (Со нет 135, сти хо ви 7, 8, Ра ич ко вић); Свак 
има же љу, ти имаш свог Ви ла (Со нет 135, стих 1, Ра ич ко вић) или Свак има 
же ља, ти имаш свог Ви ла (Со нет 135, стих 1, Ан гје ли но вић) пре ма зна че њу 
ори ги на ла: ’без об зи ра на то шта или ко га дру ге же не има ју да би за до во љи-
ле сво ју сек су ал ну же љу, ти имаш свог Ви ла’, (та ко ђе, исто вре ме но или ал-
тер на тив но, зна че ње: ’сво ју не за си ту утро бу, свог Ви ла и ње гов пол ни ор ган 
ко ји те за до во ља ва’). Реч will је у со не ту 135 Ра ич ко вић пре вео са мо као: 
же ља, во ља, Вил а сва ко зна че ње или алу зи ја на фа лич ка свој ства и пол ни 
чин је из о ста вље на или не у тра ли са на (cf. Те та ко и ти, бо га та Ви ли ма, / 
До дај бо гат ству свом и мо је сја је, Со нет 135, сти хо ви 11 и 12, Ра ич ко вић, 
што тре ба да је екви ва лент ори ги на лу: So thou, be ing rich in Will, add to thy 
Will / One will of mi ne, to ma ke thy lar ge will mo re) или, узми мо још је дан при-
мер: Љу ба ви ра ди усли ши ми мно гу / Љу бав ну мол бу. Где их мно го има – / 
Је дан је као ни је дан и мо гу / У мно штву про ћи по пут не ви ди ма, Со нет 136, 
сти хо ви 4, 5, 6, Ра ич ко вић, што тре ба да је пре вод ори ги на ла: Thus far for 
lo ve, my lo vesu it, swe et, ful fil / Will, will ful fil the tre a su re of thy lo ve, / Ay, fill 
it full with wills, and my will one). По ред ре чи will и дру гим ре чи ма је од у зе то 
зна че ње ко је се од но си на сек су ал ност, на при мер ре чи ма tre a su re, fill – full 
– ful fil, Со нет 136, сти хо ви 4, 5, 6 – на мер но или не, не мо же мо зна ти: Ра ич-
ко вић ни је знао ен гле ски, осла њао се на про зни пред ло жак Жи во ји на Си ми-
ћа па, та ко, мо гу ће је не ра зу ме ва ње или, мо жда, цен зу ру, при па са ти Си ми ћу 
ко ли ко и Ра ич ко ви ћу. Реч will, у свој сво јој, до слов ној, де но та тив ној, зна чењ-
ској ва ри ја ци ји, не ра чу на ју ћи зна чењ ске ре а ли за ци је у по јед ним сти хо ви ма 
и со не ту у це ли ни, Ан гје ли но вић је пре вео са мо као же ља, по но вље но 
де вет пу та, и Вил, као скра ће ни ца име на Ви ли јем (пре вод Со не та 135). Ан-
ге ли но ви ћев пре вод Со не та 136 по га ђа ме ту у зна чењ ском сми слу, оста ли 
аспек ти су ди ску та бил ни.

Да за кљу чим: у фо ку су мо је па жње у ве зи са пре во ди ма Со не та 135 и 
136 ни је, ка ко ре кох, би ла ко ли чи на по ну ђе ног не сми сла већ јед но про сто, 
на чел но пи та ње: да ли је оправ да но, из би ло ког раз ло га, цен зу ри са ти из вор
ни текст. Сво јим пре во ди лач ким чи ном Ра ич ко вић и Ан гје ли но вић по ка-
зу ју да то сма тра ју до пу ште ним и, ве ро ват но, до бро до шлим. Све до ци смо, 
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та ко, да се ре не сан сни со не ти у 20. ве ку пре во де у пу ри тан ском ду ху. Мо-
рал них по прав ки Шек спи ра – уред нич ких и пре во ди лач ких – би ло је кроз 
исто ри ју (ви ди: Ми ло је вић, Шек спир као не из бе жност, Глас, СА НУ, 2017) 
а на том пу ту, спа са ва ња Шек спи ра од се бе са мог, за ти че мо и ова два пре во-
ди о ца. Шек спи ро ви Со не ти 135 и 136, та ко, у 21. ве ку са че ку ју нас оса ка ће ни. 
По ку шај да пре вод при бли жим ори ги на лу, у сми слу ја сно ће и ин тен зи те та 
ре чи и вр ло ја ких сли ка и су ге стив но сти, учи ни ла сам дво стру ко мо ти ви са-
на: пр ви раз лог је био тај да од го во рим иза зо ву, ко ји сам при хва ти ла, пре-
вас ход но као лек си ко лог и пре во ди лац, а дру ги: да се тач ни јим и ори ги на лу 
при ме ре ни јим пре во дом од бра ни пе сник, ко ји тре ба да има и за др жи пра во 
на соп стве ну ми сао и соп стве ни из раз. У овом сми слу др жим да је мој пре вод 
ис пу нио ми си ју. У ве зи са раз у ме ва њем Шек спи ро вих со не та, уоп ште но, 
чи та о че ву па жњу упу ћу јем на ви спре ни и сјај но ду хо ви ти чла нак Ада ма 
Гоп ни ка (Gopnik 2015), као и на текст Ме лин де Хол (Hall 2009). Ме лин да 
Хол је пи сац, ре ди тељ, глу мац, на став ник глу ме, умет нич ки ди рек тор Со нет-
ног Grand Slam тур ни ра у Њу јор ку, умет нич ки ди рек тор филм ске ком па ни је 
Wil lful Pic tu res и ау тор фил ма Ка ко ми је Шек спир про ме нио жи вот (How 
Sha ke spe a re Chan ged my Li fe). Не по треб но је до ка зи ва ти и по ка зи ва ти ко-
ли ко у Шек спи ро вим тек сто ви ма, драм ским и по ет ским, има не-чед них, 
отво ре них, ја ких али и суп тил них при ме ра лек сич ке не у људ но сти, не при-
стој но сти, по роч но сти, бри љант но су ге ри са но игром ре чи. Овај слој тре ба 
за др жа ти та мо где је то тек стом оправ да но. На рав но, сва ко на мер но по тен ци-
ра ње ово га сло ја, у слу ча ју где не ма по кри ћа у тек сту, сва ка ко да не тре ба 
да бу де до пу ште но. Уко ли ко пре во ди лац или чи та лац од би ја да при хва ти 
чи ње ни це и обра зло же ње, он да сва ка ко тре ба да се по за ба ви осло ба ђа њем 
од се бе са мог а не од Шек спи ра. По сре до ва ње Шек спи ро вих Со не та 135 и 
136 у овом про це су ра зо ту ђе ња би ће бла го твор но и то пло га пре по ру чу јем. 

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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МиЛојевић, Је ли са ве та. Шек спир као не из бе жност. Глас СА НУ (2017) 30: 121–133.
раПајић, Све то зар. Драм ски тек сто ви и њи хо ве ин сце на ци је. Бе о град: Фа кул тет 

драм ских умет но сти и По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2013.

*
BerTolino, Ni ko la. O kri ti ci pre vo da po et skih de la. Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Lju bi ša 

Ra jić (ur.). Be o grad: Pro sve ta. 1981, 159–176.
BooTH, Step hen (ed.). Sha ke spe a re’s Son nets. New Ha ven: Yale Uni ver sity Press, 1977.
Danojlić, Mi lo van. Pe snik kao pre vo di lac. Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Lju bi ša Ra jić 

(ur.). Be o grad: Pro sve ta. 1981, 243–260.

419



DauTcH, Avi va. Sha ke spe a re, Se xu a lity and the Son nets. Lon don: Bri tish Li brary, 2017. 
<https://www.bl.uk/sha ke spe a re/ar tic les/sha ke spe a re-se xu a lity-an d-th e-son nets> 
16. 12. 2017.

DavenanT, W., J. DryDEn. Pre fa ce and Pro lo gue to The Tem pest or The En chan ted Island. 
<https://an dro me da.rut gers.edu /~jl ynch /Texts/tem pest.html> 10. 5. 2016.

Evans, Bla ke mo re G. (ed.). The New Cam brid ge Sha ke spe a re. Son nets. Cam brid ge Uni-
ver sity Press, 1996.

Garrick, Da vid. Ro meo and Ju li et. Re vi sed by J. P. Kem ble. Lon don, 1811. <https://ar chi-
ve.or g/stre am/ro me o ju li et tra ge00sha ku oft?ref =ol#pa ge/n5/mo de/2up > 15. 12. 2017.

Gioia, Ted. Lo ve Songs. The Hid den Hi story. Ox ford Uni ver sity Press, 2015.
Gopnik, Adam. Ju ne, moon, tu ne. What is this thing cal led lo ve? The New Yor ker July 6, 2015 

Is sue. <http://www.newyor ker.co m/ma ga zi ne/2015/07/06/ju ne-moon-tu ne> 15. 4. 2016.
GriFFin, Ca i tlin. Cen so ring Sha ke spe a re. Fol ger Edu ca tion Blog, 2013. <https://te ac hin-

gsha ke spe a re blog.fol ger.edu /2013/09/24/cen so ring-sha ke spe a re/> 14. 12. 2017.
Hall, Me lin da. 2 Fe bru ary 2009 Sha ke spe a re XXX or The Prin ce of Porn <https://wil-

lful pic tu res.tum blr.com /> 9. 6. 2017.
Johnson, Sa muel. Pre fa ce to Sha ke spe a re. 1765 In Fa mo us Pre fa ces. The Har vard Clas sics. 

<http://www.bar tleby.com /39/31.html> 10. 5. 2016.
kiernan, Pa u li ne. Filthy Sha ke spe a re: Sha ke spe a re’s Most Ou tra ge o us Se xu al Puns. Lon don: 

Pen guin Bo oks and Pen guin Bo oks (USA), 2007. <https://www.ama zon.com /Filthy-
Sha ke spe a re-Sha ke spe a res-Ou tra ge o us-Se xu al/dp /1592404014#re a der_1592404014> 
15. 12. 2017.

konsTanTinović, Mi loš. In ter vju. Ured nik Me li ha Prav dić. Spo ro vi u kul tu ri. Ra dio Be o-
grad, Dru gi pro gram, fe bru ar 2014.

konsTanTinović, Ra di vo je. O pre vo đe nju po e zi je. Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Lju bi ša 
Ra jić (ur.). Be o grad: Pro sve ta. 1981, 119–139.

li, Ru ru. Tran sla tion and Rew ri ting in the Age of Posttran sla tion Stu di es. MIT Glo bal 
Sha ke spe a res: Vi deo and Per for man ce Ar chi ve. 
<https://www.go o gle.rs /?gw s _rd =cr &ei =UIFXWZnlJ4Lwasq_lIgH#q=Ru ru+Li + 
MI T+Glo bal+Sha ke spe a res+vi deo> 1. 7. 2017.

lanDry, Hil ton. In ter pre ta ti ons in Sha ke spe a re’s Son nets. Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, 1963.

levin, Phil lis (ed.). The Pen guin Bo ok of the Son net: 500 Years of a Clas sic Tra di tion in 
En glish. Lon don: Pen guin Bo oks, 2001.

lukić, Goj ko. Goj ko Lu kić: Opa sni lju di. Po li ti ka (10. jun 2011, 23: 12).
<http://www.ve sti.rs /Kul tu ra/Opa sni-lju di.html> 20. 5. 2016.

Milojević, Je li sa ve ta. Šek spir: So ne ti. Iz bor, pre vod, pred go vor. Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 
2012.

Milojević, Je li sa ve ta. Šek spir na ogle da lu. So ne ti. Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 2017.
rajić, Lju bi ša (ur.). Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Be o grad: Pro sve ta, 1981.
rajić, Lju bi ša. O pre vo đe nju s pre vo da. Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Lju bi ša Ra jić (ur.). 

Be o grad: Pro sve ta. 1981, 201 –218

420



sHakespeare, Wil li am. Po e me i so ne ti (Po ems and Son nets). Dan ko An gje li no vić (prev.). 
Be o grad: Kul tu ra, 1966.

sHakespeare, Wil li am. So ne ti (Son nets). Pre pev: Ste van Ra ič ko vić po pro znom pre vo du 
Ži vo ji na Si mi ća. Be o grad: Pro sve ta, 1966.

’Sha ke spe a re Un co ve red’ Pa nel Di scus sion <https://www.you tu be.co m/watch?v=Iott6Y_
fyig > 12. 5. 2017.

Sha ke spe a re. Usa ge exam ples of ’Sha ke spe a re’ as a word in Vo ca bu lary.co m’s Dic ti o nary.
<https://www.vo ca bu lary.co m/dic ti o nary/Sha ke spe a re> 20. 5. 2017.

Sha ke spe a re’s Words. Glos sary. <http://www.sha ke spe a re swords.com /Glos sary?let=l> 29. 6. 
2017.

Un der stan ding Sha ke spe a re’s son nets (Pro fes sor Jo nat han Ba te, Pro fes sor Stan ley Wells, 
and Paul Ed mond son)
<https://www.you tu be.co m/watch?v=LqOr ZI tROxs&in dex=9&list=PLyPrb5Lbq 
EDMw-dxa-PBprt_S462AyfRT> 26. 5. 2017.

TaTe, Na hum. The Hi story of King Le ar. Lon don, 1681. <https://an dro me da.rut gers.edu 
/~jl ynch /Texts/ta te le ar.html> 10. 5. 2016.

The Sha ke spe a re Glos sary. <http://www.sha ke spe a re-on li ne.co m/glos sary/> 10. 5. 2016. 
vilson, Dž. Do ver (Wil son, J. Do ver). Suš ti na o Šek spi ru (The Es sen tial Sha ke spe a re). 

Bo ri vo je Ne dić (prev.). Be o grad: Kul tu ra, 1959.
WilDe, Oscar. Short sto ri es: The Por tra it of Mr. W. H. Blac kwo od Ma ga zi ne; New York: 

Mitchell Ken ner ley, 1889, 1921, 1958 .
<https://www.go o gle.rs /se arch?dc r=0&so ur ce=hp &ei =yfI 0WsjlJZHLwQKbmo_ 
4CA&q=the+por tra it+of+m r+wh+pdf&oq=The+por tra it+of+Mr.&gs_l=psy- ab.1.
1.0i19k1j0i22i30i19k1l9.8902438.8912070.0.8917276.22.13.0.6.6.0.121.1242.4j8.12.0.... 
0...1c.1.64.p sy-ab..4.18.1329.0..0j0i131k1j0i3k1j0i22i30k1.0.b8RDqGlqxdk> 16. 12. 2017. 

WoolF, Vir gi nia. ’Words Fail Me’, bro ad cast by the BBC on 29 April 1937. (Re cor ded vo i ce 
of Vi r gi nia Wo olf). <https://www.you tu be.co m/watch?v=E8czs8v6PuI> 2. 7. 2017.

WriGHT, Ge or ge T. Sha ke spe a re’s Me tri cal Art. Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
1988.

Živojinović, Bra ni mir. Te o ri ja i po e ti ka pre vo đe nja. Lju bi ša Ra jić (ur.). Be o grad: Pro sve ta. 
1981, 261–278.

421



Je li sa ve ta K. Mi lo je vić

ON CEN SOR SHIP IN TRAN SLA TI ONS: 
DO U BLE EN TEN DRE IN SHA KE SPE A RE’S SON NETS 135 AND 136

S u m m a r y

This pa per de als with the su bject of word-play and do u ble en ten dre, spe ci fi cally 
in Ser bian tran sla ti ons of Sha ke spe a re’s Son nets 135 and 136 pu blis hed in the past 70 
years. Le xi cal am bi gu ity, polysemy, and mul ti ple con no ta ti ons are no to ri o usly dif fi cult 
to deal with in tran sla tion. In the ca se of do u ble en ten dre, the me a ning that is ri squé is 
ig no red and/or many in stan ces of do u ble en ten dre are bow dle ri zed, which is to say that 
the ori gi nal  work is mu ti la ted thro ugh the con sci o us or sub con sci o us (self-)cen sor ship 
of the tran sla tor. This pa per sub mits that the po e tic fre e dom of the po et is to be re spec ted. 
Тhe su bject of cen sor ship is ad dres sed ge ne rally, and spe ci fi cally as it has been prac ti ced 
in the Ser bian tran sla ti ons of Sha ke spe a re’s Son nets. Hi story has seen many ap pro pri a-
ti ons of Sha ke spe a re so me ti mes in the mo de of cen sor ship: ban ning or sup pres sing of 
what has been con si de red so ci ally inap pro pri a te and mo rally unac cep ta ble or selfcen
sor ship: me a ning the self-im po sed sub con sci o us dis tor ting and in hi bi ting ac ti vity of the 
tran sla tor him self. Sha ke spe a re’s son nets are brim ful with ma ster ful exam ples of do u ble 
en ten dre: words and ex pres si ons ca pa ble of two in ter pre ta ti ons with one usu ally ri squé, 
ver ging on im pro pri ety, se xu ally pro vo ca ti ve and li kely to at tract con tro versy. The exam-
ples of se xu al puns in the Son nets 135 and 136 are ex tre me: sug ge sti vely ero tic and 
wic ked, so me ti mes pro du cing an un co uth hu mo ro us ef fect. Such exam ples are no to ri o-
usly dif fi cult to han dle in tran sla tion. We ha ve analyzed and com pa red the work of three 
tran sla tors: Ra ič ko vić, An gje li no vić, and Mi lo je vić, pin po in ting in stan ces of self-cen-
sor ship. We ar gue in fa vo ur of the se pa ra tion of li te rary from the li te ral truth, al lo wing 
the wri ter his po e tic li cen se.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град 
jel ce @E U net.rs

422



UDC 811.163.41’374
UDC 51:929 Došenović J. A.

Др На да Н. Сав ко вић

РЕ ЧИ НО ВО СКО ВА НЕ И ДРУ ГЕ  
У РЕЧ НИ КУ ДО ШЕ НО ВИ ЋЕ ВЕ ЧИ СЛЕ НИ ЦЕ 

Чи сле ни ца или на у ка ра чу на (1809), уџ бе ник из арит ме ти ке, 
Јо ва на А. До ше но ви ћа на по след њим стра ни ца ма са др жи реч ник 
но во ско ва них и дру гих ре чи и из ра за, у ко јем је ау тор дао ту ма че ња 
за 103 пој ма. Нај ви ше пој мо ва, 46 об ја снио је и на не мач ком и на 
ита ли јан ском је зи ку, а 16 са мо на ита ли јан ском је зи ку. Осим ова 
два до ми нант на је зич ка узо ра, за 20 ре чи унео је и до дат на об ја-
шње ња са мо на срп ском. Ка да уво ди но ви тер мин об ја шња ва га и 
на ита ли јан ском или не мач ком је зи ку, или ука зу је на по зна ти по јам. 
При ме њу је и ре цеп тор ни стил из ла га ња, тј. пре скрип тов ни мо дус. 
Реч на шки је упо тре бља вао у син таг ми на шим је зи ком, у зна че њу 
срп ски је зик. До ше но вић је пре до чио и зна чај не ста во ве о нео п ход но-
сти ре фор ме срп ског је зи ка: пред ла жио је да на ша азбу ка са др жи 
28 сло ва. 

Кључ не ре чи: но во ско ва не ре чи, ма те ма тич ки и тр го вач ки пој-
мо ви, опре де ље ње за на род ни је зик, је зич ки пу ри зам, раз ми шља ња 
о ре фор ми срп ске азбу ке. 

1. Јо ван А. До ше но вић (1781–1813), пе сник, пре во ди лац и пи сац уџ бе ни-
ка о ра чу ну, об ја вио је у Бу ди му 6/18. апри ла 1809. го ди не књи гу Чи сле ни ца 
или на у ка ра чу на1, не што ра ни је не го сво ју је ди ну зби р ку лир ске по е зи је 
Ли ри че ска пје ни ја. Љу бав пре ма свом ро ду би ла је, ка ко пи ше у пред го во ру, 
глав ни по кре тач да на пи ше је дан од нај ста ри јих уџ бе ни ка из ма те ма ти ке, 
тј. књи гу о ра чу на њу код нас. За след бе ни ке про све ће но сти иде ја па три о ти зма 
је под ра зу ме ва ла жр тво ва ње па три ји це ло куп них соп стве них сна га, од но-
сно де ло ва ње за оп ште до бро, де ло ва ње у ин те ре су за јед ни це. Па три о ти зам 
је за њих би ла још јед на вр ли на ко ја је тре ба ло да се до да основ ним ан тич-
ким вр ли на ма: ju sti tia (прав да), pru den tia (му др ост), tem pe ran tia (уме ре ност) 

1 Чи сле ни ца или на у ка ра чу на: Изясненїями, Пра ви ла ми, Примерƀрами, и На ста
вленїями , по новƀйшем обра зу од ино стра ни Ези ка на Срб ски. 



и for ti tu do (хра брост). До ше но вић се пот пи си вао као по е та што по твр ђу је 
да он по основ ној во ка ци ји ни је био ма те ма ти чар. Но, зна ње сте че но на 
Уни вер зи те ту у Па до ви на ча со ви ма арит ме ти ке ко ри сти ло му је при ли ком 
пи са ња Чи сле ни це. Ан дра Га ври ло вић је чак сма трао да је при род но што је 
пе сник До ше но вић у исто до ба штам пао и збир ку сво јих пе са ма и књи гу 
На у ка ра чу на (1912: 2), јер је то ком сту ди ја на ар ти стич ком фа кул те ту учио 
и арит ме ти ку, као и гра ма ти ку, ре то ри ку, ди ја лек ти ку, астро но ми ју, му зи-
ку и ге о ме три ју. Сви ти пред ме ти чи ни ли су он да обра зов ну це ли ну. Су ро-
ве жи вот не окол но сти на те ра ле су Јо ва на До ше но ви ћа да се ба ви тр го ви ном 
и књи го вод ством, иа ко је имао књи жев не ам би ци је.

На увод ним стра ни ца ма Чи сле ни це, на две не па ги ни ра не стра ни це, 
на ла зи се по све та на сло вље на Го спо ди не!2, по том сле ди Пред сло ви је, од-
но сно увод, стра ни це су па ги ни ра не рим ским бро је ви ма, од VII до XVI. На 
XVI стра ни сто ји са мо на по ме на у ве зи са реч ни ком из ра за ко ји је са ста вио 
и ау то ро во обра зло же ње мо ти ва за пи са ње књи ге. Од XVII до XXVI стра-
не дат је спи сак пре ну ме ра на та, нај ви ше их је би ло, да ка ко, из Тр ста3 у 
ко јем је ау тор жи вео не ко ли ко го ди на, а по том је од XXVII до XXXI стра-
не пред ста вљен са др жај књи ге. Последњe стра ни це књи ге са др же реч ник 
– Ре чи но во ско ва не и дру ге упо тре бље не од ме не у чи сли тел ној на у ки. У 
пред го во ру Чи сле ни це ау тор је на гла сио да му је би ло ску по да штам па 
књи гу у це ли ни, па је од лу чио да је по де ли на два де ла, као и да ће дру ги 
део би ти мно го обим ни ји од овог и от кри ва њен са др жај. Но, дру ги део ни-
ка да ни је био пу бли ко ван. 

2. књигеорачуну. Про фе сор др Ко ста До шен (1954–2017), ма те ма ти чар, 
је дан од по то ма ка Јо ва на А. До ше но ви ћа, ука зао је на зна чај де ла Чи сле ни
це за срп ску кул ту ру (1995: 289‒299). Ра чу ни ца је би ла на ме ње на, пре све га, 
тр гов ци ма. По ја ва да су пр ве штам па не књи ге из ма те ма ти ке пи са не с на-
ме ром да по слу же тр гов ци ма ни је из у зет на, на во ди До шен. До ше но ви ће ва 
Чи сле ни ца ни је нај ста ри ја ра чу ни ца код Ср ба, он и по ми ње у пр вој ре че ни-
ци свог пред го во ра Арит ме ти ку4 Ва си ли ја Да мја но ви ћа из 1765. го ди не, 
ко ја је об ја вље на 1767. у Мле ци ма, од но сно Ве не ци ји и ко ја је, та ко ђе, би ла 
на пи са на с на ме ром да по мог не тр гов ци ма у оба вља њу њи хо ве де лат но сти. 

Да мја но ви ће ва Арит ме ти ка је по де ље на у две це ли не и са др жи 13 
по гла вља, мно го број не при ме ре и об ја шње ња из тр го вач ке прак се. Пр ви 
део са сто ји се од шест по гла вља и по све ћен је пи са њу и из го ва ра њу ци фа ра, 

2 Чи сле ни ца је по све ће на пе штан ском тр гов цу Иг ња ти ју Стан ко ви ћу, ко ји је по мо гао 
да де ло бу де об ја вље но, уз га лант ну на по ме ну да је оно већ дич но, јер је ње му по све ће но.

3 Сход но на ме ни, од око 200 прет плат ни ка ви ше од по ла су би ли тр гов ци (на ве де на 
су име на и за ни ма ња прет плат ни ка; ку пи ли су око 400 при ме ра ка књи ге).

4 Но ваѧ СЕРБ СКАѦ АРИѲМЕ ТИ КА или Про стое на ста вленїе къ Хе са пу – изъ раз
ныхъ книгъ са бра но, новыми при меѣры крат чайшимъ обра зомъ изѧсне но, и къ упо тре бленїю 
сербскїѧ учащїѧсѧ юно сти из да но.
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бро је њу и бро је ви ма, ме ра ма и нов ча ним је ди ни ца ма, као и основ ним ра-
чун ским опе ра ци ја ма и пра ви лу трој ном. У дру гом де лу, ко ји са др жи се дам 
по гла вља, рас пра вља се о пра ви лу трој ном са раз би је ним бро је ви ма, као и о 
обр ну том и дво стру ком пра ви лу трој ном. Да мја но ви ће ва књи га по са др жа ју 
ни је за о ста ја ла за слич ним ра чу ни ца ма на ста лим у пе ри фер ним кра је ви ма 
Ау стриј ског цар ства, док су арит ме ти ке на пи са не у глав ним цен три ма „ипак 
са др жа ва ле по ред еле мен тар них и не ке ви ше са др жа је. Ме то ди ра чу на ња 
се ни су бит но раз ли ко ва ли“ (никоЛић 1995: 262). Но, До ше но вић је сма трао 
да је Арит ме ти ка већ за ста ре ла, да је дан број Ср ба ко ри сти књи ге из ове 
обла сти на стра ним је зи ци ма, те да за то и по сто ји ве ли ка по тре ба да се на-
пи ше је дан „про сто Срб ски уџ бе ник“ из на у ке о ра чу ну. На гла сио је да у 
ме ђу вре ме ну ни је дан Ср бин ни је ни шта об ја вио о овој те ми. Ука зао је на 
не ке од књи га ко је су упо тре бља ва ли срп ски тр гов ци, као и на не ке од оних 
ко је су нај бо ље у овој обла сти, та ко је исто вре ме но на зна чио и ли те ра ту ру 
на ко ју је мо гао да се осло ни при са ста вља њу књи ге. 

Са др жај Чи сле ни це са ста но ви шта ма те ма ти ке је са свим еле мен та ран, 
о че му пи ше и Ко ста До шен (1954–2017). Ма те ри ја је рас по ре ђе на у де вет 
по гла вља, ко ја ау тор на зи ва Сје че ни ја/Сƀчения. У пр вом по гла вљу се раз-
ма тра ју пра ви ла о пи са њу при род них бро је ва, у дру гом и тре ћем о основ ним 
арит ме тич ким опе ра ци ја ма, тј. о са би ра њу, од у зи ма њу, мно же њу и де ље њу 
при род них бро је ва, у че твр том по гла вљу су пред ста вље не основ не опе ра-
ци ја ме са ви ше је ди ни ца (на при мер, 7 ми ну та и 54 се кун де плус 2 ми ну та 
и 6 се кун ди), а у пе том основ не опе ра ци је са раз лом ци ма. Ше сто по гла вље 
је о трој ном пра ви лу, тј. о ра чу ну про пор ци ја, сед мо о пре тва ра њу ме ра за 
ду жи ну и те жи ну, и нoвца, јед них у дру ге. Сед мо по гла вље (од 164. до 227. 
стра не) по све ће но је на бра ја њу и ус по ста вља њу екви ва лен ци је на европ ском 
ни воу ме ра за те жи ну (жи та, теч но сти итд.), ду жи ну, ме ра тка ни на и дра-
го це них ме та ла, раз ли чи тих мо не та и њи хо вог ме ђу од но са итд. Са др жи и 
мно го број на име на гра до ва, зе ма ља, као и струч ну тер ми но ло ги ју из спо ме-
ну тих обла сти, на ита ли јан ском и срп ском је зи ку. При ли ком са ста вља ња овог 
по гла вља До ше но вић је мо гао да се осло ни и на свог не ка да шњег учи те ља 
Бо ла фи ја (Gi u sep pe Vi ta Bo la fio), ко јег по ми ње у уво ду, као и на ње го ву књи-
гу Me to do bre ve e fa ci le per in stru i re la gi o ven tu che si de di ca al com mer cio, 
opu sco lo in te res san te di vi so in due par ti. Зна ње сте че но на ча со ви ма код Бо ла-
фи ја, ко је је узи мао у Тр сту, по мо гло му је и у са ста вља њу осмог и де ве тог 
по гла вља. Осмо је о ве ри жном пра ви лу, тј. ра чу ну са не ко ли ко уза стоп них 
про пор ци ја (ко је се ја вља ју, на при мер, кад се не ка сумa нов ца пре тва ра из 
јед не ва лу те у дру гу, па у тре ћу, итд.), док се у по след њем де ве том по гла вљу 
раз ма тра об ра чу на ва ње про це на та и ка ма та. Те ма ти ка је из ло же на са мно-
го об ја шње ња и при ме ра, ка ко је то та да и би ло уо би ча је но. 

Чи сле ни ца је је дан од штам па них уџ бе ни ка на ко ји се ука зу је да се ко-
ри стио у бе о град ској Ве ли кој шко ли, ко ја је по сто ја ла од 1808. до 1813. го-
ди не, а ко ја је отво ре на за хва љу ју ћи и за у зи ма њу До си те ја Об ра до ви ћа. У 
уста ву Ве ли ке шко ле би ле су про пи са не и књи ге за сва ки раз ред, за I раз ред 
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су то би ле „вто ра част Чи сле ни це До ше но ви ћа,5 Све мир на исто ри ја од Ма-
га ра ше ви ћа, По ли ти че ско зе мље о пи са ни је Ти ро ло во, Ети мо ло ги ја не мач ког 
је зи ка из Ти ро ло ве гра ма ти ке“ (никоЛић 1934: 62). Ве ли ка шко ла ни је би ла 
уни вер зи тет ска уста но ва по да на шњим ме ри ли ма, али она је сте пре те ча 
срп ског ви со ког школ ства. 

Упо знат са До си те је вим про свет ним пла ном за осло бо ђе ну Ср би ју, 
До ше но вић је ре шио да на пи ше књи гу ко ри сну за свој не у ки на род. 

При мио сам се чи сли тел не на у ке, не ток мо, већ и кни го во ди тел ства 
– Buc hhal te rei – из да ти на на шој бе се ди; зна ду ју ћи, да их још не ма мо. 
Ја сам мо гао пак при ми ти се и дру ге на у ке, за ис пол ни ти мо је же ла ни је 
(дошеновић 1809: IX).6 

У пред го во ру Чи сле ни це апе лу је на све ште ни ке да ра де на уз ди за њу 
ра зу ма њи хо вих па ро хи ја на та ко што ће пре во ди ти књи ге с дру гих је зи ка 
о раз ли чи тим те ма ма као што су: 

на ра во у чи тел не на у ке, исто ри је, ге о гра фи је, зе мље дјел ства, ско то вод-
ства, гра ждан ске долж но сти, и дру го [...] Што се до ти че чи сли тел не 
на у ке, ми слим да ви ше не тре ба о ње ној ва жно сти увје ра ва ти. Ни ко се 
не сум ња ко има здра ви ра зум – ве ли Г. Геј нек циј – је ли у оп ште ству 
ну жна Арит ме ти ка. Сва ка чи на долж ност од ње по тре бу има де, ако и 
нај ви ше ку пе че ству ва ља (До ше но вић 1809: XIV, XV). 

При ли ком пи са ња сле дио је при ме ре, ка ко на по ми ње, не ких Ита ли ја-
на, Фран цу за и пра шког про фе со ра Гун ца (Si mon Gunz, 1743–1824)7.

До ше но вић ука зу је и на на о па ку срп ску на ви ку, ис ка за ну ре чи ма: 
„Ја знам, што ће то ме ни“, од но сно на пред ра су ду ко ју не ма ју на ро ди по пут 
Фран цу за или Ита ли ја на и за кљу чу је: „Бед на је вешт пред ра су жде ни је, 
и при стра сти је јер оне људ ма ни кад пра во ми сли ти не да ду! И чрез њи 

5 У уста ву Ве ли ке шко ле по ми ње се дру ги део Чи сле ни це, ко ји ни је био об ја вљен, 
не ја сно је да ли је то пре вид. 

6 „При мио сам се Чи сли тел не На у ке, не ток мо, већ и кни го во ди тел ства – Buc hhal te rei 
– из да ти на на шой бе се ди; зна дуюћи, да их иош не ма мо. Я сам мо гао пак при ми ти се и 
дру ге на у ке, за ис пол ни ти мое же лан ïе; [...] на ра во у чи тел не на у ке, ис то ри ïе, ге о гра фи ïе, 
землѣдѣел ства, ско то вод ства, гра ждан ске долж но сти, и дру го [...] Што се до ти че Чи сли-
тел не На у ке, ми слим да ви ше не тре ба о нѣной ва жно сти увѣра ва ти. Ни ко се не сумня ко 
има здравый ра зум – ве ли Г. Гейнекцïй – ели у обществу нужд на Ар ïтме ти ка. Сва ка чи на 
долж ност од нѣ по тре бу има де, ако и найви ше ку пе че ству валя.“ 

7 Гунц је 1782. го ди не по стао на став ник ма те ма ти ке у jеврејској сред њој шко ли у 
Пра гу, об ја вио је де се так де ла из обла сти ма те ма ти ке од ко јих су не ка има ла и ви ше из да-
ња. Ко пи тар у књи зи Ser bi ca на по ми ње да је Чи сле ни ца са ста вље на по књи зи „Из ре а ли те 
С. Гун ца (бив шег про фе со ра ма те ма ти ке у Љу бља ни)“; но, по гре шио је, Си мон Гунц, до и ста 
Је вре јин ни је пре да вао у Љу бља ни, ту је пре да вао ње гов син Ле о полд ко ји се од ре као сво је 
ве ре. 
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не вје же ство хо ће на си лу да но си име вје же ства!“ (1809: VI II)8. Уо ча ва да је 
нај ве ћа пре пре ка у раз во ју зна ња код Ср ба њи хо ва ду хов на ле њост и за тво-
ре ност, јер су про на шли на чин да не зна ње пред ста вља ју као зна ње. При ме-
тио је да су дру ги на ро ди ко ји ни су скло ни пред ра су да ма окре ну ти ка на у-
ка ма, да се код њих љу бо пи тљи вост по ме ша ла са уку сом. Укус, да ка ко, 
по и ма у ду ху про све ће но сти: као по сти за ње раз ли ко ва ња на осно ву ра зу ма9. 
Ле њост, ону ду хов ну, кри ти ку је и Кант у свом чу ве ном есе ју Од го вор на 
пи та ње: шта је про све ће ност?

Из пред го во ра Чи сле ни це уо ча ва се да је До ше но вић при хва тио иде је 
про све ће но сти, он се и за ла го да се пре во де зна чај не, по уч не књи ге раз ли-
чи те те ма ти ке, а не са мо оне из књи жев но сти. Сма трао је да је вре ме да се 
поч не сву да: и у го ри, и у по љу, и у пу сти њи и на та ла си ма си њег мо ра, да 
се ра ди с ра зу мом (1809: XI). Ис та као је да је од лу чан да пи ше да на шњим 
сло вен ским је зи ком, срп ским, ко ли ко је год знао и умео. За тим је на вео 
при мер да сто ти не хо ће да се пи ше сла вен ски, а ти су ће во ле срп ски, али да 
он сма тра да ће тај про цес би ти бр зо за вр шен (1809: XI II). 

3. дошеновићевиставовиoјеЗику. Је зич ко пи та ње је би ло ва жно за 
До ше но ви ћа, ње го ва схва та ња о пи та њи ма гра фиј ског си сте ма у срп ском 
дру штву ве о ма до бро илу стру је сле де ћа на по ме на у Чи сле ни ци:

При мје ча ни је. На ша пре ко че ти ре де сет на азбу ка па да са сво јим 
пре ме шта њем до то ли ко квин ти ли о на крат. – Ког да по не хо те ли би ми 
по мо ћи ce, и на шу та ко пре на ки ће ну от Гре ка азбу ку на два де сет и осам 
пи смен, при скру жи ти, тог да би свјет ра зум ни ви дио и по хва лио на шу 
опре зност, ко ја нас те жи уда љи ти да ce не ру ши мо сваг да за ту ђом ми-
сли; тог да не би на ше пе чат не књи ге дво гу бу це ну има ле, не го што 
има ду је зи ка ини је; и тог да не би де чи ца мла до рас(т)на10 на ша от њуд 

8 „Бед на е’ вещ Предразсуженiе, и При страст ïе ер оне людма ни кад пра во ми сли-
ти не да ду! И чрез ньи невѣже ство хо ће на сылу да но си име Вѣже ства!“ 

9 О уку су пи ше и До си теј у Со бра ни ју, гла ва XXI, и ка же да кад се ова ве шти на ра-
фи ни ра и до во де до са вр шен ства, до при но си да сва ко мо же да има ја сно схва та ње, уо бра-
зи љу, пред ста ву и раз у ме ва ње о ле пом и ру жном (1825: 260‒281). На во дио је мно го број не 
при ме ре, ис та као је нпр. да је ру жно ћа ка рак те ра мно го го ра не го те ле сна ру жно ћа. На гла-
сио је да ви сок али ла ко ра зу мљив раз го вор усла жда ва и при до би ја ср ца слу ша ла ца, док 
на ду ве ни и за мр ше ни дис курс ни је уго дан као ни ка ква на ду ва на мр тва тру пи на. Пре до чио 
је да су ле пе умет но сти оне ко је из и ску ју ви ше ошто ру мља и „не жа ли тру да“ (Ibid: 264), 
као и да се до бар укус и ужи ва ње у пи са ним де ли ма по сти же ако је је зик на ко јем је де ло 
са ста вље но до бро ра зу мљив, од но сно да се мо ра овла да ти до бро је зи ком у свим ње го вим 
ни јан са ма. Упо зо ра вао је да не ма ре чи ко ја не би би ла бла го по треб на, као и да је сва ка реч 
ле па са мо на ме сту ко је јој при лич ни, а да они ко ји ово не осе ћа ју још ни су оства ри ли укус 
(Ibid: 269). Ову ми сао До ше но вић је па ра фра зи рао у Чи сле ни ци ука зу ју ћи на је зик и стил 
ко јим је пре ве де на књи га Но ви Плу тарх (1809: XI II, XIV). 

10 Уме сто сло же ни це мла до раст на, ко ју је упо тре био До ше но вић, дат је об лик мла-
до ра сна, јер је у Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ за бе ле же но 
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гла во бо љу тр пи ли док чи та ти ce на у че. Два де сет и осам пи сме на, до-
вољ но би за нас би ло, да нич то мен ше и он да мо гли би с на шим је зи ком 
и из го ва ра њем ди чи ти ce тор же ству ју ћи над дру ги ма, с тим као и сваг да 
(дошеновић 1809: 11).

Уви ђао је До ше но вић да је нео п ход но из вр ши ти ре фор му пи сма, да 
ни је са мо до вољ но опре де ље ње да се пи ше на на род ном је зи ку, не го да се 
мо ра на ша азбу ка све сти на при хва тљив обим, он пред ла же да је до вољ но 
да то бу де на 28 сло ва. Ово је нај ра ди кал ни је ис ка зан став у ве зи са из ме на ма 
на шег пи сма пре Са ве Мр ка ља. С та квом ра ци о на ли за ци јом азбу ке, сма трао 
је До ше но вић не са мо да би смо мо гли да се по но си мо, не го би и на ше књи ге 
ду пло ма ње ко шта ле, а ни де цу не би гла ва бо ле ла ка да уче да чи та ју. Са ва 
Mркаљ, ко ји га је по зна вао, на вео је да је Па вле Со ла рић ути цао на До ше-
но ви ћа у по гле ду је зи ка и пра во пи са, да се До ше но вић де кла ра тив но, по пут 
Со ла ри ћа, и опре де лио да за Ср бе тре ба пи са ти срп ски (Ивић 1996а: 151). 
Со ла рић је на гла ша вао да се пи ше она ко ка ко се го во ри, тј. на на род ном 
је зи ку11. Ука зао је и на по тре бу да се ства ра тер ми но ло ги ја и на срп ском 
је зи ку12. Нај ми ли ји До си те јев уче ник Со ла рић био је До ше но ви ћев зе мљак, 
до бар друг и при ја тељ, ко ји је мо гао да има ути ца ја и на ње го во опре де ље-
ње да са ста ви реч ник но во ско ва них и дру гих ре чи.13 

До ше но ви ћев од нос пре ма је зич ким пи та њи ма илу стру је и ње гов осврт 
и на стил књи ге Но ви Плу тарх. Уо ча ва да је стил срп ски, да су ре чи „од тач-
ке до тач ке“, тј. у ре че ни ци склад но по ве за не, као и да пре во ди лац не ста вља 
гла гол на крај ре че ни це не го где тре ба. У ве зи са упо тре бом пој ма гла гол, 
он у фу сно ти ука зу је да мно ги још „тре сну“ гла гол на кра ју ре че ни це; да се 
др же уку са древ них Ри мља на у сти лу и оби ча ја Не ма ца из про шлих ве ко ва, 
и да да ље не раз ми шља ју. Но, му дре на ци је, Ен гле зи, Фран цу зи, Ита ли ја ни 
не са мо да су то из о ста ви ле, не го су из ба ци ле и ду ге ре че ни це, пи шу крат-
ким ре че ни ца ма што мо гу раз го вет ни је, че сто за кљу чу ју ре чи тач ка ма. На-
гла сио је да су чак и Кан та, „по хва ље ног љу бо му дра ца“, кри ти ко ва ли баш 

са мо на при ме ри ма из Ли ке да је из вор но зна че ње ре чи мла до раст: мла ди ца ко ја из ра сте 
то ком про ле ћа. За хва љу јем се проф. др Ду ша ну Ива ни ћу и доц. др Иси до ри Бје ла ко вић на 
по мо ћи у ве зи са раз ре ше њем ди ле ме око об ли ка тран скрип ци је.   

11 „Ми смо би ли Славяни, али смо да насъ еданъ путъ Сла ве но – Сер би. Ова речъ ка же, 
ка ко да насъ пи са ти над ле жи, си речъ ка ко що се го во ри“ (соЛарић 1804: 9). За на че ло: пи ши 
као што го во риш де кле ра тив но су се за ла га ли у сво јим ре фор ма ма је зи ка Са ва Мр каљ и 
Вук Ка ра џић.

12 „[...] за но во при о бре тен на понятїя но ве серб ске, а за што не? до ма при пло ди ти ре чи; 
съ ту ћи ма се до крайнѣ ну жде не лоп та ти“ (соЛарић 1804: 9, 10).

13 Со ла рић је за две књи ге, ко је је пре вео и об ја вио, та ко ђе, 1809. го ди не Улог ума 
че ло вје че ско га у ма ле ну Кар ла фон Екар тсха у зе на и Сверх вос пи та ни ја к че ло вје ко љу би ју 
Пе те ра Ви ло ма, са ста вио реч ник у ко јем је об ја снио не по зна те ре чи и пој мо ве. Ни ко ла Ан-
дрић по ме ну те реч ни ке ка рак те ри ше као „пр ве фи ло ло шке по ри ве Со ла ри ће ве је зи ко слов не 
ду ше.“
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због ње го вих пре ду гач ких и за пле те них ре че ни ца (1809: XIV).14 До ше но вић 
се за ла же да се и у жи во ту сле де до бри при ме ри, ра зум ни љу ди, јер ће се у 
су прот ном ићи уна траг, од но сно не ће би ти на пре до ва ња за наш на род.

Про цес фор ми ра ња тер ми но ло ги је код нас био је сти хиј ски, спон тан 
и по сте пен (ивић 1986: 195); и био је, да ка ко, ин ди ви ду ал ног ка рак те ра, 
за то су, мо жда, ове осо бе но сти и ути ца ле да он ни је си сте мат ски ис тра жен. 
Пре суд ну уло гу има ли су зна чај ни по је дин ци по пут До ше но ви ћа, ко ји је 
ис по ља вао из ра зи ти пу ри зам по твр ђен у ње го вом од но су пре ма ин тер на ци-
о на ли зми ма; тру дио се, сход но свом про кла мо ва ном опре де ље њу да пи ше 
на на род ном је зи ку, да ода бе ре за пред ста вље ну те ма ти ку, пре све га, аде-
кват не тер ми не на на род ном је зи ку. Је дан од об ли ка ис ка зи ва ња па три от ске 
ло јал но сти би ла је и упо тре ба на род ног је зи ка: ре ша ва ње је зич ког пи та ња, 
тј. ре фор ма је зи ка би ла је јед на од до ми нант них те ма о ко ји ма се рас пра-
вља ло у XVI II ве ку. Ње гов пу ри зам се огле дао нпр. и у из бо ру тер ми на15 
при до ко ји је пред ло жио за про це нат, без ди мен зи о ну ве ли чи ну ко ја озна ча ва 
сто ти део це ли не. Из об ја шње ња зна че ња тер ми на при до, уо ча ва се да се 
од лу чио за ову реч има ју ћи у ви ду ста ро сло вен ску реч придъ, ко ја је упо тре-
бља ва на за озна ча ва ње до би ти. До ше но вић се, та ко ђе, опре де лио за ре цеп-
тор ни стил из ла га ња, тј. пре скрип тов ни мо дус, јер нпр. су ге ри ше и ко ли ки 
при до би тре ба ло узи ма ти, да ни је до зво ље но да он бу де ве ћи од 15%, да не 
би тре ба ло узи ма ти су ви ше, ни ти ва ра ти: 

„При до што купeц је дан од дру го га мо же узе ти свр ху ове или оне 
ве шти, ку пље, и пр. ни је огра ни че но, али тре ба да се узи мље по пра ви-
ци узајм но, и ду шев но, то јест, до зво ље но је ко рист, или ти до би так свој 
на сто ја ти и узе ти, но не пре ва ром, и не пре ко ви ше за хва ћа ти. 

У ру ко дјел ња ми – фа бри ка ми – у ве ле ку пле и шта ми – Ne go zi – Han-
dlun gen – јест уре жде на цје на, ко ја по опстојателcтвам до 12 до 15 на о–о . 
При да до пу шта узи ма ти свер ху те, или оне ку пље, ру ко дјел ства и пр.“ 
(1809a: 304).16

14 „Као што многї иош чи не, и за нѣко укра шенїе Перiода др же, кад им г л а г о л  тре-
сне чак на кон цу. Ние дру го, развѣ ухва те се древ них Римляна ву ку са у шти лу су – по 
обычаю Нѣма ца про ша сти вѣко ва – а далѣ не раз ма траю. Оба че му дре Нацїе Ен гле зи, Фран-
цу зи, Италїани, не са мо то из о ста ви ше, но и ду гач ке Перїоде са свим – кромѣ гди е ну жно 
– из ба ци ли су, пак крат ки ма пи шу строч ка ми ко ли ко год мо же се раз го ветнїе заключуюћи 
че сто точ ком Слов ца. К а н т а, по хвалѣно г Любо му дре ца, и у то ме крїти зи ра ли су, за пре-
ду гач ке и за пле те не Перїоде нѣго ве“.

15 Тер мин је реч ко ја је ве за на за од ре ђе ну сфе ру упо тре бе, то је струч ни на зив ко јим 
се озна ча ва од ре ђен на уч ни, тех нич ки, умет нич ки и сл. по јам. Ве ли мир Ми хај ло вић на во-
ди да је ла тин ског по ре кла и да је пр ви пут упо тре био Јо ван Ра јић у дру гој књи зи сво је 
Исто ри је 1794. го ди не.

16 „При до што купeц едан од дру го га мо же узе ти свер ху ове или оне вещи, куплѣ, и 
пр. ние огра ни че но, али тре ба да се узимлѣ по пра ви ци взаймно, и ду шев но, си ест, до зво ле но 
е ко рист, или ти добытак свой на стояти  и узе ти, но не пре ва ром, и не пре ко виш за хва ћа ти. 
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Ода бра ни при мер ука зу је на ње го во на сто ја ње да у тек сту об ја сни тер-
мин ко ји пред ла же или уво ди као но ви ну: нпр. за фа бри ке пред ла же реч 
ру ко дјел ње, а на кон сло же ни це ве ле ку пле и ште сле де об ја шње ња и на ита-
ли јан ском – ne go zi и на не мач ком – han dlung. 

4. НовосковаНеидругеречи. За срп ску кул ту ру и исто ри ју је зи ка из у-
зет но је за ни мљив и реч ник на кра ју књи ге на сло вљен – Ре чи но во ско ва не 
и дру ге упо тре бље не од ме не у чи сли тел ној на у ки17. До ше но вић је за вр шио 
увод Чи сле ни це на по ме ном у ко јој мо ли чи та о це да пре не го што за ђу у чи-
та ње књи ге раз гле да ју реч ник у ко јем су не ки из ра зи (ре че ни ја/ре ченїя) 
об ја шње ни, ко је је он за ову при ли ку ско вао, као и дру ги ко је је „ра зно 
упо тре бља вао“. Да се не би без по тре бе упо тре бља ва ле стра не ре чи, он је 
у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма при ље жно про на шао, сло жио и из ре као 
на срп ском мно га пра ви ла и оста ло. Био је све стан, па је и на по ме нуо да се 
мно ги ма не ке ње го ве ре чи не ће сви де ти, јер сва ки чо век има на кло ност да 
по пра вља дру гог, па је за то за мо лио да му их сва ко ко зна бо ље сло жи ти 
или про на ћи ре чи и по ша ље, а он ће им за хва ли ти. У До ше но ви ће во вре ме, 
у пе ри о ду пред стан да рд ног раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка, лек сич ки 
фонд се бо га тио на три основ на на чи на: по зајм љи ва њем ре чи из дру гих 
је зи ка, по ср бља ва њем стра них ре чи и твор бом, тј. кре и ра њем но вих ре чи 
тзв. ко ва ни ца осла ња њем на на ше из во ре, да кле без ути ца ја стра них је зи ка. 
Про цес по ср бља ва ња је, ка ко на во ди Ми хај ло вић, мо гао да се из вр ши на 
че ти ри на чи на: да се узме ста ро сло вен ска или ру ска реч, за тим да се до-
слов но пре ве де реч са стра ног је зи ка, тј. да се кал ки ра, као и да се на пра ви 
хи брид на сло же ни ца у ду ху срп ског је зи ка и, по след ње, да пи сац или пре-
во ди лац сам ство ри но ву реч (1982: 649). Код До ше но ви ћа су за сту пље на 
сва че ти ри на чи на – пр ви: чер вон ци, дру ги: глав ни ца од ита ли јан ске ре чи 
ca pi ta le, тре ћи: ру ко дјел ња за фа бри ке и че твр ти: за теж је.

Ода би ра ње ре чи чи сле ни ца за на слов ње го вог де ла, та ко ђе, по твр ђу је 
да се До ше но вић опре де лио за пу ри стич ки при ступ: ни је пре у зео тер мин 
арит ме ти ка грч ког по ре кла, ко ји је упо тре био Да мја но вић, ни ти чи сле ни је, 
ко ји је 1805. го ди не упо тре био Јо а ким Ву јић, не го је кре и рао но ву из ве де-
ни цу. Као при мер за по сту пак из во ђе ња нео ло ги зма чи сле ни ца мо гла је да 
му по слу жи и реч бу кви ца, ко ју је упо тре био и До си теј Об ра до вић, а чи је 
пр ве упо тре бе за озна ча ва ње ал фа бе ту ма да ти ра ју још од XII ве ка. Твор бе-
ни мо дел, до ду ше, ни је исти јер је бу кви ца из ве де на од име нич ке осно ве, а 
чи сле ни ца од осно ве трп ног при де ва. До ше но вић се од лу чио за реч чи сло, 
ко ју је ко ри стио и Све ти Са ва, тач ни је да ко рен ре чи на до гра ди од го ва ра-
ју ћим су фик си ма и до би је нов тер мин за на у ку о ра чу ну.

У ру кодѣлн ями  – фа бри ка ми – у ве ле ку плейщам и – Ne go zi – Han dlun gen – ест уре жде-
на цѣна, коя по об стоятелcтвам до 12 до 15 на о–о . При да до пу шта узи ма ти свер ху те, или 
оне куплѣ, ру кодѣлства и пр.“

17 Ре чи но во ско ва не, и дру ге упо требляеме  од ме не у Чи сли тел ной На у ки.



Пи та ње ко је се на ме ће је: да ли се и у ко јој ме ри До ше но вић осла њао 
на тер ми но ло ги ју свог прет ход ни ка Ва си ли ја Да мја но ви ћа (1735–1792) и 
ње го ву књи гу Арит ме ти ка ко ја са др жи мно га об ја шње ња за пра ви ла и 
по став ке про бле ма у ве зи с тр го ви ном: ку по ви ном, про да јом, це на ма, ро бом, 
це на ма ра да итд.18 Да мја но вић је пи сао „нај ве ћим де лом на срп ском на род-
ном је зи ку с об ли ци ма ко ји се ма ло раз ли ку ју од об ли ка у са вре ме ном 
књи жев ном је зи ку. Али, и по ред по ме ну тих об ли ка Арит ме ти ка са др жи и 
цр те ко јих не ма у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, а ко је су ти пич не за вој во-
ђан ске го во ре у це ли ни или са мо њи хов део“ (Хе ри ти 1999: 42, 43). Из ме ђу 
Да мја но ви ће ве Арит ме ти ке и До ше но ви ће ве Чи сле ни це уо ча ва се и слич-
на тер ми но ло ги ја у ве зи с основ ним ра чун ским опе ра ци ја ма: за са би ра ње: 
адицїа; со би ранье; ви ше (В. Д.) / со бранїе, адицїя (Ј. Д.); за од у зи ма ње: су брак-
цїа; из вавѣен ье; меньше (В. Д.) / одятїе или отятїе; суб тракцїа (Ј. Д.); за мно
же ње: мул ти пликѧцїа; умно жа ванье (В. Д.) / умно женїе; мул ти пли ка цîа (Ј. 
Д.); за де ље ње: ди визїа; рас по ла ганье (В. Д.) / раз деѣлен їе; ди ви зîа (Ј. Д.); 
де ли лац: ди ви зоръ; раздѣли телъ (В. Д.) / дѣли тел (Ј. Д.); име ни лац: на зи ва-
телъ (В. Д.) / на зи ва тел (Ј. Д.). У реч ник су још увр ште ни и пој мо ви ко ји су 
са став ни де ло ви основ них ма те ма тич ких опе ра ци ја као: бро јац/бро яц за 
бро ји лац (бройцъ: В. Д.) и на зи ва тел за име ни лац (на зи ва телъ: В. Д. ), за тим 
све оп шти / все общïй на зи ва тел; до расл за про из вод, као и мно жи мец за 
мно же ник и мно жи тел за мно жи лац, то би по да на шњој тер ми но ло ги ји 
би ли чи ни о ци у мно же њу; дје ли мец/дƀлимец за де ље ник и ко ли чест за ко-
лич ник (квцóїентъ: В. Д.) у де ље њу, а ту су до да вец за ума ње ник, оста ток 
за раз ли ку и узи ма лец за ума њи лац у од у зи ма њу, за тим ред ци/редцы за са-
бир ке, раз би је ни ја/раз би енїя и сит неж за раз ло мак (разбїени ра камъ: В. Д.).

До ше но вић је пред ност да вао на шем на род ном је зи ку, за то је тер ми не 
ко је уво ди пре во дио на срп ски: нпр. пра ви ло трој но Да мја но вић је на звао 
ре гу ла де три, а До ше но вић пра ви ло тройчно / тро јич но, он је пре вео до-
слов но с ита ли јан ског, тј. кал ки рао је син таг му: Re go la del Tre, ко ја по ти че 
из ла тин ског. Број на зи ва чи сло а ци фру чер та, у ве зи с овим увр стио је и 
тер ми не: ве за ње / везанƀ чи сла – од нос из ме ђу два име но ва на бро ја (1809: 
57); дво чер тје / две чер те – дво ци френ број; зна ме на тел не чер те – ци фре 
ко је има ју не ко зна че ње, тј. ци фре од је дан до де вет (1809: 8). Од из ра за за 
ма те ма тич ке опе ра ци је од лу чио се за: ве ри га19 уме сто ве ри жно пра ви ло, 
али ука зу је и на ве ри жно пра ви ло, као и мно гоч ле нов но, ве ри жно пра ви ло.

До ше но вић је на вео и об ја снио зна че ње 103 ре чи. За нај ви ше пој мо ва, 
чак 46 дао је ту ма че ње и на не мач ком и на ита ли јан ском је зи ку, а за 16 ре чи 
је имао обајш ње ња са мо на ита ли јан ском. Осим ова два до ми нант на је зич ка 

18 О овој те ми пи са ле су Иси до ра Бје ла ко вић и Сла ђа на Кне же вић у ра ду Тер ми но ло
ги ја из обла сти арит ме ти ке у јед ном пре пи су де ла Но вая серб ская арїтме ти ка Ва си ли ја 
Да мја но ви ћа из 1790. го ди не.

19 Ми кло шић бе ле жи да је то нсл. еви ден ти ра на у XIV ве ку, а у Реч ни ку ЈА ЗУ се ука-
зу је на од нос ве ри га (сл.) пре ма ве ру га (стсл.).
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узо ра, До ше но вић је два де сет ре чи још до дат но об ја снио пој мо ви ма на срп-
ском је зи ку. Нај ви ше ре чи је, да ка ко, из обла сти ма те ма ти ке или из тр го ви-
не у ве зи са про то ком ро бе и нов ца. Увр стио је шест ре чи ко је озна ча ва ју 
ро бу ко ја је пред мет тр го ви не: ба кар (тур.), елеј (грч.), ориз (грч.), сук но20, 
чи вит (тур.) и чип ка21. 

У реч ни ку су за бе ле же не и ре чи ко је озна ча ва ју раз ли чи та за ни ма ња 
а ко је под ра зу ме ва ју или сла ве ни зме или лек се ме до ма ћег по ре кла, по не кад 
ве ли ке ста ри не: воз чик/во зац/ко чияш (за оно га ко во зи, од возъ из XIV ве ка), 
ку пи тел/ку пац (стсл. купьцъ), мје не жник/мƀнежник (рад ник у ме њач ни ци), 
на мјест ник /намƀстник (онај ко ји узи ма ка ма ту), на стој ник/на стойни к 
(от прав ник ро бе у тр го ви ни; реч је на ве де на у XV ве ку, али не у зна че њу 
ко је пред ла же До ше но вић), по вјер ник/повƀрник, од но сно зај мо да вец/займо
да вец за кре ди то ра, по ри ца тел (кри ти чар), по сле ник (онај ко ји по слу је тј. 
ра ди: рад ник; од посълъ XI I I –XIV век), про да тел (XI II век), сло же ни ца 
чи сло у чи те ли, као и њен си но ним арит ме ти ци за учи те ље ра чу на, од но сно 
арит ме ти ке. 

По зна то је да су Ста ри Сло ве ни има ли свој си стем за пи си ва ња бро је ва 
до 1.000, но за пи си ва ли су и ве ће бро је ве, ко ри сте ћи ори ги нал не озна ке. 
Ве ли ки бро је ви су има ли и сво је на зи ве: тма – де се ти не хи ља да; ле ги о ни 
– сто ти не хи ља да и ле о дри – ми ли о ни. До ше но вић је узео реч тма и пред-
ло жио је да се упо тре бља ва за озна ча ва ње бро ја ми ли он. У реч ник је увр стио 
и ме ре по пут: сто па (0,324 м; стсл.), све жањ (стсл.), ко мад (грч.), као и две 
на ше ста ре сред њо ве ков не ме ре за ду жи ну – се жањ (ме ра ко ја од го ва ра раз-
ма ку ра ши ре них ру ку, тј. хва ту) и ла кат (ме ра за ду жи ну од око 70–77 см). 

У реч ни ку је на вео да реч на шки упо тре бља ва уме сто син таг ме на шим 
је зи ком или уме сто срп ски (је зик). У овом зна че њу лек се му је ко ри стио и 
Вук Ка ра џић. По ма ло нео че ки ва но, на из глед ван кон тек ста, ту су се на шле 
и ре чи ко је ни су из обла сти ма те ма ти ке и тр го ви не, не го при па да ју оп штем 
лек сич ком фон ду. У пи та њу су нај че шће лек се ме до ма ћег, ве о ма че сто пра-
сло вен ског по ре кла: док, не у ред но, пи та ње, твр ди ња, хре бет, лек се ме но-
ви јег да ту ма спра ма (пред лог у упо тре би од XVI II ве ка по стао од прам, 
пра ма), ла ти ни зам: ли ни ја, сла ве ни зам: при клад ру ског по ре кла, као и њен 
си но ним при мјер/примƀер, ори јен та ли зам: тек (пер.) као и те мел22 за озна-
ча ва ње осно ве, тј. те ме ља за ко ју Скок на во ди да је бал кан ски тур ци зам 
грч ког по ре кла или „чист бал кан ски гре ци зам“.

20 Реч ни ку ЈА ЗУ се ка же да је реч сук но за сту пље на у свим сло вен ским је зи ци ма; Вук 
Ка ра џић на во ди да је ру ског по ре кла.

21 Углав ном се на во ди да је реч не ја сног по ре кла, нај че шће ма ђар ског, a Ве ли мир 
Ми хај ло вић ука зу је и на сло вен ску осно ву čip-, čup-.

22 Од осам реч (дје ли тел, до расл, ку пи тел, мно жи тел, на зи ва тел, по ри ца тел, про да тел, 
те мел) ко је се за вр ша ва ју на со нант л, тј. де вет ре чи, јер би и реч чи сло у чи те ли да ју је До-
ше но вић на вео у јед ни ни би ла на пи са на на исти на чин, све су без је ро ва на кра ју и за то смо 
их оста ви ли у из вор ном об ли ку. 
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По ред пој мо ва ко ји се од но се на ма те ма тич ке опе ра ци је нај ви ше је 
тер ми на ко ји се, да ка ко, од но се на тр го ви ну, да кле на ро бу и про ток нов ца. 
Осим ре чи но вац у срп ском је зи ку од мо не тар них тер ми на го то во да и не ма 
ре чи на шег по ре кла (Ивић 1996: 44).23 Нај ста ри је по ми ња ње тер ми на но вац 
је из XVI ве ка, да би у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка упо тре ба ре чи по ста ла 
уо би ча је на.24 За то је не ке тер ми не До ше но вић и пре во дио са ита ли јан ског, 
као по ме ну то тро јич но пра ви ло, или: спо ред ни (спо редный) ра чун / ра чун 
спо редный (= Con to Cor ren te), пја то рич но (пято рич но) пра ви ло (= Re go la 
Cin que), про ла зак нов ца (= Cor so del le Мonete), нов ци во о бра же ми / новцы 
во о бра жа емыи (= mo ne ta fin ta), зве че ћи нов ци (= mo ne ta re a le)25. Реч чер-
вон ци пре у зео из ру ског је зи ка, ма да је она пољ ског по ре кла (czer wony zloty), 
а об ја снио је пој мо ви ма du ka ten на не мач ком и zec hi ni (= ду кат; це кин) нa 
ита ли јан ском је зи ку. Ка да год је мо гао он се осла њао на сло вен ску лек си ку, 
да ка ко, нај ви ше је по се зао за фор ма ма ве ли ке ста ри не че сто пра сло вен ског 
по ре кла. Не ка да је сле дио здрав ра зум: за тер мин чи сто (стсл.) пред ла же из-
раз net to, реч од би так (стсл.) за ra bat, по јам ли хва (стсл.) за in te res se (= ка ма та) 
и за до би так (стсл.) gu a dag no (= за ра да). Про да тел је про да вац, по вјер ник 
(повѣрник) је кре ди тор, а ме њач (= сambista) је мје не жник (мѣне жник), a 
сambio, тј. ме ња ње нов ца је мје неж (мѣнеж). Kупац је ку пи тел, а ку пле и ште 
(ку плейще) је ne go zio, од но сно про дав ни ца, док је за фа бри ке пред ло жио 
тер мин или ру ко дјел ња (ру кодѣлн ѣ). Још је у Хи лан дар ском ти пи ку за бе-
ле же на сло же ни ца ру кодȇла ни, а 1805. го ди не и нпр. ру ко де лац (ру кодѣле-
ць). За ажи ју, бан кар ски тер мин пре у зет из ита ли јан ског, пред ла же реч из 
дал ма тин ског го во ра – ве ћак.

Ње го ва по је ди на ту ма че ња су за ни мљи ва: за ваг ну ти на по ми ње да 
до ла зи од ва же ња (ва женя), од но сно ме ре ња на ва ги (ва женѣ). На вео је да 
је реч елеј (елей) из грч ког је зи ка, а да је зеј тин тур ског по ре кла, као и да у 
Дал ма ци ји др во од ко јег се до би ја зеј тин зо ву ма сли на, док не ки упо тре-
бља ва ју и реч уље узи ма ју ћи за узор ита ли јан ску реч oglio. У књи зи има и 
дру гих ре чи грч ког по ре кла, нпр. ка ма та, ко мад и, на рав но, арит ме ти ка. Ука-
зао је и на реч чи вит, ко ја је тур ског по ре кла и ко ја озна ча ва мо дру, ин ди го 
бо ју; До ше но вић је по ја снио: „In di co; она зе мља с’ чим се пла вет ни“ (in di co 

23 У сред њо ве ков ној Ср би ји „Oбласти у ко ји ма су до ми ни ра ле ре чи до ма ћег по ре кла 
и оне у ко ји ма су пре о вла ђи ва ле по зајм ље ни це би ле су ја сно раз гра ни че не. [...] У при вред-
ном до ме ну би ло је, осим грч ких ре чи, и до ста ро ман ских, на ро чи то ме ђу на зи ви ма ме ра 
и мо не тар них је ди ни ца. Из ра зит је и кон траст из ме ђу тр го ви не, чи ји је ин тер на ци о нал ни 
ка рак тер ви дљив и у тер ми но ло ги ји, и по љо при вре де, у ко јој осим до ма ћих го то во и ни је 
би ло дру гих ре чи“.

24 Ја сна Вла јић-По по вић је ука за ла на не пре ци зност оп ште при хва ће ног ту ма че ња 
име ни це но вац као из ве де ни це при де ва нов: на мо ди фи ка ци ју основ ног Ми кло ши ће вог 
(Franz von Mi klo sich) ве зи ва ња за при дев нов, али и на Фран ко во (Ot to Franck) из во ђе ње ове 
ре чи од то по ни ма Но во Бр до, као је ди ног од сту па ња од та квог ста ва, што, као јед ну од 
мо гућ но сти, пре у зи ма са мо Пе тар Скок (2010: 164).

25 Тер ми ни има ју ла тин ско по ре кло.
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je ар ха ич ни об лик ита ли јан ске ре чи in da co). То што се ова реч на шла у реч-
ни ку са мо по твр ђу је да је био упо знат да је у Евро пи у XVI II ве ку до шло до 
из у зет ног по ве ћа ња уво за си ро ви не за ову бо ју. До ше но вић је тур ску реч чи вит, 
ко ја је ве ро ват но би ла одо ма ће на у на ро ду, об ја снио ита ли јан ском реч ју. 
Не ко ли ко пу та је ука зао и на пој мо ве из тур ског је зи ка, по ред на ве де не ног 
зеј тин, и оне ко ји су се одо ма ћи ли код нас као што су ре чи: пар че, ра кам, 
или пи ри нач; До ше но вић на во ди да је реч ки ри ја, та ко ђе, тур ског по ре кла 
иа ко је она из грч ког је зи ка. У реч ни ку су из ла тин ског26 је зи ка увр ште не 
ре чи: ба чва и ра чун. Реч за теж је (за тежѣ) про ту ма чио је та ко што је на вео 
зна че ње на ита ли јан ском tar ra и „ма жар ском“ је зи ку ра а даш (тј. ра даш), а 
за реч при би так (прибытак) на пи сао је да је исто као и ру ска реч прибылъ. 

По ја ва и ис тра жи ва ње но вих ре чи у је зи ку је ве о ма ком плек сно пи та ње, 
ка ко са ме то до ло шке, та ко и са те о риј ске стра не. Сам тер мин но ва реч ни је 
до вољ но ја сно де фи ни сан. Оп ште за до во ља ва ју ћа де фи ни ци ја нео ло ги за ма 
не по сто ји, на ро чи то ка да се од ре ђу ју ме ха ни зми на стан ка но вих ре чи. Ив 
Кларк (Eve Clark) је ука зи ва ла да нео ло ги зми на ста ју из ко му ни ка ци о них 
по тре ба да се у реч ни ку го вор ни ка ис пу ни лек сич ка пра зни на, би ло тре-
нут на би ло стал на27.

Мо гао је До ше но вић да се угле да и на реч ник илир ског, ита ли јан ског 
и не мач ко га је зи ка Јо си па Вол ти ћа (Jo sip Vol tig gi, 1750–1825) из 1803. го ди не, 
ко ји је об ја вљен у Бе чу у Курц бе ко вој штам па ри ји.28 Че твр ти на ре чи из ње-
го вог реч ни ка на ла зи се и код Вол ти ћа. За реч ба кар До ше но вић је на пи сао 
да је то мјед као и Вол тић, ко ји je на вео уз обра зло же ње – mjed још и: – ra me 
– kup fer, а за реч чи сто До ше но вић је на пи сао да је то Net to и Rein, а Вол тић: 
– net to, pu ra, po li to – rein, sa u ber. Пој мо ви ко ји се на ла зе и код До ше но ви ћа 
и код Вол ти ћа ни су увек на исти на чин об ја шње ни, очи глед но је да је До ше-
но вић на сто јао да да је ту ма че ња ко ја су са мо у ве зи са те ма ти ком ње го ве 
књи ге, рет ко је из ла зио из уских струч них окви ра. Не ка да је он био по дроб-
ни ји нпр. по ред ита ли јан ске и не мач ке ре чи за грч ку реч ко мад на вео је и 
тур ску реч пар че. На вео је та ко: те рет, бре ме, те жи на, док је код Вол ти ћа 
за бе ле жен са мо из раз te xi na (та ко га он пи ше) и да је то pe san tez za, од но сно 
schwe re. Вол тић је не ка да по ну дио ви ше ту ма че ња не го До ше но вић.29

До ше но вић је склон тзв. кул тур ном по зајм љи ва њу ре чи, што под ра зу-
ме ва по зајм љи ва ње ре чи из дру гих је зи ка у ци љу име но ва ња но вих пој мо ва, 

26 У об ја шње њи ма ви ше тер ми на ко је је До ше но вић узео из ла тин ског је зи ка.
27 Кларк тре нут ном пра зни ном де фи ни ше си ту а ци ју ко ја на ста је ка да онај ко ји го во-

ри не мо же да се се ти не ке ре чи ко ја ина че по сто ји у лек си ци да тог је зи ка ко јим го во ри, док 
стал на пра зни на под ра зу ме ва си ту а ци ју ка да за да ти по јам не по сто ји од го ва ра ју ћа реч у 
да том је зи ку (1981: 2). 

28 Jo sa Vol tig gi, Ric so slov nik Vo ca bu la rio – Wo r ter buch il lir csko ga, ita li an sko ga i ni mac
sko ga je zi ka: s’ jed nom prid po sta vlje nom gram ma ti kom il li pi smen stvom.

29 У при ло гу овом ра ду пред ста вљен је До ше но ви ћев реч ник, сло вом V обе ле же не су 
оне ре чи ко је се на ла зе и код Вол ти ћа, а озна ка V* озна ча ва да је реч про ту ма че на исто вет но. 
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пред ме та и иде ја. Блум филд30 сма тра да је кул тур но по зајм љи ва ње у ве ћој 
или ма њој ме ри дво сме ран про цес осим у слу ча ју ка да је дан на род мо же 
ви ше да ти не го дру ги; основ ни пред у слов за лек сич ко по зајм љи ва ње је по-
сто ја ње кон так та из ме ђу два је зи ка (пре ма Fi li po vić 1986: 29). Ме ђу тим, у 
овом слу ча ју ра ди се о по је дин цу ко ји је ус по ста вио кон такт из ме ђу два 
је зи ка и ко ји је по зај мио и ода брао од ре ђе ну лек си ку, осим то га он је ода-
брао и на чин на ко ји је по зајм ље ну лек си ку адап ти рао: тер ми ни из стра них 
је зи ка су или пре ве де ни на срп ски, или је за њих на шао не ку до ма ћу лек се-
му пра сло вен ског по ре кла, или је ско вао не ку но ву реч. Као и при ли ком 
пре во ђе ња по е зи је До ше но вић се и у ве зи са упо тре бом но вих тер ми на 
при ла го дио на шем чо ве ку и ње го вој лек си ци. До бро по зна ва ње ита ли јан-
ског је зи ка омо гу ћи ло му је да успе шно пре во ди ита ли јан ске ре чи на срп ски 
је зик. Па вле Ивић сма тра да „ре чи пре у зе те из дру гих је зи ка пред ста вља ју 
је дан од глав них из во ра лек сич ког бо га ће ња нај ве ћег де ла је зи ка све та. Та кве 
су ре чи ујед но и све до чан ства о пу те ви ма пре у зи ма ња те ко ви на кул ту ре (у 
нај ши рем сми слу те ре чи) из јед не ет нич ке сре ди не у дру гу“ (1977: 253).

Кључ ни по јам за раз у ме ва ње иден ти те та Ср ба оног вре ме на би ла је 
њи хо ва ве ра, осе ћа ње при пад но сти пра во сла вљу је ути ца ло и на раз ви ја ње 
па три от ске све сти. Дру ги би тан еле ме нат из град ње иден ти те та био је је зик. 
До ше но вић че сто на гла ша ва ка ква је прак са код раз ви је них на ро да у ве зи 
са раз ли чи тим те ма ма и ука зу је на ње го ву по тре бу да ме ња оно што ни је 
до бро код нас, да де лу је за оп ште до бро. Ње гов па три о ти зам је, да кле, и 
ре форм ског ка рак те ра, што је, да ка ко, би ло свој стве но след бе ни ци ма про-
све ти тељ ства. 

5. Закључак. Као што се у пи са њу по е зи је До ше но ви ћу не мо же оспо-
ри ти ори ги нал ност ње го вог пе снич ког је зи ка, та ко му се не мо же оспо ри ти 
ори ги нал ност ни у ода би ру ре чи за ње гов реч ник: при до (про це нат), ру ко-
дјел ње (фа бри ка), ве ле ку пле и ште (про дав ни ца), по ри ца тел (кри ти чар), чи сто 
(не то), при би так (ли хва), за теж је (та ра), ве ћак (ажи ја) и дру ге. Кре и рао је До-
ше но вић и не ке из ве де ни це и сло же ни це: чи сле ни ца, чи сло у чи те ли (Љу шти на 
је упо тре био тер мин чи сли тељ 1794. у Гра ма ти ци31), дво чер тје за дво ци-
френ број, воз чик за ко чи ја ша (ре чи во зар бе ле жи Вук у свом реч ни ку 1818. 
а во зац је за бе ле же на тек 1845), до да вец за ума ње ник, дје ли мец за де ље ник 
(дѣли мец), ко ли чест за ко лич ник (Ми хај ло вић на во ди да је ко ли че ство као 
по јам за кван ти тет или ма су за бе ле жен 1796,32 да кле не у зна че њу ко ји пред-

30 Ли о нард Блум филд кул тур но по зајм љи ва ње де фи ни ше као пре но ше ње или ши ре-
ње ства ри и оби ча ја из јед не је зич ке за јед ни це у дру гу. Јед но по гла вље је у сво јој књи зи 
по све тио кул тур ном по зајм љи ва њу: Le o nard Blo om fi eld. Lan gu a ge. New York: He nry Holt 
1933, 444‒460.

31 Љу шти на у сво јој Гра ма ти ци ко ри сти и ре чи у ве зи с тр го ви ном по пут: тер го вацъ, 
тр го ви на, ку по ван ïи, сук но, ар шинъ, гро ши ћи, ку пецъ, новцы, цѣна, про да ти, ко мад и дру ге).

32 Вышша или Пе та, Ал ге бра: ѡ возд ки женїй ко ли честя (квантїте та)...(Ла зић 1891: 24).
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ла же До ше но вић; Ми кло шић на во ди ко личьство у Из бор ни ку из 1073. го ди-
не, као и ка сни јим из во ри ма из XI II, а по том и из XV и XVI ве ка), ку пи тел 
(реч ку пац је еви ден ти ра на у огла су из 1836.) или нпр. мје не жник за оно га 
ко ра ди у ме њач ни ци. Па вле Со ла рић је 1808. го ди не реч мѣнеж на зна чио 
као тер мин за вексл и кам био, a До ше но вић, та ко ђе, као cam bio и као kurs. 
До ше но ви ће ви но ви тер ми ни углав ном се ни су одо ма ћи ли у срп ском је зи ку: 
реч из на сло ва – чи сле ни ца упо тре био је Ви ћен ти је Ра кић 1810. го ди не. Ви ше 
је раз ло га ко ји су на то ути ца ли: не по сто ја ње стан дард ног је зич ког си сте ма, 
не по сто ја ње раз ви је не ма те ма тич ке тер ми но ло ги је, јер је ова област код нас 
би ла на по чет ку свог раз вој ног пу та, као и не по сто ја ње уста ље них тер ми на 
у пред ву ков ском пе ри о ду, у вре ме по ја ве Чи сле ни це. Про цес фор ми ра ња 
тер ми но ло ги је код нас био је, као што смо на ве ли, сти хиј ски, спон тан и 
по сте пен. Од два основ на на чи на бо га ће ња реч нич ког фон да: пру зи ма ња 
ре чи из дру гих је зи ка или ства ра ње срп ских ре чи До ше но вић је био скло ни ји 
овом дру гом. Сма трао је да би би ло до бро да са ста ви реч ник Ре чи но во ско
ва не и дру ге упо тре бље не од ме не у чи сли тел ној на у ки ка ко би дао свој 
до при нос из гра ђи ва њу тер ми но ло ги је у обла сти ма те ма ти ке, имао је у ви ду 
и пре по ру ку свог при ја те ља Па вла Со ла ри ћа о по тре би да се ства ра тер ми-
но ло ги ја на срп ском је зи ку. У та квим пи о нир ским на сто ја њи ма не чу ди и 
че ста по ја ва си но ни ма. Ње гов реч ник из ла зи из окви ра са мо ма те ма тич ке 
тер ми но ло ги је, књи га на ме ње на пре вас ход но тр гов ци ма са др жи и пој мо ве 
ко ји се од но се и на ро бу, ме ре, али и на зи ве за ни ма ња, као и ре чи ко је су део 
оп штег лек сич ког фон да. Вре дан по што ва ња је ње гов став да кад је год то 
мо гу ће Ср би има ју сво ју реч за од ре ђе не струч не пој мо ве, те жио је је зич ком 
пу ри зму за то и ни је био при ста ли ца да се иде ли ни јом ма њег от по ра и да 
се стра не ре чи по ср бља ва ју до да ва њем од ре ђе них су фик са при ме ре них 
на шем је зи ку. У Гра ђи за реч ник стра них ре чи у пред ву ков ском пе ри о ду Ве-
ли ми ра Ми хај ло ви ћа има са мо че ти ри ре чи ко је се на ла зе и у До ше но ви ће-
вом реч ни ку: ба кар, ве ри га, ра чун и ра чу на ње. Ми хај ло вић ни је ни увр стио 
До ше но ви ће ве књи ге у из во ре за сво ју Гра ђу, као ни за сво је де ло По ср би це 
од Ор фе ли на до Ву ка I – II. До ше но вић је био на ли ни ји оних на ших ства ра-
ла ца ко ји су схва та ли да је је зич ка ре фор ма нео п ход на, да на ша кул тур на 
и ин те лек ту ал на ели та мо ра да се при бли жи на ро ду и на је зич ком пла ну и 
да му та ко омо гу ћи од го ва ра ју ћи обра зов ни и вас пит ни раз вој. Сле дио је 
јед ног од сво јих узо ра – До си те ја, ко ји се за ла гао за де мо кра ти за ци ју књи-
жев ног је зи ка и ко ји је сма трао да би књи жев ност на на род ном је зи ку мо гла 
ко ри сни је да слу жи на ро ду. 
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Ре чи но во ско ва не, и дру ге  
упо требляеме  од ме не у Чи сли тел ной На у ки33

Ба кар, Мѣд. (V: Ba kar, ba kra, m. mjed – ra me – Kup fer, n.)
Ба чва – слaвенски Бо чва – Бу ре; Fa, Bot ta. (V: bac sva, ve, f. bot te – Fass, n.)
Брояц, и На зи ва тел; Zähler, und Ren ner, у раз би енїю, No mi na to re, e De no mi na to re. (V: 

Bro jac, ca, m. – nu me ra to, com pu ta to – gezählt)
Ве ћак – та ко Дал ма ти зо ву – L’ag gie; из ове Талїан ске ре чи зло су при ви кли ову да 

Сер бли го во ри ти: Лажїа, auf geld.
Воз чик, во зац, ко чияш; Fu hr mann.
Вѣс, ва женѣ; Pe so, Ge wicht 
Ве занѣ чи сла; Ri du zi o ne, Re du zi ren.
Ваг ну ти – од ва женя – из ме ри ти на вѣс.
Все общїй На зи ва тел; Ha upt = Ren ner.
Ве ри га, вмѣсто Ве ри жно Пра ви ло упо тре бих.
Ве ри жно Пра ви ло; Re go la a Ca te na, Ketten:Regel,oderKetten=Sa. 
Вре де, валяю болƀ е ре че но; ко штую, ест Талїан ски,
Глав ни ца, Глав но; Ca pi ta le, Ca pi tal. (V: Glav ni, na, no – ca pi ta le, prin ci pa le –vor mehm, 

hauptsächlich
Glav ni ca, ce, f. tiz zon cel lo – ei ne kle i nes Sche it)
До би так; gu a dag no, Ge winn. (V: Do bi tak, do bit ka, m. gu a dag no, van tag gio, vin ci ta – 

Ge winn, n.)
Ду жник; De bi to re, Schuld ner,
Док, до кле. (V: do klam – finchè; sinchè – bis dafs)
До да вец; Мinuendus, у Отятїю.
До расл; Pro dot to, Pro duc tum, при Умно женїю.
Дѣли мец – Di vi den dus – у Раздѣленїю.
Дѣли тел – Di vi sor – та мо же.
Део, дел, част; вме сто таль т. е. не мец ки Theil, (V: dio, i dil, la, m. – par te, por zi o ne – 

Theil, m.)

33 По ред пред ста вља ња До ше но ви ће вог реч ни ка у из вор ном об ли ку, у за гра ди смо 
на ве ли и оне ре чи ко је се на ла зе и Вол ти ће вом реч ни ку и то на кон по чет ног ла ти нич ног 
сло ва: V (Vol tig gi); а озна ка V* озна ча ва да је реч Вол тић про ту ма чио исто вет но као и До-
ше но вић. 

Тран скрип ци ја са пре ву ков ске на мо дер ну ћи ри ли цу ни је јед но став на јер До ше но вић 
ни је увек до сле дан: не ка сло ва не ма ју ста бил ну фо нет ску вред ност, нпр. сло во ћ озна ча ва 
и глас ћ и глас ђ. Сло во јат (ѣ) би у скла ду с нор ма ма ије кав ског из го во ра тре ба ло у ду гим 
сло го ви ма пи са ти као ије, а у крат ким као је, ме ђу тим те шко је прет по ста ви ти та кву пра-
вил ност у До ше но ви ће во вре ме. Не ја сно је ка кав је био ње гов из го вор сло ва щ, да ли се 
опре де лио за ста ри ји срп ски ди грам шт или но ви ју ру ску фор му шч. У пи са њу ни је бе ле жио 
гла сов не про ме не тј. ал тер на ци је. На рав но, има и дру гих не до у ми ца, за то смо сма тра ли да 
би чи та лац тре ба ло да има увид у ори ги нал ни ис пис реч ни ка.
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Дво чертїе, две чер те – Ци фре. – 
Елей, Зейтин; пр ва е реч грч ка дру га Тур ска. Но Дал ма ти ле по зо ву дре во на ко ме 

зейтин та не та ра сту: Ма сли на, Ма сли не: а зейтин Маст Ма сли на; Но нѣкїи зо-
ву Улƀ; од талїан ске ре чи – Oglio. – 

Зве че ћи новцы – re e le Münzen, mo ne ta re a le, – то ест живыи дѣйстви телныи од Зла та, 
Сре бра, и мѣда.

За тежѣ – Tar ra – ма жар ски ра а даш.
Зна ме на тел не чер те – Be da i ten de Zif fer, Cifеre sig ni fi ti can ti. – 
Ко мад – Stu, Pez zo, – тур ски пар че. (V: Ko mad, da m. – boc co ne, pez zo – Stück n.)
Ко ли чест – Kwo ti ent, Qu o ti en te – у Раздѣленїю, и пр.
Купля – Wa a ren, Mer ci, Mer can zie.
Ко рист, и ште та; – Ge win und Ber luft, Uti le e Dan no. –
Ку пи тел, Ку пац, Ka u fer, Com pra to re.
Ку плейще – Han dlung, Ne go zio. –
Ла кат – El len , Brac cio. – (V: La kat, lak ta m. – cu bi to, brac cio – Arm m. u. El le f.)
Ли хва – In te res se, Ин те рес. – (V: Li hva, ve f. – usu ra, in te res se – Zins, Nut zen m.)
Мѣне жник – Cam bi sta. –
Мѣнеж – Cam bio, Kurs. –
Мно жи мец – Mu ti pli can dus – у Умно женїю.
Мно жи тел – Mul ti pli ca tor – та мо же. (V: Mno xi ti, xim, xio – mul ti pli ca re, ac ce re sce re 

– ver me hren, vervielfältigen)
Мно гоч ле нов но, Ве ри жно Пра ви ло – Re go la Mol ti pli ce, MehrgliebrigeSa. –
Намѣстник – Com mis si o na to. –
Наям, тур ски Кирїа – Fu hr lohn, Fracht, Nol lo, No leg gio. –
На шки; я ту реч упо треблявам , вмѣсто, на шим Ези ком, или вмѣсто, Срб ски.
На зи ва тел, Брoяц – Denominatоre, e No mi na to re, Ren ner, und Zähler – у Раз би енїями.
Новцы ре дачныи – Mon net ta cor ren te, Ku rent. Münze; као ф. у Це ду ла ми, и пр.
Новцы во о бра жа емыи – füngir te Münze, mo ne ta fin ta – као Н. П. Та лир од 30. Гро ши ћа
ест Но вац во о бра жа е ми, füngir te; ер га не ма ско ва на; и пр. и пр. та ко вих.
На стойни к – Spe di to re – онай што Тр го ви не из ед но га мѣста шилѣ у дру го Н. П. 

Сво ме Прин ци па лу, или Прїяателю, и пр. (V: Na stoj nik, ka m. – so pra stan te – 
Vor ste her m.) 

Не у ред но – Spor co, un rein. – (V: Ne u re dan, dni, dna, dno – inor di na to – unor den tlic.)
Oдятїе, или ти отятїе – Sub trac tio, So traz zi o ne –
Оста ток – Rest, Re sto, – у Oдятїю и пр.
Обр ну то Тройчно Пра ви ло – Um ge ke hr te Re gel De tri, Re go la In ver sa. –
Обр ну то Пра ви ло Пяато рич но – Re go la Cin que Con ver sa, Um ge ke hr te Re gel Qa in que. –
Од би так – Ra bat; Ра бат свы ино родцы зо ву.
Ориз, Пи ри нач тур ски, Re is, Ri si. –
При чек, при че канѣ.
По сао, дѣло, ра бо та, радня. (V: Po sao, sla m. – af fa re, fac cen da – Geschäft f.)



По сло ва ти, ра ди ти, дѣла ти. (V: Po slo vat ti, lu jem, vao – ope ra re – wir ken.)
По сле ник, дѣла тел, ра дин; ( a дру го е По сол ник или ти ре ћи По сла ник). (V: Po sle nik, 

ka m. – fac cen di e re – ein Geschäftiger)
Повѣрник, займо да вец – Cre di to re. –
По ри ца тел – Cri ti cus. – 
Пи танѣ, Во прос: а пит танѣ; ра а ни ти с’ пищом.
Пру га – Лїнїя; – По Нор ма ли ни ма учи лищма лїнїю зо ву Чер та што е код ме не
Цїфра – оба че при лич ние ви ди ми се Лїнїю пру гом на зи ва ти,
Про да тел – Ver ka u fer, Ven di to re. – (V: Pro da vac, vca m. ven di to re – Verkäufer m.)
Прибытак – узимлю за Ли хва, као Рус си Прибыль.
При до – Pro cen tum, per cen to. – 
При клад, што и Примѣр. (V: Pri kla da, de f. – pa ra go ne – Ver gle ich m.)
Про ла зак нов ца – Cor so del le Mo ne te. –
Пяато рич но пра ви ло – Re go la Cin que, Re gel Qu in que. –
Ра чун спо редный – Con to cor ren te – т. e. оно што взаймно Ку пец Куп цу ра чу не из 

мећю ньи у раз лич ним ства ри ма, пак с’ Ин те рес сом, са ста ве, и по шалю. (V: 
на во ди Rac sun; Rac su nan; Rac su na nje; Rac su nar; Rac su na ti; Rac sun sko zna nje)

Ре дачный – cor ren te. –
Раздѣленїе – Di vi so, Di vi si o ne. – (V: Raz del, la m. – di vi si o ne – Ab the i lung f.)
Редцы, што и вр сте. (V: Red ka, ke f. – ri ga – Ze i le, Li nie f.)
Ра ди телы – Fat to ri, Fat to ren – у Раз би енїю.
Ра зрѣше нїе – Reſolviren, Ris so lu zi o ne. – 
Раз би енїя – Rot ti, Brüche. – (V: Raz bien, na, no – rot to – zer broc hen.)
Ра чун – Con to, – или Ра кам. (V: Ras cun, na m. – con to – Rec hnung f.)
Ра чу нанѣ – Con teg gio; или Ра камлѣнѣ. (V: Rac su nan, ana, ano – com pu ta to – ge rec hnet)
Ру кодѣлн ѣ – Fabrie. –
Сто па – Schuh,Fü, Pi e de. – (V: Stop pa, pe f. – pas so – Tritt m.)
Со бранїе – Ad di tio, Adi zi o ne. –
Све жань – Pac ho, Bund. –
Се жань – Pas so, Rut hen, Klaf ter. – (V: Se xanj, sex nja m. – per ti ca – Stan ge f.)
Си те неж, што и Раз биенie.
Спра ма, спроћю.
Спо редный ра чун – Con to cor ren te. –
Сук но – Pan no, Tuch, – чо ха тур ски. (V: Suk no, na n. – pan no – Tuch n.)
Твер диня – Festung, For tez za. – (V: tvar dja)
Те мел од Тƀме; ест што и Осно ванїе. (V: Te melj, lja m – ba se, fon da men to – Grund m.)
Тек, тек ма од ток мо. (V: Tek, ka m – cor so, e ap pe ti to – La uf m., u Be gi er de f.)
Те рет, бре ме, те жи на (V: Brem me, me na n. – pe so, ca ri co, gra va me – Last, 
Schwe re, f.; Te xi na, ne f. – pe sen tez za – Schve re f.)
Тма – Мillion. –
Тр го ви на, купля – Ro ba, Mer ci, Wa a ren. – (V: Terg, ga m. v. ter go vi na; Ter go vac; Ter go va ti)
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Тройчно Пра ви ло – Re go la del tre, Re gel de tri. –
Узи ма лец – Sub tra hen dus – у Oдятїю.
Умно женїе – Mul ti pli ca to. –
Урав ненїе – Ver gle ic hung, Ra gli a glio. –
Уям – Prowion, Pro vig gi o ne. –
Хре бет, ле ћа.
Чер та – Zif fer, Ci fra; – кao 1. 2. 3. 4. и пр.
Чер вонцы – Du ka ten, Zec hi ni. –
Чи вит – In di co; – она земя с’ чим се пла вет ни.
Чип ка – Ga lon – па шман.
Чи сто – Net to, Rein. – (V: Csi sto – net ta men te, af fat to – dur cha us.)
Чи сло у чи те ли, арїтме тицы.
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Na da N. Sav ko vić

NEWLY CO I NED AND OT HER WORDS 
IN THE DIC TI O NARY OF DOŠENOVIĆ’S ЧИСЛЕНИЦA 

S u m  m a r y 

Jo van A. Do še no vić (Po či telj, Li ka 1781 – Bu da, 1813) was a po et, tran sla tor, aut hor 
of a bo ok on mat he ma tics, pu blis hed in 1809 in Bu da. His bo ok, Či sle ni ca (Чи сле ни ца 
или на у ка ра чу на – Arit hme tic or the Sci en ce of Mat he ma tics), was al so used as a cal-
cu lus tex tbo ok. The con tent of Či sle ni ca from the po int of vi ew of mat he ma tics is com-
ple tely ele men tary: the su bject mat ter is di vi ded in to ni ne chap ters, which the aut hor 
calls Сје че ни ја/Сƀчения. At the end, the re is a glos sary en ti tled – Re či no vo sko va ne i 
dru ge upo tre blja je me od me ne u či sli tel noj na u ki (Glos sary of Newly Co i ned and Ot her 
Words Used by Me in the Sci en ce of Mat he ma tics), which is of gre at in te rest to Ser bian 
cul tu re and the hi story of lan gu a ge. Do še no vić ci ted and ex pla i ned the me a ning of 102 
words: most of the en tri es we re, of co ur se, from the fi eld of mat he ma tics or tra de. In 
ad di tion to his trying to ma ke a con tri bu tion to the col lec ting of ter mi no logy in the fi elds 
of tra de, ban king, and mat he ma tics, he tho ught that the se terms sho uld al so be ex pla i ned 
by ot her lan gu a ges: for most terms, he ga ve a tran sla tion in both Ger man and Ita lian, 
and for so me words he ga ve ex pla na ti ons only in Ita lian. Apart from the two do mi nant 
lan gu a ge tem pla tes, he ex pla i ned eig hteen words by using terms from Ser bian lan gu a ge. 
The word our (на шки) was used in the syntagm our lan gu a ge – me a ning Ser bian lan
gu a ge. The lan gu a ge is sue was im por tant for Do še no vić, he re a li zed that it was not 
eno ugh to be only dec la ra ti vely com mit ted to the na ti o nal lan gu a ge, but that our alp ha-
bet must be re du ced to an ac cep ta ble si ze, sug ge sting that 28 let ters wo uld be suf fi ci ent. 
One of the forms of ex pres sing pa tri o tic loyalty in Dos he novć’s ti me was the use of na-
ti o nal lan gu a ge: his pu rism was re flec ted not only in the cho i ce of the ti tle of his bo ok, 
but al so in the cho i ce of terms: he al ways ga ve pri o rity to Ser bian words. When po in ting 
to a new term, he al so ap plied the re cep ti ve style of ex po su re, i.e. pre script mo de. As 
much as he co uld, he in tro du ced to Ser bian many ru les pre ven ting the use of fo re ign 
words wit ho ut any need. In ad di tion to con cepts re la ted to mat he ma ti cal ope ra ti ons, most 
ot her terms con ta i ned in his glos sary are re la ted to tra de, that is to say, go ods and flow 
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of mo ney, but the re are al so words from the ge ne ral le xi cal fund. The re is an in cli na tion 
for cul tu ral bor ro wing that in vol ves bor ro wing words from ot her lan gu a ges for the pur-
po se of na ming new con cepts, ob jects and ide as, but he tran sla ted and adap ted tho se 
words to Ser bian lan gu a ge. His new terms mostly did not sta bi li ze in Ser bian due to 
se ve ral re a sons: the lack of stan dard lin gu i stic system, lack of de ve lo ped mat he ma ti cal 
ter mi no logy, and the lack of esta blis hed terms in our co un try. He nur tu red the re for ma-
tory cha rac ter of pa tri o tism, which was cha rac te ri stic of the fol lo wers of En lig hten ment 
in our co un try.

Уни вер зи тет Уни он Бе о град
Фа кул тет за прав не и по слов не сту ди је др Ла зар Вр ка тић 
Но ви Сад
na da savk@gmail.co m
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UDC 821.163.41.14.09”18”

Мср Урош М. Ри ста но вић

КО СМИЧ КО ПУ ТО ВА ЊЕ У СРП СКОЈ ПО Е ЗИ ЈИ  
ДЕ ВЕТ НА Е СТОГ ВЕ КА

У ра ду се ана ли зи ра при сут ност мо ти ва ко смич ког пу то ва ња 
у срп ској по е зи ји де вет на е стог ве ка. Пр ви део ра да ба ви се осо бе-
но сти ма мо ти ва, ње го вим ета па ма (усло вом, ис ку ством, ис хо ди-
штем) и кључ ним тач ка ма (от це пље њем и по врат ком). Дру ги део 
ра да ука зу је на при сут ност овог мо ти ва код пе сни ка Си ме Ми лу-
ти но ви ћа Са рај ли је, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Бран ка Ра ди че ви ћа, 
Ла зе Ко сти ћа и Во ји сла ва Или ћа, те на ве зе и раз вој по е зи је то ком 
њи хо вог сто ле ћа. 

Кључ не ре чи: ко смич ко пу то ва ње, де вет на е сти век, услов, 
ис ку ство, ис хо ди ште.

1. оквир. Чо век, као ста нов ник зе мље, у сво јој исто ри ји и ег зи стен ци ји 
пред ста вља би ће ко смо са. Та квим де фи ни са њем сва ко кре та ње и пу то ва ње 
по зе мљи ној ко ри чи ни ло би из ве сно кре та ње по ко смич ким пре де ли ма. Ипак, 
на ме ра овог ра да је ис пи ти ва ње по ме ра ња ко ја зе мљу (от це пље ње од ње) 
узи ма ју за ре фе рент ну тач ку са по чет ка пу то ва ња, док је срж ин те ре со ва ња 
ве за на за про ме не и ис ку ства на ста ла у про сто ри ма ван ње них окви ра. Ко-
смич ко пу то ва ње сва ка ко је јед на под вр ста они рич ког, тран сцен ден тал ног 
пу то ва ња; сме ном та два при де ва (ко смич ко/они рич ко) оп сег ко ји би пу то-
ва ње об у хва та ло био би пре ве ли ки за обим овог ра да, бу ду ћи да се по тен ци-
јал ана ли зе мо ти ва они рич ког пу то ва ња мо же про ши ри ти и на књи жев ност 
дру гих ве ко ва. Фо кус ана ли зе оме ђен је са још две од ред ни це: вре мен ском, 
где се у цен тар па жње сме шта ју де ла де вет на е стог ве ка са из ве сним пре ско-
ци ма и у по ку ша ју утвр ђи ва ња ли ни је кре та ња и тран сфор ма ци је мо ти ва, 
и жан ров ском, ко ја под ра зу ме ва са мо лир ска оства ре ња не ве ли ког оби ма 
(пе сме, по е ме).

Се ман ти ка пој ма пу то ва ња при зи ва по ме ра ња, сме њи ва ња раз ли чи тих 
по ло жа ја, про ме не про сто ра бо ра ви шта, кре та ње кроз од ре ђе не пре де ле и 
ета пе од по чет ка до кра ја и ре зул та та пу та. До не кле ја сно, али и не ма ло 
ва жно је то да се сва ка по ја ва при пу то ва њу де тер ми ни ше и вре мен ском 



од ред ни цом, ма ко ли ко она ма ла, не мер љи ва би ла. Пу то ва ње би ва, да кле, 
оме ђе но тим две ма од ред ни ца ма (про сто ром и вре ме ном), те се као јед но 
од основ них обе леж ја овог мо ти ва на ме ће хро но то пич ност. Ис хо ди ште си-
ту а ци је ко ју озна ча ва гла гол пу то ва ти, оп ште узев, пред ста вља про ме ну 
свих кон сти ту тив них па ра ме тра ко ји су прет ход но на зна че ни. Тре ну так 
на кон пу то ва ња озна ча ва про ме ну у вре ме ну, по ло жа ју и су бјек ту пу то ва ња. 
За кљу чак ко ји се на ме ће је да не ма пу то ва ња ко је не ме ња, ко је, на кон што је 
окон ча но, не оста вља траг. Не мер љи ва по сле ди ца пу то ва ња је сте ис ку ство 
и ис хо ди ште. 

Пи та ње по ре кла иде је о ко смо су, цен трал ном про сто ру пу то ва ња, као 
по ет ском или као фи ло соф ском мо ти ву и кон струк ту, да ле ко је ду бље од 
пи та ња по ја ве та квог мо ти ва (или фор ме пред ста вља ња) у срп ској тра ди ци-
ји; оно се же ду бо ко у ис ку ство хе ле ни зма, где се у ап со лут но свој стве ном и 
до да нас не над ма шном об ли ку фор ми ра и по ста је ка но ном. У хе лен ској тра-
ди ци ји, уда ље ног жа ри шта из ког се пре у зи ма мо тив из гра ђе ног ко смо са, 
пе сни ци де вет на е стог ве ка на ла зе по све си гур но упо ри ште сво јих из ван зе-
маљ ских пу то ва ња. Пу та ње од ан ти ке до по е зи је де вет на е стог ве ка мно го стру-
ке су, а на чел но се огле да ју у: ис ку ству кла си ци зма, пре во ди ма и упли ви ма из 
стра них де ла, од је ци ма евр оп ске књи жев но сти, ме ђу соб ним ути ца ји ма пе-
сни ка уну тар епо хе и ве ка и сл. Би ло ода кле да по ти чу, ко смич ки мо ти ви и 
пре де ли пред ста вља ју то пос у књи жев но сти де вет на е стог ве ка; јед на њи хо ва 
фор ма, мо дел кре та ња на ко ме се су бјект су сре ће са еле мен ти ма све ми ра и 
до жи вља ва ис ку ство оно стра них пре де ла, је сте ко смич ко пу то ва ње. Упра-
во због уче ста ло сти упо тре бе, ње го ве по јав но сти, пра вил но сти и раз во ја 
то ком ве ка, ва ља са гле да ти и утвр ди ти основ не ка рак те ри сти ке ко смич ког 
пу то ва ња као мо ти ва. Ка рак те ри сти ке, пра вил но сти и ета пе ко смич ког пу-
то ва ња по слу жи ће ка сни је за ана ли зу по је ди нач них пе са ма у окви ру де вет-
на е стог ве ка.

1.1.схеМакосМичкогПутовања. По што пред ста вља од ре ђе но по ме ра-
ње у вре ме ну и про сто ру, мо тив ко смич ког пу то ва ња под ра зу ме ва ета пе и 
тре нут ке у до га ђа њу и њи хо вом сме њи ва њу. На пла ну струк ту ре, сва ка 
пе сма са мо ти вом ко смич ког пу то ва ња са др жи три фа зе, три ета пе, ко ји ма 
од го ва ра име но ва ње усло ва, ис ку ства, те ис хо ди шта пу то ва ња. Бу ду ћи да 
овај мо тив со бом под ра зу ме ва од ре ђе не сме не про сто ра и ула зак у до сад 
не ви ђе но, нео че ки ва но, еле мен ти из об ре да пре ла за мо гу по мо ћи ту ма че њу 
ње го вих фа за. Та ко се и у окви ру ко смич ког пу то ва ња на и ла зи на од ре ђе не 
ли ми нал не про сто ре и тре нут ке. Њих ће у овом ра ду об је ди ни ти пој мо ви 
от це пље ње (уз лет, по лет, бек ство) и по вра так (пад, слет, бу ђе ње). 

1.1.1усЛовекосМичкогПутовања са чи ња ва си ту а ци ја из не та пре по-
чет ка пре ле та оно стра них све то ва. У увод ним по зи ци ја ма лир ског су бјек та 
да ју се основ не прет по став ке пу то ва ња, ми ни мал на нео п ход на мо ти ва ци ја 
и ис пу ње ност окол но сти под ко ји ма се пу то ва ње мо же од и гра ти. Ти усло ви су 
мно го бр ој ни, те мо гу под ра зу ме ва ти фи зич ку изо ло ва ност лир ског су бјек та, 
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оса мље ност, су срет с ин спи ра ци јом, опи је ност, усну лост и дру ге по кре тач ке 
еле мен те. Чи та лац се у увод ним од ре ђе њи ма пе сме упо зна је са си ту а ци јом 
ко ја прет хо ди пу то ва њу, али и са дру гим ва жним еле мен том пу то ва ња: 
пут ни ком. Ка ко би не ко ко смич ко пу то ва ње, уз сву услов ност и ап стракт ност 
ко ју по јам зра чи, би ло мо гу ће, по тре бан је ма кар је дан су бјект пу то ва ња. 
По што пред ста вља сво је вр стан услов, мо же мо ре ћи да је пут ник ну жни еле-
мент тек ста пе сме ко ја са др жи мо тив ко смич ког пу то ва ња. Са дру ге стра не, 
ка ко се пут ник от це пљу је од зе маљ ског окви ра, кре ће кроз фик циј ски свет 
и свој пут за вр ша ва на по чет ној тач ки (уз про ме не ко је су ну жне и на зна-
че не ис хо ди штем), не чу ди што се на том пу ту мо же сре сти са ни зом дру гих 
пут ни ка, ста нов ни ка или про ла зни ка. По гре шно би би ло по и сто ве ти ти пут-
ни ка са лир ским су бјек том пе сме, прем да се у не ким при ме ри ма они за и ста 
мо гу сма тра ти истим; у ве ћи ни слу ча је ва пут ник пред ста вља је дан от це-
пље ни аспект су бјек та (ми сао, ду шу, ср це...) ко ји фи гу ри ра усло ви ма пре 
по чет ка ко смич ког пу то ва ња.1

1.1.2.искуствокосМичкогПутовања чи ни цен трал ни део сва ке пе сме са 
овим мо ти вом. Обич но је реч о нај ком плек сни јем де лу пе сме ко ји до но си 
раз ви је ну сли ку оно стра ног све та из угла пут ни ка, су бјек та пу то ва ња. При-
каз оно стра них све то ва, ко смич ких пре де ла и про стран ста ва, за пе сни ка 
де вет на е стог ве ка пред ста вљао је дво стру ко те жак за да так. Ис пр ва, пе сник 
се су сре ће са про бле мом пре до ча ва ња и при бли жа ва ња оних про сто ра ко ја ни 
сам не по зна је, али ко ја не по ре ци во по сто је (још увек ван до ма ша ја на у ке 
и ем пи ри зма) – да кле, пе сник мо ра исто вре ме но са гра ди ти свет, упра во 
ње го ву ви зи ју ко ја се укла па у пре део мо гућ ног и за ми сли вог, али ко ји мо ра 
од го ва ра ти и функ ци о ни са ти у идеј ном сло ју ко ји се пу тем сли ке ко смо са и 
пре ле ти ма пре ко ње га же ли ис ка за ти. Са дру ге стра не, ар хи тек ту ра ко смич-
ких пре де ла мо ра од го ва ра ти за дат ку ис ку ства пу то ва ња, те би ти до вољ но 
отво ре на за раз ли чи те иде је и по е тич ка укра ша ва ња, али и усме ре на ка ко 
би се до ми нант на пе снич ка ми сао отр гла, ис та кла и ма ни фе сто ва ла уну тар 
ис хо ди шта пу то ва ња. Основ на тех ни ка гра ђе ња ко смич ких пре де ла је сте 
де скрип ци ја. У за ви сно сти од ди ја хро ног по ло жа ја пе сни ка уну тар де вет-
на е стог ве ка, функ ци о нал ност од ре ђе них де скрип тив них еле ме на та би ће 
ве ћа или ма ња; кла си ци стич ки опи си мо гу би ти хи пер тро фи ра ни, при су ство 
ко смич ког у по е зи ји о̓бјек тив не ли ри кеʼ за гу шу ју ће, док се код пе сни ка на 
тра гу ре ли ги о зне, хри шћан ске ми сли, осе ћа обрис при ка за злат них пре де ла, 
би блиј ских пеј за жа, и ве ћа мо ти ви са ност при ка за де та ља и ато ми зи ра ња. 
На за ла ску ве ка те жи се су бјек ти ви за ци ји, ин тро спек ци ји, те се и при каз 
ко смич ког да је ре ду ко ва но или у скла ду са фи ло соф ским и ми са о ним кон-

1 Ка да је из лет у оно стра но сме штен у окви ре сна, што је не рет ко слу чај у по е зи ји 
де вет на е стог ве ка, си ту а ци ја се усло жња ва – пут ник по ста је огле да ло су бјек та ко ји је уснуо. 
Сло бо дан Вла ду шић, ука зу ју ћи на по нор ко ји их де ли, име ну је ове по ја ве „пе снич ким су-
бјек том ја ве“ и „пе снич ким су бјек том сна“ (вЛадушић 2009: 75). 
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струк ти ма пе сни ка. Пу та ња ко ја се у пе сма ма са мо ти вом ко смич ког пу то-
ва ња пра ти мо же би ти од ре ђе на про ви ђе њем, иде јом или во ди чем (пу то во ђом). 
Ка ко чи не спољ не еле мен те у пе сми, сви се мо гу на зва ти ме ди ја то ри ма 
ко смич ког. Они мо гу би ти: оства ре ни у ви ду са пут ни ка ко ји има уло гу 
пре до ча ва ња и спро во ђе ња кроз ко смич ке пре де ле (све сни или не све сни 
во ди чи – они ко ји ма ме сво јим ли ком и по јав но шћу, или они ко ји су по сла-
ти са ми си јом да пут ни ку бу ду пу то каз); са о бра же ни у ви ду ап стракт них 
иде ја, же ђи за зна њем, од го во ром на искон ска пи та ња о ства ра њу све та и 
чо ве ка.

Без об зи ра на ме ди ја то ра ко смич ког пу то ва ња, у схе ми ових пе са ма се 
при ме ћу је из ве сна пра вил ност ко ја се очи та ва у от це пље њу од зе маљ ског, 
пре ле ту ко смич ких пре де ла, пу та њи упра вље ној ка Бо гу или рај ском, те по-
вра так на зе мљу и су ми ра ње ути са ка пу то ва ња. У ис ку ство ко смич ког пу-
то ва ња убра ја ју се де ло ви пе сме од от це пље ња до по врат ка, па да на траг; у 
за ви сно сти од пе сни ка ти еле мен ти дра стич но ва ри ра ју. Та ко ће се код не ких 
ау то ра са ми ко смич ки пре де ли про ши ри ти и за у зе ти ве ћи део ко смич ког 
ис ку ства док ће ко нач ни циљ пу то ва ња оста ти ма гло вит и не до ре чен, или 
ће, пак, пу то ва ње би ти на гло пре ки ну то. Код дру гих, опет, ко смич ко пу то-
ва ње по сто ја ће у из о ста ја њу, у пре ско ку при ка за ко смич ких пре де ла. 

1.1.3.исходиштекосМичкогПутовања пред ста вља пе ри од ко ји је пре-
до чен у пе сми на кон по врат ка, бу ђе ња и па да у зе маљ ско. По вра так се у 
струк ту ри ко смич ког пу то ва ња по ста вља на су прот от це пље њу и, у за ви-
сно сти од успе шно сти пу та, мо же би ти озна чен на раз ли чи те на чи не. Ако 
је чи тав ко смич ки пре лет ка рак те ри сан и мо ти ви сан сном, по вра так ће би ти 
дат у ви ду пре ну ћа, на глог бу ђе ња и по врат ка све сти и тре нут ном ста њу и 
ми ну лом сну. Са дру ге стра не, ка да се пу то ва ње по ко смич ким пре де ли ма 
сме шта у окви ре ме ди та ци је, ин тро спек ци је или ре ли ги о зног про ми шља ња, 
по вра так у све сно ста ње би ће да ле ко ма ње дра ма ти чан. Ње га ће бе ле жи ти 
из ве сна до за са тис фак ци је и све сти о пре ла зу у сва ком тре нут ку. 

Све до жи вље но у ис ку ству ко смич ког пу то ва ња су бли ми ра се и као 
из ве стан пре сек и по ен та из но си се у епи ло гу пу то ва ња – ис хо ди шту. Ис хо-
ди ште ко смич ког пу то ва ња пе сму од ре ђу је на осно ву за те че ног ста ња по 
ко смич ком пу то ва њу, на кон што је оно у про јек циј ском сми слу за вр ше но. 
Са дру ге стра не, ис хо ди ште пред ста вља и не из о ста ван део пу то ва ња, за кљу-
чак, ре зи ме и по ен ту; без ис хо ди шта као ре фе рент не по ред бе не тач ке, по чет-
но ста ње (окол но сти) оста ло би не про ме ње но (или се про ме на не би мо гла 
утвр ди ти), ис ку ство пу то ва ња би ло би не мо ти ви са но, а ми са о на нит пе сме 
оста ла би пре ки ну та и не до ре че на. Ис хо ди ште пу то ва ња се због то га по 
пра ви лу ја вља и пред ста вља сим бо лич ну по ру ку (ко ја рет ко иде ка по уч-
но сти), sum ma sum ma rum до га ђа ја пу то ва ња, сте че них зна ња и спо зна ја исти-
не и од го во ра на кру ци јал на пи та ња. Ста ње пре до че но ис хо ди штем углав ном 
пред ста вља за до во ље ње жуд ње за зна њем, нир ва ну, а не рет ко је про же то 
осе ћа њем спо ко ја и умо ра. 
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На по слет ку, ти по ло ги ја ко смич ког пу то ва ња2 мо же би ти из ве де на пре-
ма раз ли чи тим аспек ти ма. Има ју ћи у ви ду усло ве за по че так ко смич ког 
пу то ва ња, мо же мо раз ли ко ва ти ин тро спек тив на, ме ди та тив на, или пак она 
пу то ва ња оства ре на у окви ру сна. Кад је реч о ис ку ству ко смич ког пу то ва ња 
оно се пре све га од но си на по јав но сти или не по јав ност, при сут ност или не-
при сут ност, од но сно ра зно род ну мо ти ва ци ју ко смич ких по ја ва; у том сми-
слу, мо же мо раз ли ко ва ти ре ли ги о зне, фи ло соф ске, по ет ске, љу бав не и дру ге 
мо ти ва ци је. Го во ре ћи о ис хо ди шту као пре лом ној тач ки сва ког пу то ва ња, оно 
мо же чи ни ти раз ли ке упра во пре ма ме ри за до вољ но сти ми ну лим пре ле ти ма: 
та ко пу то ва ње мо же би ти ви ше или ма ње бли зу епи фа ниј ског осе ћа ња, у 
ње га мо же би ти утка но из ве сно ре ли гиј ско, мо рал но, фи ло соф ско, ди дак тич-
ко, етич ко, или ка кво дру го ста но ви ште. Ни је дан тип ко смич ког пу то ва ња 
ни је јед но ди мен зи о на лан, те сва ки при мер упо тре бе овог мо ти ва чи ни сво-
је вр стан ко ло плет на ве де них ди мен зи ја.

2. ПрисуствоМотива ко смич ког пу то ва ња у срп ској по е зи ји де вет на е-
стог ве ка ну жно се ве зу је за нај ве ћа име на срп ског пе сни штва, по себ но се 
ма ни фе сту ју ћи у окви ри ма срп ског ро ман ти зма. Пре глед по ја ве овог мо ти ва, 
услед то га, об у хва ти ће пе снич ке са ста ве Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Бран ка Ра ди че ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, али и Во ји-
сла ва Или ћа. Због сво је етап но сти и отво ре но сти за при јем раз ли чи тих 
иде ја и по е ти ка, мо тив се ја вља и код пе сни ка по пут Јо ва на Су бо ти ћа, Ни-
ка но ра Гру ји ћа, Јо ва на Ха џи ћа и дру гих, као и код пе сни ка слич них сен зи-
би ли те та из не по сред ног окру же ња. Ана ли за пе са ма са еле мен том пу то ва-
ња кроз ко смич ке пре де ле и са ма ће би ти пре до че на по сред ством јед ног 
ди ја хро ниј ског пре ле та над по е зи јом де вет на е стог ве ка.

2.1.наПочеткуПутовања:Напитање,штасверадим,одговорсиМеМи
ЛутиновићасарајЛије. Те шко да би се у усло ви ма ко смич ког пу то ва ња код 
би ло ког пе сни ка де вет на е стог ве ка мо гли на ћи ја сни ји и сна жни је ар гу-
мен то ва ни увод ни по ло жа ји су бјек та пу то ва ња, пут ни ка; опи су ју ћи окол-
но сти по чет ка пу то ва ња, Са рај ли ја чи ни јед ну хим нич ну пе сму са мо ћи3. 
Са дру ге стра не, чи та во то ис ку ство на лик на аске ти зам (чи ји је са став ни 
и кључ ни део ко смич ко пу то ва ње) ис пе ва но је у из ве сном то ну по ве ре ња 
пре ма чи та о цу, бу ду ћи да је ина че Са рај ли јин На пи та ње, шта све ра дим, 

2 Го во ре ћи о ко смич ким еле мен ти ма код Јо ва на Ха џи ћа Не бој ша Јо ва но вић ис ти че 
да „осим ре ли ги о зне и са знај не, људ ско кре та ње по ду хов ној вер ти ка ли има и низ дру гих, 
че сто не раз лу чи вих ди мен зи ја, као што су етич ка, па три от ска, ди дак тич ка, пе снич ка, по-
ли тич ка итд.“ (јовановић 2004: 247).

3 Та са мо ћа је по дроб но об ја шње на и ка рак те ри са на (као „ве ћих ду ша пи ћа“, на спрам 
ко јих „зем на бла га (...) су ни шта“) и со бом под ра зу ме ва: ге о граф ско дис тан ци ра ње (бо ра вак 
у Ви ди ну), власт над са мим со бом („со бом слу шам, со бом за по ве дам“), вр сту све вла сти, 
ап со лу ти зма. 
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од го вор4 ис ка зан ћу та њем (му ча њем). Пе сма је, у ства ри, вер ба ли зо ва но 
пре ћут ки ва ње и екс пли ка ци ја из ве сног су бјек ту под ра зу ме ва ног зна че ња. 

На кон крат ког уво да и афир ми шу ћег од ре ђе ња пе снич ког то на пре ма 
са мо ва њу, ула зи се у пре део ко смич ког пу то ва ња. Да је са мо ћа кон сти ту и-
шу ћа и нео п ход на као пред у слов за пу то ва ње све до чи и си ту а ци ја за ти ца ња 
су бјек та на кон што се по че так пу то ва ња од и грао: „по лу ме не очи ма не на ђе“. 
Од ре ђи ва њем и раз два ја њем се бе на два де ла по ста је „ја сно (...) да је у прет-
ста ви мла до га срп ског пе сни ка по сто јао из ра ђен иде а ли стич ки ду а ли зам 
ду ше и те ла, ду ха и ма те ри је“ (хајденрајх 1938: 131). Чак и ако га ко „за те че 
са ма“, то не зна чи пре кид пу то ва ња, бу ду ћи да се ду ша већ отр гла и от по че-
ла кре та ње; фи зич ка са мо ћа је ну жна са мо док се ду ша (пут ник) не одво ји 
од ка ве за свог те ла. Ин те ре сант но је од ре ђе ње пут ни ка ко ји до ми ни ра и пре-
до ча ва ко смич ко пу то ва ње – име но ван ду шом, пут ник је пред ста вљен као 
има те ри јал на, ап стракт на по ја ва, ко ја сво јом су шти ном и би ти има спо соб-
ност ле те ња, де ље ња, и не по зна је гра ни це. Ду ша је пре ци зно ка рак те ри са-
на: раз и гра но шћу ‒ пе дант ним из бо ром гла го ла („ди је ли се“, „про ти тра се“, 
„из гр ли се“, „раз и гра“, „про ле ти“) и чи сто том – оби љем све тло сних де та ља 
(„об ли је ће сун це“, „мје сец“, „зве зде“, дру гу је са „вла ши ћи ма“, „сун ча ним 
зра ци ма“, „обла ци ма“, „да ни цом“, ку па се „ка пљи ца ма ро се“, „жу ти лом се 
при о гр не ду ге“), но пр вен стве но сме ром кре та ња – „к бо гу“. Ши ро ку де-
скрип ци ју ко смич ких пре де ла (ко ја је у Ра сви ту са мо ће пр вом све де на) 
до ча ра ва пе сма из 1817. го ди не ‒ Буд ни сан јед не ти хе но ћи у Ви ди ну. Са рај-
ли ја лир ског су бјек та по ста вља изо ло ва но од све та ко ји пре до ча ва; до са мог 
кра ја пе сме (гра фич ки из дво је ног и обо је ног по уч ним то ном) при сут ност 
по сма трач ке ин стан це осе ћа се је ди но у на слов ној то по граф ској од ред ни ци5 
и уз ви ку „Ој“ ко јим пе сма за по чи ње. Из ра же на ме та фо рич ност и кон траст 
со лар ног и лу нар ног на че ла, ко ји ће по ста ти осно вом ди дак тич ког за вр шет ка 
пе сме, у се би но си ес ха то ло шка и ко смо го ниј ска зна че ња и сли ке. Гра фич ки 
из дво је на стро фа од де вет сти хо ва на по слет ку раз ре ша ва по кре ну та пи та ња 
обра ћа ња (апо стро фи ра њем ̓ без у мјаʼ), те на до пу њу је але го рич ност при ка-
за ве чи тог ју ре ња су на шца и ме се ца ре ли ги о зним упо ри штем, чи не ћи та ко 
ову пе сму из ве сном по хва лом „бож је, пре не бе сне мо ћи“. 

4 Сви на во ди пе сме На пи та ње, шта све ра дим, од го вор (Ра свит са мо ће пр ви, Ра свит 
са мо ће дру ги) да ти су пре ма из да њу: Лир ске пе сме Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, СКЗ, 
Бе о град – За греб : 1899, стр. 40 – 49;

5 О ва жно сти по ло жа ја и окол но сти пи са ња пе сме осим на слов не ге о граф ске од ред-
ни це све до чи и по но вље но од ре ђе ње са кра ја пе сме („У Ви ди ну 1817. год“). Има ју ћи у ви ду 
да је град Ви дин сме штен на гра нич ном про сто ру, на Ду на ву, та то по граф ска од ред ни ца 
би мо гла има ти из ра зит се ман тич ки по тен ци јал. 

Ка ко је те ма ове пе сме су штин ски од ре ђе на кон тра стом и су прот ста вље ним на че ли ма: 
„му дро сти бож је“ и „глу по сти“ људ ске, те еле мен ти ма све тла и та ме, „су на шца“ и „ме се ца“ 
(ко смич ке бит ке), гра нич ни про стор се чи ни иде ал ним ме стом за по сма тра ча и ана ли ти-
ча ра су ко ба. Гра нич ном по ло жа ју у при лог иде и на слов но од ре ђе ње пе сме као „буд ног 
сна“ (ме ђу ста ња, ле ви ти ра ња на раз ме ђи ја ве и сна).
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На кон што је пу та ња у Ра сви ту са мо ће пр вом од ре ђе на, сле ди пре скок 
у кре та њу, те се да је опис Бо га за те че ног у ра ду. Ефек тан и у све га че ти ри 
сти ха раз ви јен але го рич ни при каз Бо га као зе мљо рад ни ка ко ји на њи ва ма 
(по не бу) си је „сје ме љу ди“, ко ји кла си фи ку је чи ста зр на оста вља ју ћи се би, 
док оста ла ба ца у „гно ји ште сме ће“, при ка зан је из угла ду ше ко ја још увек 
ни је ви ђе на од стра не Бо га. Бог као се јач, онај ко ји се је и про се ја ва, од го-
ва ра би блиј ској при чи о ку ко љу у жи ту.6 На овом ме сту Бог је при ка зан из 
пер спек ти ве ду ше ко ја још увек ни је уз др ма на ути ском или стра хо по што-
ва њем, из чи сте ви зу ре и по зи ци је нај бли же објек тив ној. На кон су сре та са 
твор цем сле ди кра так ди ја лог у ком се из но си не ко ли ко ва жних од ре ђе ња. 
Пр во се на до ве зу је на оп шту ка рак те ри за ци ју пут ни ка ко ја је већ из не та, те 
на до пу њу је ње но зна че ње са сло јем по ре кла: Бог пред ста вљен као отац, ду ша 
као ћер ка. Уткан у овај ди ја лог је сте и обрис са гре ше ња (та ко ђе би блиј ски) 
по ко јем је ду ша од ре ђе на да се му чи на зе мљи, али и мо тив при че ста ко јим 
се осна жу је се ћа ње на пра сло бо ду. 

На о чит опис фи гу ре Бо га и ње го вог ра да, за по чет сти хом „на ђе ти га 
на сред њи ве: ра ди!“, про ши ру је се и усло жња ва го то во до кра ја Ра сви та 
са мо ће пр вог. Бог и ње го во де ла ње, као ко нач но од ре ди ште ко смич ког пу-
то ва ња ду ше, по ста је при мер за угле да ње ко ји ће се пре сли ка ти у Ра сви ту 
са мо ће дру гом. У ње му ће пут ник (ду ша), спо знав ши сво је по ре кло и Бож ју 
про ми сао, ле ги ти ми са ти моћ за зи ва ју ћи уло ге ко је је у исто ри ји из вр ши ла 
(од Мој си ја, Да ви да, Со ло мо на, Сам со на, Ахи ле ја, Оди се ја, Ису са итд.), те 
оства ри ти пре власт над ра зу мом те же ћи к ис пу ње њу Бож је во ље. Пред ста-
вље ни Бог ства ра по гле дом („ку да глед не све у на тјеч ства ра“): не ба, зе мље 
и љу де, но се ви ди и као стра шан Бог, онај ко га сла ве и ко га се пла ше. Свој-
ство Бо га да се „на мр шти“ по ка зу је се као кон сти ту тив но (онај ко ји вла да 
на на че лу стра хо по што ва ња), те се ме ђу осе ћа ња упра вље на Бо гу уно се и 
страх („свје то ви се стра ше“) и стреп ња („све зви је зде и су на шца стре пе“). 
Ипак, иа ко по се ду је све власт, Бог се пре до ча ва и као до сле дан за ко ну ко ји 
по ста вља из над се бе („за кон/ на ло же ни пре му дро сти са мом“).

По вра так ду ше у оквир те ле сног при па да кра ју Ра сви та са мо ће пр вог. 
По нов но спа ја ње два ју на че ла ни је узро ко ва но па дом ду ше из ко смич ких 
пре де ла; пут ник се у овом слу ча ју вра ћа на кон про жи вље ног ис ку ства, на-
по јен зна њем пре му дро сти, на гле дан при ме ра пра вог ра да и си ле Бож је, 
по слат од стра не све мо гу ће ин стан це да ис пу ни за да так одо ље ва ња зем ном. 
Иа ко ка рак те ри са но бу ђе њем „из ду би не сно ва“, ко смич ко пу то ва ње Ра
сви та са мо ће пр вог ни ка ко ни је од и гра но у пре де лу сна7 – оно се до га ђа 

6 У Је ван ђе љу по Ма те ју Исус го во ри: „цар ство је не бе ско као чо вјек ко ји по си ја 
до бро сје ме у по љу сво је му, а кад љу ди по спа ше, до ђе ње гов не при ја тељ и по си ја ку кољ по 
пше ни ци, па оти де...“ (Је ван ђе ље по Ма те ју, 13:24‒30, пре вод Вук Сте фа но вић Ка ра џић).

7 У Са рај ли ји ном опу су по сто ји ко смич ко пу то ва ње сме ште но у пре део сна – ви де ти 
Ис треб со пер ни ка (Сер би јан ка).
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у ду бо кој из оп ште но сти из све та, ме ди та ци ји и ин тро спек ци ји ко ја као 
ко нач но ис хо ди ште до но си сен тен цу: „Ван је ни што при у се би све ту!“.

2.2.реконструкцијаПутника:мисаоПетраПетровићањегоша. Ње го-
ше ва пе сма Ми сао8 је сте сво је вр сна ода, по хва ла, упра во раз ја шње ње пој ма 
ми сли као људ ске има нен ци је. Спој су прот но сти але го рич но озна чен већ у 
пр вом сти ху „Пла мен бо же стве ни у ни штав ном хра му“ но си у се би не што 
од ис ку ства ко смич ког су ко ба све тла и та ме, па ра док сал но спа ја ју ћи ап-
стракт ну и ма те ри јал ну стра ну чо ве ка. Ми сао се у овој пе сми осим на су прот 
про па дљи вом те лу, по ста вља и на спрам ума као све сног и тен ден ци о зног, 
ра ци о нал ног аспек та би ћа. У над ме та њу ми сли и ума пр ва од но си не при-
ко сно ве ну по бе ду, јер јој „ум гра ни цу ста вит ни ка ко не мо же“.

Мо тив ко смич ког пу то ва ња у пе сми Ми сао ја вља се и за по чи ње са 
че тр де сет пе тим сти хом, и оста је до ми нан тан до кра ја, чи не ћи та ко око 
се дам де сет про це на та пе сме од сто че тр де сет и јед ног сти ха. Пр вих део 
пе сме (до 45. сти ха) пред ста вља окол ност, оквир ко ји се од ви ја пре опе ва ња 
са мог ко смич ког пу то ва ња. Ин те ре сант но је да се пи та ње окол но сти и усло-
ва за од ви ја ње пу то ва ња у пе сми Ми сао до не кле раз ли ку је од оче ки ва них 
и упро шће них окви ра: из о ста је си ту а ци о ни ка рак тер ко ји је уста љен и ве-
зу је се за по јав ност овог мо ти ва у по е зи ји. Раз ли чи ти су раз ло зи за ова кво 
из ви то пе ре ње оче ки ва ног уво да и окол но сти пу то ва ња, а ви де се пре све га 
у не ли не ар но сти вре ме на (ре тро спек ци ји), као и у мно штву пу то ва ња ко ја 
се пе смом пре до ча ва ју. Не ли не ар ност вре ме на, из ве сна ре тар да ци ја у хро-
но ло ги ји, до во ди до ме ша ња окол но сти и ис хо ди шта пу то ва ња, због че га 
се из ме ђу ова два раз ли чи та де ла пе сме уо ча ва ју ве ће ве зе не го што би би ло 
оче ки ва но. Са дру ге стра не, што је ва жни је за мо тив, ко смич ко пу то ва ње 
се да је у мно жи ни; она ов де не пред ста вља пу ку гра ма тич ку ка те го ри ју, већ 
се ти че са ме су шти не мо ти ва ко смич ког пу то ва ња и зна че ња ње го ве ре а ли-
за ци је – пу то ва ња су код су бјек та уче ста ла, кон сти ту тив ни еле мент ис ку ства 
лич но сти.

Го во ре ћи о цен трал ном де лу пе сме Ми сао тре ба го во ри ти о ис ку ству 
ко смич ких пу то ва ња и по ја ва ко је су пре до че не у њи ма, има ју ћи у ви ду по-
сте ри ор ну по зи ци ју и пер спек ти ву лир ског гла са. На и ме, ис ку ство ко смич-
ких пу то ва ња се из но си у ви ду се ћа ња и ре ка пи ту ла ци је до га ђа ја, чи ме се 
сам ис каз и осли ка ва ње по ста вља у про бле ма тич ну по зи ци ју; сце нич ност 
и по јав ност уну тар ко смо са мо же би ти за бо ра вље на (има ју ћи у ви ду не стал-
ност ума), али, још ва жни је, и при ка зи ис ку ства пу то ва ња би ва ју ап стра ко-
ва ни и ре ду ко ва ни, из њих би ва су ми ра но са мо есен ци јал но. Ко смич ка 
пу то ва ња у овој пе сми има ју ја сну и из ра же ну функ ци о нал ност – она да ју 
опис и отво ре но ар гу мен ту ју за кључ ке из ис хо ди шта, ко ре спон ди ра ју ћи са 
по чет ном упи та но сти. 

8 Сви на во ди пе сме Ми сао да ти су пре ма из да њу: Пе тар Пе тро вић Ње гош, Пје сме, 
Лу ча ми кро ко зма, Гор ски ви је нац, Ма ти ца срп ска, Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад, 
Бе о град : 1969, стр. 51-55.
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Ли ни ја кре та ња по ко смич ким пре де ли ма у пе сми Ми сао је из ра же но 
ком плек сна и на чел но се од ли ку је све о бу хват но шћу про сто ра. Та ко се уз 
во ди че „ми сао“ и њен „огањ све ти“ пе снич ки су бје кат об рео у пре де ли ма 
ко ји де скрип тив но од го ва ра ју схва та њу ко смо са, ра ја, па кла и зе мље. Сва 
че ти ри про сто ра пред ста вља ју еле мент ар хи тек ту ре уну тар ко смич ког пу-
то ва ња, бу ду ћи да су уско ве за ни и да по чи ва ју на кон тра сти ма и на до пу-
на ма зна че ња. Ко смос се та ко име ну је као „пла ва пу сти ња“ по ко јој се лу та, 
ко ја је ски ци ра на и оквир но мар ки ра на све тло шћу („без број на сун ца“, „св’је-
тли ша ро ви“, „ка пље би стре“, „лу че сјај не“), и у ко јој се тра жи „пре стол 
сјај ни оца вје чи то сти“. Ова тан та лов ска по тра га („што се ви ше ди зах, да ље 
од ми ца ше“) не мо же би ти оства ре на, бу ду ћи да је пре сто Бож ји не до сту пан 
смрт ни ма; по тра га за иде а лом ко ји се не мо же про на ћи по ста је сна жна па-
ра бо ла бив ство ва ња про па дљи вог чо ве ка са че сти цом Бож јег (ми сао) ко ји 
у ду ши бу ди ве ру и на ду. Од ше зде се тог до се дам де се тог сти ха опи са на су 
„пре ле сна по ља“ ко ја се при ка зу ју сна жним би блиј ским ре флек си ја ма у 
ви ду сли ка по ста ња (61‒62) и са гре ше ња (67). Пи та ње пут ни ка се та ко ђе 
раз ре ша ва у овој стро фи, бу ду ћи да се и ма те ри јал на од ре ђе ња (по пут по гле-
да из прет ход не стро фе) сме њу ју од ре ђе њем ру ке, од но сно гру ди у ко ји ма 
је сме ште на ду ша уз не ми ре на услед по се те из гу бље них рај ских пре де ла. 
Да кле, ко смич ка пу то ва ња у пе сми Ми сао до жи вља ва пут ник˗чо век (те ле-
сно) и са пут ник˗ду ша (ду хов но). Тре ћи пре део опи сан уну тар ко смич ких 
пу то ва ња под вођ ством ми сли при ка зу је пре де ле па кла, тач ни је „безд на 
Тар та ра“. До ми нант не бо је су там не („мрач на“, „цр на“, „цар ство вјеч не но ћи“), 
а при зо ри и по ја ве са бла сни („ки пе ће ре ке“, „чу до ви шта“, „ужа сне кар ти не“, 
„зло“, „жед на утро ба“), чи ји опис је у па ра док сал но слич ној функ ци ји као 
и де скрип ци ја ва си о не и не ба; на и ме, као што се лу та ње за не до сти жним 
пре сто лом Твор ца по ста вља са јед не стра не, са дру ге сто ји да је чо ве ка суд-
би на ство ри ла „рад му че ња вјеч ног“. Сли ка ју ћи не бе ске и пре де ле па кла, 
Ње гош успе ва да ис так не две кључ не стру је за пи та но сти и по де ље но сти 
уну тар чо ве ка, је дан веч ни су коб те ле сног спрам ду хов ног, ма те ри јал ног 
спрам спи ри ту ал ног. По след њи, по мно го че му дру га чи ји пре део пу то ва ња, 
је сте пре део „зем ног ша ра“. Кључ на реч при ка за зе мље по ста је „вре ме“, 
ко је, на кон опи са пре де ла у ко ји ма вре ме не по зна је гра ни це и прак тич но 
не по сто ји као има нент ност, до ла зи као си ла и као не при ја тељ про ла зног 
што увек од но си по бе ду. Са да се пој мо ви ми сли и вре ме на до во де у исту ра-
ван, „од јед ном је ми сао су ко бље на са вре ме ном“ (ЛоМПар 2010: 65). Вре ме 
се пер со ни фи ку је и ка рак те ри ше као „враг“, „ру ши тељ“, док се де струк ци ја 
зе маљ ских ма те ри јал них зда ња (ол та ри, ку ми ри, тро но ви, ства ри) по ста вља 
као ње гов за да так и по сао на кон ко га оста ју са мо „прах“ и „раз ва ле“. Из 
ње го ве над мо ћи про ис ти че да „ми сао под ле же вре ме ну“ (ЛоМПар 2010: 66), 
од но сно да се у зе маљ ским окви ри ма па ра ме три бе смрт но сти де ла ми сли 
по ка зу ју нео др жи вим. Као што и прет ход не де скрип ци је про сто ра пред ста-
вља ју у јед ном свом аспек ту из ве сну по ру ку, та ко и при каз ма те ри јал ног 
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као тро шног и про ла зног у ка те го ри ји вре ме на уво ди иде ју о вред но сти у 
ви ду не про ла зног, ду хов ног жи во та.

На кон опи са пре де ла и ис ку ства ко смич ких пу то ва ња, пе сма Ми сао 
до но си и јед ну ау то по е тич ку стро фу ко ја је, та ко ђе, уско ве за на за пи та ње 
чо ве ко ве ег зи стен ци је, али и за пи та ње ка рак те ри за ци је са мог пут ни ка. Прет-
по след ња стро фа пе сме уво ди мо тив „ва тре по е зи је“, те пут ни ка ко нач но 
од ре ђу је не са мо као чо ве ка са ис ку ством ко смич ког пу то ва ња и би ћа све-
сног при су ства ми сли као сур ви ва ла дав ни на, већ и као пе сни ка9 ко ји је на 
ко рак бли же ство ри те љу од чо ве ка. Тај пе сник ства ра у част свом твор цу, у 
ек ста тич ном ста њу („ду ша ми се то пи“) и у по зи ци ји ме ди ју ма („за и гра 
ли ра“). Прем да спо со бан да по сред ством ми сли као вар ни це Бож јег тра га 
са зда све то ве „ва тром по е зи је“, пе сник не мо же про дре ти у су шти ну и за кон 
све та, јер са мо „је дан зна де за све, он зна њем вла да“.

Бу ду ћи да „ње на бит је у упи та но сти“ (деретић2011: 632), пе сма Ми сао 
би у по гле ду ко смич ког пу то ва ња од го ва ра ла ре ли ги о зном/ме ди та тив ном 
пу то ва њу са ис хо ди штем из на ла же ња исти не о по ре клу ми сли. Прот ка на 
спо ља шњом (обра ћа њем са ти) и уну тра шњом ди ја ло гич но шћу из ме ђу 
по чет ка (окол но сти) ко ји по ста вља пи та ња о по ре клу и свр си ми сли у чо ве ку, 
и за вр шет ку, ис хо ди шту, по ен ти и за кључ ку ко ји се из но си : исти ни о по ре клу 
ми сли као „че сти це ог ња бе смрт но га“ и на ди о веч но сти ко ју ми сао по се-
ду је и све до чи. На по слет ку, чи та ва пе сма се до га ђа и од ви ја уну тар са мог 
ли ка пе сни ка у ко ме се пре ла ма ју по чет не за пи та но сти, ко смич ка пу то ва ња 
под вођ ством ми сли, про ми шља ња чо ве ко ве ег зи стен ци јал не по зи ци је, по-
зи ци је пе сни ка као ме ди ју ма и Твор ца у ма лом, те по ре кла на дах ну ћа, ин-
спи ра ци је, тра га бе смрт ног у ми сли, и на де.

2.3.Путањакао(не)МогућностиЗБора?Бранкарадичевића. Са свим осо-
бен при мер пре о бра же ња и из во ђе ња мо ти ва ко смич ког пу то ва ња пред ста вља 
по е ма ?10 Бран ка Ра ди че ви ћа. До ми нант но те жи ште ко је је до Ра ди че ви ћа 
овај мо тив об у хва тао осла ња ло се на из ве сне ре ли ги о зно-ме ди та тив не про-
ми сли у ко ји ма је ис хо ди ште, уз до зу уоп шта ва ња, во ди ло ка раз ја шње њу 
по ре кла од ре ђе них еле ме на та оно стра ног, бе смрт ног, упра во Бож јег у чо-
ве ку. Пе снич ки опус Ра ди че ви ћа уно си у по е зи ју срп ског ро ман ти зма ме ру 
раз и гра но сти фол клор не ли ри ке, ме лан хо ли је и се те за ми ну лим до би ма, 
а као глав ну те му на пи је де стал ста вља љу бав; она се ја вља дво ја ко, са о бра-
же на кроз па три от ске то но ве опе ва њем за ви ча ја и мла до сти или опе ва њем 

9 Фи гу ра пе сни ка уве ли ко је при сут на у окви ру Ње го ше ве по е зи је. Ви ђе ње пе снич-
ког по зи ва као ме та фи зич ке и ег зи стен ци јал не од ред ни це ја сно се мо же иш чи та ти из пе сма 
Ко је оно на ви со ком бр ду; су пер и ор ни по ло жај пе сни ка у про сто ру у ком оби та ва, спи ри ту-
ал но/ми стич ка мо ти ва ци ја, по ве за ност и пред ста ва пе сни ка као твор ца соп стве них све то-
ва (po e sis) по обра сцу све та ко ји је ство рио Тво рац, ви ђе ње пе снич ког по зи ва као пу то ва ња 
ко је тра је, пре де сти ни ра ност.

10 Сви на во ди по е ме ? да ти су пре ма из да њу: Бран ко Ра ди че вић, Са бра не пе сме, Срп-
ска књи жев на за дру га, Бе о град : 1999, стр. 45‒55;



спе ци фич ног љу бав ног од но са по сред ством кон струк та иде ал не дра ге. Ли-
ни ја раз гра ни че ња ова два мо де ла код Ра ди че ви ћа је че сто дис пер зив на, те 
се од ре ђе на пре ла ма ња и пре ли ва ња при ме ћу ју. У окви ру мо ти ва ко смич ког 
пу то ва ња, ипак, уоч љи ва је до ми на ци ја љу бав не те ма ти ке, због че га се Ра-
ди че ви ћев тип ко смич ког пу то ва ња из два ја као са свим за себ на тра са ко ју 
ће ка сни је мно ги пе сни ци сле ди ти.

Ком плек сна ком по зи ци је по е ме пред ста вља ин те ре сант но пи та ње и да 
се ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не, а за пред мет ана ли зе мо ти ва ко смич ког 
пу то ва ња ва ља из дво ји ти ње не основ не окви ре. Пре све га, у ком по зи ци ји 
се с по чет ка из два ја је дан син те ти шу ћи со нет у ко јем су на зна че не есен ци-
јал не ми сли и осе ћа ња ко ја ће се ја ви ти уну тар да љег тек ста. За њим сле ди 
оп ши ран сре ди шњи део, сво је вр сна ар ти ку ла ци ја и на ра ти ви за ци ја осе ћа ња 
из ве де них у увод ном со не ту – дру гим ре чи ма, сре ди шњи део се ви ди као 
до не кле еп ски ре а ли зо ван увод ни са же так. Оства рен око два до ми нант на 
до га ђа ја, упра во два су сре та са иде ал ном дра гом, сре ди шњи део са др жи 
мо тив ко смич ког пу то ва ња. Крај по е ме пред ста вља не ко ли ко мо гу ћих за-
вр ше та ка, од ко јих сва ки од го ва ра по јед ној те мат ској до ми нан ти ро ман ти-
чар ске по е зи је. Све на ве де но све до чи да је по е ма са чи ње на на тро стру кој 
осно ви.

По сма тра њем сре ди шњег де ла по е ме, бу ду ћи да он са др жи ја сно обра-
зо ван мо тив ко смич ког пу то ва ња, при ме ћу је се по ја ва иде ал не дра ге као 
вр ста ве зив ног еле мен та. Два су сре та са њом ко ја чи не око сни цу и по кре тач 
осе ћа ња и про ме на уну тар лир ског су бјек та из ве де на су крај ње ком плек сним 
и раз у ђе ним, ши ро ким опи си ма, због че га их тре ба де таљ но са гле да ти и 
ана ли зи ра ти. 

Си ту а ци ја пре до че на пр вим су сре том лир ског су бјек та са иде ал ном 
дра гом пред ста вља оквир, увод и услов да љег раз ви ја ња рад ње, отва ра вра-
та дру гом су сре ту ко ји је због при су ства мо ти ва ко смич ког пу то ва ња за 
те му овог ра да да ле ко ин те ре сант ни ји. Сам цен трал ни део, ко ји по чи ње 
при ка зом пр вог су сре та, уоб ли чен је у окви ри ма па сто рал ног, упра во иде-
ал ног пре де ла са фло рал ним и дру гим еле мен ти ма при ро де, ам би јен том у 
ком је по ја ва иде ал не дра ге са свим мо ти ви са на. Иду ћи од ми ни мал них 
пре ма уоп шта ва ју ћим, ма кро де та љи ма („све си див но ви де ти мо гао,/ и нај-
ма ње ка но и нај ве ће“), Ра ди че вић те жи ште пе сме пре ме шта и уво ди оп ши-
ран пор трет иде ал не дра ге. Упо тре бља ва ју ћи по ре ђе ње и обра ћа ње као 
до ми нант не по ступ ке, пе сник пра ви оквир за при каз чу да ко ме све до чи. 
Иде ал на дра га, ка рак те ри са на као леп ша од ви ле и ан ђе ла, код по сма тра ча 
иза зи ва сна жна осе ћа ња и па ра ли шу ће ста ње (ко је от по чи ње и за вр ша ва се 
дрх та ви цом: „за тре сох се ла ко“ (63), „ја се пре ну, ду бо ко узда ну,/ за дрк та се па 
још већ ма бук ну“ (88)). Оно што сле ди на кон опи са дра ге ко ја се по ја вљу је, 
про ла зи по крај по сма тра ча и од ла зи ка шу ми, је сте уво ђе ње јед не але го рич-
не и по све сим бо лич не сли ке: рас кр шћа пу те ва. Прем да ком плекс иде ал не 
дра ге ко ја се ја вља и не ста је, ко ја ме та мор фо зи ра у иде ју и во ди ча, ни је 
од ма као да ле ко од Пе трар ки ног и од ре ђе ним еле мен ти ма (шу ме) Дан те о вог 
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мо де ла, иде ал на дра га код Ра ди че ви ћа по се ду је из ве сне осо бе но сти ко ја ва ља 
ис так ну ти. Она је, пре све га, крај ње ефе мер на11 и при сут на у сво јој од сут-
но сти; су срет и ути цај ко ји иде ал на дра га вр ши над су бјек том ни је по сле-
ди ца фи зич ког од но са, већ ми мо хо да. На по слет ку, ста за на ко ју она упу ћу је 
ни је ја сна и пред о дре ђе на, већ пред ста вља од ре ђе ну мо гућ но сти из бо ра из-
ме ђу две ста зе. Пра ће ње во ди ча не до но си раз ре ше ње и апри ор ну по ру ку.

Пр ви су срет и си ту а ци ја, иа ко на мо мен те го то во са свим фан та стич но 
обра зо ва на, ипак пред ста вља су о че ње два су бјек та у про сто ри ма мо гућ ног, 
ово стра ног све та; због то га се тај су срет пре по зна је као услов и оквир ко ји 
прет хо ди ко смич ком пу то ва њу. Гра ни ца ко ја се ја вља као окон ча ње пр вог 
и по че так дру гог су сре та од го ва ра мар ги нал ној си ту а ци ји озна че ној као 
от це пље ње у схе ми ко смич ког пу то ва ња. Дру ги су срет са иде ал ном дра гом 
де ша ва се у окви ри ма сна и обра зо ван је по сред ством мо ти ва ко смич ког 
пу то ва ња. До ла ску сна ко ји је у ком по зи ци ји сме штен из ме ђу два су сре та 
прет хо ди иш че ки ва ње, у ко ме се из два ја ју два мо мен та. Сти хо ви „ми сли 
сил не ко зве зди це сјај не,/ зве зди це се осме ва ле на ме/ ко да ве ле: о не бој се 
та ме,/ јо ште ма ло, па ће да нак сва нут,/ јо ште ма ло, па ће сун це гра нут,/ 
све ту јед но, а до два те бе ка...“ по ре де ми сли са зве зда ма, ко смич ким еле-
мен том, што од го ва ра пре сли ка ва њу ма кро ко смо са у ми кро ко смо су; њи хов 
ан ти ци пи ра ју ћи го вор са др жи не што од про роч ког и уте ши тељ ског при-
зву ка. Дру ги зна ча јан де таљ до ла зи не по сред но пред сан и осли ка ва се у 
сти хо ви ма „По моз, Бо же, па сан ка по кло ни –/ а Бог чуо па ми ду шу скло ни“, 
ко ји је мар кер по чет ка ди ја ло га са Бо гом.12

Ко смич ко пу то ва ње у по е ми ? сме ште но је у окви ре сна. Та кав по сту-
пак већ је по сто јао у тра ди ци ји срп ског пе сни штва (Са рај ли ја – Ис треб 
со пер ни ка), док код Ра ди че ви ћа до би ја свој ствен об лик – фан та стич но сно-

11 Ефе мер на при ро да иде ал не дра ге у по е зи ји Бран ка Ра ди че ви ћа пред ста вља је дан 
од нај леп ших мо ме на та срп ске по е зи је, истин ски мо дер ни лир ски мо ме нат, те озна ча ва и 
ути ре пут бу ду ћим пе сни ци ма. Не ма те ри јал на ка рак те ри за ци ја иде ал не дра ге очи та ва се 
у ан то ло гиј ском сти ху из по е ме Ту га и опо ме на „Ње ви ше не ма – то је био звук“ (44 део, 87 
стр), од но сно кроз усло жња ва ње те по ја ве у ка сни јим де ло ви ма по е ме (од 48 до 54), где се, 
кроз ко смич ке при ка зе у сну, на сво ду, по мо ћу зву ко ва, све тла и зве зда, оп цр та ва ју и ре-
про ду ку ју осо би не иде ал не дра ге, чу да. 

12 Ком плек сно пи та ње (чи је основ не ка рак те ри сти ке ва ља на зна чи ти) ове по е ме је сте 
ди ја лог са Бо гом ко ји се од ви ја кроз чи тав текст. Реч Бог се у по е ми ја вља два де сет и шест 
пу та, пет пу та у но ми на ти ву, јед ном у ге ни ти ву, и чак два де сет пу та у во ка ти ву, у фор ми 
мол бе и обра ћа ња. „По моз, Бо же, па сан ка по кло ни –/ а Бог чуо па ми ду шу скло ни“ би се 
мо гло сма тра ти од ре ђе ним упли вом из на род ног го во ра, али да овај стих ни је на про сто 
узус и пе снич ка ис пу на тек ста све до че два мо мен та. Пре све га, су бјект ко ји из го ва ра сти-
хо ве све стан је да га Бог чу је, че му све до че сти хо ви „Ује дан пут – ре ко: по моз’, Бо же!/ Чу 
Бог ово, али не по мо же.“ Основ не од ли ке са го вор ни ка овог ди ја ло га је су да је су бјект у 
кључ ним мо мен та ма склон обра ћа њу, за зи ва њу Бо га и мол ба ма, док Бог (ка рак те ри сан као 
„ве ли“ (68) и „бла ги“ (291) али и „си ло ви ти“ (230) и „стра шни“ (102)) у ди ја ло гу од го ва ра 
(не)де ла њем. 



ви ђе ње ле та по ко смо су ка рак те ри са но син таг мом „чуд ни са нак“. Су бјект 
сна би ва сме штен крај из во ра, фол клор но мар ки ра ног про сто ра, ода кле 
по сма тра бу ђе ње при ро де по сред ством по ја ве сун ца. Уз ја ку со лар ну ме та-
фо ри ку го то во пан те и стич ког осе ћа ња, сун це се бр зо тран сфор ми ше у сво-
је вр стан пор тал („Ско чи сун це ка за па ду до ле,/ за ђе сјај но, ал’ са мо до по ле,/ 
по ла оста као ка ка вра та“), гра ни цу ово стра ног и оно стра ног, име но ва них 
„зе мљом“ и „не бе си ма“. Пу то ва ње у ко смич ке пре де ле ни је све сно по так-
ну то, већ се од ви ја по сред ством сна (пре де ла не све сног) али и од ре ђе них 
по ма га ча и сред ста ва, по пут „ве три ћа“ (200) ко ји уз но сти пут ни ка и во ди 
га кроз пре де ле (пре у зи ма ју ћи уло гу во ди ча). На кон по ле та сле ди кра так 
опис пре де ла ко ји од го ва ра ти пи зи ра ној пред ста ви не ба, пре ле та ње пре ко 
и ми мо обла ка („зла ћа ни“, „ру ме ни“, „сјај ни“) и ду ге као пр ве ста зе; ло гич-
ки след упу ћу је га ка „злат ним вра ти ма“ не ба до ко јих во ди дру га, „сјај на 
ста за“, и пред ко ји ма га че ка она (иде ал на дра га, упо зна та при пр вом су сре-
ту). До нет до злат них вра та (рај ских) пред ко јим га че ка во дич, су бјект 
тре ба да на ста ви свој лет са пу то во ђом; ме ђу тим, пут се на ста вља на са свим 
нео че ки ван на чин. Уме сто да пут усме ра ва она, су бјект гу би и прет ход ног 
во ди ча – „ве трић“, ко га сад за ме њу је „стра шни ви јар“13 (224). По ја ва два 
мо гу ћа пу та ко ји су пред су бјек та ста вље ни при пр вом су сре ту, у сну и 
уну тар ко смич ког пу то ва ња (ли ше ног уде ла све сног де ла ња), та ко ђе је при-
сут на, но је овог пу та су бјект ли шен мо гућ но сти из бо ра. Шта ви ше, мо жда 
због пре ве ли ке же ље за оства ре ним кон так том са иде ал ном дра гом, или 
због уз ви ка „по моз’, Бо же!“, пут ник сту па на ста зу ко ју нај ма ње же ли и 
би ра – пут та ме и до ле од ра ја. До њи пре де ли су ка рак те ри са ни за га си тим 
и мрач ним ни јан са ма („тми на“, „тав ни на“, „пра зни на“), и из ра зи то кон-
траст но пре ма не бе ским и рај ским пре де ли ма: „Бо же – не бо – та мо – стра шна 
чу да!“. Ко смич ко пу то ва ње на гло је пре ки ну то за вр шет ком сна и бу ђе њем 
ко је од го ва ра пој му по врат ка.

Ис хо ди ште ко смич ког пу то ва ња у по е ми оста је не до ре че но као и из бор 
пу та ња у оба су сре та; оно пред ста вља ко ло плет раз ли чи тих ту ма че ња сна 
и ви зи ја из сна из угла су бјек та пу то ва ња, од но сно иш че ки ва ња по врат ка 
на пра ву пу та њу и по нов ног су сре та са иде ал ном дра гом. По сле утвр ђи ва-
ња про ме на у по рет ку све та ко ји на кон су сре та са не зе маљ ском по ја вом 
(чу дом) ова пло ће ном у иде а лу жен ске при ка зе оста је опле ме њен ње ним 
про ла ском, по е ма се окон ча ва ни зом мо гу ћих за вр ше та ка из ко јих се да 
на слу ти ти ис хо ди ште. Та ко се у пр вом мо гу ћем за вр шет ку чи та крај ди ја ло-
га са Бо гом, у ко ме пи та ња упу ће на ње му оста ју без од го во ра, а тон пре ла зи 
у пе си ми стич ни, опро штај ни и тра гич ни: „Збо гом, но ћи, збо гом, ста зо све та,/ 
збо гом и ти сре ћо мо ја кле та!“. За њим сле ди кон траст ни, све тао, те ши тељ-
ски и оп ти ми стич ни за вр ше так окре нут ка бу дућ но сти: „Ал’ ће би ти, би ће 
и на ја ви“ и „ал’ не бој се, до ће да нак пра ви“. По след њи мо гу ћи за вр ше так 

13 Раз ли ка име но ва ња „ве три ћа“ (во ди ча до рај ских вра та) и „ви ја ра“ (ко ји ба ца у та му 
и до ле) до след но је спро ве де на.
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и фор мал но окон ча ње тек ста чи ни ис ко рак из те ме и од ре ђе ни по е тич ки 
ис каз и пре глед где се от кри ва и раз об ли ча ва фик циј ски свет по е ме и ука зу је 
на са му ње ну кон струк ци ју. Отво ре но при зна ње пе сни ка о то ме да је хтео 
да ис пи ше (со нет ни) „ве нац“, али да у не до стат ку „цве та ка“ крај „сту ден ца“ 
(ин спи ра ци је) у то ме ни је ус пео, те на да да ће „до ћи да нак“ ка да ће и та 
на ме ра би ти оства ре на. Суд би на ис хо ди шта као крај њег де ла по е ме оста је 
ис ка за на у сти ху из за вр шни це: „Ето, бра ћо, пе сме без свр шет ка“14 (326), због 
че га би нај пре ци зни ји опис ис хо ди шта био ње гов из о ста нак.

2.4.ЗвукраЗаПињања:виловаНка(међузвездама)ЛаЗекостића. Уну тар 
Ко сти ће вог пе сни штва из ме ђу оста лих из два ја се мо тив ко смич ког пу то-
ва ња са је дин стве ном и из ра же ном уло гом пут ни ка – оно га ко ји пре ла зи 
из ве сну гра ни цу све то ва, ко ји има спо соб ност да на од ре ђен на чин пре мо-
сти гра ни цу про стор ног и вре мен ског, те да сту пи у раз го вор или од нос са 
са у че сни ком ко смич ког пу то ва ња. Са мо пи та ње пут ни ка у аспек ту по е зи је 
овог пе сни ка зах те ва ком плек сан рад и пре глед не са мо пе са ма са из ра же-
ним мо ти вом ко смич ког пу то ва ња (по пут Ви ло ван ке (Ме ђу зве зда ма)15), већ 
и оних пе са ма у ко ји ма се пут ни ци по ста вља ју из ван окви ра на ко је смо 
мо ти вом на ви кли (до ла зе из оно стра них све то ва (Спо мен на Ру вар ца), или 
при па да ју све ту сат ка ном од слут ње и ви зи је (San ta Ma ria del la Sa lu te)). 
Бли скост по е ти ке Ко сти ћа са мо ти вом ко смич ког пу то ва ња не чу ди, бу ду ћи 
да је реч о пе сни ку ко ји свој по ет ски им пулс про на ла зи на раз ме ђи ста ња 
ја ве и сна, од но сно уну тар сво је вр сног пе снич ког за но са16.

На по чет ку пе сме Ви ло ван ка (Ме ђу зве зда ма) пре по зна је мо лир ског 
су бјек та и ви лу (ко ја ме та мор фо зом од го спо ђи це, ка ко је oна пр во бит но 
апо стро фи ра на, а што ука зу је на ње ну чед ност и не вен ча ност, без гре шност, 
пре ла зи у лик мај ке (или Бо го мај ке)). Су срет са ви лом дво стру ко је за ма гљен: 
пре све га, из о ста нак све до ка су сре та („на ули ци не ма све та“ (под ву као У. Р.)) 
омо гу ћа ва при род ни и не сме та ни раз вој пе снич ке сли ке и тран сфор ма ци је 
од про ла зни це ка во ди чу; са дру ге стра не, ка сни ји епи лог пе сме от кри ће да 
је чак и оквир у ко ме се ви ла сре ће део сно ви ђе ња ко је лир ски су бјект до-
жи вља ва у „ја ви“ ко ја „до ди ја ва“.

Од уче сни ка ко ји се то ком ко смич ког пу то ва ња по ја вљу ју из два ја ју се 
еле мен ти све ми ра, пре све га зве зде. Њи хо ва уло га код Ко сти ћа ни је чи сто 
де скрип тив на. Оне су у пе сми ан тро по мор фи зо ва не, у ди ја ло шком дис кур су 

14 Овај стих и крај по е ме Сло бо дан Вла ду шић ту ма чи као мар кер те ма ти зо ва ња „иде је 
бес крај ног пе ва ња“ (вЛадушић 2009: 84).

15 Сви на во ди пе сме Ви ло ван ка (Ме ђу зве зда ма) да ти су пре ма из да њу: Мир ја на Д. 
Сте фа но вић, Ла за Ко стић, Vi ta No va Пе сме и ко мен та ри, Слу жбе ни гла сник, Бе о град : 2012. 
стр. 115-123.

16 Ла за Ко стић ка же: „У обич них љу ди има два глав на ду шев на ста ња: ја ва и сан. У 
нео бич них, осо би то у пе сни ка и у умет ни ка, има још јед но тре ће, то је – та ко бих га ја на-
звао – за нос, ин спи ра ци ја. То се ста ње раз ли ку је од оних два ју обич них нај ви ше тим што 
је чи сто ду шев но...“ (стефановић 2012: 39).



на ја вљу ју и про ми шља ју по ја ву чуд ног па ра у не бе ским про сто ри ма, те 
го сти ма на ми гу ју зра ци ма све тло сти. Зве зде и њи хо ви зра ци ће се, по прин-
ци пу не бе ске хар мо ни је, удру жи ти у сво је вр сни ко смич ки кон структ на зван 
свет ском ру жом. Нај ва жни ји део пу то ва ња је сте спо зна ја „свет ске ру же“, 
те апо стро фи ра ње ње и спо зна ја зву ка – сла ву ја. Звук сла ву ја до но си иде ју 
хар мо ни је сфе ра, ко ја до ла зи од Пи та го ри ног уче ња о хар мо ни ји.17 Лир ски 
су бје кат, об рев ши се у не ис пи та ним пре де ли ма, пре и спи ту је по ре кло зве зда, 
још увек ве ру ју ћи да оне мо гу би ти плод ње го ве ве ште пе снич ке има ги на-
ци је. Пра во от це пље ње од те ле сног и ху ма ног у ду хов но се де ша ва упра во 
на кон ди на мич ног дво бо ја гла со ва раз ли чи тог по ре кла; гла со ви се као удру-
же ни фор ми ра ју уну тар ску пи на: гла со ва „зву ка ње них“ (ка рак те ри са них 
као „хар мо ни ја сфе ра“), и гла со ва на лик на зву ке си ре на (ка рак те ри са них 
син таг мом „стро стру ки збор“). Ње ни зву ци су, ма што ви том игра ри јом ста-
па ња свих чу ла у за јед нич ку чул ност (син те сте зи ја) – они ис ти чу из ње них 
очи ју. Зву ци „сто стру ког збо ра“ је су у функ ци ји атрак то ра и дис трак то ра 
(ло ги ке и ра зу ма), же ле ћи да су бјек та по ве ду на по гре шан пут. Њи хо во по-
ре кло је дво ја ко: пр ви су про дукт пе снич ке су шти не ко ји при зи ва ју да се 
вра ти до ле, ка рак те ри шу ћи ви лу као ве шти цу „зле све сти“. Дру ги се из ли-
ва ју, на и ме, из де ла кла сич не ли те ра ту ре (Хо мер, Шек спир, Пин дар, Ана-
кре он, Мил тон, Бај рон, Ши лер, Ге те, Дан те, Та со, Ка ли да со). Вешт из бор 
баш ова квог скло па зву ко ва из ве ден је упра во у раз го во ру и ди ску си ји пе-
сни ка ро ман ти зма са кла сич ним узо ри ма; иде ал дра ге (у овом слу ча ју ви ле, 
пред вод ни ка пу то ва ња) су ко бља ва се са пе снич ким иде а лом. Тек на кон што 
сви гла со ви из ску пи не ли те рар них ре флек си ја про ба ју да на ве ду су бјек та 
на по гре шан пут, од но сно тек на кон одр жа ног ,пра вог кур са’ по сле ис ку-
ше ња ко је на ли ку ју ка ко хри шћан ским, та ко и хе лен ским (они ма у Хо ме-
ро вој Оди се ји), до спе ва се у про стор ду хов ног ис ку ства. Све је ма ње чул них 
на дра жа ја, зве зде га сну, „зву ци би ли, ко да ни су“. На по зор ни ци све ми ра 
оста ју са мо ви ла (мај ка) као во дич и њен „син“, пут ник. Упра во са пре ла ском 
гра ни це (ко нач ним от це пље њем), Ко сти ћев из раз по ста је за ма гље ни ји и све 
ви ше гра ђен на ве штим кон тра сти ма и по ре ђе њи ма. Ви ла га упу ћу је на из-
вор све тло сти ко ји је склон не ста ја њу („час уги не а час го ри“) и оба сја ва њу, 
„све тлу цаљ ку“ – крај њи циљ пу то ва ња. На лик на хи брис, сле ди пут ни ков 
низ пи та ња о су шти ни све тло сти на ко ју је упу ћен: „Бле да зве здо, јад на 
се ле,/ ка кве су те си ле сме ле/ те си та ко јад на ту жна,/ му че ни ца, бож ја су-
жна,/ ка кав бол у те би сја је,/ ко у те би веч ност тра је,/ ко се ка је?“. Пи та ња 
до но се пре кид пу то ва ња и сна, зга сну ће и пад, док се од го во ри не мо гу 
чу ти и ра за зна ти. Ипак, ди ле ма ра за пе то сти су бјек та из ме ђу раз ли чи тих 
жа ри шта ре ше на је: „за точ ник на род не и на ци о нал не ми сли, од лу чу је се за 
на шу је два вид ну зве зду све ту цаљ ку“ (МиЛинчевић 1963: 20).

17 Пи та го ра је ве ро вао да се сва не бе ска те ла та ко кре ћу, да у ме ђу про сто ри ма про-
из во де му зич ко са звуч је или хар мо ни ју ко ја, због сво је све при сут но сти, оста је не чу ве на 
(пре ма коЛарић2004: 48), о че му све до чи упит ник на кра ју сти хо ва „По ти хот ној ва се ље ни 
/ раз ле жу се зву ци ње ни / смрт ном уву не чу ве ни; / а и ме ни?“
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По вра так у те ле сно ре шен је на глим пре ки дом, свој стве ним за раз ре ше-
ње ко смич ких им пли ка ци ја код Бран ка Ра ди че ви ћа (Ту га и опо ме на). Чи та ва 
пе сма, ка ко је то на го ве ште но по след њим сти хом дру ге це ли не („освет ни ца 
– је ка од гу са ла“), по при ма тон на ци о нал ни, освет нич ки, и по ма ло тон ка кве 
су има ле буд ни це. Пре све га, пре ма ти пу, од но сно мо де лу ко ји је из ве ден 
пре ма ка у зал ним усло вље но сти ма из во ђе ња ко смич ког пу то ва ња, Ви ло ван ка 
(Ме ђу зве зда ма) би од го ва ра ла ин тро спек тив ном ко смич ком пу то ва њу, бу-
ду ћи да се чи тав ко смич ки кон структ пре до ча ва у окви ру те ле сног там но-
ва ња, услед не мо гућ но сти фи зич ког по ме ра ња лир ског су бјек та.

Ко сти ће ва Ви ло ван ка (Ме ђу зве зда ма) пред ста вља мо жда и нај леп ши 
при мер ко ри шће ња мо ти ва ко смич ког пу то ва ња. Уз кри стал ну тро чла ну 
ком по зи ци о ну по де лу у ко јој се сва ки од де ло ва за сни ва на сна жном хро-
но то пу (сно ви ђе ња и ја ве) и де та љи стич кој од ре ђе но сти по ло жа ја уче сни ка, 
ја сним гра ни ца ма по чет ка и кра ја ис ку ства ко смич ког пу то ва ња, те спо ју 
и при ка зу раз ли чи тих ре ги ста ра ути ца ја и дво стру ко сти чо ве ко ве при ро де 
(из ме ђу ра зу ма и стра сти), ова пе сма пред ста вља ар ти ку ли сан мо тив у свом 
нај леп шем об ли ку. Ис хо ди ште ко смич ког пу то ва ња уну тар пе сме Ви ло ван ка 
(Ме ђу зве зда ма) оста је ра за пе то на раз ме ђи раз ре ша ва ња су ко ба зе маљ ског 
за то че ни штва и на ци о нал ног иден ти те та, као и на опре де ље њу за пра ће ње 
уну тра шњег са крал ног, мо гу ће ре ли ги о зног, си гур но искон ског, зву ка на-
дах ну ћа – во ди ље.

2.5.Поткрајвека. Да мо тив ко смич ког пу то ва ња ни је јед но о бра зан, 
оства рен са мо у ви ду про сте схе ме ко ју сви пе сни ци пра те и у окви ру ко је 
оства ру ју сво ја те мат ска стре мље ња, до ка за но је на при ме ру раз ли чи тих 
са о бра же ња ме ђу пред ход ним при ме ри ма. При сут ност овог мо ти ва у окви-
ри ма ли ри ке де вет на е стог ве ка и на кон и ван окви ра ро ман ти чар ске по е зи је 
(у ко јој мо тив до жи вља ва свој нај ра зви је ни ји об лик) све до чи, ме ђу оста ли-
ма, слу чај Во ји сла ва Или ћа. Са дру ге стра не, по гре шно би би ло ми сли ти 
да се мо тив ве зу је и сво ди на упо тре бу код срп ских пе сни ка. Осим што је 
по ка за но да је по ре кло и услов за по сто ја ње ова квог мо ти ва у Ср ба ду бо ко 
уре за но у ан тич ко (хе лен ско) ис ку ство, те да се тран спо ну је и осна жу је у 
ма њој или ве ћој ме ри кроз де ло Пе трар ке, Дан теа и Мил то на, ва ља ски ци-
ра ти и то да се мо тив не ја вља ис кљу чи во у окви ри ма јед не по е ти ке и јед ног 
дру штва; при мер бли ста ве упо тре бе мо ти ва уз све еле мен те мо дер не лир ске 
ни јан си ра но сти пред ста вља не ко ли ко пе са ма Сил ви ја Стра хи ми ра Крањ че-
ви ћа18. Та ко се, при ме ром ових пе сни ка, мо же при ме ти ти да кор пус по е ти ка 

18 Ње го ва пе сма Иза спу ште ни јех тре па ви ца до но си мо тив ко смич ког пу то ва ња пре-
о бра жен и до у крај ње гра ни це по ву чен у пре део ин тро спек тив ног, ме ди та тив ног, лич ног 
ис ку ства. Ко ли ко је но ви не, а пре све га ко смич ке све жи не, унео у по е зи ју нај пре ци зни је 
го во ри Кр ле жи на сен тен ца да „док је чи та ва ли ри ка ње го ва вре ме на јед но до сад но сви ра-
ње на ги та ри, Крањ че вић у сво јим до брим пје сма ма отва ра звје зда не про сто ре“ (крЛеЖа 
1976: 26). Ком по зи циј ски, пе сма до но си тро чла ну струк ту ру ко ја од го ва ра схе ми ко смич ког 
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и иде ја ко је се у мо тив ко смич ког пу то ва ња мо гу укљу чи ти не ма гра ни ца, 
да је мо тив су штин ски отво рен, те да се ана ли за ко ја по ла зи од за јед нич ке 
осно ве (схе ме пу то ва ња по ко смич ким пре де ли ма) мо же из вр ши ти и на де-
ла раз ли чи тих про сто ра и ге не ра ци ја пе сни ка. 

2.5.1.трансфорМацијаииЗостављање:зимскаидилавојисЛаваиЛића. 
Ка ко се мо тив ко смич ког пу то ва ња знао одр жа ти чак и у пе ри о ди ма ка да 
је чи та ва ли ри ка као вр ста би ла ис ти сну та, од но сно при сут на го то во мар-
ги нал но и са мо у окви ру по је ди нач них слу ча је ва, све до чи пе сма Зим ска 
иди ла19 Во ји сла ва Или ћа. Прем да ко ри сте ћи го то во све до ми нант не при-
по ве дач ке и еп ске окви ре и сред ства (на ра ци ју, сказ, де скрип ци ју) за ма ски-
ра ње јед не би блиј ско ре флек сив не при че ди дак тич ког за вр шет ка, Илић се 
слу жи и по све за ни мљи вим мо ти вом: пу то ва њем у из ван зе маљ ске пре де ле. 

Зим ска иди ла ис пе ва на је у ше сна е стер ци ма, у ше сна ест ка тре на, вр ло 
сна жно мар ки ра них обр та, екс кур за и про ме на пер спек ти ва. Пр ве че ти ри 
стро фе слу же оквир ној сли ци, при ка зу сце но гра фи је иди лич ног пре де ла 
на ја вље ног на сло вом (ко ја на ли чи зим ским сли ко ви ма из дру гих Или ће вих 
пе са ма, по пут Зим ског ју тра). При сут ност па три јар хал ног устрој ства осет на 
је у еле мен ти ма де скрип ци је бо ра ви шног про сто ра (оку пља ње око „ог њи-
шта“), ка рак те ри за ци ји спољ них зву ко ва („То се ком ши ја Пан та, си гур но, 
из го ре вра ћа,/ па жур но ис пре же сто ку и че љад по ку ћи псу је“) но пре 
све га у ода би ру при по ве да ча из чи јих ће ре чи би ти пре до че на јед на вр ста 
ко смич ког пу то ва ња. Усло жња ва ње мо ти ва пу то ва ња са еле мен ти ма ко смич-
ког оче ки ва но је има ју ћи у ви ду тен ден ци је епо хе ре а ли зма, про за и за ци ју 
ли ри ке, ја ча њу на ра ти ва и по ло жа ја при по ве да ча. Чи та во пу то ва ње, ра ди 
мо ти ва ци је из ве сног фан та стич ног и ире ал ног про се деа, по ме ре но је уну тар 
хро но то па при по ве да ња. О ва жно сти са мог на ра ти ва при че све до чи и то да 
се на кон че ти ри увод на ка тре на (ко ја од ре ђу ју си ту а ци ју ка зи ва ња) де сет 

пу то ва ња; пр ви и дру ги део (ко ји се пре сли ка ва ју у мо дел мо ти ва као усло ви и ис ку ство 
пу то ва ња) чи не пр ву по ло ви ну, док ис хо ди ште – за кљу чак и по ен та из ве де на из пу то ва ња 
за у зи ма дру ги део пе сме. Ко смич ко пу то ва ње ове пе сме чи ни при каз при ро де из угла лир-
ског су бјек та, ко ји по чи ње и од ви ја се на кон пре ки да ви зу ел ног кон так та са све тов ним, 
из о стан ком чу ла, пу тем сли ке ко ја се ви ди на плат ну ка па ка по мо ћу фил три ра них на дра-
жа ја „ду ге и сун ца“. „Сто вр сним ве зом“ осли кан ам би јент пред ста вља не ствар ну сли ку 
при ро де ко ја по сто ји и по гле дом се мо же по све до чи ти, већ ње ну иде ју, оно есен ци јал но 
што при ро да пред ста вља про чи шће на и ли ше на чул ног из ви то пе ре ња, по ја ве име но ва не 
син таг ма ма „зрач на пра ши на“, „опој ни вир све мир ске пе сме“, „де вет (де сет) не бе са“, „рај-
ска вра та“. До пре ки да пу то ва ња се до ла зи гро теск ним пу тем, ује дом осе за нос. Пре де лом 
ис хо ди шта ко смич ког пу то ва ња фи гу ри ра, по ред лир ског су бјек та (бив шег пут ни ка) ко ји 
је пао на кон по врат ка у свет и гу бит ка мо ћи по сма тра ња и раз у ме ва ња при ро де као хар мо-
нич не иде је, и ви ла људ ског ужит ка. На по слет ку до ла зи на ту ра ли стич на сли ка, ко нач ни 
за кљу чак и суд о за сле пље но сти чо ве ка пред мрач ном су шти ном жи во та, где се иза слат ких 
при ча кри је „(...) вјеч ни, огав ни ко стур“.

19 Сви на во ди пе сме Зим ска иди ла да ти су пре ма из да њу: Сло бо дан Ра ки тић, Ан то
ло ги ја по е зи је срп ског ро ман ти зма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град : 2011, стр 473– 476.
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сле де ћих стро фа по све ћу је са мој при по вет ки о Па влу, од но сно, да се на кон 
из не се не исто ри је де ча ко вог бек ства и по врат ка пе сник не вра ћа оквир ној 
при чи. По след ња сце на пе сме кон тра сти ра на је увод ној – за себ на, ис пра-
жње на, без при по ве да ча и слу ша ла ца. Због то га де ди ну при по вет ку о Па влу 
мо же мо по сма тра ти из дво је но, те је са гле да ти кроз схе му пу то ва ња по ко-
смич ким пре де ли ма.

Ка зу ју ћи о бек ству де ча ка од ку ће, бо рав ку у рај ском пре де лу, те по врат-
ку у се ло, на ра тив ни део пе сме Зим ска иди ла од го ва ра на сва три еле мен та 
озна че на у схе ми ко смич ког пу то ва ња. Усло ве пу то ва ња бе ле же три кључ не 
од ред ни це. Мар ки ра ни хро но топ: по ме ра њем при по ве сти у про шлост (као 
не про ве рив пре део) чи ни се ути сак ве ће ве ро до стој но сти и уно си слој „ме-
лан хо ли је“20. Про стор оста је све ден на се ло ко је је исто вет но у ге о граф ском 
по гле ду као и оно ван са ме при че, но се вре ме (при мар но ка рак те ри са но као 
„одав но“) раз ли ку је и оста је ма гло ви то, осен че но оквир но: „Хи ља ду осам 
сто... (Сад не знам ко јег ле та,/ ал’ Бу но пар та је он да на Ру са по шао био)“. 
Ка рак тер пут ни ка: већ се у дру гом и тре ћем сти ху де ди не при че озна ча ва 
да је Па вле „не ми ран“, чи ме се бла го ан ти ци пи ра ње го во од ме та ње. Из о
ста нак: ње го во бек ство и пу то ва ње за по чи ње у тре нут ку „кад мај ке не 
бе ше до ма“, што се по ка зу је као нај ва жни ји услов за оства ри ва ње бек ства.21 

Ис ку ство пу то ва ња де ча ка Па вла у пе сми го то во из о ста је. У схе ми 
ко смич ког пу то ва ња код ра ни је раз ма тра них ау то ра ко смич ки пре ле ти за-
у зи ма ли су ме сто из ме ђу зе мље и рај ског пре де ла, од но сно су сре та са оно-
стра ним по ја ва ма. Чи та лац се у Зим ској иди ли ста вља пред две сце не из 
ко јих за кљу чу је да је по ме ра ње оства ре но – ко смич ко пу то ва ње се по сте-
ри ор ним по ло жа јем про та го ни сте под ра зу ме ва. Пр ва сли ка је сте гра ни ца 
от це пље ња и Па вло вог од ла ска из се ла, док се дру га да је на кон што „Бо гу 
до са де мол бе“ мај чи не, те се ре ши да Па вла про на ђе. Ин те ре сант но је то да 
Бог зо ве све тог Пе тра ра ди по мо ћи у усли ша ва њу мај чи них мол би, те да дво-
ји ца сту па ју у по тра гу за од бе глим де ча ком; фи гу ра Бо га, тра ди ци о нал но 
схва ће ног као све зна ју ће и све мо гу ће ин стан це, ов де из о ста је.22

20 Јо ван Скер лић ис ти че ме лан хо ли ју, по ред ре флек сив но сти и еле гич но сти, као глав-
ну осо би ну Или ће ве по е зи је. Због ме лан хо ли је „он се окре тао оном што је не кад би ло, 
се дој про шло сти“. (скерЛић 1967: 401−402).

21 Ако се па жљи во са гле да, од нос мај ке и си на (де ча ка Па вла) мо же се пра ти ти кроз 
це лу пе сму. Шта ви ше, уз од ре ђе на уоп шта ва ња, њи хов ра ста нак и одво је ност ви ди се као 
тре ну так на стан ка на ру ше не рав но те же. С об зи ром на то да при по вет ка по чи ње вре мен-
ским сме шта њем у да ле ку про шлост, да у цен тру има бек ством на ру шен од нос из ме ђу 
мај ке и си на, те да се, на по слет ку, за вр ша ва срећ ним кра јем и по врат ком рав но те же, при ча 
о Па влу и мај ци са др жи од ре ђе не тип ске фор му ле бај ке. То ме у при лог иду и спољ ни окви-
ри при по ве да ња (при ча усме ре на ка де ци), али и при по ве дач ке осо би не, гла гол ска вре ме на, 
не про мен љив ка рак тер ју на ка и сл. 

22 Рас те ре ћу ју ћа и по ма ло пре вред но ва на фи гу ра Бо га при ка за на је и на лек сич ком 
пла ну, јер Го спод у обра ћа њу Па вла ка рак те ри ше тур ци змом, чап ку ном. Не зна ње ко је се 
при пи су је Бо гу на из глед је на ив но, но се са уво ђе њем сли ке у ко јој (сле де ћи Па влов при мер) 
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По сле ди це из о стан ка пу та ње Па вло вог бек ства и раз ја шње ња ка ко се 
де чак од мет нув ши се од се ла и мај ке на кра ју на шао „(...) у са мом ра ју...“, 
до во ди до не по сто ја ња екс пли ци ра ног во ди ча, ус пут них пре де ла и ар хи-
тек ту ре оно стра них све то ва. Чи та о цу је у при чи као за ме на и до пу на да та 
ши ро ка де скрип ци ја рај ског пре де ла ко ја за у зи ма про стор чак два ка тре на 
(10 и 11). Чи та во ис ку ство пу то ва ња де ча ка мо гло би се све сти на је дан стих, 
где се Па вле по пео „на рај ску ли сна ту воћ ку, па злат не ја бу ке је де“. Из о ста-
нак ис ку ства пу то ва ња би се мо гао ту ма чи ти од ре ђе ним по е тич ким на ме-
ра ма, али би та ква тврд ња би ла пре на тег ну та. Пра во ис хо ди ште и раз лог 
при ка за Па вло вог од ме та ња тре ба тра жи ти у ди дак тич кој за вр шни ци пе сме, 
у по у ци ко ју ре флек сив на, але го риј ска и би блиј ски ин то ни ра на при ча пре-
но си: „(...) мај ку да слу шаш ле по кад сво ме до му се вра тиш“, од но сно у по-
твр ди да је де чак на кон по врат ка „мај ку слу шао ле по“, те да је „(...) за на та 
ра ди, у ва рош отишô с њо ме“. 

Зим ска иди ла чи ни је дин ствен, услов ни при мер ко смич ког пу то ва ња. 
Пре све га, од свих пре до че них пе са ма, Зим ска иди ла се нај ви ше уда ља ва 
од уско схва ће ног об ли ка и схе ме ана ли зи ра ног мо ти ва. Уз ја ча ње на ра ти-
ва, де скрип ци је и при по ве дач ке си ту а ци је, она са мо по об ли ку оста је пе сма, 
док се су штин ски са др жа јем по ме ра ка еп ским об ли ци ма. Пу то ва ње у пе сми 
пре пред ста вља ши ро ко раз ви је ну, раз у ђе ну и ми ме тич ку би блиј ску але го-
ри ју са ја сном ди дак тич ком на ме ром, не го што при ка зу је пра во пу то ва ње 
у ко смич ке пре де ле. Ипак, ако би се рај по сма трао као ну жно из ван зе маљ-
ски по јам, од но сно по јам ко ји сво јим има те ри јал ним осо би на ма у иде ји 
мо же би ти сме штен је ди но у бес ко нач ни про стор, Па вло во ис ку ство „рај ског 
жи во та“, а по себ но пре ћу та ни на чин до ла ска до ње га, мо гао би се сма тра ти 
ко смич ким пу то ва њем. Ана ли за пе сме Зим ска иди ла, осим што те жи при-
ка зу тран сфор ма ци је мо ти ва уну тар дру га чи јих стил ских те жњи, до не кле 
при ка зу је и по тен ци јал ко ји по јам ко смич ко (ши ро ко схва ће но, као они рич-
ко) пу то ва ње мо же оства ри ти на ин тер пре та тив ном пла ну. 

3.Закључак. При сут ност мо ти ва ко смич ког пу то ва ња у по е зи ји де вет-
на е стог ве ка је сте ве ли ка и чи ни упо ри ште ком се го то во сва ки пе сник тог 
пе ри о да у не ком тре нут ку окре нуо. Уз чвр ста схе мат ска од ре ђе ња, мо тив 
ко смич ког пу то ва ња пред ста вља, у из ве сном сми слу, си гу ран обра зац у 
ко ји се мо же ули ти раз ли чит пе снич ки ма те ри јал; спо соб ност јед ног мо ти-
ва да при хва ти мно штво хе те ро ге них иде ја и на ме ра, да чи тав свет по ру ка 
и по ја ва са о бра зи и утка у кон струк ци ју ко смич ког, обез бе ђу је том мо ти ву 
ста бил ну и уче ста лу уло гу у кон сти ту и са њу лир ских об ли ка. Бу ду ћи да се 
ја вља у по е зи ји чи та вог де вет на е стог ве ка, мо тив ко смич ког пу то ва ња кат-
кад је бли жи од ре ђе ним син хро ним стил ским обе леж ји ма (по е ти ка ма кла-
си ци зма, ро ман ти зма, или пак, не што мо дер ни јем из ра зу); на су прот то ме, 

ис под „рај ске ли сна те воћ ке“ „још мно га не ка ква де ца ја бу ке је ду и се де“, сво је вр сном алу-
зи јом на пр во бит ни грех, зна че ње та кве ка рак те ри за ци је усло жња ва.
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од ре ђе не стил ске ка рак те ри сти ке се мо гу уо чи ти из ме ђу пе сни ка раз ли чи-
тих епо ха чи је се по е ти ке ме ђу соб но на до пу њу ју или чи не ди ја ме трал но 
раз ли чи те скло по ве. Та кве по ја ве (слич но сти и раз ли ке) мо гу се из ве сти на 
пла ну са ме ра ва ња по е ти ка са мих пе сни ка или епо ха ко ји ма исто риј ски 
при па да ју, но се у кон тек сту ко смич ког пу то ва ња при клад ни јим чи ни са гле-
да ти их на осно ву еле ме на та са мог мо ти ва. Због то га, ва ља уо чи ти од ре ђе не 
пра вил но сти код прет ход но ана ли зи ра них пе сни ка на пла ну ком по но ва ња 
усло ва, ис ку ства и ис хо ди шта ко смич ког пу то ва ња. 

Ме ђу усло ви ма за оства ри ва ње ко смич ког пу то ва ња уо ча ва мо од ре ђе-
не слич но сти при увод ним сце но гра фи ја ма и си ту а ци ја ма у ко ји ма се лир-
ски су бјект пре уз ле та на ла зи. Та ко ће се код Ра ди че ви ћа и Ко сти ћа су бјект 
ја вља у по сма трач кој по зи ци ји, у за тво ре ном и све де ном про сто ру, док ће 
се ин спи ра ци ја ко ја се тран сфор ми ше у во ди ча по ко смич ким пре де ли ма 
на ћи из ван про сто ра оби та ва ња. Кон такт са пу то во ђом, та ко ђе, пред ста вља 
је дан од зна чај ни јих мо ме на та ових пе са ма; код Ра ди че ви ћа ви ла ће оста ти 
на ни воу при ка зе ко ја па ра ли ше и по зи ва на пу то ва ње, док ће Ко сти ће ва 
ви ла на кон ме та мор фо зе за јед но са су бјек том учи ни ти уз лет. Оп ште узев, 
од нос са во ди чем се усло жња ва с бли же њем по е ти ка мо дер ним вре ме ни ма. 
Код Ње го ша и Са рај ли је во дич (ако и по сто ји) би ће у пре де лу иде ја, има те-
ри јал ног; ко му ни ка ци ја из ме ђу ње га и пут ни ка би ва оства ре на на пла ну 
ин ту и тив ног, те ле пат ског, си лом при влач но сти по пут маг не ти зма. Већ код 
Ко сти ћа при ме ћу је се при бли жа ва ње во ди ча иде а лу дра ге, мај ке. На по слет ку, 
Или ћев во дич се мо ти ви ше не мир ном при ро дом пут ни ка, где се ка рак тер 
лир ског су бјек та по ста вља као во дич и кри вац пу то ва ња.

Ко смич ко ис ку ство сте че но кроз пре ле те пред ста вља цен трал ни део 
мо ти ва ко смич ког пу то ва ња, и као та кво оно у се бе увла чи спек тар раз ли чи-
тих еле ме на та – од ар хи тек ту ре све та до иде ја на ко ји ма се тај свет одр жа-
ва. Ис ку ство ду ше из Са рај ли ји ног Ра сви та са мо ће пр вог по ста ће са знај не 
и ди дак тич ке при ро де – ко смич ко пу то ва ње као пу то ва ње пре ма зна њу о 
по ре клу, узо ру и на ме ни. Пут ник из Ње го ше ве Ми сли обез бе ди ће кроз ми стич-
ко ис ку ство по твр ду о су штин ској иза бра но сти чо ве ка и пе сни ка, од но сно, 
осна жи ће на ду у бе смрт ност и жи вот у веч но сти на кон смр ти. Бли скост 
Са рај ли је и Ње го ша озна чи ће упо тре бу мо ти ва ко смич ког пу то ва ња у по-
е зи ји пр ве по ло ви не де вет на е стог ве ка као ре ли ги о зног, ме ди та тив ног и 
са знај ног чво ри шта по мно го че му ес ха то ло шког ка рак те ра. На су прот пе-
сни ка ко ји у цен тар ко смич ког ис ку ства ста вља ју пут ка са зна њу о по ре клу 
јед ног од аспе ка та свог би ћа, из два ја ју се пе сни ци чи ји се ко смич ки из ле ти 
обра зу ју по сред ством кон струк та иде ал не дра ге (Ра ди че вић и Ко стић). Ра-
ди че ви ће во ко смич ко ис ку ство ће се кон стру и са ти у сна жном ди ја ло гич ном 
то ну са од ре ђе ним сло је ви ма фол клор ног и ре ли ги о зног, те ће се због не до-
вр ше но сти ко ја се по са др жа ју чи ни на мер ном, на сил но пре ки ну ти. Ко сти-
ћев при мер нај бо ље по ка зу је ка ко по е тич ка на че ла и фи ло соф ска упо ри шта 
пе сни ка ути чу на обра зо ва ње ко смич ке сли ке; из гра ђен пр вен стве но на 
иде ји о хар мо ни ји сфе ра ко ју по сред ством во ди ча те жи да спо зна, пут ник 
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би ва оме тен (као пе смом си ре на) сто стру ким збо ром пр о ис те клим из лич-
ног чи та лач ког ис ку ства ау то ра. Пе сма та ко по при ма ка рак тер за Ко сти ћа 
оми ље не и су штин ске иде је: су ко ба ра зу ма и стра сти. Или ће во ко смич ко 
ис ку ство пред ста вља тран сфор ма ци ју мо ти ва уну тар са свим дру ге по е тич ке 
све сти, због че га ње го ва глав на ка рак те ри сти ка по ста је из о ста нак, пра зни на, 
ру па; Па вло во ис ку ство пре ле та ко смич ких пре де ла на ла зи се у пре ћу та ном 
пу ту, из ме ђу од ла ска из се ла и бра ња злат них рај ских ја бу ка. Пре кид/пад  
и по вра так у пре де ле ово стра ног (зе маљ ског) се, та ко ђе, раз ли ку је од слу-
ча ја до слу ча ја. Он мо же би ти по ста вљен на кон из вр ше ног ко смич ког пу то-
ва ња, ка да ми си ја пре ле та би ва до кра ја ис пу ње на (Са рај ли ја, Ње гош), или 
мо же би ти на пра сан и нео че ки ван (Илић, Ра ди че вић, Ко стић). Опре де ље ње 
за јед ну вр сту кра ја од ра жа ва се ди рект но на ути сак пу та, због че га при 
мир но од и гра ним сле то ви ма од је ку је звук за вр ше ност и скла да, док се на-
гли пре кид ин то ни ра за пи та но шћу и ра зно род ним мо гу ћим за кључ ци ма.

Оно што оста је на кон из вр ше ног ко смич ког пу то ва ња је сте по сле ди ца, 
sal do, ис хо ди ште про ис те кло из по ме ра ња. У за ви сно сти од ти па пре ле та и 
на ме ра пе сни ка, епи лог пу то ва ња се раз ли ку је. Нај ши ре узев, основ на ка-
рак те ри сти ка ис хо ди шта свих ана ли зи ра них пе са ма је сте да су упра вље не 
ка са мој су шти ни, сми слу ег зи стен ци је. Пу то ва ње као од го вор и по твр да 
бо жан ског, ви шег, бе смрт ног у чо ве ку, спа да у ин те ре со ва ња пр ве по ло ви не 
ве ка. На су прот њи ма, сре ди ном сто ле ћа се кон сти ту и ше про тив те жа ко ја 
ис хо ди ште пу то ва ња ре ви та ли зу је у не до ре че но сти, пре ки ну то сти, од но сно 
уну тар спољ них, жи вот них окол но сти (за то че ни штво или не до вр ше ност 
по е ме). Због то га не чу ди што ће се с по чет ка ко смич ко пу то ва ње мо ти ви-
са ти из ве сним ме ди та тив ним, ис по снич ким, ек ста тич ним ста њи ма ко ја 
во де ка спо зна ји су шти не ду ше и ми сли као еле мен ту Бож јег по ре кла, док ће 
се у дру гој гру пи пу то ва ње пре те жно сме шта ти у окви ре сна, сно ви ђај ног, 
до га ђа ја на раз ме ђи ја ве и сна. Ис хо ди ште тре ће гру пе пе са ма, оних са кра ја 
ве ка, пре те жно те жи да при ка же осе ћа ња, на ме ре и за дат ке ко је епо ха пред 
пе сни ке ста вља, услед че га ће и сам мо тив пре тр пе ти од ре ђе не про ме не; са 
пре ва гом ди дак тич ког на че ла и спо ља шњих, на ра тив них осо бе но сти, не ки 
кључ ни де ло ви (ис ку ство пу то ва ња) би ва ју ис ти сну ти. По ме ра ње ка два де-
се том ве ку уно си и план су бјек тив них раз ма тра ња ко смич ког, те си ту а ци ју 
пу то ва ња и ис хо ди шта од во ди у по ље лич ног, по је ди нач ног, дис пер зив ног 
по и ма ња. При мет но је уну тра шње кре та ње вер ба ли зо ва них иде ја од по чет-
ка (ко је у цен тар ин те ре со ва ња сме шта ју ан тро по ло шка и искон ска пи та ња 
о по ре клу и од но су еле ме на та људ ског и Бож јег) до кра ја ве ка (где се иде је 
симп то ма тич но и нео сет но сме њу ју су бјек тив ним пи та њем о по ло жа ју чо-
ве ка (и још од ре ђе ни је, се бе) у си сте му при ро де и ег зи сти ра ња). 

У освит де вет на е стог сто ле ћа по е зи јом са еле мен том ко смич ког пу то-
ва ња по ку ша ва се од го нет ну ти на пи та ње шта је то што чо ве ка чи ни бе-
смрт ним, док крај ве ка до но си мрач ни ју ви зи ју, пе си ми стич ни по глед и 
ис ти ца ње смрт ног и про па дљи вог. Ис хо ди ште пре ле та по све ми ру у по е зи-
ји де вет на е стог ве ка на ла зи се у спек тру од го во ра ко ји се про сти ру из ме ђу 
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сти хо ва што оста ју на кон по врат ка са пу та. Мо гућ но сти ко је се тим све о бу-
хват ним од го во ром, ко ло пле том ис хо ди шта раз ли чи тих по е ти ка и пе снич ких 
сен зи би ли те та, отва ра ју, пру жа ју це ло вит и за о кру жен увид у стре мље ња, 
им пе ра ти ве и по тре бе пе снич ког би ћа де вет на е стог ве ка.

На по слет ку, ко смич ко пу то ва ње и је сте ко рак спо зна је.
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UDC 821.163.41-32.09 Sremac S.

Др Ма ри на Н. Си мић

ХЕ ТЕ РО СТЕ РЕ О ТИ ПИ У ПРИ ПО ВЕТ КА МА  
СТЕ ВА НА СРЕМЦA: ОГЛЕД ИЗ ДО МА ЋЕ ИМА ГО ЛО ГИ ЈЕ1

У ра ду се ана ли зи ра ју пред ста ве о дру ги ма у при по вет ка ма 
Сте ва на Срем ца. Кре ћу ћи се од раз у ме ва ња иден ти те та и сте ро-
ти па у има го ло шким про у ча ва њи ма књи жев но сти, рад се фо ку си ра 
на хе те ро сте ро ти пе и иде ју „стран ца“ у при по вет ка ма Кир Ге рас и 
Ћир Мо ша Абен ша ам, или Исто ри ја о то ме: ка ко је Ћир Мо ша из
гу био јед ну сво ју по вла сти цу. Упо тре ба ху мо ра у обе при по вет ке, 
иа ко увек ет нич ког ху мо ра ко јим се хе те ро сте ре о ти пи афир ми шу, 
омо гу ћа ва пре по зна ва ња се бе у дру го ме, ко ји се сто га не до жи вља ва 
као „мон стру о зни су сед“ из европ ске кул тур не тра ди ци је, већ као 
су сед, ко ји иа ко и да ље дру ги, не оста је стра нац.

Кључ не ре чи: има го ло ги ја, ет нич ки хе те ро сте ро ти пи, стран-
ци, при по вет ке Сте ва на Срем ца.

1. увод. Те ма хе те ро сте ре о ти па у књи жев но сти ну жно на ме ће да се крат-
ко освр не мо на по јам има го ло ги је и има го ло шких про у ча ва ња и од но са књи-
жев них и не књи жев них тек сто ва. Про у ча ва ње сли ке дру го га спа да у област 
има го ло ги је ко ја се у нај ши рем сми слу мо же де фи ни са ти као област ком па-
ра ти ви сти ке ко ја се ба ви „про у ча ва њем кул тур них ре пре зен та ци ја, ми то ва 
о кул тур ном иден ти те ту и кул тур них сте ре о ти па“ (ManFreDanDleerssen
2007a:xv), од но сно про у ча ва њем сли ке дру гог у раз ли чи тим кул ту ра ма 
(вукићевић2005:169‒170,уП.гвоЗден2001;за раз ли чи те де фи ни ци је има-
го ло ги је, ви ди и Beller–leerssen2007Б). У том сми слу има го ло ги је је ин тер-
ди сци пли нар на област ко ја укљу чу је исто риј ска, пси хо ло шка, со ци о ло шка 
и ет но ло шка (ан тро по ло шка) про у ча ва ња, а има го ло шка про у ча ва ња књи-
жев но сти би ла би јед на те ма, или сег мент ши рих дру штве них про у ча ва ња.2 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та Род на рав но прав ност и кул ту ра гра ђан ског ста
ту са: исто риј ска и те о риј ска уте ме ље ња у Ср би ји (47021) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Бе лер (Beller2007:7) де фи ни ше књи жев ну има го ло ги ју као ко м пара тив ну област 
ко ја про у ча ва „по ре кло и функ ци ју ка рак те ри сти ка и на ро да, из ра же них тек сту ал но, а 
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Не ки пост мо дер ни те о ре ти ча ри оспо ра ва ју ћи по зи ти ви стич ке при ме се 
мо дер ни стич ке епи сте мо ло ги је, ко ја је зик сма тра не у трал ним сред ством за 
из ра жа ва ње или са зна ва ње „ствар но сти“, сма тра ју да је сва ка на уч на де-
скрип ци ја у пот пу но сти екви ва лент на би ло ко јем књи жев ном опи су (сиМић
2005:551). Ово ста но ви ште за сни ва се на чи ње ни ци да се и тек сто ви књи жев-
но сти, као и они дру штве них на у ка, слу же је зи ком као сред ством за кон стру-
и са ње „ре ал но сти“, под ле жу ћи од ре ђе ним жан ров ским за ко ни ма ко ји, иа ко 
раз ли чи ти, у би ти да ју исти ефе кат „по сре до ва не“ или кон стру и са не „реaл-
ности“ (исто). Ме ђу тим, ве ћи на са вре ме них те о ре ти ча ра сма тра да то не 
зна чи да дру штве не на у ке тре ба да по ну де про из вољ ну сли ку дру гих. Као 
што за кљу чу је Ха струп, раз ли ка из ме ђу ет но гра фи је и књи жев ног де ла је 
та што „кул ту ра“ (ма ка ко да је де фи ни са ли) као ана ли тич ки кон цепт мо ра 
има ти свој жи ви пар њак у „ре ал но сти“, док с дру ге стра не књи жев но де ло 
не под ле же та квим огра ни че њи ма (HasTrup1995:17). Та ко да ако се као услов 
за раз у ме ва ње јед ног тек ста као књи жев ног узме ста ри кри те ри јум функ-
ци је је зи ка упо тре бље ног да би се не ки текст про из вео, књи жев ност се 
раз у ме као спе ци фи чан об лик тек сту ал не прак се у ко јој је је зик упо тре бљен 
са пре вас ход но естет ском функ ци јом (jakoBson1966). Ова де фи ни ци ја не ис-
кљу чу је тек сто ве ко ји има ју и дру ге функ ци је (ко му ни ка тив ну, ре фе рент ну, 
итд.), али да би је дан текст био сма тран књи жев ним, естет ска функ ци ја мо ра 
да бу де до ми нант на. До след но том кри те ри ју му тек сто ви ко ји као до ми-
нант ну има ју би ло ко ју дру гу функ ци ју, не спа да ју у до мен књи жев но сти. 

Дра га на Ву ки ће вић (2005) пи шу ћи о про у ча ва њу сте ре о ти па у књи-
жев но сти, сма тра да се мо же на пра ви ти ја сна раз ли ка из ме ђу има го ло шког 
про у ча ва ња књи жев но сти и има го ло шких про у ча ва ња у дру гим обла сти ма.3 
Ву ки ће вић на во ди да се „има го тип ски текст“ „гра ди на опо зи ци о ним па-
ро ви ма фик тив но ја (књи жев ни ју нак) – на спрам фик тив них дру гих (књи-
жев ни дру ги), а не књи жев ни сте ре о ти пи на опо зи ци ја ма ствар но ја – на спрам 
пред ста ва о ствар ном дру гом“ (вукићевић2005: 166‒167; ви ди гвоЗден2001 
за дру га чи ји став о при ро ди има го ло шких про у ча ва ња).

Има ју ћи го ре на ве де но у ви ду, мо ја ана ли за пред ста ва о дру ги ма сле-
ди ће ау ер ба хов ски при мат књи жев ног тек ста над со ци јал ним све том ко ји 
тај текст одре ђу је (auerBacH1974), те ће се хе те ро сте ре о ти пи у при по вет ка ма 
Сте ва на Срем ца по сма тра ти пре све га у функ ци ји књи жев ног де ла. Пр во 

по себ но на чи на на ко ји су пред ста вље ни де ли ма књи жев но сти, дра ма ма, пе сма ма, пу то-
пи си ма и есе ји ма“ („the ori gin and fun ction of cha rac te ri stics and pe o ples, as ex pres sed tex tu ally 
par ti cu larly in the way in which they are pre sen ted in the works of li te ra tu re, plays, po ems, tra vel 
bo oks and es says“). Сви пре во ди са ен гле ских ор ги на ла су мо ји.

3 Кон ста ти но вић (констаниновић 2006: 12) уме сто тер ми на сте ро ти пи и хе те ро сте-
ро ти пи пре да ла же тер ми не „ау то и ма жи“ и „хе те ро и ма жи“, при че му се „до са да шњи сте-
ро ти пи ту ма че као има го типични си сте ми ве за ни у свом на стан ку и по сто ја њу за од ре ђе-
не усло ве“. Ме ђу тим, чи ни нам се да не ма зна чај не пој мов не раз ли ке из ме ђу ових гру па 
тер ми на и ми ће мо ко ри сти ти тер мин сте ро тип на на чин ко ји је то об ја шње но у ра ду (в. и 
вукићевић 2005). 



ће мо се освр ну ти на раз у ме ва ље иден ти те та и сте ро ти па уоп ште, а за тим 
ће мо се ба ви ти хе те ро сте ро ти пи ма и иде јом „стран ца“ у при по вет ка ма Сте-
ва на Срем ца са по себ ним освр том на при по вет ке Кир Ге рас и Ћир Мо ша 
Абен ша ам, или Исто ри ја о то ме: ка ко је Ћир Мо ша из гу био јед ну сво ју по
вла сти цу.

2. идентитетистереотиПи.оПштенаПоМенеосЛицидругихуПриПо
веткаМастеванасреМца. Пи та ње иден ти те та, за јед нич ки оквир мно гих 
ин те лек ту ал них де ба та во ђе них од де ве де се тих го ди на на ова мо, по стао је 
јед на од оми ље них те ма на уч ни ка, фи ло зо фа, па и књи жев них кри ти ча ра.4 
Ри чард Џен кинс из два ја два основ на зна че ња тер ми на иден ти тет: слич ност, 
из ве де но из пој ма ап со лут не исто вет но сти – не што је иден тич но са не чим, 
и раз ли чи то сти, из ве де но из кон цеп та вре мен ског кон ти ну и те та и ко ег зи-
стен ци је (jenkins1998:3‒4). То зна чи да иден ти тет функ ци о ни ше као си стем 
кла си фи ка ци је у ко ме се не ко или не што по ве зу је са не ким оп шти јим пој-
мом, или ка те го ри јом. То зна чи да је иден ти тет прак са иден ти фи ко ва ња, а 
не ка те го ри ја ко ју љу ди и ства ри по се ду ју „по се би“. У том сми слу сва ки 
ин ди ви ду ал ни иден ти тет је ну жно ко лек тив ни иден ти тет (уп. FrieDMan
1994). При ро да иден ти те та је да кле ди ја лек тич ка, што се огле да у чи ње ни-
ци да он иден ти фи ку је и раз ли ку је, јер су сва ки по је ди нац и сва ка гру па 
иден тич ни у од но су на дру ге по је дин це и гру пе са мо ако су раз ли чи ти у 
од но су на дру ге по је дин це и гру пе. На тај на чин фор ми ра ју се опо зи ци је 
ми : они кроз ко је се ко лек тив ни иден ти тет ис ка зу је.

Ус по ста вља ње ко лек тив ног иден ти те та че сто се за сни ва на сте ре о ти пи-
ма. Док се ко лек тив ни иден ти тет за сни ва на уоп шта ва њи ма, сте ро ти пи се 
фо ку си ра ју на (за ми шље не) раз ли ке из ме ђу гру па при то ме их че сто хи пер-
бо ли зи ра ју ћи (ви ди рот2000). Сте ре о ти пи сво де чла но ве од ре ђе не гру пе, на 
„тип“ , де фи ни шу ћи по је дин ца при мар но кроз члан ство у гру пи, при че му 
сва ки члан гру пе по ста је јед но став на ре пли ка свог су се да. При то ме, сте рео-
ти пи су увек ре ла ци о на ка те го ри ја, те та ко хе те ро сте ре о ти пи увек мо ра ју 
би ти фор ми ра ни у скла ду са од ре ђе ним ау то сте ре о ти пи ма и об р ну то. 

Ове оп ште ка рак те ри сти ке сте ре о ти па ви дљи ве се у и де лу Сте ва на 
Срем ца. Ву ки ће вић на во ди да су у срп ском ре а ли зму „нај фре квент ни ји 
хе те ро сте ре о ти пи Гр ка, Цин ца ра, Је вре ја и Не ма ца“ (вукићевић,2005:170). 
Та ко, у Срем че вим при по вет ка ма сре ће мо опо зи ци је Ср би-Цин ца ри/Гр ци 
(при по вет ке Кир Ге рас, По гре шно екс пе до ван ама нет: сли ка из бе о град ског 
жи во та ко ја је упра во тре ба ла да уђе у Та син днев ник“, Ср би‒Је вре ји, 
Је вре ји‒Цин ца ри, Је вре ји‒Ци га ни (Ћир Мо ша Абен ша ам, или Исто ри ја о 

4 Ли те ра ту ра на ову те му је вр ло број на и ве зу је се пре све га за успон пост ко ло ни-
јал не кри ти ке, у ве зи са на ци о нал ним иден ти те том и књи жев но сти, нај по зна ти ји су мо жда 
збор ни ци ко ји је уре дио Ho mi Ba ba (BHaBHa,1990) и Kva me En to ni Api ja i Hen ri Gejts (appiaH
–GaTes1995). Ме ђу тим, циљ ових збор ни ка је дру га чи ји од оног ко ји за има го ло шка про-
у ча ва ња у књи жев но сти пред ла жу Беlер и Лир сен (Beller–leerssen,2007a).
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то ме: ка ко је Ћир Мо ша из гу био јед ну сво ју по вла сти цу), Ср би‒Тур ци (Ибиш
ага, Ју суфаги ни по ли тич ки на зо ри), Ср би‒Нем ци/„Шва бе“ (Кир Ге рас, 
Чи ча Јор дан). При то ме се у раз ли чи тим при по вет ка ма, је ди ној ис тој етни чкој 
гру пи при пи су ју раз ли чи ти сте рео ти пи у за ви сно сти од „ка рак те ри сти ка“ 
до ми нан тне гру пе, ко је је по тре б но опи са ти. Та ко су „Шва бе“ у при по ве ци 
Чи ча Јор дан опи са не као пи ја ни це, док им у при по ве ци Кир Ге рас при пи-
су је мар љи вост и пре ци зност у по слу.5 У Срем че вим при по вет ка ма ја вљу ју 
се још и опи си Че ха, као му зи ча ра пи ја на ца у при по ве ци Ћир Мо ша Абен
ша ам…, али ако ли ко ви ко ји су но си о ци од ре ђе них ет нич ких осо би на не 
игра ју ва жну уло гу у раз во ју при че, они се не опо зи ци о ни ра ју, већ пре 
слу же као но си о ци „ре тор ских за ли ха“ ко ји ма се об ја шњава за ни ма ње, или 
не ка дру га ка рак те ри сти ка ју на ка (на при мер Чех му зи чар и пи ја ни ца, или 
Шва ба пи ја ни ца из при по вет ке Чи ча Јор дан).6

3. хетеростереотиПиуПриПоветкаМакиргерасиЋирмошаабеНшаам,
илиисторијаотоме:какојеЋирмошаизгубиоједНусвојуповластицу. При-
по вет ке Кир Ге рас и Ћир Мо ша Абен ша ам спа да ју у „при по вет ку пор трет“ 
(ви дирадин,1986). Иа ко се ме ђу соб но знат но раз ли ку ју и по оби му и по 
раз ви је но сти пор тре та глав ног ли ка, по сто је мно ге слич но сти из ме ђу ове 
две при по вет ке, што до зво ља ва њи хо ву па ра лел ну ана ли зу. Глав ни ли ко ви 
обе при по вет ке пред ста вља ју књи жев не „ан ти ју на ке“, они су ли ше ни ин-
ди ви ду ал них свој ста ва, па је та ко глав ни ју нак при по вет ке Кир Ге рас јед нак 
ет нич кој гру пи Цин ца ра, а ћир Мо ша Је вре ја.7 

За из град њу оба ли ка Сре мац је мо гао на ћи оби ље ма те ри ја ла у по пу-
лар ним пред ста ва ма о Цин ца ри ма и Је вре ји ма сво га вре ме на. Та ко, Љи ља на 
Га ври ло вић (2002: 117) пи ше да је

5 Кул тур не ка тек те ри сти ке ко је се при пу су ју Нем ци ма че сто су ме ђу соб но кон тра-
дик тор не и у јед ном те истом Срем че вом де лу. Та ко се у Поп Ћи ри и поп Спи ри „од нос пре ма 
не мач ким оби ча ји ма и кул тур ним прак са ма“ по не где „у го во ру ли ко ва упо тре бља ва као 
из вор нај ве ће по ру ге и не го до ва ња, а од мах за тим, по не кад чак и на ис тој стра ни ци, и као 
из вор пре сти жа и дру штве ног успе ха“ (грујић 2006: 263). Срем че во де ло на тај на чин ве о ма 
успе шно по ка зу је сву сло же ност и кон тра дик тор ност ко је сте ро тип не пред ста ве о дру ги ма 
ну жно до но се, а да при то ме са мо ни јед ног трену т ка не под лег не тим сте ро ти пи ма.

6 По сто ји и ма ли број при по ве да ка Сте ва на Срем ца, у ко ји ма се по ја вљу је вр ло уоп-
ште на сли ка дру гих, као што је, на при мер слу чај у при по ве ци Бу ри и Ен гле зи. У овој при-
по ве ци не ма „уну тра шњих дру гих“, сви ли ко ви су Ср би, а Бу ри и Ен гле зи се по ја вљу ју као 
за ми шље ни дру ги, те се по вла чи па ра ле ла из ме ђу по ло жа ја Бу ра и по ло жа ја Ср ба, те Ту-
ра ка и Ен гле за. Ме ђу тим, ка ко су ли ко ви Бу ра и Ен гле за од сут ни из при по вет ке, не раз ви-
ја ју се сте ре о ти пи о њи ма, иа ко ови „од сут ни дру ги“, од но сно пред ста ва о њи ма, слу жи као 
мо ти ва ци ја за по на ша ње глав ног ју на ка, ко ја при то ме до но си и рас плет при че.

7 Сре мац је че сто по се зао са прин ци пом „тра ги ко мич ног кон стру и са ња иден ти те та 
ју на ка“ као иде ни те та це ле за јед ни це и у сло же ни јим при по вед ним фор ма ма, нпр. у Поп 
Ћи ри и поп Спи ри (грујић 2006: 261). При то ме ва жно је ис та ћи да су глав ни ли ко ви ко ји 
представља ју но си о це „ти пич них ет нич ких осо би на“ му шкар ци, при че му се род ни и ет нич-
ки иден ти те ти ме ђу соб но кон сти ту и шу (исто). 



„то ком XIX и у пр вој половини XX ве ка по ми ња ње Цин ца ра у срп-
ским сре ди на ма ожи вља ва ло сли ку сит ног чо ве ка, там ног те на, ве ли ког 
но са и чу па вих обр ва, упа лих очи ју из ко јих се ви ди би стри на и раз бо-
ри тост, али и лу ка вост и под му клост, чо ве ка по ни зног др жа ња и сит ног, 
ко зи јег хо да, об у че ног у ан те ри ју, са фе сом на гла ви и је ме ни ја ма на 
но га ма. Основ на од ли ка ова квог Цин ца ри на у све сти срп ске ве ћи не, 
осим нај че шће ло шег зна ња је зи ка, би ла је из у зет на ште дљи вост, за пра-
во ци ци ја штво, та ко да је и у са вре ме ном срп ском је зи ку ет ни ком Цин-
ца рин остао си но ним за твр ди цу“.

Ова кве пред ста ве о Цин ца ри ма ка рак те ри стич не су за срп ску сре ди ну 
и не ја вља ју у дру гим сре ди на ма у ко ји ма су жи ве ли Цин ца ри. Лик Цин ца-
ри на се сре ће већ у Ви да ко ви ће вом ро ма ну Уса мље ни ју но ша, у ко ме ди ји 
При ја те љи Ла зе Ла за ре ви ћа, и у ко ма ди ма Кон стан ти на По по ви ћа „Ка ме-
ра ша“ Не ве стин стид или Фе дор и Ма ри ја, да би вр ху нац сво је умет нич ке 
об ра де сте као у Сте ри ји ном Твр ди ци (Живковић1992:23). С дру ге стра не, 
сте ре о ти пи о Је вре ји ма, ко ји су ши ро ко рас про стра ње ни у европ ским кул-
ту ра ма, би ли су ре ђе об ра ђи ва ни у срп ској књи жев но сти де вет на е стог ве ка 
(о ли ку Је вре ји на у де ли ма свет ске књи жев но сти ви ди нпр. evelin–leerseen 
2007).

Го во ре ћи о за пад но е вроп ским пред ста ва ма о Је вре ји ма као „па ра диг-
ма тич ним дру гим“, Зи мел (siMMel1968) по ве зу је лик стран ца са „ти пом 
тр гов ца“, то јест са пер со на ли о зо ва њем нов ца као об ли ка кре та ња, пре ла за, 
као сим бо ла оп ште ре ла тив но сти све та. На сли чан на чин, за Зом бар та, Је вре-
ји пред ста вља ју про то тип ске стран це, а „њи хо ва по себ на ка рак те ри сти ка 
ни је што су но во до шав ши, иа ко су и они пу то ва ли“, не го што чу ва ју дис тан-
цу као „уну тра шњу за ко ни тост“, као „ка стин ску за тво ре ност пре ма на ро-
ди ма-до ма ћи ни ма“ (БиеЛфеЛд1998:21). Та ко Је вре ји озна ча ва ју не са мо 
стран це, као по је ди нач не и ко лек тив не еми гран те, већ са му „стра ност“ (уп. 
Dom brov ski 2006). Пор трет ћир Мо ше Је вре ји на знат но од сту па од ова квих 
пред ста ва. Ћир Мо ша не пред ста вља стран ца, већ су се да, не не ког ко до ла зи, 
већ не ког ко је већ ду го ту. 

И ћир Мо ша, као и кир Ге рас ни су не по зна ти дру ги, већ бли ски су се ди 
и као та кве ће их Сте ван Сре мац и пор тре ти са ти. Оба глав на ју на ка су опи-
са на као не ко при по ве да чу бли зак, о че му све до чи и на зи ва ње кир Ге ра са, 
кир Ђе ра сом, ње го вим по ср бље ним име ном на са мом по чет ку при по вет ке. 
Иа ко тач ка гле ди шта и тип при по ве да ча осци лу ју у обе при по вет ке, ова 
бли скост при по ве да ча сиг на ли зи ра да је при по ве дач не ко ко је ли ко ви ма 
бли зак што омо гу ћу је ла ко оства ри ва ње ре ла ци о не при ро де сте ро ти па кроз 
по ре ђе ња ми-дру ги и до при но си њи хо вој увер љи во сти. 

3.1. ПостуПциПортетисањагЛавнихјунака. Ана Ра дин при ана ли зи 
при по вет ке Кир Ге рас за об ја шње ње на чи на на ко ји се вр ши ка рак те ри за ци-
ја ју на ка, ко ри сти ана ли зу „по ступ ка ма са ка“ То ма шев ског, при че му се ти 
по ступ ци раз у ме ју као „раз ра ђи ва ње од ре ђе них мо ти ва, ко ји су у скла ду са 
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пси хом лич но сти“ (радин1986:41).8 Та ко Ра дин из два ја не ко ли ко ма ски: 
спо ља шност (опис спо ља шњег из гле да), пси хич ке од ли ке ко је про ис ти чу 
из по сту па ка, ду хов не од ли ке, сре ди на као из раз ка рак те ра, ме то ни миј ска 
би ћа, ју на ков го вор, опа да ње ју на ко ве ет нич ке ре пре зен та тив но сти. Ја бих 
још до да ла и ју на ко во по ре кло и до ла зак у Ср би ју, јер ми слим да су јед на ко 
ва жни за ка рак те ри за ци ју оба ли ка и њи хо ву функ ци ју у овим при по вет ка-
ма. Ма ска „опа да ње ју на ко ве ет нич ке ре пре зен та тив но сти“, ко ју Ра дин из-
два ја у при по ве ци Кир Ге рас, не ма сво ју ди рект ну па ра ле лу у при по ве ци 
Ћир Мо ша. Ме ђу тим, ћир Мо ша би ва ухва ћен у пре ва ри, чи ме се спре ча ва 
ње го ва „ти пич на прак са“ за сно ва на на хе те ро сте ре о ти пу о Је вре ји ма (за ра-
да на пре ва ру). Тач ке рас пле та обе при че за сни ва ју се на мо ти ву пре ва ре 
ко јом се афир ми шу или по ни шта ва ју хе те ро сте ре о ти пи, о че му ће би ти 
ви ше ре чи ка сни је. 

Све стра те ги је по р тре ти са ња ко је ко ри сти Сте ван Сре мац мо гу се гру-
пи са ти на оне где се (1) ју нак пор тре ти ше у од но су на соп стве ну гру пу9 и 
на он де где се (2) ју нак пор тре ти ше у од но су на не ку дру гу гру пу. У пр ву 
гру пу спа да ју ма ске: ју на ков го вор, ју на ко ва спо ља шњост (фи зич ки из глед, 
ме то ни миј ска би ћа би ће раз ма тра на у овој ка те го ри ји), за ни ма ње (код Ане 
Ра дин „пси хич ке од ли ке ко је про ис ти чу из по сту па ка“), ју на ков од нос пре-
ма соп стве ној гру пи (код Ане Ра дин „ду хов не од ли ке“, у мо јој ин тер пре та-
ци ји „ре ли гиј ска при пад ност“). У дру гу гру пу спа да ју: ју на ков до ла зак у 
Ср би ју и опа да ње ју на ко вих ет нич ких ка рак те ри сти ка/афир ма ци ја ју на ко-
вих ет нич ких ка рак те ри сти ка. Тре ба, ме ђу тим, стал но има ти у ви ду да су 
ове две ка те го ри је те сно по ве за не и ме ђу соб но за ви сне.

3.1.1.говорјунака. Ка рак те ри са ње го во ром чест је по сту пак ка рак те-
ри са ња ли ко ва, на ро чи то у ре а ли зму (ви ди вукићевић1998). То је јед на од 
оми ље них Срем че вих ме то да (радин1986) и она је у обе при по вет ке до-
след но ко риш ће на за ис ти ца ње ет нич ке при пад но сти глав них ју на ка. Та ко 
се на са мом по чет ку при по вет ке, од мах по сле про сто р ног и вре мен ског 
ло ци ра ња ћир Мо ша Абен ша ам ху мо ри стич ки пред ста вља го во ром у свом 
су ко бу са су се до вим јар цем ко ји је оби ча вао да бр сти ис пред ћир Мо ши ног 
ду ћа на, „иди бес тра га! Дја вол да те но си!... И оћи да ми ује ди“ […] „И пла ти 
по рез, и дај ко мо ру, и ај ди у вој ску – гун ђа ћир Мо ша; а до ђи је дан зу љум ћар, 

8 Ана Ра дин ов де очи глед но ком би ну је два зна че ња тер ми на „мо тив“, мо тив као 
„мо ти ва ци ју оправ да ва ња/обра зла га ња дје ло ва ња ли ка, ка ко би то дје ло ва ње и лик за чи-
та о ца би ли увјер љи ви“ и „мо тив као по ду дар не и по но вљи ве је ди ни це тек сту ал не кон струк-
ци је“ ко ји ма у овом слу ча ју пи сац обра зла же глав ног ју на ка и ње го во по на ша ње (иванић
2005:2‒3).

9 Тре ба на рав но увек има ти у ви ду да чак и кад је ју нак пр вен стве но по р тре ти сан 
кроз од нос пре ма соп стве ној гру пи, и да ље се прин цип по р тре ти са ња не за сни ва ис кљу-
чи во на слич но сти, ју на ка и гру пе, већ и на прет по ста вље ној ра зли ци из ме ђу гру пе ко јој 
при па да ју нак при по вет ке и дру ге гру пе у од но су на ко ју се хе те ро сте ре о тип и ус по ста вља. 
У том сми слу ова по де ла је ре ла тив на и слу жи са мо као по моћ у ана ли зи. 



– ве ли, по ка зу ју ћи на јар ца, ‒ и Ср би ја сло бо ди ја, ‒ а ти не смеш пред твој 
ду ћан!!!...“ (Ћир Мо ша Абен ша ам, 180). 

У при по ве ци Ћир Мо ша, не ма дру гих ли ко ва Је вре ја, Мо ши них су на-
род ни ка, та ко да Мо шин је зик (као уо ста лом и цео Мо шин лик) пред ста вља 
је зик за ми шље не гру пе Је вре ја у ли ку ћир Мо ше, јер дру гих ре фе ре на та у 
при по ве ци не ма.10 С дру ге стра не, у при по ве ци Кир Ге рас, кир Ге рас ни је 
је ди ни Цин ца рин ко ји се у при по ве ци по ја вљу је и пи сац нам пред ста вља 
је зик глав ног ју на ка као кон кре ти за ци ју је зи ка гру пе кроз го вор јед ног ју-
на ка. Та ко на са мом по чет ку при по вет ке, ана лог но по ступ ку у при по ве ци 
Ћир Мо ша, пи сац опи су је до ла зак глав ног ју на ка у Ср би ју и пред ста вља 
це лу цин цар ску гру пу ка рак те ри стич ним го во ром, „кад их за пи та власт ко 
су и ода кле су, ре ко ше да су Гр ци, хри шћа ни из Тур ске. „Из Тур ске сме!“, 
ре че је дан, а дру ги до да де јо ште: „Ри сја ни сме, од Им пер ско, из се ло Го ти-
ста, од ме сов ска зе мја, – сви сме Ме цо ва ли је“ (Кир Ге рас, 513). 

Кир Ге рас је у Ср би ју до шао као де те (то јест био је пре нет у Ср би ју у 
би са га ма), и пи сац пра ти раз вој ли ка од ње го вог де тињ ства до ста ро сти. 
Та ко, кад ма ли кир Ге рас про го во ри, у сце ни у ко јој се по ја вљу ју још два 
ли ка, Цин ца рин ћир На ум и му ште ри ја у ћир Нау мо вом ду ћа ну, Ср бин, га зда 
Ра ни сав, ма ли Ге рас, го во ри „чист цин цар ски“. „– Ево – ве ли ма ли Ге рас и 
ва ди их бр зо из тор бе. – Ево, не ма ги у дру ги ду ћан, са мо у на шу рад њу има 
та ки ка и ши...“ (Кир Ге рас, 517). 

Иа ко је зик спа да у ма ске ко ји ма се глав ни ју на ци по ре де са чла но ви ма 
соп стве не гру пе, као њи хо ви пред став ни ци, њи хов је зик „дру ги“ је са мо у 
од но су на је зик ве ћи не. Та ко, у го ре на ве де ној сце ни уче ству ју и дру ги ли-
ко ви – Ср би, и пи сац успе шно кон тра сти ра го вор ма лог Ге ра са и ћир На у ма, 
ко ји го во ре цин цар ски и га зда Ра ни са ва ко ји го во ри срп ски, ис ти чу ћи та ко 
кир Ге ра со ву ет нич ку ка рак те ри сти ку. Срп ски је зик се ов де осе ћа као нео-
зна че ни го вор, го вор ко јим го во ре при по ве дач и ли ко ви Ср ба (иа ко се је зик 
ли ко ва Ср ба и је зик при по ве да ча раз ли ку је), чи ме се Цин ца ри мар ки ра ју 
као „дру ги“.11

10 Не тре ба, на рав но, за бо ра ви ти да су и Цин ца ри као гру па „за ми шље ни дру ги“, али 
у при по ве ци Кир Ге рас пи сац да је њи хов ко лек тив ни пор трет, чи ме се Цин ца ри осе ћа ју 
као „кон крет ни дру ги“. 

11 Кир Ге рас ће до кра ја при по вет ке го во ри ти „цин цар ски“, док ће дру ги ли ко ви Цин-
ца ра, са про це сом аси ми ла ци је гу би ти сво је је зич ке ка рак те ри сти ке. То је ди но ни је слу чај 
са ли ко ви ма Ан та на са и Кле о па тре, Ге ра со вих бли ских ро ђа ка, ко ји кроз це лу при по вет ку 
го во ре срп ски. Из при по вет ке се не мо же за кљу чи ти да је пре у зи ма ње срп ског го во ра ре-
зул тат про це са аси ми ла ци је, и не ма оправ да ња за њи хо во срп ски го вор са ста но ви шта 
при по вед не ло ги ке. Ме ђу тим, ка ко пи сцу је зик слу жи за гра ђе ње ет нич ке ау тен тич но сти 
ли ка, ве ру јем да је пи шчев фо кус на лик кир Ге ра са до вео до овог „пре ви да“. Ан та нас и 
Кле о па тра, иа ко при пад ни ци Цин цар ске ет нич ке гру пе, ни су пред мет из град ње хе те ро-
сте ре о ти па и не слу же да се ис так не цин цар ски ка рак тер глав ног ли ка (кроз па ра ле лу са 
дру гим ли ко ви ма Цин ца ра, или кон траст са срп ским ли ко ви ма), та ко да ни њи хов го вор не 
игра по себ но ва жну уло гу у гра ђе њу при че, па ова ква „ома шка“ мно гим чи та о ци ма мо же 
оста ти и не при ме ће на. 
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3.1.2.фиЗичкииЗгЛед(јунаковасПољашност). Ана Ра дин на во ди да је 
„при ка зи ва ње ју на ко ве спо ља шно сти јед на од нај че шћих ма са ка и увек је 
у слу жби ка рак те ри зо ва ња“ (радин1986:41). У на шем слу ча ју, спо ља шњи 
из глед ћир Мо ше и кир Ге ра са ни је за ме на за ин ди ви дуу, већ за гру пу. Ов де 
се сре ће мо са нај ја че из ра же ним хе те ро сте ре о ти пи ма, ко ји раз ли ке из ме ђу 
љу ди чи та ју као раз ли ку ко ја је фи зич ки оте ло вље на.12 То је нај ви ше ви-
дљи во у опи су ћир Мо ше, чи ји су фи зич ке ка рак те ри сти ке пред ста вље не 
вр ло ка ри ка тур но, кроз по ре ђе ње са јар цем. Та ко се на са мом по чет ку при-
по вет ке, у че твр тој ре че ни ци Мо ша пред ста вља кроз ова кво по ре ђе ње:

„Сви ка жем, и Тур ци, и Ка у ри и Ја ху ди је, зна ли су га као тр гов ца 
и чла на меџ ли са, са мо га је Бец ко, ком ши је То ше ја рац – кад би се по пео 
на сан дук ис пред ћир-Мо ши ног ду ћа на да бр сти ли шће са мла да др ве та 
– са мо би га он др жао и сма трао, због оне ње го ве бра де и фи зи о но ми је, 
за јар ца. (...) И ка кво чу до он да што је оштро око умет ни ка, сли ка ра ко ји 
је сли као ико но стас за та мо шње цр кве, за пе ло за ћир-Мо шу и мар кант-
ну и ин те ре сант ну фи зи о но ми ју ње го ву. И он га је узео, у сли ци Хри стос 
пред Пи ла том, за мо дел оног Је вре ји на што се нај ви ше ис та као ис пред 
сви ју и нај ви ше унео у Пи ла та, па се, ко ли ко га гр ло но си, де ре „Узми 
ово га, а дај нам Ва ра ву!“ (Ћир Мо ша Абен ша ам, 179). 

Слич на тех ни ка по ре ђе ња са жи во ти ња ма, у ко јој се жи во ти ње ко ри сте 
као ме то ни миј ска би ћа пу тем ко јих се не што са оп шта ва о ли ко ви ма при-
по вет ке, ја вља ју се и у при по ве ци Кир Ге рас, где се кир Ге ра со ви мач ци 
ко ри сте да би се са оп шти ло не што о ка рак те ру Гр ка (Цин ца ра) и Ср ба. Док 
је по ме ну та ме то ни миј ска упо тре ба жи во ти ња у при по ве ци Ћир Мо ша знат-
но ди рект ни ја, јер се њом ре фе ри ра на фи зич ки из глед ли ка, у слу ча ју кир 
Ге ра са та ме то ми ни ја је суп тил ни ја – кроз жи во ти ње се ре фе ри ра на „цин-
цар ски ка рак тер“ глав ног ју на ка. За то је пор трет Ћир Мо ше ви ше пор трет-
ка ри ка ту ра, а кир Ге ра са ви ше пор трет-ски ца. 

По сто ји још јед на ва жна раз ли ка из ме ђу ове две при по вет ке. То је при-
су ство, од но сно од су ство ли ко ва дру гих пред став ни ка гру пе ко јој при па да 
глав ни ју нак. Сто га пи сац ни је мо гао да ис так не па ра ле ли зме из ме ђу Мо ше 
и дру гих ли ко ва Је вре ја, као што је то учи нио у слу ча ју кир-Ге ра са, где се 
Ге рас по ре ди са дру гим Цин ца ри ма у при по ве ци. Ипак, и у при по ве ци Ћир 
Мо ша, ја вља се по ре ђе ње са дру гим Је вре ји ма, ко ји „за ми шље ни“, али овде 
и кон крет но опи са ни „дру ги“. Та ко нам при по ве дач са оп шта ва да је на 
осно ву Мо ши ног ли ка, ло кал ни сли кар на сли као Је вре ји на у цр кви. Ме ђу тим, 

12 Та ко је вр ло че сто схва та ње, по ко јем су Је вре ји „ра са“ схва ће на као ка те го ри ја 
љу ди ко ја се за сни ва на би о ло шкој (фи зич кој раз ли чи то сти) од дру гих слич них ка те го ри ја. 
На уч но оправ да ње упо тре бе овог пој ма од ба че но је већ сре ди ном два де се тог ве ка, и мно ги 
на уч ни ци се да нас сла жу да је ра са пре „ме та фо ра за ко нач не, не сво ди ве раз ли ке из ме ђу 
кул ту ра, је зич ких гру па или при ста ли ца спе ци фич них вер ских си сте ма ко ји нај че шће 
има ју фун да мен тал но раз ли чи те еко ном ске ин те ре се“ (GaTes 1985: 3).
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ло ги ка тог по ступ ка је упра во обр ну та: на осно ву за ми шље не (оп ште) сли ке 
Је вре ја, сли кар је знао иза бра ти Мо шу као ти пич ног пред став ни ка је вреј ског 
на ро да. Ово је са мо на из глед па ра док сал но, а у ства ри је по сту пак сли ка ра 
ана ло ган по ступ ку пи сца: пи сац на из глед кре ће од Мо ше да би нам ре као 
не што оп ште о Је вре ји ма (Мо ша као пред став ник оп штег – ет но са, ра се), а 
у ства ри кре ће од оп ште, хе те ро сте ре о тип не пред ста ве о Је вре ји ма да би 
нам ре као не што о Мо ши као њи хо вом пред став ни ку – пр во мо ра по сто ја ти 
оп шта сли ка о гру пи да би се је дан члан те гру пе сма трао ње ним пред став-
ни ком. По сту пак је де дук ти ван, а не ин дук ти ван, као што из гле да у по ступ ку 
ли ка сли ка ра. 

У при по ве ци Кир Ге рас за ис ти ца ње фи зич ких ка рак те ри сти ка ко ри сти 
се иста ме то ни миј ска жи во ти ња као и у при по ве ци Ћир Мо ша. 

„Сви бе ху у ан те ри ја ма, са фе со ви ма на гла ва ма, и бес тра га ши-
ља тим је ме ни ја ма на но га ма, ко ји ма на вр ху игра ше по ве ћа кит ка од 
ву ни це; љу ди са ја че за бри ја ним бр ко ви ма и ве ли ким, гу стим и чу па вим 
обр ва ма, по ни зна др жа ња и сит на, ко зја хо да“ (Кир Ге рас, 514). 

Ге ра со ва оде ћа пред ста вље на је као ре пли ка ти пич не цин цар ске но-
шње. Ов де на род не но шње на не ки на чин у до слов ном сми слу оте ло тво ру-
ју на ци о нал ни иден ти тет љу ди ко ји ма при па да ју, што схва та ње на род но сти 
при бли жа ва схва та њу ра се ви ђе не као иден ти те та ко ји љу ди има ју на осно-
ву ро ђе ња у од ре ђе ној гру пи (ви ди нпр. BuBolzeicHer1999). На тај на чин 
фи зич ки из глед и оде ћа по ста ју кључ ни за фор ми ра ње хе те ро сте ре о ти па. 
Ка ко пи сац пра ти Ге ра со во од ра ста ње и про цес ини ци ја ци је у цин цар ске 
тр гов це, има мо опис Ге ра са и као де те та и као од ра слог чо ве ка, тј. пре као 
„ма лог“ и „ве ли ког Цин ца ри на“. 

„И јед ног ју тра по ја ви се ма ли Ге рас, на оп ште из не на ђе ње и ди-
вље ње це лог ком ши лу ка, као пра ви ба ка лин, у пот пу но про пи са ном 
ор на ту, са ке це љом на пра вље ном од јед ног џа ка, на ко јој се ле по мо гла 
про чи та ти ну ме ра џа ка и фир ма пан-Вше теч ке, го спо да ра пар но га мли на, 
ко ја му је ке це ља би ла ве за на ма ло по ви ше не го што се обич но ве зу је, 
то јест од мах ис под гу ше“. (...) „И за чу до, ваљ да за то што је био све стан 
од го вор но сти и ра да у фа зи у ко јој је при па си ва њем ке це ље био ушао, 
од мах му се по ја ви ше и бо ре из ме ђу обр ва на че лу – та ко да је ти ме ви ше 
ли чио и на ба ка ли на и на Цин ца ри на“ (Кир Ге рас, 518).

3.1.3.ЗаниМање(ПсихичкеодЛикекојеПроистичуиЗПостуПака). По-
ступ ци обо ји це глав них ју на ка при по ве да ка у функ ци ји су њи хо ве ет нич ке 
ре пре зен та тив но сти: и за Је вре је и за Цин ца ре уо би ча је но је за ни ма ње тр гов-
ца, та ко да су хе те ро сте ре о ти пи о њи ма уско ве за ни за њи хо ву про фе си ју. 
За то сма трам да је бо ље го во ри ти о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма као тр го-
ва ца, јер су све њи хо ве пси хич ке од ли ке (мар љи вост, ште дљи вост) ве за не 
за њи хо во за ни ма ње. За ћир Мо шу се ка же:
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„Јер не де љом и пра зни ком он ни је онај пра ви и пот пу ни Абен ша ам; 
он је та да као – опро сти те ми из раз – као шу гав, јер је без по сла. Не ма 
„кшеф та“ или „али шве ри ша“, па за ра и ћа ра, – а то је ду ша Абен ша а мо-
ва; и нај леп ше оде ло ни је у ста њу да га учи ни сре ће ним кад му је ду ћан 
за тво рен, и он ван ње га бес по слен“ (Ћир Мо ша, 181). 

А за кир-Ге ра са да је та кав био и у нај ра ни јем де тињ ству као кал фа. Ни 
кад је по стао га зда ни је се про ме нио, и ту је па ра ле ла са опи сом ћир Мо ше 
очи глед на: „Та квих, да кле, пра знич них и свих не дељ них да на кир-Ге ра су 
би ло је нај те же, као већ сва ком вред ном и ра де ном чо ве ку ко ме је вре ме 
но вац, а бес по сли че ње ра спи кућ ство и смрт“ (Кир Ге рас, 530).

Ва жно је ис та ћи да ови опи си не до но се са мо оп шту сли ку мар љи вог 
тр гов ца, већ и спе ци фич ност цин цар ске и је вреј ске ет нич ке гру пе у од но су на 
ве ћин ску гру пу. Та ко се ћир Мо ша „ту жио на сил не пра зни ке и свет ко ви не“ 
(Ћир Мо ша, 185), а по себ но је био љут што ду ћан мо ра за тва ра ти не де љом и 
дру гим др жав ним пра зни ци ма, јер га је он као Је вре јин, већ за тва рао су бо-
том. Слич но то ме, кир Ге рас, ко је је по себ но др жао до грч ког пра во сла вља, 
те шко је при ста јао на то да за тво ри ду ћан на дан Све тог Са ве – срп ског (али 
не и грч ког) све ца.

Обо ји ца глав них ју на ка су та ко ђе ве шти тр гов ци ко ји успе ва ју да про-
да ју сво јом му ште ри ја ма и оно што им је по треб но и оно што им ни је по треб-
но. Но, и ов де та ве шти на ни је „ет нич ки не у трал на“ осо би на до брих тр го ва-
ца, већ има по себ ну ло кал ну бо ју. Кир Ге ра со ва ве шти на тр го ва ња при пи са-
на је ње го вом „ет нич ком мен та ли те ту“ и пи сац нам да је ди рект но по ре ђе ње:

„Грк по чи ње са ма лим, а хра бри га том при ли ком то што је из ни шта 
свет ство рен, па и он та ко ра ди. Он ство ри тр го ви ну ма где, на не чи јим ба-
сам ци ма, под не чи јом ка пи јом; у ход ни ку; по сле не ког вре ме на узме ма ли 
ду ћан чић, за тим ве ћи, по сле га про ши ри, за ку пи сле де ћи ду ћан, про ва ли 
зид из ме ђу та два ду ћан чи ћа и од два ма ла на чи ни је дан ве ли ки“ (…)

„И Ге рас је та ко ра дио. По чео је са ма лим ду ћа ном, а ма ли му и слу-
жбе ни пер со нал био“ (Кир Ге рас, 535‒536) да би ка сни је знат но про ши рио 
свој ду ћан на глав ну чар ши ју. 

На рав но, ове ка рак те ри сти ке не би би ле спе ци фич не да ни су упо ре ђе не 
са дру ги ма – Ср би ма у од но су на ко је су и мар ки ра не. 

„Ср бин поч не на ве ли ко, па иде све на ма ње; поч не са глав ном чар-
ши јом, а свр ши са па ли лу лом; поч не са ве ли ким ду ћа ном, а свр ши што 
узме за ки ри ју на по ла са ка квим опан ча ром ду ћан чић, – док се на по слет-
ку у том све да љем и да љем ко тр ља њу на ни же не за у ста ви као по слу-
жи тељ у ка квом нов ча ном за во ду у ко ме је ње гов не ка да шњи ком ши ја 
Грк ак ци о нар од бар три де сет ак ци ја“ (Кир Ге рас, 535). 

У при по ве ци Ћир Мо ша не ма та квих ди рект них по ре ђе ња, али се ћир 
Мо шин ду ћан ипак ста вља у ши ри кон текст.
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„Од мах до ћир-Мо ши на ду ћа на ди за ла се но ва мо ну мен тал на ка-
фа на и пив ни ца по пла ну, „Ка си на“ зва на. Па ка ко је Абен ша ам пре жи-
вео тур ско го спод ство, пре жи вео је и мно ге ка фе џи је ко је се, от ка ко је 
„Ср би ја за сту пи ла“, је дан за дру гим из ме ња ше и из ре ђа ше у тој но вој 
пив ни ци“ (Ћир Мо ша, 186). 

Ћир Мо ша ни је да кле пред ста вљен као сте ре о тип ни Је вре јин из европ-
ске има ги на ци је, „не ко ко да нас до ла зи, а су тра оста је“, као што за Је вре је 
пи ше Зи мел, већ не ко ко је у тој сре ди ни ду го, пре жи вља ва ју ћи мно ге ње не 
про ме не. Верб нер на во ди да су пред ста ве о еко ном ски успе шним гру па ма 
ко је она на зи ва „по сред ни ци ма“ (mid dle men – што у је у де вет на е стом ве ку 
у Евро пи пр вен стве но зна чи ло „тр гов ци“), као што су Је вре ји, Ки не зи или 
Ин диј ци, за сно ва не „на кри ста ли за ци ји стра ха од скри ве ног, пре ру ше ног, 
не при ја тељ ски на стро је ног стран ца“, ко ји је био су бје кат „јед не дру ге ар хе-
тип ске фол клор не пред ста ве – ве шти це/ве шца“ (WerBner2005:7). Ти „дру-
ги“ су упра во гру пе ко је су би ле ви со ко аси ми ло ва не, кул тур не и успе шне 
и страх пре ма њи ма ма ни фе сту је се у не стан ку со ци јал ног по ве ре ња, ко је 
во ди ка ко нач ном про те ри ва њу дру гих у ци љу хо мо ге ни за ци је на ци је.

Ве шти це су у срп ској на род ној ре ли ги ји ис кљу чи во же не, док му шку 
па ра ле лу ве шти ца ма тре ба тра жи ти у ли ку зду ха ћа, ко ји је та ко ђе опи сан 
у при по вет ка ма срп ског ре а ли зма.13 Зду хаћ је осо ба ко ја при па да гру пи и 
шти ти сво ју со ци јал ну гру пу про тив дру гих слич них гру па. С то га је у на шој 
кул ту ри, у кон тек сту о ко јем го во ри Верб нер, при ме рени је го во ри ти о ђа-
во лу као пар ња ку за пад но е вроп ског „ве шца“. И за и ста, ћир Мо ша по се ду-
је не што од ве шти чи јих, или пре ђа во љих ка рак те ри сти ка. Ње гов фи зич ки 
из глед упо ре ђен је са јар цем, ко ји је жи во ти ња ко ја се нај че шће по ве зу је са 
ђа во лом (за срп ску тра ди ци о нал ну кул ту ру ви ди нпр. Бандић,1991,1998), 
док се цин цар ски ход по ре ди са „ко зи јим“ у при по ве ци Кир Ге рас. Та ко ђе, 
ћир Мо ша је кри шом сво јим му ште ри ја ма про да вао раз не про из во де „сум-
њи ве вред но сти“, те се га у на род ној ску пи ши ти осим за тр го вач ке ма ри-
фе тлу ке оп ту жи ли да „ни је ро ђе ни Ср бин“, да ни је слу жио вој ску и да је 
„био на стра ни на ших пе то ве ков них не при ја те ља“ (јер је кроз сво је тр го вач-
ке ма ри фе тлу ке био на ште ти Ср би ма) (Ћир Мо ша, 184). Та ко је ћир Мо ша 
у ства ри оп ту жен за „дру гост“, јер ни је са мо про да вао „сум њи ву ро бу“, већ 
ју је про да вао као Је вре јин. Као што на во ди Пни на Верб нер (WerBner2005), 
ова кве ква ли фи ка ци је, че сто во де пра во у про те ри ва ње, ме ђу тим у Срем че-
вом при по вед ном све ту то се не де ша ва, јер ње го ва кри ти ка ни је усме ре на 
на Мо ши ну „дру гост“, већ на „глу пост ма се“ при че му се сам Мо ша при-
ка зу је са бла гом иро ни јом и сим па ти јом. Та „ма са“ ни је ма ри ла за Мо ши ну 
„дру гост“, већ за про из во де ко је је он ну дио, и скуп штин ске оп ту жбе је се 

13 То је ар гу мент Ли ди је Ра ду ло вић (2007), уп. не што дру га чи ју ана ли зу Ива на Ко-
ва че ви ћа (1978). Мо тив зду ха ћа, ко ји се за сни ва на прин ци пи ма ко је ана ли зи ра ју Ра ду ло вић 
и Ко ва че вић об ра ђен је и у срп ској ре а ли стич кој при по ве ци – исто и ме ној при по ве ци Си ме 
Ма та ву ља. 



ни су ти ца ле. Ако ћир Мо ша и је сте био „ђа во“, био је до ма ћи, до бро ћуд ни 
ђа во, чи је „не по доп шти не“ ни су иза зи ва ле ве ли ке тра ге ди је, већ пре ма ле 
по ро дич не пре пир ке.

3.1.4.јунаководносПреМасоПственојгруПи(духовнеодЛике).реЛигиј
скаПриПадност. Мно ги ау то ри при пи су ју пре кла па ње из ме ђу ре ли гиј ског 
и ет нич ког иден ти те та на Бал ка ну ото ман ском на сле ђу и ње го вом си сте му 
ми ле та на осно ву ко јег је сва по пу ла ци ја цар ства би ла ад ми ни стра тив но 
по де ље на пре ма сво јој ре ли гиј ској афи ли ја ци ји (ви ди нпр. FleMinG1999). 
Та ко су на ци о нал не др жа ве ко је су на ста ле на те ри то ри ји ото ман ског цар ства 
у де вет на е стом ве ку свој на ци о нал ни иден ти тет за сни ва ле на ве зи из ме ђу 
„за ми шље не за јед ни це на ци је“, да по зај мим тер мин Бе не дик та Ан дер со на 
(1998), за ми шље ног за јед нич ког по ре кла, исто ри је и ре ли ги је, док је на при-
мер пи та ње је зи ка, ко је је би ло ва жно за фор ми ра ње на ци о нал ног иден ти-
те та у дру гим европ ским зе мља ма ду го оста ло по стра ни. Уз то ре ли гиј ска 
прак са је (при вид но) от пор на на про ме не, што је чи ни по себ но по год ном за 
мар ки ра ње „не про мен љи вих“ ет нич ких ка рак те ри сти ка на ко ји ма се сте-
ре о ти пи и гра де. Пи сац ће ве о ма успе шно екс пло а ти са ти ре ли гиј ску при пад-
ност за гра ђе ње хе те ро сте ре о тип них пред ста ва о Је вре ји ма и Цин ца ри ма. 

Ре ли ги ја као еле мент раз ли ко ва ња ва жна је у обе при по вет ке, те се 
„дру гост“ глав них ли ко ва по сти же кроз по ре ђе ње њи хо ве ре ли ги је и до ми-
нан те ре ли ги је сре ди не: пра во слав ног хри шћан ства. Ка ко је Мо ши на је вреј ска 
ве ра ја сно дру га чи ја од ве ре ње го вих ве ћин ских су на род ни ка, пи сац ни је 
осе ћао по тре бу да овој ка рак те ри сти ци по све ти ви ше па жње, осим да на-
по ме не да за раз ли ку од ве ћи не сво јих су гра ђа на, Мо ша ни је ра дио су бо том. 
Ме ђу тим, на са мом по чет ку при по вет ке да је се већ по ми ња ни, кра так опис 
на чи на на ко ји је ло кал ни ико но пи сац осли као ћир Мо шу као про то ти па 
Је вре ји на. Ова епи зо да ни је по ве за на са глав ним то ком рад ње и ње на основ-
на функ ци ја је да по твр ди ју на ко ву ет нич ку ти пич ност, до во де ћи ју на ка у 
ди рект ну ве зу са ве ћин ском ре ли ги јом кроз ја сно кон тра сти ра ње са њом. 

Кир Ге рас је пра во слав ни хри шћа нин, као и ве ћи на ње го вих су на род-
ни ка Ср ба, и пи сац је осе ћао по тре бу да раз ли ку из ме ђу пра во сла вља цин-
цар ских и срп ских ли ко ва ја сно ис так не. Тај ефе кат се као и у при по ве ци 
Ћир Мо ша по сти же у цр кви. Кир Ге рас је ре дов но по се ћи вао цр кву и при то ме

„кад је пу ни ја цр ква, оти шао би за пев ни цу и за пе вао би хе ру ви ку, 
али ону грч ку: „И та хе ру вим ми сти кос ико ни зон тес“, као што је опет 
увек це ле слу жбе пе ву шио ти хо цр кве не пе сме (на рав но, опет све на 
грч ком је зи ку); а кад би при кра ју ђа ци за пе ва ли, и он чуо оно: „Тон де-
спо тин ће Ар хи е реа имон ки рие фи ла те: Ис пол ети Де спо та“, кир Ге рас 
био би сав бла жен и то пио би се та да од рај ских ми ли на, чу ју ћи је два 
јед ном и ма ло грч ког пје ни ја. (…) и та да би, по ме шав ши се у сви ту ми-
тро по ли то ву, по но си то из ла зио из цр кве, јер ми шља ше у се би: ма ка ко 
вар ва ри по че ли, мо ра ју грч ки (кур зив у ори ги на лу) да за вр ше!“ (Кир 
Ге рас, 531). 
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У овом при ме ру ви ди мо да је кир Ге рас је при ка зан као вр ло ре ли ги о зан, 
али та ко да је ње го ва ре ли ги о зност има ла по себ но на ци о нал но обе леж је.

3.2.Миидруги:оПадањеиафирМисањејунаковихетничкихкаракте
ристика. Већ је ре че но да су и кир Ге рас и ћир Мо ша ме то ни миј ски ли ко ви 
ко ји пред ста вља ју чи та ве ет нич ке гру пе. У при по ве ци Кир Ге рас глав ни 
ју нак пред ста вљен је као члан гру пе ко ја је у де лу при сут на, док у при по-
ве ци Ћир Мо ша, осим Мо ши не же не, не ма ли ко ва дру гих Је вре ја, али се за то 
сре ћу пред став ни ци дру гих ет нич ких гру па: Ци га на, Ср ба и Цин ца ра, ко је 
пи сац ко ри сти као кон траст за ис ти ца ње Мо ши не „је вреј ске спе ци фич но-
сти“. У при по ве ци Кир Ге рас глав но опо зи цо ни ра ње вр ши се на ли ни ји 
Цин ца ри‒Ср би и дру ге ет нич ке гру пе се го то во и не по ми њу (осим Не ма ца 
ко ји се опо зи ци о ни ра ју са Ср би ма, а не са Цин ца ри ма). 

Ра дин (1986) на во ди да кир Ге рас по сте пе но гу би сво је ет нич ке од ли-
ке то ком при по вет ке. Ме ђу тим, ја бих пре ре кла да дру ги ли ко ви Цин ца ра 
са ко ји ма је кир Ге рас ме то ни миј ски по ве зан (сви пред ста вља ју хе те ро сте-
ре о тип не Цин ца ре) по чи њу да гу бе ау то сте ре о тип не пред ста ве о соп стве ној 
гру пи и по сте пе но се аси ми лу ју у ве ћин ско ста нов ни штво. Та ко, док се 
ње го ва де ца ме ња ју, упи су ју у шко лу под пре зи ме ном Па ска ље вић, и по чи њу 
све ви ше да го во ре срп ски, а све ма ње цин цар ски и сво јој де ци да ју срп ска 
име на, а на кра ју од би ја ју да бу ду тр гов ци, Ге рас оста је ве ран соп стве ном 
ау то сте ре о ти пу о Цин ца ри ма (од но сно хе те ро сте ре о ти пу са ста но ви шта 
при по ве да ча). Ра дин (1986: 64) на во ди да је „сце на у ко јој Ми ли сав Пи но-
са вац успе да пре ва ри кир-Ге ра са нај и стак ну ти је ме сто у при по ве ци“, те да 
„у про це су ра сло ја ва ња при по вед ног тки ва он да до би ја на ро чит зна чај у 
ма ски опа да ња ју на ко ве ет нич ке ре пре зен та тив но сти. Ми ли сав Пи но са вац 
ко нач но ру ши већ по љу ља ни кир Ге ра сов углед етнич ког ре пре зен та“. По 
мом ми шље њу си ту а ци ја је ма ло сло же ни ја, јер Ге рас до кра ја при по вет ке 
оста је до след ни пред став ник „ста рог цин цар ског на чи на“. Ге рас не на се да 
на Ми ли са вље ву пре ва ру за то што је „ма ње Цин ца рин“, већ упра во због 
то га што оста је ве ран соп стве ним ау то сте ре о ти пи ма. Ге рас ве ру је да су Цин-
ца ри бо љи и па мет ни ји од Ср ба, те да као та кви од Ср ба и не мо гу би ти пре-
ва ре ни. Пи но сав че ва рад ња зо ве се „Тр го ви на код вред ног Је ли на“ у Ге ра-
со ву част, а сам Ми ли сав ла ска ју ћи ка же Ге ра су: „Ја што сам чо век и је дан 
тр го вац и што др мам са да, то је ње го ва (Ге ра со ва – М.С.), ве ли, за слу га (Кир 
Ге рас, 567). Ова квим ла ска њем, ко јим га уве ра ва у сте ре о тип о су пер и ор-
но сти соп стве не гру пе, Ми ли сав успе ва да пре ва ри Ге ра са и ти ме, па ра док-
сал но, упра во по ка зу је не и сти ни тост та квог сте ре о ти па. У том сми слу се 
мо же го во ри ти о „опа да њу ет нич ке ре пре зен та тив ност глав ног ју на ка“, али 
кир Ге ра со ва ве ра у соп стве ни ау то сте ре о тип се не ме ња. Кир Ге ра су, као 
и ње го вим зе мља ци ма нај те же је па ло што је пре ва рен од стра не „јед ног вар-
ва ри на“, „Ср би на, се ља ка“, јер то зна чи из не ве ра ва ње сте ре о ти па о соп стве ној 
су пер и ор но сти. На ру ша ва ње ау то сте ре о ти па о соп стве ној гру пи, па са мим 
ти и о се би као ње ном пред став ни ку, од во ди кир Ге ра са у ду бо ки са мо пре-
кор и изо ла ци ју ко ја ће би ти пре ки ну та тек кад Ге рас до би је сим бо ли чан 
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опро штај од стра не сво јих су гра ђа на и по ро ди це. Та да ће кир Ге рас, иа ко 
до сле дан сво јом „је лин ству“ и груп ним ау то сте ре о ти пи ма, ипак при хва-
ти ти про ме не, ко је се у ње го вој ет нич кој гру пи де ша ва ју, а да при то ме не 
из гу би ни шта од сво је ет нич ке ти пич не ве ре у су пер и ор ност соп стве не 
гру пе. 

Ре че но је на по чет ку да су сте ре о ти пи ве о ма от пор ни на про ме не и 
про ве ре и у том сми слу Ге ра со ва не по љу ља на ве ра у ка рак те ри сти ке Ср ба 
и ка рак те ри сти ке Је ли на по твр ђу је да је лик кир Ге ра са до след но гра ђе на 
на прин ци пу хе те ро сте ре о ти па и ау то сте ре о ти па. На тај на чин пи сац до-
след но до кра ја при по вет ке гра ди лик кир Ге ра са као ста ти чан из гра ђен 
пр вен стве но на прин ци пу ау то и хе те ро сте ре о ти па.

Слич но је и у при по ве ци Ћир Мо ша. По сто ји зна чај на па ра ле ла у струк-
ту ри обе при по вет ке. На и ме, нај и стак ну ти је ме сто у обе фа бу ле за у зи ма 
мо тив пре ва ре.14 У при по ве ци Кир Ге рас, Ге рас је тај ко ји би ва пре ва рен од 
Ср би на, чи ме је го то во до вео у опа сност соп стве ни жи вот, док је у при по-
ве ци Ћир Мо ша, Мо ша тај ко ји ва ра сво је су се де ка фе џи је Ср бе, а сам би ва 
раз от кри вен од Цин ца ри на. Ме ђу тим, ње го во раз от кри ва ње не во ди ка не-
га ци ји, већ афир ма ци ји хе те ро сте ре о ти па о Је вре ји ма. На и ме, ћир Мо ша је 
ус пео да убе ди сва ког свог су се да ка фе џи ју у зна чај до бро су сед ских од но са 
на осно ву ко је су му ка фе џи је да ва ле по вла сти цу да ка фу пла ћа је дан, уме-
сто два мар ја ша. Ме ђу тим, ћир Мо ша не са мо да је пио ка фу јеф ти ни је, већ 
је и пот кра дао ка фе џи је та ко што је узи мао но вац ко ји су љу ди оста вља ли 
за ка фу, за др жа ва ју ћи је дан мар јаш и пра ве ћи се да је те ка фе сам ис пио. 
Мо ши на по вла сти ца тра ја ла је све док се у ка фа ни ни је за по слио кел нер 
На ум ко ји је опи сан као Мо ши на су прот ност. Кел нер На ум ухва ти ћир Мо шу 
у ње го вој пре ва ри, али се ње ним раз от кри ва њем по твр ђу ју хе те ро сте ре о-
ти пи о Је вре ји ма као пре врат ни ма и твр ди ца ма.

Ва жно је при ме ти ти да је кел нер На ум, Цин ца рин. Ме ђу тим, при по ве дач 
нам не от кри ва На у мо во ет нич ко по ре кло све док се он сам не пред ста ви 
као Цин ца рин. Не ма ка рак те ри стич ног цин цар ског го во ра, ко ји сре ће мо у 
при по ве ци Кир Ге рас, ни ти дру гих хе те ро сте ре о ти па о Цин ца ри ма. Та ко 
се на при мер ка же да је кел нер На ум „био та ко ре ћи, пси хо лог сво је вр сте 
– ко ли ко је, то јест, ње му као кел не ру тре ба ло“ (Ћир Мо ша, 192), али се то 
не при пи су је не ким „спе ци фич но цин цар ским“ ка рак те ри сти ка ма. На сли-
чан на чин, мо же се ре ћи да је и Ми ли сав Пи но са вац ко ји ве штим ла ска њем 
пре ва ри кир Ге ра са „пси хо лог сво је вр сте“, али при по ве дач ње го вим по-
ступ ци ма не при да је зна чај ет нич ке ре пре зен та тив но сти. То по ка зу је да је 
при по ве да че ва па жња би ла усме ре на на ћир Мо шу и кир Ге ра са и њи хо во 
пор тре ти са ње кроз сте ре о ти пе о Је вре ји ма и Цин ца ри ма, док се по ступ ци 

14 Ин те ре сант но је при ме ти ти да је у сре ди шту фа бу ле при по вет ке Ши ло за ог њи ло 
Ми ло ва на Гли ши ћа, ко ја да је сте ре о тип ни пор трет тр гов ца-Цин ца ри на, та ко ђе мо тив пре-
ва ре од стра не срп ских се ља ка (као што је слу чај у при по ве ци Кир Ге рас) и то од пр вих 
су се да као у при по ве ци Ћир Мо ша. 
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свих дру гих ли ко ва ко ји ни су у цен тру пи шче ве па жње ту ма че раз ли чи тим 
мо ти ва ци о ним раз ло зи ма ко ји не ма ју свој ко рен у хе те ро сте ре о ти пи ма. То 
по твр ђу је те зу да су и лик ћир Мо ше и лик кир Ге ра са гра ђе ни пре све га 
као пор трет „дру гог“, као пред став ни ци гру пе ко ја је (у књи жев ном де лу) 
стил ски озна че на у од но су на до ми нант ну гру пу, ко ја се пак до жи вља ва као 
не у трал ни мар кер цин цар ске и је вреј ске дру го сти. У том сми слу, лик На у ма 
мо же оста ти ет нич ки нео бо јен, јер при по ве дач пре све га ус по ста вља опо-
зи ци ју Је вре ји‒Ср би, чи је би пре тва ра ње у три ја ду Је вре ји‒Ср би‒Цин ца ри 
знат но усло жни ло при по вет ку, а ве ро ват но и би ло и не мо гу ће, док год се 
ли ко ви гра де на хе те ро сте ре о ти пи ма ко ји су увек двој не ка те го ри је (укљу-
чу ју нас и дру ге). 

4.ЗавршененаПоМене:ПриПоведањеодругиМа. Већ је ре че но да се сте-
ре о ти пи увек гра де на опо зи ци ја ма ми и дру ги, а ка ко су глав ни ју на ци у 
обе ана ли зи ра не при по вет ке опи са ни пре све га кроз сте ре о тип не пред ста ве 
о Је вре ји ма и Цин ца ри ма, ти сте ре о ти пи мо ра ју би ти из гра ђе ни у од но су 
на не ке за ми шље не дру ге. Те дру ге ни је по себ но те шко от кри ти ако се ма ло 
бли же по гле да ју при по ве дач ке тех ни ке у ове две при по вет ке. 

Ра дин (1986: 72) на во ди да је у при по ве ци Кир Ге рас, при по ве дач не и-
ме но ван, не дра ма ти зо ван и не пер со на ли зо ван. Ме ђу тим, он се већ на по чет-
ку при по вет ке ја вља као оба ве ште ни са вре ме ник глав ног ли ка и то у пр вом 
ли цу мно жи не. „Би ло је то дав но, још у ра ној зо ри на ше га (кур зив М.С.) 
др жав ног жи во та, кад је овај ста ри и по гу ре ни ћир Ге рас пре шао у Ср би ју. 
Упра во ни је он пре шао, не го је пре нет у Ср би ју, ако ће мо да па зи мо (кур зив 
М.С.) на из раз (...)“ (исто, 512) и слич ни ис ка зи. Ана Ра дин на во ди да се 
„умно же ност при по ве да че ве лич но сти да об ја сни ти же љом за нај ви шим 
сте пе ном објек тив но сти […] и на ро чи тим од но сом при по ве да ча пре ма чи-
та о цу“ (исто, 70). На тај на чин се, пре ма ис тој ау тор ки, по сти же ефе кат 
„рас те ре ће ња од го вор но сти“ и ве ће објек тив но сти.15 Ме ђу тим, то је упра во 
про блем са сте ре о ти пи ма – они се увек по ја вљу ју као објек тив но да те исти-
не, а умно жа ва ње при по ве да ча, ко је пра ти спе ци фич ну умно же ност ли ка 
кир-Ге ра са као про то ти па свих Гр ка/Цин ца ра, да је при по ве да че вој по зи ци ји 
не са мо „објек тив ност“, већ и пар на осно ву ко јег се опо зи ци ја ми и дру ги 
ус по ста вља. 

Слич но је и у Ћир Мо ши. При по ве дач се по вре ме но не по сред но ја вља 
као све док до га ђа ја, али ово га пу та не у пр вом ли цу мно жи не, већ у пр вом 
ли цу јед ни не, чи ме се оства ру је опо зи ци ја ћир Мо ша – при по ве дач, што је 
и ло гич но, јер лик ћир Мо ше иа ко умно жен та ко да пред ста вља „Је вре је као 
та кве“ и не ма сво је пар ња ке у ли ко ви ма дру гих Је вре ја (за раз ли ку од при-
по вет ке Kир Ге рас).

15 О кри ти ци су бјек тив но сти, од но сно објек тив но сти сцен ског и па но ра мич ког при-
по ве да ња (по тер ми но ло ги ји Пер си ја Ла бо ка), ко ју при ме њу је и Ана Ра дин, ви ди нпр. Штра ух 
(sTraucH1975:125‒134). 
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„И кад му је до ле пот пи са ни (кур зив М.С.) јед ном при шао и уч ти-
во га за пи тао: где се мо же до би ти та кав штоф? Ћир Мо ша је по ву као 
два-три ди ма из сво је лу ле, за до вољ но по гле дао по што фу и, по сле ма ле 
по чив ке, мах нуо ру ком и крат ко и хлад но од го во рио: „Не ма ве ће!“ (Ћир 
Мо ша, 181).

На тај на чин при по ве дач се по ја вљу је као не по сре дан оче ви дац до га-
ђа ја ко је при по ве да. Ме ђу тим упо тре ба лич них за ме ни ца у да љем тек сту 
по ка зу је да иза то га „ја“, ипак сто ји јед но „ми“, иа ко се при по ве дач ја вља у 
пр вом ли цу јед ни не. „За то би он пра зни ком – и ње го вим и на шим (кур зив 
М.С.) – нај ра ди је се на ла зио пред ду ћа ном, око ду ћа на или бар у ули ци где 
му је ду ћан“ (Ћир Мо ша, 181‒182). Та ко је ћир Мо ша дру ги у од но су на при-
по ве да ча (при по ве дач би мо гао би ти дру ги у од но су на ћир Мо шу, је ди но кад 
би ћир Мо ша био при по ве дач), а упо тре бом пр вог ли ца мно жи не ја и он, по-
ста ју ми и они, што је по зи ци ја ко ју има мо и у при по ве ци Кир Ге рас. При по-
ве дач на тај на чин ус по ста вља ја сну опо зи ци ју из ме ђу њих и нас (ја сно је 
ко ји су на ши, а ко ји њи хо ви пра зни ци), на осно ву ко је гра ди лик ћир Мо ше 
и на ко јој се за сни ва и фа бу ла. И у при по ве да че вим не по сред ним ис ка зи ма, 
као и у при по ве ци Кир Ге рас, та по де ла оста је ја сна. У при по ве ци Ћир Мо ша 
при по ве дач се по на ша исто као ет но граф-при по ве дач у би ло ко јој ан тро по-
ло шкој (ет но ло шкој) ет но гра фи ји, при ка зу ју ћи се као да је при су тан „на 
ли цу ме ста“, те ра ди ве ро до стој но сти свог из ве шта ја о „дру ги ма“ по ку ша-
ва да убе ди чи та о це да је за и ста та мо био и за и ста све то ви део сво јим 
очи ма. „Ет но гра фич но сти“ Срем че вог при по ве да ња до при но си и упо тре ба 
фу сно та у обе при по вет ке, ко јим се ре фе ри ра на дру ге тек сто ве (Би бли ју и 
књи гу Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, срп ског про тоет но ло га/ан тро по ло га), чи ме 
се при по вет ка ма да је ути сак из вантек стов не, „ствар но сне“ ре фе рент но сти, 
ко ја се мо же про ве ри ти.16

Ли ко ви кир Ге ра са и ћир Мо ше, без об зи ра на бли жу или да љу по зи-
ци ју при по ве да ча, гра ђе ни су не као ап стракт ни, или не при сту пач ни дру ги, 
већ као не ко ко је при по ве да чу бли зак и пре ма ко ме при по ве дач га ји сим па-
ти је. У сво јој ана ли зи пој мо ва дру го сти су се да, Сла вој Жи жек (Ži žek 2005: 
162‒163) ана ли зи ра ју ћи Каф ки ну при по вет ку Од ра дек, у ко јој је Од ра дек 
при мер „ап со лут не дру го сти“, пи ше да је по треб но фо ку си ра ти се на пре-
ци зно зна че ње пој ма су се да и пи та да ли је „̓ су седʼ у ју део-фрој дов ском 
сми слу, су сед као но си лац мон стру о зне Дру го сти, овај истин ски не људ ски 
су сед, исти као онај су сед ко јег сре ће мо у ле ви а ни зејвс ком ис ку ству ли ца 
Дру гог“.17 За Жи же ка (2005: 164) је Од ра дек „не ху ма на дру гост по се би“, 

16 Ва жно је ис та ћи да су на ши ет но гра фи, у вре ме ка да је Сте ван Сре мац ства рао, а 
и мно го го ди на по сле, упо тре бља ва ли дру га чи ју тех ни ку – „све зна ју ћег при по ве да ча“ ко-
ја би при чи да ла из раз објек тив но сти, а тек је са Бро ни сла вом Ма ли нов ским „пр во ли це“ 
по ста ло оба ве зно у за пад но е вроп ској и се вер но а ме рич кој ан тро по ло ги ји.

17 „What one sho uld fo cus he re is the pre ci se me a ning of the term ne ig hbo ur: is the „ne igh-
bo ur“ in the Ju deo-Fre u dian sen se, the ne ig hbor as the be a rer of a mon stro us Ot her ness, this 
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дру гост људ ског би ћа све де на на ње го ву не-ху ма ност. Од ра дек је та ко мон-
стру о зни дру ги, јер је он/то „пред мет ко ји је тран сге не ра циј ски (из у зет из 
ге не ра циј ских ци клу са), бесмртан, без гра ни чан (јер је из ван род них раз ли ка), 
из ван вре ме на, без ци ља не ак тив ност, на ме ре, или свр хе“.18

Ба у ман (BauMan1993) пи ше да је про стор мо дер но сти ис пу њен не си-
гур но стима ко је се ску пља ју и кри ста ли зу ју у уз не ми ру ју ћој фи гу ри не по-
зна тог, или стран ца. Срем че ви при по вед ни свет је дру га чи ји, ње го ви дру ги 
су „бли ски дру ги“, чак и ка да ме ша ње са дру ги ма ни је мо гу ће, а да се при 
том њи хо ва дру гост не уки не (као у при по ве ци Кир Ге рас). Пре ма Ба у ма ну 
(1993), по сто је две стра те ги је за укљу чи ва ње стран ца у соп стве ни со ци јал-
ни свет. Је дан је ан тро по фа ги ја, што до слов но зна чи ка ни ба ли зам, и у сво-
јој кон крет ној ма ни фе ста ци ји во ди у аси ми ла ци ју, а дру ги је ан тро по е ми ја 
и до слов но зна чи по вра ћа ње, а у сво јој кон крет ној ма ни фе ста ци ји екс пул-
зи ју и про те ри ва ње. Пр ва стра те ги ја аси ми лу је стран це у су се де, дру га их 
про гла ша ва не при ја те љи ма (BauMan1993:163). 

„Стран ци“ у Срем че вим пре по вет ка ма спа да ју у бли ске дру ге, не стран-
це као не по зна те, да ле ке дру ге, већ су се де, ко ји не спа да ју у не при ја те ље. 
Сто га у ње го вим при по вет ка ма сре ће мо и аси ми ла ци ју и од ла зак у ег зил, 
али не и про те ри ва ње. Та ко се на при мер, кир Ге рас и ње го ва по ро ди ца аси-
ми лу ју, док Ибиш-ага из исто и ме не при по вет ке, од ла зи у ег зил. У јед ној 
па ра док сал ној струк ту рал ној ин вер зи ји, мо же се ре ћи да кир Ге рас до жи вља-
ва аси ми ла ци ју за то што од би ја ме ша ње са дру ги ма, а ћир Мо ша оста је 
ве ран сво јој ет нич кој гру пи, упра во за то што се ме ша са дру ги ма. Ме ђу тим, 
упо тре ба ху мо ра у обе при по вет ке, иа ко увек ет нич ког ху мо ра ко јим се 
хе те ро сте ре о ти пи афир ми шу, омо гу ћа ва да се дру ги не до жи ви као „мон-
стру о зни су сед“, већ као бли ски дру ги. Иа ко и кир Ге рас и ћир Мо ша оста ју 
дру ги у од но су на до ми нан ту гру пу, а ус по ста вље не ве зе из ме ђу раз ли чи тих 
ет нич ких гру па не уки да ју њи хо во раз два ја ња, оне ипак омо гу ћа ва ју пре по-
зна ва ња се бе у дру го ме – пре по зна ва ње дру гог као „бли ског дру гог“. Сте ван 
Сре мац је, као и ве ћи на срп ских ре а ли ста, сво је ју на ке гра дио кроз мо ти ва-
ци о на те жи шта ко ја су би ла по ста вље на у дру штве но-еко ном ске окол но сти 
и со ци јал но ти пи зи ра не си ту а ци је. Та ко су и глав ни ли ко ви при по ве да ка 
Ћир Мо ша и Кир Ге рас гра ђе ни на осно ву оп ште при хва ће них сте ре о тип них 
сли ка о дру ги ма. Ме ђу тим, ху мо ри стич ко при ка зи ва ње „дру го сти“ глав них 
ју на ка до но си ефе кат бли ско сти, чи ме „су сед“ иа ко и да ље дру ги, не оста је 
стра нац. Као што за кљу чу је Ћир-Мо ша: „Е, ти ћи да до ђиш! – клик ну ћир 
Мо ша и по тап ка га по ра ме ну. – Ти, ком ши ја мој!...“ (Ћир Мо ша, 191).

pro perly in hu man ne ig hbor, the sa me as the ne ig hbor we en co un ter in Le vi a na sian ex pe ri en ce of 
the Ot her’s fa ce?“

18 „Odradеk is an ob ject that is tran sge ne ra ti o nal (exemp ted from the cycle of ge ne ra ti ons), 
im mor tal, out si de fi ni tu de (be ca u se out si de se xu al dif fe ren ce), out si de ti me, dis playing  no goal-
ori en ted ac ti vity, no pro po se, no uti lity.“
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Др Го ран М. Мак си мо вић

СИ МО МА ТА ВУЉ И МАР КО ЦАР

У огле ду је ана ли зи ра но при ја тељ ство и са рад ња Си ма Ма-
та ву ља (1852‒1908) и Мар ка Ца ра (1859‒1953). Ука за но је на њи хо во 
по знан ство у Хер цег Но вом од мах на кон Ма та ву ље вог до ла ска у 
овај град 1874. го ди не, а уз по сре до ва ње њи хо вог за јед нич ког при-
ја те ља То ма К. По по ви ћа (1853‒1931). Опи са не су за тим њи хо ве 
бо кељ ске го ди не, ка да је Ма та вуљ жи вио у Хер цег Но вом и ра дио 
као на став ник у По мор ској шко ли у Ср би ни од 1874. до 1881. го ди не. 
Ин тен зив ни кон так ти и бли ски од но си Ма та ву ља и Мар ка Ца ра 
на ста вље ни су и у ври је ме Ма та ву ље вог бо рав ка и ра да на Це ти њу 
(1881‒1889), да би на кон Ма та ву ље вог пре се ље ња у Бе о град (1889‒ 
1908), ти кон так ти би ли на ста вље ни, али уз јед но уда ља ва ње ко је 
се де си ло на кон Ца ре вог кри тич ког тек ста о Ма та ву ље вом при по-
вје дач ком ра ду об ја вље ног у мо стар ској Зо ри 1896. го ди не. Ка сни-
је су тај не спо ра зум пре ва зи шли, а по сљед њи њи хов су срет од и грао 
се у Ши бе ни ку у про ље ће 1906. го ди не, при ли ком Ма та ву ље вог 
бо рав ка у род ном гра ду. Кон такт не ве зе дво ји це књи жев ни ка и 
при ја те ља ис тра жи ва не су пре ко са чу ва не при ват не пре пи ске, као 
и пре ко број них Ца ре вих тек сто ва о Ма та ву љу, ме ђу ко ји ма по себ-
но из два ја мо ау то би о граф ски ин то ни ран за пис С. Ма та вуљ у Хер
цегНо вом, ко ји је на стао на кон Ма та ву ље ве смр ти 1908. го ди не, а 
об ја вљен је у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1909. го ди не. Ука за но је и 
на ли те рар не ана ло ги је из ме ђу по је ди них Ма та ву ље вих и Ца ре вих 
при по ви јед них, а на ро чи то пу то пи сних тек сто ва.

Кључ не ри је чи: Срп ска књи жев ност, Си мо Ма та вуљ, Мар ко 
Цар, Хер цег Но ви, Бо ка Ко тор ска, Це ти ње, За дар, Бе о град, пре пи-
ска, књи жев на кри ти ка, при по ви јет ка, пу то пис.

1. По знан ство Си ме Ма та ву ља (1852‒1908) и Мар ка Ца ра (1859‒1953) 
од и гра ло се од мах по Ма та ву ље вом до ла ску у Хер цег Но ви, у но вем бру 
1874. го ди не, а по сре до ва њем њи хо вог за јед нич ког при ја те ља То ма К. По-
по ви ћа (1853‒1932). Пре ма ка сни јем свје до че њу Мар ка Ца ра, ко је је на ста ло 
на кон Ма та ву ље ве смр ти а об ја вље но је у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1909. 
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го ди не, су срет се од и грао јед ног по сли је по дне ва у са свим нео бич ним окло-
но сти ма, у гра ди ни иза По мор ске шко ле „Ср би на“, гдје су за те кли Ма та ву ља 
да вје жба гим на сти ку: „Као да га сад гле дам, ка ко се спу шта са па ра лел ки 
те нам жу стрим ко ра ком хи та у су срет, из ви ња ва ју ћи се што је ба ја ги при-
ну ђен да нас при ми ова ко у не гли жеу. За тим ће на ре ди ти школ ском по двор-
ни ку да зго то ви ка фу, те ће нас по ве сти у школ ску би бли о те ку“ (цар 1909: 
3‒4). Ма та вуљ је та да имао два де сет дви је го ди не, а Мар ко Цар је дао и ње гов 
по дро бан опис: „Ома лен ра стом, ја ке гра ђе, ке сте ња сте ко се, по крат ких 
на ри ђих бр чи ћа, са би је лим пу нач ким обра зи ма и умје ре ним, са свим пра-
вил ним но сом, имао је он сва спо ља шња свој ства ко јим се ту ђа сим па ти ја 
сти је че. Ме ни се на ро чи то до па дао ње гов ја сни, чи сти, ја ки глас, и онај 
раз го ви јет ни и убје дљи ви на чин раз ло же ња“ (цар 1909: 4).

Цар на гла ша ва да им је свој тро ји ци „љу бав пре ма књи зи“ би ла за јед-
нич ка страст и да их је то збли жи ло да се ин тен зив но су сре ћу и са ра ђу ју у 
на ред ним го ди на ма. Иа ко је Цар та да био пет на е сто го ди шњи мла дић, се дам 
го ди на мла ђи од Ма та ву ља, њи хо во дру же ње и бли скост би ли су ве о ма на-
гла ше ни. Нај че шће су про во ди ли ври је ме у „ду гач ким шет ња ма“, ко је су 
би ле пра ва Ма та ву ље ва па си ја. За јед нич ко пје ша че ње би ло је ис пу ње но 
ра зно вр сним Ма та ву ље вим при ча ма у ко ји ма је до ла зи ла до из ра жа ја спо-
соб ност да сва ку рад њу или по ја ву са гле да из сми је шне пре спек ти ве: „Бо же 
чуд них ли при ча! Бје ху то на стра ни, по нај ви ше ша љи ви, ра бле зи јан ског 
кро ја до жи вља ји, ње го ви или ту ђи, све јед но, но ко ји би ја ху про шли кроз 
ње го ву ма шту, и са да из ла жа ху у ки ће ном ру ху на род ног го во ра. Ко је Ма-
та ву ља, у ње го вим зре ли јим го ди на мља, ма кар и је да ред чуо при ча ти, мо ћи 
ће да се до ми сли ка ква је то сил на бу ји ца мо ра ла би ти тек у оним мла дим 
и мал ко тар та рен ским го ди на ма ње го ва жи во та!“ (цар 1909: 4‒5).

Цар на гла ша ва да га је Ма та ву љу при бли жа ва ло и ве о ма слич но схва-
та ње сви је та, на ро чи то од нос пре ма вје ри, љу ба ви и по ли ти ци. И јед ног и 
дру гог је кра сио ве о ма ин ди фе рен тан од нос пре ма вјер ским пи та њи ма, у 
љу ба ви су би ли скло ни епи ку реј ском од но су пре ма жен ском сви је ту, а у 
по ли тич ком сми слу њи хов за јед нич ки иде ал је би ла „сло бод на Цр на Го ра“. 
Са по себ ном па жњом, Цар ука зу је и на чи ње ни цу да је у го ди на ма Ма та ву-
ље вог бо рав ка у Хер цег Но вом (1874‒1881), би ла ство ре на сна жна ин те лек-
ту ал на кли ма у том гра ду, за хва љу ју ћи бо рав ку број них дра го цје них лич-
но сти: Ла зар То ма но вић, То мо К. По по вић, Ми лан Јо ва но вић Мор ски, Сте во 
Чу ту ри ло, Јо ван Сун де чић и сл. Би ло је то и ври је ме круп них исто риј ских 
до га ђа ја, као што је Хе р це го вач ки уста нак (1875), Срп ско-тур ски ра то ви 
(1875–78), Ру ско-тур ска бит ка код Плев не (1877), Сансте фан ски мир (1977), 
Бе р лин ски кон грес (1878) и сл. Ука за но је и на Ма та ву ље ве ак тив но сти ве-
за не за по че так Хе р це го вач ког устан ка (1875), као и за до бро вољ ни рад у 
Ру ској бол ни ци у осло бо ђе ном Ник ши ћу (у ље то 1877. го ди не).

1.1. Ца ре ви за пи си о Ма та ву ље вом бо рав ку у Хер цег Но вом по себ но 
ука зу ју на зна чај овог пе ри о да за ка сни ји пи шчев књи жев ни рад. Од мах 
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по сли је окон ча ња Бр лин ског кон гре са и оп шег раз о ча ра ња ко је је до нио 
срп ском на ро ду у Бо ки Ко тор ској, Ма та вуљ се у пот пу но сти по све тио „из-
у ча ва њу је зи ка“ и оп штем по пу ња ва њу „књи жев не кул ту ре“. Био је нај рев-
но сни ји чи та лац књи га у школ ској би бли о те ци у Ср би ни, а за јед но са ко ле гом 
То мом К. По по ви ћем „мар љи во је би ље жио нео бич ни је ри је чи и из ре ке из 
уста про сто га на ро да по па за ри ма и си је ли ма, што му је све доц ни је ва ља ло 
у при ча ма из при мор ског жи во та, гдје је тре ба ло ис ти ца ти жи ву на род ну 
ри јеч“ (цар 1909: 13). 

Ка да је ри јеч о не по сред ној књи жев ној са рад њи Си ме Ма та ву ља и Мар ка 
Ца ра, њен по че так ве зу је мо за ру ко пи сни ша љи ви лист Бу ха ко ји је у то ку 
1877. го ди не уре ђи вао То мо К. По по вић, а у ко јем је Мар ко Цар био са рад-
ник због „ли је пог ру ко пи са“, та ко да је био не ка вр ста ка ли гра фа у ру ко пи-
сном об ли ко ва њу овог ча со пи са.1 Ма та вуљ је у том ча со пи су по ми њан два 
пу та. Пр ви пут Ма та вуљ је при ка зан као ак тер јед не ша љи ве зго де ко ја се 
од и гра ла у шко ли у Ср би ни, ка да су по ку ша ли да оне мо гу ће Ма та ву љев 
ула зак у згра ду на кон што се ка сно по ки шној и олуј ној но ћи био вра тио из 
гра да. Та за бра на је би ла по сље ди ца ја ке љу бо мо ре ко ју је пре ма Ма та ву љу 
га јио та да шњи „ста ри пред сјед ник оп шти не Гли го П.[етровић]“ јер је вје-
ро вао да му је Ма та вуљ тај но по сје ћи вао не ку љу бав ни цу ко ја је жи вје ла у 
бли зи ни шко ле. Ма та вуљ се до сје тио ка ко да пре ва ри твр до кор ног школ ског 
по слу жи те ља, ко ји је бес по го вор но спро во дио на ред бу пред сед ни ка оп шти-
не. За тра жио је да отво ри вра та и узме књи ге ко је су би ле код Ма та ву ља, да 
не би по ки сле, а кад се овај пре ва рио, Ма та вуљ га је из ба цио на по ље и ушао 
у школ ски обје кат, та ко да је умје сто Ма та ву ља по слу жи тељ до зо ре остао 
ис пред згра де. Дру ги пут Ма та вуљ је по ме нут у тек сту под нат пи сом Са 
бо ји шта у ко јем је ја вље но да се вра тио из Ник ши ћа, гдје је пре ко љет њег 
рас пу ста 1877. го ди не ра дио као до бро вољ ни бол ни чар у Ру ској бол ни ци. 

2. Мар ко Цар се од се лио из Хер цег Но вог у је сен 1880. го ди не и пре шао 
у За дар, а Ма та вуљ је иза ње га остао у Но вом још го ди ну да на, све до кра ја 
1881. го ди не, ка да је пре шао на Це ти ње, али ти ме њи хо ви при ја тељ ски од-
но си ни ка ко ни су би ли пре ки ну ти. Ка ко на гла ша ва Мар ко Цар пр вих де-
се так-пет на ест го ди на по њи хо вом ра стан ку сла бо су се са ста ја ли, али су 
во ди ли пре пи ску, а Ма та вуљ је слао свом мла ђем при ја те љу но ве књи ге о 
ко ји ма је овај пи сао за па же не кри тич ке тек сто ве.

2.1. Из об ја вље не Ма та ву ље ве пре пи ске из два ја мо не ко ли ко пи са ма 
ко ја је раз ми је нио са Мар ком Ца рем, а ка рак те ри стич на су по то ме што 

1 Пре ма по ме ну том свје до че њу Мар ка Ца ра, ру ко пи сни лист Бу ха из ла зио је у то ку 
1877. го ди не. Го луб До бра ши но вић у сту ди ји Си мо Ма та вуљ 1852‒1908 (Би бли о те ка гра да 
Бе о град-Чи го ја, Бе о град, 2003, стр. 34), на гла ша ва да је лист из ла зио 1876. го ди не. У ка та-
ло гу из ло жбе Ста ра бо кељ ска пе ри о ди ка 1841‒1945, ко ју је ура ди ла Не вен ка Ми тро вић, а 
одр жа на је од 5 до 17. фе бру а ра 2003. го ди не у Град ској би бли о те ци и чи та о ни ци у Хер цег 
Но вом), не по ми ње се ру ко пи сни лист Бу ха ко ји је по кре нуо и уре ђи вао То мо К. По по вић.
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ука зу ју на не ко ли ко ва жних чи ње ни ца из њи хо вог жи во та. Од но си се то 
при је све га на об ја вљи ва ње по је ди них њи хо вих дје ла (на Ма та ву ље ву при-
по ви јет ку Све та осве та у Срп ском ли сту 1886. го ди не у За дру, на Ца ре ве 
по ку ша је да ску пи пре ну ме ран те и об ја ви Мо је сим па ти је још 1886. го ди не), 
али при је све га на по ку ша је Мар ка Ца ра да бу де по ста вљен за срп ског кон-
зу ла у Тр сту, а ка сни је и да про на ђе слу жбу у Но вом Са ду или Бе о гра ду, као 
и на по ку ша је Мар ка Ца ра да бу де иза бран у Срп ску кра љев ску ака де ми ју 
на у ка. 

У пи сму по сла том са Це ти ња 15. апри ла 1886. го ди не, Ма та вуљ мо ли 
Мар ка Ца ра да об ја ви ис прав ку не ких круп ни јих по гре ша ка ко је су би ле 
об ја вље не у при по ви је ци Све те осве та у Срп ском ли сту у бро ју 14‒16 за 
1886. го ди ну. Оба вје шта ва га и о то ме да ће на Це ти њу те шко про на ћи прет-
плат ни ке за Ца ре ву књи гу Мо је сим па ти је, ко ја ће као што зна мо би ти 
об ја вље на тек 1895. го ди не у За дру. У Ма та ву ље вом пи сму по сла том Мар ку 
Ца ру из Бе о гра да 3. ју на 1894. го ди не ви ди мо да ни је оства ре на Ца ре ва на-
мје ра да по ста не срп ски кон зул у Тр сту. Ма та вуљ при то ме из но си ве ли ко 
не за до во ство па ла нач ким ду хом ко ји је вла дао у Бе о гра ду и Ср би ји, та ко 
да са вје ту је при ја те ља да му је бо ље да оде „у Ита ли ју, у Фран цу ску, ма где 
би ло не го ли у Ср би ју“. Онај ко ји по ла же на „ли те рар ну ре пу та ци ју“ те шко 
ће се сна ћи у „овој ул тра би ро крат ској и па дур ској зе мљи“ гдје су ви ше на 
ци је ни они ко ји су ра ди ли у по ли ци ји и ба ви ли се по ли тич ким стран ча ре-
њи ма, не го они ко ји су на пи са ли број не на уч не рас пра ве: „Це лој Ср би ји 
ви ши је је дан Па шић, Га ра ша нин etc. не го ли ре ци мо Буд ма ни, Зо ре, Бје ла-
но вић или ти. Знаш ли, ја ди те не зна ли, да су Га ра ша нин, Ава ку мо вић etc. 
чла но ви Ака де ми је, а да то ни су Змај, Л. Ко стић и др.“ (Матавуљ 2009: 126). 

На сли чан на чин, Ма та вуљ је пи сао Мар ку Ца ру у пи сму ко је му је по-
слао из Бе о гра да 19. ав гу ста 1902. го ди не, а ко је се ово га пу та од но си ло на 
Ца ре ве мол бе да Ма та вуљ по ку ша да по мог не у про на ла же њу по сла у Бе о-
гра ду мла дом про фе со ру му зи ке и ком по зи то ру из Дал ма ци је, Бла го ју Бер си 
(1873‒1934). У пи сму од 12. ав гу ста 1904. го ди не, ко је је Ма та вуљ по слао из 
свог ви но гра да на до мак Но вог Са да, са мно го то пли не се за хва љу је Мар ку 
Ца ру на „су ви ше бла го на кло ној“ оцје ни зби р ке при по вје да ка Жи вот ко ја 
је би ла об ја вље на у Бо сан ској ви ли 1904. го ди не (цар 1904: 235). Са до ста 
гор чи не Ма та вуљ кон ста ту је да из ме ђу те Ца ре ва оцје не и оне ко ју је Ја ша 
Про да но вић об ја вио у Срп ском књи жев ном гла сни ку (1904, књ. XII, св. 5, стр. 
1032‒1036), по сто ји ве ли ки „кон траст“. У тој ре зиг на ци ји Си ме Ма та ву ља 
ви ди се и огор че ност на не за хвал ну ре дак ци ју Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
у ко јем је об ја вио мно ге ори ги нал не ра до ве, а сад су му умје сто хо но ра ра 
уз вра ти ли на та кав под му као, или ка ко он ка же „ви зан тин ски“ на чин (Ма
тавуљ 2009: 130). У пи сму по сла том из Бе о гра да 2. де цем бра 1905. го ди не, 
Ма та вуљ оба вје шта ва Ца ра да ни су успје ли да му по мог ну да до би је по сао 
ар хи ва ра или би бли о те ка ра у Ма ти ци срп ској, али га при то ме тје ши да 
не ма раз ло га да бу де мно го не сре ћан због то га: „Та За дар је са сва ке стра не 
Па риз пре ма Н. Са ду. И не зго де ма ло ва ро шке и пар тиј ске го ре су у Н. Са ду. 
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То твр дим“ (Матавуљ 2009: 131). Као што зна мо Мар ко Цар је про на шао 
по сао у Бе о гра ду тек 1919. го ди не.

У не ко ли ко Ма та ву ље вих пи са ма ко је је по слао Мар ку Ца ру у то ку 
1906. и 1907. го ди не, углав ном се на ла зе ин фор ма ци је ве за не за Ца ре ве по-
ку ша је да бу де иза бран у члан ство Срп ске кра љев ске ака де ми је на у ка. Из 
пи са ма од 26. ја ну а ра и 17. фе бру а ра 1906. го ди не, ви ди мо да је тај из бор 
био са свим бли зу. На Ма та ву љев пред лог Цар је на „кон фе рен ци ји“ био 
иза бран за до пи сног чла на, али је ка сни је на „пле ну му“ из бор про пао. Не-
што слич но се де си ло и на ред не 1907. го ди не, о че му са зна је мо из Ма та ву-
ље вог пи сма по сла тог Мар ку Ца ру 24. фе бру а ра 1907. го ди не. Ма та вуљ је 
искре но тје шио сво га при ја те ља и са вје то вао га да бу де ис тра јан, а као 
при мјер је на вео и свој слу чај јер је пред ла ган у ви ше на вра та за из бор у 
Ака де ми ју још од 1897. го ди не, а иза бран је тек 30. ја ну а ра 1904. го ди не. 
Иа ко је Ма та вуљ био оп ти ми ста и хра брио је Мар ка Ца ра по треб но је ов дје 
на по ме ну ти да је Цар иза бран у Срп ску кра љев ску ака де ми ју тек 19. фе бру-
а ра 1923. го ди не.

3. Пре ма до ступ ним би бли о граф ским на во ди ма Го лу ба До бра ши но-
ви ћа и Љи ља не Ду кић (доБрашиновићдукић 2009: 411‒537), из ло же ним у 
пред го во ру Би бли о гра фи је Си ме Ма та ву ља, Цар је пр ви кри тич ки текст о 
Ма та ву ље вом књи жев ном дје лу на пи сао по во дом по ја ве збир ке при по вје да-
ка Из Цр не Го ре и При мор ја, ко ја је иза шла 1889. го ди не на Це ти њу, а об ја вио 
га је у Срп ском гла су у За дру. У ка сни јем тек сту би бли о гра фи је, ме ђу тим 
не ма тог би бли о граф ског по да тка. Не ма га ни у Би бли о гра фи ји Мар ка Ца ра 
ко ју је ура дио Мак сим Зло ко вић 1977. го ди не (ЗЛоковић 1977: 351‒377). Про-
на шли смо га у мо но гра фи ји Ол ге Сту па ре вић ко ја је по све ће на за дар ском 
књи жев но кри тич ком пе ри о ду Мар ка Ца ра (1880–1919) (стуПаревић 1991: 
93). У тек сту под на сло вом При по ви јет ке Си ма Ма та ву ља, Мар ко Цар се 
освр ће на по ја ву пр ве дви је при по вје дач ке књи ге Си ма Ма та ву ља: Из Цр не 
Го ре и При мор ја (Но ви Сад, 1888) и Из Цр не Го ре и При мор ја (књи га II, 
Це ти ње, 1889). При то ме ви ди Ма та ву ља као „ста рог из вје жба ног мај сто ра“ 
при по ви је да ња и да је му „пр во мје сто ме ђу нај но ви јим пред став ни ци ма 
срп ске но ве ли сти ке“. Цар по себ но из два ја Ма та ву љев ре а ли зам и су прот-
ста вља се на че ли ма на ту ра ли стич ке књи жев не шко ле, за ко ју вје ру је да 
спу та ва пи шче ву има ги на ци ју и тје ра га да бу де пу ки сли кар не по сред ног 
жи во та (цар 1889: 1‒3). 

Иза то га су усли је ди ли раз ли чи ти Ца ре ви тек сто ви о Ма та ву ље вом 
при по вје дач ком ра ду. Из два ја мо текст о збир ци Са Ја дра на (1891), об ја вљен 
го ди ну да на ка сни је у са ра јев ској Бо сан ској ви ли (цар 1892: 265‒267), због 
на гла ше ног кри тич ког од но са пре ма Ма та ву ље вом при по ви је да њу, за ко је 
из да на шње пер спек ти ве мо же мо ре ћи да је би ло углав ном не у те ме ље но и 
по гре шно. За при по ви јет ке Кра љи ца, Сли ка ре ве успо ме не, Ђу ро Ко кот и 
Све је у кр ви, Цар на гла ша ва да су „са свим из рав ни про дукт спи са тељ ског 
тем пе ра мен та Ма та ву ље вог“ (цар 1892: 265). На гла ша ва да су све при че до 



кра ја исти ни те и пре у зе те из ствар ног жи во та, те да је ту пи сац „вр ло ма ло 
од сво га до дао“ (цар 1892: 266). Због то га као не до стат ке њи хо ве ви ди „оску-
ди цу дра мат ског еле мен та и си ро ма штво, управ отр ца ност фа бу ле“ (цар 
1892: 266). На кра ју, са вје ту је Ма та ву ља да се од рек не на ту ра ли стич ког 
по ступ ка при по ви је да ња, или ка ко он ка же „тра ља ве Зо ли не те о ри је“, те да 
се окре не има ги на ци ји као при по ви јед ној осно ви, што пот кре пљу је и јед ним 
ци та том Ива на Гон ча ро ва у ко јем је ма шта из дво је на као „глав но зе мљи ште 
књи жев не рад ње“ (цар 1892: 267). Иза то га је у књи зи Мар ка Ца ра Мо је сим
па ти је у За дру 1895. го ди не об ја вље на пр ва књи жев на сту ди ја о Ма та ву ље вом 
дје лу (цар 1895: 133‒157), ко ја је син те ти зи ра ла ра ну фа зу при по вје дач ког 
ра да, да би у Бран ко вом ко лу 1896. го ди не усли је дио текст о Ма та ву ље вој ко-
ме ди ји За вет (цар 1896: 1408). У ка сни јим го ди на ма и де це ни ја ма, Мар ко 
Цар је на пи сао ви ше од два де сет тек сто ва по све ће них Ма та ву ље вом књи-
жев ном дје лу. 

3.1. Са мо у јед ном слу ча ју и то по во дом тек ста об ја вље ног у мо стар ској 
Зо ри 1896. го ди не (цар 1896: 114‒121), до шло је до не спо ра зу ма из ме ђу при-
ја те ља. У том у осно ви ши ро ко за сно ва ном, али по вре ме но про ти вур јеч ном 
тек сту, Мар ко Цар из но ва, на рав но пот пу но по гре шно, оспо ра ва пи шче ву 
има ги на ци ју и на гла ша ва да у Ма та ву ље вом при по ви је да њу до ми ни ра ју 
сли ке и при ли ке ко је се на ла зе у ствар ном жи во ту. Иа ко твр ди да му ни по-
што не оспо ра ва „спи са тељ ску ори ги нал ност“ за кљу чу је да „го ла ствар ност 
ма ко ли ко вје што са зда на, не мо же би ти умјет ни ку до вољ на; али, ако мо же 
за до во љи ти сли ка ра, оно не мо же ни ка ко да за до во љи спи са те ља.“ На кон 
све га то га је, по зи ва ју ћи се на сво је им пре си је, из вео спо ран за кљу чак: „Не-
пра вед но би би ло ка за ти да су оне, по сво ме си жеу, ма хом без ин те ре са, али 
тек ба нал ност је ка рак тер на ма на ве ћи не њих; и да ни је оне пи шче ве вје шти-
не у цр та њу по је ди них ли ца и ре про ду ко ва њу оних ко мич них, јалʼ па те тич-
них де та ља, што се из ње го ва пе ра нео бич ном оби ла шти ном и нео бич ним 
ре ље фом при ка зу ју ‒ чи та лац би, ви ше пу та, при обич но сти гат ке, про сто 
за дри је мао“ (цар 1896а: 117‒118). 

У већ по ме ну том тек сту успо ме на С. Ма та вуљ у Хер цегНо вом, ко ји је 
об ја вљен 1909. го ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Мар ко Цар из но ва об ја-
шња ва и до ка зу је сво је кри тич ке за кључ ке из спор ног тек ста об ја вље ног 1896. 
го ди не у мо стар ској Зо ри, а за тим на гла ша ва да је текст у пр ви мах био у 
апри лу исте го ди не по слао у Ле то пис Ма ти це срп ске, али да га је уред ник 
Ми лан Са вић, а текст је пре ма Ца ре вом увје ре њу про чи тао и сам Си мо Ма-
та вуљ, ко ји је био у бли ском при ја тељ ству са Са ви ћем, вра тио на траг уз 
оцје ну да је сту ди ја „у не ким че сти ма нео сно ва на“ и пре ма „пи сцу не пра-
вед на“ (цар 1909: 21). Мар ко Цар је тај ру ко пис у не из ми је ње ном об ли ку 
по слао у мо стар ску Зо ру, гдје је убр зо био и об ја вљен. Цар на гла ша ва да је 
овај „ма ли књи жев ни ин ци дент“ за не ко ври је ме био по ре ме тио њи хо ве 
„ста ре по бра тим ске од но се, и ми се је дан дру гом при лич но ду го не ја вља-
смо пи сми ма“ (цар 1909: 21). Из гле да да је Ма та вуљ за и ста био по ври је ђен 
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на ве де ним Ца ре вим тек стом и да то за ње га у том тре нут ку ни је био ма ли 
књи жев ни ин ци дент. То је вје ро ват но био раз лог што је у Би ље шка ма јед ног 
пи сца (1897), Ма та вуљ са мо „ми мо гред“ по ме нуо Мар ка Ца ра у оном по-
гла вљу гдје је де таљ но опи сао бо кељ ске го ди не. Цар је гор ко за мје рио Ма-
та ву љу на то ме др же ћи да је то „ствар не вје ро ват на за чо вје ка та ко ши ро ких 
гру ди и про стра на ду ха, као што он бје ше“ (цар 1909: 22). 

Из гле да да је до ото пља ва ња по ре ме ће них од но са ме ђу при ја те љи ма, 
до шло го ди ну и по да на ка сни је, при ли ком су сре та у Бе о гра ду, у ок то бру 
1897. го ди не. О том су сре ту свје до чи Мар ко Цар у пу то пи сној сту ди ји Од 
Ја дра на до Бал ка на: ути сци с Ву ко ве сла ве (1898). Де си ло се то ка да је до-
шао из За дра у Бе о град да би при су ство вао ве ли кој на род ној све ча но сти 
ка да су Ву ко ви по смрт ни оста ци би ли пре ни је ти из Бе ча и са хра ње ни ис-
пред Са бор не цр кве. По до ла ску у Бе о град, по што је пр ви пут но гом сту пио 
на ср би јан ско зе мљи ште, Мар ко Цар свје до чи да су га нај при је до че ка ли 
ње го ви зе мља ци: Си мо Ма та вуљ, Да ни ло Жи ва ље вић и Јо ван Ђа ја, те дво-
ји ца про фе со ра Љу ба Јо ва но вић и Спи ра Ка лик. Ма та вуљ је од мах су тра дан, 
као „при ја тељ чи ста зра ка и про стра ни јех ви ди ка“ (цар 1898: 6), из вео Ца ра 
да упо зна бе о град ску око ли ну и да ужи ва у див ној при ро ди (Топ чи дер, Ба-
њич ко бр до), те па но ра ми у ко јој су до ми ни ра ли Са ва и Ду нав, иза њих 
рав ни Ба нат, а на су прот њи ма Ава ла и ви је нац за та ла са них шу ма диј ских 
бре го ва. Оча ран тим пр вим ути сци ма, Цар за кљу чу је да је „Би о град за слу-
жио да га по ље по ти по ло жа ја упо ре ђу ју са нај љеп шим кра је ви ма на за па ду“, 
те да по ди во ти сво је око ли не мо же да се „так ми чи са Ца ри гра дом или са 
На по љем“ (цар 1898: 7).

3.2. Да је у ка сни јим го ди на ма за и ста до шло до по нов не бли ско сти 
ме ђу дво ји цом при ја те ља нај бо ље по твр ђу је Ма та ву ље во отво ре но пи смо, 
об ја вље но у Бран ко вом ко лу 1903. го ди не (Матавуљ 1903: 1153‒1154), на пи-
са но Мар ку Ца ру по во дом оби ље жа ва ња „два де сет-пе те об љет ни це“ ње го-
вог књи жев ног ра да. Пи смо је да ти ра но из Фру шке го ре, 3. сеп тем бра 1903. 
го ди не, а са др жи ка рак те ри стич ну ма та ву љев ску при сност кроз ко ју је ис-
ка за но оно што их је нај ви ше збли жа ва ло: искре на ве за ност за бо кељ ско 
под не бље, као и сна жно срп ско на ци о нал но осје ћа ње. „Хва лим те, Мар ко, 
што си мно гу ље по ту из див но га, ро ђе ног ти кра ја унио у књи гу; ‒ што си 
се вјер но др жао ла тин ских об ли ка, та ко ђе бе смрт них и срп ском ду ху при-
клад них; ‒ што си ва зда пу ном искре но шћу, без об зи ра на пред ра су де и на 
ре цеп те ман да ри на, из ла зио пред сви јет; ‒ што си ср бо вао на ве ли ку сво ју 
ма те ри јал ну ште ту; ‒ што су твој жи вот и твој рад дра го цје ни до ка зи да је 
пра ви Бо кељ са мо Ср бин, ти је лом и ду шом“ (Матавуљ 2009: 128). На ве де но 
Ма та ву ље во пи смо сна жно је дир ну ло Мар ка Ца ра, та ко да му је упу тио 
при сан од го вор От по здрав ми ло ме дру гу (Си му Ма та ву љу) из За дра 14. 
сеп тем бра 1903. го ди не, а об ја вио га је већ у на ред ном бро ју Бран ко вог ко ла 
(цар 1903: 1217‒1219). Цар на гла ша ва да ме ђу ра зним че стит ка ма ко је су му 
сти гле по во дом „два де сет-пе те об љет ни це“ књи жев ног ра да, на ро чи ту ра дост 
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до ни је ле су му Ма та ву ље ве ри је чи „по бра тим ске љу ба ви“. При то ме не жа ли 
због за јед нич ки пре жи вље не књи жев не бор бе, јер је „под не се на за Срп ство“, 
као и за оп шту ко рист „про стра ној срп ској отаџ би ни“ и на ро чи то „овом на-
шем уба вом срп ском При мор ју“ (цар 1903: 1218). 

3.3. По сљед њи су срет Си ме Ма та ву ља и Мар ка Ца ра од и грао се у Ши-
бе ни ку у про ље ће 1906. го ди не, ка да је пи сац са су пру гом Љу би цом до шао 
да по сје ти мај ку и чи та ву сво ју по ро ди цу „при го дом не ке до ма ће сла ве код 
бра та му Ђу ре“. Ма та вуљ је та да из Ши бе ни ка „жи цом оба ви је стио“ Мар ка 
Ца ра о свом до ла ску и по звао га на „ча шу раз го во ра“: „Дра ги Мар ко, ево 
ме у за ви ча ју и оста ћу по ду же. Да кле, ако бу деш во љан, до пло ви до би је лог 
Ши бе ни ка да се на ћа ку ла мо. По здрав ти од мо је по ло ви не! Твој ста ри С. 
Ма та вуљ“ (Матавуљ 2009: 132). Цар је та да жи вио у За дру, та ко да је на Ма-
та ву љев по зив јед ног то плог про љет ног ју тра кре нуо из За дра и на кон „са мо 
че ти ри са та по мор ске во жње“ сти гао у под не у Ши бе ник (цар 1909: 23‒24). 
Ма та вуљ га је са че као на при ста ни шту, а по што су се „ижљу би ли као два 
ро ђе на бра та, одав но жељ на је дан дру го га“ (цар 1909: 24), од мах га је по вео 
у шет њу, она ко ка ко су то не кад ра ди ли у Хер цег Но вом, по род ном гра ду 
ка ко би му по ка зао зна ме ни то сти ста рог Ши бе ни ка. Цар де таљ но опи су је 
и ка сни ји по ро дич ни ру чак у ку ћи Ма та ву ље вог бра та Ђу ре, по ми ње и Ма-
та ву ље ву мај ку, та да већ ста ри цу, ко ја је би стро и рје чи то узи ма ла удје ла у 
њи хо вим раз го во ри ма, а пре ма ко јој је Си мо Ма та вуљ по ка зи вао по себ ну 
си но вље ву љу бав и по што ва ње. Цар на по ми ње да је Ма та вуљ то га да на био 
ве о ма „рас по ло жен за ће ре та ње“, та ко да су се си ти на ра зго ва ра ли и об но-
ви ли број не успо ме не на за јед нич ке до жи вља је из мла дих да на. Дру же ње 
су окон ча ли су тра дан, ка да је Ма та вуљ ис пра тио Ца ра на па ро брод за За дар. 
Ни су та да ни слу ти ли да ће то би ти њи хо во по сљед ње ви ђе ње, јер као што 
зна мо Ма та вуљ је од мо жда ног уда ра из не на да пре ми нуо у Бе о гра ду не пу не 
дви је го ди не ка сни је, 20. фе бру а ра 1908. го ди не. 

По во дом Ма та ву ље вог упо ко је ња, Мар ко Цар је на пи сао два не кро ло-
га. Пр ви По шљед ње ви ђе ње са С. М. (у 87/1908. бро ју мо стар ског ли ста 
На род), а дру ги О Ма та ву љу, у ли сту По ли ти ка, год. V, број 1532, Бе о град, 
23. април 1908. Иза то га је у на ред ним го ди на ма и де це ни ја ма при ре дио за 
штам пу и на пи сао пред го во ре за ви ше зна чај них Ма та ву ље вих дје ла. Из два-
ја мо за ову при ли ку из да ње Би ље жа ка јед ног пи сца (Вре ме, Бе о град, 1923), 
као и из да ње Ма та ву ље вих иза бра них при по вје да ка под на сло вом Из ра зних 
кра је ва у ре дов ном ко лу СКЗ, ко ло 26, књи га 171, Бе о град, 1923. 

4. Ма та ву ље во и Ца ре во књи жев но дје ло, при је све га при по ви јет ке и 
пу то пи си, са др жи од ре ђе не ли те рар не ана ло ги је. У при по ви јед ној рав ни 
од но си се то на те ма ти за ци ју при мор ског жи во та и об ли ко ва ње ли ко ва при-
мо ра ца (Ни ко лић 2007: 221‒231), као и на на род ни је зик ко ји ма су на пи са ни 
ти тек сто ви, ка кве про на ла зи мо у Ма та ву ље вим збир ка ма Из Цр не Го ре и При
мор ја (Но ви Сад, 1888; Це ти ње, 1889), Из при мор ског жи во та (За греб, 1890), 
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Са Ја дра на (Бе о град, 1891), При мор ска об лич ја (Но ви Сад, 1899), С мо ра с 
пла ни не (Но ви Сад, 1901); као и у Ца ре вим при по ви јед ним књи га ма: За ки
шљи ве дне ви (Ду бров ник, 1883), С мо ра и при мор ја (за јед но са Јо си пом 
Бер сом, За дар, 1896), С бој ног и љу бав ног по ља (Мо стар, 1904), При мор ке 
(За дар, 1911). У је зич кој рав ни је то упо тре ба лек си ке и го вор них оби љеж ја 
ка рак те ри стич них за на род не при мор ске го во ре Бо ке Ко тор ске, Ду бров ни-
ка и Дал ма ци је. 

4.1. Ли те рар не срод но сти дво ји це пи са ца мно го су очи глед ни је у пу-
то пи сној про зи. Пу то пи сну про зу Си ма Ма та ву ља мо гу ће је пре ма про стор-
но-те мат ском кри те ри ју му по сма тра ти кроз че ти ри цје ли не. Пр ву цје ли ну 
чи не пу то пи си из до ма ћих кра је ва (Успо ме не са Ска дар ског је зе ра, Бо ка и 
Бо ке љи, Би је ли фра тар из Ду бров ни ка). Дру гу цје ли ну чи не пу то пи си са 
Ле ван та (Вра та од Ле ван та, Ле ва нат). Тре ћи цје ли ну чи не пу то пи си из 
Ита ли је и са фран цу ске ме ди те ран ске оба ле (Нео би чан гост у Пе тро ву до му, 
Ри ви је ра). Че твр ту цје ли ну чи не пу то пи си са Сје вер ног мо ра (Пре о бра же
ња, Три не де ље на мо ру). Срод ни са об ја вље ним пу то пи си ма су и крат ки 
днев нич ки за пи си (Пу то ва ње у Дал ма ци ју 1901. го ди не, Пу то ва ње у Беч 
1901. го ди не, Пу то ва ње у Дал ма ци ју 1902. го ди не, Пу то ва ње у Ни цу 1903. 
го ди не), као и ди је ло ви ау то би о граф ско-ме мо ар ских Би ље жа ка јед ног пи сца 
(1898‒1903). То се при је све га од но си на пе то по гла вље овог дје ла у ко јем 
Ма та вуљ опи су је пу то ва ње и бо ра вак у Ми ла ну и Па ри зу (од ље та до зи ме 
1882. го ди не), као пра ти лац цр но гор ских ђа ка ко ји су би ли упу ће ни на шко-
ло ва ње у та мо шњим вој ним ака де ми ја ма. По себ ност Ма та ву ље вих пу то пи са 
огле да се у бли ско сти са при по ви јед ним тек сто ви ма. Из дво ја мо три бит не 
осо би не: ка зи ва ње о за ни мљи вим до жи вља ји ма са пу то ва ња, ка рак те ри за-
ци ја нео бич них ли ко ва ко је су сре ће на пу то ва њи ма, те ау тен тич на оп сер-
ва ци ја и при ка зи ва ње про сто ра ко је упо зна је при ли ком пу то ва ња. По ред 
то га, у пу то пи су Бо ка и Бо ке љи, до ла зи до из ра жа ја и осо би на до ку мен тар-
но сти, ко ја овом дје лу да је ка рак тер пу то пи сне сту ди је о исто ри ји и ге о гра-
фи ји ово га про сто ра, о ет но гра фи ји и фол кло ру, о ет ноп си хо ло ги ји и је зи ку, 
о по мор ској при вре ди (МаксиМовић 2008: 97‒115).

У пу то пи сној рав ни Мар ко Цар је те ма ти зо вао три срод не цје ли не: 
Пр ву цје ли ну пред ста вља ју пу то пи си по све ће ни Ита ли ји: Ве не ци ја: Успо ме
не с пу та у Ита ли ју (1888), У Ла ти ни ма (1894), Кроз Ум бри ју и То ска ну (1895). 
Дру гу цје ли ну пред ста вља ју пу то пи си по све ће ни за ви чај ном при мор ју: 
Хер цег Но вом, Бо ки Ко тор ској, Ду бров ни ку, као и чи та вој Дал ма ци ји, ко ји 
су об ја вље ни под на сло вом Низ род но При мор је: сли ке и ути сци с Ја дра на 
(1899). Тре ћу цје ли ну пред ста вља ју пу то пи си по све ће ни кон ти нен тал ном 
ди је лу Бал кан ског по лу о стр ва, а об ја вље ни су у књи зи Од Ја дра на до Бал
ка на: ути сци с Ву ко ве сла ве (1898). При то ме је по себ на па жња усмје ре на 
на од нос до ку мен тар ног и умјет нич ког, те на ана ли зу пут нич ких сли ка и 
оп сер ва ци ја ма о љу ди ма и сре ди на ма, као и на на уч ну и умјет нич ку сли ку 
сви је та. На осно ву то га мо же мо за кљу чи ти да су Ца ре ви пу то пи си об је ди ни ли 



исто вре ме но лич не до жи вља је и сли ке с пу то ва ња, али и исто риј ске огле де 
да то га про сто ра, ет но граф ске и ге о граф ске рас пра ве, те ре ми ни сцен ци је о 
умјет но сти и књи жев но сти, број не ин тер тек сту ал не ве зе за сно ва не на ци-
та ти ма дру гих пу то пи сних и уоп ште књи жев них тек сто ва, ко ји су би ли 
по све ће ни истим про сто ри ма (МаксиМовић 2008а: 199‒214).

4.2. Пу то пи сне бли ско сти дво ји це пи са ца на ро чи то су пре по зна тљи ве 
у при ка зу бо кељ ског под не бља и љу ди. Ми сли мо на Ма та ву ље ву пу то пи сно-
-ет но граф ску сту ди ју Бо ка и Бо ке љи, као и на оне ди је ло ве Ца ре ве пу то пи-
сне књи ге Низ род но При мор је: сли ке и ути сци с Ја дра на, у ко ји ма ка зу је о 
Хер цег Но вом и Бо ки Ко тор ској. По пут Ла за ра То ма но ви ћа у пу то пи сном 
тек сту За лив Ко тор ски (1868), те Си ме Ма та ву ља, у већ по ме ну тој књи зи, 
Мар ко Цар на гла ша ва из ван ред но бо кељ ско срп ство, те жи ве успо ме не Бо-
ке ља на ко сов ски мит, на Стра хињ-ба на и Мар ка Кра ље ви ћа, на сви јест о 
то ме да су ста ри ном при па да ли Ба но ви ни Зет ској, „па ни је ни ка кво чу до, 
што се у њој и да нас ми сли, е од со ко ло ва пи ле та мо ра опет са мо со ко да 
буд“ и што се од сва ког „иш ча у ри ки че љи ви ста ро се де лац, ко ји сво је по ре-
кло до во ди од Ко со ва и у сво је пре ђе убра ја Стра хињ-ба на и Кра ље вић 
Мар ка“ (цар 1899: 80). Ли је пе по ред бе не ана ло ги је на ве де ним пу то пи сним 
кон ста та ци ја ма мо же мо про на ћи и у Ма та ву ље вим при ча ма из бо кељ ског 
жи во та, под јед на ко они ма ко је су прет хо ди ле Ца ре вим за пи си ма и мо гле 
му по слу жи ти као узор, као што су Бо ду ли ца и Љу бав ни је ша ла ни у Ре бе
си њу из 1887. и 1888. го ди не, или Но ви сви јет у ста ром Ро зо пе ку из 1892. 
го ди не, али и они ма ко је су на ста ја ле у ка сни јим го ди на ма иза Ца ре вог 
пу то пи са, као што су До га ђа ји у Се о цу из 1898. го ди не, Пр ви Бо жић на мо ру 
из 1901. го ди не и при ча Зво но из 1903. го ди не. 

Нај пот пу ни ји при каз при ват ног бо кељ ског жи во та, као и нај бли же 
умјет нич ке ана ло ги је са ди је ло ви ма Ма та ву ље вих при по вје да ка, про на ла-
зи мо у Ца ре вим за пи си ма ат мос фе ре из нов ске крч ме Јо ва на До кле сти ћа. 
При то ме, на ро чи то до ла зи до из ра жа ја ка рак те ри за ци ја ста рог по мор ца 
Бар ба-За не та, ко ји је „три де сет пу та био у Ен гле ској, пет на ест пу та у Аме-
ри ци, је да на ест у Ис точ ној Ин ди ји, а пет пу та у Ки ни“ (цар 1899: 80). Овај 
нео бич ни чо вјек ко ји се ни кад ни је же нио, а ко ји је све што би за ра дио на 
мо ру од мах по тро шио на коп ну, на ро чи то је ра до и ли је по при по ви је дао о 
сво јим до жи вља ји ма с ову и с ону стра ну оке а на. Као пра ви „хва ли са ви вој-
ник“ из ста рих ре не сан сних ко ме ди ја, жи вом усме ном ри је чи пред оку пље-
ним ла ђа ри ма у До кле сти ће вој крч ми, Бар ба-За не је сли ко ви то пред ста вљао 
крат ку али слав ну слу жбу у ће са ре вој (ау стриј ској) мор на ри ци, од про ље ћа 
до је се ни 1866. го ди не у ври је ме вој не с Пру си ма и Та ли ја ни ма. По ред то га, 
на под сти ца је оку пље не пу бли ке у крч ми, Бар ба-За не је ис при чао и исто-
ри ју о чу ве ном при мор ском ро ни о цу Пло ви-Ни ко ли, ко ји је мо гао гњу ри ти 
ис под во де по не ко ли ко ми ну та сл.

5. Де це ни је истин ског при ја тељ ства и кре а тив не са рад ња Си ме Ма та-
ву ља и Мар ка Ца ра ука зу ју на обо стра но дра го цје но ис ку ство и под сти ца је. 
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Мо же се ка за ти да је Цар на кон Ма та ву ље вог до ла ска у Хер цег Но ви, иа ко 
још уви јек у ра ним мла дић ким го ди на ма, био је дан од нај бли жи ње го вих 
при ја те ља. Уза јам но су ути ца ли је дан на дру гог да се по све те књи жев но сти, 
као што је Цар ме ђу пр ви ма пре по знао сна жан Ма та ву љев та ле нат за при по-
ви је да ње, те му на свој мла дић ки на чин по мо гао да што не по сред ни је упо-
зна жи вот и мен та ли тет Бо ке ља, за хва љу ју ћи ко јем је на стао чи тав ци клус 
већ по ме ну тих бо кељ ских при по вје да ка. Ма та ву љу је жи вот у Бо ки Ко тор-
ској омо гу ћио да упо зна бла го де ти и оби ље срп ског је зи ка. За јед нич ки су 
из гра ђи ва ли сво је срод не свје то на зо ре о вје ри, о по ли ти ци, о епи ку реј ском 
до жи вља ју жи во та, као и спо зна ју о не по ко ле бљи вом на род но сном и вјер-
ском иден ти те ту при мор ских Ср ба. Иа ко је у то ме знао да бу де пре о штар 
и нео д мје рен, Мар ко Цар је кри тич ким су ге сти ја ма до при но сио да Ма та вуљ 
ин тен зив но ра ди на уоб ли ча ва њу сво га при по ви јед но га по ступ ка и да се ми-
је ња на кре а ти ван и ори ги на лан на чин. У књи жев ном сми слу, у рав ни ли-
те рар них ана ло ги ја и умјет нич ких по сту па ка, као ау то ри су би ли нај бли жи 
у пу то пи сној про зи по све ће ној Хер цег Но вом и Бо ки Ко тор ској. Си мо Ма-
та вуљ и Мар ко Цар су и на кон од ла ска из Хер цег Но вог оста ли у стал ном 
кон так ту, као пра ви при ја те љи ко ји су уви јек спрем ни да по са вје ту ју и по-
мог ну. И кад су у ри јет ким тре ну ци ма би ли љу ти је дан на дру гог, као што 
се де си ло на кон Ца ре вог тек ста о Ма та ву ље вом при по ви је да њу, ко ји је био 
об ја вљен у мо стар ској Зо ри 1896. го ди не, а ка да су се њи хо ви по гле ди на 
при по ви јед ну по е ти ку ра зи ла зи ли, мо же мо ре ћи да су то ве о ма бр зо пре-
ва зи шли, а за тим учи ни ли све да њи хо во при ја тељ ство оста не искре но уз 
обо стра но ра зу ми је ва ње и ода ност. У Ца ре вом слу ча ју то је би ло ве о ма 
из ра же но и на кон Ма та ву ље ве смр ти 1908. го ди не јер је у ви ше на вра та при-
ре ђи вао за штам пу ре пре зен та тив на из да ња Ма та ву ље вих тек сто ва, као и 
ства рао афир ма тив не кри тич ке син те зе по све ће не цје ло куп ном дје лу ово га 
пи сца.
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Go ran M. Mak si mo vić

SI MO MA TA VULJ AND MAR KO CAR

S u m  m a r y

The study analyzes the fri en dship and co o pe ra tion of Si mo Ma ta vulj (1852-1908) 
and Mar ko Car (1859-1953). It was po in ted to the ir ac qu a in tan ce in Her ceg No vi im me-
di a tely af ter Ma ta vulj’s ar ri val in this city in 1874, and with the me di a tion of the ir mu tual 
fri end To ma K. Po po vić (1853-1931). They la ter de scri bed the ir years of bac he lor hood, 
when Ma ta vulj li ved in Her ceg No vi and wor ked as a te ac her at the Po mor ska school in 
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Ser bia from 1874 to 1881. The in ten si ve con tacts and clo se re la ti ons bet we en Ma ta vulj 
and Mar ko Car con ti nued at the ti me of Ma ta vulj’s stay and work in Ce ti nje (1881-1889), 
that af ter Ma ta vulj’s re lo ca tion to Bel gra de (1889-1908) the se con tacts we re con ti nued, 
but with one mo ve away hap pe ned af ter Car’s cri ti cal text abo ut Ma ta vulj’s nar ra ti ve 
work pu blis hed in Mo stars’ Zo ra in 1896. La ter, this mi sun der stan ding was over, and 
the ir last me e ting to ok pla ce in Ši be nik in the spring of 1906, du ring Ma ta vulj’s stay in 
his ho me town. The con tact links of the two wri ters and fri ends we re in ve sti ga ted thro ugh 
pre ser ved pri va te cor re spon den ce, as well as thro ugh sa ved pri va te cor re spon den ce abo-
ut Ma ta vulj, among which we espe ci ally emp ha si ze the au to bi o grap hi cal in to na tion re cord 
S. Ma ta vulj in Her ceg-No vi, which ori gi na ted af ter Ma ta vulj’s de ath in 1908, and was 
pu blis hed in the Le to pis Ma ti ce srp ske in 1909. It was al so po in ted out on the li te rary 
ana lo gi es bet we en so me of Ma ta vulj’s and Car’s nar ra ti ve, and espe ci ally tra vel texts.

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску и ком па ра тив ну књи жев ност
go ran.mak si mo vic @fil fak.ni.ac.rs
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UDC 821.163.41-14.09 Šantić A.

Др Бо јан Т. Чо лак

ПО Е ТИЧ КИ МО ДЕ ЛИ И ТЕ МА СМР ТИ  
У ПО Е ЗИ ЈИ АЛЕК СЕ ШАН ТИ ЋА 1902–1914. ГО ДИ НЕ*

У ра ду се пре ко ана ли зе те ма ти ке смр ти – у пе сма ма од 1902. 
го ди не до оних пу бли ко ва них 1913. го ди не – ука зу је на про ме не у 
по е тич ким мо де ли ма у по е зи ји Алек се Шан ти ћа. Циљ ис тра жи-
ва ња је да се ис пи та да ли је и у ко јој ме ри до шло до њи хо вог пре-
о сми шља ва ња у од но су на пи шче ву по е ти ку до 1902. го ди не, као 
и да се уста но ви на ко ји се на чин ме ња ју Шан ти ћев до жи вљај сми-
сла жи во та и ње гов од нос пре ма смр ти, тач ни је пе сни ков до жи вљај 
нај ва жни јих ег зи стен ци јал них пи та ња.

Кључ не ре чи: по е ти ка, смрт, хри шћан ство, при ро да, иде а ли-
за ци ја се ла, ху ма ни зам, ме ди те ран ски мо ти ви, ак ти ви зам, Ста ра 
Ср би ја, све тлост, звук, рас па да ње. 

Од нај ра ни јег књи жев ног ства ра ла штва Алек са Шан тић је био за о ку-
пљен те мом смр ти и то пре вас ход но у пе сма ма у ко ји ма се опе ва гу би так 
бли жњих (нај пре се стре и оца, а за тим мај ке и бра ће). С по чет ка смрт је „пред-
ста вље на као пре вод ни ца од про ла зног ово стра ног жи во та ка веч но сти, […] 
ли ше на на гла ше них за стра шу ју ћих при зо ра (до ча ра на је оп штим од ре ђе-
њи ма – хлад на, цр на, са ти ру ћа) и уоб ли че на у про стор веч ног сна“ […] (Пред-
ста ва смр ти као сна за сно ва на је на би блиј ском кон цеп ту.) У овом пе ри о ду 
она је схва ће на као „при род на не из бе жност, не ми нов ност по ве за на са са мом 
осно вом жи во та“, као „ну жност и тре ну так ко ји се пре вла да ва при хва та њем 
при род но га по рет ка и ве ром у Бо га“ (чоЛак 2017: 205). Мо ме нат те шког 
ми ре ња пе снич ког су бјек та с гу бит ком и не мо гућ ност уте хе у пр ви план ће 
иза ћи пе смом На се стри ном гро бу (1892), а по себ но ће би ти на гла ше ни у 
пе сми На од ру бра та Јеф та на (1896). Но, и у овим пе сма ма, из о ста ју сли ке 
ужа са уми ра ња и стра ха од смр ти, као и сум ња у Бож ју ми лост и оно стра но. 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но
сти ХХ ве ка: на ци о нал ни и евр оп ски кон текст (178016) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Све до 1897. го ди не, „реч је, у осно ви, о слич ном по е тич ком кон цеп ту и 
од но су пе снич ког су бјек та пре ма смр ти: по сто ји ин тен ци ја при хва та ња 
при род ног по рет ка и нео п те ре ћи ва ња ка те го ри јом смр ти (за па жа се сла-
вље ње жи во та, биљ ног и жи во тињ ског све та, мла до сти, љу ба ви и бор бе за 
прав ду и сло бо ду); упо ре до са смр ћу пре до ча ва се жи вост и бу ја ње при ро-
де (ко ја се у чи та вом овом пе ри о ду сла ви и пре по зна је као Бож је де ло)“ 
(исто: 209). Ре ли ги о зни, хри шћан ски аспект из у зет но је ва жан за раз у ме-
ва ње Шан ти ће вог по е тич ког мо де ла из ово га пе ри о да.1

Пе сма ис пе ва на по во дом смр ти мај ке (Мај ци, 1897) уве шће зна чај не 
про ме не у Шан ти ћев од нос пре ма жи во ту и смр ти: „До жи вљај ка ко ово-
стра ног та ко и оно стра ног про сто ра кроз при зму ве дри не и оп ти ми зма у 
пе сма ма о смр ти бли жњих, те опо ни ра ње жи во та при ро де и смр ти чо ве ка, 
за ме ни ће се опо зи ци јом кључ ном за Шан ти ће ву пе снич ку по е ти ку: вре ме 
за мај чи ног жи во та и вре ме без ње“, ко ја ће се убр зо по том уоб ли чи ти „у 
ону дру гу, нај зна чај ни ју: жи вот у окри љу по ро ди це и жи вот без по ро ди це“ 
(исто: 210). На кон мај чи не смр ти пе снич ки су бјект свет до жи вља ва као 
„ме сто сам ство ва ња и уса мље но сти, а мо гућ ност за уте ху про на ла зи је ди-
но у по нов ном сје ди ња ва њу с њом, тач ни је – ве зу је за час вла сти те смр ти. 
Код Шан ти ћа се, та ко, на и ла зи на страх и ужа сну тост од на ста вља ња жи-
во та без пре ми ну ло га, а не на ужас од смр ти и са мог чи на уми ра ња“ (исто: 
2011). Уте ха се оту да ти че оно стра ног про сто ра. Низ пе са ма ис пе ва них по-
во дом мај чи не смр ти све до чи о Шан ти ће вој „све из ра зи ти јој за о ку пље но сти 
све шћу о смр ти, као и о од би ја њу за бо ра ва умр лих, тач ни је о од у пи ра њу све ту 
у ко јем је смрт мар ги на ли зо ва на и уда ље на од жи во та, због че га се и ја вља 
ин тен зив но осе ћа ње уса мље но сти“ […] „Од су бјек та ко ји сла ви при ро ду, свет 
и Бо га, ко ји се од ли ку је тре зве ним ак ти ви змом и пре га ла штвом, под ре ђе ног 
на ци ји и кул тур ној за јед ни ци […] до ла зи се до су бјек та ко ји се па си ви зу је, 
пре пу шта спо ља шњим си ла ма, чи јим све том вла да ју мо ти ви ту ге, вар љи ва 
при ви ђе ња и из гу бље не на де, те уса мље ност, про ла зност и смрт“ (исто: 215). 

По чев од 1902. го ди не уо ча ва ју се про ме не на пла ну пе снич ке по е ти ке 
Алек се Шан ти ћа. Нај пре се у ви ше пе са ма на и ла зи на об но ву ак ти ви стич-
ког ду ха ко ји се очи ту је у од би ја њу пе снич ког су бјек та да по клек не пред 
суд би ном и да се пре да оча ја њу, ја ду и сум њи (Мо ја пје сма, Не за ста ни!…) 
и из ри ца њу кри ти ке са вре ме ног дру штва (Се о ба, Мо лиш се…). С овим је у 
уској ве зи и по зив на све сно (са мо)жр тво ва ње за рад сло бо де (Се о ба, Знаш 
ли, бра те, Не ве си ње рав но?, Мо лиш се…), али и на ује ди ње ње хри шћа на и 
му сли ма на (при пад ни ке исте за јед ни це) ра ди од у пи ра ња крв ни ку и оп штег 
осло бо ђе ња (За бо ра ви мо…). Уз то, за па жа се и сна жно осе ћа ње Бож јег при-
су ства, као и ве ра у вас кр се ње пра вед ни ка и моћ По е зи је (Мо ја пје сма, Не 
за ста ни!…). 

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и не ко ли ке пе сме на из глед са свим дру-
га чи јег рас по ло же ња: ис ка зу је оча ја ње због по ло жа ја род не гру де, те свест 

1 Ви ше о то ме ви ди радуЛовић 2000.
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о уза луд но сти стра да ња и људ ских жр тви (Отаџ би ни, О, гдје си, Бо же?…). 
Ме ђу тим, ка ко је у овим пе сма ма за пра во реч о кри ти ци дру штве не ствар но-
сти и ука зи ва њу на од су ство ју на штва и пра ве ве ре, и оне се, сво јом су шти ном, 
укла па ју у основ ни Шан ти ћев по е тич ки мо дел од 1902. го ди не. Од сту па ње 
би мо гле пред ста вља ти оне пе сме ко је го во ре о кло ну ћу и осе ћа њу пе снич-
ког су бјек та као „бив шег“ чо ве ка – ка ква је, ре ци мо, Еле ги ја из 1904. го ди не 
– но њи хов је број из у зет но ма ли и нај че шће ве зан за љу бав ну по е зи ју. 

Од 1902. го ди не при мет но је да се уме сто ра ни је до ми нант не сли ке у 
чи јој се осно ви на ла зи ла мо гућ ност ко му ни ка ци је све та жи вих и све та умр-
лих, са да у пр ви план по ста вља ди рект но оп ште ње пе снич ког су бјек та с Бо гом 
(О, гдје си, Бо же?...) или оп ште ње с Њим по сред ством мо ли тве / хим не 
(Мо ја мо ли тва, Хим на бе о град ског пе вач ког дру штва…). Од нос Бо га пре ма 
чо ве ку не спо зна је се ви ше кроз ка те го ри је ми ло сти пре ма пра во вер ни ма и 
ка зне пре ма гре шни ма (ка ко је то нај че шће би ло у пе сма ма на ста лим пре 
1902. го ди не). Шта ви ше, Бог је у пе сми О, гдје си, Бо же?... од су тан упра во 
у си ту а ци ја ма у ко ји ма се оче ку је Ње го во де ло ва ње, од но сно за шти та. Оту-
да се по ја вљу је и за пи та ност над тим Бож јим не де ло ва њем, те се до ла зи до 
ми сли о Ње го вом про гон ству из све та. Ипак, код Шан ти ћа још увек не ма 
сум ње у Бож је по сто ја ње. На про тив, ја вља се по зив на са мо пре и спи ти ва ње 
искре но сти ве ре оно га ко мо ли тву ка зу је (и у пе сми Мо лиш се… за па жа се 
не га тив на ка рак те ри за ци ја чо веч јег ли ка – од ре ђу је се као црв, бра то у би ца, 
џе лат – тач ни је сла би ве ра пе снич ког су бјек та у чо ве ка као но си о ца пре о бра-
жа ја2), као и кон стант но иска ње сна ге, хра бро сти и уте хе од Бо га (Мо ја мо
ли тва). Фи гу ра мај ке уте ши тељ ке, за штит ни це, об но ви тељ ке сна ге и ду шев-
ног во ђе пре о бли ко ва ла се та ко да је по тен ци јал но Бог до био ова свој ства, 
тач ни је до шло је до Шан ти ће вог окре та ња од жен ског ка му шком на че лу. 

По себ но ин те ре сант ним у овом пе ри о ду чи ни се од нос пе снич ког су бјек-
та пре ма ка те го ри ји уса мље но сти, кон сти ту тив ном еле мен ту Шан ти ће вог 
пе ва ња: она пред ста вља оно за чим се жу ди и што до во ди до уну тра шњег 
ми ра, а не из вор не ми ра и осе ћа ња ду бо ког не за до вољ ства (Пут ник на од
мо ру, Ноћ…). Са мим тим, у пе сма ма ова кве про ве ни јен ци је, мо же се го во-
ри ти о од ре ђе ном от кло ну од не по сред ног де ло ва ња у спо ља шњем, објек тив-
ном све ту да би се у уса мље но сти ослу шки ва ли гла со ви вла сти те ду ше и 
ко смо са, а с те жњом да се уо чи по сто ја ње ви шег ре да ства ри. Мо гућ ност за 
оства ри ва ње ова квог ви да уса мље но сти у ве зи је с при ро дом (Пут ник на 
од мо ру, Ноћ) и се о ским жи во том (Пут ник на од мо ру). Сто га се у при ро ди 
и про на ла зи основ но упо ри ште – ми ром и ти ши ном пру жа осе ћа ње при-
пад но сти (у ра ним пе сма ма жи вост при ро де кон тра сти ра ла се смр ти) – што 
пра ти ве ли ча ње се ља ка и уоп ште се о ског на чи на жи во та (Ве че на се лу),3 па 

2 Су прот но овој те зи у пе сми Бра ћа бра ћа ра ди је би ра ју смрт не го пот чи ње ност и 
су жањ ство, па је она из у зе так од ово га мо де ла. 

3 Реч је о иде а ли за ци ји се ла ко је се до жи вља ва као под руч је мо гућ но сти об но ве ду-
ха и иде а ла, што је по сту пак свој ствен и про зи срп ске мо дер не. Код Шан ти ћа се у пе сми 
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се ло по ста је из ве сни уто пиј ски про стор (глав на обе леж ја су му по ште ње и 
скло ност ко лек тив ном ду ху, за јед ни ци) ко ји се не ка да ве зи вао за дом и по-
ро ди цу. (Ва ља ис та ћи бит ну раз ли ку ко ја се очи ту је у то ме да се но во кон-
сти ту и сан уто пиј ски про стор ве зу је за ак ту ел ни тре ну так у ко јем се жи ви 
– се ло као lo cus amo e nus – док се не ка да шњи ве зу је за план не по врат не 
про шло сти, као и да дом и по ро ди ца при па да ју сфе ри ин тим ног, лич ног, 
за тво ре ног, а се ло сфе ри спо ља шњег, дру штве ног, ко лек тив ног, што је, та-
ко ре ћи, и ин тен ци ја Шан ти ће ве пе снич ке по е ти ке фор ми ра не не по сред но 
на кон 1901. го ди не.)

Све до пе снич ких оства ре ња Ла ку ноћ (1904) и Бадњa ве че (1904) за-
па жа се да не ма по ме на о мај ци (из у зи ма ју ћи пе сму Ноћ, об ја вље ну 1903. 
го ди не, у ко јој се по ја вљу је ми сао о мо гу ћем ја вља њу умр ле мај ке пре ко 
при ро де да с њим ко му ни ци ра – што је по сту пак по знат и пре 1902 – при 
че му се са да лир ски су бјект по ка зу је не за ин те ре со ван за иза зов по ми сли 
и, ужи ва ју ћи, на ста вља да сам ству је у мра ку), по ро ди ци или не ком ин тим-
ном гу бит ку, као што не ма по ме на ни о те ма ти ци смр ти (осим при че о по-
тре би жр тво ва ња за рад на ци је и сло бо де). 

Шан ти ће ва пе снич ка по е ти ка се, пре ма то ме, по чев од 1902. го ди не 
из ме ни ла. Пре све га, гу би так по ро ди це, од су ство мај ке и осе ћа ње сам ство-
ва ња не на ла зе се у фо ку су пе сни ко вог до жи вља ја све та као што је то би ло 
до та да. Шта ви ше, чи ни се да је упра во пе сни ко во на сто ја ње да се уда љи 
од те ма ти ке смр ти и по ро дич них те ма / ли ко ва / се ни узро ко ва ло по е тич ке 
про ме не: рај ски про стор и про стор сре ће не ве зу ју се ви ше за про шлост и 
лик мај ке не го за бу дућ ност и ка те го ри ју сло бо де; та ко ђе, пе снич ки су бјект 
ви ше не че зне за сје ди ње њем са мај ком и по ро ди цом не го са се ља ком (са 
ко јим се не рет ко и иден ти фи ку је); осе ћа ње брат ства и ак ти ви зам оли чен у 
бор би за сло бо ду отаџ би не са да по ста ју жи вот ни сми сао лир ског су бјек та, 
док ње го ва упо ри шта пред ста вља ју хри шћан ска ре ли ги ја и при ро да (пру жа 
осе ћа ње при па да ња); лич но је, да кле, го то во пот пу но устук ну ло пред ко-
лек тив ним (лич но би се мо гло од но си ти са мо на пе сме љу бав не те ма ти ке); 
зна чај на про ме на у овом пе ри о ду ти че се и Шан ти ће вог окре та ња од при-
мар но жен ског на че ла (мај ка) ка при мар но му шком (Бог), при че му жен ско 
на че ло не ће у пот пу но сти на пу сти ти (оли ча ва га ви ла); по зи ти ван од нос пре-
ма уса мље но сти у уској је ве зи с изо ла ци јом у окри љу про сто ра при ро де.

Те ма смр ти ре ак ти ви ра ће се с пе смом Ла ку ноћ (пр во бит ни на слов 
гла сио је Је се ње ве че, 1904). У пе сми се опи су ју по след њи ча со ви лир ског 
су бјек та, чи ја се смрт на го ве шта ва иш че зну ћем све тло сти и да на, те ак ту-
а ли за ци јом од ре ђе них ау ди тив них из во ра (звук зво на, хук ве тра). Од нос 
пе снич ког су бјек та пре ма смр ти у вер зи ји из 1904. го ди не пред ста вљен је 
пре ко фа ци јал ног по мра че ња, су зе и бо ла ср ца (у из да њу из 1908. г. по мра-

На по то ку на и ла зи и на ве ли ча ње ле по те се љан ке ко ја се пре по зна је као оте ло тво ре ње 
ле по та при ро де. Пе снич ки су бјект је, у овој пе сми, да кле, оча ран из во ром ње не ле по те, а 
не кон крет ном де вој ком. 



че ње ли ца и плач лир ског су бјек та су укло ње ни, док је „бол ср ца“ за ме ње на 
гр ца јем ду ше и че ме ром ср ца, да би се у ко нач ном об ли ку 1911. г. апо стро-
фи ра ли „не мир и бол ср ца“). За раз ли ку од пре ђа шњих пе са ма у ко ји ма је 
пе снич ки су бјект опе вао гу би так бли ске осо бе, у овој је дат опис соп стве не 
смр ти. (Пе сми је ка сни је при до да та и по све та бра ту Ја ко ву, па се са мим тим 
мо же го во ри ти и о мо гу ћој ме та мо р фо зи лир ског су бјек та.) У по ре ђе њу с 
не ким ра ни је об ја вље ним пе сма ма, у овој се при ро да не по ка зу је не за ин те-
ре со ва на и не за ви сна у од но су на смрт и де ша ва ња у пе снич ком су бјек ту. 
На про тив, она је у функ ци ји на гла ша ва ња иш че зну ћа што је нов мо ме нат 
у Шан ти ће вој ли ри ци. Та ко ђе, ни смрт се ви ше не при ка зу је као ак ти ван 
(са ти ру ћи) прин цип, већ се уми ра ње од ви ја мир но, уз при род ну сме ну да на 
и но ћи.

Упра во у овом пе ри о ду уво де се из ве сне из ме не у Шан ти ћев по е тич ки 
мо дел бу ду ћи да се убр зо по том на и ла зи на пе сме у ко ји ма се на но во ис ти-
че осе ћа ње не ми ра услед сам ство ва ња и гу бит ка свих чла но ва по ро ди це 
(Бад ња ве че) и у ко ји ма се ја вља сли ка не мог рас пе тог Бо га пред убо гим 
жи вљем, тач ни је пред пра вед ни ци ма (Ве че на шко љу). Мо ли тва као вид 
ко му ни ка ци је с Бо гом и хри шћан ска на че ла као жи вот ни сми сао, те ре ли-
ги ја као упо ри ште и да ље су при сут ни (Жи вот, Ноћ под Остро гом…). Про-
стор сло бо де ве зу је се за ма на стир Острог ко ји је – са мим тим што је из-
дво јен и на уз ви ше њу – ви ђен као онај ко ји је при бли жен Бо гу.4 Су прот но 
ње му, као про стор роп ства кон стру и ше се за ви чај ни про стор по зи ци о ни ран 
у од но су на про стор сло бо де као онај до ле. Сли ка Бо га ко ји је на пу стио па-
ству пре вас ход но је при ка за на пре ко сли ке пат ње Ср би је (Бра ћа, Охрид ска 
ви ла), од но сно Бог се не рет ко пред ста вља као са ве зник не при ја те ља (На 
убо гом по љу…), па је оту да оп ште ње с Њим че сто по ве за но са тра же њем 
ми ло сти кроз осло бо ђе ње на ро да (Срп ска хим на). На су прот по љу ља ној ве-
ри у бор бе ну стра ну (срп ског) рат ни ка-освет ни ка, ве ра и „сна га не до ступ-
на“ са да се из ра зи ти је ве зу ју за обич ног, по ште ног чо ве ка, рад ни ка / се ља-
ка, ко ји оба вља те жак рад и ко ји оп ста је упр кос све му. Сто га се и ме та фо ра 
по бу не / осло бо ђе ња у пе сми Мрак усме ра ва ка но вој сим бо ли ци: „Ка мо 
ја ке ру ке, са че лич ним жу љем, / Да по си ју сје ме бу ду ће га пло да?“. По сту пак 
ди ви ни за ци је по ред се ља ка са да об у хва та и за на тли је, те се про жи ма ре ли-
ги о зно-хри шћан ским мо ти ви ма (Ко вач), а ка сни је се не рет ко по се же и за 
ис ка зи ва њем по тре бе за сје ди ња ва њем с њи ма у пат њи чи ме се пот цр та ва 
ка те го ри ја брат ства (Ри ба ри).

Прем да лич но и ин тим но из но ва по ста ју из вор пе снич ке има ги на ци је 
(у том сми слу пре вла да ва ју осе ћа ња про ла зно сти и не мо гућ но сти уте хе – 
Бад ња ве че, Же ља, Мраз, „***/Зар те ви ше ни кад за гр ли ти не ћу“…), дру-
штве на кри ти ка не на пу шта Шан ти ћа ма да се не што дру га чи је мо де лу је 

4 У пе ри о ду срп ске мо дер не пре вла да ва ода бир срп ске сред њо ве ков не тра ди ци је и 
усред сре ђе ност на ко сов ске за ду жби не, па је са мим тим из бор Остро га ати пи чан за овај 
пе ри од. 

507



508

(нај че шће из о ста је по сту пак со ко ле ња дру гог и по зи ва у бор бу, а сли ка 
Ср би је кон стру и ше се као по ро бље на и убо га)5. 

Оп ште гле да но од пе сме Ла ку ноћ (1904) ме ња се ре то ри ка ка ко она 
ко ја се ти че ак ти ви зма (ве ре у брз до ла зак осло бо ђе ња) та ко и смр ти (у од-
но су на пе сме пре 1902. го ди не пред ста вља се као мир на, ти ха). С дру ге 
стра не, на гла ша ва ју се не при ја тељ ски став Бо га пре ма срп ском на ро ду и 
ве ра у рад ни ка / се ља ка. Но, и по ред то га, као и до ми нант них осе ћа ња про-
ла зно сти и не мо гућ но сти уте хе због гу бит ка, ре ли ги ја оста је основ но упо-
ри ште пе снич ког су бјек та.

По во дом смр ти бра та Ја ко ва Алек са Шан тић ће 1906. го ди не ис пе ва ти 
пе сму Стра шна је ово ноћ у ко јој се из но ва пре до ча ва су срет са смр ћу, с 
тим што се са да пред ста ва о смр ти об ли ку је у кон тек сту стра ха и је зе.6 По-
пут пе сме Ла ку ноћ, и у овој се ам би јент смр ти ве зу је за оба лу7, а уво ди се 
и мо тив не мир не во де (пу чи не).8 Ка те го ри ја стра шног апо стро фи ра на на-
сло вом, по том мар ки ра на и ини ци јал ним сти хом, до дат но је на гла ше на 
ак тив но шћу и ди на ми змом при ро де (на да све мо ра):

„Огр ну ло се не бо по кро вом цр ним,
У ди му обла ка мје сец ти ња
А ди вља пу чи на си ња
Ур ла, ври је и бје сни
И пје ну ба ца у свод не бе сни;
По оба ла ма цви ле
Др ве та там на“…

При ро да пре ста је да се до жи вља ва као мир но при бе жи ште од зла ко је 
пре ти дру штву, као про стор изо ла ци је ко ји је рав но ду шан пре ма чо ве ко вом 
стра да њу (ово је сег мент по себ но на гла шен у по е зи ји до 1897) и по ста је по-
при ште уну тра шњих не ми ра пе снич ког су бјек та.

Овом ди на мич ном, отво ре ном про сто ру кон тра сти ра на је сли ка за тво-
ре ног, сте шње ног про сто ра, со бе уми ру ћег. Ако је у прет ход ној пе сми дат 

5 Из у зе так пред ста вља але го риј ска сце на Сви је тли дан.
6 Иа ко у Шан ти ће вој по е зи ји ово га пе ри о да не ма ре чи о ни шта ви лу, од 1905. го ди не 

пот цр та ва се од су ство су сре та на оно стра ном све ту, тач ни је не го во ри се о мо гућ но сти 
по нов ног кон так та на оном све ту, што је би ла јед на од до ми нант них пред ста ва Шан ти ће ве 
ра ни је по е зи је („Зар те ви ше ни кад за гр ли ти не ћу“).

7 Баш као и у пе сми Ла ку ноћ при ро да је и ов де у функ ци ји до ча ра ва ња ат мос фе ре уми-
ра ња с том раз ли ком што је та мо би ла у зна ку мир но ће, а у пе сми Стра шна је ово ноћ у 
зна ку је не ми ра. 

8 Ме ди те ран ски про стор у кон тек сту те ма ти ке смр ти из но ва се об ли ку је у пе сми 
Мо ја љу бав (1910), у ко јој се гроб ве зу је за мор ско про стран ство. Док је у ра ни је пи са ним 
пе сма ма пред ста вље но као не мир но и не ми ло срд но, мо ре се ов де при ка зу је у са свим дру-
га чи јој ди мен зи ји. Реч је о пла вом и про зир ном про сто ру, оба сја ном сја јем сма раг да, ко ји 
у се би ску пља ју тар ње сун че ве зра ке, где ле же шкољ ке и где се мир но по чи ва у за гр ља ју 
ко ра ла. Ова ква сли ка мо ра / гро ба, ли ше на не га тив них ко но та ци ја (хлад но ће, та ме, му ка…), 
не свој стве на је до та да шњем по е тич ком мо де лу Алек се Шан ти ћа.



по след њи тре ну так жи во та уми ру ћег уз опис ње го вог уну тра шњег ста ња, 
у овој се на сто ји да се смрт оте ло тво ри, да се опи ше те ло са мрт ни ка:

„С ду шом се бо ри
И у ме гле да
Бла гим и круп ним очи ма.
Мр ша во, ис пи је но ли це
Са мрт ном ва тром го ри;
[…]
А ја му узмем ру ку,
Бли је ду су ву ру ку,
Хлад ну к’о краз“… 

Ова кав тип „ре а ли стич ког“ опи са смр ти, уз ин си сти ра ње на ка те го ри-
ји стра шног, пра ћен је осе ћа њем чо ве ко ве не мо ћи пред смр ћу, те сли ком 
не мог, хлад ног Бо га-џе ла та. Шан тић се та ко знат но од ма као од не ка да шњег 
до жи вља ја смр ти, ви зи је оно стра ног све та и сли ке Бо га. Пот пу но је из о ста-
ла хри шћан ска про ми сао о смр ти као сну и спа се њу, те ве ре у ве чан жи вот 
на кон смр ти: „Лир ски глас уда ља ва се од ве ре са свим не хри шћан ским по-
и ма њем смр ти, од но сно од ба ци ва њем кул та вас кр сног пре о бра жа ја“ (ка
ровић 2017: 284). Смрт се не при ка зу је као ми ран и при ро дан про цес; она 
на сту па у ту ђи ни, а пра ће на је мол ба ма и ва па ји ма уми ру ћег, и осе ћа њем 
лич не не мо ћи. Уте хе не ма. Пе сма на ста ла две го ди не ра ни је по ен ти ра се 
по здра вом „Ла ку ноћ!“ због че га не ма сум ње да се у њој смрт пер ци пи ра 
као ста ње веч ног сна. 

Пи шу ћи о по е зи ји пр ве де це ни је ХХ ве ка Дра ги ша Ви то ше вић ис ти че 
као зна ча јан про ме њен од нос пе сни ка пре ма ка те го ри ји смр ти: „Смрт у но-
вом пе сни штву до жи вља ва пре о бра жај. Она под ле же но вом ̓ на уч ном ,̓ ре кли 
би смо ʼхе миј скомʼ схва та њу ко је у тој по ја ви ви ди пре све га рас па да ње и 
ко на чан крај“ (Ви то ше вић 1975б: 135). Ма да се у овој пе сми још увек не 
на и ла зи на те му рас па да ња, нео спор но је на гла ша ва ње дра ма ти ке и уво ђе-
ње аго ни је уми ра ња, те мно го те же при хва та ње смр ти дру ге осо бе но што 
је то би ло у до та да шњој Шан ти ће вој по е зи ји. Смрт се ов де до во ди у ве зу 
не са мо с оним што узи ма, отр же не го и с ка те го ри јом ра за ра ња. 

Стра хо те и му ке уми ра ња чи та ју се и у пе сми По шљед но ве че (1906)9 
по све ће ној, та ко ђе, умр лом бра ту Ја ко ву. Опис по след њих тре ну та ка бра-
то вље вог жи во та пра ти су мор ни при каз уну тра шњег про сто ра („у при зем-
ној со би“ и „на са мрт нич ком од ру“ у вер зи ји из 1908. за ме ње ни су мно го 
ефект ни јим „у пр ља вој со би“ и „на убо гом од ру“). Као су прот ност овом 
при зем ном (пр ља вом) про сто ру уво ди се спо ља шњи про стор и мо тив за ла-
зе ћег Сун ца. Спо ну два про сто ра чи ни про зор (исто вре ме но их и одва ја и 

9 Прем да је у по то њим вер зи ја ма пи сац вр шио из ме не ко је су се у нај ве ћој ме ри ти-
ца ле лек сич ког пла на, ат мос фе ра пе сме оста ла је иста, те се ра ди сти ца ња тач ни јег уви да 
у та да шњи Шан ти ћев по е тич ки кон цепт нај ра ни ја вер зи ја на шла у сре ди шту ана ли зе.
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по ве зу је) ко ји, ипак, не пру жа мо гућ ност за ис ко рак из огра ни че ног, уну тра-
шњег про сто ра – за лир ског су бјек та ме ста иш че ки ва ња смр ти. Спо ља шњи 
про стор у уну тра шњи уво ди чул не сен за ци је ко је у са мрт ни ку иза зи ва ју 
жал и ва пај за све том, за оним што се на пу шта, оста вља. У по след ња два 
сти ха дру ге стро фе на гла ше не су ау ди тив не сен за ци је („бо но је ца ци тра“, 
„лан ца зве ка ту па“) чи ме се до дат но пот цр та ва са мрт нич ки ро пац на кра ју 
тре ће стро фе. (Звук ви ше не ма функ ци ју по ве зи ва ња два све та као не ка да, 
већ је из раз стра шних му ка и пат ње у су сре ту са смр ћу.) Про цес де ша ва ња 
је у оба про сто ра исти: по сте пе но уга сну ће / уми ра ње. У за вр шној стро фи 
до ла зи до сје ди ња ва ња два про сто ра кроз це ли ва ње бра то вље ве су зе сун ча-
ним жа ром. По пут прет ход не, да кле, ни у овој пе сми смрт се не при ка зу је 
као при род но и мир но иш че зну ће. На про тив, оте ло тво ре на је кроз ро пац и 
не пред ста вља се као пре вод ни ца ка оно стра ном жи во ту и ста њу веч ног сна.

Пре ма то ме, од 1906. го ди не, а по себ но на кон смр ти бра та Ја ко ва, ак-
це нат је при ли ком об ра де те ме смр ти ста вљен на опис аго ни је уми ра ња и 
на осе ћа ње не мо ћи пред смр ћу. Та ко ђе, за па жа се да су од су ство сло бо де 
Ср би је и бра то вље ва смрт ути ца ли да хер це го вач ки пе сник уне ко ли ко про-
ме ни ре то ри ку пре ма Бо гу. Ме ђу тим, иа ко га на зи ва џе ла том и ис ти че од-
су ство де ло ва ња, Шан тић ни на јед ном ме сту не по ри че Ње го во по сто ја ње. 
Шта ви ше, у пе сми Вје руј и мо ли спо зна је Га ду бо ко у се би. Уз то, уо ча ва се 
кон стру и са ње пред ста ве о Бо гу као оно га ко ји ће јед ном до не ти на ци о нал-
но осло бо ђе ње (Бо ка, 1906). 

У овом пе ри о ду из но ва се по тен ци ра хро но топ де тињ ства као рај ско 
вре ме жи во та лир ског су бјек та (Наш ста ри до ме…, 1906), при че му до ла зи 
и до по и сто ве ћи ва ња пе снич ког су бјек та с про сто ром оро ну ле ку ће. Исто 
та ко, ни је рет ка ни иден ти фи ка ци ја с ме ди те ран ском сим бо ли ком (та лас, 
га леб...). Ме ди те ран све ви ше по ста је про стор за ис ка зи ва ње је зе и зло слут-
них слут њи (Ноћ10, 1906). С дру ге стра не, при ро да у пе сми Зо ра (1906) 
за др жа ва свој ства уто чи шта, али се она са да кон стру и ше као про стор ли шен 
не са мо дру гог чо ве ка не го и ат мос фе ре хај ке (нов мо тив). У окви ру овог 
ми кро ко смо са от кри ва ју се та јан стве ни и нео пи си ви зву ци биљ ног и жи во-
тињ ског све та с ко јим се оства ру је ин тим на ко му ни ка ци ја.

Ак ти ви зам пе снич ког су бјек та углав ном је под стак нут они ма ко ји „лу-
ка во кле че и Бо гу се мо ле“, кри ти ко ва њем исе ље ни штва (Хљеб, Пи смо, 
Хри стос пла че), по зи ва њем на ка те го ри ју му жев но сти („Не чу ва се та ко 
образ и по ште ње“, „Гдје је раз мах сна ге?“), те ја вља њем све из ра зи ти је по-
тре бе за сје ди ња ва њем и бра ти мље њем са стра дал ни ци ма (се ља ци ма / рад-
ни ци ма), тач ни је са угње та ва ном ма сом ко ја ра ди и па ти (На под ви гу, Ри
ба ри), у че му се ви ди мо гућ ност за но ви пре по род чо ве ка (Ри ба ри). 

У пе сма ма пу бли ко ва ним 1907. го ди не за па жа се да се дух хри шћан-
ства одва ја од ин сти ту ци је цр кве и ве зу је за при ро ду и чо ве ка, као и да 
сна жи ве ра у Бо га и до ла зак сло бо де (Хри стов пут, Сло бо да, Ми зна мо 

10 По дроб ни ју ана ли зу ове пе сме ура ди ли су М. Не нин (1998) и Ј. Де лић (2008).
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суд бу, Пред рас пе ћем, Сви је тли пут, Мо ја мо ли тва…). По себ но су, и у овом 
пе ри о ду, на гла ше ни ху ма ни стич ки и ал тру и стич ки мо мен ти, ко ји у пе сми 
Мо ја мо ли тва (1908) оли ча ва ју ко му ни ка ци ју с Бо гом: 

„Па ру ке ши рим да за гр лим сви јет,
Све љу де, зе мљу, сва ки грм и цви јет,
У ове ча се, ја знам, с Бо гом збо рим“… 

С тим у ве зи и сми сао по е зи је ви ди се у бу ђе њу ве ре на ро да, сје ди ња-
ва њу с на па ће ни ма, укро ћи ва њу Бож јег гне ва (Му зи, 1908). 

Хри шћан ско-ху ма ни стич ки дух (пре вас ход но оли чен у брат ству, со-
ли дар но сти са дру гим љу ди ма, по тре би за сје ди ња ва њем са убо ги ма…) 
при су тан је и у пе сма ма там ни јих то но ва, у ко ји ма се сли ка убо гог се ла 
не рет ко по ве зу је са не пра вич ним чо ве ко вим стра да њем, а Хри стос ви ди 
као сим бол по ти ште них (Пред рас пе ћем, 1907). Ме ђу ова квим пе сма ма на-
ро чи ту па жњу при вла че те ме про го на / хај ке (че сто уком по но ва на са мо ти-
вом про ла зно сти – На пу ту, Ча со ви), и бек ства (На пу ту, Ожи ви ме не, 
но ћи…, Пут ник). Сре ћа и спо кој ство осе ћа ња су за ко ји ма се жу ди (На пу ту), 
а ко ја се нај че шће ве зу ју за ноћ, уса мље ност и одво је ност од љу ди (Ожи ви 
ме не, но ћи!...) или пак за при ро ду (Пут ник, На по чин ку). Сла вље ње се ља ка 
/ рад ни ка (Пред ко ли бом, 1907), ис ти ца ње ау тен тич них вред но сти се о ског 
жи во та (ко је је при мер од у пи ра ња злу ко је пре ти дру штву – Се ло, 1908), 
као и оштра осу да дру штве не хи по кри зи је (На по чин ку, 1908) чи не сна жно 
обе леж је Шан ти ће ве по е зи је ово га пе ри о да. 

Те ми смр ти као веч ног сна Шан тић се вра ћа већ 1907. го ди не пре ко 
мо ти ва уве ну лог цве та у пе сми Ру жа. Гу би так је, као и у ра ним пе сма ма, 
по сле ди ца из не над не бо ле сти, а ка те го ри је жи во та и смр ти кон тра сти ра не 
су. По е тич ки ис ко рак очи ту је се у за вр шној стро фи пре ла ском на уни вер-
зал ни план – го во ри се о оп штем од но су не ба пре ма љу ди ма („Ка ко ли је 
чуд на во ља на шег не ба! / Као ко бац вре ба сва ки жи вот да ни; / Ја ви дим да 
Не бу зе мља за то тре ба / Жр тва ма без број ним да га вјеч но хра ни“). У по ре-
ђе њу с пе сма ма о смр ти бра та Ја ко ва из бег ну то је ди рект но име но ва ње 
Бо га, а уве ден мо ме нат нео бја шњи ве (чуд не) не бе ске во ље. С дру ге стра не, 
за др жа на је не га тив на ко но та ци ја не ба пре ма чо ве ку, с тим што не бо са да 
до би ја де мон ско об лич је оно га што се хра ни зе маљ ским жр тва ма.

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и пе сму Тво јих ру жа не ма… у ко јој се 
по ја вљу је мо тив мр тве дра ге, али је за пра во у пр вом пла ну ла мен ти ра ње 
пе снич ког су бјек та над из гу бље ним иде а ли ма и сре ћом. Сли ка смр ти кон-
стру и ше се пре ко гро бља ко је „без од зи ва сто ји“, а по том и умр лих ко ји 
„твр до у по ко ју ћу те“. Ис так ну то је да Шан тић на кон 1900. го ди не из о ста вља 
ко му ни ка ци ју из ме ђу ово стра ног и оно стра ног све та и да са мим тим звук 
гу би свој ства ко ја је ра ни је имао. За ни мљи во је да се у обе на ве де не пе сме 
из 1907. го ди не ко ри сти об лик им пе ра ти ва ка да се го во ри о смр ти (сну). У 
пр вој то се по сти же у дру гој стро фи у тре ћем сти ху („спа вај!“), а у дру гој 
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у по след њем сти ху за вр шне стро фе („за спи“). Реч је о ини ци јал ним по зи ци-
ја ма, тач ни је по чет ку сти ха. Но, оно што из два ја пе сму Тво јих ру жа не ма… 
је сте по зив на уми ра ње (сан) ко ји је по ве зан с гу бит ком жи вот ног сми сла и 
спо зна јом о не мо гућ но сти оства ри ва ња сре ће:

„Шта ћеш ви ше ов дје?
(…)
Слу шај! Ено зво ни глас по греб них зво на,
За спи сном не бе ским и не љу би ви ше“.

Прем да и то ком 1908. го ди не Шан тић об ја вљу је не ко ли ко пе са ма у 
ко ји ма се смрт пер ци пи ра као ста ње сна (Плач ро ди те ља, Зво но, По греб), 
у пе сми У ал бум, из исте го ди не, ре ви ди ран је од нос пре ма смр ти и оно стра-
но сти, тач ни је ука зу је се на не по сто ја ње дру гог жи во та из у зев ово зе маљ ског 
и на свест о ко нач но сти чо ве ко ве ег зи стен ци је („Не ва рај се бе ни ра зум свој, 
/ Жи вот је са мо на зе мљи тој. // По сли је ње га ни је дан глас / Из пра ха не ће 
по ди ћи нас. // Вје руј у ону истин ску Моћ – / У вјеч ну Са мрт и ње ну Ноћ. 
– // У гро бу не гда, ја до бро знам, / Тру ну ће с на ма и Отац сам! // Ов дје је 
са мо Пак’о и Рај, / Ов дје је Из вор, ов дје је Крај“). Смрт се, пре ма то ме, ви ше 
не са гле да ва као пре лаз из јед ног об ли ка (све та) у дру ги ни ти се до во ди у 
ве зу с ка те го ри јом сна већ озна ча ва пре ста нак по сто ја ња, крај. (Ова кви там-
ни то но ви у по и ма њу ег зи стен ци је и оно стра но сти уо ча ва ју се и у вер зи ји 
пе сме По шљед ње ве че у Ма лом Ло ши њу из 1908. го ди не, али су ов де они 
до ве де ни до не по сред ног ис ка за). Шан тић про кла му је ве ру у Смрт. Ка те го-
ри ја смр ти та ко се по ве зу је са веч но шћу, тач ни је до ла зи до ста па ња не по сто-
ја ња и веч но сти. У овој пе сми Шан тић уво ди и те му рас па да ња (тру ље ња) 
као сли ку оно стра ног про сто ра (још увек се рас па да ње не до жи вља ва као 
основ ни прин цип функ ци о ни са ња све та) и као про цес ко јем под ле жу и чо-
век и Бог (Отац). Иа ко је Шан тић и ра ни је из но сио не га тив не ко но та ци је у 
ве зи с Бож јим ли ком и де лом, пр ви пут се са да за Ње га ве зу је је дан про цес 
ко ји га, у осно ви, су штин ски по ти ре. Пе сма но си на слов У ал бум чи ме се 
мо гу ће им пли ци ра ме сто на ко јем се ис ка зу ју ин тим ни ути сци, се ћа ња че-
сто упра во они за ко је се же ли да оста ну скри ве ни, тај на. 

У пе сми На по пу та (1909) смрт се сим бо лич но при ка зу је као „цр на 
ру ка“ ко ја се ја вља са „хлад ним су то ном“, а пра ће на је зву ком „уда ра твр де 
кра сне“. Ка те го ри ја зву ка се, зна чи, и да ље на ла зи у функ ци ји оно га што 
на ја вљу је или пра ти смрт. У од но су на ра ни је пе сме у ко ји ма се смрт или 
опи си ва ла у про ле ће (ра на фа за) или се про сто ни је ста вља ла у кон текст 
го ди шњег до ба (од су ством про ле ћа мар ки ра ла се из гу бље на сре ћа и уса-
мље ност пе снич ког су бјек та), од 1904. го ди не смрт се пре те жно до ча ра ва у 
кон тек сту је се ни или зи ме. Та ко ђе, од 1904. го ди не и су тон / ноћ је пре вас ход-
но вре ме уми ра ња или мо гућ но сти за сам ство ва ње, а не су сре та с оно стра-
ним све том и ко му ни ка ци је с бли жњи ма. 

Ко му ни ка ци ја с про сто ром нат чул ног, ире ал ног (по ве зан с „глу хим 
ча со ви ма“ и при су тан у пе сма ма до 1901. го ди не) на но во се уво ди еле ги јом 
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Прет пра знич ко ве че (1910). Ипак, реч ни је о по врат ку на не ка да шње по е-
тич ке прин ци пе бу ду ћи да из о ста је су штин ски мо ме нат: ви зи ја мај ке и уте-
ха као по сле ди ца не по сред не ко му ни ка ци је с њом. Уме сто то га, ире ал ност 
се ве зу је за тре ну так ожи вља ва ња пе снич ких књи га, њи хо ву ме та мор фо зу 
у птич ја об лич ја, за мо ме нат мо гућ но сти оп ште ња с њи ма, по мо ћу ко јих се 
пре ва зи ла зе гу би так по ро ди це и ин тен зив но осе ћа ње уса мље но сти: „Пти-
це ши ре око се бе све тлост, оне му са ме при пе ва ју, те ше ћи га да се кроз њих 
здру жу ју сви љу ди, мр тви и жи ви“ (ПавЛовић 1992: 176). Пе снич ки су бјект 
да кле на сто ји да по но во осми сли жи вот по ку ша ва ју ћи да пре ко ве ре у по-
е зи ју про на ђе то плу ин ти му, да кон стру и ше је дан за тво рен и сре ћан про стор. 
Уз то, ка те го ри ја се ћа ња пре ста је да функ ци о ни ше као вре ме про шло сти већ 
се очо ве чу је у дру га и са бра та, у „жи ву“ ду шу ко ја де ли с њим бо ле и ја де. 
(Про стор не ка да шњег до ма са др жи еле мен те lo cus amo e nusа: оту да се со ба 
по ре ди са вр том, сре ћа са по то ком, а јур ња ва де це с ве тром.) Ва жно је ис та ћи 
да се ира ци о нал ност ви ше не са гле да ва кроз до ти цај с оно стра ним све том 
(мр тва мај ка), не го се ти че ка те го ри ја ово стра ног (књи ге, пти це). 

Шан тић го то во иден тич ним по ступ ком гра ди сли ку уте хе пе снич ког 
су бјек та у пе сми из 1910. го ди не као у оној из 1898, с тим што се раз ли ку је 
онај ко је пру жа (1910: пти це / по е зи ја; 1898: мај ка): 

„А јед на ла ко, вр хом сво га кри ла, 
С цвр ку том то плим до ди ру ми че ло, 

Ко да би хтје ла збри са ти сјен ту ге“… 
(1910)
….

„Ти се уви јек ја вљаш ме ни,
Ру ком гла диш че ло мо је
И љу биш ме, бла га сје ни“. (1898)

Уте ха се у пе сми Прет пра знич ко ве че оства ру је кроз по е зи ју – „уни вер-
зал ну по ро ди цу“ (Р. Кон стан ти но вић); она је та ко ја збли жа ва љу де, ко ја је 
уте ши тељ ка свих, ко ја спа ја мр тве са жи ви ма и ко ја са мим тим пре у зи ма 
не што и од не ка да шњег свој ства зву ка и од ви зи је мај ке. Ра до мир Кон стан-
ти но вић бе ле жи: „Osnov na sve tlost do ko je je Šan tić do šao je ste tran scen den-
tal na sve tlost, a put nje gov ka ovoj sve tlo sti je ste put mi stič ko-re li gij ske tran scen-
den ci je mra ka (sa mo će, pat nje) u sve tlost“ (константиновић 1983: 10). 

Уте ха пе снич ког су бјек та у пе сми Прет пра знич ко ве че уско је по ве за на 
са осе ћа њем уса мље но сти и по тре бе да се по но во при па да, да се бу де део 
за јед ни це (по ро дич не, пе снич ке, срп ске…). Ме ђу тим, уте ха до ко је Шан тић 
ов де до ла зи за сно ва на је на илу зи ји (ха лу ци на ци ји), а ни је ре зул тат искре-
ног пе сни ко вог убе ђе ња; као та ква она ни је ни ко нач на ни све про жи ма ју ћа, 
па оту да лир ском су бјек ту ни не до но си сми рај. На про тив. Уте ха се ту ја вља 
као вид тре нут ног из ба вље ња од уви ђа ња обе сми шље но сти вла сти то га 
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бив ство ва ња, од су ства сре ће на ве че уо чи ве ли ког хри шћан ског и по ро дич ног 
пра зни ка. Са мим тим, и вре ме ње ног тра ја ња по ду дар но је са тра ја њем да те 
прет пра знич ке но ћи и због то га крај пе сме је сте сна жан и по тре сно-по ра зан. 
(Су зе ра до сни це плач су оно га ко ји при вид но опет не где при па да, оно га чи ја 
је ег зи стен ци ја – исто та ко са мо при вид но – из но ва осми шље на.) Сто га пе сма 
Прет пра знич ко ве че не пред ста вља ис ко рак ка све тло сти и оп ти ми зму не-
го се, су прот но то ме, укла па у та да шњу Шан ти ће ву по е тич ку кон цеп ци ју 
и у ње гов од нос пре ма ка те го ри ја ма смр ти и оно стра но сти из то га пе ри о да.

Ве ли ки хер це го вач ки пе сник та ко у пе ри о ду на кон 1904. го ди не пре-
ла зи пут од до жи вља ја смр ти као ти хог иш че зну ћа, пре ко ре а ли стич ког 
по и ма ња смр ти као аго ни је, на кон че га се ре кон стру и ше сли ка смр ти као 
сна, да би се по том смрт пред ста ви ла као рас па да ње и ко нач ни крај, што 
пра ти про цес ње не де мо ни за ци је. За па жа се, пре ма то ме, да се Шан тић (бар 
ка да је реч о овој те мат ској ску пи ни) при бли жио јед ном ре а ли стич ком кон-
цеп ту до жи вља ја све та, па је оту да и сми сао по сто ја ња вла сти те ег зи стен-
ци је у пе сми Прет пра знич ко ве че по ку шао да из на ђе у кон тек сту да тог мо-
де ла (ово стра ног и оно стра ног) све та (осми шља ва њем кроз ства ра лач ки чин). 

На кон пе сме Прет пра знич ко ве че Шан тић се пре те жно усред сре ђу је 
на дру штве но-со ци јал ну те ма ти ку; као и у ра ни јим пе сма ма ве ли ча се се ло 
и пред ста вља сва ко днев ни жи вот, по себ но тзв. ма лог чо ве ка-рад ни ка чи ме 
на сто ји да на зна чи ау тен тич не вред но сти жи во та (Зим ско ју тро…) и исто-
вре ме но (где год у под тек сту где год не по сред но) ука же на мо гућ ност од у пи-
ра ња злу, од но сно на ал тер на ти ву са вре ме ном дру штву. С тим у ве зи, из но си 
се и оштра кри ти ка ак ту ел ног дру штве но-по ли тич ког тре нут ка (Устав). 

При ро да се у овом пе ри о ду ја вља у ве зи са же љом за бек ством и ис це-
ље њем, тач ни је у њој се и да ље ви ди уто чи ште од не ми ло срд ног жи во та и 
про на ла зи упо ри ште за жи вот. У пе сми У ра ним ча со ви ма она се по ста вља 
на спрам гра да и кон стру и ше у про стор ко јем пе снич ки су бјект упу ћу је мо-
ли тву (као не ка да Бо гу) за спас, мир, од мор, ра дост, сре ћу и сна гу. При ро да, 
пре ма то ме, ви ше не пру жа са мо уте ху не го има мо гућ ност и да ре ви та ли-
зу је чо ве ка. На су прот „са мо ћи у го ри“ по ста вља се „град ска са мо ћа“ (деЛић 
2008: 206). Не га ти ван / не ху ман аспект град ског жи во та пот цр та ва се у 
ви ше пе са ма (У ра ним ча со ви ма, Пе ћи не…). 

Уз то, Шан тић се из но ва окре ће и опи си ва њу ле по та при ро де, ра до сти 
про ле ћа, зре ња, оплод ње. Ме ђу тим, у не ко ли ко пе са ма хер це го вач ки пе сник 
при бе га ва по ступ ку да у сли ку оп штег зре ња уве де мо тив тру ље ња, по сте-
пе ног од у ми ра ња, про ла зно сти (пре ко мо ти ва цр ви, ко ли бе…) – Про љет не 
тер ци не, Пра зна ко ли ба, по че му се ове пе сме су штин ски раз ли ку ју од 
не ка да шњих у ко ји ма се опи си ва ла при ро да и на из ве стан на чин до ти чу с 
пе смом У ал бум: „Исто вре ме но с об но вом жи во та и пул си ра њем но ве ко-
смич ке сна ге сву гдје у при ро ди ја вља се и ко смич ки црв ко ји на па да и 
ра за ра све, жи во и мр тво, оно го ре и оно до ље, гво жђе и ка мен, чак и сам 
за че так жи во та“ (Де лић 2008: 212). У ве зи с пе смом Про љет не тер ци не 
Ни ко ла Ко ље вић ис ти че: „Под се ћа ње на на че ло де струк ци је у тре нут ку 
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опи је но сти ра ђа њем и ра стом је сте оно што та ко дра го це но про ду бљу је ову 
Шан ти ће ву пе сму“ (кољевић 1984: 73). Мо тив зре лог ле та на ста ви ће да ин-
спи ри ше Шан ти ћа, па се, на при мер, на ла зи и у ци клу су Је се ње ру же (1912). 

По ре ђе њем две пе сме слич ног на сло ва Ноћ под Остро гом и Под Остро
гом мо гу ће је уви де ти основ не раз ли ке из ме ђу пе снич ког кон цеп та 1905. и 
1910. го ди не – док у ста ри јој пе сми лир ски су бјект ег зал ти ран, у ре то рич ком 
за но су, ин си сти ра на опо зи ци ји роп ство / сло бо да и на осе ћа њи ма спо кој-
ства и сре ће у окри љу ма на стир ског про сто ра због ин тен зив ног осе ћа ја 
при су ства Бож јег ду ха, те ис ка зу је ве ру у сна гу об но ви тељ ског ду ха (мо тив 
Зе те), у мла ђој пе снич ки су бјект, у ре то рич ки го то во сми ре ном то ну, уво ди 
опис ма на сти ра и ње го вог окру же ња умно го ме ре а ли стич ки ин то ни ран (ово 
се од но си на пр ве че ти ри стро фе), при че му се ја вља ју там не, зло коб не сли ке 
(„Као ни кад при је, / Не бо за треп та, и над вр хом пла ну // Пун кр вав мје сец…“) 
и од су ство ка ко Бож јег при су ства у лир ском су бјек ту та ко и оп штег об но-
ви тељ ског ду ха.

Са Леп ти ро вом пје смом (1910) об на вља ју се ве дри, оп ти ми стич ки то-
но ви у Шан ти ће вој по е зи ји (ис ти ца ње ле по те жи во та, же ља за зо ром, сун цем, 
љу ба вљу, ра до шћу), ко ји се по том ве зу ју за ху ма ни стич ко-ал тру и стич ки 
став („У ме ни го ри јед на све та ва тра / И мо је ср це све гр ли и љу би…“), и 
огле да ју у пре ва зи ла же њу су ро во сти жи во та уз ди за њем до Ле по те и Бо га 
(Тру ба дур). Та ко ђе, фи гу ре Бо га и Хри ста не об ли ку ју се ви ше као одво је не 
од све та и чо ве ка. На про тив, ин си сти ра се на Хри сто вој љу ба ви пре ма при-
ро ди, ко смо су, чо ве ку (Сви је тла ноћ), али и на не мо ћи Бо га / Хри ста11 у 
од но су на про цес тру ље ња, рас па да ња. Још јед на зна чај на раз ли ка у пред-
ста вља њу на ве де них ли ко ва у од но су на ра ни је пе сме је сте њи хов си ла зак 
ме ђу љу де (Сви је тла ноћ, Си ја чи) и оства ри ва ње не по сред ног так тил ног 
кон так та са при ро дом (Сви је тла ноћ).

Ве ра у Бо га и оп ти ми стич ки став чи та ју се и у пе сми О Бо ре ста ри 
(1911) у ко јој су, по ред то га, ак цен то ва ни још нео п ход ност на ци о нал не уко-
ре ње но сти и об но ви тељ ски дух ко ји из ви ре из род не гру де. Уз хри шћан ство, 
на ци о нал но тло по ста је из но ва ожи вље но упо ри ште и по но во про на ђе на 
ин спи ра ци ја. Пе снич ки су бјект по зи ва при пад ни ке му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти да се окре ну пре ма хри шћа ни ма, да „чу ју“ њи хо ве „не во ље и бо ли“. 
Исто вре ме но са сли ком срп ског на ро да као не срећ ног, бед ног и глад ног 
об ли ку је се сли ка ње го ве му жев но сти, бор бе но сти, вред но ће (Бе го ви ма). 
Гло ри фи ка ци ја се о ског про сто ра и се ља ка / рад ни ка и да ље је из у зет но 
сна жно за сту пље на, као и ве ра у до ла зак спа се ња (Си ја чи…). Ху ма ни стич ки 
аспект по ста је све из ра же ни ји, а апо стро фи ра се и ве ра у на че ла је дин ства, 
брат ства и прав де што се и до жи вља ва (уз стра да ње за отаџ би ну) као вла-
сти ти жи вот ни сми сао (Уз хри ди жи во та). 

11 По во дом ове пе сме Јо ван Де лић го во ри о про бле ма тич ној фи гу ри Хри ста: „ко ји је 
за ми шљен као ка кав ан тич ки иде ал ни мла дић или мла ди грч ки бог с ко смич ком хар фом 
на ко јој су ʼзлат не жи це од ко са пла не таʼ“ (Де лић 2008: 209).
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У јед ном бро ју пе са ма пу бли ко ва них 1911. го ди не (и на ци о нал не и не-
на ци о нал не те ма ти ке) Шан тић ис ка зу је пе си ми стич ке то но ве и ис по ља ва 
кри тич ко-па ро диј ски дух. Та ко се у пе сми На жа лу мо ре уоб ли ча ва у про-
стор над ко јим се ја вља за пи та ност лир ског су бјек та над со бом и жи во том 
уз ин тен зи ван осе ћај да „ни шта оста ло ми ни је до ма гле што ме уда ра и 
го ни“, док се у пе сми Отаџ би но, гдје си? ла мен ти ра над отаџ би ном ко ја се 
да је у ста њу од су ства, при че му се ука зу је на инерт ност на ро да. 

Ако је у пе сми На жа лу мо ре ис ко ри шће но за из раз пе си ми стич ких 
рас по ло же ња, у пе сми По здрав (1911) оно се уоб ли ча ва у про стор уте хе:

„Ов дје се гу би мој бол, мо ја ту га.
Са тво јих ва ла, гдје све тли ла ро не,
Слу шам ли ка ко ми ле стро фе зво не,
У ма гли ду ше за треп ти ми ду га“. 

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и две пе сме кри тич ки, тач ни је па ро-
диј ско / иро нич но ин то ни ра не пре ма Бо гу и про сто ру Ра ја. Та ко је рај ско 
под руч је обе ле же но до са дом и по тре бом да се оно на пу сти док Бог спа ва 
(По вра так из Ра ја), или је пак бив ство ва ње у ње му мо гу ће са мо ако се Бог 
под ми ти (Ми смо на по пу та). Уо ча ва се ре ак ти ва ци ја и ре кон тек сту а ли за-
ци ја оно стра ног про сто ра. На су прот не ка да шњем мо де лу ово стра ни свет 
фа во ри зу је се у од но су на оно стра ни: 

… „Сад мо гу и ја
Мир но ци га ру за па ли ти ко ју;
Ви ше ми ми рис ове биљ ке при ја
Но пје сме што их хе ру ви ми по ју“…

У пе сми Ми смо на по пу та Бог се „у сни жа ва ју ћем, ско ро блас фе мич-
ном то ну, из ме шта из ви со ко са крал ног по ља и при ка зу је као не ка кав пе-
дант ни за пи сни чар и бе ле жник људ ских ду го ва, те и пе снич ко ства ра ње 
гу би оре ол уз ви ше них вред но сти и од ре ђу је се као на чин вра ћа ња и ис пла те 
ду го ва ња Оцу“ (каровић 2017: 281). 

Ка да је реч о пе сма ма у ко ји ма је при су тан мо тив смр ти при ме ћу је се 
по нов но ин си сти ра ње на ње ном не ми ло срд ном ка рак те ру. Смрт се пред ста-
вља као она ко ја „кра дом ко ра ча“, те ко ја не ви не жи во те од во ди у свој дом 
(Ма ти, 1911). Осе ћа ње уса мље но сти и гу би так жи вот ног сми сла и ов де су 
уско по ве за ни са смр ћу нај бли жих чла но ва по ро ди це. Же ља за уми ра њем 
(у овој пе сми ра ди ко нач ног сје ди ња ва ња са соп стве ном пре ми ну лом де цом) 
ни је не по зна та Шан ти ће вој по е ти ци, али је сте ди рект но обра ћа ње смр ти и 
ње но при зи ва ње. 

Иа ко се упо ре до с пе си ми стич ким то но ви ма за па жа и про кла мо ва ње 
по е ти ке ви та ли зма, ве дри не, ра до сти, про ле ћа (Хар фи), она не ће на ћи ди-
рект ног од је ка у Шан ти ће вој по е зи ји пу бли ко ва ној не по сред но на кон ове 
по е тич ке пе сме (исти на 1911. го ди не хер це го вач ки пе сник об ја вљу је је дан 
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број пе сма ма љу бав не те ма ти ке – Под вр ба ма, Пред ка пи џи ком, Ме те ор – за 
ко је би се, до не кле, мо жда мо гли ве за ти на ве де ни по е тич ки прин ци пи). 

То ком 1912. го ди не Алек са Шан тић не што ин тен зив ни је пу бли ку је 
пе сме ро до љу би вог и на ци о нал ног ка рак те ра: ин си сти ра се на бор би за 
иде ју на ци о нал не сло бо де чак и на кон смр ти (ду ша пе снич ког су бјек та не-
ће се од ма ра ти ме ђу зве зда ма не го ће оста ти и че ка ти на „злат но ју тро“ 
отаџ би не, Про ла зе да ни), за ла же се за ује ди ње ње Ср ба (Ор луј, клик ћи, ор ле 
бе ли!), про кла му је се од би ја ње да се по клек не пред не да ћа ма (Сто ја ну Но
ва ко ви ћу), а за па жа се и укљу чи ва ње ју на ка из фол клор не тра ди ци је (Ки ри
џи је) по себ но са ци љем ис ти ца ња не ми нов но сти бу ђе ња на от пор (Охрид ско 
ро бље). Ово Шан ти ће во на ци о нал но и ро до љу би во пе сни штво уско је по-
ве за но са по е ти ком ве ре и ак ти ви зма: ак цен ту је се бра ни тељ ска функ ци ја 
по е зи је, а као ње но основ но ис хо ди ште се пре по зна ју не да ће (Бард). С тим 
у ве зи је и ви ђе ње фол клор не по е зи је као оне ко ја чу ва исто ри ју јед ног на-
ро да, ко ја пру жа дух на дах ну ћа и по зи ва на ак ци ју (Ви шњи ће ве пје сме). Уз 
то, Шан тић за др жа ва иро ни чан и кри тич ки од нос пре ма вла сти тој дру штве ној 
ствар но сти: кри ти ку је на ци о нал ни за нос из ре чен у пи јан ству (Мар се ље зе). 

У ана ли зу овог кор пу са тре ба укљу чи ти и три пе сме ста роср би јан ске 
те ма ти ке (При зре не ста ри, Ко сов ка, Пје сма с Вар да ра), пр ви пут об ја вље-
не 1912. го ди не, а ко је ће се го ди ну да на ка сни је на ћи у збир ци На ста рим 
ог њи шти ма. Све до ове го ди не код Шан ти ћа се не на и ла зи на зна чај ни је 
при су ство ко сов ских то по са, те ма, ју на ка ни ти на ин тен зив ни је за ни ма ње 
за срп ску сред ње ве ков ну ба шти ну, од но сно за тра ди ци ју Ста ре Ср би је (ре-
дак из у зе так, ре ци мо, пред ста вља пе сма Охрид ска ви ла, 1905). У ње го вом 
фо ку су пре вас ход но се на ла зио хер це го вач ко-бо сан ски, цр но гор ски и при-
мор ски ло ка ли тет, то по си, исто ри ја, кул ту ра. Све три на ве де не пе сме у 
пот пу но сти се укла па ју у Шан ти ће ву по е ти ку ак ти ви зма, об ја ве кра ја роп-
ства и до ла ска сло бо де (ве за на с мо ти вом зо ре) и про же те су мо ти ви ма 
хри шћан ске и фол клор не тра ди ци је (мо тив вас кр сну ћа, ја вља ње ор ла кр ста-
ша, по бе да као по сле ди ца Бож јег де ло ва ња…). За ни мљи во је да Шан тић у 
њи ма не ин си сти ра то ли ко на са мом чи ну по бе де, тач ни је на по ко ра ва њу 
про тив ни ка, ко ли ко на по врат ку на сво је (ло ка ли тет, ба шти ну, кул ту ру), 
при че му ва жну уло гу има на гла ша ва ње вра ћа ња до сто јан ства (гор до сти), 
а у по след њој од три на ве де не пе сме и ис ти ца ње пле ме ни то сти срп ског 
бор ца (уз ин си сти ра ње на по врат ку ста рим до мо ви ма ка ко би се уоп ште 
мо гли опо ја ти пре ци). 

Уз ак ти ви стич ке и ро до љу би ве те ме за па жа се и од ре ђен број пе са ма 
у ко ји ма се пре по зна ју мо ти ви пу но ће жи во та и сре ће, да кле, ко је, та ко ђе, 
ка рак те ри ше од су ство там них то но ва. У овим пе сма ма пре те же се о ска ат мо-
сфе ра, мо ти ви при ро де, биљ ног и жи во тињ ског све та (По кој) или се пак оне 
ве зу ју с мо ти вом род не гру де (Ср це), од но сно са те мом соп стве не со бе (Мо ја 
со ба). 

За ни мљи во је да се ка те го ри ја бо ли у овом пе ри о ду са гле да ва не што 
дру га чи је не го до та да и у скла ду са афир ма тив ним ста вом: она је уро ђе но 

517



свој ство ка рак те ра пе снич ког су бјек та ко је омо гу ћу је не са мо ин спи ра ци ју 
не го и ис пра ван жи вот.

Ка да је реч о пе сма ма там ни јих то но ва на и ла зи се на све га две (Ти, 
Угља ри); у пр вој се су сре ће иден ти фи ка ци ја пе снич ког су бјект с про сто ром 
на пу ште не ку ће, а у дру гој се ја вља за пи та ност над фи гу ром за спа лог Бо га 
(Угља ри12). 

Го ди не 1912. Алек са Шан тић у Са вре ме ни ку об ја вљу је и ци клус пе са-
ма Је се ње ру же ко ји се укла па у та да пре о вла ђу ју ћи пе сни ков по е тич ки 
обра зац (од су ство там них то но ва). Бол и пат ња кон стру и шу се као на че ла 
ко ја омо гу ћа ва ју ис тра ја ва ње пе снич ког су бјек та упр кос све му (Же тва), 
чак и ка да по сто ји свест да је па ће ни штво ње го ва суд би на (Пут ник). Бол се 
уоб ли ча ва и у основ ни по кре тач ки прин цип ка ко лир ског су бјек та (Пут ник) 
та ко и Хри ста (Ми тос). Пат ња се у овом пе ри о ду до во ди у ве зу и с ерот ским 
мо ти ви ма (за ни мљи во је да је пе сма Не мир ис пе ва на из пер спек ти ве жен-
ског лир ског су бјек та). С тим у ве зи мо тив про ле ћа по сма тра се крај ње 
тра ди ци о нал но као до ба зре ња, пу но ће сна ге, на бо ја, док је сен но си не га-
тив ну ко но та ци ју (гу бље ње сна ге, про ла зност, од у ми ра ње). По ред ова два 
го ди шња до бра Шан тић у пе сми Же тва опе ва и мо тив зре лог ле та (на ја вљу-
је по че так кра ја, од у ми ра ња, не ста ја ња). Ве ро ват но је ова ква опо зит на по-
ста вље ност фе но ме на про ле ћа и је се ни узро ко ва ла да Во ји слав Ђу рић при-
дру жи ци клу су Је се ње ру же (у „Са вре ме ни ку“ чи не га са мо че ти ри пе сме) 
и пе сме Не мир, Не ре тва и Зве зде (уз Мој отац и При ја те љу). Од по бро ја них 
пе са ма по себ но се ин те ре сант не чи не две у ко ји ма је ис так нут мо тив ре ке. 
Док је у пе сми „Не ре тва“ дат до жи вљај ре ке то ком да на (ис пу њен деч јом 
гра јом, сун че вом игром, не ми ром реч ног то ка), при че му се она уоб ли ча ва 
у основ но ви та ли стич ко на че ло, у пе сми Зве зде уво ди се ноћ ни до жи вљај 
ре ке, па се са да она пред ста вља не са мо као оно што пру жа мир и уто чи ште 
лир ском су бјек ту не го и као оно из че га цр пи сна гу, што га кре пи. 

Го ди не 1913. Шан тић пу бли ку је пр во из да ње На ста рим ог њи шти ма, 
збир ку ро до љу би ве и на ци о нал не са др жи не, ко ја је по мно го че му ко хе рент-
на по е тич ком мо де лу из 1912. го ди не. У окви ру збир ке кон стру и ше се лик 
осло бо ђе не Ср би је, с ко јим је у уској ве зи мо тив зо ре (Про лог, При зре не 
ста ри, Ко сов ка…): „Зо ра је, да кле, сим бол Шан ти ће вог ро до љу бља и на де 
у бу дућ ност за Ср бе, као осло бо ђе ње од роп ства, али и за брат ско ује ди ње ње 
Ју жних Сло ве на“ (Ла за ре вић Ди Ђа ко мо 2017: 433). У од но су на пре ђа шње 
пе сме у ко ји ма се углав ном по зи ва ло на бој или оча ја ва ло над по зи ци јом 
отаџ би не док се Бож јем ли ку при пи си ва ло са ве зни штво са не при ја те љом, 
са да се у нај ве ћој ме ри сла ве по бу на, зо ра и сло бо да, а ре кон стру и ше се и 
по вра так Бож јег ли ка ме ђу срп ски на род (Ко сов ка…). Зна чај ну уло гу има сим-
бо ли ка све тло сти (чак би се мо гло го во ри ти о при су ству из ве сне по е ти ке 
све тло сти), као и аку стич ки мо мен ти (огла ша ва ње тру ба, зво на, по кли ча, со-
ко ље ња, пе са ма, то по ва…) и ак ти ви стич ко де ло ва ње (ју риш, по бу на, осве та…). 

12 Ви ше о овој пе сми ви ди ненин 2006.
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У збир ци из 1913. го ди не срп ска исто ри ја и кул тур на исто ри ја чи не 
ва жан сег мент на ци о нал ног иден ти те та и уте ме ље ња, при че му ни су рет ке 
ре ми ни сцен ци је на ју на ке и мо ти ве из на род не тра ди ци је и пе сни штва (Про
лог, Мом чи ло, Пра зник, Ју тро на Ко со ву, Гој ко ви ца, По вра так, Мар ко…), 
као и на вер ске спо ме ни ке (Гра ча ни ца, Де ча ни). Шан тић по себ но ин си сти ра 
на ло ка ли те ту (област Ста ре Ср би је13), тач ни је па жљи во би ра она под руч-
ја, гра до ве, уоп ште то по ни ме, ко ји су у срп ском на ци о нал ном пам ће њу кон-
стру и са ни као они ко ји су има ли ва жну уло гу у срп ској исто ри ји. Та ко се 
ре ци мо, Лов ћен ви ди као сим бол бор бе и от по ра ко ји је срп ском на ро ду 
од у век пру жао ве ру у сло бо ду. Уз то, пе ри од сред ње га ве ка је нај че шће тач ка 
вре мен ског ослон ца у про шло сти (сим бол си ле, мо ћи, сло бод не ца ре ви не), 
а са вре ме ни тре ну так срп ско-ал бан ске бор бе по ла зна ин спи ра ци ја (уплив 
оно вре ме них де ша ва ња на ро чи то је уоч љив у пе сми При зре не ста ри…). 

У окви ру пе снич ке књи ге На ста рим ог њи шти ма Шан тић пу бли ку је 
не ко ли ко пе са ма ро до љу би ве те ма ти ке у ко ји ма се ка те го ри ја смр ти на ди-
ла зи стра да њем за рад ви ших ци ље ва – сло бо де отаџ би не (Уз вр хо ве, Пред 
Би то љем, Ба ла да). У овим пе сма ма сли ка ју на ка об ли ку је се не што дру га-
чи је не го у прет ход но ана ли зи ра ним пе сма ма из ове збир ке (где су при ка-
за ни из ван кон тек ста пат њи, му ка и смр ти); у Уз вр хо ве опи су је се стра да ње 
бо ра ца ко ји у по ги би ји за отаџ би ну ви де сми сао жи во та иа ко „сву да та ма 
смр ти блу ди“ и из њи хо вих гру ди „крв кљу ча и ли је“; у Пред Би то љем 
рат ни ци се у те шким му ка ма бо ре за сло бо ду отаџ би не (њи хо ва во ља и 
упор ност пра ће на је ау ди тив ни еле мен ти ма – ри ка ње то по ва, зво ње ње пе-
сме…14); у Ба ла ди да је се сли ка по ги ну лог ју на ка, ко ји у ди ја ло гу с мај ком 
ука зу је не са мо на вред ност по ги би је за сло бо ду отаџ би не не го и на во љу 
да опет и из но ва за њу стра да. 

Сво је вр сни по е тич ки из у зе так из збир ке пред ста вља пе сма По вра так 
у ко јој се опи су је мај чин бол на кон сум ње да јој је син по ги нуо у бор би15 и из 
ко је на кра ју пе сме из о ста је ат мос фе ра три јум фа сло бо де да би се на гла си ло 

13 Ин тер пре та ци ја пој ма Ста ре Ср би је ме ња ла се кроз исто ри ју, а Алек са Шан тић је 
нај ве ро ват ни је ову област по сма трао не што ши ре не го исто ри ча ри, што је, ре кло би се, 
би ла по сле ди ца бор би ко је је срп ска вој ска во ди ла са ал бан ском пре вас ход но 1912. го ди не. 

14 У на ве де ној пе сми Шан тић се слу жи зву ком у функ ци ји про из во ђе ња драм ског 
на бо ја пе снич ке сли ке: та ко се у пр вој стро фи уз сли ку сил них бо ра ца њи хо ва пе сма од ре-
ђу је као она ко ја „са ри је ке зво ни ко од сре бра“, да би се по том, на кра ју дру ге стро фе, 
на кон сли ке њи хо вог стра да ња и зло слут них цр них вра на рат нич ка пе сма огла си ла као 
„то пла мо ли тва“ ко ја „још дрх ти“. Ко нач но, у тре ћој, по след њој стро фи – упо ре до са сли ком 
кр ви ко ја „кљу ча и ши ба из ко ња и љу ди“ и бор ца ко ји „кли че, па да…“ док са су за ма ра до-
сни ца ма на слу ћу је ско ро осло бо ђе ње – огла ша ва се иста пе сма, са мо што њен из вор ви ше 
ни је чо век не го она са да „с ри је ке зво ни“ чи ме се ука зу је на из о ста нак чо ве ка, тач ни је 
људ ског гла са на кра ју пе сме, од но сно до ла зи до про жи ма ња сли ка стра да ња и осло бо ђе ња.

15 По то ња вер зи ја на гла си ће мај чи ну про ме ну до жи вља ја про сто ра и љу ди на кон 
сум ње да јој је син по ги нуо („Она са мо зу ри у го ми лу пу сту, / И ро ђе но се ло по ста де јој 
ту ђе – / Не по зна је ви ше ни ко га“[…]). 
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осе ћа ње гу бит ка. Ако пред ста вља из у зе так у збир ци, ова пе сма (упра во 
због при су ства там них то но ва и те ме гу бит ка у пе сма ма ро до љу би ве и на-
ци о нал не те ма ти ке) ком пле мен тар на је са још не ким пу бли ко ва ним 1913. 
го ди не. Та кве су, ре ци мо, На мр твој стра жи16 (сли ка од мра за пре ми ну лог 
ју на ка на стра жи), По нор (сли ка бра то у би лач ке бор бе), Зга ри ште (сли ка 
по па ље ног се ла и у ње му стра да лих рат ни ка), Отац (сли ка нео ра них њи ва 
због од сут них си но ва), Же те о ци (сли ка же те о ца ко ји си ла зе с не ба). (Пе сме 
Отац и Же те о ци ко ре спон ди ра ју и на са др жин ском пла ну, тач ни је као да 
се на сла ња ју јед на на дру гу: док у пр вој пе сми отац гле да хо ће ли му си но-
ви до ћи „са да ле ких ме ђа“ да ору њи ве, у дру гој мр тви же те о ци си ла зе са 
не ба „с ко са ма на вра ту“.17) У по след ње две пе сме о при су ству ра та мо же се 
са мо им пли цит но го во ри ти, баш као и у пе сми Пе ћи на у ко јој се на и ла зи 
на сли ку смр ти као на до ла зе ћег и пре те ћег дру гог (по се же се за пер со ни фи-
ка ци јом), усме ре ног про тив не ви них и не моћ них. 

У пе сма ма ко је ни су об ја вље не у окви ру збир ке (а штам па не су 1913. 
го ди не) опа жа се и већ по ме ну та те ма смр ти као стра да ња за рад ви шег ци ља. 
Реч је о по е тич кој пе сми По клич у ко јој се „од Го ле ша до Ја дра на“ по зи ва ју 
на ро ди да се збра ти ме у бор би за осло бо ђе ње отаџ би не, и пе сми На оба ли 
Дра ча у ко јој се ис ти че чин све сног (са мо)жр тво ва ња за рад сло бо де.

У ана ли зу кор пу са пе са ма из 1913. го ди не тре ба сва ка ко укљу чи ти и 
че ти ри пе сме ко је је Алек са Шан тић по слао уред ни ку Са вре ме ни ка у ра ну 
је сен те го ди не, од ко јих је јед на пу бли ко ва на го ди ну да на ка сни је (При зрен
ска ноћ), две тек 1918. го ди не (Ва тра, Тр пањ ска ноћ18), док је пе сма За што 
оста ла у ру ко пи су19.

Иа ко на слов При зрен ска ноћ упу ћу је на те мат ску при пад ност ци клу су 
пе са ма са мо ти ви ма из Ста ре Ср би је, са ма пе сма се раз ли ку је од оста лих 
ро до љу би вих и на ци о нал них пе са ма ко је су пу бли ко ва не то ком 1912. и 1913. 
го ди не због пре пле та ро до љу би ве и ерот ске са др жи не. Но ако пре плет ових 
мо ти ва је сте био не ти пи чан за Шан ти ћев по е тич ки мо дел из ово га пе ри о да, 

16 Шан ти ће во пи смо Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу из 1913. го ди не све до чи о пр во бит ном 
са др жа ју збир ке На ста рим ог њи шти ма у ко ји је би ла увр ште на и ова пе сма и још не ке 
дру ге ко је су очи глед но ка сни је из о ста вље не (Ста ри уста ша, На оба ли Дра ча).

17 У по след ње вре ме ана ли зу пе сме Же те о ци по ну ди ло је не ко ли ко ње них чи та ла ца. 
Ипак, чи ни ми се да се овај со нет мо же чи та ти и у дру га чи јем кљу чу: пр ви ка трен уво ди 
ат мос фе ру не по жње тог зре лог јеч ма, не у бра них зре лих пло до ва (во ће се опи су је као слат-
ко и „ко крв“ – што је тра ди циј ски на чин до ча ра ва ња ње го ве зре ло сти), па се па у чи на 
уоб ли ча ва у сим бол оно га што је не так ну то, оста вље но, на пу ште но. Дру ги ка трен сли ком 
за пу ште ног и за бо ра вље ног гро бља (об ра слог у ма хо ви ну) упот пу њу је ат мос фе ру из увод-
не стро фе, ко ја се за тим пре но си и у пр ви тер цет сли ком кр сто ва ко ји ши ре ру ке да не ко га 
за гр ле (по сту пак пер со ни фи ка ци је гро бљан ских кр сто ва), чи ме се до дат но на гла ша ва људ-
ска од сут ност, да би се у за вр шном тер це ту оства ри ла сли ка си ла ска мр твих же те о ца у 
се ло уз „удар коб не уре“.

18 Пе сма је ка сни је штам па на под на сло вом Ноћ у Трп њу. Ов де пру же на ана ли за за-
сно ва на је на пе сни ко вом ау то гра фу из 1913. го ди не. 

19 Ру ко пис се чу ва у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу.



опи си ва ње ерот ско га на бо ја де вој ке ни је. Шта ви ше, 1912. го ди не срп ски 
пе сник об ја вљу је пе сму Не мир ко ја као да је вер зи ја пе сме При зрен ска ноћ. 
У пи та њу је исти мо тив де во јач ког ноћ ног ерот ског не ми ра и же ље да се 
по да му шкар цу с том раз ли ком што у ста ри јој пе сми де вој ка за ми шља во-
ље ног мла ди ћа, док у мла ђој гле да вој ни ка. 

Пре плет ро до љу би вих и ерот ских мо ти ва опа жа се и у пе сми Ва тра 
(та ко ђе се мо же ве за ти за Шан ти ће ву по е ти ку из 1912. и 1913. го ди не по 
уло зи све тло сти у фор ми ра њу по ет ске сли ке, ди на мич ним аку стич ким еле-
мен ти ма и ак ти ви стич ком де ло ва њу – што све из о ста је из пе сме При зрен ска 
ноћ). Раз ли ка је пер спек ти ва оно га ко се на ла зи у ерот ском за но су (у Ва три 
мла дић из га ра за де вој ком). С дру ге стра не, иа ко на из глед раз ли чи то по ет-
ски об ли ко ва не и те мат ски уо кви ре не, При зрен ска ноћ и Ва тра има ју од-
ре ђе них ком по зи ци о них слич но сти. Нај пре, у увод ној стро фи до ча ра ва се 
сли ка ре ал ног про сто ра, с тим што се у пр вој пе сми као ње го во глав но 
обе леж је ис ти че мир но ћа, док се у дру гој пе сми ак цен ту је ак тив ност (про-
стор је у пла ме ну). По ред то га, у обе пе сме уну тра шње ста ње лир ског ју-
на ка пред ста вља се у од но су на сли ку да тог про сто ра. У пе сми При зрен ска 
ноћ то се чи ни по ступ ком кон тра ста (не мир и че жња де вој ке док гле да ко-
ња ни ка су прот ста вље ни су усну лом При зре ну), а у пе сми Ва тра по ступ ком 
про јек ци је (за љу бље ни мо мак пре по зна је ру ше ње и ужа ре ност гра да као 
огањ сво је ду ше за дра гом). 

Са свим дру га чи је ат мос фе ре су пе сме Тр пањ ска ноћ и За што?, те се 
за њих мо же ре ћи да при па да ју оној ску пи ни ко ја се нај че шће опи су је као 
„там ни Шан тић“. Шан тић је 1913. го ди не – упо ре до с пе сма ма ин спи ри са ним 
Ста ром Ср би јом и фол клор ном књи жев но шћу – ис пе вао не ко ли ко пе са ма 
у чи јој по за ди ни се осе ћа ат мос фе ра рат них зби ва ња, стра да ња, гу бит ка. 
Упра во не ке од пе са ма из ове ску пи не уно се про ме ну у Шан ти ћев по е тич ки 
си стем: ука зу ју на „де мо ни ју зла“ и на смрт ко ја ода свуд пре ти не ви ном 
чо ве ку.

Опа сно сти и прет ње ко је вре ба ју чо ве ка, на го ве шта ји мрач ног на ла зе 
се и у осно ви со не та Тр пањ ска ноћ: сли ка ма спи ла у об ли ку утва ра из пр ве 
стро фе и глад ног ча га ља ко ји ви че из по след ње стро фе Шан тић уно си ат мо-
сфе ру је зе оства ру ју ћи на тај на чин јед ну вр сту кру жне ком по зи ци је. Уз то, 
Шан тић, као вр сни по зна ва лац со не та, у пот пу но сти је ис по што вао ње го ву 
те мат ску стра ну. Оту да су сли ке со нет ног ок те та не дра ма тич не и обра зо ва не 
на прин ци пу те за – ан ти те за (ти ши на и мир но ћа пеј за жа пр вог ка тре на на-
су прот бар ци ко ја пло ви и три људ ске си лу е те дру гог ка тре на), док со нет ни 
се стет уно си ат мос фе ру дра ма ти ке (нај пре се у пр вом тер це ту ва тром и 
све тло шћу рас плам те ле зу бље раз би ја мир но ћа ноћ ног пеј за жа и от кри ва 
јед на од си лу е та: уоб ли ча ва се у лик де вој ке ко јој ве тар мр си ко су; дру ги 
тер цет вра ћа – али са мо на из глед – ти ши ну и мир но ћу ноћ ног пеј за жа и то 
по ступ ком ва ри ра ња из ве сних сти хо ва из пр ве стро фе; пе сник на овом ме сту 
све сно из бе га ва по сту пак по на вља ња због ин тен ци је да ство ри ат мос фе ру 
са мо при вид но слич ну оној ко ја по сто ји у увод ној стро фи: зло коб ни на го-
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ве шта ји су са да кон кре ти зо ва ни, огла ше ни кроз ви ку ча га ља). Ако су за јед-
нич ке од ли ке пр ве и по след ње стро фе мир но ћа и зло слут на ат мос фе ра, 
он да је ка те го ри ја ти ши не она ко ја их кон тра сти ра. Звук се та ко исто вре-
ме но уоб ли ча ва и у оно што по ве зу је стро фе на окви ру пе сме и у оно што 
их раз два ја. 

Упра во ка те го ри ја зву ка ко ја се опо ни ра ми ру и ти ши ни, и уоб ли ча ва 
у не га тив ни прин цип, у оно што је у уској ве зи са смр ћу или не чим пре те-
ћим је сте оно што спа ја ову пе сму са со не том За што?. 

У пе сми За што реч је о упи та но сти чо ве ка пред не до ку чи вим тај на ма 
по сто ја ња, жи во та и смр ти. За пи та ност над жи вот ним сми слом ни је ви ше 
узро ко ва на осе ћа њем уса мље но сти (гу бит ком бли ских осо ба и не ма њем 
по ро ди це) не го је од раз по и ма ња кон цеп ци је са мог жи во та. Мо ти ви ма сун ца 
и веч но сти, оли че њи ма жи вот ног прин ци па (при сут ним од нај ра ни је Шан-
ти ће ве по е зи је), у овој пе сми су прот ста вље но је рас па да ње као све оп ште 
вла да ју ће на че ло (ин си сти ра ње на не по сто ја њу дру гог жи во та из у зев ово-
зе маљ ског и на ка те го ри ји рас па да ња на ла зи се и у пе сми У ал бум):

„Ја не знам и ва зда пи там: смис о̓ гди је?
Што ће мо ми ов дје и ова пла не та
Што се вр ти с на ма? За што сун це гри је,
Кад је ов дје све му рас па да ње ме та?

Ве ле да си вјеч на, ми ло сти ва, крот ка,
Вјеч но сти. Па до бро! Кад се та ка ја ви,
Што смрт сво ју цр ну па у чи ну отка
И за што је Све га црв го спо дар пра ви?

За што за драм ду ше, кап сун ца, дах цвјет ка,
Пла ћа мо ти гро зном му ком свог свр шет ка?
И ка да је Ми лост ру бин тво је кру не,

Што ће гру би роп ци? Што би пат ња би ла?
Ре ци, што не мре мо ти хо, к о̓ шум кри ла,
К о̓ звук је дан пла ви са ар фи не стру не?...“

Смрт је у овој Шан ти ће вој пе сми по ста вље на у са мо сре ди ште ег зи стен-
ци јал ног по ља пе снич ког су бјек та. Она се ов де не ве зу је за бо лест ни ти се 
до во ди у ве зу с при род ним чи ном иш че зну ћа (по пут ти хог зву ка), већ је 
оли че ње нај стра шни јих му ка (пред ста вље не та ко ђе пре ко зву ка, са мо не-
при јат ног). Смрт ви ше ни је „тре ну так“, „пре вод ни ца“, „сан“... (на про тив, 
жи вот је са да од ре ђен ка те го ри јом тре нут ка) не го ужас пат ње на кон ко је 
сле ди рас па да ње. Мо ме нат аго ни је уми ра ња већ је по ка зан као део Шан ти-
ће вог по е тич ког кон цеп та (по себ но у пе сма ма по све ће ним бра ту Ја ко ву), 
ме ђу тим, пр ви пут се ка те го ри ја рас па да ња по ка зу је као основ ни прин цип 
функ ци о ни са ња све та. Ко нач на сли ка чо ве ко вог кра ја по сред ством ау ди-
тив них сен за ци ја кон тра сти ра се же ље ној, жу ђе ној сли ци иш че зну ћа. 



Со нет За што?, та ко, из раз је уз не ми ре них пе сни ко вих рас по ло же ња 
услед осе ћа ња по ра за пред ка те го ри ја ма про ла зно сти, смр ти, рас па да ња. 
На де, спа са, ма кар кроз ства ра ла штво и осе ћа ње лич ног оства ре ња (Прет
пра знич ко ве че), не ма. Смрт је по след њи до га ђај чо ве ко ве ег зи стен ци је. 
Пе снич ки су бјект ни је ужа снут не стан ком, тач ни је пре ла ском из би ћа у 
не би ће, не го му ком уми ра ња. Смрт је све де на на по ти ру ћу си лу, на ра за ра ње 
са мог сми сла жи во та. 

Пре ма то ме, у пе ри о ду 1902–1913. го ди не у Шан ти ће вој пе снич кој по-
е ти ци од и гра ле су се зна чај не про ме не, прем да у осно ви ни је реч о ра ди-
кал ном рас ки ду с прет ход ним по е тич ким мо де лом (пре мо гло го во ри ти о 
ње го вом пре мо де ло ва њу). Нај и зра зи ти ја про ме на ти ца ла се Шан ти ће вог 
пре у сме ра ва ња фо ку са са лич ног, ин тим ног (по ро дич не те ме и мо ти ви) на 
сфе ру спо ља шњег, дру штве ног, ко лек тив ног. Овај по сту пак до вео је до иде-
а ли за ци је се ла, се ља ка, рад ни ка, те до све из ра зи ти јег при су ства (хри шћан-
ско)ху ма ни стич ких и ал тру и стич ких мо ме на та. С тим у ве зи је и тен ден-
ци ја при бли жа ва ња јед ном ре а ли стич ком кон цеп ту до жи вља ја све та у ко ји 
су се по сте пе но утки ва ли сим бо ли стич ки по ступ ци и сли ке. Уз то, на ци о-
нал но тло по ста је из но ва ожи вље но упо ри ште и по нов но про на ђе на ин спи-
ра ци ја на ро чи то у по е зи ји 1912. и 1913. го ди не (На ста рим ог њи шти ма) у 
ко јој област Ста ре Ср би је и ка те го ри је зву ка и све тло сти до би ја ју с по е тич ког 
ста но ви шта из у зет но зна чај ну уло гу.

Ка да је реч о те ми смр ти ве ли ки хер це го вач ки пе сник у пе ри о ду на кон 
1904. го ди не пре ла зи пут од до жи вља ја смр ти као ти хог иш че зну ћа, пре ко 
ре а ли стич ког по и ма ња смр ти као аго ни је, на кон че га се ре кон стру и ше сли ка 
смр ти као сна, да би се по том смрт пред ста ви ла као рас па да ње и ко нач ни 
крај. Те ма смр ти по себ но се по ка за ла ин те ре сант но уоб ли че на у пе сми У 
ал бум у ко јој се ука зу је на не по сто ја ње дру гог жи во та из у зев ово зе маљ ског 
што је кон цепт сли чан оном ка кав се на ла зи и у Шан ти ће вој пе сми За што? 
(1913) са чу ва ној у ру ко пи су. 

Да кле, увид у по е зи ју Алек се Шан ти ћа у пе ри о ду 1902–1913. го ди не 
по ка зу је ра зно вр сност ње го вог по е тич ког мо де ла и ука зу је на зна чај не про-
ме не ко је су се од и гра ле у по е тич ком си сте му јед ног од нај зна чај ни јих пе-
сни ка срп ске књи жев но сти на пре ла зу два ве ка. 
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POETIC MODELS AND THE TOPIC OF DEATH IN THE POETRY  
OF ALEKSA ŠANTIĆ 1902-1914

S u m m a r y

The paper analyzes the topic of death in the poems in the period from 1902 until 
1913, or more precisely until the First World War, and it indicates the changes in the 
poetic models in Šantić’s poetry of this period. The aim of the research was to examine 
whether and to what extent there was a re-consideration of the poetic model in relation 
to Šantić’s poetics before 1902, as well as to establish his experience of the meaning of 
life and his relationship with death, i.e. the poet’s experience of the most important ex-
istential issues. It has been shown that from 1902 there were changes in the domain of 
Šantić’s poetics (renewal of the activist spirit, directing to the sphere of external, social, 
collective, the idealization of the village, suppression of family topics and motives, lone-
liness as a positive category, turning from the female to the male principle). Since the 
poem “Good Night” (1904), it is noticeable that the personal and intimate had become 
the sources of poetic imagination, although social criticism did not leave Šantić and it 
was modelled somewhat differently (the process of encouraging the other and calling for 
the struggle is absent, while the image of Serbia as enslaved and poor is constructed). 
Also, it is noticed that the absence of freedom of Serbia and the death of his brother Ja-
kov influenced the Herzegovinian poet to somewhat change the rhetoric towards God 
(he shaped him into the figure of the executioner). Since 1907 it can be observed that the 
spirit of Christianity was separated from the institution of the church and tied to nature 
and man and also that the faith in God and the coming of freedom grew stronger. In this 
period, the Christian-humanistic and altruistic moments that now shaped communication 
with God (“My Prayer”, 1908) were increasingly pronounced and they were primarily 
associated with the categories of peasants and workers. There is a tendency of approaching 
one realistic concept of world experience (the most representative is certainly the poem 
“Into the album”), and hence he tried to find the sense of his own existence in the poem 
“The Pre-Holiday Eve” in the context of the given model of the world (by designing a 
creative act). After this poem, Šantić mainly focused on social issues (the status of the 
village was elevated, it represented everyday life of the so-called little man, worker, the 
authentic values   of life were emphasized). Along with the Christian-humanistic spirit, 
the national territory became a revived stronghold and a re-discovered inspiration, es-
pecially in the poetry from 1912 and 1913 (On old hearths) in which the area of   Old 
Serbia and the categories of sound and light received an extremely important role from 
a poetic point of view.

When it comes to the topic of death, the great Herzegovinian poet in the period 
after 1904 walked the path from the experience of death as a silent extinction, through 
the realistic perception of death as agony, after which the image of death as a dream was 
reconstructed, followed by the presentation of death as decay and final end, which accom-
panied the process of its demonization. The topic of death was particularly interesting 
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in the poem “Into the album”, which points to the absence of life other than the earthly 
one, which is a concept similar to the one found in Šantić’s poem “Why?” (1913) preserved 
in the manuscript form.
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Др Кор не ли је Д. Квас

ПЕ СНИЧ КА СТРУ НА МОМ ЧИ ЛА НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋА

У ра ду се ана ли зи ра пе сма Стру на Мом чи ла На ста си је ви ћа. 
Пе сма Стру на је ак ту а ли за ци ја На ста си је ви ће ве по е ти ке. За раз ли-
ку од Ма лар меа, ко ји је пред ност дао пе снич ком је зи ку, На ста си-
је вић је из јед на чио пе снич ки је зик и пе сни ка. Уки да ње пе снич ке 
ин ди ви ду ал но сти и сва ке ствар но сне ре фе рен це, као и хри шћан ска 
ме та фи зи ка, те ме љи су На ста си је ви ће ве по е ти ке. По е зи ја је мо гу ћа 
са мо као жр тво ва ње све га ма те ри јал ног, у ко рист ду хов ног.

Кључ не ре чи: Мом чи ло На ста си је вић, по е ти ка, пе сма Стру на.

1.увод.Пе сма Стру на при па да ци клу су Маг но ве ња, ко ји се за јед но са 
ци клу си ма Бде ња и Ре чи у ка ме ну убра ја у „нај леп ша по ет ска де ла Мом чи-
ла На ста си је ви ћа и срп ске по е зи је“ (leovac 1983: 45). На стао на кон Пет 
лир ских кру го ва, ци клус Маг но ве ња са ста вљен је од ми са о них пе са ма ко ји ма 
пре о вла да ва хри шћан ска те ма ти ка. На зив ци клу са Маг но ве ња ука зу је на 
тре нут ке „ка да свест пре ста је да бу де лич на, већ по ста је свест би ћа, по ста је 
ствар на ми сао, ка ко ју је На ста си је вић од ре дио у сво јим есе ји ма“ (БуЛаЛић
2013:82). Ци клус са др жи пе сме: Епи таф, По глед, На гра да, По ру ка, Пут, 
Вест, Ту га у ка ме ну, Храм, Ре чи из оса ме, Стру на, Ми сао, Ра до сно опе ло и 
Он. На ста си је ви ћев ци клус пе са ма Маг но ве ња је „ве ли ко и зре ло по ет ско 
де ло. У ње му је епи таф ско и епи граф ско фик си ра но ка зи ва ње у сен ци жи-
во то твор не пе снич ке ми сли и екс пре си је, као, на при мер, у по е ми1 Стру на“ 
(leovac 1983: 40). Ме та фи зич ко-хри шћан ско тка ње пе сме Стру на на чин је 
на ко ји пе снич ки су бјект пе ва о пе сми и пе сни ку – о са мом се би.

По е ти ка Мом чи ла На ста си је ви ћа ак ту а ли зо ва на је у пе сми Стру на. 
Је зич ке и пе снич ке по ступ ке ко је је На ста си је вић „из у мео не на ла зи мо ни 
код ко јег дру гог срп ског пи сца, па их не мо же мо по слич но сти са ме ра ва ти, 
да би смо он да по мо ћу по ре ђе ња да ли ба рем при бли жно ту ма че ње“ (Петковић 
1999: 148). На ста си је вић је „ин ту и тив ни по е ти чар“, или „пе сник-по е ти чар“, 

1 Слав ко Ле о вац твр ди да су ве ћи на пе са ма из ци клу са Маг но ве ња „по е ме, за о кру-
же на пе снич ка де ла, ком по но ва не слич но мо дер ним му зич ким де ли ма, на при мер мо дер ним 
со на та ма“ (leovac1983: 39).



а ње го ва по е ти ка је „бли зу ње го ве по е зи је или је па ра лел на то ко ви ма вла сти-
те по е зи је“ (leovac 1983: 114). Сли чан је Ма лар меу (Mal larmé) у од ба ци ва њу 
сва ке ствар но сне ре фе рен це. За раз ли ку од ве ли ког фран цу ског пе сни ка, 
ко ји је (пе снич ки) је зик ста вио ис пред и пре пе сни ка, На ста си је вић је из јед-
на чио је зик (пе сму) и пе сни ка, ко ји и код ње га гу бе све ствар но сне атри бу те. 
Уки да ње (пе снич ке) ин ди ви ду ал но сти пред у слов је ства ра ла штва и На ста-
си је вић пи ше о то ме у сво јим есе ји ма: „Од суд но по че ти. И плуг учи ни зе мљи 
на си ље. Не ма ро ђе ња ако се ти ме ни је ма у че му умр ло“ (настасијевић 
1991б: 54).

Не го во ри пе сник пе сму ни ти је зик ства ра пе сму без пе сни ка. Смрт пе-
сни ка је ну жна, али не у ко рист је зи ка, већ у ко рист по е зи је, ко ја је са мо на 
тај на чин исти ни та. Смрт пе сни ка не пре тва ра у је зич ку (па и гра ма тич ку) 
функ ци ју, већ га, у бол ном пре о бра жа ју ко ји от ки да од пе сни ка и је зи ка све 
су ви шно, по ра ђа: „По ро ђај ни бол та да је су штин ски што и ра дост ства ра ња“ 
(На ста си је вић 1991б: 51).

На ста си је ви ћев пе сник ко ји је пе сма и пе сма ко ја је сâм пе сник не по-
зна ју ра зи ла же ње озна чи те ља и озна че ног, зна ка и сми сла. Пе сма је мо гу ћа 
у њи хо вом не де љи вом је дин ству и при па да ап со лут ној ствар но сти. Пе сма 
Мом чи ла На ста си је ви ћа дру га чи ја је од на ше, ре ла тив не ствар но сти и је-
зи ка (и по е зи је) те ствар но сти и за то из гле да не про зир на. Ис ку ство ма тер њег 
је зи ка омо гу ћа ва чи та ње На ста си је ви ће ве пе сме ко ја се, је ди ни та ко, от кри ва 
у јед ној усре ди ште ној струк ту ри је зи ка. За ве ли ког срп ског пе сни ка пе сма 
је је ди ни на чин пе сни ко вог по сто ја ња. Она ни је го вор, про из вод, де ло пе сни-
ка, она је пе сник сâм, као што је пе сник сâм пе сма. Опред ме ће ње и оду хо-
вље ње пе сни ка и ње гов пре о бра жај у пе сму оства ру је се те жњом ка из јед-
на ча ва њу пе сни ка и Хри ста.2 Не са ме р љи вост две ег зи стен ци је, људ ске и 
бо жан ске, пре вла да ва се жр тво ва њем људ ског, ка ко би ду хов но би ло мо гу ће 
и оства ри во.

Стру на
1
Му кло то не чуј не ки
у ме ни слу чи.

Пр снув за не ме ла
смр ћу дâ гла са стру на.

2
И ме да или жу чи
ча ша ли ово пу на,
бол ме, –

2 Пе тар Ми ло са вље вић до бро при ме ћу је ка ко је цео ци клус Маг но ве ња пи сан у „зна ку 
но вог пу та ко ји је пе сник на шао. А тај пут се мо же озна чи ти ње го вом ре че ни цом: „Би ти Христ!““ 
(МиЛосављевић 1995: 138).
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до дна ис ка пим,
мрем не из реч јем
у реч.

3
Не ме не, не ме не,
бра та то
у не зна њу мог
му кли је тим
по та ја ова му чи.

4
И знам, и знам,
ср це где ку ца,
од зла та или ту чи,
не мо у ње му рас пи ње се Бог.

Пла ка ло ил’ пе ва ло,
тр но ва за уздар је
пле те му се у по та ји кру на.

5
Му кло то не чуј не ки
у ме ни слу чи

Пр снув за не ме ла
смр ћу дâ гла са стру на.

У пе сми Стру на те ма ти зо ван је бол као суд би на пе сни ка и као део про-
це са пе снич ког са мо о ства ре ња. Пе сма је по де ље на на пет де ло ва (це ли на) и 
сва ка је озна че на арап ским ци фра ма.3 Као што је то уо чио Но ви ца Пет ко вић, 
На ста си је ви ће ва по е зи ја са чи ње на је на на че лу дво чла ног па ра ле ли зма. Оства-
ре ње прин ци па дво чла ног па ра ле ли зма нај ви дљи ви је је у екви ва лент но сти ма 
пр вог и пе тог и дру гог и че твр тог де ла пе сме Стру на.

2.ПрвидвочЛаниПараЛеЛиЗаМ.Нај о чи глед ни ји је па ра ле ли зам пр вог 
и пе тог де ла, ко ји су јед на ки. Пр ви и пе ти део пе сме са сто је се од два ди-
сти ха, укуп но че ти ри сти ха. На по чет ку (Му кло то не чуј не ки/у ме ни слу чи. 
1, 1–2 и 5, 1–2) пе сма се до го ди ла, зби ла (слу чи ла) у4 пе сни ку ко ји то још 
ни је у свој сво јој пу но ћи и за то је не ма, не из ре ци ва, му кла. Пр ви ди стих 
пе ва о не ис ка зи во сти пе сме (ко ја је не чуј, не чуј на је) при сут не у би ћу пе сни-
ка. Дру ги ди стих: Пр снув за не ме ла/смр ћу дâ гла са стру на. (1, 3–4 и 5, 3–4), 

3 Де ло ве пе сме обе ле жа вам за там ње ним (бол ди ра ним) арап ским бро је ви ма, а сти-
хо ве без бол ди ра ња. Пр во део, по том стих.

4 Под ву као К. Квас.
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пе ва о кра ју људ ског у пе сни ку ка ко би пе снич ко (пе сник ко ји је пе сма) 
би ло мо гу ће. На кра ју (дру ги ди стих, 1, 5, али и крај пе сме Стру на) пе сма 
је мо гу ћа, јер је пе сник из гу био атри бу те те ле сног; пе сник не мо же би ти и 
пе снич ки ин стру мент (стру на ко ја пе ва пе сму) и са ма пе сма. Он мо ра умре ти 
а ин стру мент пу ћи (Пр снув за не ме ла), ка ко би пе сник био пе сма, а не ору ђе. 
Тек ка да се то де си мо гу ћа је по е зи ја ко ја је је ди на, ап со лут на ствар ност:

„Тек ода тле све је сте и све је мо је, јер ни ја ви ше ни сам свој. И тек 
ода тле, про пе ва ти, а то се ду бље мо же ћу та њем не го гла сом, је ди ни је 
од зив на све при зи ве. И ја сни је но икад осе тим, са мо сам смер на стру на: 
за тре пе рим под не ким моћ ним гу да лом“ (На ста си је вић 1991б: 51).

Пе сник је пе сма ако ви ше ни је свој, ако и са мо ако је смер на стру на, 
ко ја не пе ва већ ћу ти. Ћу та ње је нај ве ћа пе снич ка жр тва, рас кид са те ле сним, 
са гре шним. Тре пе ре ње стру не ко ја ви ше ни је ин стру мент, јер ни је ма те-
ри јал на (већ смер на), јед на ко је ду хов ној, ап со лут ној ствар но сти. Она је 
оства ри ва је ди но ми ло шћу бо жи јом, ка да пе сник ко ји је пе сма тре пе ри под 
не ким моћ ним гу да лом.

Пе сма је не чуј на све док се ка зу је, све док је и нај ма ње раз ли чи та од 
пе сни ка. Жр тво ва ње те ле сног и ма те ри јал ног, по угле ду на Хри сто ву жр тву, 
омо гу ћа ва уки да ње раз ма ка из ме ђу пе сни ка и ње го ве пе сме и то је је ди ни 
на чин по сто ја ња пе сни ка ко ји је пе сма. Пе сник се мо ра осло бо ди ти све га 
су ви шног, не ду хов ног, све га што спу та ва ства ра ње ко је је от кри ва ње и ис по-
ља ва ње Би ћа. Пе сник ко ји је са мо све стан и зна да га је ди но чи ста ду хов ност 
осло ба ђа из ја вљу је: „нео бич но по ра стем у мо ћи ако ми се ма њи де ло круг 
од ре ди не го што за слу жу јем. Осе тим се пре те као. А од пре те ка тек на ста не 
истин ска де лат ност“ (настасијевић 1991б: 52).

3.другидвочЛаниПараЛеЛиЗаМ.Дво чла ни па ра ле ли зам оства рен је и 
из ме ђу дру гог и че твр тог де ла (2–4). Ње го ва те ма је Хри сто во рас пе ће и 
мо гућ ност оства ре ња пе сни ка. За раз ли ку од пр вог дво чла ног па ра ле ли зма 
(1–6) у ко ме чла но ви има ју исти број сти хо ва (по че ти ри), дру ги део пе сме 
има шест, а че твр ти се дам сти хо ва. И још, за раз ли ку од пр вог па ра ле ли зма 
где су сти хо ви јед на ки, у дру гом се сти хо ви раз ли ку ју. Раз ли ка у бро ју сти-
хо ва (шест у дру гом, се дам у че твр том де лу Стру не) по сле ди ца је упо тре бе 
цр те (–) на кра ју тре ћег сти ха дру гог де ла: бол ме, – (2, 3). Цр та је знак па-
у зе у сти ху; упо тре бље на у овој На ста си је ви ће вој пе сми на овом ме сту 
озна ча ва не са мо па у зу, већ и ћу та ње. У звуч ном тра ја њу она је јед на ка тра-
ја њу че твр тог сти ха че твр тог (па ра лел ног) де ла пе сме: не мо у ње му рас пи
ње се Бог. (4, 4), ко ји озна ча ва ћу та ње у (нај ве ћем мо гу ћем) стра да њу. За то 
цр ту (–) мо же мо озна чи ти и на сле де ћи на чин: 2, 34.5 Цр та (ћу та ње) из дру гог 

5 Број че ти ри озна ча ва не ви дљи ви стих дру гог де ла, сми са о но си но ни ман че твр том 
сти ху че твр тог де ла не мо у ње му рас пи ње се Бог. (4, 4).



де ла и че твр ти стих че твр тог де ла (ћу та ње у жр тви и жр тва ко ја је мо гу ћа 
је ди но као ћу та ње) гра де сре ди ште дру гог дво чла ног па ра ле ли зма (2–4) 
пе сме Стру на. Дру ги дво чла ни па ра ле ли зам, са пре ме шта њем цр те (–) са 
кра ја тре ћег у но ви че твр ти стих дру гог де ла (ко ји та ко до би ја се дам сти хо ва 
као и ње гов пар њак), мо гу ће је пред ста ви ти на сле де ћи на чин:

2 4
И ме да или жу чи  И знам, и знам,
ча ша ли ово пу на,  ср це где ку ца,
бол ме,  од зла та или ту чи,
–  не мо у ње му рас пи ње се Бог.
до дна ис ка пим,  Пла ка ло ил’ пе ва ло,
мрем не из реч јем  тр но ва за уздар је
у реч.  пле те му се у по та ји кру на.

Па ра ле ли зам дру гог (2) и че твр тог де ла (4) оства рен је по ве зи ва њем 
еле ме на та на по ред ног од но са, ус по ста вље ног два пу та упо тре бље ним ве зни-
ком или: у пр вом сти ху дру гог де ла пе сме (И ме да или жу чи 2, 1) и у че твр-
том сти ху че твр тог де ла пе сме (Пла ка ло ил’ пе ва ло, 4, 4). По ло жа ји ве зни ка 
или (скра ће ни об лик ил’) про стор но се не по кла па ју, јер се на ла зе у пр вом 
и че твр том сти ху. Ро та ци јом два па ра лел на де ла че твр тог де ла пе сме око 
њи хо вог сре ди шта – рас пе ћа (не мо у ње му рас пи ње се Бог.) – до би ја се од-
го ва ра ју ћа си но ним на екви ва лент ност сти хо ва це ли не 2–4:

2  4
И ме да или жу чи  Пла ка ло ил’ пе ва ло 
ча ша ли ово пу на,  тр но ва за уздар је 
бол ме,  пле те му се у по та ји кру на.
–  не мо у ње му рас пи ње се Бог.
до дна ис ка пим,  И знам, и знам,
мрем не из реч јем  ср це где ку ца,
у реч.  од зла та или ту чи

Ве зник или по ве зу је еле мен те дру гог дво чла ног па ра ле ли зма (2–4) 
ко ји ма се из но се на из глед ал тер на тив не си ту а ци је: пе сник ће, ства ра ју ћи 
пе сму, по пи ти или пу ну ча шу ме да или пу ну ча шу жу чи (И ме да или жу чи/
ча ша ли ова пу на,/бо л ме, – 2, 1–3), или пе ва ти или пла ка ти, али ће ре зул тат 
би ти исти – бол. Да је у пи та њу то бо жња, а не ствар на ал тер на тив на си ту-
а ци ја, по твр ђу је нам и од го ва ра ју ћи ин тер текст са чи њен од Ње го ше вих 
сти хо ва из Гор ског ви јен ца:

„Ча шу ме да јошт ни ко не по пи
што је ча шом жу чи не за гр чи;
ча ша жу чи иште ча шу ме да,
сми је ша не нај лак ше се пи ју.“ (његош 2008: 18)
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Код На ста си је ви ћа, мед и жуч иду за јед но (сми је ша но, као што пе ва 
Ње гош), јер до ла зе од љу ди и је ди но се (са мо)жр тво ва њем, ко ја је увек бол на, 
пе сник мо же осло бо ди ти те ре та ма те ри јал ног. По јав ни об лик ег зи стен ци је 
пе сни ка је не би тан, јер је ег зи стен ци јал на бит оства ри ва је ди но кроз бол. 
О ка квом бо лу се ра ди от кри ва ју сти хо ви дру гог чла на па ра ле ли зма (4): 
тр но ва за уздар је/ пле те му се у по та ји кру на. Дар ко ји пе сник до би ја 
(уздар је) је су тр но ви у кру ни ко ји ма је кру ни сан рас пе ти Христ.6

Пе сник зна (И знам, и знам,) да жр тва мо ра би ти пот пу на (до дна ис
ка пим,) ка ко би пе сма на ста ла. Сти хо ви ср це где ку ца озна ча ва ју сре ди ште, 
ко је је рас пе ће и за то пе сник да би био пе сник мо ра умре ти ка ко би ство рио 
пе сму без го во ре ња (мрем не из реч јем), а то је мо гу ће уки да њем раз ли ке 
из ме ђу пе сни ка и пе сме. Та да на ста је пе сма (реч), јер смр ћу се пе сник пре-
тва ра у реч (у пе сму), од зла та или ту чи. Као и у слу ча ју ал тер на ти ве мед/
жуч и ова је ал тер на ти ва (златo/туч) не по сто је ћа, јер жр тво ва ње све га 
људ ског и ма те ри јал ног по ни шта ва мо гућ ност ме ре ња, оце њи ва ња и да ва ња 
вред но сног су да.

Ства ра ње пе сме упо ре ђе но је са ис пи ја њем пу не ча ше ме да (не чег при-
јат ног) и/или жу чи (не при јат ног) што је за ства ра ла штво су штин ски не бит-
но, јер пе сма не на ста је без бо ла и то оног иза зва ног жр тво ва њем: до дна 
ис ка пим,/мрем не из реч јем/у реч. По след ња два сти ха це ли не 2–4 по на вља ју 
те му уве де ну пр вим, оквир ним, дво чла ним па ра ле ли змом (1–6): смрт све га 
су ви шног, ма те ри јал ног у (чо ве ку) пе сни ку, омо гу ћа ва ра ђа ње пе сме као 
ме та фо ре Хри сто вог вас кр се ња.

4.средиште.Дво стру ко уо кви рен (па ро ви ма 1–5 и 2–4), у сре ди ни пе сме 
и без свог па ра је тре ћи део (3) пе сме. На тај на чин, тре ћи део је и стил ски 
на гла шен и обе ле жен, што се мо же и гра фич ки пред ста ви ти:

У том де лу (3) је не гра ма тич ност пе сме Стру на, ко ја пред ста вља абе-
ра ци ју зна че ња на се ман тич кој и исто вре ме но пут ка сми слу пе сме на ин тер-

6 „И обу ко ше му ске р лет ну ка ба ни цу, и опле тев ши ви је нац од тр ња мет ну ше на њ“ 
(јеванЂељеПоМарку, 15, 17).



тек сту ал ној рав ни чи та ња. Тре ћи део (3) са чи њен је од јед не ре че ни це, ко ја 
је пре по ступ ка је зич ког и стил ског „де си ме три са ња“ (Петковић 1999: 186) 
има ла сле де ћи об лик:

Не му чи ме не, не му чи ме не, већ то мог бра та ко ји је у не зна њу 
тим му кли је ова по та ја му чи.

У На ста си је ви ће вој пе сми до би ја мо сле де ће сти хо ве:

3
Не ме не, не ме не,
бра та то
у не зна њу мог
му кли је тим
по та ја ова му чи.

Гла гол му чи ти у тре ћем ли цу јед ни не пре зен та из о ста вљен је из пр вог 
сти ха (3,1), јер је упо тре бљен и на кра ју стро фе у истом об ли ку. И не са мо то. 
Ра до мир Кон стан ти но вић уо чио је „стра да ње гла го ла“ (1983:50)у На ста-
си је ви ће вом по ет ском из ра зу као не ми нов ну по сле ди цу бол ног из јед на ча-
ва ња пе сни ка и пе сме. Аске ти зам пе сни ка је аске ти зам пе сме у ко јој гла гог 
не ста је ка ко би се ума њи ла и уки ну ла раз ли ка из ме ђу пе сни ка (би ћа) и 
ап со лут не ствар но сти (Би ћа):

„Стра да ње су бјек та, у ег зи стен ци ји, је сте стра да ње гла го ла у је зи ку: 
ра ђа ње ег зи стен ци јал ног иде са мо кроз ово стра да ње ег зи стен ци јал но-
по крет ног, мре њем тог по кре та, ка не из реч ју из ре чи, ка нео д ре ђе но сти 
ко ја об у хва та су бјект и у ко јој се он, ко нач но, и с ону стра ну сва ког 
из ра за за у век рас та че“ (константиновић1983:50). 

Пр ву зна чењ ску не до у ми цу пред ста вља из раз тим му кли је. Лек се ма 
тим (ин стру мен тал јед ни не од за ме ни це тај, то) у при ло шким из ра зи ма као 
што су „тим бо ље“, „тим го ре“, „тим ви ше“, „тим ма ње“ и „тим пре“ има 
зна че ње „уто ли ко“. У Стру ни је пр ви члан са чу ван (тим) док је дру ги члан 
(„бо ље“, „го ре“, „ви ше“, „пре“) за ме њен при ло гом му кли је у зна че њу при-
гу ше но, ћут ке. То не зна чи да се му че ње у сти хо ви ма пе сме Стру на при гу-
шу је (тим му кли је у зна че њу „тим ма ње“), да оно по ста је ућут ка но и на 
кра ју не чуј но у сми слу сма њи ва ња му че ња као сма њи ва ња бо ла. На про тив, 
му че ње (па и бол) се по ве ћа ва, јер су два чла на при ло шког из ра за зна чењ ски 
су прот ста вље на (→←), па уме сто да бол је ња ва, он се у ти ши ни, му ку, по-
ја ча ва. Да је у пи та њу бол са зна је мо из две ва ри јан те На ста си је ви ће ве пе сме 
Стру на у ко ји ма тре ћи део по чи ње сти хом Бол, и про по јем. – (настасијевић 
1991а: 366–367), да би сле де ћи сти хо ви би ли јед на ки ко нач ној вер зи ји. Бол 
иза зва на му че њем на рас пе ћу као по сле ди ца жр тво ва ња све га ма те ри јал ног, 
људ ског, у ци љу из јед на ча ва ња пе сни ка и пе сме као је ди не мо гућ но сти ње-
ног ства ра ња (пе ва ња) већ је ис так ну та у дру гом дво чла ном па ра ле ли зму 
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(2–4). Сми сао сре ди шта пе сме Стру на (3) јед нак је сми са о ном сре ди шту 
дру гог дво чла ног па ра ле ли зма (2–4): хри шћан ски пут рас пе ћа као нај ви ше 
жр тве омо гу ћа ва ус кр сну ће ко је осло ба ђа по е зи ју.

Из пр вог оквир ног дво чла ног па ра ле ли зма (1–5) са зна ли смо да је сва-
ка пе сма не чуј на, нео ства ри ва, све док по сто ји те жња да је не ко ка зу је, све 
док се и у нај ма њој ме ри раз ли ку је од су шти не пе снич ког би ћа. Та су шти-
на не мо же би ти лич ност. Раз ли ка из ме ђу нај ду бљег пе снич ког је сам и 
пе сме не мо же би ти, јер се он да у пе сми (ко ја то ви ше ни је) чу је све што 
пе сник ни је и не би тре бао би ти.

Сле де ћу се ман тич ку не до у ми цу пред ста вља ју сти хо ви тре ћег де ла (3), 
струк ту рал но по ве за ни са лек се ма ма брат и по та ја, ко ји гра де не гра ма-
тич ност пе сме Стру на. Чи та лац је у не до у ми ци ко је пе сни ков брат у не-
зна њу, као и шта је по та ја ко ја га му чи? Не до у ми ца или нео д лу чи вост 
чи та о ца „мо же да по сто ји са мо уну тар тек ста; ме ђу за ви сност из ме ђу два 
тек ста је от кла ња” (riFFaTerre 1980: 637).

Из раз по та ја упо тре бља ва се у об ли ци ма „из по та је“, „по та јом“, „у 
по та ји“, у зна че њу учи ни ти не што, уби ти ко га тај но, кра дом, кри о ми це. У 
пе сми је још јед ном при ме њен по сту пак из о ста вља ња гла го ла, јер је не што 
учи ње но „у по та ји“. Лек сич ка ком пе тент ност нас упу ћу је да је из о ста вљен 
гла гол „уби ти“: „Уби ти не ког у по та ји (кри о ми це)“. Под се ти мо се да је тре-
ћи део пе сме Стру на, пре по ступ ка је зич ког и стил ског де си ме три са ња и 
пре не го што је до био об лик епи граф ског ка зи ва ња, имао сле де ћи об лик: 
Не му чи ме не, не му чи ме не, већ то мог бра та ко ји је у не зна њу тим му
кли је ова по та ја му чи. На кон вра ћа ња из о ста вље ног гла го ла до би ја мо 
сле де ћу, још ста ри ју ре че ни цу: Не му чи ме не, не му чи ме не, већ то мог 
бра та ко ји је у не зна њу тим ви ше му чи уби ство у по та ји.

На ста си је ви ће ва Стру на струк ту ри са на је на на че лу дво чла ног па ра-
ле ли зма. Пр ви дво чла ни па ра ле ли зам гра де пр ви и пе ти део (1–5), дру ги 
дво чла ни па ра ле ли зам чи не дру ги и че твр ти део (2–4). Тре ћи дво чла ни 
па ра ле ли зам гра де тре ћи део пе сме Стру на и њен хри шћан ски ин тер текст, 
би блиј ска при ча о Ка и ну и Аве љу (Стру не 3 – 1 Мој. 4). У Пр вој књи зи 
Мој си је вој, у че твр тој гла ви, опи са но је уби ство бра та, Ка и но во уби ство 
Аве ља. Ка ин је био ра тар а Авељ сто чар; и је дан и дру ги при не ли су жр тву 
Бо гу. Бог при хва та жр тву од јед ног бра та, Аве ља, а од дру го га не: „По сли-
је го во ра ше Ка јин с Аве љем бра том сво јим. Али кад би ја ху у по љу, ско чи 
Ка јин на Аве ља бра та сво је га, и уби га“ (Пр ва књи га Мој си је ва, 4, 8). Ка ин 
уби ја бра та кра дом, у по та ји, у по љу ка да су са ми и ка да их љу ди не мо гу 
ви де ти. Бог све ви ди и све зна и за то пи та Ка и на „гдје ти је брат Авељ? А 
он од го во ри: не знам;7 зар сам ја чу вар бра та сво је га?“ (Пр ва књи га Мој си-
је ва, 4, 9). Ка и но во уби ство бра та у књи зи По ста ња пред ста вља чо ве ко во 
кр ше ње са ве за са Бо гом и пре о крет у исто ри ју зла:

7 Под ву као К. Квас.
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„Ка да пре у зи ма од Бо га ини ци ја ти ву чо век је при хва та као из вор-
но бо жан ску, од но сно упра во она кву ка кву је Бог пред у зи ма и са ве знич-
ки пре но си на чо ве ка. На про тив, чо ве ко во узи ма ње ини ци ја ти ве се по-
ја вљу је као про ти вље ње оној за чет ној са ве зо твор ној ини ци ја ти ви, те 
као од ри ца ње од ње и ње но по ри ца ње. Ти ме чо век са мо вољ но од у зи ма 
Бо гу ини ци ја ти ву у бо го чо ве чан ским од но си ма и по ста вља се при вид-
но на бо жан ско ини ци ја тор ско ме сто, са ко јег је ди но мо же да по тек не 
сва ка ини ци ја ци ја у бо жан ске тај не жи во та“ (ЛоМа 2016: 284).

Би блиј ски ин тер текст че твр те гла ве пр ве књи ге Мој си је ве от кри ва нам 
На ста си је ви ће вог бра та ко ји је у не зна њу. То је Ка ин, ко ји Бо гу од го ва ра да 
„не зна“ где му је брат. У зна њу је онај ко при хва та бо жи ју реч и са мим тим 
је у са ве зу са Бо гом. Ста ро за вет ни бра то у би ца на сил нич ки се над ме ће са 
сво јим бли жњи ма оста ју ћи ван са ве зни штва са Бо гом и са мим тим у не зна-
њу – у мр жњи, без љу ба ви. Пе сник је, да би био и остао пе сник, у са ве зу са 
Бо гом; он је у зна њу и ње го ва жр тва ми ла је Бо гу омо гу ћа ва ју ћи му оства-
ре ње пе сме као ута па ња би ћа у Би ће. За то пе сни ка, за раз ли ку од бра та 
ко ји је са мог се бе гур нуо у та му не зна ња, не му чи ни шта. Он је ра до стан у 
ства ра лач ком спа се њу.

5.Закључак.Пе сник На ста си је ви ће ве Стру не је оба сјан хри шћан ским 
ду хом – „пра во адам ско ко ле но, ко је се опре де љу је за мит ску, рај ску ори-
јен та ци ју ка бо го ли ко сти“ (ЛоМа 2016: 289) – ње го ва жр тва при хва ће на је 
од Бо га. По е зи ја је мо гу ћа са мо као жр тво ва ње све га људ ског, ма те ри јал ног 
и то пе сник Стру не зна. Жр тва Ису са Хри ста от ку пљу је гре хе чо ве чан ства. 
Пе сни ко ва жр тва, ко ја је, под се ти мо се, у нај ве ћој ме ри бол на јер пра ти 
под виг (са мо)жр тво ва ња Си на бо жи јег, осло ба ђа пе сни ка од зâла ма те ри-
јал ног све та, оста вља ју ћи га да бив ству је као чи ста ду хов ност. Осло бо ђен 
од чул не, ма те ри јал не ствар но сти, у је зи ку ли ше ном ре фе рен ци јал но сти, 
он тре пе ри као стру на, јер је стру на ко ја је пе сма. Пе сник је та да пе сма, а 
пе сма пе сник.
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Др Го ра на С. Ра и че вић

СВЕ ТЛОСТ И МА ГЛЕ СА ИС ТО КА:  
ТРИ МЕ ЂУ РАТ НА ПУ ТО ПИ СА ИЗ СО ВЈЕТ СКЕ РУ СИ ЈЕ 

(ВИ НА ВЕР, КР ЛЕ ЖА, ВА СИЋ)*

Ува жа ва ју ћи и по твр ђу ју ћи те зу да је Ок то бар ска ре во лу ци-
ја „че до Ве ли ког ра та“, ау тор ка ука зу је и на мо гућ ност да су књи-
жев ност и умет ност аван гард ног на бо ја пред ста вља ле из вор енер-
ги је за ве ли ки дру штве ни пре врат ко ји је умно го ме обе ле жио 20. 
сто ле ће. На при ме ри ма три пу то пи са из по стре во лу ци о нар не Ру-
си је, од но сно Со вјет ског Са ве за: Ру ских по вор ки (1924) Ста ни сла-
ва Ви на ве ра, Из ле та у Ру си ју (1926) Ми ро сла ва Кр ле же и Ути са
ка из Ру си је (1928) Дра ги ше Ва си ћа у ра ду се пред ста вља ју раз ли-
чи ти ста во ви ју го сло вен ских умет ни ка пре ма Ре во лу ци ји, од ре ђе-
ни лич ним иде о ло шким сен зи би ли те том али и спе ци фич ном по-
ли тич ком си ту а ци јом у ви ше на ци о нал ној бал кан ској Кра ље ви ни. 
Уо че не ам би ва лен ци је ју го сло вен ски ори јен ти са не ин те ли ген ци је 
пре ма ве ли кој сло вен ској мај ци при пи су ју се раз ли чи тим иде о ло-
шким опре де ље њи ма по сле рат них пи са ца, ме ђу ко ји ма је, из ме ђу 
оста лог и на ли ни ји ста ва пре ма со ци јал ним ре во лу ци ја ма, три де-
се тих го ди на 20. ве ка, до шло до оштре по ла ри за ци је.

Кључ не ре чи: Ок то бар ска ре во лу ци ја, пан сла ви зам, ју го сло-
вен ство, аван га р да.

Ок то ба р ску ре во лу ци ју, као до га ђај ко ји је, у свет ским раз ме ра ма, обе-
ле жио це ло 20. сто ле ће, ни су мо гли да пре не брег ну ни ти да заoбиђу ни 
пи сци ни умет ни ци. Овај ути цај ни је упи тан ни ти спо ран. Ме ђу тим, та ко-
ђе се чи ни да је про жи ма ње умет но сти и дру штве не ствар но сти про цес 
уза ја ман, те да иде је ко је се по ја вљу ју у књи жев но сти, на при мер, ни су 

* Рад је на стао као део на уч ног про јек та 178005 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и пред ста вља про ши ре ну и из ме ње ну 
вер зи ју крат ког из ла га ња про чи та ног на Окру глом сто лу у Ин сти ту ту сла вја но ве де ни ја 
Ру ске Ака де ми је На у ка, ко ји је ор га ни зо ван у ма ју 2017. по во дом сто го ди шњи це Ок то бар-
ске ре во лу ци је.
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изо ло ва не од оп штих исто риј ских то ко ва, већ да, на про тив, по не кад иду 
ис пред њих или их чак усме ра ва ју. О раз ло зи ма из би ја ња Ре во лу ци је го во ри 
се као о исто риј ској ну жно сти: Ве ли ки рат као ка та стро фа до та да не по зна-
тих раз ме ра – ко ја је за хва ти ла чи тав свет и у Ру си ји по кре ну ла гра ђан ски 
рат и со ци јал ни пре врат – пред ста вљао је су коб европ ских им пе ри ја и њи-
хо вих вла да ра (ко ји су чак би ли у бли ским ро ђач ким од но си ма) – др жа ва 
за сно ва них на стро гом кла сном ра сло ја ва њу на обе ма су ко бље ним стра на ма. 
Ма три ца стро го де фи ни са них кла сних дру штве них од но са огле да ла се у 
вој ној хи је рар хи ји ства ра ју ћи огро ман јаз из ме ђу ко манд ног ка дра са јед не, 
и обич них вој ни ка са дру ге стра не, и сход но то ме од ре ђу ју ћи и трет ман 
по је дин ца у ра ту.1 Осе ћа ња по ле та и оду ше вље ња мо би ли са них вој ни ка, 
ко ји су у рат од ла зи ли да бра не на ци о нал ну част и по нос – и ко ји су се вр ло 
бр зо су о чи ли са чо ве чан ству до та да не по зна тим раз ме ра ма ма сов не де струк-
ци је и људ ског стра да ња – сме ни ла су осе ћа ња бе сми сла и оча ја ња. Спо зна ја 
да рат ко ји је од нео де сет ми ли о на жи во та ни је во ђен у ин те ре су ма лог чо ве-
ка што је се бе у оп штој кла ни ци до жи вео као „хра ну за топ“ (Цр њан ски), 
већ у ин те ре су бо га тих кла са им пе ри јал них си ла – уве ли ко је, по ње го вом 
окон ча њу, обе ле жи ла књи жев ност мно гих европ ских на ро да. Та ко је аван-
гар да, као за штит ни знак ме ђу рат ног до ба, у су шти ни пред ста вља ла по зив 
на ко ре ни ту про ме ну свих сту бо ва на ко ји ма по чи ва европ ска, за пад њач ка 
ци ви ли за ци ја. Тре ба ло је од ба ци ти тра ди ци ју, кул ту ру – што се по ка за ла 
као тан ка скра ма ко ја је са мо ка му фли ра ла жи во тињ ску при ро ду чо ве ка и 
ко ју је ла ко укло ни ти у гра нич ним си ту а ци ја ма по пут рат не – и уста но ви-
ти но ве вред но сти: про ме ни ти умет ност али и са мог чо ве ка и дру штве не 
од но се. Као та ква, умет нич ка аван гар да – ко ја по са мо све сти сво јих ак те ра 
до зи ва по ре ђе ње са ре не сан сом – мо же се по сма тра ти и као ду хов ни екви-
ва лент дру штве не ре во лу ци је, у чи јој осно ви та ко ђе про на ла зи мо осе ћа ње 
и иде ју о ну жној и ра ди кал ној про ме ни дру штве не ор га ни за ци је и со ци јал них 
од но са. 

За то не тре ба за бо ра ви ти да је у књи жев но сти раз о ча ра ње за пад њач ком 
кул ту ром уве ли ко при сут но и пре из би ја ња Ве ли ког ра та. Скуп иде ја и 
осе ћај но сти по знат као европ ска „де ка ден ци ја“ (тран сфор ма ци ја кул та ле по-
те у култ ру жно ће, из о кре та ње по зи ти ви стич ке иде је о вред но сти про гре са 
у сла вље ње ле по те опа да ња и про па да ња, ра ди ка ли за ци ја ин ди ви ду а ли зма 
у умет но сти са на гла ском на чул но сти и би зар ном...) по ве зи ван је са до ми-
нант ним ис ку ством до тра ја ло сти и ис тро ше но сти за пад не кул ту ре, са спо-
зна јом о ње ној екс клу зив но сти и оту ђе но сти од обич ног чо ве ка. (Есте ти зам 
и култ фор ме на гла ша ва ли су иде ју о пот пу ном одва ја њу књи жев но сти од 
жи во та, та ко да умет ник оби та ва са мо за ро бљен у „ку ли од сло но ва че“.) 
Та ко је Ма ни фест фу ту ри зма – у ко јем је ита ли јан ски умет ник То ма зо 
Ма ри не ти по зи вао на ру ше ње свих ин сти ту ци ја тра ди ци о нал не кул ту ре 

1 До ка зу ју ћи да је Ре во лу ци ја би ла не из бе жна, Ста ни слав Ви на вер је у јед ном тек-
сту на пи сао: „Вој ник је у офи ци ру ви део не при ја те ља“ (винавер 2015a: 215).
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– об ја вљен још 1909. го ди не у па ри ском Фи га роу, док је чу ве но де ло Освал да 
Шпен гле ра Про паст За па да (иа ко се по ја ви ло тек 1919) на ста ја ло у пе ри о ду 
пред Пр ви свет ски рат. У том сми слу мо гло би се чак твр ди ти да су со ци-
јал не ре во лу ци је би ле мо гу ће упра во за хва љу ју ћи то ме што су при пре мље-
не – но ше не та ла сом умет нич ке ак ти ви стич ке, ре во лу ци о нар не осе ћај но сти, 
или да се ра ди ло о па ра ле ли зми ма не при зна тим у марк си стич ком мо де лу 
дру штва што пр вен ство да је „ба зи“ дру штве них од но са као де тер ми ни шу-
ћем фак то ру умет нич ке „над град ње“.

Иа ко су због исто риј ских при ли ка за о ста ја ле за ве ли ким европ ским 
на ци о нал ним ли те ра ту ра ма, књи жев но сти ма лих на ро да са сло вен ског Ју-
га та ко ђе су, по чет ком 20. ве ка, про же те иде ја ма о по тре би ве ли ке и ко ре-
ни те кул тур не и по ли тич ке про ме не. У аван гард ном та ла су ко ји је на Бал-
ка ну прет хо дио Пр вом свет ском ра ту, у по тра зи за том ау тен тич ном ал тер-
на ти вом ла жном за пад њач ком ху ма ни зму и на гла ше ном ра ци о на ли зму, 
ју жно сло вен ски пи сци по сег ну ће за иде ја ма пан сла ви зма и за осе ћај но шћу 
„ру ске ду ше“. Већ та да, сле де ћи по тре бу за про ме ном за пад њач ког кул тур-
ног обра сца, за вра ћа њем оту ђе не књи жев но сти, умет но сти, фи ло зо фи је и 
на у ке обич ном, ма лом чо ве ку (bel le epo que би ла је та ква са мо за ша чи цу 
ода бра них), као и по тре бу по нов ног ста па ња естет ских и етич ких вред но-
сти, пред рат ни ју жно сло вен ски аван гар ди сти окре ћу се Ис то ку и Ру си ји.

Та ко, ни је слу чај ност што је је дан од пр вих ча со пи са ко ји је у тек сто-
ви ма ње го вог уред ни ка Ди ми три ја Ми три но ви ћа (1883‒1957) про мо ви сао 
аван гард не иде је из ла зио пред Пр ви свет ски рат упра во у Са ра је ву, гра ду 
у ко јем су 28. ју на 1914. го ди не од јек ну ли пуц њи Га ври ла Прин ци па, сим-
бо лич но озна чив ши по че так исто риј ског су ко ба европ ских и свет ских си ла 
и крај јед не епо хе. У Бо сан ској ви ли упра во је Ми три но вић по вео бор бу за 
по нов ну ху ма ни за ци ју умет но сти, по зи ва ју ћи се на Кан то ву прак тич ну 
кри ти ку али и на је да на е сту Марк со ву те зу о Фо јер ба ху: „Фи ло зо фи су свет 
са мо раз ли чи то ту ма чи ли, али ра ди се о то ме да се он из ме ни.“ У тек сту 
ко ји се мо же сма тра ти и пр вим ма ни фе стом срп ске и ју го сло вен ске аван-
гар де, а ко ји је упра во у Бо сан ској ви ли об ја вио 1913. го ди не под на сло вом 
Есте тич ке кон тем пла ци је, Ми три но вић уста је про тив ја ло ве и до тра ја ле 
за пад не ци ви ли за ци је. Же ле ћи да пре мо сти јаз ко ји се на За па ду ство рио 
из ме ђу иде је и ма те ри је, овај ау тор ка же да „фи ло зо фи ју тре ба праг ма ти-
зо ва ти, на у ку ху ма ни зо ва ти а умет ност де мо кра ти зо ва ти“ (Ми три но вић у 
тешић 2001: 16). И Ми три но вић (као и пре ње га Скер лић, и по сле ње га Цр њан-
ски) сма трао је да је пра ви за да так чо ве чан ства уну тра шња, мо рал на об но ва, 
за то што је „прав ду дру штва ... не сра змер но лак ше ожи во тво ри ти не го прав ду 
мо рал них и ин те лек ту ал них вред но сти.“ У тој про ме ни, овај иде о лог „ду ше“ 
твр дио је да умет ност мо ра има ти при мар ну уло гу: „Од већ смо из ра ње ни 
за на у ку; тре ба ју нам ме ле ми бо ље га го во ра и леп ших вред но сти но што су 
го вор и вред ност На у ке.“ Та ко ђе, сви ан та го ни зми и не сла га ња тре ба да се, 
јед ног да на, окон ча ју у умет но сти:
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Ми хо ће мо ху ма ни за ци ју на у ке и фи ло со фи је и тех ни ке и ре ли ги је 
и дру штва и жи во та, ми хо ће мо оду хо вље ње ма те ри јал ног и пре во ђе ње 
ду ха у ду шу; цар ство ду ши но хо ће мо да је у на ма, јер је цар ство бож је 
у њој... Вре ме је да се за ме ша ха ос и да се от кљу ча ју ис кљу чи во сти и 
спо је не спо ји во сти до са да ње; да се ду ша узме за основ сва ког зи да ња и 
при бли жа ва ње чо ве ка к Иде а лу за кри те риј сва ке вред но сти. Умет но сти 
тре ба... Фи ло зо фи ја тре ба да на у чи ду шин је зик да би мо гла да го во ри 
ду ша ма; јер се не го во ри ду ху ако се има не што да ка же на ма мо дер ним. 
Не го пе смом и сим бо лом, и па ра док сом, и ин ту и ци јом; тре ба ми сли ти 
у шти мун гу (Ми три но вић у тешић 2001: 19).

Ако Ми три но ви ћев ва пај за ду шом као истин ском вред но шћу схва ти-
мо као глас по бу ње ни ка про тив за пад њач ких вред но сти ра ци о на ли зма, 
по зи ти ви зма и кул та на у ке, он да је код овог уред ни ка ча со пи са што је био 
сте ци ште ан ти а у стриј ски на стро је не ин те ли ген ци је ју го сло вен ске ори јен-
та ци је мо гу ће пре по зна ти и ши ре окруж је пан сла ви зма и опре де ље но сти за 
Ис ток и сло вен ску кул ту ру као ал тер на ти ву умор ном За па ду. Уоп ште но гле-
да но, сло ве но фил ство ин те лек ту а ла ца пред Пр ви свет ски рат, ка ко Хр ва та, 
а још ви ше Ср ба, мо гу ће је раз у ме ти и као ло ги чан и ши ри кон текст њи хо-
вог ју го сло вен ства.2 Ако је и ме ђу ве ли ким ју го сло ве ни ма би ло оних ко ји 
су, по пут Јо ва на Скер ли ћа, за пад њач ке вред но сти прет по ста вља ли Ис то ку3 
– не тре ба за бо ра ви ти ни то да су се и у са мој „ру ској ду ши“ од у век бо ри ла 
два на че ла: ис точ њач ко-сло ве но фил ско и за пад њач ко. Та ко ђе, као што су 
ру ски ми сли о ци, а по себ но ре ли ги о зни фи ло зо фи де вет на е стог сто ле ћа, 

2 По себ но у ге не ра ци ји мла дих ко ји ста са ва ју у Ау стро у гар ској по чет ком 20. сто ле ћа 
иде ја о по ве зи ва њу ју го сло вен ских на ро да ве за на је за сна жне от по ре ау стри јан шти ни и 
пан гер ма ни зму, и ин тен зи ви ра се и ра сте од 1908. го ди не – на кон Анек си је Бо сне и Хер це-
го ви не и по сле Све сло вен ског кон гре са у Пра гу. 

3 Да нас се Јо ван Скер лић, мо жда ола ко, свр ста ва у пре по зна ту „ру со фо бич ну“ стру-
ју ме ђу срп ским ин те лек ту ал ци ма. Ка да се, ме ђу тим, о Ске р ли ћу го во ри као о „за пад ња ку“, 
он да тре ба има ти у ви ду кон крет не вред но сти ко је је он та мо про на ла зио: ак ти ви зам и сна жну 
во љу ка на прет ку и про ме ни. Да је са мо мо гао да ви ди Прин ци пов чин као по чет ну тач ку 
у за хук та ва њу ла ви не ко ја ће ка сни је би ти на зва на Ве ли ким ра том, и Ок то бар ску ре во лу-
ци ју као пр ви знак ње го вог окон ча ња, пред ра су де Скре ли ће ве о сло вен ској ра си као цар ству 
обло мов шти не исто су та ко мо гле би ти раз ве ја не као и пред ра су де о европ ским на ро ди ма 
као дру штви ма вла да ви не пра ва, ра зу ма и прав де. У јед ном од по след њих тек сто ва ко је је 
на пи сао овај про по вед ник дру штве не со ли дар но сти и мо рал ног уса вр ша ва ња по је дин ца, 
у до ба Бал кан ских ра то ва (ко је ни је, по пут ра ди кал них ле ви ча ра, ви део као ма ни фе ста ци ју 
срп ског „им пе ри ја ли зма“ већ као по след њи чин осло бо ди лач ких на ци о нал них те жњи) до-
жи вео је Евро пу на исти онај на чин ко ји је не мно го ра ни је – као пер спек ти ву хи пер тро-
фи ра ног ро ман ти чар ског на ци о на ли зма – под вр гао же сто кој кри ти ци. Ни је се, у ства ри, 
про ме ни ла Евро па, про ме нио се Скер лић. Те 1912. го ди не, као и не кад ро ман ти ча ри ко ји 
су у њој ви де ли „гро ши ћа ра“, не ка да шњи кри ти чар омла дин ског на ци о на ли стич ког за но-
са, због ње ног за у зи ма ња за тур ску стра ну, у Евро пи на ла зи „зај мо дав ца, бер зи јан ца и 
ин ду стри јал ца“ (скерЛић 1966: 285). Пи та ње је ко ли ко би по сто јан био ње гов став пре ма 
пан сла ви зму и Ре во лу ци ји.



541

би ли по себ но при јем чи ви за иде је не мач ке иде а ли стич ке фи ло зо фи је, та ко 
се ру ски ин те лек ту а лац, у за ла га њу за на че ла сло бо де и со ци јал не прав де, 
по ка зао као под јед на ко отво рен пре ма Марк со вом ма те ри ја ли зму и иде ја ма 
со ци јал не ре во лу ци је. (Ка ко за бо ра ви ти про роч ки текст Иси до ре Се ку лић 
Ру ска књи жев ност и сту ден ти из 1910. го ди не, у ко јем ова ау тор ка о ру ском 
на ро ду ка же: „Мрач ни као де мо ни, ми ло сти ви и су ро ви као при ро да, бо ле-
сни и ту жни као је сен, а до бри и све ти као Хри стос. Цео свет је бур жо а зи ја, 
са мо Ру си ни су бур жо а зи ја! Ето, у то ме ле жи све“ (секуЛић 1966:181) ... и 
„Ру ски чо век већ са мим сво јим ро ђе њем, и у чи та вом свом све сном и не-
све сном би ћу до но си осе ћај не ке оп ште чо ве чан ске од го вор но сти за све што 
се зби ва ло и што се зби ва ме ђу љу ди ма“ (Исто: 191)). Са ма ру ска аван гар да 
ко ја се за но си ла „мо гућ но шћу пре ба ци ва ња ре во лу ци о нар не енер ги је у 
сфе ру ре чи“ (livšic 2016: 13) – умет ност пре врат нич ког ду ха што се у до-
слу ху са иде ја ма европ ских фу ту ри ста рас плам са ва ла још пре Пр вог свет-
ског ра та – у идеј ном сми слу пред ста вља сме су, кон гло ме рат раз ли чи тих 
кон це па та и ори јен та ци ја: док у исто вре ме ис ти че син те ти зам ис точ њач ких 
и за пад њач ких вред но сти (уз ја сну свест о вла сти тој са мо свој но сти), дух и 
ру ска ду ша би ва ју за ме ње ни „обо жа ва њем ма те ри је“.4 У по сле рат ним срп-
ским и ју го сло вен ским „из ми ма“ про на ла зи мо и на ста вак оног што је зах-
те вао Ми три но вић, уме сто угле да ња на фран цу ске пе сни ке, по ни ре се у 
ду би не вла сти те, сло вен ске тра ди ци је: Ми цић спа си о ца европ ске кул ту ре 
на ла зи у сло вен ском и бал кан ском Бар ба ро ге ни ју, Раст ко Пе тр о вић свој 
Олимп не на ла зи у Грч кој већ ме ђу ста ро сло вен ским бо жан стви ма... Цр њан-
ски, опет, у су ма тра и зму, у ма те ри јал ној по ве за но сти све та при ро де, на ла-
зи за ме ну за ме та фи зич ку уте ху хри шћан ске ве ре. Ви на вер – ве ру ју ћи у 
ди рект ну по ве за ност чо ве ка са ко смо сом – у ма лом не са вр ше ном би ћу от кри-
ва „гро мо бран Све ми ра“. Овај кон гло ме рат раз ли чи тих иде ја и осе ћај но сти 
у књи жев но сти и умет но сти кре та ће се у прав цу раз ре ше ња ам би ва лен ци ја 
и кри ста ли са ња су прот ста вља них по зи ци ја ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца 
из ме ђу два ра та та ко што ће се, у скла ду са сво јим раз ли чи тим ори јен та ци-
ја ма пре ма ма те ри ја ли зму/иде а ли зму, по де ли ти и срп ски и ју го сло вен ски 
аван гар ди сти. Као дру га оса по ла ри за ци је на два оштро су прот ста вље-
на та бо ра ме ђу ко ји ма се во де огор че не по ле мич ке рас пра ве, ја вио се, као 
не ма ње ва жан чи ни лац, њи хов од нос пре ма бољ ше вич кој – Ок то бар ској 

4 У раз го во ру са Ма ри не ти јем ко ји је по чет ком 1914. го ди не по се тио Мо скву и Пе-
тро град ка ко би ус по ста вио ве зе са ру ским фу ту ри сти ма, до ка зу ју ћи чу ве ном Ита ли ја ну 
да су они – Ру си, „ве ћи ка то ли ци од Па пе“, те да ће Ис ток про гу та ти За пад, аван гар ди ста 
Лив шиц од ри че Евро пља ни ма и са мо осе ћа ње ма те ри је. Ка да му Ма ри не ти ка же да се из 
ли те ра ту ре „мо ра ис кљу чи ти сва ка пси хо ло ги ја и за ме ни ти лир ском оп сед ну то шћу ма те-
ри јом“ Лив шиц му од го ва ра: „... Ако то ни је по ет ска ме та фо ра, он да тре ба да зна те да у 
том по гле ду при о ри тет при па да на ма, они ма ко је ви сма тра те Ази ја ти ма. Са ма оп сед ну тост 
ма те ри јом ни је до вољ на. Да би се она пре тво ри ла у умет нич ко де ло по треб но је, пре све га, 
осе ћа ње ма те ри ја ла ... Али упра во то га на За па ду не ма: За пад не осе ћа ма те ри јал као ор ган-
ску суп стан цу умет но сти...“ (livšic2016: 226).
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ре во лу ци ји. До та да, пра ти ће пом но ју го сло вен ски ин те лек ту ал ци све што 
се до га ђа ло у пе ри о ду пр вих де сет го ди на на кон осни ва ња пр ве со ци ја ли-
стич ке др жа ве на све ту. 

Да је од нос срп ских ин те лек ту а ла ца пре ма Ок то бру од са мог по чет ка 
био ам би ва лен тан, мо жда нај бо ље го во ри слу чај Ми ло ша Цр њан ског, ју го-
сло вен ски ори јен ти са ног ин те лек ту ал ца и ве ли ког пан сла ви сте и ру со фи ла, 
ко ји је у исто вре ме био и про тив ник ко му ни стич ке иде о ло ги је. Па ра до скал-
но, ан ти ко му ни зам Цр њан ског, чи ја је по сле рат на по е зи ја (Ли ри ка Ита ке, 
1919) има ла истин ске и ау тен тич не ле ви чар ске то но ве, про из ла зио је из 
до след не и не про мен љи ве ње го ве при вр же но сти ју го сло вен ству и ру со фил-
ском пан сла ви зму. У том и та квом ста ву пре суд ну уло гу од и грао је ње гов 
иде а ли стич ки по глед на свет, али, нај ве ро ват ни је, и ње го ва ду бо ка увре ђе-
ност због по зна тог ста ва ау то ра Ка пи та ла пре ма Сло ве ни ма као не ис то риј-
ском на ро ду. Са дру ге стра не, огор че ност Цр њан ско ва на ју го сло вен ске, 
по себ но срп ске ко му ни сте про ис ти ца ла је из њи хо ве суб вер зив не де лат но-
сти усме ре не ка ра за ра њу др жа ве чи је је фор ми ра ње он сам, као ау стриј ски 
Ср бин, то ли ко жељ но иш че ки вао. Ју го сло вен ска Ко му ни стич ка пар ти ја 
осно ва на од мах по про гла ше њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1918. 
го ди не – у скла ду са на ло зи ма Ко мин тер не (в. гЛигоријевић 1992 и др.) – 
гле да ла је на др жа ву на ста лу на ру ше ви на ма Ау стро у гар ске, на че лу са 
срп ском ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа, као на им пе ри јал ну тво ре ви ну ство-
ре ну са на ме ром да бу де бе дем про тив про ле тер ске ре во лу ци је. Ак тив но сти 
ју го сло вен ских ко му ни ста, па ра лел не са де ло ва њем хр ват ских и дру гих 
на ци о на ли стич ких се па ра ти за ма, би ле су усме ре не ка то ме да се та др жа ва 
рас пад не, због че га је рад КПЈ и за бра њен Об зна ном из 1920. го ди не. Та ко ђе, 
иде ја о Ср би ји и Ср би ма као о на ро ду ко ји је „оку пи рао“ све дру ге на ци је 
у Ју го сло вен ској кра ље ви ни учи ни ла је да пи сци по пут Ми ло ша Цр њан ског 
бу ду го то во ши зо фре но по де ље ни: ода ни Ру си ји и ру ској кул ту ри и у исто 
вре ме за кле ти про тив ни ци ко му ни зма.

Ипак, упр кос ве сти ма о ве ли кој гла ди ко ја ха ра у по стре во лу ци о нар ној 
ру ској др жа ви од 1921. го ди не, те гла си на ма о чист ка ма и од ма зда ма пре ма 
не при ја те љи ма бољ ше ви ка, и упр кос чи ње ни ци да је ју го сло вен ска Кра ље-
ви на ус по ста ви ла ди пло мат ске од но се са Со вјет ским Са ве зом тек 24. ју на 
1940,5 из гле да да је сим па ти ја пре ма Ру си ји и ру ском на ро ду би ла трај на и 

5 Ка да се 1921. го ди не на за се да њу Дру штва на ро да у Же не ви по ста ви ло пи та ње 
по мо ћи глад ни ма у Ру си ји, по сла ник Кра ље ви не СХС из ја вио је да ње го ва зе мља не ће да-
ти ни сан ти ма, те да ће, уме сто то га, нов ча но по ма га ти хи ља де ру ских по ро ди ца ко је су у 
њој на шле уто чи ште. Ми ро слав Спа лај ко вић та ко ђе је том при ли ком из ја вио да би срп ски 
на род „ра до дао и по след њу па ру да по мог не сво јој ру ској бра ћи ко ја уми ру од гла ди али 
срп ски на род не ма ни ка квог по ве ре ња ни у на ме ре ни у ре чи мо сков ских во ђа...“ (Бајин 
2016: 378) Реч је о чо ве ку ко ји је у вре ме Ок то бра био срп ски по сла ник у Мо скви и ко ји је, 
пре ма све до че њи ма фран цу ског по сла ни ка, на ску пу ди пло мат ског ко ра по ви ше ним то ном 
Ле њи ну уз вик нуо: „Ви сте бан ди ти ... сра мо ти те сло вен ски род и ја вам пљу јем у ли це“ 
(Исто: 327). Због то га га је, као и због исту па ња у Дру штву на ро да, у по сле рат ној штам пи 
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не по ко ле бљи ва, та ко да су и они иде о ло шки нео пре де ље ни по је дин ци (по-
себ но мла ди љу ди и по себ но Ср би) на бољ ше ви ке и њи хо ву др жа ву гле да ли 
са сим па ти ја ма баш због свог по себ ног, ем па тиј ског од но са пре ма Ру си ји. 
(И у по сле рат ном Ти то вом су ко бу са Ин фор мби ро ом 1848. го ди не упра во 
та на кло ност пре ма ру ском на ро ду, а не иде о ло шки фак тор, учи ни ла је да 
се мно ги Ср би на ђу на Го лом ото ку. О ова квом јав ном мње њу мо жда нај бо-
ље све до чи по да так да је пред ста ва ко ју је 1934. го ди не у На род ном по зо-
ри шту у Бе о гра ду ре жи рао бе ли Рус Ју риј Ра ки тин по тек сту Зој кин стан 
Ми хај ла Бул га ко ва, у ко јој је ствар ност у Со вјет ској Ру си ји при ка за на цр ним 
то но ви ма, ски ну та са ре пер то а ра од мах по сле пр ве из вед бе због не го до ва
ња пу бли ке. Дра ма, ко ја је 1926. го ди не пре ми јер но при ка за на у мо сков ском 
те а тру Вах тан го ва са за па же ним успе хом, у Бе о гра ду је до жи ве ла да бу де 
изви жда на од гле да ла ца, на кон че га су усле ди ле сал ве оп ту жби ле ви чар ске 
кри ти ке.) Иа ко из ме ђу две др жа ве не ма ди пло мат ских од но са, о со вјет ској 
бољ ше вич кој Ру си ји не пре ста но се го во ри и пи ше: по све ће ни су јој мно ги 
тек сто ви у књи жев ним ча со пи си ма (Пу те ви, Но ва Евро па, Све до чан ства...), 
са по себ ним ак цен том на те ма ма сло вен ства и Ру си је ко ја и да ље пред ста-
вља ве ли ку тај ну. И днев ни ли сто ви отво ре ни су за ре пор та же оних ин те-
лек ту а ла ца ко ји су има ли при ли ку да се о чу ду бољ ше вич ког пре вра та 
уве ре сво јим очи ма. Рас по ло же ње срп ских и ју го сло вен ских пи са ца пре ма 
Ок то бар ској ре во лу ци ји, ко је се кре та ло у ра спо ну од ра ди кал не кри ти ке 
до апо ло ги је, мо жда нај бо ље илу стру ју при ме ри три пу то пи са из Ру си је, 
од но сно СССР-а, чи ји ау то ри у њи ма от кри ва ју сво је фи ло зоф ске и по ли-
тич ко-иде о ло шке ста во ве и уве ре ња. Реч је о пу то пи си ма Ста ни сла ва Ви-
на ве ра (1891‒1955), Ми ро сла ва Кр ле же (1893‒1981) и Дра ги ше Ва си ћа 
(1885‒1945), об ја вљи ва ним пр во у пе ри о ди ци а за тим и у об ли ку књи га у 
ра спо ну од пр вих де сет го ди на на кон цр ве ног Ок то бра. 

Ста ни слав Ви на вер, срп ски пи сац је вреј ских ко ре на, био је оче ви дац 
ре во лу ци о нар ног пре вра та, и све док све га што се у Ру си ји де ша ва ло не по-
сред но на кон то га, у вре ме кад су још увек тра ја ли и гра ђан ски и свет ски 
рат,6 па је у свом пу то пи су ове ко ве чио дра ма тич ну сти хи ју ру ске сва ко дне-
ви це, као и на чин на ко ји су ове про ме не по го ди ле обич ног, „ма лог“ чо ве ка. 
Ми ро слав Кр ле жа, хр ват ски пи сац-ко му ни ста, на пи сао је свој Из лет у Ру
си ју 1925. бе ле же ћи ути ске из Со вјет ског Са ве за (ко ји је по се тио са за дат ком 
да уве ри јав ност ка ко је и по сле Ле њи но ве смр ти со вјет ска др жа ва ста бил-
на, као и да опи ше но ву ру ску ствар ност и по зи тив не ефек те Но ве еко ном ске 

же сто ко на па дао Ста ни слав Ви на вер, оп ту жив ши Спа лај ко ви ћа да су тим чи ном он сам 
али и дру ги срп ски пред став ни ци у Мо скви до ве де ни у жи вот ну опа сност (Исто: 361).

6 Ви на вер се у Ру си ји на шао као де ле гат срп ске вла де, члан Срп ске вој не ми си је и 
се кре тар Би роа за оба ве шта ва ње ру ске јав но сти, са за дат ком да ау стро у гар ске за ро бље ни-
ке срп ске на ци о нал но сти, али и дру ге ју го сло ве не, ре гру ту је у до бро во љач ке је ди ни це и 
по ша ље на Со лун ски фронт. Био је све док Ре во лу ци је, гле дао Ле њи на и слу шао ње го ве 
го во ре, да би чак био и ухап шен и јед но вре ме про вео у мо сков ском за тво ру. Ка сни је је 
пре бе гао Де њи ки ну и био све до ком ат мос фе ре у та бо ру кон тра ре во лу ци о на ра.
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по ли ти ке ко јом су се бољ ше вич ке во ђе из бо ри ле са ве ли ком гла ди), а Дра ги-
ша Ва сић, срп ски прав ник и пи сац, чи ји је иде о ло шки став те шко јед но-
смер но де фи ни са ти, пу ту је у Мо скву у вре ме обе ле жа ва ња де се то го ди шњи-
це Ве ли ке Ок то бар ске ре во лу ци је 1927. го ди не – пр ви пут са слу жбе ним 
одо бре њем, та ко да су ње гов пу то пис, али и све до че ња ње го вог са пут ни ка 
скулп то ра Сре те на Сто ја но ви ћа (Им пре си је из Ру си је, 1928) пред ста вља ле 
„пр ве ма сов не ле гал не ве сти, књи ге о СССР-у“ (винавер,в. 1978: 164). Сва 
три пу то пи са об ја вљи ва на су пр во у пе ри о ди ци а за тим и као за себ не књи ге, 
што сва ка ко не што го во ри и о озло гла ше ној ју го сло вен ској др жа ви и о сло-
бо ди ње не штам пе. По ми шље њу не ких ис тра жи ва ча Ви на ве ро ви тек сто ви 
ипак су цен зу ри са ни, иа ко је овај ау тор био нај же шћи кри ти чар ре во лу цио-
нар не и по стре во лу ци о нар не ру ске ствар но сти, што је став ко ји би тре ба ло 
да се по ду да ра са зва нич ном по ли ти ком Ју го сло вен ске кра ље ви не, та ко да 
је мно го ве ро ват ни ја прет по став ка да се ра ди ло о са мо цен зу ри.7

Ви на ве ро ва се ри ја тек сто ва (18 на ста ва ка), по че ла је да из ла зи у бе о-
град ском днев ном ли сту По ли ти ка 1919. го ди не, на дво го ди шњи цу Ок то бра, 
под на сло вом Код Бољ ше ви ка. Из зе мље ко ја је из гу би ла рав но те жу. Пр ви 
текст имао је вр ло ин ди ка ти ван на слов Остр во док то ра Мо роа, и мо жда 
упра во због свог на гла ше ног не га тор ства ни је ушао у књи гу Ру ске по вор ке 
из 1924. го ди не.8 У ре пор та жи у ко јој по стре во лу ци о нар ну дру штве ну ствар-
ност Ви на вер опи су је алу ди ра ју ћи на фан та сти чан ро ман Џ. Х. Вел са (што 
го во ри о то ме ка ко се на уса мље ном остр ву на уч ним екс пе ри мен ти ма ства-
ра но ва вр ста љу ди-жи во ти ња) ау тор отво ре но ка же да мр зи бољ ше ви ке 
„што су уве ли мо но пол на сло бо ду, на иде а ле, на со ци ја ли зам, на бунт – и 
ство ри ли сво је кр ва во и фан та стич но цар ство на нај стра шни јој, нај у жа сни-
јој ла жи: да је бунт, да је ре волт, да је про ле тер ска дик та ту ра, да је баш 
со ци ја ли зам – она ка ри ка ту ра, онај њи хов кр ва ви ужас, ко ји да нас ис тре бљу-
је сто ти не хи ља да љу ди“ (винавер,с. 2015б: 9). Али, са дру ге стра не, Ви на вер 
исто та ко отво ре но ка же и то да „пла ме но мр зи“ и оне ко ји се у гра ђан ском 
ра ту бо ре на дру гој стра ни: све оне „во ђе до бро во љач ке ар ми је, ко ји иду на 
бољ ше ви ке под ма ском, под фир мом де мо кра ти је и Уста во твор не скуп шти-
не, а ствар но да по вра те ужа сни, вар вар ски ре жим, чи је је зар ђа ле и те шке 
лан це раз дро би ла Фе бру ар ска ре во лу ци ја 1917“ (Исто: 10). На спрам ове две 

7 По по врат ку у Ју го сла ви ју, Ви на вер је, за јед но са Дра ги шом Ва си ћем, био же сток 
кри ти чар Мо нар хи је, вла де и ре жи ма, по др жа ва ју ћи ре пу бли кан ске иде је у Ва си ће вом ча со-
пи су. Мо гу ће је да је, у вре ме ка да је књи га Ру ске по вор ке тре ба ло да се по ја ви, про це нио 
да су ње го ве оце не Ре во лу ци је у не ким тек сто ви ма би ле пре ви ше же сто ке и да не ће на и ћи 
на раз у ме ва ње чи та ла ца.

8 При ре ђи вач Са бра них де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра Гој ко Те шић, у На по ме ни уз 
књи гу пу то пи са, ка же: „Це ли ну Ру ске по вор ке чи ни исто и ме на књи га (из 1924), у ко ју је 
увр шће но 15 тек сто ва (не и ови: Остр во док то ра Мо роа, Спар та ко вац из Че ља бин ска и 
Ка ко у Ру си ји уби ја ју – ко је је, по све му су де ћи, цен зу ра ели ми ни са ла!) из се ри је Код бољ
ше ви ка. Из зе мље ко ја је из гу би ла рав но те жу, об ја вље не у ли сто ви ма По ли ти ка (1919‒1920 
– 18 их је укуп но) и Ре пу бли ка (1920‒1921 – 11 тек сто ва)“ (Те шић у винавер,с., 2015б: 526).
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мр жње је љу бав ко ју је Ви на вер усме рио ка „сло бо ди и по ти ште ни ма... пре-
ма оном што је ру ска ду ша да ла чо ве чан ској кул ту ри...” (Исто). У овим 
из ве шта ји ма срп ског и ју го сло вен ског ин те лек ту ал ца из ре во лу ци о нар не 
Ру си је ви дљи ва је за пра во она ам би ва лен ци ја у исто вре ме та ко при сут на 
и код Ми ло ша Цр њан ског. Као што је, са јед не стра не, срп ски Оди сеј у Об
ја шње њу Су ма тре се бе сме стио на кри ло ле ви це (та мо где се пре по зна је и 
ју нак Днев ни ка о Чар но је ви ћу ко ји че ка грд ну олу ју са ис то ка, те от кри ва-
ју ћи у сво јој Ли ри ци Ита ке ду бо ку при вр же ност „ра ји и ри ти“ и уби ци 
Прин ци пу и пре вред ну ју ћи им пе ри јал не вред но сти ви дов дан ске иде о ло ги-
је) – да би са дру ге, у тек сту Вас пи та ње и ре во лу ци је (1919) твр дио ка ко су 
ма се „под ле, не ми ло срд но бру тал не, се бич не и што је го ре, пре вр тљи ве“ а 
да на шње ре во лу ци је „ко ме ди је“,9 та ко се и Ста ни слав Ви на вер, оче ви дац 
суд бо но сног пре вра та у Ру си ји, на шао ра за пет из ме ђу екс трем них осе ћа ња 
о ве ли чи ни Ре во лу ци је, са јед не стра не, и ње не за стра шу ју ће де струк тив-
но сти, али и ко рум пи ра но сти оних по је ди на ца ко ји су се у њој на шли као 
њен мо рал но пот пу но не до ра стао де лат ни фак тор, са дру ге. За то су и кри-
ти ча ри ових но вин ских ре пор та жа, ко је су се 1924. го ди не по ја ви ле у фор ми 
књи ге, на ла зи ли да овим ути сци ма са са мог из во ра до га ђа ја не до ста је „цен-
трал на ми сао“ (А. у винавер 2015б: 486), те да је, бе ле же ћи све што је ви део 
и чуо, и ве зу ју ћи то са огром ним „сво јим зна њем и ре ми ни сцен ци ја ма из 
свих обла сти с ове и с оне стра не ре во лу ци је“, фраг мен тар но шћу сли ка, 
ди ја ло га, као исе ча ка из ствар но сти ко је се до слов но пре но се, Ви на вер „још 
ја че за мр сио Ру ску ре во лу ци ју“ (Иси до ра Се ку лић у винавер 2015б: 485). 
Са мо та ко хр ват ски пи сац ле ви чар ских уве ре ња Ав густ Це са рец, ко ји је и 
сам не ко ли ко пу та по се тио Со вјет ски Са вез, мо гао је, при ка зу ју ћи Ру ске 
по вор ке, до ве сти у пи та ње сво је пр во бит но уве ре ње: да је Ста ни слав Ви на-
вер (пре во ди лац чу ве не Бло ко ве по е ме Два на е сто ри ца) био „сим па ти зер 
Ру ске ре во лу ци је“. Це сар че ва пред ста ва о Ви на ве ру-ре во лу ци о на ру по себ-
но је по љу ља на тек стом под на сло вом Чо век са др ве ном но гом, где ау тор 
по ми ње и свог оца као че сти тог ре во лу ци о на ра, ко ји га је „... са ња ју ћи о 
ве ли кој ре во лу ци ји ко ја ће да пре по ро ди чо ве чан ство“ вас пи тао „у без гра-
нич ном, у су ро вом, рим ском, плу тар хов ском обо жа ва њу Ре во лу ци је“ (ви
навер2015б: 95). Раз о ча ран и пи сцем и ње го вим пу то пи сом Це са рец је дао 
ди јаг но зу Ви на ве ро вог кри тич ког од но са пре ма ре во лу ци ји: овај ве ли ки 

9 У тек сту об ја вље ном у но во сад ском Је дин ству 12. ју ла 1919. го ди не, чи ји на слов 
алу ди ра на пред рат ну Скер ли ће ву рас пра ву као и на књи гу Г. Се а ја Вас пи та ње и ре во лу
ци је, Цр њан ски ка же: „Уза луд не су ре во лу ци је ко је ме ња ју ма те ри ја лан по ре дак све та, јер 
не ма ју сна ге да пре о бра зе чо ве ка. Ма се, чо ве чан ство се не ме ња ре во лу ци јом, не го вас пи-
та њем...// Свет не ме ња на си ље, не го сим па ти ја....// А дру штво још ни је раз ви је но за ко му-
ни зам... // Да на шња ре во лу ци ја је про ста пљач ка јед не кла се про ле тер ске... // Све је се бич-
ност. Ре во лу ци је не ма, не го је то бљу та ва се бич на ко ме ди ја... // Ве ли ка, не срет на на ша 
Ру си ја пра ви екс пе ри мент за цео свет. Али су ре во лу ци је при вре ме не по ја ве и уза луд не 
по сти жу са мо оно што се и без њих раз ви ја, вас пи та њем, ко је леб ди по зра ку и ула зи у све 
ду ше али по сте пе но...“ (црњански 2017: 7–10).
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еру ди та, пе сник, есе ји ста, ти пи чан „ин те ли гент“ (што је у реч ни ку ле њи нов-
ског јед но у мља у не ми ло срд ном ра ту про тив „кон тра ре во лу ци је“ ау то мат-
ски озна ча ва ло „ин хе рент ног“ про тив ни ка ре во лу ци је) ве ћи је ју го сло вен 
не го ре во лу ци о нар. Тру де ћи се да сва ког Ју го сло ве на по ша ље у отаџ би ну – 
ка ко би се за хва љу ју ћи од брам бе ном ра ту Ср би је ство ри ле осно ве за бу ду ћу 
за јед нич ку ју го сло вен ску др жа ву, Ви на вер је – пре ма Це са ре цу – на пра вио 
ве ли ку гре шку: уме сто то га, од ју жно сло вен ских за ро бље ни ка тре ба ло је 
на пра ви ти бор це за Ре во лу ци ју. Та ко, за кљу чу је Це са рец, „то ли ко ком про-
ми то ва на иде ја ʼза шти те до мо ви неʼ би ла је ње го вим ци љем, дру гим ри је-
чи ма, ње му је, као свим па три о ти ма и со ци јал-па три о ти ма, на ци о на ли зам 
ишао над ин тер на ци о на ли зам, о̓сло бо ђе њеʼ Ју го сло ве на ишло над ру ску 
ре во лу ци ју, и те о ри ја о ра ту и ре во лу ци ји уоп ће би ла су штин ски јед на ка с 
оном ко ја је ле жа ла у осно ви из ру га ним ју го сло вен ским те о ри ја ма о ре во лу-
ци ји на по се“ (Це са рец у винавер,с. 2015б: 491).

Да ли се из ових пу то пи са за и ста ви ди да је Ви на вер био кон зер ва ти ван 
и ре ак ци о на ран – што би се мо гло сма тра ти раз ло гом ње го вог не свр ста ва ња 
у та бор со ци јал не ли те ра ту ре 30-их го ди на – или је у пи та њу мно го суп тил-
ни ји од нос ко ји је овог пи сца мо жда на вео да из књи ге из о ста ви текст Остр во 
док то ра Мо роа? Да ли је, као и у слу ча ју Ми ло ша Цр њан ског, при ста ја ње 
уз иде ју ју го сло вен ске уза јам но сти над вла да ло иде о ло шки бољ ше вич ки 
ин тер на ци о на ли зам? Бу ду ћи да је Це сар че ва кри ти ка пи са на са пе то го ди-
шње дис тан це у од но су на вре ме ка да су ови тек сто ви на ста ја ли, чи ни се 
да је ар гу мент овог не за до вољ ни ка бур жо а ском ју го сло вен ском кра ље ви ном 
са срп ском ди на сти јом на че лу ипак са мо на кнад но учи тан за кљу чак. Па-
жљи ви чи та лац Ви на ве ро вих тек сто ва о по сток то бар ској ру ској ствар но сти 
уве ри ће се да овај ау тор са му иде ју и ну жност ре во лу ци о нар них про ме на 
не до во ди у пи та ње: про бле ма ти чан је на чин на ко ји је ре во лу ци ја из ве де на, 
као што је про бле ма ти чан и уплив ра зних „ни тко ва“ ко ји су се, на та ла су 
сти хиј ске про ме не, укљу чи ли у гра ђан ски рат за рад де струк ци је са ме, без 
иде је о узро ци ма и свр си ко ре ни те про ме не дру штве ног си сте ма. Же ле ћи 
да не при стра сно при ка же ре во лу ци о нар ну ствар ност, Ви на вер опи су је про-
ме не од но са у по ро ди ци: де ца су та ко ја са стра шћу и за но сом при х вата ју 
но ве иде је, су прот ста вља ју ћи се вла сти тим ро ди те љи ма ко је сма тра ју кон-
зер ва тив ним и на зад ним, окре ну тим ре ли ги ји што је за но ве љу де „опи јум 
на ро да“, и осе ћа ју ћи ве ћу бли скост са кућ ном по слу гом. Он на сто ји да вер но 
опи ше све што се до га ђа на ули ца ма: че ка ње у ре до ви ма, раз го во ре ко ји сe 
том при ли ком во де, ка да се због не ста ши це на мир ни ца ши ри не за до вољ ство 
и гр де ре во лу ци о нар не во ђе. Пре но се се ди ја ло зи при пад ни ка сврг ну те 
ари сто кра ти је ко ји по др жа ва ју Де њи ки на и кон тра ре во лу ци ју. Ка да се су-
срет не са Ср би ном, бив шим ау стриј ским по руч ни ком ко ји са ку пља до бро-
вољ це за Цр ве ну ар ми ју, а опо ми њу ћи се жр та ва Ве ли ког ра та, ка да је ма ла 
Ср би ја из гу би ла тре ћи ну ста нов ни штва (и сам је у Ђач ком ба та љо ну гле дао 
ка ко ги ну ње го ви дру го ви – та лен то ва ни мла ди ћи пред ко ји ма би, да ни је 
би ло ра та, ста ја ла ве ли ка бу дућ ност), Ви на вер са огор че њем кон ста ту је 
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ко ли ко је при пад ни ка ма лих на ро да па ло за Ру ску ре во лу ци ју и то „из слич-
не гор ке и кр ва ве уве ре но сти, из слич не јет ке и иро нич не све сти, да је њи-
хо ва ро ђе на на ци ја ису ви ше ма ла, пре ма ла, ма за ка кав ве ли ки за да так“ 
(винавер,с. 2015б: 74). О сво јим ди ле ма ма о по тре би пра вед ни јег устрој ства 
све та и не у спе ха ко ји је за ње га пред ста вљао Ок то бар ски пре врат Ви на вер 
је пи сао у фор ми ди ја ло га са Ге те о вом се ни, као и са сво јим вла сти тим 
двој ни ком, до брим и злим ду хом Ае бом. Иде а ли ста, али и огор че ни про-
тив ник на си ља, овај пе сник и пи сац ис тан ча ног по ет ског сен зи би ли те та и 
мај стор ре чи, у ства ри je уве рен да не ма успе шне ре во лу ци је без про ме не 
људ ске при ро де, без оно га што је Ми лош Цр њан ски на зи вао „ре во лу ци јом 
ду ша“... „Пси хо ло шки, ре во лу ци ја мо же тек он да да се свр ши, ка да је сва ки 
про шао кроз њу... Све је илу зор но, док не до ђе у рав но те жу дух, ко ји кре ће 
ма те ри ју“ (Исто: 87). Та ко ђе, на ме ће се и пи та ње ко је је по ста вљао (и на 
ко је је без ди ле ме од го ва рао) и ве ли ки До сто јев ски: ка ко мо гу би ти пле ме-
ни те оне вред но сти ко је тре ба осво ји ти по це ну људ ске пат ње: „За што је 
ре во лу ци ја та ко ужа сна, та ко кр ва ва и та ко без ду шна, за што она не ли чи 
на оне ле пе при че за не се них са ња ли ца, и сме мо ли ми ову уза вре лих гла ди 
и су ро вих љу ди на зва ти звон ким и све тлим зву ко ви ма ко је се раз ле жу у 
ве ли кој ти ши ни но ћи – Ре во лу ци ја“ (Исто: 96). Да ли је ре во лу ци ја за и ста 
зна чи ла на пре дак чо ве чан ства, или је – пр вен стве но због су ро во сти дик та-
ту ре ко јом је са му се бе бра ни ла по це ну гу бље ња чо веч но сти и за ко ра ча ја 
у бе сти јал ност10 – зна чи ла ко рак уна зад, о то ме је Ста ни слав Ви на вер пи сао 
из ме ђу два свет ска ра та и у број ним сво јим по ли тич ким тек сто ви ма. Овај 
аван гар ди ста по уве ре њу – чу ве ни па ро ди чар и не га тор пред рат не есте ти-
ке – за пра во је, као и Ми лош Цр њан ски11 осе ћао ду бо ку од бој ност пре ма 
ру ши лач кој сти хи ји ре во лу ци је – пре ма ра ди кал ним иде ја ма умет ни ка ко-
ји су, по пут Ма ја ков ског – што се ни је за до во љио са мо Ша ма ром вла да ју ћем 
уку су – по зи ва ли на ру ше ње му зе ја и све га што је пред ста вља ло ре ак ци о-
нар ну, пред ре во лу ци о нар ну кул ту ру.

Да је пу то пис Из лет у Ру си ју 1925, об ја вљен 1926. го ди не у За гре бу, 
хр ват ски пи сац Ми ро слав Кр ле жа за ми слио као по ли тич ки гест: као аги-

10 Људ ми ла Улиц ка у свом ро ма ну Слу чај Ку коц ки, а по ла зе ћи од прет по став ке о 
исти ни то сти Дар ви но ве те о ри је ево лу ци је, из но си ми шље ње да су епо ху гу ла га пре жи ве ли 
нај го ри, те из во ди пе си ми сти чан за кљу чак о бу дућ но сти ру ске др жа ве и на ро да. Те о ри ја о 
сна ла жљи ви ма и без оч ни ма као оче ви ма људ ске ра се мо же се, ме ђу тим, про ши ри ти и на 
дру ге си сте ме и дру га вре ме на.

11 У при ка зу књи ге Раст ка Пе тро ви ћа От кро ве ње из 1922. го ди не Цр њан ски је на-
пи сао да „Са мо Сло ве ни ки да ју и чу па ју, по сво ме оби ча ју, ко су пред му зе ји ма и хо ће да 
их за па ле...“ (црњански 1999: 318) До шав ши у Бе о град с про ле ћа 1919. го ди не, бив ши ау стро-
у гар ски офи цир и пи сац Ми лош Цр њан ски при дру жу је се аван гард ној Гру пи умет ни ка 
ко ја се са ста ја ла у ка фа ни хо те ла Мо сква. Ка сни је је у се ћа њи ма на ово вре ме Цр њан ски 
го во рио о то ме да су сви умет ни ци оку пље ни око тог сто ла че ка ли Ви на ве ра да се вра ти 
из Ру си је. Мо жда су упра во све до че ња Ста ни сла ва Ви на ве ра ути ца ла на пе сни ка Ли ри ке 
Ита ке да про ме ни ми шље ње о Ре во лу ци ји.
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та ци ју за ру ше ње мла де бал кан ске Кра ље ви не, очи глед но је из пр вог де ла 
овог тек ста ко ји је у из да њи ма по сле 1945. го ди не из о ста вљан и ко ји за по-
чи ње увре дљи вим го во ром о ју го сло вен ској др жа ви. Та ко је овај не ка да шњи 
пи то мац пе чуј ске вој не шко ле, па за тим бе гу нац ко ји је у ра ту же лео да се 
при кљу чи срп ској вој сци, и ко нач но пи сац ко ји се про сла вио сво јим ан ти-
рат ном по сле рат ном про зом, свој пу то пис из Ру си је – ку да се упу тио на 
хо до ча шће мр твом Ле њи ну, но вом бо жан ству у хра му овог Евро пља ни на и 
есте те – за по чео на пр ви по глед за овај жа нр нео бич ном по ли тич ком кри-
ти ком Бе о гра да.12 У сце ни из во за у ко јој хр ват ски пи сац во ди ди ја лог са 
ца ри ни ком – слу жбе ним ли цем бал кан ске кра ље ви не – ко ме се, као ри гид-
ном и огра ни че ном, обра ћа са глу мље ном сла бо ра зум ском по ни зно шћу 
до брог вој ни ка Швеј ка („по кор но ја вљам“), и ко ме већ на гра ни ци от кри ва 
сво је ре пу бли кан ско по ли тич ко уве ре ње, по што је пре шао на тло ста рог 
хр ват ског не при ја те ља Ау стри је, Кр ле жа ка же:

... Али! Ако Ау стри ја зна чи: до не кле и ре ла тив но чи сти асвалт, јеф-
ти не ки шо бра не, уљуд не ца ри ни ке, ко ји не чи та ју ру ко пи се као кри ом чар-
ске пред ме те, он да се по све му чи ни, као да би та Ау стри ја би ла не ка ква 
тр го вач ка фир ма што мно го бо ље ра ди, не го да стре ља ђа ке по уни вер-
зи те ти ма (кrleŽa 1926: 12).

Но ва др жа ва ју го сло вен ских на ро да, по Кр ле жи је, да кле, ус по ста ви ла 
ре пре си ван ре жим: алу ди ра ју ћи на про го не ко му ни ста, хр ват ски пи сац 
при ка зу је но ве вла сти као уби це ђа ка на уни вер зи те ти ма. У на ред ним па су-
си ма, ме ђу тим, от кри ва се оно што је за хр ват ског пи сца су штин ски по гре-
шно и по себ но бол но а то је да је „од се че на гла ва хр ват ско га су ве ре ни те та“ 
(кrleŽa 1926: 13), те нај ве ће не при ја тељ ство ис ка зу је пре ма оним Хр ва ти-
ма ко ји су до пу сти ли да се та гла ва по ле пи „жи вом во дом ви дов дан ског 

12 У јед ном тек сту об ја вље ном у бе о град ском ли сту Вре ме 31. ав гу ста 1924. го ди не 
Ви на вер је пи сао о Кр ле жи ним бес кру пу ло зним на па ди ма на Бе о град (ко ји га је и при хва-
тио и уз ди гао као ве ли ког, чак нај ве ћег ју го сло вен ског пи сца) као на „гној, тру леж, ку гу...“ 
от кри ва ју ћи у ње го вом де ло ва њу исту ону стру ју „ко ја је про гу та ла у сво је мут не ду би не 
и оне хр ват ске ин те лек ту ал це из Ру си је, на чи нив ши их на зор ко му ни сти ма, услед мр жње 
пре ма Ср би ји.“... „Сва ка ко г. Кр ле жа гре ши. Јер ако он осе ћа да је са со ци а ли стич ке тач ке 
гле ди шта сва ки бур жо а ски си стем тру леж, он да је то тре бао да ис так не на дру ги на чин, 
та ко да по ка же да је бур жо а зи ја сву где се би рав на, ли це мер на и ту па... Али г. Кр ле жа хо ће 
у сво ме на пи су да до ка же не то, не да је це ла бур жо а ска кул ту ра роп ска и гад на, већ да је 
Ср би ја и Бе о град, да су они гад ни. Све оно због че га со ци а ли сти оп ту жу ју бур жо а зи ју, бур-
жо а ски си стем, све то г. Кр ле жа ис ти че као спе ци а ли тет Бе о гра да. У то ме би би ло фран-
ков ство г. Кр ле же...“ До га ђај ко ји је по сле Цр њан ско ве смр ти Кр ле жа пре при ча вао по во дом 
свог пи са ња о Ру си ји, а у ко јем су се, по сле же сто ке сва ђе, он и Цр њан ски по ту кли у Бе о-
гра ду у ка фа ни Мо сква, хр ват ски пи сац је, у мо тив ском сми слу, пред ста вио по гре шно. 
Цр њан ски му та да си гур но ни је за ме рио на то ме што је Ру си ју при ка зао као „ле гло ко му-
ни зма“ јер је то би ло чи ње нич но ста ње, већ због на чи на на ко ји је пи сао о Бе о гра ду – што 
је по сле ра та, у пре штам па ва њу Кр ле жи них де ла, са свим из о ста вља но.
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уста ва“. Раз ли ка у од но су на пред рат но ста ње огром на је, и за ње го ве су на-
род ни ке пред ста вља пад уме сто на пре дак: док су не ка да хр ват ски ба но ви 
и по ли ти ча ри од се да ли у рас ко шним со ба ма беч ких хо те ла, да нас мо ра ју да 
гле да ју „сте ни це у ка ва ни Ал ба ни ја“ (Исто: 13). По све тив ши це ло по гла вље 
раз го во ру са се ни Фра на Су пи ла, тог „по след њег ви те за хр ват ског др жав ног 
пра ва ко ји је не стао у лон дон ским ма гла ма 1917. го ди не“ – са при ка зом свог 
по ли тич ког идо ла што је у хр ват ским Ср би ма ви део ире ден ту13 – Кр ле жа је 
опи сао пра во вер ни пут ко ји је овај пре шао од чла на Ју го сло вен ског од бо ра 
до за го вор ни ка кон цеп ци је „хр ват ског од бо ра, ко ји би се имао бо ри ти за 
хр ват ски су ве ре ни тет“ (Исто: 29). Иа ко се, на пр ви по глед, мо же учи ни ти 
да ова вр ста по ли тич ког го во ра не ма ни ка кве ве зе са пу том у Ру си ју, у ко јем 
се Кра ље ви на СХС на зи ва „др жа во твор ном пре ва ром и фал си фи ка том“ – јер 
су Ср би пр во осло бо ди ли Хр ва те од Ау стри је, да би их од мах за тим по но во 
„за ро би ли без ра та“ – (Исто: 38), Кр ле жа у ства ри из ра жа ва свој ја сни ко мин-
тер нов ски став о ју го сло вен ској мул ти на ци о нал ној др жа ви као бур жо а ској 
тво ре ви ни у ко јој нај број ни ји на род, у им пе ри ја ли стич ком ма ни ру, тла чи 
оста ле на ро де. У том сми слу, ал тер на ти ву и пер спек ти ву ју жно сло вен ској 
др жа ви по тра жи ће хр ват ски пи сац у ин тер на ци о нал ном СССР-у, др жа ви 
ко ја је из свог на зи ва из бри са ла име ве ћин ског ру ског на ро да, ко ји је исто 
то ли ко био крив што је имао ца ра на јед ној и бес крај не ма се си ро ма шних 
на дру гој стра ни, ко ли ко је, по Кр ле жи, био крив по бед нич ки срп ски на род 
са сво јом ди на сти јом на че лу но ве др жа ве за сно ва не на со ци јал ној и на вод-
ној на ци о нал ној не прав ди. 

Свој до ла зак у Мо скву по чет ком 1925. го ди не Ми ро слав Кр ле жа опи-
си вао је – из не над но про ме нив ши дис курс ко ји се из по ли тич ко-иро нич ног 
пре тво рио у лир ски – као ме лан хо лич ни им пре си о ни ста ко ме но ве бо је, 
зву ци и ми ри си не до но се ни шта осим жа ло сти. Уоп ште, свој бо ра вак у 
ру ској пре сто ни ци, као и на да ле кој си бир ској пе ри фе ри ји, хр ват ски пи сац 
ни је пред ста вио као по ли тич ку ми си ју, ма да се зна да су по се те стра на ца 
Со вјет ском Са ве зу би ле стро го ор га ни зо ва не и над гле да не.14 Кр ле жа је као 
ко му ни стич ки ан га жо ва ни ин те лек ту а лац до шао у Со вјет ску Ру си ју са за-
дат ком да се уве ри и опи ше ка ко је бољ ше вич ка власт ус пе ла да се из бо ри 
са свим те шко ћа ма, па и са ве ли ком гла ди, и да и по сле Ле њи но ве смр ти 
на ста вља да на пре ду је у за цр та ном сме ру. Ка да се, у дру штву „би зни сме на“ 

13 Кри ти ку ју ћи као ма ло гра ђан ску Су пи ло ву ре ви зи ју „хр ват ско-срп ског про ту сло-
вља“, Кр ле жа је об ја снио ни јан се Су пи ло ве за блу де: „Из јед ног без у слов ног не га то ра пре-
чан ског срп ства, као по себ ног по ли тич ког фак то ра, он је то Срп ство при знао под хи по те-
зом, да је и то пре чан ско Срп ство схва ти ло ва жност бор бе за хр ват ску др жав ну нео д ви сност 
и су ве ре ни тет. То ме ђу тим би ла је кри ва прет по став ка. Пре чан ски Ср би ма ло гра ђа ни, у 
ду ши по тај но и ин тим но срп ски ире ден ти сте, оста ли су Ср би екс клу зи ви сте и ни ка да, па 
ни дан да на шњи ни су схва ти ли па ро ле на род но га је дин ства“ (кrleŽa 1926: 28). Хр ва ти не 
же ле да жи ве у за јед нич кој др жа ви са Ср би ма, али од хр ват ских Ср ба тра же, ни ма ње ни 
ви ше – на род но је дин ство!

14 Кр ле жу су у Мо скви до че ка ли ви со ки функ ци о не ри пар ти је као што је Лун чар ски.
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из Хам бу р га и со вјет ских пар тиј ских де ле га та бу де на шао у до му бив шег 
ве ле по сед ни ка Па ве ла Ни ко ла је ви ћа не где у Си би ру, као до каз да у Ру си ји 
не ма гла ди, Кр ле жа ће са стра шћу гур ма на опи си ва ти по ну де ко ји ма су 
до че ка ни „слу чај ни“ и не по зна ти пут ни ци-на мер ни ци: „Је ли смо ги ба ни цу 
са ја ји ма и ко са ним ме сом, со со ве од ми ри шља вих гљи ва, ди вљач, гу сте 
не ке пре жга не ју хе и пи ли мно го ра ки је“ (кrleŽa 1926: 83). У ди ја ло гу ко ји 
по том не за до вољ ни до ма ћин во ди са но вом, по вла шће ном кла сом пар ти ја-
ца, ко јим ау тор пу то пи са хо ће да ис так не пра вед ност и не пот ку пљи вост 
но вог си сте ма, от кри ва се да при пад ник ста ре ари сто кра ти је има чак три 
пу та ве ћу пла ту од чла на пар ти је, док се це ло куп на сце на окон ча ва на здра-
вља њем у част „нај бо љег и нај сим па тич ни јег ма ло гра ђа ни на у чи та вој гу-
бер ни ји“ (Исто: 86). О ло шим стра на ма Ре во лу ци је Кр ле жа са зна је од при пад-
ни ка вла да ју ће кла се, цр ве ног управ ни ка на ци о на ли зо ва не пи ла не. Нај ве ћа 
прет ња но вом си сте му је, ка ко овај твр ди, огра ни че на бу квал ност би ро кра-
ти је: „Љу ди су глу пи и па ра граф по ста је опа сни јим од кон тра ре во лу ци је“ 
(Исто: 92)... „Ма гле су гу сте, а ми не ма мо ин те ли ген ци је“, ка же го сту управ-
ник пи ла не Ва си љев, от кри ва ју ћи пре ћут но чи ње ни цу да се из ме ђу ин те-
ли ген ци је и кон тра ре во лу ци је чвр сто уста но вио знак јед на ко сти.15 Кр ле жа 
је оду ше вљен оним што ви ди, не пи та ју ћи се ни јед ном да ли је оно што му 
је пред ста вље но упо ре ди во са По тјем ки но вим се ли ма:

Две хи ља де ки ло ме та ра да ле ко од Мо скве и сто ти ну ки ло ме та ра 
од по след ње же ле знич ке ста ни це, у пра шу ми што се же у кон ти ну и те ту 
све до Се вер ног Ле де ног Мо ра, гр ме ли су ди на мо мо то ри елек трич не 
цен тра ле, бли ста ле су све тиљ ке, пе ва ла су де ца и уда рао збор ба ла лај-
чи ка ве се лу по скоч ни цу. Ви де ли смо до бру и бо га ту књи жни цу, са ко-
лек ци јом со ци јал но еко ном ске ли те ра ту ре, ка кве не ма ју по Евро пи ни 
уни вер зи тет ске књи жни це: би ли смо у деч јем клу бу, гле да ли смо у пар-
тиј ском клу бу ка ко ра ди анал фа бет ски те чај, при су ство ва ли смо ми тин-
гу же на, на ко ме се го во ри ло сре ђе ни је и ди сци пли но ва ни је не го на 
би ло ко јем на шем жен ском ми тин гу... (кrleŽa 1926: 94).

За ди вљен пред огром ном раз да љи ном ко ју је пре шао овај Рус, не ка да-
шњи оби чан вој ник-пе шак, до ме ста управ ни ка пи ла не „ко ји сту ди ра курс 
ви ше ма те ма ти ке и го во ри о ло га рит ми ма“, Кр ле жа три јум фал но из во ди 
ге не рал ни за кљу чак о при ро ди ре во лу ци је:

15 „Од пр вог да на ре во лу ци је Ле њин је у ин те ли ген ци ји ви део глав ног не при ја те ља, 
ону сна гу ко ја ни је же ле ла да се ̓ без ду гих ди ску си ја пот чи ни .̓..̓ лич ном ау то ри те ту јед ног 
чо ве каʼ и јед не пар ти је. Бор ба с тим де лом ин те ли ген ци је, ко ја је би ла не при ја тељ ски рас-
по ло же на пре ма со вјет ској вла сти, ни је тра жи ла об ја шње ње. Про го ни ко ји ма је био под-
врт нуг не у трал ни део ин те ли ген ци је об ја шња ва ни су ње ним са о се ћа њем пре ма про го ње-
ни ма, ко је је би ло по сле ди ца свој стве не јој ху ма но сти и до бро те“ (геЛер–некрич 2000: 
123). При пре ма про це са ко ји се за вр шио по гу бље њем ис так ну тих ру ских на уч ни ка и кул-
тур них де лат ни ка ме ђу ко ји ма је био ве ли ки пе сник Гу ми љов, 1921. го ди не, од ви ја ла се 
под лич ним ру ко вод ством Ле њи на (Исто: 124).
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Тај раз мак у гра ђан ским оме ри ма са вла див је два у две ге не ра ци је, 
да кле че тр де сет до пе де сет го ди на, ов де је ре а ли зо ван пет пу та бр же. 
Зна чи да кле да ре во лу ци ја ни је ни шта дру го не го убр за но раз вој но ги
ба ње у не ким отво ре ним мо гућ но сти ма16 (кrleŽa 1926: 95).

Овај тип Но вог Чо ве ка за Кр ле жу пред ста вља пра во от кро ве ње: он 
ни је сен ти мен та лан пре ма гњи лој и сте рил ној бур жо а ској ин те ли ген ци ји 
оли че ној у до ма ћи ну и ње го вој же ни: ком плет Ле њи но вих де ла не слу жи 
му као украс, не го је „раз ре зан и пот цр та ван на мно гим ме сти ма цр ве ном 
и мо дром олов ком“ (кrleŽa 1926: 95). За хр ват ског ко му ни сту, ко ме се ус-
кр шња зво на из мо сков ских хра мо ва, чи не „по бе шње лим кр ва вим ла ве жом“ 
са „отров ном ка но на дом кле тве, жу чи и мр жње“, глав ну за слу гу Но ве еко-
ном ске по ли ти ке (НЕП-а) за ре зул та те ко ји де ман ту ју по сто ја ње си ро ма штва 
и гла ди („Не ма бе де, па у пе ри зма, као на За па ду“), Кр ле жа при пи су је свом 
но вом бо жан ству ко ји ле жи мр тав и бал за мо ван на глав ном мо сков ском 
тр гу. Ако је Кр ле жа у со ци ја ли стич кој Ру си ји и на ла зио не што не га тив но,17 
Ле њин као по кре тач ре во лу ци је и ње го во про ду же но при су ство ме ђу жи-
ви ма све до чи ли су о сми слу и свр хо ви то сти пат њи и жр та ва ре во лу ци је:

Тај Или јић ни је да кле са мо сли ка по по ли циј ским уре ди ма, мо то лир-
ских пе са ма или звек фо но гра фа. Он ни је са мо за ста ва вој нич ка или здра-
ви ца на бан ке ту, ка да се мно го пи је и го во ри, а ма ло ми сли. Он је до и ста 
не где ду бо ко за ко пан у ду ша ма да на шњих ру ских љу ди. Ти су љу ди мно го 
до жи ве ли, и мно го се на па ти ли, и ко ли ко год се око њи хо вих мо зго ва ухва-
ти ла око ре ла не ка и укру ће на ствар ност, име Ле њи но во уна точ све га зву-
чи ме ка но, то пло, по мир љи во и го то во ти хо. То ни је сен ти мен тал на ти-
ши на ли ри ке, то је чи ста ка тар за, ка да се чу је ле пет кри ла тра ге ди је.

Ах да! Или јић! То је био чо век! Да! Да! Он! Или јић!
Чу је се псо ва ти по сви ма. И ве ли ки и ма ли шта ти сти ре во лу ци је 

че сто из гле да ју ко мич ни ма у очи ма са вре ме ни ка и ви це ви ко ла ју о свим 

16 За ни мљи во је да исту вр сту дис кур са Кр ле жа упо тре био ка сни је пи шу ћи сво је 
За ста ве: са мо што ов де, у вре ме Бал кан ских ра то ва, ју нак ро ма на го во ри о Ср би ји: „... И 
док је ма ла Ср би ја, као кр ва ва кр па се љач ке ра је, успје ла сво јим устан ком до ка за ти ка ко је 
лаж да смо на род анал фа бе та, јер Ср би ја, да нас, за не пу них пе де сет го ди на др жав не сло-
бо де, има сво је ге не ра ле, сво је уче ња ке, сво је про фе со ре уни вер зи те та, сво ју штам пу, сво-
ју по ли ти ку, и док та иста Ср би ји ца да нас, усред Евро пе, као су ве ре на и сло бод на зе мља, 
ра ту је по бед но но сно за вла сти те ин те ре се, у на шој жа ло сној Хр ват ској Ба но ви ни, Хр ва ти 
и Ср би, као свје ти из бор ни ци гла са ју за ка пи ту ла ци ју пред Ма џа ри ма, а пи та мо се за што, 
за гро фов ски гу лаш и за кри глу пива“ (krleŽa 1979: 255).

17 У Кр ле жи ном пу то пи су не ма пра ве кри ти ке ре во лу ци је. У епи зо ди са оп скур ним 
бив шим ру ским ад ми ра лом Вру бе лом, са ко јим се хр ват ски пи сац упо знао „у јед ном дру-
штву, где је би ла реч о ба кро ре зи ма осам на е сто га сто ле ћа“ (кrleŽa 1926 109) и чи ју је збир ку 
тих истих ба кро ре за хр ват ски пи сац уско ро до био при ли ку да ви ди [?!], по ен та са рас крин-
ка ва њем ла жљив ца ко јем бољ ше ви ци ни су уби ли су пру гу као што је пр во бит но твр дио, те 
от кри ва ње ње го во као бив шег су ро вог про го ни те ља бољ ше ви ка а са да про во ка то ра и шпи-
ју на, за пра во мно го ви ше зву чи као апо ло ги ја не го као кри ти ка ре жи ма.
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лич но сти ма из Кре мља, али ка да се го во ри о Или ји ћу, осе ћа се не ка 
чуд на, не на ме ште на дис тан ца, мо ну мен тал но јед но став на и искре на. 
Он је ме штар и ра би, сим бо лич но сло во по чет ка и све тло у тми ни. Он 
је Или јић ко ји ре че уче ни ци ма: За и ста вам ка жем! Ни вра та па кле на не 
ће ме над вла да ти! (кrleŽa 1926: 98).

Иа ко је и ов де по ка зао сво ју скло ност да ба га те ли ше ту ђе на зо ре и иде-
је (ко је че сто на зи ва тлап ња ма и глу по сти ма), по го то ву кад је реч о иде ја ма 
оних ин те лек ту а ла ца ко ји су по др жа ва ли ин те грал но ср бо фил ско ју го сло-
вен ство, Кр ле жа ни је про пу стио да у свом пу то пи су ис так не свој пан те он 
иде о ло шких вред но сти окон чав ши га апо ло ги јом Ле њи на и ње го вог ре во лу-
ци о нар ног про гра ма. („Ле њин је мр тав, Ле њи ни зам жи ви!“). Док се у вре ме 
ра та ле њи ни зам ја вио „ме ђу на род ним ра ту ју ћим ма са ма као сим бол ми ра, 
и у то ме је би ла ње го ва сна га и та јан стве на ма ги ја“, по сле смр ти во ђе за Кр ле-
жу ле њи ни зам ни је са мо „на чел на не га ци ја ма ло гра ђан ске фи ли сте ри је“ 
(кrleŽa 1926: 136) већ и „онај гво зде ни смер у ко ме се гло бус со лид ном 
бр зи ном од два де сет и че ти ри са та на дан ги ба у Ко змо по лис... она Ар хи-
ме до ва под ло га, до вољ но со лид на, да се по мо ћу ње из диг не чи та ва ку гла 
зе маљ ска, са ста рин ском, бо ле сном, де ка дент ном Евро пом, на ви си ну јед не 
но ве и све тли је кул ту ре...“ (кrleŽa 1926: 139). Кр ле жа је пу то пис за вр шио 
по се том Му зе ју ре во лу ци је и ве ли ча њем тог ме ста се ћа ња где „ле же бал-
за мо ва ни до ку мен ти људ ске по жр тво ва но сти и ју на штва“, и док се на по-
жу те лим фо то гра фи ја ма на зи ру ли ца „хи ља де ру ских љу ди, ко ји су у не ком 
ази јат ском фа та ли зму при до не ли сво ју лич ну жр тву за по бе ду прин ци па 
ху ма них и за ин те рес људ ске ра се сва ка ко ко ри сних.“ Пред тим при зо ром: 
„За ста је љу ди ма дах. Чу је се ка ко не где у про сто ру ги гант ским кри ли ма 
шу ме иде је, а не где у да љи ни са Кав ка за кре ште ја стре бо ви. О веч но сти 
про ме теј ска! Сла ва ти!“ (Исто: 149).

Пу то пис Дра ги ше Ва си ћа Ути сци из Ру си је (1928), ко ји та ко ђе пред-
ста вља збир ку тек сто ва об ја вљи ва них у Вре ме ну по чет ком 1928. го ди не, 
на стао је на осно ву ис ку ства ко је је овај пи сац и прав ник, кон зер ва ти вац и 
ре бел, па три о та и ре пу бли ка нац, сте као пу ту ју ћи у пр вој др жав ној де ле га-
ци ји по во дом про сла ве де се то го ди шњи це Ок то бар ске ре во лу ци је. Сво је 
ути ске из Мо скве и Пе тро гра да, али и из мо сков ског се ла, са пу та на ко ји 
је кре нуо са при ја те љем – ле во ори јен ти са ним ва ја ром Сре те ном Сто ја но-
ви ћем (ко ме ће и по све ти ти свој пу то пис),18 Ва сић је бе ле жио као срп ски 

18 Сре тен Сто ја но вић и Дра ги ша Ва сић пу то ва ли су за јед но, док је у исто вре ме у 
Ру си ји бо ра вио и Вла ди слав Риб ни кар, вла сник По ли ти ке. Као и Ва сић, и Сто ја но вић је 
ре пор та же о овом пу то ва њу пр во об ја вљи вао у Но во сти ма да би их по том уоб ли чио у 
књи гу Им пре си је из Ру си је (1928). Као мо тив за пут и пи са ње о со вјет ској Ру си ји на вео је 
же љу да се објек тив но оба ве сти јав ност ко ја је из ло же на мо ру „зло на мер них ве сти“. Као 
умет ник, Сто ја но вић је и у Ру си ји тра жио дру штво умет ни ка код ко јих је, ме ђу тим, пре-
по знао осе ћа ње по ти ште но сти, као и сти да да се го во ри о не ма шти ни. Ипак, и Сто ја но ви-
ће во пи са ње је, као и Ва си ће во, про же то за но сом и ви зи јом да се ме теж ко ји су та мо за те кли 
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ин те лек ту а лац, ре пу бли ка нац и кри ти чар ре жи ма19 и бли зак при ја тељ Ми-
ро сла ва Кр ле же, али и као пи сац за па же ног ро ма на по сле рат не осе ћај но сти 
ко ји је но сио за го не тан и чи ни се ни до да нас нео бја шњен на слов Цр ве не 
ма гле (1922). Иде о ло шка про мен љи вост или ба рем ам би ва лент ност овог 
вр сног ин те лек ту ал ца – ко ји ће по чет ком три де се тих го ди на, по сле Ше сто-
ја ну ар ске дик та ту ре, пре ки ну ти при ја тељ ство са Кр ле жом, и ко ји ће, у вре ме 
ја ча ња де струк тив них ан ти ју го сло вен ских цен три фу гал них си ла, у вре ме ну 
кад се већ по ма ља ла сен ка Хр ват ске ба но ви не, са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем 
би ти тво рац Срп ског кул тур ног клу ба – очи ту је се, ма да на ни воу бе ниг не 
ре пор та же, и у овом пу то пи су.20

На са мом по чет ку Дра ги ша Ва сић сво је рас по ло же ње пут ни ка у Ру си ју 
опи су је као ве ли ко уз бу ђе ње ко је ра сте при сва кој по ми сли „да му ње ви то 
ју рим та мо где сам то ли ко жу део да до прем, у чуд не, у не при сту пач не и 
нео бич не мо је ма гле“. То осе ћа ње пре вео је пи сац као но стал ги ју за жуд ња ма 
ра не мла до сти: ка да се за не чим че зне што ни је још ја сно осве шће но, а ко ја 
се ја ви ла „и пре пи јан ства од ру ске ли те ра ту ре“. Ре тор ским пи та њем, ко-
нач но, об ја шња ва се при ро да тог уз бу ђе ња, ко је би Ва сић, да је мо гао да га 
фор му ли ше јун гов ском тер ми но ло ги јом, по ве зао са ко лек тив но не све сним, 
са осе ћа њем ду бо ке по ве за но сти са пра сло вен ским ко ре ни ма“: „Шта је то 
ду бље, пле ме ни ти је и бо ље у на ма би ло од ове љу ба ви та ко ме ке и не жне, 
оба сја не за тим тво ре ви на ма ве ли ких пи са ца, и од оне че жње та ко нео до љи ве 
за ши ри ном и бес крај ним про стран ством? И пи тао се, и од го ва рао сам: да 
ни је баш из те ду би не ова ду ша на ша на род на и при ро да на шег чо ве ка, ко ју 
се то ли ко ста ра мо да от кри је мо?“ (васић 1928: 5). Да је Ва сић, иа ко је при-
па дао ви шем, обра зо ва ном ста ле жу срп ског гра ђан ства, био осе тљив на 
со ци јал ну не прав ду, от кри ва се већ на са мом по чет ку пу то пи са, ка да се, по-
го ђен при зо ри ма бе де ру ских се ла ко ји у во зу про ми чу пред ње го вим очи ма, 
ау тор пи та: „Та се ла, у та кој бли зи ни Мо скве, да ли су их кад год ви де ли 
они што су у овим ши ро ким и лук су зним во зо ви ма, пу ним цве ћа, ју ри ли 
Азур ној Оба ли, да би се та мо про сла вља ли рас ко шћу?“ (Исто, 10–11). Ипак, 
ау тор се пре ма оно ме че му има да при су ству је – ве ле леп ној про сла ви на 
Цр ве ном тр гу – од ре ђу је као ве ли ки скеп тик. Де мон стра ци је Троц ког и 
ње го вих при ста ли ца, што су дис хар мо нич ни то но ви у од но су на оп ште 
све чар ско рас по ло же ње ко је тре ба при ка за ти но ви на ри ма – го сти ма из це-
лог све та, а ко је су се од ви ја ле па ра лел но са глав ном про сла вом и о ко ји ма 
су он и ње го ви са пут ни ци са мо чу ли; ма ла про да ва чи ца но ви на об у че на у 

„кри ста ли ше“, да има по зи тив не ко но та ци је у ме ри у ко јој ће ис та ћи да је Мо сква да нас 
„цен тар све та“.

19 Ва сић је као адво кат успе шно бра нио ко му ни сту Спа со ја Сте ји ћа ко ји је 1922. по-
ку шао атен тат на ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа).

20 Те кон тра дик тор но сти ко је су у ње му ко ха би ти ра ле, на во ди ле су не ке исто ри ча ре 
да у Ва си ћу, као нај бли жем са рад ни ку Дра же Ми хај ло ви ћа, на ла зе со вјет ског, ко мин тер-
нов ског аген та.
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нов кр зне ни ка пут, са но вом ка пом и ка ло ча ма – све је то за Ва си ћа ја сна 
пред ста ва при пре мље на за стран це, а не пра во ста ње ства ри. Ва сић, ме ђу-
тим, уме да ви ди и чу је и оно што ни је та ко очи глед но, схва та ју ћи да у но вом 
по рет ку, и по ред де ви за о со ци јал ној јед на ко сти, ве ћи на спро во ди те рор 
над ма њи ном: де ца из бив ших бур жо а ских по ро ди ца не са мо да мо ра ју да 
пла ћа ју шко ло ва ње већ им је за бра њен при ступ на ви со ке шко ле. Са Сре-
те ном Сто ја но ви ћем, али и са но ви на ри ма ко ји су у Мо скву до пу то ва ли из 
це лог све та, Ва сић је имао при ли ке да се ин фор ми ше о функ ци о ни са њу 
со ци ја ли стич ке др жа ве по се ћу ју ћи др жав не ин сти ту ци је: шко ле, бол ни це, 
па чак и за твор (изо ла тор). Оби ла зе ћи Му зеј ре во лу ци је, Ва сић ни је по де лио 
Кр ле жи ну ег зал та ци ју. Оно што је ње га за ни ма ло би ли су са ми Ру си: екс-
кур зи је ђа ка, сту де на та и рад ни ка ко ји су, гле да ју ћи све до чан ства о кр ва вом 
Ок то бру, мо гли да ви де и тра го ве оног што је пред ста вља ло сим бол ца ри-
стич ког ре жи ма: огром ну рас кош кон цен три са ну у ру ка ма јед ног чо ве ка. 
Са мо у по ре ђе њу ове две пред ста ве ло гич но је да се „екс пло зи ја Ре во лу ци је 
чи ни са мо јед ном при род ном и не из бе жном не ми нов но шћу“ (Исто: 48). Све 
што је до жи вео, ка же Ва сић, мо гао је до жи ве ти са мо ру ски на род, што је 
све из др жао и све по бе дио, да би, на кра ју, све окон чао „гро зним уби ством 
не са мо ње го вим не го и ње го ве жен ске де це ко ја са гре хо ви ма оче вим и 
гре хо ви ма пре да ка ни ка кве ве зе ни су има ла“ (Исто: 48). Ва си ћев пу то пис 
сав је у овој рас тр за но сти из ме ђу су прот них осе ћај но сти, ње го ва рас по ло-
же ња и ути сци ва ри ра ју од за но са и оду ше вље ња до огор че но сти, па је, у 
по ре ђе њу са Ви на ве ро вим и Кр ле жи ним пу то пи си ма, и нај ком плек сни ји, 
од но сно нај ам би ва лент ни ји у идеј ном и вред но сном сми слу. 

Бу ду ћи да му је дру га же на би ла Ру ски ња из по ро ди це бе лих Ру са, 
Ва си ћу је би ло до зво ље но да по се ти део по ро ди це ко ја је оста ла у Ру си ји, 
до но се ћи ве сти, пи сма од ро ђа ка из да ле ке Кра ље ви не СХС. До чек ко ји је 
у тој ку ћи имао – при зо ри ста на ра са би је них у ма ли про стор не ка да шње 
ве ли ке ку ће, ко ји се као рав но ду шне лут ке кре ћу ме ђу по ха ба ним и пра шња-
вим на ме шта јем као ак те ри не ке Че хо вље ве дра ме – пред ста вља ју мо жда и 
нај за ни мљи ви ји део овог пу то пи са. Од ста ре ге не ра ли це, ко ја је као пред-
став ни ца ре ак ци је би ла у за тво ру (где су се пре ма њој уљуд но од но си ли и 
где је има ла ре дов ну хра ну – па јој бо ра вак на сло бо ди из гле да као пад у 
од но су на прет ход но ста ње), и по ред ње не ле тар ги је и уту че но сти због ко је 
не по ка зу је ве ћи ин те рес ни за го ста, ни за ве сти о да ле ким ро ђа ци ма, Ва сић 
са зна је да јој се је дан од дво ји це си но ва „при спо со био“. Ка да гост са оп шти 
да не раз у ме ту реч, до ма ћи ца му „са сен ком ту ге и не за до вољ ства“ од го-
ва ра: „При спо со би ла се, ка же се за ари сто крат ску мла деж ко ја је при шла 
пар ти ји. Он ни је ари сто кра та, али ово и за ње га ва жи“ (васић 1928: 70). Са 
дру ге стра не, по се ту мо сков ским по зо ри шти ма Дра ги ша Ва сић опи су је као 
ек ста тич но ис ку ство (гле дао је и Бул га ко вље ве Да не Тур би них), а оно у че му 
ће се су сре сти ње гов и Ви на ве ров суд је сте не по бит на и очи глед на чи ње-
ни ца да је упра во за хва љу ју ћи Ок то бар ској ре во лу ци ји ши ро ким ма са ма 
омо гу ћен при ступ ви со кој кул ту ри (ве ли ки ти ра жи де ла ле пе књи жев но сти, 
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при сту пач ност те а тру, кул тур ним ин сти ту ци ја ма).21 У од но су пре ма За па-
ду, ко ји још увек по Ва си ћу оби та ва у не кој вр сти „ду хов не жа бо кре чи не“ 
и не зна ко јим пу тем да кре не, Со вјет ска Ру си ја је, и на кон не са гле ди вих 
пат њи и жр та ва кре ну ла пу тем ко ји ни јед на зе мља пре ње ни је има ла ни 
хра бро сти ни ви зи је да иза бе ре. За то у овом оп штем ме те жу, ко ји ни је са мо 
оби чан ха ос већ „ме теж ду хов ни ... ме теж исто риј ски ... ме теж чо ве чан ски“ 
(Исто: 75), Ва сић, упр кос свим сум ња ма, ви ди кре та ње чо ве чан ства уна пред 
– ако се по сма тра у од но су пре ма За па ду – јер се „Ру си ја не би тре ба ла и не 
би сме ла друк че по сма тра ти не го у од но су пре ма за па ду“ (Исто: 103). Ка да 
је на пу стио ту тра гич ну и на му че ну зе мљу, Ва сић је мо гао да се уве ри „ка ко 
бес крај на пра зни на ду ха зја пи на све стра не ... ока ме њен оном пу сто шном 
празни ном у ко јој се ду ша ниг де ни је мо гла осе ти ти.“

Из то га вре ме на се ћам се до бро вр то гла ви це, у ко ју су ме би ли ба-
ци ли они сјај но пра зни гра до ви дан син га и мју зик хо ла, они огром ни гра-
до ви не ве ро ват них по рас ко ши и бле ску из ло га и ре сто ра на. Са ути ском 
и осе ћа њем да се чи та ви по лу де ли све то ви, чи та ва по бе сне ла људ ска 
ста да, окре ћу око се бе до пра ве не све сти це, про во де ћи пред тим ско ро 
по ло ви ну днев но га ви де ла за ка ва на ма и ка пу ци не ри ма или бле ну ћи по 
из ло зи ма, ја сам се ипак вра тио са не по мир љи вом ве ром: да мо ра по сто-
ја ти и дру га стра на све га на ко јој онај ду хов ни и ду шев ни жи вот ни је 
мо гао би ти у тој ме ри за не ма рен (васић 1928: 104).

Оно што је тра жио: све тлост и ду хов ност као ал тер на ти ву ма те ри ја-
ли зму За па да, Дра ги ша Ва сић је, су де ћи по овом пу то пи су, и на шао – и то 
у Со вјет ској Ру си ји.

За то, за кљу чи ће Ва сић свој пу то пис еу фо рич ним ус кли ком да: „ни ко 
не ма пра ва пре зи ра ти не за пам ће не а по зи тив не на по ре ко ји се та мо ула жу“ 
и ци та том Го го ље вим: „Где би се ро ди ли ди во ви не го у Ру си ји, у ко јој је ди но 
има ју где да се раз мах ну! Где би се ро ди ле ве ли ке иде је не го у Ру си ји, ко ја 
је бес крај на!“ (васић 1928: 105).

Исте го ди не у ко јој је об ја вљен пу то пис из Ру си је, пуц њи у хр ват ске 
по ли ти ча ре и смрт Стје па на Ра ди ћа, те кра ље ва дик та ту ра ко ја је по том 
усле ди ла, као да су пре ну ле ле ви ци на кло ње ног Дра ги шу Ва си ћа: при ја-
тељ ство са Кр ле жом је пре ки ну то а у овом сло ве но фи лу и ју го сло ве ну све 
ви ше се кри ста ли ше про блем срп ског од го во ра на на ци о нал не се па ра ти зме, 
по го то во на кон уби ства кра ља Алексан дра 1934. го ди не. У го ди ни ка да 
Кр ле жа по ле ми ше са Ми ло шем Цр њан ским по во дом тек ста Окле ве та ни рат 
– ка да се хр ват ски пи сац ко ји је у Му зе ју Ре во лу ци је ве ли чао жр тве од јед-
ном про ме ће у па ци фи сту – Дра ги ша Ва сић да ће ин тер вју Цр њан ско вим 

21 Тре ба, на рав но, има ти у ви ду да се у то та ли тар ним дру штви ма ова при сту пач ност 
умет но сти од но си са мо на по ли тич ки и иде о ло шки „ис прав ну“ умет ност. Исту по ја ву при-
ме ти ће Ми лош Цр њан ски у пред рат ној Му со ли ни је вој Ита ли ји, па ће и пи са ти о јеф ти ним 
кар та ма за Опе ру и сл.
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Иде ја ма. (Иа ко су по сле Дру гог свет ског ра та Иде је про гла ша ва не гла си лом 
ко је про мо ви ше фа ши стич ке ко цеп те, да нас се зна да се ра ди ло о про јек ту 
фа во ри зо ва ња кул ту ре ин те грал ног ју го сло вен ства! Ка да при кра ју из ла-
же ња уред ник Иде ја ини ци ра про блем „срп ског ста но ви шта“ – ра ди ће се о 
ну жној ре ак ци ји на дез ин те гра тив не про це се ко ји ја ча ју по сле уби ства кра-
ља, а ко ји ма је али би увек на пад на срп ство и Ср би ју. Ово је био увод у 
по ку шај срп ских ин те лек ту а ла ца да де фи ни шу вла сти ту по зи ци ју у за јед-
нич кој др жа ви, што је би ла и глав на мо ти ва ци ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа и 
Дра ги ше Ва си ћа, ка да су че ти ри го ди не ка сни је осно ва ли Срп ски кул тур ни 
клуб.) Дра ги ша Ва сић окон чао је жи вот кра јем Дру гог свет ског ра та под 
још увек не раз ја шње ним окол но сти ма, као ви со ко по зи ци о ни ра ни офи цир 
у чет нич ком по кре ту Дра же Ми хај ло ви ћа, ко ји се осим про тив Не ма ца, 
бо рио и про тив Ти то вих ко му ни ста. Још увек су у исто ри о гра фи ји ак ту ел не 
те зе о то ме да је био тај ни агент Ко мин тер не, те зе ко је су, иа ко зву че ап сурд-
но, ве ро ват но ин спи ри са не ње го вим ру со фил ским ста во ви ма. Ста ни слав Ви-
на вер, ис пр ва же сто ки кри ти чар ре жи ма и Ва си ћев при ја тељ – ре пу бли ка нац, 
по стао је др жав ни слу жбе ник: што је из гле да ну жно во ди ло ка то ме да по-
сте пе но ту пи оштри ца пе ра овог та лен то ва ног но ви на ра и пи сца.22 Ка да се 
по сле крат ког април ског ра та бу де на шао ме ђу за ро бље ним ју го сло вен ским 
офи ци ри ма у не мач ким ло го ри ма, кри ви цу за бр зу про паст Кра ље ви не Ста-
ни слав Ви на вер сва љи ва ће на офи ци ре кра љев ске вој ске, на из дај ни ке и 
ко ла бо ра ци о ни сте Не ди ћа и Дра жу Ми хај ло ви ћа. У Ти то вој со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји био је пи сац дру го га ре да: под не пре кид ном при смо тром и 
из ло жен цен зу ри. Ми ро слав Кр ле жа – ле ви чар веч но ра за пет из ме ђу по тре бе 
да по здра ви из ла зак чо ве чан ства из гњи ло сти и тру ле жи гра ђан ске фи ли сте-
ри је, па ма кар и по це ну кр ва вих жр тви, са јед не стра не, и по тре бе да се у 
удоб ној до ко ли ци пре пу сти есте ти зи ра њу не за ви сног гра ђан ског умет ни ка 
– по стао је у дру гој Ју го сла ви ји нај моћ ни ји пи сац и ми ље ник Јо си па Бро за 
Ти та. На ста вио је и та да, још пре ра та за по че ту бор бу за сло бо ду ства ра ла-
штва и про тив дог мат ски схва ће ног со ци ја ли стич ког ре а ли зма.

Сто го ди на по сле Ве ли ког ок то бра мо жда је из ли шно по ста вља ти пи-
та ње о ути ца ју и мо ћи пу то пи са ју го сло вен ских умет ни ка из Со вјет ске 
Ру си је да у ши рој јав но сти фор ми ра ју пра ву сли ку о оно ме што се та мо 
до го ди ло и о по сле ди ца ма ко је је ре во лу ци ја иза зва ла. Да ли су ова тро ји ца 
ин те лек ту а ла ца ху ма ни стич ке ори јен та ци је и раз ли чи тих иде о ло ги ја би ли 

22 О то ме да из ме ђу два ра та ни је мо гао да на пи ше со ци јал ни ро ман ко ји ће кри тич ки 
го во ри ти о са вре ме ном дру штву го во рио је Ми лан Ка ша нин, прав да ју ћи се сво јом др жав-
ном слу жбом. Ми лош Цр њан ски је 1931. за по чео пи са ње ро ма на из са вре ме ног жи во та у 
на став ци ма, али је из ла же ње Су зног кр о ко ди ла пре ки ну то из гле да упра во на ин тер вен ци-
ју моћ них са вре ме ни ка ко ји су се у ње му пре по зна ли. По пут Ка ша ни на ко ји је тек по сле 
Дру гог свет ског ра та на пи сао ро ман из ме ђу рат ног гра ђан ског жи во та, та ко је и Иво Ан дрић 
– и сам ви со ки пред рат ни др жав ни функ ци о нер – тек у сво јој Го спо ђи ци (1945) опи сао ме-
ђу рат ни Бе о град као по при ште без оч ног бо га ће ња и бес при зор них љу ди.
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све сни да бу не ћи се про тив јед ног ре пре сив ног др жав ног си сте ма по др жа-
ва ју је дан да ле ко, да ле ко ре пре сив ни ји, и да ли су на слу ћи ва ли ка кве ће 
би ти по сле ди це њи хо ве, по не кад и на ив не за не се но сти? Да нас, ка да су исто-
ри ча ри раз ве ја ли уко ре ње не пред ста ве о бо га ће њу ис кљу чи во срп ске бур-
жо а зи је, о пот чи ње но сти дру гих на ро да те ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму 
(вид. БоЖић 2008), у ве ли кој по де ли срп ских ин те лек ту а ла ца на тзв. ле ви-
ча ре и де сни ча ре, те у оду ше вље њу за про гре сив не иде је ле ви це ви ди мо и 
не што што је би ла мо да и не кри тич ка по не се ност, опи је ност јед ног вре ме-
на.23 Ко ли ко је је дан иде а ли зам код мно гих мла дих и про гре сив них љу ди 
за ме нио дру ги, мо жда се нај бо ље ви ди из тек ста Мар ка Ри сти ћа, јед ног од 
ме ђу рат них са лон ских ко му ни ста ко ји је сло ве но фил ство и љу бав пре ма 
вла сти том на ро ду за ме нио ин тер на ци о на ли змом и ди ја лек тич ким ма те ри-
ја ли змом: „На сва не бу ло зна про ро штва о осло бо ђе њу ду ха кроз не ки сло-
вен ски и нео ху ма ни стич ки ми сти ци зам, од го вор је вр ло прост: дух и ње го ва 
пра ва сло бо да за ви се од ма те ри јал них усло ва жи во та...“ (ристић 1987: 147). 
Да је ве ра у при мат ма те ри је над иде јом код Ју жних Сло ве на ухва ти ла ко-
ре не и због њи хо ве ду бо ке ве ре у ин стинкт и пле ме ни тост ру ске ду ше, то 
је са мо још је дан па ра докс ме ђу рат ног до ба у ко јем су мно ге иде је и ан та го-
ни зми скри ва ни иза ла жних ка рак те ри за ци ја др жа ве што се све ви ше пре-
тва ра ла у бу ре ба ру та. Иде је о ве ли чи ни со вјет ске Ре во лу ци је од и гра ле су 
у том про це су без сум ње зна чај ну уло гу. Се ћа ње мо дер ног чо ве ка, у све ту 
у ко јем и да ље оп ста је не по мир љи ва по де ла из ме ђу За па да и Ис то ка, за пад-
них ли бе рал них де мо кра ти ја и Ру си је, на ве ли ки пре врат ко ји се до го дио 
пре сто ти ну го ди на, осен че но је са свим си гур но пи та њем да ли је ру ска 
ре во лу ци ја, упр кос свих не ви них жр та ва ко је је од не ла, пред ста вља ла ко рак 
на пред у не ком ши рем и те же са гле ди вом уз ла зном кре та њу чо ве чан ства? 
Се ћа ња ми сле ћег чо ве ка на Бал ка ну (не ка да шњем сло вен ском Ју гу ко ји се 
ви ше не по ми ње) окре ну та су да нас не сум њи во и пи та њи ма је су ли ју го-
сло вен ски на ро ди до вољ но вас пи та ни, спо соб ни и објек тив ни, да би мо гли 
да ра за бе ру сво је вр ли не – стре мље ња ка др жа ви со ци јал не прав де и на ци-
о нал не рав но прав но сти свих љу ди – од сво јих за блу да, ко је су их гур ну ле 

23 Књи жев ник Бра ни слав Миљ ко вић ова ко је по чео свој при каз књи га Ва си ћа и Ста-
но је ви ћа у Срп ском књи жев ном гла сни ку (Н.с., књ. 24, бр. 4, 16. јун 1928): „У Ру си ју да нас 
од ла зе мно ги, и од ла зи се све ви ше; иду та мо со ци о ло зи и еко но ми сти, умет ни ци и но ви на-
ри, да осмо тре но ве ор га ни за ци је жи во та, да про у че или осе те жи вот ства ран на друк чи јим 
осно ва ма и у друк чи јим од но си ма но по Евро пи. У ту ʼдру гу Евро пуʼ од ла зе и при ја те љи 
и не при ја те љи, и они ко ји тра же та мо не ке ду бље од го во ре, и они ко ји та мо ло ве сен са ци-
је. Ру си ја је у сре ди шту ин те ре са, и око ње и из ње по ди жу се мно га пи та ња да нас ка да се 
у Евро пи ди гло то ли ко гла со ва, и од нај бо љих ње них ду хо ва, про тив де ге не ри са них си
сте ма и за ста ре лих ка лу па у ко ји ма се на ви као европ ски жи вот. Одан де се са ве ром и 
сум њом, или са стра хом и стреп њом оче ку је. Код нас се о Ру си ји у глав ном ћу ти; као да се 
та мо не за ме ћу но ве осно ве жи во ту, ко је чо ве чан ство во де на пре крет ни цу. По сле уз бу-
дљи ве књи ге Г. М. Кр ле же, до шле су сад књи ге дво ји це на ших умет ни ка, Г. Д. Ва си ћа и Г. С. 
Сто ја но ви ћа, ко ји су по се ти ли Ру си ју и одан де нам до не ли сво је ути ске...“ (302, нагл. Г. Р.).



у кр ва ви гра ђан ски су коб што се 90-их го ди на са мо на до ве зао на онај за-
по чет у Дру гом свет ском ра ту. Пу то пи си из Со вјет ске Ру си је мо жда мо гу 
по мо ћи да се у том ме те жу сна ђу.
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Go ra na S. Ra i ce vic 

LIGHT AND FOGS FROM THE EAST: THREE 1920ies YUGO SLAV  
TRA VEL BO OKS ON SO VI ET RUS SIA

S u m m a r y

Star ting from the known the sis that Rus sian Re vo lu tion (1917) was a child of the 
Gre at War, the aut hor po ints out pos si bi lity that Van gu ard li te ra tu re and arts we re so ur ce 
of energy for the gre at so cial over turn of the 20th cen tury. On the exam ples of the three 
tra vel bo oks abo ut po stre vo lu ti o nary Rus sia, that is So vi et Union: Rus sian Pro ces si ons 
(1924) by Sta ni slav Vi na ver, Trip to Rus sia (1926) by Mi ro slav Kr le za, and Im pres si ons 
from Rus sia (1928) by Dra gi sa Va sic the pa per pre sents dif fe rent opi ni ons of Yugo slav 
ar tists on the Re vo lu tion de ter mi ned by the ir re spec ti ve per so nal ide o lo gi cal sen si bi lity 
and by spe ci fic po li ti cal si tu a tion in the mul ti na ti o nal Bal kan King dom as well. The 
am bi va len ces that the in tel li gen ce de vo ted to the ide as of Yugo slav unity che ris hed to ward 
the gre at mot her of all Slavs ha ve been at tri bu ted to the dif fe rent ide o lo gi cal stand po ints 
of the post war wri ters who in the 30ies we re sharply di vi ded mostly ac cor ding to the 
re spec ti ve vi ews on the re vo lu tion it self.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
go ra na ra i ce vic@ff.un s.ac .rs 
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UDC 821.112.2.09 Benjamin W.

Др Ви о ле та В. Стој ме но вић

„ИЗ БА ЧЕН ИЗ КА ЛЕН ДА РА“: ИС КУ СТВО И ПРИ ПО ВЕ ДА ЊЕ 

У ра ду се ана ли зи ра ју тек сто ви у ко ји ма је В. Бе нја мин ски-
ци рао или из ло жио сво је схва та ње пој мо ва ис ку ство и до жи вљај, 
те њи хо ве исто ри је/исто рич но сти, а у кон тек сту њи хо ве по ве за но-
сти са исто ри јом об ли ка и на чи на при по ве да ња. Ко мен та ри шу се 
и Бен ја ми но ва од ре ђе ња раз ли ке из ме ђу при че и ро ма на и те зе о 
успо ну ро ма на као јед ном од пра ти ла ца кри зе при по ве да ња, ко ја 
је, са сво је стра не, нај и зра зи ти ји симп том кри зе (са оп шти вог) ис-
ку ства, иза зва не убр за ним ин ду стриј ско-тех но ло шким раз во јем и 
ње го вим дру штве но пи си хо ло шким и иде о ло шким по сле ди ца ма и 
ефек ти ма. У ана ли зу се укљу чу ју и еле мен ти фи ло зо фи је је зи ка 
Ђ. Агам бе на ко ји до дат но пот кре пљу ју Бен ја ми но ву су ге сти ју да 
је ори јен ти са ње ка ин ди ви ду(ал ност)и, су бјек тив но сти и егу угро-
зи ло и фру стри ра ло спо соб ност при по ве да ња и уло гу при по ве да ча 
у дру штву и кул ту ри. 

Кључ не ре чи: при по ве да ње, при ча, ро ман, ис ку ство, до жи вљај.

Чо век ко ји гу би ис ку ство осе ћа се из ба че ним из ка лен да ра. 
Ве ле гра ђа нин се у не де љу упо зна је са тим осе ћа њем. 

(BenjaMin 1974: 212)

У ви ше не го чу ве ном есе ју, но ми нал но по све ће ном де лу Ни ко ла ја Ље-
ско ва – При по ве дач (BenjaMin 2007; БенјаМин 2016: 59–103) – Вал тер Бен ја-
мин из но си те о ри ју о кри зи при по ве да ња као симп то му кри зе ис ку ства, 
тач ни је, гу бит ка спо соб но сти за раз ме ну ис ку ста ва, што је јед на од те ма и 
од ред ни ца мо дер ног ко јој се у ви ше на вра та, ма ње или ви ше си сте ма тич но, 
вра ћао. На рав но, Бен ја ми но во осла ња ње на фраг ме нат као об лик из ра жа-
ва ња ко ји на иде ју ви ше ука зу је не го што је ка зу је, упра вља ју ћи ми сао у 
од ре ђе ним прав ци ма, чи ји хо ри зонт, ипак, оста је отво рен, не до зво ља ва да 
се на ве де на иде ја све де на те зу или јед но знач ну фор му лу. О че му, за пра во, 
Бен ја мин го во ри ка да апо стро фи ра кри зу (раз ме не) ис ку ста ва и ње ну кон-
се квен цу – кри зу при по ве да ња? У че му про на ла зи симп то ме и ма ни фе ста-
ци је те кри зе? 



При по ве да ње уте ме ље но на усме ним об ли ци ма при ча ња при ча, на 
ау ди о ви зу ел ном при су ству при по ве да ча – а са мим тим, и на ме сту, тј. кон-
крет ном про стор но-вре мен ском кон тек сту при ча ња при че, и то чи та вим 
те лом – и ис ку ство, код Бен ја ми на су чвр сто ис пре пле та ни: „Ис ку ство ко је 
се пре но си од уста до уста из вор је из ко јег цр пу сви при по ве да чи“ (Бенја
Мин 2016: 61). При по ве да чи, на и ме, сво ја лич на ис ку ства, ако их уоп ште 
из два ја ју и пер ци пи ра ју као лич на, спли ћу и ста па ју са ис ку стви ма дру гих, 
про стор но и вре мен ски бли ских или да ле ких, упи ја ју у се бе сва „го вор ка-
ња“, све оно што су чу ли и са зна ли од дру гих и од тог амал га ма хе те ро ге них 
ис ку ста ва ства ра ју при чу (ко ја не мо ра би ти усме на). Слу ша о ци и/или чи-
та о ци те при че, са сво је стра не, то ком ре цеп ци је, ко ју, сва ка ко, не тре ба 
раз у ме ти као јед но кра тан, до вр шен чин, од ње ства ра ју но во лич но ис ку ство: 
при ча по ста је не рас ки див део њи хо вих жи во та; при ма о ци је при сва ја ју и 
за др жа ва ју као трај ни еле ме нат за да ље пре но ше ње и пре о бра жа ва ње, јер 
при ча, та ко ре ћи, за и ста и по сто ји са мо кроз сво је ва ри ја ци је, вер зи је, адап-
та ци је, као за јед нич ко, ин тер пер со нал но до бро, чак и ка да је ау тор ска. При-
том, успе шна ре цеп ци ја при че по чи ва на са мо за бо ра ву (БенјаМин 2016: 74): 
ре ци пи јент се из ме шта у (ис)при по ве дани свет. Ту до бро по зна ту моћ при че 
да ре ци пи јен та из ме сти ево ци ра, на при мер, Џек Лон дон у Пу ту, ка да при-
ка зу је слу ша о це јед не сво је (пот пу но из ми шље не, „пре ва рант ске“) при че, 
да би илу стро вао ва жност ве шти не, од но сно умет но сти при по ве да ња за оп-
ста нак лу та ли ца, скит ни ца и про би све та: „Ба ца ни по уз бур ка ном мо ру, док 
их је пе на шти па ла за ли це, бо ри ли су се са мном про тив тај фу на крај оба-
ла Ја па на. Уто ва ри ва ли су ро бу на брод и ис то ва ри ва ли је, за јед но са мном, 
у свим лу ка ма Се дам мо ра…“ (lonDon1963: 11).

При че су, мо же се ре ћи, ор ган ски део жи во та оних ко ји их при ча ју, 
чи та ју, слу ша ју и пре при ча ва ју. Јед на од сли ка ис ку ства као, исто вре ме но, 
и са др жа ја и фор ме при че, у Бен ја ми но вој, и ина че ме та фо ра ма и сли ка ма 
бо га тој те о ри ји при по ве да ња, је сте ја је (БенјаМин 2016: 73) – и то ја је ко је 
пти ца из сна ле же у гне зду до ко ли це. При ча, да кле, под ра зу ме ва је дан ле же-
ран и стр пљив од нос пре ма вре ме ну и, по сле дич но, пре ма за да ци ма, пла-
но ви ма, ам би ци ја ма – нео п те ре ћен и оба ве за ма не по му ћен на чин би ва ња у 
вре ме ну. Шта ви ше, у есе ју-при чи Ма ра ми ца, чи ја је те ма пи та ње о узро ци-
ма не ста ја ња умет но сти при ча ња при ча, Бен ја мин твр ди да онај ко се ни-
ка да не до са ђу је, не мо же би ти при по ве дач (BenjaMin2005а: 658; БенјаМин 
2016: 42). При том је ја сно да под до са дом Бен ја мин не под ра зу ме ва пу ки 
не рад, не го опу ште ну ат мос фе ру ве за ну за пре те жно се де ће де лат но сти 
ко је се, по пут ста рих за на та (пре де ње, тка ње и слич ни руч ни ра до ви, ко ји 
се, и ина че, ети мо ло шки и ме та фо рич ки, по ве зу ју са при по ве да њем, јер 
текст до слов но и је сте тка ње), од ви ја ју спо ро и ду го. Од ре ђе ни од нос пре ма 
вре ме ну је, да кле, је дан од кључ них усло ва-узро ка (не)мо гућ но сти при по-
ве да ња. При по ве дач је онај ко се на оба ла ма оке а на по сто ја ња од ма ра, чак 
из ле жа ва, слу ша ју ћи шум та ла са, са ња ре ћи и при ку пља ју ћи шкољ ке ко је 
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је мо ре угла ча ло и из ба ци ло1, за раз ли ку од ро ма но пи сца, ко ји се, с раз ло гом 
или без ње га, ус кр ца ва, за пло вља ва да ле ко од оба ле (BenjaMin 2005b: 299). 

1. искуствоидоЖивљај. Спо ме ну то уза јам но про жи ма ње, пре пли та ње, 
на до гра ђи ва ње и пре о бли ко ва ње ра зних по је ди нач них ис ку ста ва омо гу ћа ва 
да она бу ду ис при по ве ди ва, ис ка зи ва, пре но си ва. Ка ко, ме ђу тим, на ста је (и 
не ста је) то ис ку ство ко је мо же да уђе у про цес ко му ни ка ци је, да се саоп шта-
ва? Сам тер мин, ис ку ство, ина че ком пли ко ван, мно го зна чан и – ка да се узму 
у об зир раз ли ке у зна че њу ко је је сте као код ни за фи ло зо фа ко ји су га учи ни-
ли јед ним од цен трал них пој мо ва сво јих спе ку ла ци ја и си сте ма – кон тра дик-
то ран2, пред ста вља је дан од глав них ула за у свет Бен ја ми но ве фи ло зо фи је и 
те о ри је, па и те о ри је при по ве да ња, због че га су се ту ма че њем и об ја шња ва њем 
зна че ња и им пли ка ци ја овог тер ми на у Бен ја ми но вим тек сто ви ма ба ви ли 
мно го број ни дру ги фи ло зо фи, као и ис тра жи ва чи.3 Ов де ће мо узе ти у об зир 
раз ли ку из ме ђу ис ку ства и до жи вља ја ко ју је сам Бен ја мин фор му ли сао 
ба ве ћи се Бо дле ром (и по е зи јом, да кле) а на те ме љу уви да у ка рак те ри сти ке 
пам ће ња и се ћа ња про ис те клих из де ла Берг со на, Фрој да и Пру ста. 

1 При ку пља ње, тј. ко лек ци о нар ство, као спе ци фи чан на чин од но ше ња пре ма ту ђим 
де ли ма/про из во ди ма, пре све га оним сва ко днев ним и њи хо вим по себ ним ми кроисто ри ја ма, 
као ак тив ност, тач ни је гест ко јим се ак це нат са де ла пре ба цу је на од но се и обра сце од но са, 
на не ста бил ну кон сте ла ци ју ко ја, са ста но ви шта увек но ве и дру га чи је са да шњо сти, „раз би-
ја исто риј ски кон ти ну ум“, пре тва ра ју ћи (до вр ше ну) ствар у по тку (BenjaMin 1975: 28–29, 37); 
ко лек ци о нар ство као спе ци фи чан об лик Бен ја ми ну та ко дра ге мон та же, још је дан је од кључ-
них пој мо ва Бен ја ми но ве фи ло зо фи је, али, им пли цит но, и те о ри је при по ве да ња.

2 Кра так увид у раз ли чи та зна че ња оп скур ног, „енорм но кон тро верз ног“, али и не-
за мен љи вог пој ма ис ку ство да је се у Jay (1994: 121–122), а де та љан исто риј ски и ти по ло шки 
пре глед у Jay (2005).

3 Нај и сцрп ни је ту ма че ње овог пој ма у Бен ја ми но вом де лу, уз осврт на за кључ ке дру ги 
ту ма ча, мо же се на ћи у Jay (2005: 312–340). В. и Wolin (1982; 1994: 31–47). Ва жан за кљу чак 
ових, већ оп се жних ис тра жи ва ња, је сте да је, по ла зе ћи од Кан то вог пој ма ис ку ства, Бен ја-
мин уви део да су огра ни че ња фи ло зо фи је усло вље на огра ни че но шћу овог пој ма. Про ши-
ру ју ћи га, Бен ја мин је омо гу ћио фи ло зоф ско ис тра жи ва ње ни за кул тур них фе но ме на ко ји 
су ра ни је би ли ван гра ни ца ин те ре со ва ња фи ло зо фи је (cayGill 1998: 1, 23). Ипак тре ба 
до да ти и то да је и са мом Бен ја ми ну би ло по треб но пар де це ни ја да раз ви је по зи тив ну кон-
цеп ци ју ис ку ства, о че му све до чи и след есе ја ко ји је Јо ви ца Аћин иза брао за срп ско из да-
ње Бен ја ми но вих есе ја о ис ку ству. На по чет ку тих про ми шља ња сто ји есеј Ис ку ство (1913), 
чи ји је основ ни циљ да оспо ри фи ли стар ско по и ма ње и жи вље ње бе са др жај ног ис ку ства, 
тј. ис ку ство као (умрт вљу ју ћу) ма ску иза ко је се кри ју опор ту ни зам, кон зер ва ти ви зам, ру-
ти на, гу би так мла да лач ких сно ва, же ља, илу зи ја и отво ре но сти, тј. при јем чи во сти за ис-
ку ства, ко ји се пре о кре нуо у не то ле ран ци ју пре ма не са чу ва ном, пре тва ра ју ћи сте че на ис-
ку ства у обез ду хо вље но, су пре сив но вас пит но сред ство. При кра ју тог есе ја, Бен ја мин 
на го ве шта ва мо гућ ност дру га чи јег (схва та ња) ис ку ства, по јам ис ку ства у зна ку не про ла зне 
мла до сти ду ха, ис ку ство као ис ку ство ду ха а не пу ки збир до жи вља ја, на ро чи то не као 
по сед, као оно „гро зно ̓ лич но’ ис ку ство“ ко је се, по во дом на ве де ног есе ја, спо ми ње у пи сму 
на ко је упу ћу ју Бен ја ми но ви пре во ди о ци на ен гле ски, од но сно срп ски је зик (BenjaMin 2011: 
119; БенјаМин 2016: 105). 
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„У ства ри, ис ку ство је ствар тра ди ци је, у ко лек тив ном као и у при ват-
ном жи во ту. Оно се об ли ку је ма ње од по је ди нач них, у се ћа њу стро го фик-
си ра них да то сти, а ви ше из на го ми ла них, че сто не све сних по да та ка ко ји се 
сти чу у пам ће њу“ (BenjaMin 1974: 179). Ис ку ство зна чи да је тре нут ни, кон-
тек сту ал ни и при ват ни сми сао до га ђа ја или де ша ва ња на до гра ђен зна че-
њи ма и вред но сти ма про ис те клим из њи хо вог мо де ло ва ња усло вље ног њи-
хо вим по ве зи ва њем са дру гим са др жа ји ма пам ће ња – у ко јем се лич но и 
над лич но, за јед нич ко или ко лек тив но не раз ли ку ју – као и се ћа ња, све сти 
и ко му ни ка ци је. Ис ку ства су до жи вље не или про жи вље не слич но сти, ко-
ре спон ден ци је, ка ко би ре као Бо длер, а не ка у зал не ве зе ус по ста вље не то ком 
вре ме на.4

За раз ли ку од ис ку ства, ко је зах те ва вре ме, тра ја ње, го ми ла ње, ме ша ње 
и по ве зи ва ње, ус по ста вља ње кон сте ла ци ја ра зно род них ути са ка, од ко јих 
ни су сви све сни, тј. осве шће ни, али и, та ко ре ћи, рас тва ра ње или ута па ње 
су бјек та у ис ку ство та ко да се раз у ме ва ње и осе ћај ност сје ди не, сме ша ју 
(cayGill1998: 3–4), до жи вљај је тре ну тан, ба зи ран на до га ђа ју ко јег је не ки 
су бје кат све стан као до га ђа ја и ко је га се мо же и ка сни је, на кнад но се ти ти. 

Ка да го во ри о ра зли ци из ме ђу до жи вља ја и ис ку ства, Бен ја мин, пре 
све га, има у ви ду раз ли чи те вр сте „тра го ва“ не ких до га ђа ја или де ша ва ња 
у све сти по је дин ца. До жи вљај је сво је вр сно од брам бе но или ан ти тра у мат-
ско сред ство – спре ча ва ње до га ђа ја да оста ви трај ни ји траг у пам ће њу, да у 
пам ће њу на ра ста и да се с оне стра не во ље и све сти по је дин ца тран сфо р ми ше, 
по ста ју ћи, за пра во, бес ко на чан. Пре ја ки, шо кант ни на дра жа ји зах те ва ју 
свест и се ћа ње. Свест не до зво ља ва да до га ђа ји као на дра жа ји оста ве су штин-
ски траг, да се ути сну, бло ки ра их; она до га ђа је ре ду ку је и пре тва ра у до жи-
вља је та ко што те тра го ве на дра жа ја бри ше док их осве шћу је, ре флек ту је, 
при че му је „вр хун ски ре зул тат ре флек си је“ фик си ра ње до га ђа ја (BenjaMin 
1974: 182–184).5 На тај на чин, до жи вљај у све сти оста је изо ло ван. До жи вљај 

4 У јед ном од мно го број них за жи во та нео бја вље них фраг ме на та, за пи са или ски ца, 
из ко јег по ти че и па ра фра зи ра на „де фи ни ци ја“: „Ис ку ства су жи вље не слич но сти“, Бен ја-
мин раз ми шља и о мо гућ но сти да се ис ку ства из јед на че са по сма тра њем за сно ва ним на 
са мо у ду бљи ва њу (BenjaMin 2005а: 553). На до ве зу ју ћи се на Бен ја ми но во ра ни је ба вље ње 
ро ман ти чар ском фи ло зо фи јом умет но сти и кри ти ке, од но сно фи ло зоф ским пој мо ви ма и 
кон цеп ци ја ма на ко ји ма је она за сно ва на, као што су по сма тра ње или ре флек си ја, овај пра-
вац Бен ја ми но вих раз ми шља ња из ла зи из окви ра ово га ра да, јер му је циљ за сни ва ње но вог 
фи ло зоф ског пој ма ис ку ства, по ве за ног са но вом, на кри ти ци Кан та за сно ва ном епи сте мо-
ло ги јом, што је био Бен ја ми нов мла да лач ки, тек пост хум но об ја вљен про грам за фи ло зо-
фи ју (BenjaMin 2002: 100–110).

5 О ва жно сти ре флек си је и кон сти ту тив ном ра ду се ћа ња при фор ми ра њу до жи вља-
ја као нај ма ње, не де љи ве је ди ни це све сти го во ри и Га да мер, у скло пу ана ли зе ге не зе и 
зна че ња овог пој ма у хер ме не у ти ци (GaDaMer 2011: 106–107), са чи јом тен ден ци јом пре-
вред но ва ња, чак гло ри фи ко ва ња до жи вља ја као не по сред ног, и то ства ра лач ког ре пре зен-
та це ли не ин ди ви ду ал не све сти, ко ји се, упр кос сво јој ор ган ској ве зи са жи во том чи ји ток 
пре ки да, не мо же уто пи ти „у је дин ство отво ре ног ис ку стве ног то ка“, тј. у сва ко дне ви цу 
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– ли чан и су бјек ти ван – емо ци је и сен за ци је оста вља из ван, чи ни их не при-
хва тљи вим, не свар љи вим; он ства ра са мо о ту ђе ње, ути сак да је Ја у од ре ђе-
ном тре нут ку би ло не ко дру ги. Ја се уда ва ја, као да се у ње му су сре ћу и 
су ко бља ва ју не ки уче сник и не ки по сма трач де ша ва ња и до га ђа ја. Се ћа ње 
са сво је стра не те жи да до жи вља је да ље раз ло жи и на тај на чин оту пи, учи ни 
све ма ње и ма ње шо кант ним, из не на ђу ју ћим, на дра жу ју ћим, па је ње го ва 
функ ци ја ана ли тич ка и де струк тив на у од но су на сти му лу се. С дру ге стра-
не, пам ће ње, на ро чи то пам ће ње не пот чи ње но „апе лу па жње“ (BenjaMin 1974: 
180) тра го ве на дра жа ја, на про тив, усва ја и та ко фор ми ра не и сте че не ути ске 
„кон зер ви ра“, про из во де ћи ис ку ство као не пре кид ну, ку му ла тив ну мно-
штве ност зна ња. По ред то га, ис ку ство је и пред мет уче ња (у сми слу ко ји 
реч уче ње има у, на при мер, Ге те о вим Го ди на ма уче ња Вил хел ма Мај сте ра, 
где уче ње об у хва та пу то ва ње, скре та ње с пу та у до слов ном и ме та фо рич ком 
сми слу, су сре те, раз го во ре, умет нич ка де ла, љу ба ви, по гре шне из бо ре итд.), 
ду го трај не ве жбе и прак се. До жи вље но се мо же про у чи ти али се са мо ис ку-
стве но или ис ку ша но мо же и на у чи ти, у сми слу ин тер на ли за ци је, при сва-
ја ња и ста па ња сте че них са зна ња. „Ис ку ство је је дин стве на (јед но о бра зна) 
и не пре кид на мно штве ност зна ња“, ка ко се ка же у про гра му за до ла зе ћу 
фи ло зо фи ју (BenjaMin 2002: 108; cayGill 1998: 25), што зна чи да је ди на мич-
но, на пе то, од но сно мно го стра но (Jay 1994: 130) и да укљу чу је без број пре-
кла па ју ћих ва ри ја ци ја (Jay 2005: 324). 

Ме ђу тим, убр за ње тем па сва ко днев ног жи во та по је дин ца и за јед ни ца, 
про то ка ин фор ма ци ја, обр та ка пи та ла, тех но ло шких ино ва ци ја и по ја ве све 
но ви јих сред ста ва ко му ни ка ци је, као и дру ге срод не и по сле дич не ка рак-
те ри сти ке мо дер ног жи во та, до ве ле су до те мељ них из ме на у струк ту ри 
ис ку ства, тач ни је до за кр жља ва ња ис ку ства (BenjaMin 1974: 178, 181). Не пре-
ста на из ло же ност ути сци ма ко је њи хо ва но ви на, не пред ви ди вост и нео че-
ки ва ност, њи хо ва не у те ме ље ност на оно ме што је већ по зна то и усво је но, 
чи ни шо кант ним, до не кле и тра у ма тич ним, а о че му су по чет ком два де стог 
ве ка пи са ли и дру ги те о ре ти ча ри (Зи мел, Кра ка у ер и др., на при мер) спре-
ча ва ва фор ми ра ње ис ку ства6. Шта ви ше, свр ха но вих ме ди ја (од штам пе у 
сми слу но ви на, тј. об ли ка ко му ни ци ра ња чи ја је основ на је ди ни ца ин фор-

(Исто, 110) Бе ња мин, чи ни се, им пли цит но по ле ми ше. Ње го во ре де фи ни са ње пој мо ва ис-
ку ство и до жи вљај од ви ја се, да кле, у кон тек сту све из ра же ни је „гла ди за до жи вља јем“ 
(Исто, 105) у фи ло зо фи ји, као и у дру штву и кул ту ри уоп ште.

6 О то ме је пи сао и сам Бо длер, на тра гу чи јег ства ра ла штва Бен ја мин раз ви ја део 
сво је те о ри је о од но су ис ку ства и до жи вља ја у мо дер ном све ту/књи жев но сти: у ау то по е-
тич кој по све ти Па ри ског спли на уред ни ку, на во ди се оп се сив ни иде ал ро ђен из „че стих 
до ди ра са огром ним гра до ви ма и не пре ста не упле те но сти у њи хо ве не бро је не од но се“. 
„Чу до“ тог но вог, иде ал ног на чи на из ра жа ва ња (ко ји код Бо дле ра за до би ја об лик пе сме у 
про зи) био би у флек си бил ној, про теј ској по дат но сти и ис пре ки да но сти из ра за, ко ји би 
ко рен спон ди рао са из не над ним тр за ји ма све сти (БодЛер 2003: 7–8). Ка ко је Агам бен при ме-
тио, еле бо ри ра ју ћи Бен ја ми нов увид у кри зу ис ку ства и пра те ћи је кроз исто ри ју фи ло зо-
фи је, мо дер на по е зи ја по чи ње (Бо дле ро вим) отва ра њем ка шо ку, ко ји ства ра „јаз у ис ку ству“, 
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ма ци ја) упра во је су прот на – они те же то ме да до га ђа је спре че да про дру 
„у под руч је где би се мо гли од но си ти на ис ку ство чи та ла ца“ (BenjaMin 1974: 
181). Ус по ста вља ње ис ку стве них ве за, тј. ду бље, ствар но усва ја ње и ау тен-
ти чан од го вор на са оп ште ње по ста ју не мо гу ћи. Исто риј ски след ме ди ја, тј. 
об ли ка са оп шта ва ња и ме ђу соб ног оп ште ња кре ће се од при че, пре ко из ве-
шта ја, за тим ин фор ма ци је до сен за ци је. По ја ча ва се, да кле, мо ме нат шо ка 
– ко ји је ре зул тат не мо гућ но сти све сти да се од бра ни од на дра жа ја – на 
уштрб ис ку ства, па је „до жи вљај шо ка по стао пра ви ло“ (BenjaMin 1974: 184) 
али – и по тре ба по на ви ци. На ви кли смо и по ста ју нам све по треб ни ји шо-
кант ни до га ђа ји, ко ји се не упи су ју и не ути ску ју у ди на мич но по ље већ 
сте че ног ис ку ства, већ оста ју до жи вљај: „Што је ве ћи удео мо мен та шо ка 
у по је ди нач ним ути сци ма, што се не пре кид ни је мо ра по ја вљи ва ти свест у 
ин те ре су за шти те од дра жи, што је ве ћи успех са ко јим свест опе ри ше, уто-
ли ко ма ње по је ди нач ни ути сци ула зе у ис ку ство; уто ли ко пре ис пу ња ва ју 
по јам до жи вља ја“ (BenjaMin 1974: 185).

У раз ли чи тим тек сто ви ма, Бен ја мин ука зу је на раз ли чи те ефек те, ре-
ак ци је и по сле ди це овог но во на ста лог до ба кон стант них шо ко ва. С јед не 
стра не, с об зи ром на то да су шок и ње гов пси хо ло шки ко ре лат, до жи вљај, 
по ста ли пра ви ло, ис ку ство, оне мо гу ће но у сва ко дне ви ци, као и све што се 
као вред ност пре по зна је тек у фа зи не ста ја ња, у мо мен ту кри зе, ре тро спек-
тив но, по ста је, на слу ћу је Бен ја мин, пред мет кул та или култ ни пред мет.7 
С дру ге стра не, мо дер но оску де ва ње у ис ку ству, ко је не тре ба из јед на чи ти 
са не ис ку ством, на про тив, је сте, та ко ре ћи, ку ра тив но или, чак, пре вен тив но 
са мо о си ро ма ше ње: „Си ро ма штво у ис ку ству. То не би тре ба ло раз у ме ти та ко 
као да зна чи да љу ди че зну за но вим ис ку ством. Не, они жу де за тим да се 
осло бо де ис ку ства […]. Ни су они ни не зна ли це ни не ис ку сни. Че сто мо же-
мо да ка же мо упра во су прот но. Они су ̓ про гу та ли’ све, и ̓ кул ту ру и на род’, 
и то ли ко су се пре за си ти ли да их то ис цр пљу је“ (BenjaMin 2005: 734).8

Не у ме ре ност, про ждр љи вост, кљу ка ње ис ку стви ма, што во ди у тро-
мост, умор и по спа ност је су Бен ја ми но ве те ле сне, тј. фи зи о ло шке сли ке 
ста ња све сти ко је је прет хо ди ло кри зи ис ку ства и усло ви ло је. Осло бо ди ти 
се ис ку ста ва зна чи и осло бо ди ти ис ку ства – као и мно ги дру ги фе но ме ни 
чо ве ко вог уну тра шњег жи во та, и ис ку ства не са мо да се оспо ља ва ју, већ 
по ста ју и не за ви сна од свог по ре кла у људ ској све сти, ду ху или пси хи, отр жу 
се и оса мо ста љу ју. Ана ли зи ра ју ћи са др жа је пој ма ис ку ство у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма исто ри је фи ло зо фи је и иде ја, и раз ли чи те су бјек те (и у сми слу 

оне мо гу ћа ва ју ћи ис ку ству да до жи вљај не у тра ли зу је, тј. отва ра њем ка но вом, као оно ме 
што се не мо же ис ку си ти (aGaMBen1993: 41).

7 Уп. „Оно што је Бо длер имао у ви ду го во ре ћи о са гла сно сти ма [које су „по да ци 
се ћа ња“], мо же мо обе ле жи ти као ис ку ство ко је по ку ша ва да се обез бе ди од кри за. Оно је 
мо гућ но са мо у обла сти кул та.“ Оту да, „је дан по јам ис ку ства ко ји у се бе укљу чу је култ ске 
еле мен те“ (BenjaMin 1974: 207–208).

8 Уп. БенјаМин 2016: 56–57.
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де лат ни ка и у сми слу под мет ка) ис ку ства у раз ли чи тим кул тур но и сто риј ским 
мо мен ти ма за пад но е вроп ске ми сли, Ђор ђо Агам бен, на тра гу Бен ја ми на и 
есе ја При по ве дач, го во ри и о екс про при ја ци ји ис ку ства, као по сле ди ци по-
сте пе ног ста па ња и из јед на ча ва ња не ка да раз ли чи тих су бје ка та ис ку ства и 
(са)зна(ва)ња (aGaMBen 1993: 18) и по сту ли ра ња но вог, син те тич ког су бјек та 
кроз кон цеп ци је (са мо)све сти и ега. Та ко де при ва ти зо ва но, ис ку ство је по-
ста ло не при сту пач но, ре сурс ко ји се ви ше не мо же ко ри сти ти: ис ку ство се 
ви ше не мо же има ти, са мо сно си ти или под но си ти (aGaMBen 1993: 23, 34).9

За раз ли ку од до жи вља ја ко ји је ин ди ви ду а лан, по је ди на чан, ис ку ство 
о ко јем Бен ја мин го во ри и чи ју кри зу де тек ту је је дан је од на чи на на ко ји 
је дин ка ус по ста вља и одр жа ва ве зу са за јед ни цом/за јед ни ца ма; про цес из град-
ње, раз у ме ва ња и ле ги ти ми за ци је при пад но сти не ком ко лек ти ву, усва ја њем 
или ин тер на ли за ци јом не ких де ло ва или аспе ка та са др жа ја из за јед нич ког 
ре пер то а ра мо гу ћих, из ве сних или ну жних ис ку ста ва. Сто га се ис ку ство, 
за раз ли ку од до жи вља ја, мо же пре но си ти, и син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски, 
као што се мо же (и мо ра) про сти ра ти кроз све ни вое или сло је ве лич но сти, 
за ди ру ћи не са мо у (под)свест, дух, ду шу или пси ху, већ и у те ле сни склоп 
и те ле сне ме ха ни зме. Ис ку ство, да кле, пре о бра жа ва – и лич ност чо ве ка и 
ње го ва окру же ња. Де ли мич на ма те ри јал ност ис ку ства огле да се у то ме што 
ис ку ства на не ки на чин при а ња ју уз ства ри и пред ме те, та ло же се, иа ко 
оста ју не по сред но не ви дљи ва, тј. ви дљи ва са мо као ау ра (Пруст би ре као: 
хи ме ра) до тич не ства ри; јед но од Бен ја ми но вих од ре ђе ња ау ре је сте да је 
она ис ку ство на ку пље но на пред ме ту, пред ста ве гру пи са не око ње га (Be
njaMin 1974: 213). По ве зи ва ње ис ку ства и ау ре при зи ва ди ја лек ти ку уда ља-
ва ња и при бли жа ва ња, ко ју им пли ци ра дру го, по зна ти је од ре ђе ње ау ре као 
„је дин стве не по ја ве да љи не“ (BenjaMin 1974: 216): ако је ис ку ство са сто јак 
или чи ни лац ау ре пред ме та, он да је оно и чи ни лац одр жа ва ња тог пред ме-
та на дис тан ци; пред мет је до вољ но бли зу да се мо же ви де ти и по сма тра ти, 
кон тем пли ра ти (као пла нин ски ве нац на хо ри зон ту или ви со ко над ви је на 

9 Вр ху нац овог сме ра про ме не у исто ри ји кон ци пи ра ња су бјек та ис ку ства, по Агам-
бе ну, пред ста вља Хе ге ло ва фи ло зо фи ја. Код Хе ге ла је ис ку ство основ на ка рак те ри сти ка 
све сти – ис ку ство све сти ко ја ни у јед ном мо мен ту ни је це ло ви та – па и за ње га ва жи да је, 
као и свест, увек у про це су на ста ја ња, увек оно што још ни је (aGaMBen 1993: 33–34). Фи ло-
зо фи ја жи во та, ви та ли зам, фе но ме но ло ги ја… уво де но ве пој мо ве: уну тра шње ис ку ство, 
чи сто ис ку ство, тран сцен ден тал но ис ку ство… Чи ни се да не ка да шња свој ства ис ку ства за 
мо дер не ми сли о це по ста ју, за пра во, по себ ни ти по ви ис ку ства. И сам је Бен ја мин у ра ном 
есе ју Ис ку ство пра вио раз ли ку из ме ђу про ду хо вље ног и фи ли стар ског ис ку ства, тј. ис ку-
ства као ма ске. Ово пр во ни је до ступ но „шу пљим“ љу ди ма, љу ди ма без ду ха, бе жи вот ним 
ма ло гра ђа ни ма, јер се оно ја вља са мо на хо ри зон ту не ис ку си вог ко ји обра зу ју вред но сти. 
Дру гим ре чи ма, ис ку ство све де но на са мо се бе и ни је ис ку ство у сми слу ко ји ова реч има 
у Бен ја ми но вом мла да лач ком реч ни ку; оно не ис ку си во, оно што ис ку ство не мо же да по-
твр ди али што ипак тра је, упр кос ис ку ству, је сте из вор зна че ња и сми сла тог истог ис ку ства. 
Ка сни је Бен ја мин углав ном го во ри о сфе ра ма ис ку ства (ре ли ги о зно, естет ско итд.) а не о 
(ни жим и ви шим) вр ста ма или ти по ви ма ис ку ства. 
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гра на) али и до вољ но да ле ко да оста не не до ди р љив, не по вре див. За кр жља-
ва ње ис ку ства и мо гућ но сти при по ве да ња у спре зи је са тех но ло шким и 
по ли тич ким про јек ти ма не ги ра ња и уки да ња раз да љи не, ко ји ма се уки да 
и по зи ци ја по сма тра ча у ко рист по зи ци је уче сни ка, ак те ра, ко јем не до ста ју 
и вре мен ска и про сто р на дис тан ца нео п ход на за кон тем пла ци ју. Сто га је 
пре власт до жи вља ја над ис ку стви ма јед но од мо гу ћих од ре ђе ња мо дер не, 
али и узрок по ја ве „ам би са ко ји мо де ран свет де ли од жи во та у про шло сти“ 
та ко да нам је „чи тав низ зна че ња ве за них за тра ди ци ју по стао не пре по зна-
тљив, ако не и очи то не у по тре бљив“ (Wolin 1982: 19). Та ло же ње ис ку ста ва 
на пред ме ти ма на ших и ту ђих ду го трај них, ви ше крат них, кон ти ну и ра них 
опа жа ња и ко ри шће ња, ко је их ху ма ни зу је, „при пи то мља ва“, да ру је им спо-
соб ност „уз вра ћа ња“, по ста је све ре ђе и све ма ње мо гу ће. 

Иа ко Бен ја ми но во схва та ње ис ку ства мо же де ло ва ти као кон зер ва тив-
но,10 оно то, за пра во, ни је, већ је кон струк тив но или кон струк ти ви стич ко; 
ка да не опи су је ак ту ел но ста ње ис ку ства она ко ка ко га он ви ди и ту ма чи 
не го про јек ту је ње гов (уто пиј ски) хо ри зонт, хоризонт ис ку ста ва осло бо ђе них 
„еп ског еле мен та“, тј. еле мен та раз у ме ва ња про шло сти као ко нач не, до вр-
ше не и не до ди р љи во уда ље не и уз ви ше не, Бен ја мин го во ри о сје ди ња ва њу, 
кон со ли да ци ји те ку ћих ис ку ста ва са исто ри јом (про шло шћу, тра ди ци јом) 
ко је је је дин стве но и ори ги нал но у и за сва ку са да шњост. Ау тен тич но ис-
ку ство, упр кос сво јој уте ме ље но сти у, или на тра ди ци ји, во ди „ка све сти о 
са да шњо сти ко ја рас ту ра кон ти ну ум исто ри је“ (BenjaMin 1975: 29). Да ле ко-
се жно и вр ло ути цај но Бен ја ми но во ин си сти ра ње на са да шњо сти као увек 
из но ва је дин стве ном ис ку ству про шло сти али са са мом про шло шћу, зна чи 
да је, по ње му, са да шњост по кре тач и на че ло (кон стру и са ња) је дин ства у 
мно штве но сти, што то је дин ство чи ни не ста бил ним, у стал ном пре о бра-
жа ју, а не за да тим и око шта лим.

2. ПричаироМан. Нај пот пу ни ји и нај це лис ход ни ји на чин пре но ше ња 
ис ку ства је сте при по ве да ње. Иа ко се че сто на во ди Бен ја ми но ва ди хо то ми ја 
или опо зи ци ја из ме ђу при по ве да ча као пут ни ка и при по ве да ча као ста ро се-
де о ца, нај бо љи и ау тен ти чан при по ве дач, по Бен ја ми ну је, за пра во, за нат-
ли ја као спој пут ни ка (хо до ча сни ка, по мор ца, ис тра жи ва ча – оног ко од ла зи, 
вра ћа се и до но си (ино)стра на ис ку ства) и ста ро се де о ца (ко ји ис ку ства пре-
но си кроз вре ме, а не кроз про стор) (2016: 62–63). За нат ска стра на при по ве да ња 
огле да се у то ме што и при по ве дач, као и за на тли ја, ра ди са не ким си ро вим 
ма те ри ја лом, пре о бли ку ју ћи га на осо бен, је дин ствен на чин: при по ве дач упра-
во то чи ни са ис ку ством, ства ра ју ћи од ње га не што по сто ја но, со лид но и 
ко ри сно за сва ко днев ни жи вот, не што што сва ко мо же да упо тре би. Ци ти-
ра ју ћи Бен ја ми на док ци ти ра Марк са: на те ме љу (ду го го ди шњег) ве жба ња, 

10 Ка да се чи та ван кон тек ста дру гих тек сто ва из истог пе ри о да, есеј При по ве дач мо-
же де ло ва ти не са мо као кон зер ва ти ван или но стал ги чан, већ и као ре ак ци о на ран. Уп. 
Wolin(1994: 225–226).
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сва ка за нат ска де лат ност „на ла зи у ис ку ству тех нич ки об лик ко ји јој од го-
ва ра; она се по ла ко уса вр ша ва“ (под ву као В. Б) (BenjaMin 1974: 201). Ис ку ство 
је за при по ве да ча и гра ђа, али и ме диј при по ве да ња. 

При по ве да ње је ори јен ти са но ка прак си и са др жи са вет, не као мак си му 
или по у ку (по сло ви ца или из ре ка је ру и ни ра на при ча, бр шљен око зи да при-
че, пу за ви ца ко ја је, исто вре ме но, укра ша ва и на гри за, уру ша ва (БенјаМин
2016: 102–103))11; ис ку ству, из ко јег при ча на ста је, апо дик тич ка си гур ност 
је стра на (aGaMBen 1993: 18). По уч ност при че не ма ни фе сту је се као го тов 
од го вор не го као отво рен хо ри зонт – „пред лог ко ји се ти че на став ка при че 
ко ја се упра во од ви ја“. При ча, та ко ре ћи, ути че у жи вот; њен на ста вак је ње на 
при ме на у жи во ту. Сто га, при ча – за раз ли ку од ро ма на, ко ји, иа ко мо же 
би ти не за вр шен/не за вр шив, али на ни воу сми сла – не ма крај; са ма при ча 
ле ги ти ми ше пи та ње о соп стве ном на став ку. Док се ро ман ори јен ти ше ка 
соп стве ном за вр шет ку, из ње га цр пе ћи (ре тро спек ти ван и ре тро ак ти ван) 
сми сао и ње га ну де ћи као из вор сми сла и зна че ња све га што му прет хо ди, 
при ча па жњу усме ра ва с оне стра не кра ја, ка дру гој стра ни сво је гра ни це. 
Шта је да ље би ло? – не за си то пи та ње де те та ко ме се при ча при ча са мо по-
во дом при че и мо же (и мо ра) да се по ста ви; на ив но пи та ње ко је је ро ман 
дис кре ди то вао. Овај де ти њи по глед на при по вест, де ти њи зах тев за при чом, 
ко ји омо гу ћа ва при по ве сти да се „уко ре ни“ у ис ку ству (БенјаМин 2016: 73), 
ис ко ри стио је, при ме ра ра ди, са вре ме ни пор ту га ли ски пи сац Афон со Круз 
(2011) у ро ма ну за ти неј џе ре Књи ге ко је су про гу та ле мо га оца, упра во за то 
да би од из ве сних, „култ них“ ро ма на опет на пра вио при че. Ње гов ју нак, 
два на е сто го ди шњи де чак Ели јас Бон фин, у по тра зи за оцем ко ји је не стао 
пар ме се ци пре ње го вог ро ђе ња, ула зи у ро ма не из оче ве би бли о те ке и у њи-
хо вим све то ви ма сре ће до бро нам по зна те ли ко ве: Прен ди ка (Х. Џ. Вел со во 
Остр во док то ра Мо роа), Хај да (Сти вен со нов Нео би чан слу чај док то ра 
Џе ки ла и го спо ди на Хај да), Рас кољ ни ко ва (Зло чин и ка зна До сто јев ског) и 
Га ја Мон та га (Фа р не хајт 491 Ре ја Бред бе ри ја). Ме ђу тим, сми сао њи хо вих 
ро ма неск них суд би на је оспо рен ти ме што им је по рект нут за вр ше так: Прен-
дик се пре о бра зио у пса; Хајд је пре жи вео смрт др Џе ки ла и на ста вио да 
ја ча; Рас кољ ни ков ни је ус пео да се осло бо ди кри ви це те је јед ну ап сурд ну 

11 У за жи во та нео бја вље ном фраг мен ту О из ре ка ма из 1932. Бен ја мин ка же да из 
из ре ка „про го ва ра јед но no li me tan ge re ис ку ства“ (2005a: 582): за раз ли ку од при ме њи вих 
при ча, ко је сво ју при ме њи вост, а то зна чи и са ме ри вост са кон крет ним жи вот ним си ту а-
ци ја ма, ду гу ју упра во оним тра го ви ма па р ти ку лар ног ко јих у из ре ка ма, као „ис ку стви ма 
тран сфор ми са ним у тра ди ци ју“, ви ше не ма, оне си ту а ци ју на ко ју се (ви ше) не мо гу при-
ме ни ти тран сфор ми шу, сво де. Очи шће не од све га лич ног, тј. по себ ног, из ре ке су, та ко ре ћи, 
ман тре. Не ода ју си ту а ци ју из ко је су об ли ко ва не ни ти са др жа је све сти у ко јој су об ли ко ване. 
У још јед ном за жи во та нео бја вље ном фраг мен ту о пам ће њу као ме ди ју (из от при ли ке исте 
го ди не), Бен ја мин, по ред ар хе о ло шког при сту па пам ће њу, ис ти че да „ге ну и но пам ће ње 
мо ра да про из ве де сли ку осо бе ко ја пам ти, као што нас до бар ар хе о ло шки из ве штај не оба-
ве шта ва са мо о сло је ви ма из ко јег ње го ви на ла зи по ти чу већ из ве шта ва и о они ма кроз 
ко је је пр во тре ба ло про би ти се“ (2005a: 576). Про из вод тог „ге ну и ног пам ће ња“ је при ча.
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фи ло зо фи ју уби ства за ме нио дру гом: на ста вља да уби ја с ци љем да сво ју са вест 
то ли ко угу ши зло чи ном да је оту пи, да огу гла; Бред бе ри је ви љу ди-књи ге 
по че ли су да, упра во као и де чак, ме ња ју тек сто ве ро ма на ко је су на у чи ли 
на па мет да би их са чу ва ли од то тал ног уни ште ња и, Бен ја ми но вим је зи ком 
ре че но, за и ста ис ку си ли. На овај на чин, Круз спо ме ну те ро ма неск не ли ко ве 
– за свог ју на ка – ожи вља ва као бен ја ми нов ске при по ве да че. 

2.1. По сте пен а за тим од лу чан успон ро ма на, као пр ве еп ске фор ме ко ја 
ни ти по ти че из усме них тра ди ци ја, ни ти се у њих „ули ва“ (BenjaMin 2005b: 
299), и ње го ва по пу лар ност пр ви су симп то ми кри зе при по ве да ња: уса мље-
ни по је ди нац ко ји ви ше не уме и не же ли да се сло бод но и ве што кре ће по 
ле стви ци ко лек тив ног ис ку ства ко ја сре ди ште зе мље спа ја са не бе си ма (Бен
јаМин 2016: 91), већ сво је при по ве сти цр пе из лич ног и ин ди ви ду ал ног, не 
из ис ку ства већ из до жи вља ја, за ко је смо већ ви де ли да су ре зул тат од но са 
све сти пре ма шо кант ном, стра ном, оту ђе ном, на сил ном и, ма кар по тен ци-
јал но, тра у ма тич ном, за исто та ко изо ло ва ног чи та о ца, ко ји при по ве сти 
ви ше кон зу ми ра не го што их истин ски и трај но усва ја и ап сор бу је. Иа ко 
Бен ја мин ро ман екс пли цит но не по ве зу је са до жи вља јем и не из во ди хо мо-
ло ги ју ти па при ча:ро ман=ис ку ство: до жи вљај, она би се на осно ву ње го вих 
ста во ва у ве зи са ро ма ном мо гла из ву ћи. Не са мо због то га што је при ча, за 
раз ли ку од спе ку ла тив ног, на сми сао жи во та, тј. на ту ма че ње сми сла жи-
во та ори јен ти са ног ро ма на, прак тич на тј. по уч на, етич ка, већ и због фор ми 
пам ће ња на ко ји ма се при ча и ро ман за сни ва ју и ко је ис пу ња ва ју. И јед но и 
дру го под ра зу ме ва ју рас пад пр во бит ног и је дин стве ног об ли ка пам ће ња, 
чи ји је ре пре зент био еп (БенјаМин 2016: 84–85). Ме ђу тим, док при ча пред-
ста вља крат ко трај но (под)се ћа ње, ре ми ни сцен ци ју на (дав но) про шле до га-
ђа је и де ша ва ња, ро ман ни је ни „под сет ник“ ни „су ве нир“ или ме мо ра би-
ли ја, већ фор ма пер пе ту и ра ња до га ђа ја ко ји се у пам ће њу при би ра. У том 
сми слу, мо гли би смо ре ћи да при ча из ви ре из „спон та ног пам ће ња“, ко је 
да је ау ра тич не сли ке (BenjaMin 1974: 215); из пам ће ња ко је, по Бен ја ми ну 
(2005a: 576), ни је ин стру мент, тј. сред ство не го ме диј ис ку ства и ис тра жи-
ва ња про шло сти, док ро ман про из во ди рад се ћа ња, све сна об ра да до жи вља-
ја. При по ве дач при ча да би (и се бе и дру ге) под се тио на не што што је би ло, 
а ро ма но пи сац пи ше да би за пам тио оно што се у тре нут ку до жи вља ја, као 
емо ци о нал но и пси хо ло шки на сил но, тра у ма тич но, ни је мо гло за пам ти ти, 
јер се ни је мо гло при хва ти ти, за др жа ти као (ис ку стве на) це ли на, аси ми ли-
ра ти, већ се скла па од ра се ја них де ли ћа уз по моћ на кнад них ту ма че ња и 
(пси хо ло шких) об ја шње ња. Оту да екс трем на не са ме ри вост, што ће ре ћи 
син гу лар ност и пар ти ку лар ност ро ма но пи шче ве пред ста ве људ ског ис ку-
ства, ко ју Бен ја мин, у кон тек сту овла шног раз гра ни ча ва ња еп ских фор ми, 
спо ми ње на по чет ку свог при ка за Де бли но вог ро ма на Бер лин Алек сан дер
плац (BenjaMin 2005b: 299). 

До дру ге и да ле ко ду бље и зло ћуд ни је кри зе при по ве да ња до ве ла је 
кван ти та тив на пре власт ве сти над при ча ма и па ра лел но ства ра ње но вог 



об ли ка ко му ни ка ци је – ин фор ма ци је (BenjaMin 1974: 180–181). За тва ра ју ћи 
хо ри зонт сми сла у уске гра ни це уна пред при пре мље не и на мет ну те, при-
вид но са мо ра зу мљи ве и на пад но пла у зи бил не ин тер пре та ци је до га ђа ја, 
ин фор ма ци ја оне мо гу ћа ва да се од до га ђа ја и по ја ва из да ле ка или из про-
шло сти ства ра ју при че; изо лу је их и чи ни са мо до вољ ним. Ин фор ма ци ја 
спре ча ва уче шће при ма о ца у (при ка за ном, пре не том) до га ђа ју и до га ђа ја у 
ис ку ству при ма о ца: не са мо да не ма пре по зна ва ња већ, да кле, не ма ни пар-
ти ци па ци је и ин тер на ли за ци је оно га штo је, за пра во, са мо при вид но са оп-
ште но. 

3. јеЗикиговорискуства:одБенјаМинадоагаМБена. Про цес за кр жља-
ва ња, обез вре ђи ва ња и све сног бло ки ра ња ис ку ста ва кул ми ни рао је, по 
Бен ја ми ну, то ком Пр вог свет ског ра та. У два на вра та, по чет ком три де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, у При по ве да чу и у Ис ку ству и оску ди ци, Бен ја мин 
твр ди да је ис ку ству па ла вред ност ме ђу при пад ни ци ма ге не ра ци је ко ја је 
у пе ри о ду од 1914. до 1918. мо ра ла да про ђе кроз не ке од нај мон стру о зни јих 
до га ђа ја у исто ри ји све та. „Ни је ли се на кра ју ра та при ме ти ло да се љу ди 
с бо ји шта вра ћа ју за пра во за не ме ли? Не бо га ти ји, не го си ро ма шни ји у са-
оп шти вом ис ку ству?“ (2016: 60–61)12. 

На лич је си ро ма штва ис ку ства, и то не у сми слу лич ног не го оп ште-
људ ског или, тач ни је, кул тур но и сто риј ски од ре ђе ног људ ског ис ку ства – јер 
Бен ја мин и ис ку ство, тач ни је струк ту ру ис ку ства у свом по зни јем ства ра-
ла штву исто ри зу је – је сте бо гат ство, чак пре о би ље иде ја у ко ји ма се ис ку-
ством си ро ма шни љу ди да ве, као у мо чва ри. Док је за при ка зи ва ње ин тер-
ак ци је све сти и ис ку ста ва ко ри стио га стро ин те сти нал не ме та фо ре, за до-
ча ра ва ње од но са све сти и до жи вља ја Бен ја мин ко ри сти сли ке „злих“ во да 
– мо чва ре и бу ји це ути са ка, сти му лу са, иде ја/иде о ло ги ја део су мо дер ног, 
на ро чи то по сле рат ног, од но сно, ка ко се по чет ком три де се тих го ди на два-
де стог ве ка већ на слу ћи ва ло, ме ђу рат ног ста ња ду ха. У спо ме ну та два есе-
ја Бен ја мин спо ми ње и из лив „рат них књи га“ де се так го ди на по за вр шет ку 
Пр вог свет ског ра та, ко је не ма ју ни ка кве ве зе са ис ку стви ма ко ја се пре но-
се усме ним пу тем, ко ја пре жи ве ли при ча ју јед ни дру ги ма, јер се она и ни су 
при ча ла.13 О њи ма се, мо жда, је сте го во ри ло али тај го вор, да кле, ни је био 

12 Опи су ју ћи по рат но ста ње као, ка да је о на ци о нал ној књи жев но сти реч, тран зит но, 
тј. ста ње че ка ња и тра га ња за (но вим) из ра зом, Ан дрић (1918), та ко ђе, ука зу је на за не ме лост, 
„осу ђе ност на ћу та ње“: књи жев ност (до сто јан стве но) ћу ти јер у ње ној осно ви – у оп штем, 
ко лек тив ном ис ку ству, тј. у ду ши на ро да ко ју књи жев ност, по Ан дри ће вом та да шњем схва-
та њу, нај не по сред ни је из ра жа ва – не ма ре чи ко је би још увек не ми ври сак пре ве ле у из раз, 
у са оп шти во ик су ство. 

13 Уз гред ће мо скре ну ти па жњу да је иста по ја ва би ла под сти цај за фељ тон Свет ски 
рат у стра ној и на шој књи жев но сти Раст ка Пе тро ви ћа, у вре ме ка да и сам по чи ње да ра ди 
на, услов но ре че но, рат ном ро ма ну, пр во бит но на сло вље ном Осам не де ља, ро ма ну за сно ва-
ном на стра хо та ма осмо не дељ ног пре ла ска пре ко Ал ба ни је, кра јем 1915, ко је је лич но до жи-
вео, а по што је већ по ку шао да те до жи вља је пре то чи у ино ва тив ну лир ску и есе ји стич ку 
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из раз са мих ис ку ста ва; она су оста ла не ма, не из ре че на и не из ре ци ва, пре 
све га због то га што је свет у ко ји су се вра ти ли они ко ји би тре ба ло да о рат-
ним ис ку стви ма го во ре био то ли ко дру га чи ји од оног из ко јег су у рат по шли, 
или, ка ко је то Ан дрић из ра зио (1918: 194): пред рат не исти не по ста ле су 
по рат не ла жи. Дру гим ре чи ма, то ком ра та раз би је ни су и окви ри уну тар 
ко јих је ис ку ство мо гло и тре ба ло да се из ра зи и, раз у ме се, пре не се: так-
тич ко ра то ва ње по ре кло је стра те шко ис ку ство; ин фла ци ја – еко ном ско; 
рат не ма ши не-про те зе – те ле сно а моћ, тј. они ко ји су по се до ва ли моћ – мо-
рал но ис ку ство (БенјаМин 2016: 50, 61). Ма сов не на сил не смр ти по ре кле су 
и пред ста ву и мо гућ ност ис ку ства као про це са са зре ва ња, „на пре до ва ња до 
зре ло сти кроз ан ти ци пи ра ње смр ти као крај ње гра ни це ис ку ства“ (aGaMBen 
1993: 19): кри за ис ку ства зна чи, из ме ђу оста лог, и то да се гра ни ца ис ку ства 
пре ме сти ла, пре о кре ну ла – она ви ше ни је на пред, у прав цу смр ти, већ по-
за ди, у прав цу де тињ ства, тј. ин фант но сти (aGaMBen 1993: 41).14 

Осла ња ју ћи се на до бро по зна ту и ка сни је зна чај но екс пло а ти са ну и 
да ле ко раз ра ђи ва ну Бен ве ни сто ву те зу по ко јој не по сто ји ни ка кво Ја ван 
го вор ног чи на ко јим се то ја ис ка зу је/кон сти ту и ше, Агам бен, као и Бен ја-
мин, дру гим пу тем, до ла зи до за кључ ка да су бјек тив но ис ку ство за пра во и 
не по сто ји, тј. да ис ку ство ни је ис ку ство по је ди нач ног и са мо до вољ ног су-
бјек та: „кон сти ту и са ње су бјек та у и кроз је зик је сте екс про при ја ци ја не мог 
ис ку ства […]. При мар но ис ку ство, да ле ко од то га да је су бјек тив но, мо же 
би ти са мо оно што у људ ским би ћи ма прет хо ди су бјек ту – тј. је зи ку: ис ку-
ство ʼбез ре чи’ у до слов ном зна че њу тог из ра за, људ ско де тињ ство, чи ја 
би гра ни ца би ла обе ле же на је зи ком.“ (под ву као Ђ. А. (1993: 47))15 Агам бен, 
да кле, про бле ма ти ку са дру штве но и сто риј ске пре ме шта у он то ло шку ра ван 
и ти ме до дат но пот кре пљу је Бен ја ми но ву су ге сти ју да је кри за при по ве да-
ња као нај зна чај ни јег из ра за ис ку ства у ве зи са мо дер ним на гла ском на 
ин ди ви ду(ал ност)и, ин ди ви ду ал ној су бјек тив но сти, егу, ау то но ми ји је дин-
ке ко ја на сва ки на чин же ли и по ку ша ва да се из у зме из цир ку ла ци је не а у то-
ри зо ва них, за јед нич ких (да нас би смо ре кли: де љи вих) дис кур са. Ме ђу тим, 
прет хо ђе ње ста ња без ре чи ни је, по Агам бе ну, тем по рал но: де тињ ство у 
сми слу не мо гућ но сти го во ра, тач ни је, не по се до ва ња је зи ка на осно ву ко јег 

фор му (есеј Оп шти по да ци и жи вот пе сни ка из 1924. и по е ма Ве ли ки друг из 1926, ка сни је 
до пу ње на и пре ра ђе на; ни у јед ном од ових де ла ау тор се не слу жи пр вим ли цем је ди ни не). 
Пе тро вић о спо ме ну том фе но ме ну, а у окви ру свог им пли цит ног тра га ња за фор ма ма из-
ра жа ва ња и пред ста вља ња рат них до жи вља ја и пси хо фи зич ких ефе ка та ра та, го во ри у 
пр вом, увод ном, ка сни је ни ка да пре штам па ном члан ку из на ве де ног се ри ја ла (1930).

14 Агам бен ела бо ри ра ети мо ло ги ју ре чи in fan zia (итал.) (уп. in fancy (енг.), in fan cia 
(шпан.), en fan ce (франц.) – де тињ ство, у енгл. на ро чи то нај ра ни је до ба) – од лат. „in fan tia, ae 
1) не мо гућ ност го во ри ти, 2) не ре чи тост, 3) де тињ ство; и in fans, in fan tis – 1) нем, ко ји не 
мо же го во ри ти, 2) ко не уме теч но го во ри ти, не ре чит, 3) о де те ту – не јак, млад, ма лен. Оту-
да subst. = де те у утро би“ (ЂорЂевић 2004: 733).

15 Уп. „Бен ја мин […] ин си сти ра на то ме да ис ку ство ни је пре вас ход но лин гви стич ко, 
да се не де ша ва у по љу је зич ког озна ча ва ња“ (cayGill 1998: XI II). 
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би ар ти ку ла ци је ре чи, ре че ни ца, дис кур са, би ле мо гу ће, ни ка да се, за пра во 
не за вр ша ва, по сто ји исто вре ме но са је зи ком: „у ства ри, оно се уста но вља ва 
сва ки пут ка да га је зик при сва ја да по је дин ца про из ве де као су бје кат“ (1993: 
48). [И]скус тво је јед но став на раз ли ка из ме ђу људ ског и лин гви стич ког. 
По је ди нац као онај ко ји још не го во ри, као онај ко ји на ста вља да је и да ље 
бе ба – то је ис ку ство. (Под ву као Ђ. А. (1993: 50))

У све тло сти овог Агам бе но вог уви да, ћу та ње по врат ни ка из ра та, о 
ко јем је Бен ја мин го во рио, је сте и на чин да се ис ку ства за др же/са чу ва ју као 
ис ку ства, да се не пре да ју је зи ку; то ни је са мо ин тен ци о нал но од би ја ње 
го во ра и го во ре ња, већ и не мост, гу би так мо ћи го во ра услед гу бит ка за јед-
нич ког је зи ка као сред ства из ра жа ва ња, од но сно са оп шта ва ња, де ље ња и 
пре но ше ња ис ку ста ва. С об зи ром на раз ли ку из ме ђу је зи ка и го во ра, на 
дис кон ти ну и тет из ме ђу ап стракт ног си сте ма је ди ни ца и пра ви ла њи хо ве 
упо тре бе, ћу та ње о ко јем Бен ја мин го во ри је за у ста вље ност у том ква зи-
про сто ру из ме ђу је зи ка и го во ра, ко ји је Агам бен име но вао као ин фант ност. 
Да би про го во рио, чо век мо ра да се кон сти ту и ше као су бје кат је зи ка, тј. у 
је зи ку, да ка же „ја“ (aGaMBen1993: 52). С дру ге стра не, да би не што ис ку сио, 
чо век мо ра да при ста не на то да опет не уме да го во ри, да се – с об зи ром на 
Jе зик – вра ти у ста ње но во ро ђен че та (aGaMBen 1993: 53). По треб но је, мо гло 
би се до да ти, ис ку ство као су бје кат, не су бје кат ис ку ства (су бје кат ис ку ства 
„рас тво рен“, по ни штен у ис ку ству (cayGill1998: 12)). Ово кру же ње или осци-
ло ва ње из ме ђу не мо сти и го во ра, стал но об на вљан „пад“ из без реч ја у је зик 
је сте, по Агам бе ну, и узрок/из вор исто рич но сти чо ве ка, као и је зи ка, ко ји 
чо век мо ра да усво ји и при сво ји и ко ји на ста вља да усва ја и при сва ја сва ки 
пут ка да про го во ри. Ис ку ство раз ли ке из ме ђу је зи ка и го во ра „отва ра про-
стор за исто ри ју“ (aGaMBen 1993: 54). Дру гим ре чи ма, исто ри ја се ја вља из 
ја за из ме ђу се ми о тич ког (је зик као си стем ди фе рен ци јал них зна ко ва, ко ји 
се (не) мо гу пре по зна ти) и се ман тич ког (спе ци фич но зна че ње ис ка за об ли-
ко ва ног од зна ко ва, ко је се (не) мо же раз у ме ти) ко ји чо век стал но из но ва 
пре мо шћа ва кон сти ту и шу ћи се као су бје кат је зи ка. Но, пи та ње (по ре кла) 
исто ри је/исто рич но сти оста је из ван окви ра те ме овог тек ста. За кљу чак ко ји 
би се, на кра ју, ипак мо гао из ве сти из им пли цит ног ди ја ло га Вал те ра Бен ја-
ми на и Ђор ђа Агам бе на на те му исто ри је струк ту ре и пој ма ис ку ства, оно-
ли ко ко ли ко је ис ку ство у ве зи са об ли ци ма и на чи ни ма при по ве да ња, је сте 
да кри за при по ве да ња, али и ње но све очи ти је на лич је – пу ко бле бе та ње, 
хи пер тро фи ја и хи пер про дук ци ја го во ра, ве сти и сен за ци ја, раз вој тзв. 
storytel ling као мар ке тин шке и стра те ги је упра вља ња – као ефе кат и симп том 
„ме то дич не де струк ци је ис ку ства“ (ка ко се Бен ја мин из ра зио у јед ном пи-
сму Адор ну (Jay 2005: 312)) ре зул ти ра не са мо из исто риј ске нео др жи во сти 
је дин ства и кон ти ну и те та, као пред у сло ва за обра зо ва ње ис ку ства, већ и из 
не мо гућ но сти по је дин ца као су бјек та да се из мак не у то „ин фант но“ (не и 
ин фан тил но) пред су бје кат ско ста ње, да, јед но став но, ућу ти.
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Vi o le ta V. Stoj me no vić

„DROP PED FROM THE CA LEN DAR“:  
EX PE RI EN CE AND STORYTEL LING

S u m m a r y

The to pic of the pa per is Wal ter Be nja min’s the ory of storytel ling. Un der stan ding 
sto ri es, storytel ler and storytel ling in terms of the hi sto ri cally chan ge a ble struc tu re of 
ex pe ri en ce, W. Be nja min ma de se ve ral hypot he ses abo ut mo dern cri ses of storytel ling 
as a symptom of the cri ses of ex pe ri en ce, ca u sed by in du stri a li sa tion, ra pid ur ba ni sa tion 
and new tec hno lo gi es of com mu ni ca tion and in for ma tion. In his es says, sketches and 
frag ments, both pu blis hed and post hu mo usly di sco ve red, he ar gued that the storytel ling, 
as he un der stood it, is the most per ti nent and com ple te way of ex pres sing ex pe ri en ces, 
en dan ge red by pre va i ling cha rac te ri stics of mo dern li fe, such as the con stant ex po su re 
to psycho lo gi cally un ma na ge a ble sen sa ti ons and sti mu lus, which co uld not be “tran sla-
ted” in to ex pe ri en ces. As mo dern con sci o u sness strug gles to block shoc king sen sa tion, 
pre ven ting them to le a ve de ep and long-la sting im pres si ons and tra ces in one’s me mory, 
the abi lity of ga i ning va lu a ble, me mo ra ble and com mu ni ca ble ex pe ri en ces dec re es and 
gra du ally va nis hes, so as the art of aut hen tic storytel ling as a me ans of com mu nity-ma-
king. In stead of sto ri es, ba sed on com mu nal, tran smis si ble, and com mon ex pe ri en ces, 
the su bjec ti ve, in di vi du a li stic, de tac hed no vel and the frag men ted, de con tex tu a li zed, 
me a nin gless in for ma tion (in the form of the news) ha ve oc cu pied all the at ten tion and 
awa re ness. In or der to furt her cla rify the se and ot her Be nja min’s the ses con nec ted with 
the so ci opsycho lo gi cal and cul tu ral fun cti ons and sig ni fi can ce of the lost art of storytel ling, 
so me po ints of Gi or gio Agam ben’s phi lo sophy of lan gu a ge are in tro du ced in the last part 
of the pa per. As ex pe ri en ce has be co me una va i la ble and inac ces si ble, the si len ce, as a 
me ans of tem po ral get ting back in the pre-su bjec ti ve, and pre-lin gu i stic sta te of exi sten ce, 
is be co ming new uto pian ho ri zon and ideal. 

На род на би бли о те ка
Бор
slo ter dajk@gmail.com 
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UDC 821.163.41-14.09 Radović B.

Ду ња С. Ран чић

ОД ЧЕ ГА СЕ НЕ МО ЖЕ ПО БЕ ЋИ 
ПЕ СНИЧ КА СА МО СВЕСТ У КИ НЕ СКОМ ПА СТИ ШУ  

БО РИ СЛА ВА РА ДО ВИ ЋА

У ра ду се, ту ма че њем пе сме Ки не ски па стиш Бо ри сла ва Ра-
до ви ћа, ана ли зи ра об ли ко ва ње и по е тич ки зна чај пе снич ке са мо све-
сти у по зним пе сма ма овог ау то ра. Ука зу је се на то да је и при вид на 
не чи тљи вост ко ја се ја вља на син таг мат ском ни воу пе сме по е тич ка 
од лу ка ко ја у деј ство ста вља по е тич ки кон текст чи је ко до ве де ле 
ау тор и чи та о ци, те се та ко ус по ста вља ње сми сла пе снич ког ис ка за 
из ме шта у про сто ре раз у ме ва ња пе снич ког ге ста. Уо ча ва се срод-
ност овог пе снич ког по ступ ка са прет ход ним Ра до ви ће вим трет ма-
ном је зич ких ко до ва, те по ста вља пи та ње о тач но сти ути ска о по-
е тич ком пре ки ду ко ји се ја вља у ка сни јој фа зи ње го вог по е тич ког 
раз во ја.

Кључ не ре чи: пе снич ка са мо свест, по ет ски кон текст, по сту пак, 
кри за пој ма лир ски су бје кат, мо дер ни зам.

„И је сам ли нај зад ја лир ски су бјект сто га
што се ни ка да при ли ком бри ја ња
не по се чем, што се не пре хла дим, не зно јим,
а да то ни је с не ким крај њим ци љем?
Не што ми ту шкри пи. Јер ако има Бо га,
што би се ре кло кад из оча ја ња,
да ли би за ње га шта мо гло да по сто ји
из у зев као ствар уо бра зи ље?“ 

Б. Ра до вић, Ју тар ње не до у ми це пре хла ђе ног слу ге

Дво стру ко је вар љив чи та лач ки ути сак о по е тич ком за о кре ту у по зним 
пе сма ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа ко ји их ре фе рен ци јом ка кул тур ним ко до ви ма 
чи ни ко му ни ка тив ни јим, до ступ ни јим ту ма че њу и раз у ме ва њу, јед но став-
ни јим и бли жим чи та лач ком осе ћа ју у од но су на ра ни је фа зе ње го вог ства-
ра ња. Нај пре за то што је из пер спек ти ве ко ја вре ме ме ри тек на кон што оно 
про ђе све пре тог „за о кре та“ кра ћи део Ра до ви ће ве пе снич ке аван ту ре. Ако се 



и не сло жи мо са ау то ром, па не од ба ци мо ве ћи део По е тич но сти и Оста
лих по е тич но сти, и да ље пр ви пе ри од об у хва та тек пет на е стак го ди на, у 
од но су на ко је „за о крет“ ка сни јег пе ва ња пред ста вља ду го трај ни ју по е тич-
ку за о ку пље ност не го оно у од но су на шта се он чи ни. По том, ако се о ве ћој 
„ко му ни ка тив но сти“ из ра за и мо же го во ри ти у пе сма ма ко је се за чи та о ца 
на пр ви по глед от кљу ча ва ју ин тер тек сту ал ним, ин тер ме ди јал ним алу зи ја ма 
или уоп ште по зи ва њи ма на кул ту ру, ти ме „там ни је“ по ста ју оне код ко јих 
је та кву ве зу не мо гу ће раш чи та ти, или се та квим раш чи та ва њем ни шта не 
до би ја1. Ове дру ге не са мо што иза зи ва ју „за чу ђу ју ћу по мет њу“ 

ли ша ва ју ћи чи та о ца не са мо оче ки ва них тек сту ал них то по са, већ 
не рет ко чак и мо гућ но сти не вер бал но-ре то рич ке ком пен за ци је. Ка ко 
рас ту ма чи ти пе сме по пут Ки не ског па сти ша, Ана бел, Pla i sir Royal, Pas 
de tro is, He a dli ne News, Лов ло ве ћи или Пред ле кар ни цом у го спе од мо ра, 
ако не као по ет ско-је зич ка „по себ на ме ста“, ко ја, „за во де ћи“ чи та ње у 
пр ви мах на ре фе рен ци јал но-ми ме тич ку или иро ниј ско-па ро диј ску „тра-
су“ не до пу шта ју у ко нач ном уви ду чи та њу да се скра си и ста би ли зу је 
у би ло ко јој по зна тој ре то рич ко-сми са о ној ко ре ла ци ји раз у ме ва ња? (Бра
јовић 1998: 136),

већ њо ме на гри за ју и осе ћај раз у ме ва ња ове по е зи је из гра ђен на при ви ду 
це ли не у сли ци „пе сни ка кул ту ре“, што је и ина че од ред ба ко ју Ра до вић од-
ба цу је го во ре ћи о сво јој по е ти ци, а са ко јом не ста је и кон текст ко ји пру жа 
те мељ за раз у ме ва ње „ра зу мљи вих“ пе са ма на је дан од ре ђе ни на чин2. 

1 Алек сан дар Јо ва но вић уо ча ва три пе ри о да Ра до ви ће вог пе сни штва, где у пр ви 
убра ја збир ке По е тич но сти (1956) и Оста ле по е тич но сти (1959), у дру ги Ма и ну (1964), 
Брат ство по не са ни ци (1967) и Опи се, ге сла (1970), а тре ћем у тре нут ку ка да пра ви ову 
ти по ло ги за ци ју при па да ју два из да ња Пе са ма, из 1983. и 1991. го ди не. Ипак, узи ма ју ћи у 
об зир Ра до ви ће во „из у зет но стро го од но ше ње“ пре ма пр вим две ма збир ка ма, Јо ва но вић 
твр ди да се мо же го во ри ти о „је дин стве ној пе снич кој стра те ги ји од Ма и не до нај но ви јих 
пе са ма“ (јовановић 1994: 209), ко ју ка рак те ри шу уки да ње раз ли ке из ме ђу сва ко днев ног и 
пе снич ког ис ку ства, на гла ше на бри га за је зик и из раз, и до ча ра ва ње као кључ на реч ко јом 
се опи су је Ра до ви ће во раз у ме ва ње пе снич ког по сла, од но сно стал ност у „не пре ста ном 
ис пи ти ва њу мо гућ но сти пе снич ког тек ста и ди на ми зо ва њу пе снич ког по ступ ка“ као те мељ 
те је дин стве но сти. Ипак, и у овој кла сич ној син те зи мо гу се уо чи ти кон тра-тврд ње о чи-
та лач кој из не на ђе но сти и при вид ном знат ном по ме ра њу „ка ко у по е тич ким ис хо ди шти ма 
та ко и у крај њим ре зул та ти ма, то јест те мат ско-фор мал ним ус тр ој стви ма по је ди нач них 
пе са ма“ (255), са же то и у оце ну да „Ра до вић и да ље при хва та сим бо ли стич ка по ла зи шта, 
али не и крај ње по сле ди це. На ро чи то не оне [...] ко је во де пот пу ном бри са њу пе ва них пред-
ме та, за там њи ва њу сми сла, хер ме тич но сти и, у крај њем из во ду, пре стан ку пе ва ња“, што 
све до при но си „ко му ни ка тив ни јем пе снич ком из ра зу“ (255–256). За ни мљи во је и да ме ђу 
пе сма ма ко ји ма Јо ва но вић илу стру је те зу о је дин стве но сти пе снич ке стра те ги је, од но сно 
при вид но сти раз ли ке пе ва ња тре ће фа зе го то во да не ма оних ко је се опи ру ту ма че њу „от-
кљу ча ва њем“ пре по зна тим ко до ви ма кул ту ре.

2 Иа ко ви ше пу та упи тан да обра зло жи по е тич ке на ме ре са ко ји ма од 1971. го ди не 
за пра во пи ше јед ну књи гу, Ра до вић оста је ис трај но на по зи ци ји да не же ли да кри ти ча ри ма 
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У есе ју Бе ле шка уз не на пи са ну пе сму пе сник про го ва ра о том пи та њу:

Ка ко да обез бе ди мо уоч љи вост и не сум њи вост раз ли ке из ме ђу 
ме та фо рич ке и до слов не упо тре бе је зи ка; ка ко да убе ди мо чи та о ца у 
по тре бу да се не пре ста но вра ћа тој ра зли ци; и на по слет ку, ка ко да по-
мог не мо не ким кри ти ча ри ма да на осно ву те раз ли ке, а не не че га дру гог, 
де фи ни шу на ме ре ко ји ма је мо ти ви сан не ки пе снич ки по сту пак, пре 
не го што би по че ли да ко па ју та мо где је све на по вр ши ни или да ута-
ба ва ју та мо где је не што мо жда и пре ду бо ко за тр па но? Кон текст, ка жу 
они над моћ но и са жа љи во (радовић 2001: 148).

Ко ме при па да кон текст? Још ви ше, шта га чи ни? 
Ра чу на ју ћи на „на во ђе ње чи та о ца да ре тор ски не из ра жај не или чак 

ʼне меʼ сег мен те д̓о пу ња ваʼ и осми шља ва у скла ду с кул тур но је зич ким на-
ви ка ма и оче ки ва њи ма“ (Брајовић 1998: 135), а исто вре ме но дво је ћи сми сао 
из ра за из ме ђу зна че ња ре чи у пе снич кој па ра диг ма ти ци и син таг ма ти ци, 
уо че на кри за тра ди ци о нал ног лир ског су бјек та ко ја се об ја вљу је у Ра до ви-
ће вом пе ва њу не са мо да „у свом го во ру зр ца ли и зна ње о не до стат но сти тог 
го во ра као ау тен тич но-лич ног ге ста“ (127), већ као да баш и на ту не до стат-
ност ра чу на, ши ре ћи ње не по сле ди це и на си ту а ци ју ту ма че ња, от кри ва ју-
ћи пе снич ким ге стом и кри зу тра ди ци о нал ног чи та о ца. 

То ба ца дру го све тло на це ли ну по зног Ра до ви ће вог пе ва ња, упит но се 
по ста вља ју ћи и пре ма на чел ној функ ци ји сиг на ла за стра те ги ју „кул тур ног“ 
раш чи та ва ња пе са ма, и пре ма зна че њу осећајa пре ло ма у од но су на ра ни је 
фа зе. Упит но је да ли је за о крет ка кул ту ри ко рек тив мо дер ни стич ке те ме 
пе ва ња не из ре ци вог, или пак још јед на ње на мо гућ ност, ко ја у се бе увла чи 

„узи ма хлеб“ пре у зи ма ју ћи на се бе зах тев ту ма че ња свог по ступ ка. На тај се на чин по след-
ња Ра до ви ће ва збир ка, Пе сме (са ва ри ра ју ћим го ди на ма ко је сле де за овом од ред бом у 
на сло ву), ја вља као спе ци фи чан ау то ре фе рен ци јал ни гест ства ра лач ког пре и спи ти ва ња 
пе снич ке прак се – скре ћу ћи па жњу на то да се у тре нут ку на ста ја ња по е зи ја не пи ше ни у 
ци клу си ма, ни у збир ка ма под из ве сним на сло вом, да је за јед ну вр сту об је ди ња ва ња ко је 
ни је уце ли ња ва ње тек ту ал ног тки ва мо жда до вољ но ње го во жан ров ско име но ва ње и евен-
ту ал но њи хо во (са свим ре ла тив но) вре мен ско ло ци ра ње као ма пи ра ње уну тар исто риј ског 
и мо жда ау то ро вог ста ро сног окви ра њи хо вог на стан ка, али и дис крет ним ста вом пре ма 
„за блу ди мо дер ни зма“ ка да је у пи та њу зби р ка схва ће на као це ло ви то и за вр ше но Де ло, 
од но сно уна пред тра же на ау тор ска до след ност у по е тич ком пу ту као ег зи стен ци ји. По сле-
ди це по раз у ме ва ње пе сни штва ни су ма ле, на ро чи то има ли се у ви ду то да уну тар Пе са ма 
ре ђа ње по је ди нач них уно са ни је хро но ло шко, и да упр кос то ме што је сва ко про ши ре ње 
основ не струк ту ре бри жљи во ис пра ће но на по ме ном у ком су тре нут ку ко је пе сме укљу че-
не у зби р ку, при ње ном чи та њу то ни је нео п ход на ин фор ма ци ја. Ис трај но (за са да) че тр де-
сет пе то го ди шње де мо ли ра ње те мељ ног пој ма мо дер не пе снич ке прак се, зби р ке пе са ма, 
не из о ста ван је фон по е тич ког пу та Бо ри сла ва Ра до ви ћа, чи ју еви ден ци ју мо же мо пра ти ти 
у по је ди нач ним пе сма ма. Исто вре ме но, то је и раз лог због ко га „пе сме за чу ђу ју ће по мет ње“ 
би ва ју ма ње ви дљи ве пред они ма ко је је, на пр ви по глед, лак ше укло пи ти у це ло вит пе-
снич ки лик Б. Ра до ви ћа ко ји се гра ди у мо дер ни стич кој ко му ни ка ци ји са кул ту ром и ње ном 
уне ште но шћу у све при сут ном је зи ку.
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и ре цеп ци ју та квог ис ка за. За тим, ако је за по сту пак ко јим Ра до вић гра ди 
пе сму ка рак те ри стич но сме њи ва ње при вид но „ја сног“ и „мут ног“ го во ра, 
ста вља ње на по ре до де но та тив ног и ко но та тив них зна че ња ре чи, због че га 
се он не би на шао и у ком по зи ци ји збир ке, и ну дио се ту ма че њу ко је би мо жда 
про го во ри ло о це ли ни? И мо же ли се он да го во ри ти о за о кре ту, или је реч о 
дру гој вр сти по е тич ке до след но сти, про на ђе ној мо жда и на кнад но, у пу ту 
ко јим је са ма по е зи ја по ве ла Ра до ви ћа у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка?

На слов Ки не ског па сти ша до но си за чи та о ца ла жну су ге сти ју по ступ-
ка ка кав му је по знат из прет ход них пе са ма, а ко ја пак и са ма чи ни по сту пак 
за се бе. Од го не та ње сиг на ла из на слов не син таг ме у сти хо ви ма, ак ти ва ци-
јом кон тек ста на го ве ште ног у пе снич кој па ра диг ма ти ци, а за тим ту ма че ње 
пе сме као ко мен та ра, до жи вља ја, или по и гра ва ња се ман тич ким ни зо ви ма 
раз ли чи тог по ре кла, при вид ни су за да ци ту ма ча ко ји из не ве ра ва ју већ ка да 
се по глед на кон пр вог чи та ња вра ти на на слов пе сме. Си жеј на си ту а ци ја не 
са др жи ни ка кав не дво сми сле но „ки не ски“ мо тив, чак сто ји у су прот но сти 
пре ма би ло ка квој из ве сно сти у чи та њу са те стра не. Сце на мла ког мај ског 
пред ве чер ја на хо тел ској те ра си ис пу ње ној го сти ма ко ји пле шу и по здра вља-
ју се не мо ра чак ни да при па да не ка квој „за пад ној“ кул ту ри, ко ју би се мо гло 
су прот ста ви ти „ис точ ној“, „ки не ској“. То по ја ча ва за пи та ност због че га је 
реч о „ки не ском“ а не „хо тел ском“, „мај ском“ или не ком дру гом од ре ђе њу 
у на сло ву, али та ко ђе и усме ра ва па жњу на дру ги део син таг ме, па стиш, о 
чи јем се раз у ме ва њу Ра до вић ја сно од ре ђу је као о по сле ди ци пре но ше ња, 
од но сно по на вља ња умет нич ког по ступ ка, на тра гу чу ве не но ци је Ми ше ла 
Би то ра о ре кон тек сту а ли за ци ји ци та та. За Ра до ви ћа, и у овај је по јам сме-
ште на раз ли ка пре ма мо дер ни стич ком трет ма ну осло вља ва ња кул ту ре:

по јам ко ри шће ног или при ме ње ног по ступ ка, по мо ме схва та њу, 
под ра зу ме ва да по сту пак прет хо ди на стан ку не ког тек ста. То је, на жа-
лост, ако је реч о ау тен тич ном по ступ ку, са мо де ли мич но мо гућ но; и у 
то ме је та ко ђе јед на од за блу да мо дер ни зма. До слов на при ме на по ступ ка 
ина че би се мо гла озна чи ти са мо као па стиш или не хо тич на па ро ди ја, 
кад се по сту пак не би увек об на вљао, пре о бра жа вао и за пра во на ста јао 
у сва ком по ку ша ју (радовић 1995: 70–71). 

У овој пе сми у та квом је пре но су мо тив по ста ја ња не ви дљи вим, ко ји 
ис ка зом у пр ва два сти ха („Би ло би то ов де још нај бо ље ре ше ње: / по ста ти 
не ви дљив у мај ском пред ве чер ју.“) ус по ста вља и „на ра тив ну“ си ту а ци ју, и 
од нос лир ског су бјек та3 пре ма њој. Мо тив не ви дљи во сти је сте чест у ки не ској 

3 Овај уста ље ни тер мин, ко ји ко ре ни у Хе ге ло вом са гле да ва њу ме та фи зич ких осно-
ва жан ров ске три ја де, иа ко га школ ски реч ни ци књи жев них тер ми на не бе ле же, да нас се 
уо би ча је но ко ри сти да озна чи раз ли ку из ме ђу ау то ра и гла са ко ји го во ри (или, ка ко то 
име ну је Са би не Колш-Фојз нер, ис ти чу ћи хе у ри стич ку про бле ма тич ност ове раз ли ке, „ем пи-
риј ског/би о граф ског“ и „по е тич ког или тек сту ал ног соп ства, persōnae“, уп. coelscHFoisner 
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књи жев но сти, ре ци мо оној ди на сти је Танг, ко јој при па да и пе сник Ли Баи 
(Ли По), ко ји се ја вља и у на сло ву дру ге „ки не ске“ пе сме Бо ри сла ва Ра до-
ви ћа (Ли Баи при ре ђу је пар ти ју ша ха), у истом тре нут ку уне те у збир ку. 
То, ме ђу тим, не чи ни ства ри ни шта ја сни јим: ни ти је упо тре ба овог мо ти ва 
у ки не ској књи жев но сти на би ло ко ји на чин уста ље на у не ком од ре ђе ном 
сми са о ном ком плек су, ни ти је ју нак ко ји по ста је не ви дљив за дру ге, па та ко 
осло бо ђен од оба ве за ко је ви дљи вост но си, на би ло ко ји на чин спе ци фи чан 
за ки не ску кул ту ру. Мо тив не ви дљи во сти је дан је од нај ста ри јих у кул ту ри 
уоп ште, чи ме је у па ра диг ма ти ку за ко јом (европ ски) чи та лац по се же упи сан 
и вр ло ши рок ра спон мо гу ћих зна че ња, од де фи ни са ња мо ра ла код Ли ђа ни на 
Ги га из дру ге књи ге Пла то но ве Др жа ве, до ме ста си ла ска из фе но ме но ло-
ги је пер цеп ци је у фи ло зо фи ју је зи ка у по след њем де лу Мо ри са Мер ло-Пон-
ти ја (MerleauponTy 1968), или, за што не, не дав ни, упра во ки не ски, про на-
ла зак не ви дљи вог огр та ча ко ји оства ре ње ове пе снич ке фан та зи је чи ни 
мо гу ћим у вој не и ко мер ци јал не свр хе (cHenaTal. 2013). Ни на ко ју од мо гу-
ћих упо тре ба овог мо ти ва сти хо ви пе сме не упу ћу ју, што не зна чи да је 
до зво ље но ми сли ти о би ло ко јој, већ да тре ба пре по зна ти да упра во ова квим 
не ста бил ним отва ра њем (па ра диг мат ског) по ља зна че ња Ра до вић вра ћа чи-
та о ца на син таг ма ти ку, на са му пе сму. 

Ка ко се би ва не ви дљи вим у Ки не ском па сти шу? 

Про ћи кроз пле са че и се сти на те ра си.
Не кли ма ти гла вом, не сме ши ти се ни ком.
Пи ти што год хлад но, са до ста ме ху ри ћа
што би све тлу ца ли дис крет но у пра зни ни.4

Би ва ње не ви дљи вим у овој пе сми на гла ша ва упра во оно за шта се по-
ста је не ви дљив: дру ге, од од но са са ко ји ма се од у ста је, у од но су на ко је се 
сти че сло бо да осло ба ђа њем од со ци јал них кон вен ци ја. Пр ви од два ис ка за 
у сре ди ни пе сме ко ји се про сти ру на два сти ха, у ис ка зу о нај ба нал ни јем 

2005: 59), од но сно лин гви стич ку ин стан цу ко јој се ис каз лир ске пе сме при пи су је, а од са мог 
по чет ка уве ден је да озна чи ре ла ци о но раз у ме ва ње мо ду са лир ског пе сни штва, те и са вре-
ме но те о риј ско осве шће ње пр о бле ма тич но сти ко хе рен ци је ове ин стан це у мо дер ном пе сни-
штву че сто има упо ри ште и ме ђу Хе ге ло вим есте тич ким уви ди ма. На овом ме сту тер мин 
за др жа ва мо јер им пли ци ра и чи та ње пе сме уну тар „тра ди ци о нал них“ уло га пи сца и чи та-
о ца, у по ку ша ју да у та квом чи та њу по ка же мо „збу њу ју ћу“ не из ве сност, про ис те клу из 
је зич ки из гра ђе не флу ид но сти иден ти те та гла са ко ји го во ри. Слич но је и са тер ми ни ма 
из ве де ним из овог ко ји се ја вља ју да ље у ана ли зи: лир ски ју нак, као по јам до не кле си но ни-
ман лир ском су бјек ту, сто ји да озна чи де лат ни агенс при су тан и од ре ђен „на ра тив ним“ 
аспек ти ма лир ске пе сме (до га ђај но шћу, „рад њом“, на ра тив но об ли ко ва ном си ту а ци јом), 
док пе снич ки су бје кат под ра зу ме ва и од нос ове ин стан це пре ма тим аспек ти ма, не ку вр сту 
„уну тра шње“ (у сми слу „уну тар пе сме“) са мо ве сти ју на ка пре ма си ту а ци ји у ко јој се на-
ла зи, а ко ја се не мо же одво ји ти од ин тен ци је ау то ра, те озна ча ва и оста так при по ку ша ју 
пот пу ног одва ја ња ау тор ске све сти од оно га што се озна ча ва тер ми ном „лир ски су бје кат“.

4 Сви ци та ти пе са ма да ти пре ма: радовић 1991.
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– да ли је ва жно што пи ће има ме ху ри ће, осим као иро ниј ски ко мен тар ис-
ти ца њем „на ди ма ња ни че га“? – до но си од ред бу ко ја се пре но си и на лир ског 
ју на ка: „дис крет но“. Ова реч, ко ја се че сто ко ри сти са зна че њем „не у па дљи-
во, не ви дљи во“, по ре клом но си зна че ње „по се би раз ли чит, одво јен“ (од лат. 
di scer ne re – раз дво ји ти, одво ји ти), по на вља ју ћи та ко по зи ци ју пе снич ког 
су бјек та у од но су на љу де ко ји ма је окру жен. Јед на ко та ко по сто је и дру ги: 
они су пле са чи, не до ве ден у ре чи онај ко ме се не кли ма гла вом (или у рит му 
чи је се му зи ке не кли ма гла вом), „ни ко“ ко ме се не сме ши.

Дру ги та кав дво сти хов ни ис каз до но си и оно што се ти ме до би ја:

Ко ји пут оти ћи на пи ша ње и уз гред
ве не ци јан ском се ру га ти огле да лу.

Лек сич ки из бор ко јим се име ну је рад ња ни је слу ча јан – упра во о ње му 
го во ри сам Ра до вић у есе ју спо ме ну том у овом тек сту у ко ме по ста вља пи-
та ње ту ма че ња. Сми са о на раз ли ка ко ју но си из бор пи ша ња уме сто пе снич-
ки „при клад ни јег“ мо кре ња дво стру ки је при раст у зна че њу: пред со бом 
чо век не ма по тре бу да се слу жи еу фе ми зми ма и око шта лим ме та фо рич ким 
пре но си ма, чак и ка да је у пи та њу чо век ко ји се слу жи пе снич ким го во ром. 
По е зи ја ни је на ла же ње леп ших из ра за да би се ре кло се бе, већ тач ни јих, и 
то се ов де код Ра до ви ћа на нео бич но ди рек тан на чин ис ка зу је. Са дру ге 
стра не, за кљу чу је се и оно из ре че но прет ход ним сти хо ви ма: ако не ви дљи-
вост омо гу ћа ва из ве сну во а јер ску по зи ци ју, она ни је усме ре на на дру ге, већ 
и ка се би. У то ме је и сми сао „ру га ња“ огле да лу из сле де ћег сти ха – дис-
тан цу, нео п ход ну за гле да ње, са мо је по мо ћу огле да ла мо гу ће на пра ви ти да 
би се се бе-са гле да ло. То је дис тан ца ну жна да би се ру га ло се би, уки ну та 
ти ме што се тек пред со бом у огле да лу омо гу ћа ва је зич ка не по сред ност у 
обра ћа њу, чи ме и ру га ње по ста је ру га ње огле да лу – пе снич ки су бје кат пре 
све га је онај ко ји го во ри, а не онај ко по сма тра. Ру га ње се ов де оства ру је на 
још је дан на чин, у је зи ку: ин вер зи ја („ве не ци јан ском се ру га ти огле да лу“) 
обе леж је је „ви со ког“, (у уо би ча је ном зна че њу ре чи) „пе снич ког“, сти ла, и 
ње на упо тре ба на ме сту где у пе сму про би ја „ни ско ми мет ска“ то пи ка, те-
ле сност и ба нал ност фи зи о ло ги је (на исти на чин као и код ме ху ри ћа, ко ји 
„све тлу ца ју дис крет но у пра зни ни“), за пра во је ру га ње истим уо би ча је ним, 
оче ки ва ним пред ста ва ма о ме сту и уло зи пе сни штва ко је зах те ва ју „при-
клад ну“ лек си ку. 

И ве ро ват но ни је слу чај но ни то што је оно „ве не ци јан ско“ – иа ко се 
та квим на зи ва ју ма сив на огле да ла ко ја упот пу њу ју де кор све тлу ца вог лук-
су за хо тел ског ен те ри је ра, ге о граф ско од ре ђе ње у на зи ву чу ва пам ће ње 
зна чај не про ме не у ње го вој кул тур ној исто ри ји: до ве не ци јан ских мај сто ра 
са по чет ка ше сна е стог ве ка огле да ла не са мо да ни су мо гла би ти ве ћа од 
шо љи це за чај, већ је и у њи ма чо век „пре мо гао ви де ти не ког дру гог, не го 
се бе“ (MelcHiorBonneT 2001: 17). Ста ри јим об ли ци ма, не са вр ше ног, али још 
увек пред ме та ко ји ни је из гу био „ча ра ју ћу“ свр ху на су прот „раш ча ра них“ 



прак тич них, при па да и спе ци фич но ки не ско „ТЛВ“ огле да ло, кон век сни 
из у зет но тан ки слој брон зе, ко ји је исто вре ме но ре флек то вао и сли ку оно га ко 
се у ње му огле да и про јек то вао „не ви дљи ве“ ша ре уре за не у сам ма те ри јал. 
Та кво је огле да ло у та о и зму по се до ва ло ма гиј ску моћ исти ни тог ви ђе ња – 
ка да би се зли ду хо ви, ко ји по се ду ју спо соб ност ме та мор фо зе, огле да ли у 
ње му, од раз би по ка зао њи хо ву пра ву при ро ду, а не ви дљи во учи нио ви дљи-
вим – те за раз ли ку од европ ског, хри шћан ством ни јан си ра ног сим бо ла, у 
ки не ској кул ту ри огле да ло сим бо ли зу је му дрост кон тем пла тив не, инак тив-
не при ро де (Becker 1994: 200), али пре све га, искре ност. Ме ђу тим, не са мо 
да огле да ло ко ме се пе снич ки су бје кат ру га ни је та кво огле да ло, а ни је та кав 
ни пе снич ки су бје кат (ина че би он не ви ђе ње соп стве ног ли ка у ње му мо рао 
раз у ме ти и као пред ска за ње ско ре смр ти), већ се и то чи ни „уз гред“, као 
спо ред на рад ња. И не јед ном, већ „ко ји пут“, чи ме све то укуп но по ста је де-
лом не бит них по кре та ко ји се по на вља ју, без мно го бри ге о сва ком од њих.

У дру гом де лу пе сме, са скра ће њем и убр за њем рит ма ис ка за – опет се 
скра ћу ју на ду жи ну јед ног сти ха – до се же се „дво стру ки“ го вор, ко ји исто-
вре ме но опи су је ба нал не по кре те ко ји су део на ра тив не си ту а ци је, и ме та-
фо рич ке ис ка зе о соп ству пре во ди на сле де ћи ни во ап страк ци је, до ту ма-
че ња пра вог зна че ња не ви дљи во сти као од ба ци ва ња иден ти те та, или ма кар 
оно га чи ме се он ле ги ти ми ше:

Ба ци ти ис пра ву и кључ са жу том кру шком5.
Не ма ти пре гра ду у вра та ре вој ло жи.

А од мах се за тим, још јед ним дво сти хов ним из ра зом, за кљу чу је пе сма, 
али и трај но оста вља сми сао те рад ње да леб ди у за пи та но сти чи та о ца: 

И ни куд ви ше не тра га ти за со бом
Срећ но из гу бље ним у мла кој по мр чи ни.

Те шко је на кон сти хо ва о ис пра ва ма, кљу че ви ма и ре цеп ци о не ру не 
уо чи ти ду хо ви ту игру хо мо ним них па де жних об ли ка (по врат не за ме ни це) 
се бе – (име ни це) со ба, ко ја у прет по след њем сти ху „за те же“ па жњу чи та о ца 
пред за кључ ни за го нет ни ис каз. За ни мљив је став да се „тра га ње за со бом“ 
окон ча ва у „срећ ној из гу бље но сти“, чак ако се и при хва ти су ге ри са но зна че-
ње да је та „из гу бље ност“ за пра во осло ба ђа ње од кон вен ци о нал них до ка за 
иден ти те та – пу то ка за и од го во ра на пи та ње Ко сам? и Где сам?. За до во ља-
ва ју ћи од го вор на та пи та ња ну ди се у на чи ну на ко ји је по тра га по ста вље на 
– ни куд ви ше упу ћу је да је соп ство про на ђе но ту, у истом оном ов де из 
пр вог сти ха. 

5 У овом се убр за њу по кре та ла ко из гу би из ви да још је дан мо гу ћи ки не ски сим бол: 
за кру шку се у Ки ни ве зу је ду го веч ност, због ду го ве ко сти кру шко вог др ве та, али је из је зи-
ка на ста ло још јед но ве ро ва ње: ре чи „кру шка“ и „раз два ја ње“ се у ки не ском из го ва ра ју на 
исти на чин – ли, те се отуд ни са ким плод кру шке не де ли, из ве ро ва ња да та кав чин мо же 
да до ве де до ра стан ка. Исто вре ме но, мо жда је ипак са мо реч о при ве ску за кљу че ве.

583



Би ти, као „би ти ту“ – за европ ског чи та о ца у дру гој по ло ви ни два де-
се тог ве ка на овом је ме сту, ако ни је већ у увод ној сце ни до жи вља ја соп ства 
кроз (не)ви ђе ње од дру гих, го то во не мо гу ће од у пре ти се асо ци ја ци ји на 
фа мо зни ту би так (Da sein) Мар ти на Хај де ге ра. Али и пре не го што се це ло-
куп ни фи ло зоф ски те рет на ва ли на пе сму, и ко мич но от кри је да је чак и 
на слов тим кљу чем мо гу ће рас ту ма чи ти – упра во је овај по јам, по про у ча-
ва о ци ма ис точ них фи ло зо фи ја, Хај де гер ћут ке пре у зео из та о и зма, што тај 
гест чи ни упра во оним што Ра до вић ста вља у на слов пе сме, ки не ским па сти
шем – не ма, ипак, ни јед ног по у зда ног сиг на ла да би је тре ба ло чи та ти као 
ко мен тар на Хај де ге ра.

Где је, он да, то ов де? 
Нај пре, у пе сми се ка же: у мла ком мај ском пред ве чер ју, усред фри вол не 

сце не на хо тел ској те ра си, ме ђу све том, а одво јен и не ви дљив за ње га. Чак и 
ка да при жељ ку је од ба ци ва ње при су ства дру гих и нор ми по на ша ња уну тар 
дру штва ко је на зи ва мо кул ту ром, соп ство ко је пе ва се баш у ге сту од ба ци-
ва ња ис ка зу је, чи не ћи тај од нос је ди ном не по ре ци вом чи ње ни цом у пе сми. 
Пе сма се отва ра мо дал но шћу по тен ци ја ла „би ло би то ов де још нај бо ље ре-
ше ње“ – што не ка же ни да ре ше ње је сте, ни шта ма ње ни да не мо же да га 
бу де – чи ме се це ло куп на сце на ста вља у ре флек си ју гла са ко ји го во ри, ко ја 
пак на кнад но чи ни ствар ни јом са му си ту а ци ју у ко јој се де ша ва не го мо гућ-
ност да се из ње нео па же но из мак не. Али пе сма не на ста је ту, већ у оно ме 
што се као мо гу ћа или не мо гу ћа же ља слу ти као ре ше ње, и то нај бо ље, и, 
у по след њем сти ху – срећ но.

Па ра докс пе сме је у то ме што га она са ма чи ни не мо гу ћим. По сту пак 
из ри ца ња ре ше ња, у ко ме се не ви дљи вим по ста је да би се до се гла не по сре-
до ва ност ис ка зи ва ња и сам је са мо-ис ка зи ва ње, у ко ме по ста је, не по ре ци во 
и увек, ви дљи во ја ко је се ис ка зу је. По ступ ци ко ји ма се то ја при кри ва – 
па сти ши ра ни мо тив не ви дљи во сти, мо дал ност, упо тре ба ин фи ни ти ва, па-
ро диј ска ак ти ва ци ја уо би ча је них је зич ких ме ха ни за ма и та ло га кул тур не 
исто ри је – успе ва ју да скре ну па жњу ту ма ча и да га по ша љу на тра га ње по 
ње го вом соп стве ном ба га жу кон тек ста да би га за тим оста ви ли „срећ но 
из гу бље ним“ у не до у ми ци и не у бе дљи во сти би ло ко јег „кљу ча“ за раз ре-
ше ње сми сла пе сме. 

Ме ђу тим, не пот пу на про стор на де ик са, ко ја сто ји на по чет ку и на кра ју 
пе сме, ну ди још јед но мо гу ће зна че ње, до слов ни је од би ло ког дру гог: „ов де“ 
с по чет ка пе сме исто вре ме но је и јед но „ов де“ у збир ци, што у сва ком ње ном 
из да њу зна чи на кон пе сме Pla i sir royal и пре Сту ди је у там ном. Ако ис тра-
ја ва ње на ова квом ре до сле ду и ни је до во љан раз лог да би се го во ри ло о 
„кру гу пе са ма“ уну тар збир ке, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да ове две 
пе сме, ко је те ма ти зу ју ства ри пи са ња и ту ма че ња по е зи је, та ко ђе чи не кон-
текст за раз у ме ва ње Ки не ског па сти ша. Pla i sir royal, у ко јој се уз иро ниј ско 
по и гра ва ње ре а ли зу је ме та фо ра ло ва као „кра љев ске ра зо но де“ (о чи јем је 
зна че њу код Ра до ви ћа пи са но, уп. Брајовић 2013: 376–377), до но си на кра ју 
упра во соп ство ко је се кон сти ту и ше рад њом ко ју чи ни („Но, по што је лов 
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и ду жност кра љу, / краљ се иза бра нов“). „Сту ди ја у там ном“ пак, скре ћу ћи 
па жњу на ра спон „из ме ђу при сут ног и по тен ци јал но да тог“, иро ни зу је по-
тре бу ту ма ча „да за не мар љи вој сит ни ци при до да до дат но, ду бље зна че ње“ 
(јаћиМовић 2003: 86–87). Из ме ђу ова два ри мо ва ним сти хо ви ма ко мич ки 
убла же на по ла по сто ја ња по е зи је сто ји ин фи ни ти ви ма обез ли че на же ља да 
се бу де не ви дљив, пе снич ки гест под ри ва ња уло ге „кон тек ста“, да би се 
до се гла „срећ на из гу бље ност“. И за и ста је та ко: укло ни ли се са ви ди ка ау-
тор ска са мо свест ко ја са на ме ром чи та о ца ба ца у на го ве шта је мо гу ћих, али 
ни ка да до вољ но кон кре ти зо ва них сиг на ла за „кон тек сту ал но“ ту ма че ње 
сли ка у пе сми, чи та лац оста је „срећ но из гу бљен“ – сре ћан због про на ђе ног 
„кљу ча“ за пе сму, али из гу бљен за по е зи ју, ко ја ни је ре ша ва ње за го нет ки. 
И обр ну то: пре по зна ва ње „из гу бље но сти“ као ко нач ног од ре ди шта лу та ња 
ме ђу зна че њи ма, уз пре по зна ва ње да је и лир ски су бје кат у слич ној па ра-
док сал ној по зи ци ји са мим чи ном на стан ка пе сме, чи ни ту ма че ње „срећ ним“, 
јер се тек у ње му, као дво смер на раз ме на, Ра до ви ћев тек сту ал ни гест пре-
тва ра у по е зи ју.

Ве ро ва ти пе снич ком гла су на реч, по слу шно сле де ћи тек стов не сиг на-
ле и тра ди ци о нал не стра те ги је ту ма че ња, за и ста би во ди ло за кључ ку да је 
у пи та њу кри за тра ди ци о нал ног лир ског су бјек та, оно га ко би ре чи ма тре-
ба ло да са оп шта ва не што из ван њих са мих, за јед но са кри зом чи та о ца ко ји 
та кво са оп ште ње не мо же да при ми, јер му је ус кра ће на по твр да из са мог 
тек ста да ства ри раз у ме на „ис пра ван“ на чин. Ме ђу тим, ау тор ски глас Ра-
до ви ће вих пе са ма не са оп шта ва, он се кон сти ту и ше у са мом по ступ ку из ри-
ца ња, не ко мен та ри шу ћи, већ ста вља ју ћи у деј ство пе сни штво као прак су 
из ри ца ња и прак су ту ма че ња из ра за, те мељ не ме ха ни зме кул ту ре6. 

На овом се ме сту тре ба вра ти ти на услов не тер ми не ко ји ма се слу жи-
ло то ком ана ли зе. Упра во се код „ве ро ва ња пе снич ком гла су на реч“ отва ра 
про бле ма ти ка ко ју Ра до вић у овој пе сми не опе ва, већ ста вља у по гон као 
„ау то по е тич ки си стем“ ко ји ства ра пе сму. Чи та лач ко по ве ре ње, на чи јем се 
из не ве ра ва њу текст пе сме гра ди, по вла чи за со бом пи та ње искре но сти (sin
ce rity) пе снич ког тек ста, ко ја се об ли ку је у по љу ре то ри ке. Не са мо да је за 
по зне Ра до ви ће ве пе сме уо че но окре та ње „бе лој ре то ри ци“ као сред ству 
ко је плу та ју ћим зна че њи ма ак ти ви ра чи та лач ку по тре бу да кон тек сту а ли-
зу је из ре че но, тј. да упу ти на свет из ван из ре че ног, за ма гљу ју ћи по чет но 
ус по ста вља ње су бјек тив но сти уче сни ка у го вор ном чи ну, већ ов де на гла-
ше но обез ли че на и флу ид на ре фе рен ци јал ност ау тор ског гла са укла ња чак 
и игру оп штих и по себ них то по са са ви ди ка чи та лач ког осми шља ва ња тек-
ста. Опет, ви ше не го илу стра ци ја сло же но сти пој ма ау тор ске са мо све сти, 
и то је пе снич ки по сту пак, ис ко ри шћен као фор ма тив ни еле мент пе сме, 
за во дљи ви ме ха ни зам ко ји са да ви ше не ће упу ти ти на је зик као ме диј и 

6 У овом по след њем, мо гло би се оче ки ва ти да кроз та кву кри зу и чи та лац бу де пре-
о бра ћен, али на та ко не што чак ни бог не мо же са си гур но шћу да ра чу на, осим у – уо бра-
зи љи.
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гра ни це ње го вих мо гућ но сти, већ на гра ни це го во ра као чи на и ње го вог 
ту ма че ња. 

Са би не Колш-Фојз нер из два ја по себ ну гру пу ова квог пе ва ња у бри-
тан ској по е зи ји сре ди не два де се тог ве ка. Име ну ју ћи је ето сом ано ним но сти 
(кра ја су прот ног крај њом за о ку пље но шћу со бом на оси де фи ни са ној од но-
сом ко ји соп ство гра ди пре ма про те жно сти соп ство –свет), ко ји об ли ку ју 
ем пи ри ци зам и из сим бо ли зма на сле ђе ни објек ти ви зам, овај етос озна ча ва 
„ве ро ва ња и ста во ве, мен тал не дис по зи ци је ко је ре ци пи јент из во ди из не ког 
го вор ног чи на“ (coelscHFoisner 2005: 73) ко ји је у овом слу ча ју за о ку пљен 
ре ла ци јом пре ма спољ ном све ту, у по ку ша ју да на пу сти ме та фи зич ке пред-
ста ве о соп ству (coelscHFoisner 2002: 959). За ни мљи во је да уну тар овог 
ето са Колш-Фојз не ро ва уо ча ва са мо је дан мо дус (на чин на ко ји се етос укр шта 
са од ре ђе ним кул тур ним окру же њем), и име ну је га као објек ти ви стич ки. 
То прак тич но омо гу ћа ва да се и по је ди нач ни пе снич ки лик/глас, за чи ја је 
ти по ло шка ма пи ра ња за пра во и ство ри ла ова кву те о риј ску кон струк ци ју 
опи са по ет ске са мо све сти (ко ја пак тре ба да пре ва зи ђе раз ли ку ем пи риј ског 
и по е тич ког соп ства, од но сно „ау тор ског“ и гла са „тра ди ци о нал ног“ „лир-
ског су бјек та“, омо гу ћа ва ју ћи „ег зи стен ци ја ли стич ко“ чи та ње по е зи је) од-
ре ди пре све га оним што она на зи ва „гла сом“ – тј. ин ди ви ду ал ним ис по-
ља ва њем по зи ци је ко ја об ли ку је ин тен ци ју. Та ква си ту а ци ја на пр ви по глед 
под ра зу ме ва пре кла па ње по ља ето са и пе снич ког гла са – што не са мо да 
при зи ва кон сен зус ау то ра и чи та о ца нео п хо дан за раз у ме ва ње ис ка за, већ и 
мо дус (фор мал не, струк тур не и есте тич ке кон вен ци је и то ко ве ми сли ва же ће 
у од ре ђе но вре ме и од ре ђе ној кул тур ној сре ди ни – да кле, и сам пе снич ки 
по сту пак) чи ни кон тек стом у ко ме се ова два по ља пре кла па ју. Али, она не 
мо ра ју да се пре кло пе, као што се у овој пе сми до га ђа, или ма кар то пре-
кла па ње не мо ра да бу де јед но знач но и оба ве зу ју ће у по гле ду сми сла7. 

Не ће се пре кло пи ти упра во ако за не ма ри мо раз ли ку из ме ђу из ри чу ће 
и ин стан це ко ја пе сму об ли ку је. Тек из јед на чи мо ли их, Ки не ски па стиш 
по ста је пе сма „за чу ђу ју ће по мет ње“ ко ју „бе ла ре то ри ка“ ства ра за ма гљу-
ју ћи сми сао ис ка за. Уоп шта ва њем, ово за и ста пред ста вља по е тич ки за о крет 
по зног Ра до ви ћа, ко ји до ла зе ћи до гра ни це објек тив ног, ем пи ри ци стич ког 
го во ра од у ста је од пр во бит не ме та је зич ке за о ку пље но сти мо гућ но сти ма 
пе снич ког ме ди ја. При зна ју ћи пак мо гућ ност да се из ри чу ћа ин стан ца об ли-
ко ва на обез ли ча ва њем, за ма гљи ва њем, не пот пу ном де ик сом ја вља као функ-
ци ја пе снич ке са мо све сти, оне ко ја је об ли ко ва на као „ау то по е тич ки си стем“ 
и ко ја за пра во од ре ђу је од нос гла с–е тос, упра во ре то рич ка об ра да по ка зу-
је се као по сту пак ко ји омо гу ћа ва да се она из ра зи и об ли ку је. По ме ра ње 
ко је је и са да мо гу ће уо чи ти у од но су на ра ни је пе сме од но си се на по ље у 
ко ме се оства ру је: ви ше ни је у пи та њу не до вољ ност је зи ка као ме ди ја, већ 
го во ра, укљу чу ју ћи и кон вен ци је пи са ња и ту ма че ња по е зи је, чи та лач ке 

7 За ово се при мер мо же на ћи и у срп ској по е зи ји истог пе ри о да: пр ве збир ке Вас ка По пе 
и Ми о дра га Па вло ви ћа, као и кри тич ке ре ак ци је на ову по е зи ју до по ја ве Зо ра на Ми ши ћа.



587

на ви ке, кул тур не ко до ве, све оно што при па да оној sha red ima gi na bi lity из-
ме ђу ау то ра и чи та о ца по е зи је схва ће не као пре нос из ме ђу ова два по ла, све 
до „тра ди ци о нал но“ схва ће них уло га „пе сни ка“ и „чи та о ца“. 

Пи та ње кон тек ста у по зним Ра до ви ће вим пе сма ма ни је тек об ја ва да 
он по сто ји, али да, што се чи та о ца ти че, „при па сти му не ће“, као што ни у 
ра ној фа зи пи та ње не до стат но сти је зи ка ни је би ло тек об ја ва не го са мо пот-
ка зу ју ћа, ау то по е зи сна де лат ност, ин тен ци о нал ни пе нич ки по сту пак у ко јем 
се об ли ку је и пе сма, и пе снич ки глас, и по е ти ка. Пе ва ње као пре и спи ти ва-
ње гра ни ца мо гућ но сти соп ства ко је по ста је у чи ну пе ва ња је сте по е тич ка 
кон стан та Бо ри ла ва Ра до ви ћа, ис ку ша ва ње по ступ ка је је дин стве на пе снич-
ка стра те ги ја ко ја ве зу је ра не и по зне пе сме, а ва ри ја ци је ко је упра вља ју 
из бо ром ни воа на ко ме ће се она ја ви ти, ма кар јед ним де лом, ру га ње су 
огле да лу истим ме ха ни змом ко јом се оно ја вља и у пе сми: из не ве ра ва ње 
уста ље них кон вен ци ја (пак та ау тор ског гла са и чи та о ца о ме ђу соб ном раз-
у ме ва њу – пе снич ког ге сту ал ног, не се ман тич ког кон тек ста) ука зи ва њем и 
ра чу на њем на њих.

Жи жа по зних Ра до ви ће вих пе са ма у том сми слу ни је бит но раз ли чи та 
од оних по чет них, али се по сту пак из ме нио, усло жнио и по стао ап стракт ни ји, 
на пр ви по глед за и ста ну де ћи олак ша ње отва ра њем за упу ћи ва ње на по зна те, 
за јед нич ке ко до ве, да би од мах за тим ука зао на услов ност те по зна то сти и 
за јед нич ко сти. Оно што не из бе жно пре о ста је, од че га не мо же да се по бег не, 
ја ко је из ри че, по е тич ка је кон стан та и цен трал ни по јам Ра до ви ће вог пе сни-
штва у це ли ни, а на ра ста ју ћа са мо свест ко ја омо гу ћа ва да из ри ца ње тог ја 
бу де го вор по е зи је, пра ви је, не пред мет, већ са др жај тог из ри ца ња.
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РЕ ФЛЕК СИ АУ ТЕН ТИЧ НОГ ИС КУ СТВА  
У ЗБИР КА МА ПРИ ПО ВЕ ДА КА ПРИ ЛИЧ НО МР ТВИ  

И ПРИ СТА НИ ШТА ВЛА ДА НА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Овај рад се, пре све га, ба ви пи та њем ау тен тич но сти ју на ка 
Вла да на Ма ти је ви ћа у две ма збир ка ма при по ве да ка При лич но мр тви 
и При ста ни шта. Ка да го во ри мо о ау тен тич но сти и не у а тен тич но-
сти под ра зу ме ва мо ка те го ри је сло бо де и не сло бо де ко је се огле да ју 
у од но су ју на ка и све та ко ји их окру жу је, у скла ду са фи ло зо фи јом 
егзистенциjализма. Koнвенције и игре уло га је су оно што је у пр вом 
пла ну и оно чи ме се ба ви ка ко фи ло зо фи ја та ко и књи жев ност два-
де се тог и два де сет и пр вог ве ка. Пи та ња ау тен тич ног и не а у тен тич-
ног ис ку ства ве за на су не са мо за ју на ке на ра ти ва ко ји при па да ју 
књи жев ном и исто риј ском кон тек сту са вре ме ног до ба, већ за све 
ју на ке ко ји се кре ћу на рав ни су ко бља ва ња соп ства и све та. У ра ду 
ће би ти ре чи о при ро ди ау тен тич но сти и не у тен тич но сти ју на ка 
при по ве да ка Вла да на Ма ти је ви ћа, а у ве зи са ти пом ау тен тич но сти 
и не а у тен тич но сти jукнака код пи са ца код ко јих су ова пи та ња 
до ве де на до крај њих кон се квен ци као што су До сто јев ски, Ка ми, 
Каф ка али и Вељ ко Ми ли ће вић и Бра ни мир Шће па но вић. Са тим 
у ве зи рад се ба ви и ли те рар ним ка те го ри ја ма сло бо де, ви тал но сти 
и сна ђе но сти (ко је не рет ко би ва ју су прот ста вље не ка те го ри је), као 
и гро теск ним по тен ци ја лом на ра ти ва.

Кључ не ре чи: ау тен тич ност, Вла дан Ма ти је вић, ис ку ство, при-
по вет ка, 21. век.

1. рeфЛексиаутентичности. Ју на ци при по ве да ка При лич но мр тви и 
При ста ни шта је су ју на ци пост мо дер ни стич ке про зе ка ко у књи жев но по-
е тич ком кон тек сту та ко и у си ту а ци о но дру штве ним озна чи те љи ма ко ји 
ове две збир ке при по ве да ка ве зу ју за по јам пост мо дер ни зма.1

1 Еп штајн у свом ра ду о ру ском пост мо дер ни зму на во ди: „Ме ђу раз ли чи тим де фи-
ни ци ја ма пост мо дер ни зма, из дво јио бих јед ну од нај зна ча ни јих а то је про дук ци ја ре ал но-
сти као се ри ју ве ро до стој них ко пи ја, или оно што је фран цу ски фи ло зоф Бо дри јар на звао 
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Оно чи ме се ба ве фи ло зо фи ја и књи жев ност два де се тог и два де се ти пр вог 
ве ка је су кон вен ци је и игре уло га што је у скла ду са Ја спер со вом док три ном 
ко ја ег зи стен ци о на ли зам од ре ђу је као „[...] об лик јед не исте, пра ста ре фи ло-
зо фи је ко ја је оно што је јед но вре ме био го то во за бо ра вљен за да так фи ло-
со фи је: са гле да ти ствар ност у ње ном по ре клу и за хва ти ти је на онај на чин на 
ко ји се, ми сле ћи, сам со бом ба вим у уну тра шњем де ла њу“ (1973: 46). Ја сперс 
на гла ша ва да је ег зи стен ци о на ли зам об лик јед не исте пра ста ре фи ло зо фи је 
ко ја се ци клич но кре ће и ко ја се мо же ока рак те ри са ти као ве чи ти ег зи стен
ци о на ли зам ко ји из но ва ре ви ди ра књи жев не ин тен ци је не са мо два де се тог 
и два де сет и пр вог ве ка већ се, на раз ли чи те на чи не, пре по зна је у про шло-
сти. Ка да го во ри мо о пост мо дер ни зму, а на ро чи то о пој мо ви ма ау тен тич-
но сти и не у тен тич но сти, осла ња мо се пре све га на Ја спер са и Хај де ге ра. 
Ау тен тич ност, од но сно Хај де ге ров ту –би так, то ме сто на ко јем се чо век 
раз от кри ва, тј. чо век је сте ту –би так, онај ко ји би так раз у ме. Раз у ме ва ње 
бит ка уско је по ве за но са Хај де ге ро вом фи ло зо фи јом смр ти јер без пре по-
зна ва ња исте чо век не мо же до ћи до ау тен тич ног ис ку ства. Ипак, оно што 
Адор но за ме ра Хај де ге ру чи ни се кључ ним за фор ми ра ње књи жев них ли ко-
ва пост мо дер не, не то ли ко у сми слу опо вр га ва ња Хај де ге ро вих жар гон ских 
из ја шња ва ња о ау тен тич но сти и не у тен тич но сти, већ ви ше у ви шку сми сла 
у жар го ну ко је Адор но ис ти че као зло у по тре бу фи ло зо фи је у из ве сне идео-
ло шке свр хе, на во де ћи да је нор мал но зна че ње ре чи кон фрон три ра но са 
оним зна че њем ко је истим ре чи ма при пи су је Хај де гер же ле ћи да њи ма ис-
ка же не што пот пу но дру го. Ипак, мо же мо се за пи та ти ка ко тај ви шак сми
сла фун ци о ни ше у књи жев ном дис кур су и ни је ли баш ми сти фи ко ва но 
тре ти ра ње истог, те си му ла ци ја истог, јед но од глав них обе леж ја пост мо-
дер ни стич ког на ра ти ва и на ра ти ва уоп ште. У том сми слу ви шак сми сла се 
пре ко ди фи ко вао у књи жев но сти2. 

Оно што Адор но за ме ра Хај де ге ру мо гло би се ока рак те ри са ти као 
ве о ма сло бод но, ако не и ин тен ци о но, тре ти ра ње ка те го ри ја као што су ау тен-
тич ност и не а у тен тич ност. Узме мо ли ово као исти ну, ни је ли сло бод но тре-
ти ра ње ових ка те го ри ја упра во оно што чи ни јед ну ства ра лач ку кон цеп ци ју 
ау то ном ном па и, на кра ју, ау тен тич ном. У овом кљу чу су бјек тив на по кре-
тљи вост жар го на и ре ла ти ви тет од но са Ја –Ти, ко ју Адор но не га тив но ка рак-

си му ла ци ја. Дру ге осо би не по сто мо дер ни зма, као што су oпадање све о бу хват них те о рет ских 
ме та на ра ти ва, или уки да ње опо зи ци ја из ме ђу ви со ког и ни ског, ели ти стич ког и ма сов не 
кул ту ре, чи ни се де ри ва том овог фе но ме на хи пер ре ал но сти“ (1993: 6).

2 На и ме, у књи зи Жар гон ау тен тич но сти, Адор но про го ва ра о жар гон ском од но су 
пре ма Хај де ге ро вом пој му ау тен тич но сти ко ји оста вља ме ста за раз ли чи та ту ма че ња не 
го во ре ћи ја сним је зи ком о да том пред ме ту што ау тен тич но ис ку ство ре ла ти ви зу је и чи ни 
га под ло жним раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма (у слу ча ју Адор но ве књи ге раз ли чи те ин тер-
пре а та ци је се пре све га од но се на фа ши стич ке иде је): „У жар го ну вла да ју ћа те за о од но су 
Ја –Ти као мје сту исти не оцр њу је објек тив ност исти не као пост ва ре ње, под гри ја ва ју ћи по-
тај но ира ци о на ли зам“ (1978: 63), и на да ње: „Кли шеи жар го на оси гу ра ва ју су бјек тив ну 
по кре тљи вост“ (64).
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те ри ше, у књи жев но сти се ве зу ју за ну жне ка те го ри је сло бо де ства ра ња 
соп стве них умет нич ких до жи вља ја. На и ме, пред ста ва јед не ква ли тет не 
књи жев но сти је сте за пи та ност над одр жи во шћу од ре ђе не те зе и, опет, сна-
жно ве ро ва ње и представљaње исте као исти не о све ту.3 

Уко ли ко је Мер со у ми ру и сам са со бом и са све том све до са мог кра ја 
ро ма на, а Јо зеф К. ми ран сам са со бом али у су ко бу са све том, шта мо же мо 
ре ћи о од но су ју на ка Ма ти је ви ће вих при по ве да ка пре ма све ту? Чи ни се да 
је тај од нос ди на ми чан у сво јој екс пре сив но сти али да се ипак сво ди на 
рав но ду шност пре ма све ту, са по вре ме ним афек тив ним де ла њем пре ма 
ин ди ви дуи и то са мо на фо ну ерот ско љу бав них од но са. Ипак, Ма ти је ви ћев 
ју нак се зна чај но раз ли ку је од тра ди ци је ју на ка ли ше них би ло ка квог ви-
та ли зма чи ји је ре пре зен та тив ни пред став ник у срп ској ли те ра ту ри ју нак 
Ми ли ће ви ће вог Бес пу ћа ко ји, баш као и Мер со, још дав но пре по чет ка ро-
ма на (или мо жда од у век) би ва не за ин те ре со ван и одво јен од дру штва. Ма-
ти је ви ћев ју нак је пре вас ход но ре цен тан, он је не рет ко при по ве дач ко ји из 
сво је по зи ци је не ау тен тич но сти, тј. пот пу ног упли ва у си ви ло сва ко днев-
ни це, при по ве да о емо тив но мар ки ра ним до га ђа ји ма из про шло сти и ти ме 
се ре ва ли ду је на траг у ау тен тич ност. Упра во је при по ве да ње Ма ти је ви ће вих 
ју на ка оно што вра ћа од ре ђе ну вр сту ау тен тич но сти – тре нут ка у ком је 
чо век све стан свог по сто ја ња и по сто ја ња дру гих љу ди и те две рав ни фор-
ми ра у при чу. У не та ко кла сич ном сми слу Ма ти је ви ћев ју нак је по бу ње ник, 
он се бу ни упра во при по ве да њем из по зи ци је ко ја не од го ва ра бун ту ни ти 
се у ње му оства ру је. У пр вој зби р ци при по ве да ка При лич но мр тви чи та лац 
се су сре ће са чи та вим кор пу сом ли ко ва пре у зе тих из сва ко днев ног жи во та: 
уби ца ма, зло ста вља чи ма и њи хо вим жр тва ма, они ма на ру бу па ме ти. Ипак, 
иа ко су ово пред ло шци ка рак те ра из сва ко днев ног жи во та, они се у тај жи-
вот ни ка ко не укла па ју баш због од ре ђе них из у зет но сти ко је мо гу би ти 
ви ше или ма ње со ци јал но пре по зна те. Ју нак не рет ко би ва оне о би чен упра-
во при вид но нон ша лант ним од но сом пре ма пред ме ту свог при по ве да ња. 

3 Ово ће ла ко до ћи до из ра жа ја ако упо ре ди мо кон цеп ци је ау тен тич но сти код Ка-
ми је вог Стран ца и Каф ки ног Про це са, два нај за па же ни ја ро ма на егзистенциjaлизма ко ји 
се, на из глед, ба ве истом или слич ном он то лошт ком про бле ма ти ком. Оно што је у Стран цу 
за пра во ау тен тич но је глав ни ју нак, Мер со, ко ји би ва из ме штен из све та сва ко дне ви це сво јим 
нео бич ним по на ша њем ко га сам ни је све стан, док Јо зеф К. за па да у не ми лост и по се ду је 
свест о се би. Ја сно је да та два књи жев на ју на ка ни су на ис тој рав ни ау тен тич но сти, уко ли ко 
она уоп ште мо же по сто ја ти. Ја сно је и да се Мер со, по Хај де ге ро вој кон цеп ци ји ау тен тич-
но сти на ла зи у тој по зи ци ји бар у оном тре нут ку ка да по ста је све стан соп стве не смр ти и 
ка да про го ва ра ре вол ти ра но у раз го во ру са све ште ни ком. Са дру ге стра не, Јо зеф К. ни у 
јед ном тре нут ку ни је све стан сво је смр ти ни ти му је ја сно уре ђе ње све та ко је га окру жу је 
те у хај де ге ров ској кон цеп ци ји он би ва ју нак ко ји је пре ба чен у не у тен тич ност не го у ау тен-
тич ност, а опет, он че сто би ва ту ма чен у опо зи ци ји Ја –Свет. У ци љу кон кре ти за ци је од ре-
ди ће мо ау тен тич ност и не а у тен тич ност јед но став но као од нос Ја –Свет и по ку ша ти да ана-
ли зи ра мо при ро ду тог од но са (ко ји ни је увек су прот ста вљен ни ти увек скла дан) у при ро ди 
ју на ка при по ве да ка из зби р ки При лич но мр тви и При ста ни шта. 



Та ко де вој чи ца-на ра тор у при по ве ци До шљак про го ва ра о стра хо та ма из 
де тињ тва спу ште ним то ном и уре ђе ном на ра ци јом:

„Има ла сам ле по де тињ ство. Мај ка и са да чу ва не ке мо је ха љи ни це. 
Још пам тим жу ту лоп ту ко ју сам ба ца ла до обла ка. Ју ху! Мом оцу та да 
још ни је онај јед но о ки цр нац за био нож у ср це, па је се део на пра гу, ве-
се ло ме гле дао, ме шао кар те и ве жбао да их па ку је и из вла чи из ру ка ва“ 
(2011: 28).

И да ље: 

„Он већ гу та си су мо је мај ке. Мај ка има ма ње си се не го што су мо је. 
То је и њен муж при ме тио још оног да на ка да је сти гао“ (29).

Упра во на чин на ко ји де вој чи ца бо ји од ре ђе на ме ста у при по ве да њу а 
од ре ђе на ми сти фи ку је при по вет ку чи ни ре цеп тив но при ма мљи ви јом, али 
не и ком пли ко ва ни јом (у оном сми слу у ко ме ће нам би ти оте жа на основ на 
ре цеп тив на ра ван), ка кав слу чај за и ста и мо же мо на ћи у фи ло зо фи ји.

Ју на ки ња при по вет ке До шљак се при се ћа чак и срећ них тре ну та ка из 
де тињ ства ко ји са стра хо та ма ко је сле де фор ми ра ју гро те ску о ко јој ће би ти 
ре чи у по гла вљу Ви та ли зам и гро те ска. Упра во не а у тен тич ни про стор из 
ког ју на ки ња про го ва ра омо гу ћа ва на ра ти ву да се раз ви ја у сме ру за бо ра вље-
не и при по ве да њем по вра ће не ау тен тич но сти ко ја ће ја сно би ти под ву че на 
го то во лир ским за вр шет ком ју на ки њи ног при по ве да ња – ко је је ујед но и 
сам крај при по ве да ња уоп ште:

„А са да, чу јем је ди но до сад но кла па ра ње во за што про ла зи кроз 
ме не не до ти чу ћи ме. Мо ја про вид на бе ла спа ва ћи ца ви о ри се не у пр ља на, 
и ја осе ћам да овог во за ви ше не ма, или не ма ме не“ (2011: 32).

Ју на ки ња за вр ша ва сво је при по ве да ње из по зи ци је ау тен тич но сти ко ја 
јој је вра ће на при по ве да њем о ау тен тич ној про шло сти – она би ва све сна 
се бе и сво је по зи ци је у све ту, ако хо ће мо, она у хај де ге ров ском сми слу би ва 
ау тен тич на, све сна исто вре ме но и свог не по сто ја ња, тј. пот пу не и за о кру-
же не ду хов не смр ти. Њен од нос пре ма све ту не по сто ји јер је свет (бог) 
пре стао да по сто ји. 

Као и у при по ве ци До шљак и у Офи ци ру ру жног ли ца би ће осли кан 
ју нак ко ји из по зи ци је од ра слог чо ве ка (не рет ко де ге не ри са но од ра слог чо-
ве ка) про го ва ра о свом де тињ ству не успе ва ју ћи да га одво ји од са да шњо сти, 
ка ко на емо тив ној та ко и на ра ци о нал ној рав ни. Ју на ци, че сто из ло же ни 
не при ја тељ ским усло ви ма у де тињ ству не рет ко фор ми ра ју дво ва лент не 
од но се Ја –Свет про шло сти, свет са да шњо сти ко ји су ме ђу соб но усло вље-
ни и ве за ни за исти ен ти тет. Ја ко ји не про ме ње но ег зи сти ра у оба од но са 
исто вре ме но. Та ко ће ју нак Офи ци ра ру жног ли ца ре ћи: „Као ма ли схва тио сам 
да не бе ска Прав да не по сто ји и то са зна ње ће ми у жи во ту пу но по мо ћи“ 
(2011: 36).
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Ову из ја ву би ла ко мо гли пре и на чи ти у: Као ма ли схва тио сам да Бог 
не по сто ји и то са зна ње ће ми у жи во ту пу но по мо ћи, и као та кав мо же 
функ ци о ни са ти као сво је вр сни ис каз ег зи сен ци ја ли зма, али ју нак Офи ци ра 
ру жног ли ца го во ри да не бе ска Прав да не по сто ји што не упу ћу је ди рект но 
на смрт Бо га већ на из о ста нак ње го вих исти но твор них де ло ва ња. Мо жда 
упра во у том кљу чу мо же мо учи та ти гно стич ку по зи ци ју Ма ти је ви ће вих 
ју на ка – они су све сни Бо га али и ње го вог оглу ше ња о људ ске суд би не. Ти-
ме је из не ве рен хри шћан ски хо ри зонт оче ки ва ња и ју на ци се не окре ћу 
ви шој ин стан ци не за то што она не по сто ји већ за то што ју на ци не при ме-
ћу ју би ло ка кво ње но де ло ва ње. Из гле да као да су Ма ти је ви ће ви ју на ци 
де тињ ством за па ли у не у тен тич ност, да кле на сил но, тј. у по зи ци ју у ко јој 
су се ју на ци ро ма на ег зи стен ци о на ли зма на шли, или у ко ји ма их ми као 
чи та о ци на ла зи мо – као од ра сле иди ви дуе. Ма ти је ви ћев ју нак је де ри ват 
еги стен ци ја ли зма и као та кав он не мо же да оп ста не у свом зре лом до бу. 
Ода тле се по зи ци ја ју на ка ме ња и ју нак до се же ау тен тич ност у зре лом до бу 
јер, уко ли ко ни је све сно ода бра на, ко ја год по зи ци ја да нам је на мет ну та, 
вре ме ном и у до ди ру са све том би ће кон вер то ва на у по себ ну тра ве сти ра ну 
по зи ци ју ко јом се Ја из два ја из по рет ка и по ста је уса мљен и су ко бљен ен ти-
тет. И у при по ве ци Офи цир ру жног ли ца ју нак не ве ру је у не бе ску прав ду 
(али ипак има по тре бу да то на гла си што не ра де ни ти Мер со ни ти Јо зеф 
К, јер је њи хов Бог истин ски мр тав, тј. мр тав и без њи хо вог са зна ња и про-
ма тра ња, да кле, у не ком сми слу вла да ју си ту а ци јом) и ју на ка пра ти на си ље 
у по ро ди ци и то у нај ра ни јим го ди на ма:

„Мај ка ни је уме ла, ни је же ле ла или ни је сме ла да ме уда ри. Због 
то га ја њу је сам. Че сто. То сам ви део од оца. Он је то до бро ра дио. ка да 
ју је отац ту као, шу ти рао и га зио, ја ни сам осе ћао жа ље ње већ пре зир 
пре ма ње ној сла бо сти“ (2011: 40).

Ју нак је оформ љен де тињ ством али је ја сно да је ју на ко ва ме та свест о 
не по сто ја њу не бе ске Прав де, та ко ђе усло вље на на си љем, би ла та ко ја је ју-
на ка уз ди гла из над ин ди ви ду ал не не сре ће у по ро ди ци на ра ван из ја ве да 
не бе ска Прав да не по сто ји, ни за мај ку ни за ње га. Ју нак ко ји се об рео у 
не тен тич ном ис ку ству у ко ме Ја ег зи сти ра по пра ви ли ма све та – а упра во 
је чи ње ни ца да не бе ска Прав да не по сто ји пра ви ло све та и кон вен ци ја – у 
свом при по ве да њу по ста је ау тен тич но Ја ко је, све сно све та и тре нут не дис-
тан це пре ма на ра ти ву про го ва ра из, са мо на уз глед, слич не пер спек ти ве. 
Сам им пулс за при по ве да њем је сте од раз од ре ђе не по бу де за при ча њем 
при че и сво је вр сни до каз да у тој при чи, из са да шње пер спек ти ве, по сто ји 
из у зет но ис ку ство ве за но за по сто ја ње ју на ка у све ту.

Већ смо го во ри ли о то ме да, упр кос то ме што су ју на ци ових при по-
ве да ка љу ди ко је су сре ће мо у сва ко днев ном жи во ту они, на раз ли чи те на-
чи не (би ло ста ро шћу, би ло из ме ње ним пси хич ким ста њем, би ло про фе си јом) 
оде ље ни од тог све та и у опо зи ци ји са њим. Ова по зи ци ја пре по зна ва ња 
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соп стве не егиз стен ци је у све ту ко ји ју на ка окру жу је ме ња ће се из при по-
вет ке у при по вет ку. Ма ти је ви ће ви ју на ци чи не се као љу ди ко ји су има ли 
по те ци јал сва ко дне ви це али га ни су оства ри ли. Да кле, као што смо већ го-
во ри ли, они су има ли мо гућ ност не ау тен тич но сти, ко ја им је на мет ну та у 
ра ном де тињ ству али су је кон вер то ва ли и не рет ко па ро ди ра ли – у слу ча ју 
про сти тут ки и тран срод них осо ба па ро ди ја кон вен ци ал ног жи во та до ве де-
на је до крај њих гра ни ца. Ју на ки ња при по вет ке Пу та ња ша ре не лоп те или 
Про ме на, тран срод на осо ба ко ја ра ди као чи ста чи ца у Па ри зу, во ди на ра тив 
о свом де тињ ству и мар ки ра тра у ма тич но ис ку ство, тј. по ни же ње ко је је 
њен брат до жи вео у де тињ ству. Око сни ца су ко ба са све том упра во је у том 
од но су пре ма бра ту, ка да се од нос Јасвет за ју на ки њу ком пли ку је и она 
из не а у тен тич ног ис ку ства би ва при си ље на да из бли же са гле да тај од нос, 
да о ње му ство ри соп стве ну ау тен тич ну свест. Из по зи ци је по нов не по ми-
ре но сти са све том, тј. по вра ће не не а у тен тич но сти, ју на ки ња про го ва ра о 
ау тен тич ном ис ку ству и ти ме се по но во афир ми ше у ау тен тич но сти. Чи ни 
се да ра ван ба че ност у не а у тен тич ност све та без бо га – ау тен тич но ис ку ство 
зре ли јег са гле да ва ња – по вра так не у тен тич ном ис ку ству у об ли ку сво је вр сног 
ви та ли зма – ау тен тич ност по бу ђе на при по ве да њем, мо же мо пра ти ти у го-
то во свим при по вет ка ма у ко ји ма су Ма ти је ви ће ви ју на ци на ра то ри. Та ко 
ју на ки ња Пу та ње ша ре не лоп те или Про ме не из сво је по зи ци је при вид ног 
ви та ли зма про го ва ра: „Ни је ми ло ше код Жи ска ра. Ја за ра дим за хра ну, 
не што и уште дим, ци га ре те и ви но ку пи он“ (2011: 63). И на да ље: „Иа ко па-
дам од те шког ра да, при лич но сам за до вољ на сво јом сре ћом у овом гра ду, 
тим ви ше што сам у про шло сти осе ти ла и глад, и хлад но ћу, и бол“ (63).

Да ју на ки ња пу та ње ни је про го во ри ла у овом мир ном то ну о свом жи во-
ту она би за и ста би ла ју нак не ау тен тич но сти. Ипак, са ма на ра то ло шка свест 
ко ју по се ду је вра ћа јој за бо ра вље ну ау тен тич ност без об зи ра на то што она 
не про го ва ра ни ти из по зи ци је бун та ни ти из по зи ци је ту ге или ре вол ти ра-
но сти. Упра во ова по нов но осво је на ау тен тич ност до пу сти ће ју на ки њи да 
свој на ра тив за вр ши из ве сним ре вол том, ко ји је ра ни је мо гао са мо да се 
на слу ти из кон тек ста, али ни ка ко из на ра тив не екс пре си је:

„Уба цих кр пу и ри ба ћу чет ку у ко фу са пр ља вом во дом и по ку шах 
да се ис пра вим, али бол у кр сти ма ми не до зво ља ва. И док се ду го, ду го, 
с на по ром ис пра вљам др же ћи се јед ном ру ком за сла би не а дру гом за 
ге лен дер, жа лим што оне но ћи док смо бе жа ли из за то вра ни су и ме не 
по го ди ли“ (2011: 71).

Већ смо ре кли да се при по ве да ње вра ћа ау тен тич ност ју на ци ма те им 
не да је ни ти им вра ћа ста ри жи вот, иа ко се о ста ром жи во ту при по ве да, већ 
их ста вља у но ву и ау тен тич ну жи вот ну по зи ци ју ко ја са со бом но си но ве 
па ра диг мат ске од но се. Ово је слу чај у при по вет ка ма у ко ји ма је ју нак у по-
зи ци ји на ра то ра, али Ма ти је вић гра ди нео че ки ва ни кон цепт ау тен тич но сти 
и у при по вет ка ма ко је су ис при пове да не у тре ћем ли цу. Та ко се при по вет ка 
Ка мен чи ћи пу та Бр не Зрнч за вр ша ва на сле де ћи на чин:
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„Јед не зим ске но ћи, умр ла је од до са де. Са хра ни ли су је на си ро-
тињ ском гро бљу по ред Зоо вр та, бли зу ка ве за са ву ко ви ма.

Пре не го што је умр ла, Бр на Зрнч, у ча со ви ма ду бо ке до са де на чи-
ни ла је ме не. Ја сам При ча“ (2011: 144).

Чак и у при по вет ка ма ко је су ис при по ве да не у тре ћем ли цу на ра тив је 
тај ко ји вра ћа ау тен тич ност. При ча је до ку мент о по след њем по врат ку ау тен-
тич но сти, она је по след њи до каз ау тен тич но сти ју на ка. Упра во ка да на ра тив 
пре ста је, он да ка да је ју нак за вр шио сво ју при чу, вра ћа се у не а у тен тич ност 
и не по до бан да у њој оп ста не уми ре од до са де. Иа ко је на ра тив, ка ко на ра-
тор ис ти че, на стао у ча со ви ма ду бо ке до са де, упра во је на ра тив ус пео да 
ожи ви Бр ну Зрнч по по след њи пут. Иа ко на ра тив, пред ста вља ју ћи се ћа ње 
о јед ној ау тен тич но сти, сим бо ли ше ре ге не ра ци ју ду ха, ју на ци се увек вра-
ћа ју у сво ју не а у тен тич ност. Уко ли ко се ју на ци ма и де си не ка ква дру га чи-
ја, из ме ште ни ја и дра ма тич ни ја си ту а ци ја ко ја је ве за на за на ра то ло шку 
са да шњи цу, она ће увек би ти из ван дис кур са ре а ли стич ког при по ве да ња 
као што је слу чај у при по ве ци Ни шта, Ти ши на у ко јој ју нак оста је за ко пан 
у ме сту, не спо со бан да се по ме ри. Ак це нат је на над ре а ли стич ко –ви зу ал ном 
кон цеп ту све де не си ту а ци је ко ја ће га сме сти ти у про стор ау тен тич но сти 
јер ће се ју нак, ве ро ват но по пр ви пут, су сре сти са ис ку ством ко је ће га ди-
рект но и агре сив но одво ји ти од сва ко дне ви це и ста ви ти га у по ло жај из 
ко га ће има ти мо гућ ност дру га чи јег са гле да ва ња се бе и се бе у од но су на 
окру же ње, ин ди рект но по ве зан са ис ку ством смр ти. Уко ли ко ју нак оби та-
ва у про сто ру не а у тен тич но сти ње га ће, да кле, уби ти до са да а не глад као 
код Го го ља и не по ре дак као код Каф ке и Ка ми ја. Ипак, уко ли ко ју нак оби-
та ва у про сто ру ау тен тич но сти он ће стра да ти упра во због то га што на ру-
ша ва по ре дак и сво јом све шћу угр о жа ва ко лек тив ну свест.

По ло жај ау тен тич но сти и не ау тен тич но сти у дру гој збир ци при по ве-
да ка При ста ни шта ме ња се у скла ду са до не кле из ме ње ном, тј. за о штре ном 
ка рак те ри за ци јом ју на ка. У но ви јим при по вет ка ма ју на ци су че сто пред-
ста вље ни као ју на ци у кјер ке го ров ском веч ном гр чу ко ји ви ше не ма ве зе са 
те ле сним4 и то у бит ном исто риј ском или ин тим ном тре нут ку (не рет ко 
услов ње ним јед но дру гим). Мно ге при по вет ке су ис при по ве да не у тре ћем 
ли цу, а оне ко је ни су до ла зе ди рект но од над ре ђе не на ра то р ске све сти ко ја 

4 Кјер ке гор, на и ме, сма тра да се чо век не мо же оства ри ти пот пу но ни у етич ком ни 
есте тич ком ступ њу, под ра зу ме ва ју ћи те ка те го ри је као про ла зне. Спас се на ла зи у тре ћој 
вр сти од но са пре ма жи во ту – ре ли ги о зно сти. У кон тек сту мо дер ни зма, у ком је бог уби јен, 
и пост мо дер ни зма, у ком је и чо век мр тав, Кјер ке го ро во ре ше ње гу би свој по тен ци јал те 
чо век оста је рас тр зан из ме ђу етич ког и есте тич ког ступ ња си му ли ра ју ћи и је дан и дру ги 
прин цип ко ји до во ди до веч ног гр ча чо ве ка из гу бље ног у све ту ко ји не ну ди ни је ди ну мо-
гућ ност оп што сти. Рас тр за ност чо ве ка у кон тек сту пост мо дер ни зма мо ра се схва ти ти са 
од ре ђе ним ре зер ва ма бу ду ћи да се по ста вља пи та ње ко ли ко је уоп ште чо век, тј. ју нак ко ји 
је про ис те ко из пост мо дер ни стич ког ли те ра р ног кор пу са спо со бан да оства ри и осве сти 
кон фликт ун тар свог ин тим ног Ја. 
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при вид но об је ди ња ва цео на ра тив. То је ве ли ка раз ли ка у од но су на пр ву 
збир ку при по ве да ка у ко јој је јапри по ве да ње би ло при мар но. Де чи ја пер-
спек ти ва и да ље има ва жну уло гу у при по ве да њу, на ра то р ска свест ко ри сти 
су бјек тив ност де те то вог са гле да ва ња све та ко је је фик си ра но ре цеп тив но 
ме сто (чи та лац је склон да де чи ју пе р спек ти ву раз у ме као објек тив ну јер је 
ли ше на кон вен ци ја). Та ко у про по ве ци Мла да де чак – на ра тор про го ва ра: 
„Ма ма не во ли те та Ви ду. Та та је во ли али не сме да ка же. Ја смем. Во лим 
је до не ба“ (2014: 23). 

У При ста ни шти ма ју на ци при по ве да ка по ста ју сло бод ни ји и ду хо ви-
ти ји, до би ја ју ви ше људ ских атри бу та и чи не нам се ствар ни јим иа ко се у 
на ра то ло шки ток не рет ко уме ша ау то по е тич ка ре фе рен ца ко ја на ра ти ву 
да је од ре ђе ну есе ји стич ку но ту. У ве зи са овом ка рак те ри сти ком Ма ти је-
ви ће вог ства ра лач ког кон цеп та у При ста ни шти ма је и на слов при по вет ке 
Дру ги је зик ри мејк Да ви да Ал ба ха ри ја, пи сца ко ји је се у при по ве да њу, на-
ро чи то у пе ри о ду Цин ка, ко ри стио есе ји стич ко-мон та жном ме то дом, те је 
по не ка да бе ле три стич ки на ра тив те шко одво ји ти од есе ји стич ког. Ау то по-
е тич ки дис курс у Ма ти је ви ће вим при по вет ка ма ни је ве зан за фи гу ру пи сца 
већ за фи гу ру над ре ђе не на ра тор ске све сти ко ја кроз до тич не ау то по е тич-
ке па са же об ли ку је кон цеп ци ју при по ве да ња:

„Та ко ћу за по че ти при чу о же ни ко ја чу ва раз глед ни цу из Кал га-
ри ја, исто вет ну раз глед ни ци ко ја ме је под ста кла да пи шем ову при чу. 
Под ра зу ме ва се да по ши ља о ци раз глед ни ца ни су исти, али ће има ти 
до ста до дат них та ча ка. По тру ди ћу се да их ство рим. Да, та ко ћу по че ти 
при чу о Зо ри ци, при чу о Ви шњи ци. По да ри ћу јој на ди мак ко јим зо вем 
сво ју из и стин ску љу бав и по да ри ћу јој мо је не зна ње ен гле ског“ (2014: 27).

Ау тен тич но у збир ци При ста ни шта по чи ње да се су жа ва и под вла чи 
по ступ ком ди рект ног име но ва ња ју на ка док у При лич но мр тви ма јуна ци 
оста ју ано ним ни. Ју на ци из ано ним но сти ула зе у про стор пу ног име но ва ља, 
на во ди се чи ме се ба ве, ка ко из ле да ју, ко ли ко има ју го ди на и слич но. Овај 
стил ски по сту пак у ка рак те ри са њу ју на ка ја сно одва ја ју на ка од обич ног 
све та са мим тим што је он, за раз ли ку од оста лих, име но ван и ти ме ди рект но 
при по ве дач ки из дво јен као ау тен тич но би ће ко је се од све та оде љу је на од-
ре ђе ни на чин ко ји за ви си од рад ње при по вет ке. Та ко при по вет ка Гла сник 
по чи ње ди рект ним име но ва њем ју на ки ње:

„Ка да сам от ку цао име и пре зи ме те же не, пре тра жи вач је на шао 
не ко ли ко Вла ди ца Оцо ко љић, та ко се зо ве бив ша од бој ка ши ца, са да 
зве зда ри ја ли ти шо уа, про на шао је и на сто ти не Вла ди ца, и на де се ти не 
Оцо ко љи ће вих ко је се дру га чи је зо ву, али њу ни је про на шао“ (2014: 35).

При по ве да чев по сту пак име но ва ња ју на ка ни је у функ ци ји убе ђи ва ња 
чи та о ца у исти ни тост при че, умет нич ки текст нам не ну ди ре фе рент ну 
исти ну о све ту али је ин хе рент но умет нич ком тек сту да по ну ди мо гућ ност 
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исти не ко ја на ре цеп тив ној рав ни мо же по ста ти ва лид на: „Ова при ча је 
исти ни та и ње на исти ни тост је глав ни раз лог што зву чи ла жно и љу ди ма и 
гу глу“ (2014: 35).

Име но ва ње ју на ка пре је у фук нци ји из два ја ња ју на ка из сва ко днев ни-
це или, мо же мо ре ћи сво је вр сног ба ца ња ју на ка у ау тен тич ност. Ово име-
но ва ње сва ка ко ни је увек по треб но, ни ти за сту пље но у при по вет ка ма из 
При ста ни шта и При лич но мр твих. Са ма жи вот на по зи ци ја ју на ка, као што 
смо ви де ли у при по ве ци Пу та ња ша ре не лоп те или Про ме на, мо же за га ран-
то ва ти ау тен тич ност, или, ка ко смо већ утвр ди ли, ре флекс ау тен тич но сти 
при при по ве да њу. У јед ној од нај ком плек сни јих при по вет ки из збир ке При
ста ни шта, Пре ва ра у Бур га су, глав на ју на ки ња, из у зет на по сво јој про фе-
си ји, жи ви да ле ко од сво је до мо ви не (исто као и ју на ки ња из Пу та ње ша ре не 
лоп те или Про ме не) и ба ви се по слом ко ји се и да ље ка рак те ри ше као не при-
ли чан, али ко ји јој обез бе ђу је ону вр сту не а у тен тич не ег зи стен ци је о ко јој 
смо већ го во ри ли. Ипак, ју на ки ња не успе ва да бу де за до вољ на овим по ло-
жа јем не за то што се ба ви про сти ту ци јом и џе па ре њем већ упра во за то што 
за њу овај по сао и ве за са ма кро ом пред ста вља ју про стор нео све шће не сва-
ко дне ви це, тј. про стор не а у тен тич но сти. Кон вер то ва ње си сте ма вред но сти 
до ве ло је до то га да чак и ова жи вот на по зи ци ја бу де схва ће на, бар од стра-
не глав не ју на ки ње, као сва ко днев на, те је њен про стор ау тен тич но сти у 
за љу бље но сти, у оним тре ну ци ма у ко ји ма јој ко са по ста не љу би ча ста. 
Љу бав, да кле, оне о би ча ва њен свет и чи ни је да бу де све сна свог при су ства 
у ње му док су ка те го ри је про сти ту ци је и ло по влу ка из гу би ле тај по тен ци-
јал. Ово го во ри о ду бо ком, иа ко не на ме тљи вом, он то ло шком пе си ми зму у 
овим при по вет ка ма иа ко је оно што је пр ви слој ре цеп тив не рав ни сва ка ко 
са вре ме ни чо век у са вре ме ном и ко рум пи ра ном све ту. Чи ни се бит ни јим то 
што је у овим при по вет ка ма љу бав го то во па не ста ла, а не из гу би ла сво ју 
пра ву при ро ду. При ро да љу ба ви је очу ва на, она и да ље има моћ да јед ну 
про сти тут ку из ве де из не а у тен тич но сти у ау тен тич ност, али је љу бав не што 
што се не до га ђа или не пре по зна је у свом пу ном по тен ци ја лу и то је нај ве-
ћи усуд Ма ти је ви ће вих ју на ка. У тој при по ве ци (или бо ље са да шњо сти као 
прет по ста вље ном окви ру при по вет ке, пре уно са са др жа ја) чак је и про сти-
тут ка упа ла у про стор не а у тен тич но сти из ко јег из ла зи за љу бље но шћу али 
и од ре ђе ном вр стом кон вер то ва ног ви та ли зма о ко јем ће ка сни је би ти ре чи.

Жен ски ли ко ви до ми ни ра ју у При ста ни шти ма и не рет ко су у по зи-
ци ји на ра то ра. Ови ли ко ви су по пра ви лу уса мље ни и, уко ли ко има ју ме ђу-
људ ске од но се, они су ре ду ко ва ни на јед ну осо бу, углав ном парт не ра. Та ко 
је на ра тор при по вет ке Сло бод на те ма уса мље на же на, же на ко ју је оста вио 
муж, рад ни ца у фа бри ци ко ја пра ви пли ша не ме две ди ће. Оно што ову ју-
на ки њу ста вља у про стор ау тен тич но сти не по ти че из са др жа ја ње ног на-
ра ти ва, већ, ка ко смо већ го во ри ли, из са ме чи ње ни це да јој је на ра тив био 
по тре бан да се ис ка же чи ме је ње на над свест об у хва ти ла сав ужас ње ног 
по сто ја ња. Та ква на ра то ло шка над свест, као и у збир ци При лич но мр тви, 
афир ми ше се суп тил но на са мом кра ју при по ве да ња та ко да ју на ки ња ко ја 
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је на по чет ку при по вет ке при ча ла афир ма тив но о свом жи во ту: „Ја во лим 
свој по сао. Из ла зим са по ли цај цем ко ји је од ме не мла ђи је да на ест го ди на. 
Он је мо је ви си не. Мо жда ма ло ви ши“ (2014: 68), сво је при по ве да ње за вр ша-
ва на сле де ћи на чин: „У мо јим књи га ма сви ће во ле ти свој по сао. Љу ди ће 
би ти до бри а ре ка чи ста. Ау то мо би ли ће има ти сво је га ра же. Пи са ћу о про-
ле ћу“ (68).

Ју на ци При ста ни шта, да кле, не уми ру од до са де већ им је при до да та 
не пре су шна на да и у то ме је њи хо ва спре га са сва ко днев ним чо ве ком на-
ше га, ре фе рент но га све та ја ча и ре ал ни ја. 

И при по вет ка Шта ли са да ра ди Оли ве ра Је ре мић на сце ну из во ди два 
жен ска ли ка ко ја пу ту ју ау то бу сом и за по чи њу раз го вор. Ко му ни ка ци ја 
ко ја се оства ру је из ме ђу две же не би ва сво је вр сни знак оту ђе но сти, тј. стра-
но сти јер ни јед на ни дру га же на не успе ва ју да раз у ме ју све то ве ван сво јих. 
Ипак, обе ју на ки ње би ва ју ау тен тич не, не и ме но ва на же на сво јим жар гон-
ским го во ром и све сти о се би и о све ту ко ји је окру жу је а Оли ве ра Је ре мић 
на про сто ја сним мар ки ра ним име но ва њем о ком је већ би ло ре чи. По те шко-
ће у ко му ни ка ци ји или пак пот пу ни из о ста нак исте пра те и при по вет ку 
Шти ће ник у ко јој је глав ни ју нак по ме рен са дру штве но кон вен ци ал ног 
то ка све сти. Уоп ште, у обе збир ке су сре ће мо се са ју на ци ма ко ји су пси хич ки 
скрај ну ти али као што у при по вет ка ма ни ка да не ће мо су сре сти фан та зи ју 
већ каф ки јан ски ма гиј ски ре а ли зам та ко се ни ка да не ће мо су сре сти са пси хич-
ким обо ље њи ма већ са бла гим скре та њи ма са пу та на ко ји смо, у скла ду са 
оп штом ви зи јом не а у тен тич но сти, на ви кли. Ју на ци ових при по ве да ка су 
не рет ко не све сни се бе и сво јих по сту па ка, али са мо у кон тек сту на ше, де ко-
ди ра не, са мим тим и при хва тљи ве, сва ко дне ви це. Они су по ста вље ни та ко 
да сво јим раз ми шља њи ма о све ту и свом ме сту у ње му има ју ле ги ти ми тет 
да за пи та ју оста ле за што је њи хо ва по зи ци ја ва лид ни ја. Ју нак има сву сло-
бо ду да бу де баш она кав ка кав је сте и да ње го ва свест, ка ква год би ла, ни-
ка да ни је ис под све сти не ког дру гог ју на ка ко ји је у дру штву бо ље сна ђен. 
Уо ста лом, не мо же мо ре ћи да ју на ци при по ве да ка ни ка да ни су сна ђе ни у 
све ту ко ји их окру жу је (про сти тут ка из Бур га са је сна ђе на у сва ко дне ви ци, 
као уо ста лом и ју на ки ња при по вет ке Сло бод на те ма), али то не зна чи да су 
сна ђе ни са ми са со бом. Не рет ко ју на ци све сно се бе из оп шта ва ју из све та у 
ком жи ве чи не ћи та ко при вид но бунт пре ма вла да ју ћем по рет ку а за пра во 
же ле ћи да из про сто ра не а у тен тич но сти пре ђу у про стор ау тен тич но сти из 
ко је ће њи хов уну тра шњи бунт би ти при род но осло бо ђен. На овој рав ни 
мо же мо ис пра ти ти ве зу не ких ју на ка за ју на ци ма До сто јев ског, тј. са оним 
ти пом ју на ка ко ји су у сво јој ег зи стен ци јал ној рас тр за но сти екс пре сив ни. 
Да кле не ин тро верт на муч на рас тр за ност Рас кољ ни ко ва већ екс тро верт на, 
ван дал ска рас тр за ност Ди ми три ја Ка ра ма зо ва. У при по ве ци Под зем не во де 
ју нак, Ма ри јан Вер го вић, вре ме шни пе сник, чак и но си на ди мак Ка ра ма зов. 
Он је у ви ше на вра та осли кан као пи ја нац ко ји је сво јим по на ша њем у исто 
вре ме и сли ка тог вре ме на и стра нац у том вре ме ну:
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„Мар јан Вер го вић је пле сао, ако се ње го ва игра са ча шом ви на у 
ру ци мо гла на зва ти пле сом. По кре ти су му би ли успо ре ни, али вр ло 
енер гич ни, та ко да је го сти ма Код ка пе та на Ива на игра ли чи ла на ри-
ту ал ни плес ко ји сла ви смрт, и да су су ми ра ли ути ске, сло жи ли би се 
да је Ма ри јан Ка ра ма зов до шао до са мог дна свог лу ди ла“ (2014: 133).

Сна жни уплив са да шњи це и социjалних при ли ка у др жа ви, те гра нич ни 
историjски пре ла зи као што су рат у Срп ској при чи је су плод но тло ау тен-
тич но сти на ком су се об ре ли ју на ци при по ве да ка из При ста ни шта. За јед-
нич ко пи са ње пи са ма Ан риу и уче ње фран цу ског је зи ка је сте сво је вр сна 
гро те ска о ко јој ће би ти ре чи ка сни је у ра ду. 

Ка да го во ри мо о ау тен тич ном и не а у тен тич ном ис ку ству и у при по-
вет ка ма из При лич но мр твих и из При ста ни шта су сре ће мо се са три до-
ми нант на ти па ју на ка. Пр ви тип је чо век из сва ко днев ног жи во та ко ји је у 
гра нич ној жи вот ној си ту а ци ји ко ја му обез бе ђу је ау тен тич ност (Срп ска 
при ча), дру ги тип, чо век ко ји од сту па од кон вен ци је и ти ме оне о би ча ва 
мир ну и ста ло же ну сва ко днев ни цу (Пре ва ра у Бур га су), и тре ћи тип ко ји 
ис кљу чи во сво јим на ра ти вом вра ћа ау тен тич ност (Сло бод на те ма). Сва три 
ти па ју на ка су сре ћу се у јед ној рав ни при по ве да ња, ко ја усло вља ва њи хо ве 
ег зи стен ци је али и ви тал ност на ра ти ва. Уко ли ко би чо век био спо со бан да 
при хва ти ап сурд ност, она ко ка ко је Кјер ке гор под ра зу ме вао пра ву ме ру, он 
би био спо со бан да свој ин ди ви ду ал ни ка па ци тет пре тво ри у оп ште пра ви-
ло. Ипак, уби ством бо га чо век не мо же да при хва ти ап сурд јер он не до ла зи 
од ви ше ин стан це већ од окру же ња исто вет ног и бли ског ње му са мом.

2. витаЛиЗаМигротеска. Ова два пој ма ни су се слу чај но за јед но на шла 
у под на сло ву ово га ра да. Ви та ли зам ју на ка збир ки при по ве да ка При лич но 
мр тви и При ста ни шта огле да се пре све га у њи хо вој спрем но сти на при-
по ве да ње, тј. оста вља њу за пи са о њи хо вом жи во ту. Ју нак, при вид но сна ђен 
у сва ко днев ни ци, успе ва да из ње иза ђе при по ве да њем о јед ном дру га чи јем 
жи во ту ко ји је по сле ди ца са да шњег ста ња. Он при по ве да њем вра ћа се би 
по зи ци ју бун тов ни ка јер про го ва ра о не прав ди, не рет ко спу ште ног то на и 
без афек та ци је. Ти ме ју нак исту па из уло ге па сив ног кон зу мен та сва ко днев-
ни це и по ста је њен ре зо нер. Ви та ли зам је, да кле, при кри вен у ње го вој сна зи 
да об на вља про шлост а, са мим тим, и ан ти ци пи ра бу ду ће до га ђа је. Чак и ка да 
про го ва ра о са да шњо сти (при по вет ка Сло бод на те ма) ју нак при по ве да из 
дру га чи је по зи ци је, он не го во ри је зи ком ко јим би го во рио уну тар жар гон-
ског си сте ма за јед ни це већ са ви ше ин стан це и свој на ра тив сме шта у оп шти-
је окви ре. Не ка да је ви та ли зам ју на ка уско по ве зан са агре си јом па та ко у 
Офи ци ру ру жног ли ца ју нак мр зи сво ју мај ку за то што је пре ви ше сла ба да се 
од бра ни од те ро ра ње го вог оца те је и он ту че – ју нак пре у зи ма при вид но 
ак тив ну по зи ци ју у све ту, он по ста је на сил ник а не па сив ни по сма трач ко ји 
ће за па сти у апа ти ју. Упра во на та квим ме сти ма ви та ли зам, ко ји се не сво-
ди на по нов но ра ђа ње већ пред ста вља ак ти ван од нос пре ма све ту, у ве зи је 

599



са гро те ском ко ју пре по зна је мо у не кон вен ци о нал ним од но си ма из ме ђу 
ју на ка ко ји бу де осе ћа ње стра ха и стра ве. Ве зу ви та ли зма и гро те ске у при-
по вет ка ма про на ћи ће мо и у оним па са жи ма ка да се те ле сно го то во бах ти-
нов ски ин кор по ри ра у на ра тив. Ка да ју на ки ња при по вет ке До шљак го во ри 
о жи во ту са љу бав ни ком ње не мај ке: „[...] он већ гу та си су мо је мај ке. Мај ка 
има ма ње си се не го што су мо је“ (2011: 29), те ле сна бах ти нов ска гро те ска 
фол клор ног по ре кла и ви та ли стич ког по тен ци ја ла (из од но са му шкар ца и 
же не, ко ли ко год он иска као из кон вен ци је, увек се не што ра ђа и на ста вља 
што је озна чи тељ на став ка жи во та и ви та ли те та) ме ша се са гро те ском про-
и за шлом из оне о би ча ва ња си ту а ци је ко ју не мо же мо да при хва ти мо као 
кон вен ци о нал ну. 

Кај зер го во ри о хлад ној гро те ски ко ју су сре ће мо код Каф ке, о из о стан-
ку емо тив ног и стра но сти чи та о ца у од но су на на ра то ра. До вољ но бли ски 
об лик гро те ске мо же мо на ћи и код Ма ти је ви ћа, с тим што у овим при по вет-
ка ма ју на ци не ре а гу ју по пра ви лу без емо ци ја иа ко у не ким при по вет ка ма 
емо ци је и афект сва ка ко из о ста ју. При по вет ка Срп ска при ча до но си гро теск ну 
си ту а ци ју у ко јој муж и же на пи шу за јед но пи смо же ни ном љу бав ни ку – 
си ту а ци ја је гро теск на са мим тим што та ква си ту а ци ја не мо же би ти схва-
ће на као кон вен ци о нал на и ни је ко ди ра на од стра не вла да ју ћих дру штве них 
нор ми упра во због то га што муж при хва та на мет ну ти од нос већ за јед но са 
сво јом же ном учи фран цу ски је зик ка ко би она лак ше ко му ни ци ра ла са 
љу бав ни ком. На зна че на гро те ска по ла зи упра во од сна жног ви та ли зма – по-
тре бе за одр жа њем жи во та у рат ним при ли ка ма у ко ји ма су се об ре ли ју-
на ци при по вет ке Срп ска при ча. Уме сто кон вен ци о нал ног љу бав ног од но са 
му шкар ца и же не при ка зан је тра ве сти ра ни од нос са усме ра ва њем ка тре ћем 
ли цу, а тај од нос је су штин ски не по знат и јед ном и дру гом ли ку у од но су 
на њи хо во прет ход но ис ку ство. Са мим тим про стор љу бав них од но са по-
ста је про стор не пре по зна тих ре ла ци ја ода кле це ла си ту а ци ја цр пи свој гро-
теск ни по тен ци јал. Чак и у тре нут ку ка да се ју нак ка је за то што же ну ша ље 
да ље од се бе осве стив ши об но вље ни по тен ци јал љу ба ви, он се не усу ђу је 
да то, ко не вен ци о нал но нор мал но осе ћа ње, ис ка же. 

Чи ни се да ће мо об лик Каф ки не хлад не гро те ске про на ћи нај е фек тив-
ни је у при по ве ци Ни шта, ти ши на из збир ке при по вет ки При лич но мр тви 
у ко јој ју нак оста је за ко пан у ме сту у не мо гућ но сти да се са тог ме ста по ме ри. 
Ју нак у да тој си ту а ци ји про ла зи кроз раз ли чи та ста ња, он би ва узру јан али 
по ку ша ва и да би ва ра ци о на лан. Ипак, афек та ци ја ју на ка и екс пре сив ни 
ла мент над соп стве ном суд би ном чи не гро те ску те си ту а ци је дру га чи јом 
од хлад не гро те ске Каф ки них ју на ка ко ји су, пре све га, ко ли ко то ства ра лач-
ка ин тен ци ја до пу шта, ра зум ни ре зо не ри или се бар тру де да та кви по ста-
ну. Чи ни се да је по зи ци ја ју на ка при по вет ке Ни шта, ти ши на ипак бли жа 
ју на ку Шће па но ви ће ве при по вет ке Уста пу на зе мље јер и је дан и дру ги 
ју нак не успе ва ју да се до ве ду у до вољ но сми ре но пси хич ко ста ње да би се 
уз ди гли из над си ту а ци је у ко јој се на ла зе. Оба ју на ка се на ла зе у си ту а ци ји 
ко ју не мо гу се би да об ја сне и ко ја их под вр га ва те ро ру и они у њој ре а гу ју 
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афек тив но до кра ја не раз у ме ва ју ћи ме ха ни зме ко ји су ту си ту а ци ју по кре-
ну ли. 

У при по вет ка ма Пу та ња ша ре не лоп те или Про ме на и Пре ва ра у Бур
га су, ви та ли зам глав них ју на ки ња не од ра жа ва се у њи хо вом не а у тен тич ном 
по сто ја њу у са да шњи ци. Ка ко је у Пре ва ри у Бур га су чак и про сти тут ка 
за па ла у про стор не ау тен тич но сти она из ње га из ла зи упра во сво јом ви тал-
ном при ро дом, ду хо ви то шћу, из ве сном ве дри ном ду ха и на дом као нај о-
збиљ ни јим ин ди ка то ром ви та ли зма.5 Тај ви та ли зам је та ко ђе по ве зан са 
гро теск ним ис ку ством јер ју на ки ња исту па из оче ки ва ног дру штве ног ан-
га жма на и ра ду је се и на да ства ри ма ко је са бла жња ва ју – ју на ки ња Пу та ње 
ша ре не лоп те или Про ме не ло шем ви ну и то ме што има шта да је де а ју на-
ки ња Пре ва ре у Бур га су оп чи ње но шћу Ме дом, де бе лим ту ри стом из Ср би је. 
Ви та ли зам, да кле, не оби та ва у њи хо вом сва ко днев ном жи во ту већ на две 
рав ни о ко ји ма смо ра ни је го во ри ли: пр ва ра ван је ра ван при по ве да ња и 
же ље да се при ча ис при ча, а дру га је у са мом ка рак те ру ју на ки ња. 

И док је ви та ли зам ко ји се од но си ис кљу чи во на же љу да се при ча ис при-
ча ли шен гро теск них еле ме на та, онај ви та ли зам ко ји се кри је у ка рак те ру 
ју на ка или у ме ћу људ ским од но си ма у ко ји ма се ти ју на ци на ла зе ни је. 
При по вет ка Мла да до но си те му за бра ње не љу ба ви, ко ја, иа ко је не мо гу ћа, 
одр жа ва свој пун по тен ци јал:

„Кад су про ва ли ли у ко ли бу, њих дво је ни су ни треп ну ли, а ка мо-
ли се оба зре ли на при до шли це. Не по мич но су се де ли јед но на спрам 
дру гог, др жа ли се за ру ке и гле да ли у очи“ (2014: 24).

Ви та ли зам и гро те ска мо гу оп ста ти са мо ује ди ње ни у светy при по ве-
да ка. Сва ки ис ко рак ка бор би и бун ту, у сва ко днев ни ци ју на ка, мо ра пред-
ста вља ти из у зет ну си ту а ци ју ко ја ни је препозната од стра не сре ди не у ко-
јој се ју на ци на ла зе. Чи ни се да је упра во та бор ба, и по сле ди це ко је она са 
со бом но си, нај ве ћа тра гич на око сни ца ју на ка ових при по ве да ка – за то што 
је је ди но мо гу ће об на вља ње жи во та за пра во об на вља ње на ин ди ви ду ал ном 
пла ну, а оно се на оп штем пла ну, из ви зу ре све та и оних ко ји му при па да ју, 
схва та као не што де ге не ри са но.

3. DixieTsalvavianiMaMMeaM. О то ме да ли су ју на ци при по ве да ка за-
и ста спа си ли сво ју ду шу ти ме што су о сво јој суд би ни про го во ри ли све до чи 
све ис тан ча ни ја и па жљи ви ја ре цеп ци ја Ма ти је ви ће вог де ла – би ло да су је 
спа си ли или са мо обе ле жи ли ње но по сто ја ње они су пред нас по ста вље ни 
као ау тен тич ни на ра то ри и то, (за раз ли ку од све че шћих дру штве но-со цио-
ло шких ту ма че ња Ма ти је ви ће вих де ла ко ја као да на мер но, чак и иде о ло шки, 

5 Упра во као и Гру шењ ка из Зло чи на и ка зне, ју на ки ња по ка зу је жи вот ну сна гу и 
ве се лост у си ту а ци ја ма ко је су за то не при ме ре не или у ко ји ма та кав жи вот ни став не би 
био оче ки ван.
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за о би ла зе уни вер зал ну ра зи ну, у текст про мет ну ту кроз по зи ци је (не а у тен-
тич но сти ис ку ства ју на ка), као ау тен тич ни ју на ци по ста вље ни у би ло ком 
вре ме ну, не за ви сни од ак ту ел них де ша ва ња. Aут ентичност ју на ка при по ве-
да ка про из и ла зи из ду бо ког и бес ком про ми сног од но са пре ма про жи вље ном 
и ис при по ве да ном – ју нак из но си сво ју ау тен тич ну про шлост или са да шњост 
упра во на ау тен ти чан на чин – он је све стан се бе и сво је уло ге у све ту и из 
по зи ци је у ко јој је пре стао да би ва ау тен ти чан те ви та ли стич ки бу ди дру-
го сте пе ну, али ипак сна жно осве шће ну ау тен тич ност, ко ју је дав но пре бо-
лео и ван ко је је на ста вио свој жи вот. При ро да ау тен тич но сти ју на ка, иа ко 
у тре ћем ти пу о ко ме смо у ра ду го во ри ли, мо же би ти ини ци ра на дру штве-
ним при ли ка ма, одр жа ва се и про ду бљу је ин тим ним уну тар њим све том 
ју на ка оде ље ним од при ро де све та ко ји га је из вор но гур нуо у ау тен тич ност. 
На ра ци ја ју на ка је сте основ на и по след ња ви та ли стич ка по бе да над та на то-
сом, би ло да је у сво јој ср жи не ре ши во ни хи ли стич ка или да и са ма по кре ће 
од ре ђе не ме ха ни зме ви тал но сти. Чак и ка да су при по вет ке ис при по ве да не 
у тре ћем ли цу зна чај при че се не ме ња – она и да ље вра ћа ју на ци ма за бо-
ра вље не тре нут ке све сно сти и по сту па ка уну тар те све сно сти. Ка да при ча 
пре ста је, пре ста је и жи вот. Ако се још јед ном освр не мо на нај зна чај ни је ју-
на ке пост мо дер ни зма Јо зе фа К. и Мер соа ја сно је да је, у Јо зе фо вом слу ча ју 
при по ве да ње за пра во у слу жби во ђе ња тре нут не фа бу ле, док је Мер со до био 
при ли ку да за и ста про го во ри са мо на кра ју ро ма на и ти ме по стао вр ста ре-
зо не ра. Да кле, по зи ци ја ју на ка ко ји при по ве да знат но се про ме ни ла јер ју-
на ци Ма ти је ви ће вих при по ве да ка не при по ве да ју да би об ја сни ли или раз-
ја сни ли се бе у од но су на свет ко ји их окру жу је већ да би по вра ти ли се бе 
чи ме ак ти ви ра ју ме ха ни зме ви та ли зма и њи ме се бит но из два ја ју ка ко из 
срп ске та ко и из свет ске тра ди ци је пост мо дер ни стич ких ју на ка. Уко ли ко у 
ово ме не успе, ју нак је осу ђен на нај стра шни ји суд, упра во на жи вот ко ји 
во де ју на ци пост мо дер ни зма, тј. на апа тич ност и до са ду. Ју нак Ма ти је ви-
ће вих при по ве да ка, ипак, та кав жи вот не мо же да оства ри те ка да за вр ши 
при по ве да ње он оста вља до ку мент ва жни ји од жи во та ко ји је во дио и смр ти 
ко ја је сле ди ла:

„Пре не го што је умр ла, Бр на Зрнч, у ча со ви ма ду бо ке до са де на чи-
ни ла је ме не. Ја сам При ча” (2011: 114).
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Ana Ma ri ja D. Gr bić

RE FLEC TI ONS OF AUT HEN TIC EX PE RI EN CE IN COL LEC TI ONS OF  
VLA DAN MA TI JE VIĆʾS SHORT STO RI ES FA IRLY DEAD AND PI ERS

S u m  m a r y

This pa per, abo ve all, de als with the qu e sti on of aut hen ti city of the pro ta go nists in 
two col lec ti ons of Vla dan Ma ti je vić’s short sto ri es “Fa irly Dead” and “Pi ers.” When we 
spe ak of aut hen ti city and ina ut hen ti city it is in re gards to the no ti ons of fre e dom and lack 
the re of, as re flec ted in the re la ti on ships bet we en the pro ta go nists and the world aro und 
them, along the li nes of the phi lo sophy of exi sten ti a lism. The mat ters of con ven ti ons and 
the playing of ro les are at the fo re front of the phi lo sophy as well as the li te ra tu re of the 
Twen ti eth and the Twenty-first cen tury. The qu e sti ons of the aut hen tic and the ina ut hen tic 
ex pe ri en ce are per ti nent not only to the pro ta go nists who be long to the li te rary-hi sto ri cal 
con text of the Twenty-first cen tury, but to all pro ta go nists who ope ra te on the pla ne of 
con flict bet we en the self and the world aro und them. The re fo re, the su bject of this pa per 
will be the na tu re of aut hen ti city and ina ut hen ti city of the pro ta go nists of Vla dan Ma ti-
je vić’s short sto ri es, as they re la te to the types of aut hen ti city and ina ut hen ti city of the 
pro ta go nists in the works of wri ters who bro ugh the se qu e sti ons to the ir fi nal con se qu-
en ce, such as Do stoyevsky, Ca mus, Kaf ka, as well as Velj ko Mi li će vić and Bra ni mir 
Šće pa no vić. In that re gard, this pa per al so de als with the li te rary ca te go ri es of fre e dom, 
vi ta lity and adap ta bi lity (ca te go ri es that are of ten at odds with one anot her), as well as 
the nar ra ti ve’s po ten tial for the gro te sque.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Сту дент док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти 
аna ma ri ja gr bic@gmx.com 
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Др Ма ри на Ф. Ку ре ше вић и др Иси до ра Г. Бје ла ко вић

НО МИ НА ЦИ ЈА ЛИ ЦА У ТРИ ПРЕ ПИ СА ПРИ ЧЕ  
О АКИ РУ ПРЕ МУ ДРОМ*

У ра ду се ана ли зи ра ју име ни це за но ми на ци ју ли ца у три 
срп ска пре пи са тек ста о Аки ру Пре му дром: (1) у са вин ском пре-
пи су из 1380. го ди не (Сав. 29), пи са ном срп ско сло вен ским је зи ком 
ни жег сти ла, (2) у пре пи су из Ду бро вач ког ћи рил ског збор ни ка из 
1520. го ди не (Ли бро), пи са ном на род ним је зи ком што кав ског ти па 
и (3) у пре пи су из 1570/1580, ко ји се на ла зи у ру ко пи су бр. 53 На-
род не би бли о те ке Ср би је (НБС 53), пи са ном ме ша ним (срп ско сло-
вен ско-ста ро срп ским) је зи ком. Ис тра жи ва ње се спро во ди ка ко би 
се утвр ди ло (1) ко јем сло ју лек си ке при па да ју ре ги стро ва не име-
ни це, (2) ко ји твор бе ни мо де ли ме ђу њи ма до ми ни ра ју, (3) ко је се 
ино ва ци је у том сег мен ту лек сич ког си сте ма мо гу уо чи ти у од но су 
на ста ро сло вен ску епо ху, те (4) да ли по сто је ва ри ја ци је ме ђу пре-
пи си ма – ка ко при ли ком из бо ра лек си ке та ко и у на чи ну твор бе. 

Кључ не ре чи: При ча о Аки ру Пре му дром, но ми на ци ја ли ца, 
де ри ва ци ја, лек сич ка спо ји вост.

1.уводненаПоМене. По зна то је да је ста ро сло вен ски лек си кон са др жао 
ка ко ста ри ји слој пра сло вен ског лек сич ког фон да1 (oко 50%, пре ма Львов 
1976: 77) та ко и но ву лек си ку,2 на ста лу то ком пре во ђе ња и да ље ре дак ту ре 
пре ве де них тек сто ва (ефиМова 2011: 28). На ве де ни ме ха ни зми на ста вља ју 
да жи ве и у на ред ном, ре дак циј ском пе ри о ду срп ске писменoсти, чи ме се 
лек си кон кон стант но бо га тио.

* Рад је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ме ђу овим ре чи ма раз ли ку је мо оне оп ште сло вен ског и ди ја ле кат ског ка рак те ра 
ко је, са ге нет ског аспек та по сма тра но, мо гу да се ди фе рен ци ра ју на из вор но сло вен ске 
лек се ме и по зајм ље ни це (грковићМејџор 2001: 24).

2 На ве де ној лек сич кој ску пи ни при па да ју по зајм ље ни це (гре ци зми и се ми ти зми), 
фор ме на ста ле књи шком тво р бом (но во ство ре не ре чи на ста ле ко ри шће њем про дук тив них 
сло вен ских афик са, тзв. књи шки нео ло ги зми) и кал ко ви (грковићМејџор 2001: 24).



Ка да су у пи та њу лек се ме за име но ва ње ли ца, нај ста ри јем лек сич ком 
сло ју при па да ју фор ме чи је по ре кло и твор бе на струк ту ра ука зу ју на пра сло-
вен ску ста ри ну. To су про сте, не из ве де не ре чи (нпр. сынъ, отьцъ, ма ти, мѫжь, 
же на и сл.), по том ре чи из ве де не по мо ћу про дук тив них или не про дук тив них 
афик са (нпр. бли жи ка, прадѣдъ, вождь, па сто ухъ / пастырь и сл.), ста ре сло же ни це 
(нпр. чловѣкъ, воѥво да и сл.), или ре чи ко је су још у до ба пра сло вен ског по зајм-
ље не из дру гих је зи ка (нпр. кънѧѕь, го сподь и сл.) (ефиМова 2011: 28–40). Део 
ино ва тив ног фон да овог лек сич ког сло ја чи не лек се ме на ста ле за по тре бе 
пре во ђе ња од го ва ра ју ћих грч ких ре чи, и то пре све га, (1) из ве де ни це, од 
ко јих су нај број ни је оне гра ђе не по мо ћу сле де ћих су фик са: *-ik(ъ)/*-ьnik(ъ) 
(нпр. съвѣтьникъ, грѣшьникъ), *-tel’(ь)/-itel’(ь) (нпр. го ни тел ь, цѣли тел ь), *- ьc(ь) (нпр. 
творьць, слѣпьць), али и (2) сло же ни це, ме ђу ко ји ма су мно ге на ста ле у про це-
су кал ки ра ња, (нпр. зла то о устъ, бо го словъ, са мо видьць, ино пле меньник ъ, вьсе дрьжи тель, 
за ко но о у чи тель итд.) (ефиМова 2011: 54–115).

Ди фе рен ци ја ци ја лек си ке на ста ру и но ву у ве ли кој ме ри пот по мог ну-
та је ре зул та ти ма ис тра жи ва ња спро ве де них на пре вод ним књи жев ним 
тек сто ви ма про фа не те ма ти ке из ре дак циј ског пе ри о да пи сме но сти. При ли ком 
њи хо вог пре во да или пре пи си ва ња пи са ри се, на и ме, ни су стро го др жа ли 
ори ги на ла, већ су би ра ли реч ко ја је њи ма бли ска или твор бе но при хва тљи-
ва, што је би ло до зво ље но пре ма узу си ма сред њо ве ков не пи сме но сти. У том 
сми слу, књи жев ни тек сто ви про фа ног ка рак те ра пред ста вља ју не са мо бо гат 
из вор за гра ђу исто риј ског реч ни ка срп ског је зи ка не го и за про у ча ва ње од но-
са на сле ђа и ино ва ци ја у по гле ду твор бе них мо де ла за сту пље них у њи ма. По-
себ но ин те ре сант ним за ис тра жи ва ње чи не се они мо де ли ко ји су би ли про-
дук тив ни у го вор ној ба зи ста ро срп ског је зи ка, ко ји су за сту пље ни у лек си ци 
до ку ме на та овог про фи ла, а не пред ста вља ју део на сле ђа ста ро сло вен ске епо хе.

2.kорПус. При ча о Аки ру Пре му дром, ода бра на за кор пус на шег ис тра-
жи ва ња, спа да у пре вод ну књи жев ност про фа ног ка рак те ра. У срп ској сред-
њо ве ков ној пи сме но сти по зна та je на осно ву не ко ли ко пре пи са ко ји по ти чу 
из пе ри о да од XIV до XVI ве ка (јовановић 2012: 314). Текст ове при че ис-
точ њач ког, ста ро је вреј ског по ре кла3 по ја вљу је се нај че шће као дво са став ни 
– са др жи (1) на ра тив ни део (при чу о Аки ру, са вет ни ку аси р ско-ва ви лон ског 
ца ра Си на гри фа, ко ји ни је имао сво ју де цу па је усво јио се стри ћа ко јем је 
по же лео да пре не се сву сво ју жи вот ну му др ост) и (2) гном ски део (Аки ро ве 
по у ке се стри ћу Ана да ну). 

До са да шња ис тра жи ва ња ју жно сло вен ских пре пи са ове по ве сти по ка-
зу ју да ме ђу њи ма по сто ји сла бо тек сто ло шко је дин ство и је зич ко-стил ска 
ујед на че ност (lourié 2013; kuziDova2012). За ово ис тра жи ва ње ода бра на су 
три срп ска пре пи са тек ста о Аки ру Пре му дром, раз ли чи та ка ко у по гле ду 

3 У ли те ра ту ри се до во ди у ве зу са из гу бље ним ар хе ти пом на пи са ним у 5. в.п.н.е. у 
Ме со по та ми ји, од ка да по ти чу и са чу ва ни па пи ру си у еги пат ском Еле фан ти ну, је вреј ској 
ко ло ни ји, на би блиј ско-ара меј ском је зи ку (дурнаво 1931: 1; Лурје 2013: 66).
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вре ме на и ме ста на стан ка та ко и је зи ка на ко ји ма су на пи са на. Нај ста ри ји је 
са вин ски пре пис (у да љем тек сту Сав. 29) из 1380. го ди не, по знат на осно ву 
из да ња И. Ку зи до ве (2010: 499–506) и пи сан срп ско сло вен ским је зи ком ни-
жег сти ла.4 Дру ги је пре пис из Ду бро вач ког ћи рил ског збо р ни ка из 1520. 
го ди не (у да љем тек сту Ли бро), по знат по из да њу М. Ре ше та ра (1926: 48–55) 
и пи сан на род ним је зи ком што кав ског ти па (решетар 1952). Нај мла ђи ана ли-
зи ра ни пре пис по ти че из тре ће че твр ти не XVI ве ка. На ла зи се у Збо р ни ку 
апо кри фа и дру гих са ста ва На род не би бли о те ке Ср би је бр. 53 (у да љем тек-
сту НБС 53), а по ти че са те ре на за пад не Бо сне (штављанинЂорЂевићидр. 
1986: 117). Иа ко је део на ве де ног тек ста при ре ђен (в. станковић 1980: 222–225), 
за по тре бе овог ис тра жи ва ња слу жи ле смо се ди ги тал ним фо то гра фи ја ма5 
ори ги на ла. Пи сан је срп ском ре дак ци јом, бо сан ског ти па, у чи јем се је зи ку 
од ра жа ва ве ће при су ство го вор них еле ме на та на свим је зич ким ни во и ма 
(штављанинЂорЂевићидр. 1986: 117; Ку ре ше вић 2016), што је од ли ка ме ша-
ног (срп ско сло вен ско-ста ро срп ског) ти па је зи ка. 

Пре ма тек сто ло шким ис тра жи ва њи ма Б. Лур јеа (lourié 2013: 74–76), 
ана ли зи ра ни пре пи си при па да ју две ма раз ли чи тим ре дак ци ја ма тек ста: нај-
ста ри јој сло вен ској вер зи ји са ру ском и бугaрском под ре дак ци јом (Сав. 29 и 
НБС 53) и дру гој срп ској ре дак ци ји (Ли бро). Дру гу срп ску ре дак ци ју, за разли-
ку од пр ве, од ли ку је знат но скра ћи ва ње тек ста, по себ но у де лу са по у ка ма.

Има ју ћи све то у ви ду, у фо кус овог ис тра жи ва ња по ста вља се ана ли за 
лек се ма за но ми на ци ју ли ца у три на ве де на срп ска пре пи са тек ста о Аки ру 
Пре му дром ка ко би се утвр ди ло (1) ко јем сло ју лек си ке ове име ни це при па-
да ју, (2) ко ји твор бе ни мо де ли ме ђу њи ма до ми ни ра ју, (3) ко је се ино ва ци је 
у том сег мен ту лек сич ког си сте ма мо гу уо чи ти у од но су на ста ро сло вен ску 
епо ху, те (4) да ли се мо гу уо чи ти ва ри ја ци је у из бо ру лек си ке и у на чи ну 
тво р бе ме ђу пре пи си ма. 

Ана ли зи ра не су све ре ги стро ва не лек се ме овог те мат ског про фи ла, без 
об зи ра на по ре кло и тип твор бе ног мо де ла ко јим су на ста ле (и про сте и из-
ве де не ре чи). При ли ком овог ис тра жи ва ња ни су узе те у раз ма тра ње име-
ни це ко је озна ча ва ју лич на име на (Акиръ, Си на грифъ и сл.), на зи ви за бо жан ства 
(богь, го сподь и сл.), као ни суп стан ти ви зи ра ни при де ви (гло увъ, слепъ, бли жнии 
и сл.). Све екс цер пи ра не лек се ме6 да те су у фор ми реч ни ка, са по да ци ма о 

4 Ка рак те ри сти ка ни же га у од но су на ви ши стил срп ско сло вен ског је зи ка је сте ње-
го ва те жња да се, оста ју ћи у до ме ну нор ме књи жев ног је зи ка, при бли жа ва вер на ку ла ру у 
ви ду от кло на од књи шких ка те го ри ја (грковићМејџор 2007а: 433). По ред то га, од ли ком ни-
жег сти ла сма тра се и отво ре ност књи жев но је зич ке нор ме за ино ва ци је по ре клом из вер на-
ку ла ра на свим је зич ким ни во и ма, чи ме тај је зик би ва ре дак циј ски мар ки ран. Ово по твр ђу ју 
ис пи ти ва ња син так сич ких осо бе но сти тог тек ста (уп. курешевић 2017). 

5 Текст се у ру ко пи су на ла зи на л.37–л.55. За хва љу је мо би бли о те ка ри ма из Оде ље ња 
за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке Ср би је што су нам за по тре бе фи ло ло шких ис тра жи-
ва ња усту пи ли ком пакт-диск са сним ци ма ру ко пи са бр. 53.

6 Од ред ни ца је на во ђе на у оном ли ку у ко јем је по твр ђе на у тек сту, а та мо где је ре-
кон струк ци ја не по у зда на, бу ду ћи да лек се ма ни је ре ги стро ва на у основ ној фор ми или је 
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по твр ђе но сти и њи хо вој фре квен ци ји у сва ком од пре пи са (да тој у за гра да-
ма уз скра ће ну озна ку за до ку мент), као и са зна че њем по све до че ним у кор-
пу су. Уз то, на ве де ни су и по да ци о то ме у ко јим је реч ни ци ма7 да та лек се-
ма ре ги стр о ва на. Зна че ње ре чи илу стро ва но је јед ном по твр дом из сва ког 
пре пи са у ко јем је за бе ле же на. Из дво је не лек се ме су по том ана ли зи ра не са 
лек сич ко-се ман тич ког и твор бе ног аспек та, као и с об зи ром на њи хо ву спо-
ји вост са дру гим лек се ма ма (ко ло ка бил ност). 

3. речникиМеницаЗаноМинацијуЛицаутриПреПисаПричеоакиру
ПреМудроМ
бо ларь/бо ла ринь* ʻве ло мо жа, ве ли каш, ве ли ко до стој никʼ

Сав. 29 (2), Ли бро (2) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: и приз ва бо ла ри своѥ 47v/V.8; 
Ли бро: и-при зва к-се би сво ие ви ећ ни ке и-вла сте ле и-бо ла ре 35а/53

брать ʻбратʼ
Сав. 29 (2) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: ц҃ь мо҃и ѿьгоныть ме ч҃ине бра тоу моѥмоу пре даѥть име ниѥ своѥ 42v/III.15

вельможь ʻвел мо жа, ве ли каш, ве ли ко до стој никʼ
Са в. 29 (4) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: по бе го ше вельмо жи фа рано ви 50v/VII.88

ви еђ никь ʻса вет ник, са ве то да вац; члан не ког ве ћаʼ 
Ли бро (1) -, -, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: и-при зва к-се би сво ие ви ећ ни ке и-вла сте ле и-бо ла ре 35а/53

ви тезь ʻви тез, хра бар рат ник, пле мић ни жег ре даʼ
НБ С 53 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
НБС 53: до деяше  ми ви тезіи глю|10ще из би ни конюхь твои 42б/9

владыка* ʻго спо дар, ста ре ши на; вла дар, по гла варʼ
Сав. 29 (1) СС, M, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: гднѣ мои и влдко мои да коѥ зло ство риль ѥсмь акырию 43v/III.50

вла сте ли чикь ʻвла сте лин ни жег ре даʼ
НБ С 53 (1) -, -, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
НБС 53: ѡни ки |11 е вла сте ли чикь бес кни ге • |12 ка ко но би сер но зрьно непр|13оврьте но не има се за 
що ||47б по врьст и • ни к чемѹ привез|2ати 47а/11

вла стель / вла сте линь* ʻвел мо жа, ве ли каш, ве ли ко до стој никʼ
Ли бро (4), НБС 53 (2) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: и-при зва к-се би сво ие ви јећ ни ке и-вла сте ле и-бо ла ре 35а/53;
НБС 53: се де акирь на ко на и ѹзе б|2ичь ве ликь и на че би ти влас|3те ле вѣли ке и ма ле яхае 42б/2

врагь ʻне при ја тељ, про тив никʼ
Сав . 29 (1) СС, М, -, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: иже родмь ис ко удьил и то мии ми (!) прѣд вра ги сво и ми по хо лень (!) бѹдеть 39r/II.27c

господинь* ʻго спо дар, ста ре ши наʼ
Сав . 29 (18), Ли бро (16), НБС 53 (20) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: сн оу не р ци яко гднь мои бе зо у мень ѥ с азь мо у дрь ѥсмь 39r/II.28a;
Ли бро: и-ре че акирь гдне ца ре... 34б/46; 
НБС 53: та ко ми е по слаѡ гснь |10 ми ц рь фа раѡнь да мѹ |11 пошлѹ хи тра мѹжа 38а/9

до след но скра ћи ва на, ста вља на је зве зди ца, при че му је лек се ма да та пре ма фо но ло шкој 
нор ми срп ско сло вен ског је зи ка из 12. ве ка. 

7 За по ре ђе ње смо ода бра ле сле де ће реч ни ке: СС 1999, М 1970, Д 1863–184, РЈА ЗУ 
1880–1976, РСА НУ 1959–, што нам је омо гу ћи ло да пра ти мо ино ва ци је у овом до ме ну лек-
си ко на на хро но ло шком, се ман тич ком и твор бе ном пла ну.
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го спо дарь ʻго спо дар; до ма ћинʼ
Ли бро (1) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: она ки-ми-си ти ме ни био ка ко но-ие  ни ег дие го спо дарь осла зли емь оу жемь 
при ве зао 36б/77 

го спо жда ʻго спо ђа, го спо да ри цаʼ
НБ С 53 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ (≠)
НБС 53: ѡни се члкь п|3одабнь (!) • ѡномѹ кои рабѹ |4 хра ни • а го спождѹ ѡста|5вла • ка ко но кои 
пльть |6 ѹми раюшѹ погѹблаа 50б/4

го спо ђа ʻго спо ђа, го спо да ри цаʼ
Ли бро (1) -,-, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: тои си по до бань томѹи чо ви екѹ кои пле ме нитѹ го спо ћу оста вла а-рабѹ хра ни 
33а/21

гость ʻгостʼ
НБС 53 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
НБС 53: ѹго то вимь вчерѹ • гостем|3ь стемь мо имь 55а/2

де ви ца / ди е ви ца ʻде вој ка; не у да та же на; де ви цаʼ 
Сав. 29 (1), Ли бро (1), НБС 53 (2) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: и по и ми двц ь мо ихь иже мюжи не зна ше 45r/IV.2;
Ли бро: изи де же на ње го ва во де ћи со бом ƺ  ди е ви ца 34б/47
НБС 53: да ме ѡпле че же на м|7оя • и три ста де виць ѡпл|8аченхь ѹ бра чинь 54б/7

дѣла тель / де ла тель ʻонак ко ји ра ди, рад никʼ
Сав. 29 (5) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: се де ла те лиѥ сьпо у стиль ѥсьмь и ти да ваи ка меиые и варь 50v/VII.82

ди е ларь ʻонак ко ји ра ди, рад никʼ 
 -,-,-, РЈА ЗУ, РСА НУ (≠)

Ли бро (2)
Ли бро: но си те клакь и-ка ми и-дри е вие и-па ри жинѹ да ди е ла ри не-сто ие 36а/67

дѣтикь / де тикь / ди е тиђ ʻа) де те, б) де чакʼ
Ли бро (4), НБС 53 (2) -, -, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
а) Ли бро: лу да ди е ти ћа по слу шав 35а/55
б) Ли бро: и повeде со бом ди е ти ћа ја си на 35б/60;
НБС 53: и по не со ста дѣти ка |9 ѹ н ҃бо и по че ѹпи ти го во ре 42а/8

де тищь ʻде теʼ
Сав. 29 (1), НБС 53 (1) СС, М, Д, -, РСА НУ (≠)8

Сав. 29:  ка ко те по го у бих прѣмо у дры аки рие светьни че мои. де тища по сло у шавь вь ѥдинь час по го у бих 
те. 48r/V.25
НБС 53: зем лни светн|3иче ка ко те погѹбихь • лѹ|4да де тища послѹшавшіи 39а/3

де ца / ди е цаʻде цаʼ
Сав. 29 (1), Ли бро (1), НБС 53 (1) -, -, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29 та бо ѥсть ма ты де цамь тво имь 41r/II.62; 
Ли бро: а-що-ие ѡд-ди е це тво ји јемь не-про си ѹ-ме не ѹ-те бе иесть се стри чићь ана дань 
...32а/2;
НБС 53: томѹ се |9 би и ма ла де ца до ми сли ла 40а/9

де те / ди е те ʻде теʼ
Сав. 29 (1), Ли бро (1) -, M, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: и строѥте ми ко кош ни цоу (!) и на идѣте  ясно де те 49v/VI.25; 
Ли бро: акирь пре му дри кни жникь са тво ри бракь са-же номь сво јомь ѯ ли е та и-не- 
-има ше ди е те та 32а/1

дрᴕгь ʻдруг, при ја тељʼ
Сав. 29 (23), Ли бро (9), НБС 53 (6) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: и рѣхь дро у гоу моѥмоу ѥмѹже бехь прѣдань по го у блен нию 45v/IV.15 

8 У РСА НУ (II: 458) по твр ђе на је са мо фор ма дје ти ште.
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Ли бро: и-го во ра ше-мѹ дрѹже мои ви е р ни 34б/48
НБС 53: и пристѹпи дрѹгь |9 аки ровь кь царѹ синагриф|10ѹ 39а/8

же на а) ʻже на’; б) ʻсу пру гаʼ
Сав. 29 (8), Ли бро (6), НБС 53 (5) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
а) Сав. 29: жи ти сь злою же ною 40r/II.75a;
Ли бро: ни-не-же ли мѹжа те же не не-знаш-бо кою сра мотѹ на-те бе хо ће на ве сти 33а/26
НБС 53: бо ле ти се ѥ |9 во зи ти ѹ оу тле ла дие на |10 мѹтне во дии не же ли зл...е же не сьветь ка за ти 
49а/10
б) Сав. 29: ло у би и же ноу свою ѿ в се го срд ца 41r/II.62; 
Ли бро: имаи сви еть са-же номь сво и омь 32б/16
НБС 53: да ме ѡпле че же на м|7оя 54б/6;

за вист никь ʻонај ко ји за ви ди, за вид ник, за ви дљи вацʼ 
НБС 53 (1) СС, M, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
НБС 53: ег да се деш ҃ |3 сь за вист ни комь на трепе|4зіи. • не за зи раи да ти хлѣбь |5 вь ѹстехь не 
ѡгор ча ва еть 48б/3

зла тарь ʻзла тарʼ
НБС  53 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
НБС 53: а зла та ра ва равѹ |9 из ве до ше на по ле • и ѿ се ко ше |10 мѹ главѹ 55б/8

кме тикь ʻве ли каш, при че му се де ми ну ци јом ис ти че пот чи ње ност вла да руʼ
НБС  53 (1) -, -, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ (≠)
НБС 53: а ѡна ко е кме тикь |3 бес кни ге • ка ко но старь пл|4оть без под пор на 47б/2

кни жникь ʻкњи жник, по зна ва лац за ко на / све тих књи га, му дар чо век, уче њакʼ
Ли бро (2), НБС 53 (2) СС, M, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ (≠)
Ли бро: аки ре ве ли ки кни жни че и-сви ет ни че 35а/55
НБС 53: здравь |2 аки рие прѣмѹдріи книжни|3че 54а/2;

конᴕхь ʻко њу шарʼ
Са в. 29 (2), Ли бро (2), НБС 53 (3) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: ко но ухь ца ревь 49v/VII.4; 
Ли бро: не-та камь конѹха янчар-би мо гао гднѹ по три ебѹ опра ви ти 35б/62
НБС 53: я самь наб екан|8ь ко нухь си на гри фа ц ра 41б/8;

кђи ʻћер каʼ
Ли бро (1) -,-, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: ако-ли-би кћи би ла пѹсти ла-би сѹзѹ на-ме ѹ-дань сма р ти мо ие 32а/2

ло вась ʻко њу шарʼ
Ли бро (1) -, -, -, РЈА ЗУ, -
Ли бро: по ни жень иесть дрѹгь гдна тво га ие ре-ие  к-ме ни по сла ло ва са ѡд-сво и ех 
дру зи ехь 35б/62

людь / люди ʻљу диʼ
Са в. 29 (1), НБС 53 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: ч то би е ши люд моѥ 50v/VII.89
НБС 53: и сли шав ши ре чии |6 люди ре ко ше 46а/6;

ма ти/ма терь ʻмај каʼ
Сав. 29 (2), НБС 53 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: та бо ѥсть ма ты де цамь тво имь 41r/II.62;
НБС 53: и не заби|3ваи вьзди ха ния мтре св|4ое 51б/3;

мѹжь а) ʻчо век ;̓ б) ʻму шка рацʼ
Сав. 29 (3), Ли бро (6), НБС 53 (8) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ
а) Сав. 29: бе за коньни  мо ужь па дет се а пра ведныкь вьстаѥть 38v/II.16: 
Ли бро: безѹмань мужь а-безѹмне ри е чи го во ри 33б/36
НБС 53: а ѹбо га мѹжа ѹбожь ||48б ства рад лѹда по ве дають 48а/13
б) Сав. 29: изи ди про ти вои м не и по и ми дв ць мо ихь иже мюжи не зна ше 45r/IV.2;
НБС 53: или е ве ке мѹжи ил |4 жень 41а/3, 41а/6;

мьстьникь ʻонај ко ји се све ти, освет никʼ
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Сав. 29 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ,9 -
Сав. 29: безь ви ни крьвь не про ли ваѥть яко бь ти ѥ с мьстьныкь 40v/II.44

не ви е ста ʻне ве ста, мла да, не у да та же на, де вој каʼ
Ли бро (1)  СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: и-да-ме опле чу мо је не ви е сте 34б/46

ов чарь ʻов чар, па стирʼ
Са в. 29 (1), Ли бро (1) -, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: не-ѹбияи-ме да ти бѹдѹ ов чарь ов цамь тво и емь 37а/77

отрокь ʻде теʼ
Сав. 29 (6) СС, М, -, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Сав. 29: при ми ѿро ка се го ѹ се бе и да бо у де ми лость твоя на стрость мою 37r/I.42
Сав. 29: по ме ни яко цр҃евь ѡ҃ць прѣдаль те бе на пог пу бле ниѥ м не 45v/IV.19;
Ли бро: ца ре вићь що-ие мои отаць на вео на-те бе 34а/41;
НБС 53: ѡче мо|9и аки ре не ѹби аи ме хочю би|10ти конюхь твои 44а/

па стирь / па сти ерь ʻонај ко ји чу ва сто ку, па стирʼ
Ли бро (1), НБС 53 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ, РСА НУ10

Ли бро: у на шој зе мли и-па сти е ри зна ју 36б/70;
НБС 53: ѡна ки ми си ||46а биѡ ан да не ка ко но е пошьѡ • |2 па стирь ѹ по ле сь ѡвца ми ...46а/2;

пияни ца ʻонај ко ји је пи јан, пи ја ни цаʼ
Ли бро (3)  -, М, Д, РЈА ЗУ 
Ли бро: бо ле-ти -е би ти би еснѹ не го ли пияни ци 32б/12

по кли сарь ʻгла сник, по сла никʼ 
Сав. 29 (2), Ли бро (2), НБС 53 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: и по сла по кли са ре кь си на гри фоу цр ю 47r/V.2; 
Ли бро: и-по томь по сла по кли са ре ка-си на грипѹ царѹ 35а/52,
НБС 53: ве ли ки цр ь египьтьск.ии фа раѡнь • по сла |10по кли са ре цр ѹ сина|11грифѹ а го во ре ки 37а/10;

пра ведьник ь ʻонај ко ји је пра ве дан, пра вед никʼ
Сав . 29 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: бе за коньни  мо ужь па дет се а пра ведныкь вьстаѥть 38v/II.16

прѣмо у дрьць ʻонај ко ји је ве о ма му дар, му драцʼ
Са в. 29 (1) -, -, -, -, -
Сав. 29: аще ли ми не при по у сти шии та ко ва прѣмо у дрьца  ...47v/V.7

ра ба ʻро би ња, слу шки њаʼ
Ли бро (2), НБС 53 (1) СС, М, Д, РЈА ЗУ 
Ли бро: и-ана дань до ће ѹ-домь аки ровь и-по че не го ве ра бе и-ра би не би ти 34б/51
НБС 53: ѡни се члкь п|3одабнь (!) • ѡномѹ кои рабѹ |4 хра ни • а го спождѹ ѡста|5вла 50б/3

ра би на ʻро би ња, слу шки њаʼ
Ли бро (1) -, М, -, РЈА ЗУ 
Ли бро: и-ана дань до ће ѹ-домь аки ровь и-по че не го ве ра бе и-ра би не би ти 34б/51

рабь ʻ а) роб, слу га; б) слу га Бо жи јиʼ
Сав. 29 (6), НБС 53 (5) СС, M, Д, РЈА ЗУ
а) Сав. 29: 42r/II.6
НБС 53: сн ѹ мои ан да не • не кѹпѹ|7и ра ба не вер наа • да ти |8 име ниа не рас то чии 48б/7
б) Сав. 29: нн я по ме ни г  ра ба своѥго ѿ тем ни ци сиѥ 47r/IV.52

свѣтьникь / свет никь/ сви ет никь ʻса вет ник, са ве то да вац; члан не ког ве ћаʼ
Са в. 29 (4), Ли бро (1), НБС 53 (1) СС, M, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29 ѿ аки ра свѣт ни ка 42v/III.24; 
Ли бро: аки ре ве ли ки кни жни че и-сви ет ни че 35а/55
НБС 53: ѡ премѹдрии книжни|2че віѡ моя • зем лни светн|3иче ка ко те погѹбихь 39а/1;

9 У РЈА ЗУ (VI: 501) на ве де на лек се ма за бе ле же на је под ма сник.
10 По твр де у РСА НУ мо гу ће је, као што је по зна то, на ћи са мо за лек се ме ко је су по 

аз буч ном ре ду пре лек се ме /пе то гла сник/.
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светьничьникь ʻса вет ник, са ве то да вац; члан не ког ве ћаʼ
Са в. 29 (1) -, -, -, -
Сав. 29: ѡ аки ре светьничьни че (!) мои прѣмо у др...37r/I.30

се стри чиђь ʻсе стрин син, се стрићʼ
Ли бро (1) -,-, Д, РЈА ЗУ 
Ли бро: ѹ-те бе иесть се стри чићь ана дань по и ми-га  на ми е сто ка ко си на 32а/27

си ли иль ʻгла сник; по сла никʼ
Са в. 29 (1)  -,-,-, -,
Сав. 29: ѥсоу бо оу ме не си ли и ли фа раѡно ви и хощеть да видть воѥ моѥ 43r/III.40

сѹжань ʻза тво ре ник, роб, за ро бље никʼ
Ли бро (1), НБС 53 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ 
Ли бро: имамь сѹжна ва равѹ 34б/49
НБС 53: ѹ ме не ѥс ҃ сѹжань име немь |2 ва ра ва 55б/1

сынь*/ синь ʻсинʼ
Сав. 29 (71), Ли бро (34), НБС 53 (32) СС, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: сн оу свѣзан на оу жа не ѿреш шо уи и ѿре ше на не све зо уи 37v/II.3b; 
Ли бро: и-не-ви ћа ше акирь да синь не говь под ко па ва ше подь нимь 34а/39
НБС 53: не прошѹ цр ѹ • |2 нищо ѿ те бе раз ве сна мо|3его ан да на • да си га поѹчи|4имь • премѹдро сти 
44а/2;

сыновьць* ʻбра тов син, си но вацʼ
Са в. 29 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: даи мнѣ сн ҃овьца моѥго иже бехь на о у чиль прѣмо у дрос ҃ти  52r/VI II.11

сѹди я / сѹдя ʻсу ди јаʼ
Ли бро (2), НБС 53 (2) -, M, Д, РЈА ЗУ 
Ли бро: пра ве дан сѹдја при ло жень иесть ка-до бру ре ше ту 33а/24;
НБС 53: под|11б нь ѥ с пра ви сѹдіия • ве трѹ |12 до брѹ • кои лѹчи кри винѹ • |13 ѡд прав де 49б/11;

ᴕгод никь ʻонај ко ји уга ђа не ко меʼ
Са в. 29 (1), Ли бро (1), НБС 53 (1) СС, M, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: рьци (!) ѥще ѹгодьни че мои 48v/V.25; 
Ли бро: ѹгод ни че мои ако тои можь истинѹ ѹчи ни ти хоћѹ-ти да ти ко ли ко самь ѹзхо ћешь 
35а/56
НБС 53: ѹгод ни че ||39б мои ако ми истинѹ го во ри|2шь • дам ти свое що ищешь • 39а/13;

оужьникь ʻза тво ре ник, роб, за ро бље никʼ
Са в. 29 (1) -, -, -, РЈА ЗУ 
Сав. 29: оу зе ри зи моѥ и бле че ѹжьни ка моѥго 46r/IV.31

оумьникь ʻонај ко ји је уманʼ
Сав. 29 (2) -, -, -, -, -
Сав. 29: слышавь цр ь радь бисть и з ва ѹмникы своѥ 49r/VI.17

фа ра онь / па ра онь ʻфа ра онʼ
Сав. 29 (13), НБС 53 (5) СС, -, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: а дро угю на пи са ц҃роу фа рано у иѥги петьско моу 42v/III.27; и по ве да ше па рано у (!) 51r/
VII.103
НБС 53: ве ли ки цр ь египьтьск|9ии фа раѡнь • по сла |10 по кли са ре цр ѹ сина|11грифѹ а го во ре ки 37а/9

царь11 ʻцарʼ 
Сав. 29 (1), Ли бро, НБС 53 (>120х) -, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: ѹзрѣ ме цр ь и ре ч 44v/III.83
Ли бро: и-по томь при ће глась ка-алонѹ царѹ 35а/52
НБС 53: и пристѹпи дрѹгь |9 аки ровь кь царѹ синагриф|10ѹ • и ре ч 39а/9

11 Ова фор ма по твр ђе на је у НБС 53 у јед ном при ме ру (39а/9), на осно ву ко јег мо же мо 
прет по ста ви ти да се и у оста лим слу ча је ви ма ка да је ова реч на пи са на скра ће но – та ко из го-
ва ра ла. У Ли бру, тек сту ко ји је пи сан на на род ном је зи ку, у свим је при ме ри ма реч за бе ле-
же на у не са же тој фор ми.
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чедь ʻде ца, че љадʼ
Са в. 29 (1) -, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: по ве ли по ста виты тра пе зоу че ди сеи 45r/IV.4

чловѣкь*/ чо ви екь ʻчо векʼ
Са в. 29 (12), Ли бро (1), НБС 53 (12) СС, М, Д, РЈА ЗУ 
Сав. 29: бо ле ѥсть по сло у ша ти пияна чл вк  мо у дра не же ли трѣзьма а ло у да 41v/II.65; 
Ли бро: бо ле-ти -е с-мѹдри емь чо ви е комь ка ме ние но си ти не го ли с-лѹди емь ви но 
пи ти 32б/11
НБС 53: ако ли ми не |9 по шлешь та ко га чл ва |10 хо ђеш ми ве ли кие да ни з|11а вѣли ко вре ме да ва ти 
37б/8–11

ягьнчарь ʻонај ко ји чу ва и на па са ја гањ це, чо ба нинʼ 
НБС 53 (2) -, -, -, -, РСА НУ12

НБ С 53: ѹ на шои зе мли такьи закѡн а|13ко би ягьнчарь биѡ а мо же го||42аспо скии дѹгь ѡпра ви ти • 
зв|2али би га смо до бра чл к 41б/1; 

янчарь ʻонај ко ји чу ва и на па са ја гањ це, чо ба нинʼ
Ли бро (2) -, -, -, РЈА ЗУ, РСА НУ 
Ли бро: не-ѹбияи-ме да-ти бѹдѹ янчарь 36б/78

ястрѣбьникь ʻчо век ко ји га ји и чу ва ја стре бо ве (со ко ло ве, кра гу је) за ловʼ
Сав. 29 (1)  -, -, -, -, -
Сав. 29: и по ве ди те ястрѣбьни комь мо имь да наѹчеть схо ди ти гор и нис хо ди ти 49v/VI.22; 

ястре барь ʻчо век ко ји га ји и чу ва ја стре бо ве (со ко ло ве, кра гу је) за ловʼ
Ли бро (1) -, -, Д, РЈА ЗУ, -
Ли бро: ре ци-ми  ястре ба ремь сво и емь да при несѹ два но и е ви ћа 35б/59

4. ЛексичкосеМантичкаанаЛиЗа. Ре ги стр о ва не име нич ке фор ме ко-
ји ма се де но ти ра ју ли ца мо гу би ти по де ље не на не ко ли ко те мат ских ску-
пи на: 1. оп шти на зи ви за осо бе (раз ли чи тог по ла и уз ра ста), 2. на зи ви за 
род бин ске и ме ђу људ ске од но се, 3. на зи ви за ти ту ле и со ци јал ни ста тус, 4. 
no mi na pro fes si o nis, 5. no mi na at tri bu ti va и 6. no mi na agen tis.

4.1. Оп шти на зи ви за осо бе. У окви ру ове те мат ске ску пи не ре ги стро-
ва не су сле де ће лек се ме, све сло вен ског по ре кла: де ви ца/ди е ви ца, дѣтикь/де тикь/
ди е тиђ, дѣтищь, де ца/ди е ца, де те/ди е те, же на, люди, мᴕжь, невѣста.., отрокь, чедь, чловѣкь*/
чо ви екь.

Зна че ње Сав. 29 Ли бро НБС 53
ʻде вој ка; не у да та же на; де ви цаʼ де ви ца ди е ви ца де ви ца 

не ви е ста 
ʻде те; де чакʼ ди е тиђ де тикь/дѣти кь 

де тищь  де тищь 
де те ди е те 
отрокь 

12 У РСА НУ (VI II: 495) на ве де на лек се ма по твр ђе на је под ја гањ чар.
13 Иа ко би се лек се ма не ви е ста мо гла по сма тра ти и у окви ру те мат ске ску пи не лек се ма 

ко ји ма се де но ти ра ју род бин ски од но си, на осно ву кон тек ста за бе ле же ног у Ли бру за кљу-
чу је се да је у пи та њу део тек ста ко ји ко ре спон ди ра са оним у ко јем се у Сав. 29 и НБС 53 
бе ле жи де ви ца (в. у Реч ни ку под де ви ца и не ви е ста).
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ʻде ца, че љадʼ де ца ди е ца де ца 
чедь

ʻже на ’ же на же на же на 

ʻљу диʼ люди  людь 

ʻчо век; му шка рацʼ мѹжь мѹжь мѹжь 

чловѣкь* чо ви екь чловѣкь*

Док су лек се ме де ви ца (у стсл. дѣви ца), де тищь, же на, мᴕжь (у стсл. мѫжь) 
и чловѣкь* по твр ђе не ка ко у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма та ко и у оним из 
ре дак циј ског пе ри о да, лек се ма дѣтикь/де тикь/ди е тиђ, са су фик сом ка рак те ри-
стич ним за на род ни је зик, по ја вљу је се тек од ре дак циј ског пе ри о да. У на шем 
кор пу су она је по твр ђе на у Ли бру и НБС 53, тек сто ви ма пи са ним на род ним 
или ме ша ним је зи ком. У зна че њу ‘де чак’, ко је је по све до че но у Ли бру (в. 
Реч ник), ова је лек се ма ре ги стро ва на од 15. ве ка (РЈА ЗУ II, 455, под дје тић).

Лек се ме де те/ди е те, де ца/ди е ца, людь/люди и чедь, у на шем кор пу су по твр ђе не 
ка ко у Сав. 29 та ко и у Ли бру и(ли) НБС 53, за бе ле же не су у том об ли ку тек 
од ре дак циј ског пе ри о да14, док је лек се ма отрокь, по твр ђе на и у ста ро сло вен-
ским спо ме ни ци ма, за бе ле же на са мо у Сав. 29, што, мо гу ће је, упу ћу је на 
њен књи шки ка рак тер. 

4.2. На зи ви за род бин ске и ме ђу људ ске од но се. Ме ђу на зи ви ма ове те-
мат ске ску пи не сво је ме сто у ана ли зи ра ним тек сто ви ма на шле су сле де ће 
лек се ме: брать, врагь, дрᴕгь, же на (у зна че њу ‘су пру гаʼ), кђи, ма ти/ма терь, отьць*/
отаць, сынь*/синь, се стри чиђь, сыновьць, све сло вен ског по ре кла, осим лек се ме гость15, 
ко ја пред ста вља ста ру пра сло вен ску по зја мље ни цу. 

зна че ње Сав. 29 Ли бро НБС 53
ʻбратʼ брать 
ʻне при ја тељ, про тив никʼ врагь 
ʻгостʼ гость 
ʻдруг, при ја тељʼ дрᴕгь дрᴕгь дрᴕгь
ʻсу пру гаʼ же на же на же на

ʻћер каʼ кђи 

ʻмај каʼ ма ти/ма терь ма ти/ма терь

ʻотацʼ отьць* отаць отьць* 
ʻсинʼ сынь* синь сынь*

ʻсе стрин син, се стрићʼ се стри чиђь

ʻбра тов син, си но вацʼ сыно вьць 

14 Иа ко ни су по твр ђе не у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма, у ли те ра ту ри се ове лек се ме 
че сто ре кон стру и шу као пра сло вен ске – оп ште сло вен ског или ди ја ле кат ског ка рак те ра (уп. 
нпр за де те ЕСЈС 1992/3: 131, а за людь/люди ЕСЈС 1997/7: 432).

15 П. Скок (1971/I: 595–596) ову реч до во ди у ве зу са ла тин ским ho stis.
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Све лек се ме, осим кђи, се стри чиђь и сыновьць, по твр ђе не су још у ста ро сло-
вен ском пе ри о ду. Пр ве две ме ђу њи ма, за бе ле же не са мо у Ли бру, од ли ку је 
фо не ти зам ка рак те ри сти чан за на род ни је зик. Лек се ма врагь по све до че на је, 
слич но лек се ми отрокь, са мо у Сав. 29.

4.3. На зи ви за ти ту ле и со ци јал ни ста тус. У ана ли зи ра ним тек сто ви ма 
за бе ле же не су две име ни це ко ји ма се озна ча ва ти ту ла: фа ра онь/па ра онь и царь. 
Обе су лек се ме по зајм ље ни це,16 са мо што се пр ва по ја вљу је још у ста ро сло-
вен ским спо ме ни ци ма, док се дру га бе ле жи тек од ре дак циј ског пе ри о да. 

Ка да су у пи та њу име ни це ко ји ма се ре фе ри ше о со ци јал ном ста ту су, 
у ана ли зи ра ној гра ђи за бе ле же не су фор ме: бо ларь/бо ла ринь*, вельможь, владыка*, 
ви тезь, вла стель/вла сте линь, вла сте ли чикь, го спо динь, го спо дарь, го спо жда, го спо ђа, кме тикь, 
рабь, ра ба, ра би на, сѹжань, оужьникь. Три ме ђу њи ма, бо ларь/бо ла ринь17, ви тезь18 и 
кме тикь19, пред ста вља ју ста ре пра сло вен ске по зајм ље ни це.

Зна че ње Сав. 29 Ли бр о НБС 53
ʻвел мо жа, ве ли каш, ве ли ко до-
стој никʼ

бо ларь/бо ла ринь* бо ларь /бо ла ринь* 

вельможь

вла стель / вла сте линь вла стель /  вла сте линь 
ʻвел мо жа, ве ли каш, ве ли ко до-
стој ник ни жег ре даʼ

вла сте ли чикь 

ʻви тез, хра бар рат ник, пле мић 
ни жег ре да’ 

ви тезь 

ʻцарʼ царь царь царь 

ʻфа ра онʼ фа ра онь/ па ра онь фа ра онь 

ʻза тво ре никʼ сѹжань сѹжань 
оужьникь 

ʻслу га, роб; слу га бож јиʼ сло у га 

рабь рабь 
ʻро би њаʼ ра би на 

ра ба ра ба 

ʻве ли каш, при че му се де ми ну ци-
јом ис ти че пот чи ње ност вла да руʼ

кме тикь 

ʻго спо ђа, го спо да ри цаʼ го спо ђа го спо жда

16 Док лек се ма фа ра онь во ди по ре кло од еги пат ског per’о, да би нај ве ро ват ни је пре ко 
грч ког φαραώ, или ла тин ског pha rao сти гла и у ста ро сло вен ски, па и срп ски лек си кон, реч 
царь се мо же до ве сти у ве зу са ла ти ни змом це сар (скок 1971/I: 258, 506).

17 У пи та њу је пра сло вен ски ди ја лек ти зам, ста ра по зајм ље ни ца тур ског или про то-
бу гар ског по ре кла, ко ју не по зна ју за пад но сло вен ски и за пад но ју жно сло вен ски је зи ци (скок 
1971/I: 186–187).

18 За ову реч не ма је дин стве но при хва ће не ети мо ло ги је, али, пре ма П. Ско ку (1973/
III: 600), нај ве ћи број на уч ни ка сма тра да је у пи та њу ста ри гер ма ни зам ко ји се мо же до ве-
сти у ве зу са герм. ви кинг.

19 Пре ма П. Ско ку (1972/II: 106–107), у твор бе ној осно ви лек се ме кме тикь на ла зи се 
фра нач ки ла ти ни тет кмет-.
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ʻго спо дар, ста ре ши на; вла дар, 
по гла варʼ

владыка*

го спо дарь

го спо динь* го спо динь* го спо динь 

Док су лек се ме бо ларь/бо ла ринь*, вельможь, владыка*, вла стель/вла сте линъ*, го спо динь, 
го спо жда, рабь, ра ба по све до че не још у ста ро сло вен ском је зи ку, по твр де за лек-
се ме ви тезь, вла сте ли чикь, го спо дарь, го спо ђа, кме тикь, ра би на, сѹжань ка сни јег су да-
ту ма. За ни мљи во је да су оне у на шем кор пу су по твр ђе не или у Ли бру или у 
НБС53, да кле у тек сто ви ма ко ји се од ли ку ју на род ном бо јом. Пре ма РЈА ЗУ, 
де ми ну тив но обра зо ва ње вла сте ли чикь бе ле жи се од 12. (XXI: 183), кме тикь (V: 
107), сᴕжань (XVII: 107) и ра би на (XII: 833–834) од 14, а ви тезъ (XXI: 36) од 
15. ве ка.

4.4. No mi na pro fes si o nis. Под овим ти пом име ни ца под ра зу ме ва ју се пре 
све га де суп стан ти ви ко ји ре фе ри шу о ли цу ко је се ба ви не ким по слом као 
про фе си јом. На зи ви за за ни ма ња мо гу се по сма тра ти и као под гру па име-
ни ца no mi na agen tis, али док се њи ма озна ча ва ак ту ел ни агенс или ли це 
ко је да ту рад њу ре а ли зу је по вре ме но, име ни ца ма no mi na pro fes si o nis озна-
ча ва ју се пр вен стве но ре а ли за то ри ин сти ту ци о на ли зо ва них рад њи ко је 
има ју ста тус про фе си је.20

У ана ли зи ра ној гра ђи за бе ле же не су сле де ће фор ме: ви еђ никь, зла тарь, 
кни жникь, конᴕхь, ов чарь, па стирь/па сти ерь, свѣтьникь/свет никь/сви ет никь, светьничьникь, 
по кли сарь, си ли иль, сᴕдия/сᴕдя, ягьнчарь, янчарь, ястрѣбьникь и ястре барь.

Зна че ње Сав. 29 Ли бро НБС 53
ʻзла тарʼ зла тарь 

ʻкњи жник, по зна ва лац за ко на /
 све тих књи га, му дар чо век, уче њакʼ

кни жникь кни жникь 

ʻко њу шарʼ ко но ухь ко но ухь конᴕхь 
ло вась

ʻов чар, па стирʼ ов чарь ов чарь 

ʻонај ко ји чу ва сто ку, па стирʼ па сти ерь па стирь 

ʻгла сник; по сла никʼ по кли сарь по кли сарь по кли сарь 
си ли иль

ʻса вет ник, са ве то да вац; члан не ког ве ћаʼ св ѣтьни кь сви ет никь свет никь

светьничьникь 

ви еђ никь 
ʻсу ди јаʼ сѹдя сѹдия 
ʻонај ко ји чу ва и на па са ја гањ це,
 чо ба нинʼ

янчарь ягьнчарь

ʻонај ко ји га ји и чу ва ја стре бо ве 
(со ко ло ве, кра гу је) за ловʼ

ястребьникь ястре барь 

20 Ви ше о ди стинк ци ји из ме ђу ове две гру пе име ни ца в. у Ај џа но вић (2008: 59).
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Од на ве де них фор ми у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма за бе ле же не су 
са мо кни жникь (у стсл. кънижьникъ), свѣтьникь/свет никь/сви ет никь21 (у стсл. 
съвѣтьникъ), па стирь/па сти ерь (у стсл. пастыръ) и сᴕдіия (у стсл. сѫдии), док су дру-
ге ре чи или пр ви пут по твр ђе не у спо ме ни ци ма из ка сни јег пе ри о да или 
уоп ште ни су по твр ђе не у кон сул то ва ним реч ни ци ма. Нај ста ри је по твр де за 
лек се му по кли сарь22 да ти ра ју, пре ма РЈА ЗУ (X: 514), од 13. ве ка, а фор ме зла тарь 
и ов чарь од 14. в. (РЈА ЗУ XXII: 895; IX: 483). Иа ко се у РЈА ЗУ твр ди да је лек-
се ма конюхь би ла у упо тре би у ста ро сло вен ском је зи ку, она ни је за бе ле же на 
у СС (1999). Ње не су нај ста ри је по твр де из 14. ве ка (РЈА ЗУ V: 290), док је 
ко ре спон дент ни хун га ри зам ло вась ре ги стро ван од 16. ве ка (РЈА ЗУ VI: 166). 
Име ни ца ягьнчарь по твр ђе на је тек у РСА НУ (VI II: 495), али са са вре ме ним 
фо не ти змом ја гањ чар, а њен твор бе ни ду блет янчарь у РЈА ЗУ и РСА НУ. 
Лек се ме ястре барь и ви еђ никь, по све до че не у Ли бру, бе ле жи и Ђ. Да ни чић, а 
пре ма РЈА ЗУ нај ста ри ја по твр да за фор му ястре барь да ти ра из 14. (IV: 485), а 
за ви еђ никь – из 16. ве ка (са ије кав ским ре флек сом; XX: 857). Лек се ма 
ястрѣбьникь, ко ја је за бе ле же на у јед ном при ме ру у Сав. 29 и ко ја пред ста вља 
твор бе ни ду блет име ни ци ястре барь, ни је по твр ђе на ни у јед ном од кон трол-
них реч ни ка. 

Ре чи ма стра ног по ре кла при па да ју хун га ри зам ло вась, гре ци зам по кли
сарь (в. Скок 1972/II: 696) и ве ро ват но ње го ва тек сто ло шка ва ри јан та си ли иль, 
не по зна тог по ре кла, док оста ле ре ги стро ва не лек се ме при па да ју до ма ћем 
лек сич ком фон ду. 

4.5. No mi na at tri bu ti va. Ме ђу именицaма ко је де но ти ра ју но си о ца не ке 
осо би не (no mi na at tri bu ti va) у гра ђи су за бе ле же не сле де ће: за вист никь, пияни ца, 
пра ведьник ь, прѣмо у дрьць, оумьникь. 

Зна че ње Сав. 29 Ли бро НБС 53
ʻонај ко ји за ви ди, за вид ник, за ви дљи вацʼ за вист никь

ʻонај ко ји је уманʼ оумьникь 

ʻонај ко ји је пи јан, пи ја ни цаʼ пи яни ца

ʻонај ко ји је пра ве дан, пра вед никʼ пра ведьныкь 
ʻонај ко ји је ве о ма му дар, му драцʼ пр ѣмо у дрьць 

Фор ме за вист никь и пра ведьник ь по све до че не су још у ста ро сло вен ским 
спо ме ни ци ма, лек се ма пияни ца у оним из ре дак циј ског пе ри о да (пре ма РЈА ЗУ/ 
IX: 837 – од 16. ве ка), док ре чи оумьникь и прѣмо у дрьць ни су по твр ђе не ни у 
јед ном од пре гле да них реч ни ка.

4.6. No mi na agen tis. У ана ли зи ра ној гра ђи за бе ле же не су сле де ће име-
ни це овог ти па: дѣла тель/де ла тель, ди е ларь, мьстьникь, оу годьни кь.

21 Фор ма светьничьникь, њен твор бе ни ду блет, ни је по твр ђе на ни у јед ном реч ни ку осим 
у тек сту Сав. 29.

22 Реч си ли иль упо тре бље на је са мо у Сав. 29 као тек сто ло шка ва ри јан та ре чи по кли сарь 
(куЗидова 2010: 502).
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зна че ње Сав. 29 Ли бро НБС 53
ʻонај ко ји уга ђа не ко меʼ ᴕгод никь ᴕгод никь ᴕгод никь 
ʻонак ко ји ра ди, рад никʼ де ла тель ди е ларь 
ʻонај ко ји се све ти, освет никʼ мьстьныкь 

Све су по твр ђе не још у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма, осим лек се ме 
ди е ларь, ко ја је, пре ма РЈА ЗУ (II: 439), по твр ђе на је ди но у Ли бру.

5. ЛексичкасПојивост
5.1.Спо ји вост са име ни ца ма ко је озна ча ва ју оп ште на зи ве за осо бе.

Ве зе са при дев ским ко ло ка ти ма за бе ле же них лек се ма упу ћу ју на ин те ре-
сант ну си ту а ци ју јер се њи хов нај ве ћи број ве зу је за лек се му мᴕжь и чловѣкь, 
при че му се де но та ти ква ли фи ку ју у по гле ду ин хе рент них, ка рак тер них 
осо би на, мо рал них свој ста ва, со ци јал ног и ма те ри јал ног ста ту са: 

(1) Сав. 29: льжьливь чловѣкь (37v/II.22b), почьтень чловѣкь (37v/II.27b), мо удьрь 
чловѣкь, бе зо умьнь чловѣкь (41r/II.53), пиянь, трезьмь. ло удь чловѣкь (41v/II.65); 

(2) Ли бро: до бра му жа (32б/6), му дра му жа (33а/19), убо га му жа (33б/ 
34), без у ман муж (33б/36). 

(3) НБС53: злаа мᴕжа (41а/9); ᴕбогь мᴕжь а мᴕдарь (48а/3), по шли ми хіитра 
мᴕжа (37б/1, 38а/10), лᴕдь мᴕжь (53: 48а/6), лᴕд мᴕжь а бо гать (48а/7–8), бо га та 
мᴕжа [...] мᴕдра (48а/11–12), чл ҃ка хи тра (39б/9–10), до бра чл ҃ка (42а/1–2), пра ве люде 
(46а/6), ᴕ мльчивᴕ чл ҃кᴕ (50б/12).

На гла ша ва ње ви со ких ин те лек ту ал них и мо рал них свој ста ва за бе ле-
же но је, та ко ђе, уз лек се ме кни жникь (премᴕдрии кни жни че НБС53: 39а/1–2, 
43б/3–4; ве ли ки кни жни че и-сви ет ни че Ли бро: 35а/55) и су дия (пра ви сᴕдіия 
НБС53: 11/49б; пра ве дан сᴕдја Ли бро: 33а/24). Ин те ре сант ном се чи ни и 
ве за земльни свѣтьникь* ‘зе маљ ски са вет ник’ (зем лни свет ни че НБС 53: 39а/2–3), 
што упу ћу је на мо гућ ност по сто ја ња опо зит ног ква ли фи ка ти ва – не бе ски, 
бо жан ски, ду хов ни (са вет ник). 

Док је уз обра зо ва ње де ца/ди е ца ре ги стро ва на са мо јед на при дев ска фор-
ма, на пр ви по глед пле о на стич на, а ко ја нај ве ро ват ни је пред ста вља стил ско 
сред ство ко јим се на гла ша ва уз раст – ма ла де ца НБС 53: 40а/9, уз лек се му 
де тищь по све до чен је при дев лудь, ко јим се ис ти че не до вољ на зре лост ен ти-
те та озна че ног да том лек се мом: лᴕда де тища по слу шав ши (НБС 53: 39а/3–4). 

5.2. Спо ји вост са име ни ца ма ко је ре фе ри шу о род бин ским и ме ђу људ
ским од но си ма. При де ви и при дев ске за ме ни це за бе ле же не уз име ни це ко је 
ре фе ри шу о род бин ским и ме ђу људ ским од но си ма има ју, оче ки ва но, ре ла-
ци о но зна че ње: дрᴕгь аки ров (НБС 53: 39б/8–9), го стемь мо имь (НБС 53: 2–3/55а), 
с ҃нᴕ мои (НБС 53: 47а/2), м ҃те ре свое (НБС 53: 51б/3), о ҃че мои (НБС 53: 44а/8), 
же на моя (НБС 53: 54б/6–7). Не што ви ше ква ли фи ка ти ва за бе ле же но је уз 
лек се му же на, те се она де тер ми ни ше с об зи ром на брач ни ста тус: мᴕжа та 
же на – ‘уда та же на’ (НБС 53: 49б/4–5), или с об зи ром на ка рак тер не, мо рал не 
осо би не: зле же не (НБС 53: 49а/10–11, 49а/13).



5.3. Спо ји вост са име ни ца ма ко је ре фе ри шу о со ци јал ном ста ту су. 
Ка да је реч о овој се ман тич кој кла си ре чи, упа дљи во је да се уз по је ди не 
име ни це ве зу ју стал ни ква ли фи ка ти ви. Та ко се, на при мер, рабь ква ли фи-
ку је са мо с об зи ром на при су ство/од су ство ло јал но сти вла сни ку (ве рань рабь 
НБС 53: 39а/6, рабь не ве рань НБС 53: 48б/8–9), а вла сте ла са мо на уну тра шњу 
хи је рар хи ју (вла сте ле вѣли ке и ма ле НБС 53: 42б/2–3).23 

6. творБенаанаЛиЗа. Син хро но по сма тра на, не узи ма ју ћи у об зир не про-
зир не пра сло вен ске твор бе не мо де ле, ре ги стр о ва на гра ђа мо же би ти по де ље-
на на две (три) гру пе: на не из ве де не/не мо ти ви са не, би ло оне сло вен ског би ло 
стра ног по ре кла, и на из ве де не ре чи, док се сло же ни це ја вља ју по из у зет ку.

Док се ме ђу не из ве де ним фор ма ма на ла зе: бо ларь, брать, вельможь, ви тезь, 
врагь, гость, де те/ди е те, де ца/ди е ца, дрᴕгь, же на, кђи, ло вась, людь/люди, ма ти/ма терь, мѹжь, 
не ви е ста, отрокь, по кли сарь, рабь, си ли иль, сѹжань, сынь*/синь, царь, фа ра онь/па ра онь, 
чловѣкь*/чо ви екь, чедь, 

у из ве де ни це се убра ја ју: бо ла ринь, ви еђ никь, владыка,* вла сте ли чикь, вла стель/
вла сте линь,* го спо динь,* го спо дарь, го спо жда, го спо ђа, де ви ца/ди е ви ца, дѣла тель/де ла тель, 
ди е ларь, дѣтикь/де тикь/ди е тиђ, де тищь, за вист никь, зла тарь, кме тикь, кни жникь, конᴕхь, 
мьстьникь, ов чарь, па стирь/па сти ерь, пияни ца, пра ведьник ь, прѣмо у дрьць, ра ба, ра би на, 
свѣтьникь/свет никь/сви ет никь, светьничьникь, се стри чиђь, сыновьць*, сѹдия/сѹдя, ᴕгод никь, 
оужьникь, оумьникь, ягьнчарь, янчарь, ястрѣбьникь, ястре барь. 

Иа ко су име ни це вельможь и не ви е ста ети мо ло шком ана ли зом по твр ђе не 
као сло же не,24 оне не ма ју стил ски на бој по пут сло же них лек се ма на ста лих 
по угле ду на грч ке мо де ле (цејтЛин 1977: 226). 

Уко ли ко се на ве де не из ве де ни це упо ре де са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
ста ро сло вен ских спо ме ни ка, од мах упа да у очи чи ње ни ца да ме ђу ре ги стро-
ва ним фор ма ма не ма оних из ве де них по мо ћу су фик са *-enin(ъ)/-(j)anin(ъ), 
ко ји је уз су фикс *-tel’(ь)/-itel’(ь), у тек сто ви ма ста ро сло вен ског ка но на био 
ме ђу нај про дук тив ни јим (ефиМова 2011: 54). Иа ко је ре ги стро ван, су фикс 
-тељ по твр ђен је са мо у де вер ба ти ву де ла тель, за бе ле же ном у Сав. 29, да кле 
у тек сту пи са ном срп ско сло вен ским је зи ком.

6.1. Фор ме из ве де не по мо ћу су фик са -ик/-ник нај број ни је су у ана ли зи-
ра ној гра ђи. Док је код по је ди них обра зо ва ња у пи та њу из во ђе ње се кун дард-
ног де ри ва та од при дев ске осно ве (нпр. за вист никь, пра ведьник ь, оумьникь), при 
че му се ове фор ме мо гу ин тер пре ти ра ти мо де лом за ви сник → за ви стан чо век, 
пра вед ник → пра ве дан чо век, ум ник → уман чо век, код лек се ма кни жникь, 
ви еђ никь, ястрѣбьни кь, свѣтьникь/свет никь/сви ет никь, мьстьникь, оу годьни кь нај ве ро-
ват ни је је реч о из ве де ни ца ма са су фик сом -ник, при че му је у пр ве три 

23 Као вр ста по твр де за на ве де ну стал ну де тер ми на ци ју мо же се на ве сти Да ни чи ћев 
опис вла сте ле у Рјеч ни ку из књи жев них ста ри на срп ских (1863: 126–127): „вла сте ли ма се зо ву 
и ве ли ки дво ра ни, и жу па ни, и вој во де и кне зо ви, и цр кве ни по гла ва ри; [...] Би ли су ве ли ки 
и ма ли: ве ли ки као да су би ли они ко ји су има ли још ка кво име, као кне зо ви, вој во де...”.

24 За реч вельможь уп. Фа смер 1986/I: 290, а за реч не ви е ста ЕСЈС 1999/9: 541.
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фор ме (кни жникь, ви еђ никь, ястрѣбьни кь) реч о де суп стан ти ву, а у оста лим 
(свѣтьникь/свет никь/сви ет никь, мьстьникь, оу годьни къ) о де вер ба ти ву.25 Лек се ма 
оужьникь (→ за то чен чо век) ве ро ват но пред ста вља де а дјек тив, при че му 
мо тив ни при дев ни је по твр ђен у РЈА ЗУ. Лек се ма светьничьникь твор бе но је до-
дат но за ни мљи ва јер пред ста вља се кун дар ни де ри ват из ве ден по мо ћу истог 
су фик са ко јим се за вр ша ва и твор бе на осно ва.

6.2. Сле де ћи по про дук тив но сти по ка зу је се и су фикс -ар, нај че шће 
за бе ле жен ме ђу но ми нал ним де ри ва ти ма ти па no mi na pro fes si o nis. Та ко је 
у лек се ми зла тарь су фикс -ар ве зан за твор бе ну осно ву ко ја ре фе ри ше о пред-
ме ту на ко јем се ра ди или ко ји се про да је.26 С дру ге стра не, твор бе на осно ва 
за бе ле же них де суп стан ти ва из ве де них по мо ћу истог су фик са мо гла је де-
но ти ра ти и жи во ти њу, при че му је де ри ват озна ча вао чу ва ра, тј. уз га ји ва ча: 
ов чарь, ягьнчарь, янчарь, ястре барь. Исти тип осно ве по све до чен је и у лек се ми 
конюхь, али је са да реч о де суп стан ти ву из ве де ном по мо ћу су фик са -ух. У 
са вре ме ном срп ском је зи ку овој фор ми од го ва рао би де ри ват ко њар, ко њу
шар. Иа ко је, да кле, лек се ма ко њух за бе ле же на и у РСА НУ и у РМС, она у 
овим реч ни ци ма но си стил ски мар кер по кр., од но сно заст., чи ме се ука зу је 
на ар ха ич ност овог твор бе ног мо де ла, ко ји је чак и у ста ро сло вен ском функ-
ци о ни сао као уни кат ни су фикс, по твр ђен са мо у лек се ми па сто ухъ (ефиМова 
2011: 40). По ред на ве де них, су фикс -ар ре ги стро ван је и у де суп стан ти ву 
го спо дарь и у де вер ба ти ву ди е ларь.

По ре ђе ње на ве де них твор бе них мо де ла са ста њем у ста ро сло вен ском 
је зи ку до но си ин те ре сант не за кључ ке. Су фик си *-ik(ъ)/*-ьnik(ъ) би ли су, на-
и ме, ве о ма про дук тив ни у ста ро сло вен ском је зи ку и по мо ћу њих су се из во-
ди ле име ни це ко је озна ча ва ју род бин ске од но се или со ци јал ни ста тус, име-
ни це ти па no mi na pro fes si o nis, no mi na аttributiva и no mi na agen tis (ефиМова 
2011: 55). Слич на си ту а ци ја по твр ђе на је и у ана ли зи ра ној гра ђи. С дру ге 
стра не, чи ње ни цу да лек се ме из ве де не су фи ском -ар, а по твр ђе не у ана ли-
зи ра ном кор пу су, ни су за бе ле же не у ста ро сло вен ском је зи ку пот кре пљу је 
по да так да је овај су фикс у ње му био не про дук ти ван (све га је 8 име ни ца 
из ве де но њи ме, уп. ефиМова 2006: 88). Пре ма ис тра жи ва њи ма спро ве де ним 
у ста ро ру ском је зи ку, ње го ва је про дук тив ност ра сла до 14. ве ка, да би по-
том по че ла да опа да у ко рист дру гих си но ним ских су фик са (чурМајева 1964; 
пре ма ефиМова 2011: 75). Слич ну си ту а ци ју по твр ђу је и на ша гра ђа, при 
че му ће тек да ља ис тра жи ва ња спро ве де на на ши рем кор пу су ука за ти на 
пре ци зни је по дат ке. 

6.3. Де ми ну тив ни су фик си -ишт, -ић, -ичић ре ги стро ва ни су у не ко ли-
ко при ме ра: де тищь, дѣтикь .де тикь, кме тикь, вла сте ли чикь, се стри чиђь. 

25 Код лек се ме кни жникь по сто ји и мо гућ ност да је у пи та њу де а дјек тив из ве ден по мо-
ћу су фик са -ик. Ово пи та ње отво ре но је и у де ри ва то ло ги ји са вре ме ног срп ског је зи ка (в. 
ајџановић 2008: 66). 

26 Ова ква си ту а ци ја иден тич на је и у са вре ме ном срп ском је зи ку (в. ајџановић 2008).
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6.4. Док је мо ци о ним су фик сом -иња из ве де на лек се ма ра би на, су фик сом 
-(ј)а из ве де не су име ни цае ра ба, го спо жда/го спо ђа, при че му је крај њи ден тал ни 
пло зив твор бе не осно ве го спод- на кон јо то ва ња за ме њен књи шком се квен-
цом /жд/, од но сно на род ним па ла та лом /ђ/. 

6.5. Су фикс -ин за бе ле жен је у де суп стан ти ви ма бо ла ринь, вла сте линь, го спо динь 
– лек се ма ма ко ји ма се де но ти ра ју при пад ни ци од ре ђе ног дру штве ног сло ја. 

6.6. Су фикс -ица по све до чен је код две лек се ме – де суп стан ти ву дѣви ца27 
и де а дјек ти ву пияни ца. 

6.7. За раз ли ку од си ту а ци је у ста ро сло вен ском је зи ку, у ко јем је име-
ни ца сѫдии гра ђе на по мо ћу су фик са *-ьј (ефиМова 2011: 39), у ана ли зи ра ној 
гра ђи реч је о но ви јој фор ми, де вер ба ти ву сᴕдия, код ко јег се на твор бе ну 
осно ву ве зу је су фикс -ија. По ред на ве де не, у гра ђи је ре ги стро ва на и фор ма 
са су фик сом -ја: сѹдя.

6.8. Су фикс -ир/-ијер28 (пр во бит но *-yr(ъ)) по све до чен је у де вер ба ти ву 
па стирь/па сти ерь, при че му је гла гол па сти упо тре бљен у зна че њу ‘чу ва ти 
сто ку’ (в. Скок 1971–1974). Реч је о уни кал ном су фик су, по мо ћу ко јег се у 
ста ро сло вен ском гра ди ла са мо ова реч (ефиМова 2011: 40). 

6.9. Слич но на ве де ном, су фикс -ика (пр во бит но *-yka) ре ги стро ван је 
са мо у фор ми владыка (jeфиМова 2001: 40), a -овьц – у лек се ми сыновьць.

6.10. Твор бе но ин те ре сант ном чи ни се и при дев ска из ве де ни ца прѣмо у дрьць, 
се кун дар ни де ри ват из ве ден од фор ме пре му дар.

7. Закључак. Ка да је реч о лек сич ко-се ман тич кој ску пи ни име ни ца ко-
ји ма се но ми ну ју ли ца, мо же се ре ћи да у тек сту о Аки ру Пре му дром, у сва 
три ана ли зи ра на пре пи са, до ми ни ра лек си ка до ма ћег, че сто пра сло вен ског 
по ре кла. Број ре чи стра ног по ре кла ве о ма је ма ли, али и њих че сто ка рак те-
ри ше ве ли ка ста ри на (нпр. фа ра онъ, по кли сарь, царь, гость, бо ларь/бо ла ринь). Из у зе так 
пред ста вља је ди но хун га ри зам ло вась, по све до чен од 16. ве ка (РЈА ЗУ VI: 166).

7.1. Ме ђу за бе ле же ним лек се ма ма нај ра зви је ни ји ко ло ка ци о ни оп сег 
по ка зу ју лек сич ке је ди ни це оп штег, ши ро ког се ман тич ког по тен ци ја ла мᴕжь 
и чловѣкь, ко је – бу ду ћи да ре фе ри шу о од ра слом ин ди ви ду а ли зо ва ном по-
је дин цу – отва ра ју мо гућ ност за раз ли чи ту де тер ми на ци ју. На да ле ко огра-
ни че ни ју ко ло ка бил ност ука зу ју лек се ме ко је де но ти ра ју уоп ште но мно штво 
(де ца/ди е ца) или пак пред став ни ке дру штве не хи је рар хи је, при че му се уз 
лек се ме ко је ре фе ри шу о осо ба ма при дну со ци јал не ска ле (рабь) по ја вљу ју 
ко ло ка ти ко ји од ре ђу ју сте пен ло јал но сти (ве ран), док се уз оне ко је ре фе-
ри шу о ви шем со ци јал ном сло ју (вла сте ла) ве зу ју лек се ме ко је упу ћу ју на 

27 Још у ста ро сло вен ском пе ри о ду лек се ма дѣви ца из гу би ла је де ми ну тив но зна че ње 
и по ста ла ду блет ни пар ре чи дѣва (Је фи мо ва 2011: 36).

28 У РЈА ЗУ се на во ди да је су фикс -ијер ка рак те ри стир чан за го во ре Ду бров ни ка (IX: 185).
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ме сто у да тој хи је рар хи ји (ма ла/ве ли ка). Са свим оче ки ва но, ми ни мал ну 
лек сич ку спо ји вост по ка зу ју лек се ме ко је при па да ју те мат ској гру пи род-
бин ских и ме ђу људ ских од но са.

7.2. Твор бе на ана ли за ука зу је на то да су у гра ђи, по ред про стих, по-
твр ђе не и име ни це из ве де не сле де ћим су фик си ма29: -ик/-ник (11), -ар (7), 
-ишт/-ић/-ичић (6), -ин/-елин (3), -(ј)а (3), -ьц/-овьц (2), -ица (2), -ир/-ијер (2), 
-тељ (1), -ика (1), -ија/-ја (2), -иња (1). За ни мљив је и по да так да се ме ђу ре-
ги стро ва ним из ве де ни ца ма на шла са мо јед на фор ма из ве де на су фик сом 
-тељ, књи шког ка рак те ра (ефиМова 2011: 59). У пи та њу је лек се ма дѣла тель/
де ла тель, ко ја је по твр ђе на је ди но у Сав. 29, тек сту ко ји је пи сан књи жев ним 
је зи ком. По ред то га, ин те ре сант но је да сло же ни це – као јед но од пре по-
зна тљи вих обе леж ја књи жев ног је зи ка овог пе ри о да – ни су ре ги стро ва не у 
ве ли ком бро ју, ни ти су билe стил ски ма ри ки ра не. 

7.3. Мно ге лек се ме мо гу се пра ти ти још од ка нон ских спо ме ни ка:
– оп шти на зи ви за осо бе: де ви ца/ди е ви ца, де тищь, же на, мѹжь, не ви е ста, чловѣкь*/

чо ви екь, отрокь,
– на зи ви за род бин ске и ме ђу људ ске од но се: брать, дрᴕгь, ма ти/ма терь, сынь*/

синь, врагь, гость,
– на зи ви за ти ту ле и со ци јал ни ста тус: бо ларь/бо ла ринь, вельможь, владыка 

вла стель/вла сте линь,* го спо динь,* го спо жда, рабь, ра ба, фа ра онь/па ра онь,
– no mi na pro fes si o nis: кни жникь, па стирь/па сти ерь, свѣтьникь/свет никь/сви ет никь
– no mi na at tri bu ti va: за вист никь, пра ведьник ь,
– no mi na agen tis: дѣла тель/де ла тель, мьстьникь, ᴕгод никь.

Го то во све лек се ме основ ног лек сич ког фон да – ко је при па да ју пр вим 
три ма те мат ским ску пи на ма – нај че шће су по твр ђе не у сва три пре пи са, 
по ка зу ју нај ве ћу ста бил ност у си сте му, уз за не мар љив број из у зе та ка,30 и 
обез бе ђу ју кон ти ну и тет све до са вре ме ног ста ња (в. Реч ник).31 Иа ко су мно-
ге за бе ле же не фор ме оста лих те мат ских гру па по твр ђе не и у са вре ме ном 
срп ском је зи ку, по не кад је реч о лек се ма ма ко је ни су део ак тив ног лек си ко-
на, о ар ха ич ним или стил ски мар ки ра ним је ди ни ца ма. 

7.4. Ино ва ци је у од но су на ста ро сло вен ску епо ху, по ред по ја ве на род них 
фо не ти за ма (нпр. кђи, ви еђ никь, го спо ђа, дѣтикь/де тикь/ди е тиђ, кме тикь, се стри чиђь), 
огле да ју се, пре све га, у фа во ри зо ва њу ста рих твор бе них ме ха ни за ма, ко ји-
ма се по ти ску ју дру ги мо де ли, че сто по све до че ни још у ста ро сло вен ском 
(го спо дарь (Ли бро) ум. го спо динь (Сав. 29, Ли бро, НБС 53),32 ди е ларь (Ли бро) ум. 

29 Су фик си се на во де пре ма фре квен ци ји, при че му се у за гра да ма на во ди број лек се ма 
ре ги стро ва них са њи ма.

30 Реч је о лек се ме ма по пут владыка и врагь, код ко јих је вре ме ном до шло до се ман тич ког 
по ме ра ња.

31 Овом при ли ком не обра ћа се па жња на фо нет ске из ме не ко је ће се вре ме ном ре а ли-
зо ва ти у струк ту ри по је ди них фор ми.

32 По ја ва твор бе не си но ни ми је, тј. ве зи ва ња си но ним них су фик са за исту осно ву, као 
у на ве де ном при ме ру, уо че на је још у ста ро сло вен ском је зи ку (в. јефиМова 2006; 2011: 55).
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де ла тель (Сав. 29), ястре барь (Ли бро) ум. ястрѣбьникь (Сав. 29) и сл.). Пот пу но је 
ин ди ка тив но да у мла ђим тек сто ви ма (у Ли бру и НБС 53), бли жим на род ном 
је зи ку, су фикс -ар по ста је све до ми нант ни ји при ли ком гра ђе ња овог ти па 
име ни ца. За раз ли ку од њих, у тек сту Сав. 29, пи са ном срп ском ре дак ци јом 
ста ро сло вен ског је зи ка, бо ље се чу ва ју ста ри ји твор бе ни мо де ли. 

7.5. Ис тра жи ва ње је ука за ло и на по твр ду лек се ма ко је ни су по све до-
че не ни у јед ном од кон трол них кор пу са: светьничьникь, прѣмо у дрьць, си ли иль, 
оумьникь, ястрѣбьникь.

7.6. Све на ве де но упу ћу је на ко нач ни за кљу чак да је у Ли бру и НБС 53, 
за раз ли ку од Сав. 29, на бли скост твор бе них мо де ла са ди ја ле кат ском ба зом 
си гур но ути цао про фа ни ка рак тер тек ста, али и (ју го)за пад на про ве ни јен-
ци ја ру ко пи са бу ду ћи да је у тек сто ви ма на ста лим на за па ду што кав ске 
те ри то ри је за па жен ра ни ји про дор вер на ку лар них цр та у књи жев ни, срп ско-
сло вен ски, је зик (ивић 1986: 120; грковић-Мејџор 2007б: 260). У ко јој ме ри 
су ва ри ра ња у из бо ру лек си ке и на чи ну њи хо ве тво р бе уну тар дру гих те мат-
ских ску пи на у При чи о Аки ру Пре му дром, али и у дру гим тек сто ви ма 
ова квог про фи ла, функ ци о нал но стил ски и те ри то ри јал но усло вље на ука-
за ће да ља ис тра жи ва ња. 
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ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

UDC 821.163.41.09 Trifunović D.

Др Ми лош П. Зу бац

ИЗ РУ КО ПИ СА ДУ ШКА ТРИ ФУ НО ВИ ЋА

У при ло гу се об ја вљу је део ру ко пи сне за о став шти не Ду шка 
Три фу но ви ћа, јед не од нај мар кант ни јих пе снич ких лич но сти у 
срп ској и бо сан ско хер це го вач кој књи жев но сти дру ге по ло ви не два-
де се тог сто ле ћа. Ње го ва по е ти ка има ла је три ди ја лек тич ке фа зе 
– пи са ње по е зи је у ужем сми слу, пи са ње при ме ње не ли ри ке за му-
зи ку, те ком би но ва ни по сту пак са еле мен ти ма обе прет ход не фа зе, 
из по след ње де це ни је пе сни ко вог жи во та. Са чу ва ни ру ко пи си ко-
ре спон ди ра ју с тре ћим пе ри о дом и нај че шће су да ти у лир ско-афо-
ри стич кој и фраг мен тар но-про зној фор ми. 

Кључ не ре чи: Ду шко Три фу но вић, три ства ра лач ка пе ри о да, 
при ме ње на по е зи ја, ру ко пи сна за о став шти на.

Ду шко Три фу но вић (1933‒2006) ства рао је го то во по ди ја лек тич ком 
узо ру, у три кре а тив не фа зе од но сно вре мен ска пе ри о да ко ји су у фор ми ра-
њу ње го ве це ло куп не по е ти ке има ли вред ност те зе, ан ти те зе и син те зе. 
Пр ва је фа за би ла нај ва жни ја за Три фу но ви ћа као пе сни ка у ужем сми слу. 
Ње го во пе ток њиж је, од ин ци ја циј ског Злат ног кур шу ма (1958), пре ко Ба бо ве 
рђа ве ба шти не (1960), Јет ких при по ве та ка (1962), Ту ма ча ти ра ни је (1966), 
па до пре лом не књи ге Шок со ба (1972) пред ста ви ло га је као уз бу дљи ву, у 
мно го че му уни кат ну по ја ву у ју жно сло вен ској књи жев но сти дру ге по ло ви-
не два де се тог сто ле ћа. Из ра зи то ми то твор на пе снич ка свест, ин ту и тив но 
ду бо ко окре ну та ема на ци ји лич ног ми та и ства ра њу чу де сне исто ри је лич-
но сти соп стве ног лир ског двој ни ка, Три фу но вић је с пр ве три од пет на ве-
де них књи га фор ми рао за ни мљив из вор ни пе снич ки иден ти тет у ко јем су 
се укр шта ли и про жи ма ли ути ца ји на род ног еп ског и лир ског пе сни штва, 
ин тер на ци о нал не бај ке, му дро сти бо сан ско хер це го вач ких сред њо ве ков них 
сте ћа ка, да кле еле мен ти ко лек тив не ста ри не, с но во ком по но ва ним де са кра-
ли зо ва ним ми шље њем мо дер ног чо ве ка два де се тог сто ле ћа. У че твр тој збир-
ци ти су се ста ри сло је ви већ по че ли по вла чи ти пред на но си ма са вре ме не 
три ви јал не лек си ке, го во ром би ро кра ти је, по ли ти ке и ме ди ја, а пе сни ко ва 
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из ра зи то ја ка мит ска свест не пре ста но се рва ла и на кон цу устук ну ла пред 
иро ни јом ко ја по сво јој при ро ди раз гра ђу је сва ки мит. На по слет ку, у пе тој 
књи зи, у Шок со би, пе сник је оста вио свог лир ског ју на ка у без из ла зу мо дер-
ног све та, у але го ри ји кон вул зив не све сти са вре ме ног чо ве ка ко ја за вр ша ва 
у ме ди цин ској там ни ци, на апа ра ти ма, у вре ме ну у ко јем ни ка квог чу да 
ви ше не ма, па ни то пли не не ка да шњег ми та, где упр кос све тлој дру штве ној 
пер спек ти ви или баш због ње – пе сни ков лир ски двој ник гу би ра зум и до-
бро вољ но еми гри ра у про стор лу ди ла.

По ме ну тих пет књи га до не ло је Три фу но ви ћу при лич ну на кло ност 
оно вре ме не књи жев не кри ти ке, по го то во бо сан ско хер це го вач ке. О ње му су 
до бро на мер не и до бро то ни ра не ути ске при бе ле жи ли Ни ко ла Ко ље вић, Све-
то зар Ко ље вић, Сте ван Тон тић, Иван Фогл, Љу бо мир Цви је тић, Рај ко Пе тров 
Но го, Бог дан А. По по вић, као и Бран ко Миљ ко вић, из ме ђу оста лих. Био је 
то пр ви пе ри од ње го вог ра да у ко јем је де фи ни сао свој пре по зна тљив лир ски 
дис курс, ди ја лек тич ка те за у ко јој су основ на пе снич ка свој ства би ла па ра-
докс, мит ско ми шље ње у кон так ту са иро ни јом, ан ти но мич ност, хо ти мич на 
за ма гље ност зна че ња, пам тљи ва гно ма тич ност ко ја сев не уну тар це лих па-
са жа на о ко нео ба ве зног и не пам тљи вог го во ра, као и дво стру ке ме та фо ре 
или „ме та фо ре с ду плим дном“ ка ко их је де фи ни сао је дан од ње го вих 
нај бо љих пе снич ких ис пи сни ка Сте ван Тон тић.

Дру ги пе ри од Три фу но ви ће вог де ло ва ња мо же се, услов но да бо ме, узе-
ти као сво је вр сна ан ти те за пр вом. Тач ни је, књи жев на кри ти ка до жи ве ла је 
тај пе ри од као ње го во пот пу но од ри ца ње од вред но сти пра ве по е зи је и 
опор ту но упу шта ње у пи са ње при руч них, на ру че них тек сто ва ни ске ре зо-
лу ци је за му зич ку естра ду. У том пе ри о ду ко ји је вре мен ски об у хва тио 
се дам де се те и осам де се те го ди не про шлог сто ле ћа, Три фу но вић је, ра де ћи 
при том на са ра јев ској те ле ви зи ји, на пи сао на сто ти не тек сто ва за ју го сло-
вен ске поп са ста ве и из во ђа че, мно ге пред ло шке за те ле ви зиј ске сон го ве 
при че му је на ро чи то до бру са рад њу имао с ре ди те љем Ти мо ти јем Џо ном 
Бај фор дом, а по чео је да об ја вљу је и по е зи ју за де цу и мла де. Пе сме ко је је 
на пи сао по на руџ би, а од ко јих су ода бра не пре суд но ути ца ле на по је ди не 
му зич ке ка ри је ре у Ју го сла ви ји, Три фу но вић је са брао и об ја вио у зби р ци 
Књи га за чи та ње пје ва ње (1977), ка сни је мно го пу та пре штам па ној под 
на зи вом Тај на ве за. Ње го ва при ме ње на по е зи ја уи сти ну је под ра зу ме ва ла 
ан ти те зу ње го вом ра ни је утвр ђе ном дис кур су. При ме ри це, по шту ју ћи за-
ко ни то сти но вог жан ра у ко јем се про на шао, а до брим де лом и сам де фи-
ни шу ћи те за ко ни то сти, пе сник је мо рао да се од рек не по је ди них ка рак те-
ри сти ка ко је су при па да ле ње го вој ра ни јој по е зи ји. Та ко је по све од у стао 
од за ма гље но сти зна че ња и по чео је да до след но ко ри сти ри му ка ко би 
ње го ви тек сто ви би ли ко му ни ка тив ни ји, по год ни ји за ком по но ва ње и ин-
тер пре та ци ју и уоп ште узев – бли жи на род ном уху. Ни је би ло за го нет но сти 
зна че ња, ни ти сло бод не сти хов не фор ме. Та ко ђе, дво стру ке ме та фо ре ко је 
је па тен ти рао и при ме њи вао у свом ста ту сном пе ток њиж ју, оста ле су с јед-
ним дном, што ће ре ћи да су са да мо ра ле би ти сви ма ра зу мљи ве и ја сне. 
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Ме ђу тим, по је ди на свој ства сво је ра ни је ли ри ке он је за др жао и при ла го дио 
их је но вим ка лу пи ма – гно ма тич ност ко ја се ла ко пам ти ла пре се ли ла се у 
ан то ло гиј ске ре фре не ње го ве упо треб не по е зи је.

Иа ко је пре ла зак на овај ни во при ме ње ног лир ског за нат ства под ра зу-
ме вао спу шта ње одо сно по де ша ва ње пе снич ких кри те ри ју ма, и ма да је ака-
дем ска књи жев на па мет углав ном би ра ла да иг но ри ше Три фу но ви ћев 
естрад ни ан га жман, чи ње ни ца је да Ду шко Три фу но вић ни је је ди ни срп ски 
пе сник од угле да и зна ча ја чи ји су се сти хо ви пе ва ли у на ро ду а да је сте 
ста ти стич ки нај пе ва ни ји пе сник срп ског је зи ка с пре ко две сто ти не ком по-
но ва них тек сто ва. Та ко ђе, ака дем ска пер цеп ци ја мо же да се про ме ни – на гра-
да Но бе ло вог ко ми те та за књи жев ност Бо бу Ди ла ну го во ри у при лог оно ме 
што је Вла дан Де сни ца још 1952. го ди не за го ва рао у сво јим За пи си ма о 
умјет но сти – да би при ме ње ној књи жев но сти тре ба ло да се при да пу на 
ва жност у скла ду с та квим одо бре ним ста ту сом при ме ње ној ли ков ној умет-
но сти.

Тре ћи пе ри од Три фу но ви ће вог ства ра ла штва син тен ти сао је прет ход на 
два. Збир ком Сло бод ни пад (1987) вра тио се се ри о зном пе сни штву, пр ви пут 
на кон Шок со бе. Из дру ге, естрад не фа зе на ста вио је да ко ри сти еле мен те 
ве за ног сти ха и ко но та тив не ја сно ће и пит ко сти, али је у сво је но ве пе сме 
на но во ин те гри сао ста ре пост пуп ке и по је ди не пре по зна тљи ве мо ти ве из 
пр ве пе снич ке фа зе – гно ма тич ност, је зик сва ко дне вља ко ји се ме ша с је зи-
ком про шло сти, ка рак те ри стич ну ко су пер спек ти ву, па ра док се и афо ри стич-
ност, ме та фо ри за ци ју ко лек тив не ствар но сти, а по го то во је ње го во ин те ре-
со ва ње за исто ри ју од но сно псе у до и сто ри ју по ста ло из ра же но – усле ди ла 
је дра ма у сти хо ви ма Ку линба н (1988), Од бра на гра да Не у ма (1989), те Ан тич
ки по ре ме ћај (1994). Ње гов про фет ски ин стинкт био је јед на ко оштар као у 
мла до сти, а на ја ве пред сто је ћег ра та и пар ча ња за јед нич ке др жа ве мо гу се 
не ши фри ра но очи та ти у Сло бод ном па ду. Тре ћи пе ри од Три фу но ви ће вог 
ства ра ња обе ле жен је и апа трид ском суд би ном. Из Са ра је ва чи ји је оно вре-
ме ни кул тур ни иден ти тет уве ли ко сам гра дио, из бе гао је у Но ви Сад, где је 
про вео по след њу де це ни ју жи во та. Збир ка те ста мен тар ног на сло ва Ве ли ко 
спре ма ње об ја вље на је 2005. го ди не. Би ла је то пр ва књи га до ми нант но љу-
бав не ли ри ке, об ја вље на у пе сни ко вој се дам де сет дру гој го ди ни. Ка рак те ри-
сти ка по след њег пе ри о да пе сни ко вог ства ра ња и жи во та је сте об ја вљи ва ње 
не ко ли ко по ет ско-про зних де ла ла ба ве ро ма неск не струк ту ре, са ау то би о-
граф ским ре ми ни сцен ци ја ма, исто риј ским про ми шља њи ма или ро ман тич ним 
са др жа јем (Дав но и да ле ко и Ан ђел до ан ђе ла, обе књи ге из 2001).

Ду шко Три фу но вић умро је 2006. го ди не, а са хра њен је по соп стве ној 
же љи на срем ско кар ло вач ком гро бљу Че рат.

Иза пе сни ка је оста ла ру ко пи сна гра ђа ко јом, во љом пе сни ко ве по ро-
ди це, рас по ла же ау тор овог при ло га. У ње го вој док тор ској ди сер та ци ји 
По е ти ка Ду шка Три фу но ви ћа ру ко пи си су де таљ но по пи са ни. До ступ на 
ру ко пи сна за о став шти на са сто ји се од јед не по себ не бро ши ра не све ске са 
ана грам ским на сло вом По крет ни ра дар ин тер коп, се дам твр до од но сно 
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ме ко уко ри че них све за ка, јед не фа сци кле са ис пи са ним па пи ри ма, де вет 
но те са и јед не пи са ћом ма ши ном пре ку ца не збир ке с на сло вом До го ди ло се 
на да на шњи дан. Са чу ва ни нео бја вље ни ру ко пи си Ду шка Три фу но ви ћа 
са др же по е зи ју, фраг мен те про зе, афо ри зме, ус пут не днев нич ке бе ле шке, 
под сет ни ке, исто риј ску гра ђу, днев на раз ми шља ња, лек сич ке игре, кон цеп те 
за књи гу, иде је и ре ми ни сцен ци је. Иа ко за по је ди не бе ле шке сто ји да да ти ра ју 
још из 1954. го ди не, ве ћи на ру ко пи са на ста ла је то ком по след ње де це ни је 
пе сни ко вог жи во та, ко ју је про вео у Но вом Са ду и Срем ским Кар лов ци ма. 
Оту да је ова за о став шти на нај ко ре спо дент ни ја с тре ћом фа зом пе сни ко вог 
ства ра ла штва и до ми нант но се осла ња на лир ско-афо ри стич ну и про зно-
фраг мен тар ну фор му.

У овом при ло гу, пр ви пут се об ја вљу ју ода бра ни за пи си из ме ко уко ри че-
не пла ве све ске ма лог фор ма та на чи јим ко ри ца ма пи ше НС 1 Исто ри ја – Ба дем 
– Ру ко мет, на пр вој стра ни ци упи са но је Ба дем и цвет, а ис под то га Пет 
чу ла. Све ска је ис пи са на ла ти нич ким пи смом, са мо на не пар ним стра на ма.

По ет ско-про зни текст под на зи вом Ба де мов цвет и плод унет је у ње-
гов ро ман Дав но и да ле ко, где је по де љен у три за себ не це ли не, а ов де се 
об ја вљу је у из вор ној, ин те грал ној вер зи ји.

Та ко ђе, у при ло гу се да ју ода бра не нео бја вље не крат ке бе ле шке из по-
ме ну те пе сни ко ве ру ко пи сне све ске.

I

БА ДЕ МОВ ЦВЕТ И ПЛОД

Био је фе бру ар кад још ни шта не цве та, а ту где сам ја њу до вео – цве-
та ло је.

‒ То је ба дем – учио сам је. То је за ко ла че. Као орах је, а ни је орах; као 
ко шпи ца од кај си је. Али са мо ко шпи ца. Око пло да ни шта не ма. Око ло љу-
ска, уну тра је згро. То је све. А сад је са мо цвет са гра не ко ја се кла ња ла 
про ла зни ци ма. Ба дем је са ђен пре ди за ња ни воа тро то а ра па смо са да ми на 
тро то а ру ве ли ки а ба дем се кла ња гра на ма на до хват ру ке. Бе ре мо тај цват 
а оста је их још да бук те бе ли ном и бру је пче ла ма иза нас.

...Ка њон је узак и про се чен пру гом пу тем и ре ком као тор та, као кекс 
у тор ти на сла га но ка ме ње из над пру ге пу та и ре ке.

Та по ја ва се зо ве се ди мен та ци ја, та ло же ње, учим је. На та ло жи ло се у 
во ди, не ка да је го ре би ла во да. Ре ка се уко па ва, кад би се мо ре сле га ло ре ке 
би пре се кле зе мљу уко па ва ју ћи се.

Оно го ре је се ди мент, та лог ко ји је не ка да био на дну ре ке а са да је го ре 
а ре ка ду бо ко до ле ис под нас. Ми ни смо ни го ре ни до ле. Ми смо ту где се 
ми сли о ре ци, о та ло гу, о зе мљи ре ком пре се че ној.

Уз ди са ји спа да ју у ста ње ду ше, плу ћа су ана то ми ја, ди са ње је про цес 
а из ду ше се уз ди ше... Ду ша, дух, дах, ах...
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Је сен је. Ја че кам да она до ђе. Кре ну ла? Оти шла. Те ле фо ни рам: јер она 
се не ја вља. Че кам је – не до ла зи.

Њој се си гур но не што де си ло. Жен ски не мар: за ка сни ла на воз. Не, 
сти гла је на воз али ау то бус ка сни. Не – воз ка снио па ау то бус по бе гао. Не – 
сти гла је и на воз и на ау то бус али се ау то бус по ква рио. Су да рио, сур вао се... 
Те ле фо ни рам по но во у па ни ци. Ја вља ми се. Не мо гу до ћи. 

‒ За што ми ни си пре ре кла?
‒ Ни сам пре зна ла. Об ја сни ћу ти...
Идем ис под ба де ма ко ји ми ма ше је се њом гра ном из над тро то а ра.
Оно што ни сам убрао као цвет бе рем као плод кру пан, ја јо лик, ова лан, 

елип саст, ора шаст, на бо ран, упр љан…(смо лом) ко ја опа да, смеђ, ме даст, 
сув, зво нак, чврст... Бе рем плод ко ји сам са чу вао јер га ни сам убрао док је 
био цвет. Да сам га убрао док је био цвет сад не би био плод.

Сув, зво нак, ора шаст, је дар, тр бу шаст као и ја, зрео као и ја, от ки нут, 
чу ван да до зри па от ки нут док је гра на до бро ду шно ма ха ла из над тро то а ра. 
Са ба де мом у ша ци, са ша ком у џе пу, са тор бом о ра ме ну, са ми шљу не ја сном, 
са не ја сно ћом, са не ве ри цом, са сум њом и на дом без иче га да кле.

Во зим се. Ка њон је чи. Та лог ве ко ва из над ме не. Ре ка се че ко ри то. Ако 
пре се че зе мљу ја ћу оста ти на јед ној а она на дру гој стра ни. Ту мо сто ви не 
по ма жу.

Мост је ба дем ко ји је са да пре со ва ни цвет у ње ном спо ме на ру и ба дем 
ко ји је ус пео да са зре у мо јој ру ци.

Хо ће ли се пре по зна ти цвет са исте гра не и плод овај је се њи кад их 
су тра ста ви мо јед но по ред дру го га?

Ни су се пре по зна ли.
Она је го во ри ла у за но су. Убра ла је ба дем и ни је се чу ди ла да је то оно 

чу до ко је смо оста ви ли да са зре. Ни је до не ла спо ме нар. Не зна да ли је цвет 
по жу тео...

Умо ран си. А ле по из гле даш. Ја сам би ла ту жна што не мо гу до ћи. У 
тој ту зи ме за у ста ви је дан мла дић... Он ни шта не зна о ка њо ну и се ди мен ту. 
О ре ци.

Хте ла сам да га на у чим. При ча ла сам ка ко ће ре ка пре се ћи зе мљу и ако 
не бу де мо на ис тој стра ни ни ка кви нам мо сто ви не ће по мо ћи.

Он је уз дах нуо, удах нуо ва здух као да се бо ји ду бо ке во де и по то ну ћа. 
И гле дао ме и ухва тио се за мо ју ру ку од стра ха.

Спа си ла сам га али он ни је смео да пу сти мо ју ру ку од стра ха. Спа си-
ла сам га. 

- А је си ли му ре кла да ћу ти до не ти ба дем ко ји смо гле да ли кад је био 
цвет, да ће мо га ста ви ти по ред цве та јер у спо ме на ру ни ка да не ће по ста ти 
плод...

- Ни сам ре кла. Ни сам се се ти ла а ти си био да ле ко да ме под се тиш. Он 
ме чвр сто др жао за ру ку па ни сам ни на што дру го ми сли ла. Би ло ме страх. 
Он ће ме пу сти ти а баш та да ре ка ће пре ре за ти зе мљу и ми ће мо оста ти где 
мо сто ви не по ма жу.
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II

Без ика кве имо ви не
осим ове ми ро ви не

* * *
Не мој мно го
и не мој на мер но

* * *
Исти на ко ја се го во ри
кад ви ше не ма мо ма ште

* * *
Би бли ја пу на би о е нер ге ти ча ра 

* * *
По ли ти ка се ов де во ди по ли тич ким сред стви ма: Го во ре ћи о бо љем 

и ши ре ћи страх го рег…
* * *

То ли ко сам
да ни ког не ма
ни да ме уда ри
ша ком иза вра та
ако се слу чај но
за грц нем од сре ће

* * *
Кад пре су ши та ле нат
кад се сру ши
мо зак ме ље сме ће
око ру ше ви на

* * *
Мо ре се све ду бље гу би у ду би ну. Оста вља су ву зе мљу.
За мо рем по та ња ду бље уље шкољ ке наф та
Све је су вље док се пе сак не по мо ли

* * *
бу здо ван – пу сто лов
ко лоњ ска во да – köln
вин – не вин – крив ња
ху ма ни зам – чо век
ху мор – сок жи во та
хе ми ја – ал хе ми
арап ски ле ва ти, то пи ти па ли ти
че ре чи ти – ки да ти на че ре ке
че ти ри – че твр та ти ко ма да ти
шлај бок – шлајб – бух – но тес
по рез – по раз – крив си пла ти

* * *
Јед но је кад се на све те ру ше ви не по вра те осе ћај ни фа на ти ци – па све 

гра де из пе пе ла а дру го је кад на све те ру ше ви не до ђу са мо ар хе о ло зи
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* * *
Она ни је све сна
да про ла зи кроз исто риј ски
пеј саж
и да исто ри ја са ма
по се би пре ста је
би ти бит на
а по ста је би тан за нас
њен про лаз кроз њу

* * *
На мо је лич не ру ше ви не
ма ле при ват не мо ги ле

* * *
Сад ни ко на све ту не зна где сам – осим ко но ба ри це ко ја не зна ко 

сам – и пла ши се да не по бег нем да не пла тим.

* * *
Ка ко де ци да об ја сним
чим се ба ве ве ле си ле

* * *
1.7. 92. усе лио се код Бу ди ми ра, Ср. Ка ме ни ца Св Ми ле ти ћа 17. Да ле ко.

* * *
Ако чо век има са мо ПЕТ чу ла ко ји су осно ви ца свих стра сти – он да 

је бед но ју ри ша ње на још и ви ше. Свих тих пет чу ла мо гу се за до во љи ти 
обич ним сва ко днев ним жи во том: у се, на се и по да се.

Ја то не про по ве дам не го се чу дим лу дим ам би ци о зним ко ји још 
ни су схва ти ли да свет не мо гу по ма ћи сво јом ак ци јом. Ра де про тив се бе...

Ја знам да има не што – још оно не што – у чо ве ку , али то не ма сва ко. 
За то би они ко ји су „сва ко“ мо ра ли од у ста ти од глу пих на по ра да до ку че 
оно што за њих не по сто ји...
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Mi loš P. Zu bac

FROM DU SKO TRI FU NO VIC’S MA NU SCRIPT 

S u m  m a r y

This ar tic le de als with the so far un pu blis hed parts of the han dwrit ten le gacy of 
Du sko Tri fu no vic, one of the most di stin gu is hed po e tic fi gu res in the Ser bian and Bo-
snian li te ra tu re of the se cond half of the twen ti eth cen tury. His po e tics evol ved aro und 
three di a lec tic pha ses – wri ting of po e try in the strict sen se, wri ting of lyrics ap plied to 
mu sic and a com bi ned pro cess con ta i ning the ele ments of both pre vi o usly men ti o ned 
pha ses, from the last de ca de of the po et’s li fe. The sa ved ma nu scripts cor re spond to the 
third pe riod and ma inly ta ke the lyri cal-ap ho ri stic and frag men tary-pro se form. 

По кра јин ска вла да
По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не 
– на ци о нал не за јед ни це
po e zi ka@g mail.co m 
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VI II КОЛO АН ТО ЛО ГИЈ СКЕ ЕДИ ЦИ ЈЕ  
ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Нaрoднe припoвeт кe и прeдaња (књ. 10). При ре ди ла Сне жа на Са мар џи ја.  
Је ро теј Ра ча нин – Јо ван Ра јић – Ми ха и ло Мак си мо вић (књ. 17). При ре ди ли  

То ми слав Јо ва но вић, Дра га на Гр бић, Мир ја на Д. Сте фа но вић. Сте фан Ми тров 
Љу би ша – Мар ко Ми ља нов (књ. 33). При ре ди ла Ли ди ја То мић. Љу бо мир П.  

Не на до вић – Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња (књ. 34). При ре ди ла Рад ми ла Ги кић 
Пе тро вић. Ан то ни је Иса ко вић (књ. 74). При ре ди ла Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић. 

Вук Сте фа но вић Ка ра џић (књ. 24). При ре ди ла Ма ри ја Кле ут. Оскар Да ви чо  
(књ. 65). При ре ди ла Би ља на Ми чић. Бо ри слав Пе кић I‒II (књ. 82‒83). При ре дио 

Пе тар Пи ја но вић. Љу бо мир Си мо вић (књ. 93). При ре дио Бог дан А. По по вић.  
Но ви Сад: Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2017)

У VI II ко лу Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти пу бли-
ко ва не су књи ге ра зно род не по мно го че му: по књи жев но и сто риј ском кон тек сту 
(од дав ни на усме ног при по ве да ња до на ших са вре ме ни ка), по мно гим жан ро ви ма, 
по умет нич ким до ме ти ма, по ре цеп циј ском при хва та њу или не при хва та њу, по 
ин тер пре та тив ном раз у ме ва њу или не ра зу ме ва њу. Кад се на ђе у при ли ци да го во-
ри о пет књи га, онај ко ме је за па ла та част се ти се Ву ко вог: „Он да ми се тек ра дост 
окре не на но ву те го бу и му ку“. Ра дост је у то ме што се за о кру жу је сли ка о ве ков-
ном тра ја њу срп ске књи жев но сти и што – упр кос свим те шко ћа ма – књи ге Еди ци-
је ре дов но из ла зе. Ра дост је што чи та ње ових књи га оо гу ћа ва пре по зна ва ње дав но 
про чи та них де ла и от кри ва ње не по зна тих или за бо ра вље них. Те го ба и му ка ти чу 
се те шко ће пред ста вља ња. За слу жу је сва ка од ових књи га по се бан при каз, да се 
онај ко ји их пред ста вља „рас ко мо ти“ у по себ ном тек сту. Ка ко то ни је мо гу ће овом 
при го дом, не вољ но се мо ра ус кра ти ти пу на па жња тру ду њи хо вих при ре ђи ва ча и 
до сег ну тим ре зул та ти ма.

Књи га На род не при по вет ке и пре да ња, ко ју је при ре ди ла и за ко ју је на пи са-
ла пред го вор др Сне жа на Са мар џи ја, пред ста вља (тре ба то од мах на по чет ку ре ћи, 
без на ме ре да се пре те ру је у по хва ла ма) нај бо ље са вре ме но из да ње ових вр ста 
усме нок њи жев не тра ди ци је на ме ње но са вре ме ним чи та о ци ма за ин те ре со ва ним 
за књи жев ну ба шти ну, а исто вре ме но и струч ња ци ма – знал ци ма. У пред го во ру, 
ко ји је на сло вљен као При чам ти при чу (од ли ке усме не про зе), узор но су пред ста-
вље ни усме ни про зни об ли ци у свим сво јим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма. Реч 
је ов де о осо бе ној при ро ди усме ног ка зи ва ња, о уде лу пре но си ла ца при ча, по ре клу 
мо ти ва у ту ма че њи ма по је ди них шко ла (ми то ло шка, ми гра ци о на, ан тро по ло шка, 
ти по ло шко и струк ту ра ли стич ко из у ча ва ње) те о од но су уни вер зал ног, на ци о нал-
ног и ло кал ног у про зној усме ној тра ди ци ји. Пред ста вље но је, са же то а пре глед но, 
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из у ча ва ње усме не про зе нај зна чај ни јих стра них и на ших ау то ра. У јед ном по гла вљу 
(Чу де са, ла жи и исти ни та исти на) при ка зан је од нос фан та стич ног и ре ал ног у 
по је ди ним вр ста ма, а за тим су опи са не по себ но жан ров ске од ли ке (по гла вље Про
зне вр сте). У два за кључ на по гла вља (Из во ри шта, зна че ње и пу те ви при ча и Да 
ти при чам при чу), ука зу је се на мит ско по ре кло при ча и њи хо ве тран сфор ма ци је 
у вре ме ну и про сто ру, па за тим на ре цеп ци ју усме них при ча у пи са ној књи жев но-
сти. Пред го вор је вр ло са мо сво јан, пр вен стве но сто га што пред ста вља спој ши ро-
ког и по у зда ног зна ња и не па те тич не на кло но сти за умет нич ке до ме те усме не 
про зе. Те жак по сао из бо ра из ве ли ког бро ја збир ки оба вљен је са по у зда ним естет-
ским ме ри лом, а пред ста вља и ди ја хро ни ју за пи си ва ња усме но про зних вр ста. У 
При ре ђи вач ким на по ме на ма ау тор ка пи ше: „Сви Ву ко ви след бе ни ци и ка сни ји 
ан то ло ги ча ри су о ча ва ли су се ма кар са јед ном не до у ми цом: пред ста ви ти пу бли ци 
са мо естет ски нај у спе ли је ва ри јан те или оби ље мо ти ва из на ци о нал не ба шти не. 
И овај из бор је је дан вид ком про ми са, по ку шај да се по ми ре та два при сту па, ра ди 
ука зи ва ња на раз ли чи те жан ро ве, при по вед не про це се и ра зно вр сност гра ђе, штам-
па не то ком два ве ка у збир ка ма и пе ри о ди ци.“ Кад се има у ви ду ан то ло гиј ска 
кон цеп ци ја, ово опре де ље ње, де кла ри са но и спро ве де но, са свим је при ме ре но.

Ком пли ко ва ни про блем кла си фи ка ци је усме но про зних об ли ка, Сне жа на Са-
мар џи ја ре ши ла је на на чин ко ји за до во ља ва и струч но про у ча ва ње жан ро ва усме-
не про зе и чи та ње на род них при по ве да ка и пре да ња као умет но сти ре чи. Свој став 
да „Усме на про за ни је мо но ли тан си стем, већ се са сто ји од ви ше об ли ка и њи хо вих 
ди на мич них ве за“ ау тор ка из бо ра об ли ка при ка за ла је име но ва њем и ре до сле дом 
вр ста по сле де ћим це ли на ма: (1) Кад идеш ву ку на част, по ве ди пса уза се (ба сне 
и при че о жи во ти ња ма), (2) Ко је ка ква чу де са, што не мо же би ти (бај ке), (3) Као да 
се мо гло до го ди ти (но ве ле, ша љи ве при че и анег до те), (4) Ка да је бог хо дао по све-
ту (ле ген дар не при че), (5) О по стан ку и ви ла је ту, о ју на ци ма и ства ри ма ко јих 
не ма (пре да ња), (6) При по вет ке „на ме ђи“ (про жи ма ње жан ро ва, па ро ди је и па ра-
бо ле). Из бор тек сто ва о усме ној про зи об у хва та са бра не из ви ше из во ра ми сли 
Ву ка Ка ра џи ћа, текст На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић о од ли ка ма про зних об ли ка 
на ше усме не књи жев но сти, ко ји је сво је вр сна син те за, па за тим текст Не ма ње Ра-
ду ло ви ћа у ко ме се про блем схва та ња на род не при по вет ке по сма тра у кон тек сту 
Ву ко вог од но са пре ма при ча њу Гру је Ме хан џи ћа. По себ ну вред ност ове књи ге 
чи не две би бли о гра фи је (Збир ке и из во ри, Се лек тив на би бли о гра фи ја) јер је ме ђу 
не пре глед ним мно штвом при ло га тре ба ло иза бра ти нај бо ље. 

Књи гу Је ро теј Ра ча нин – Јо ван Ра јић – Ми ха и ло Мак си мо вић при ре ди ли су 
То ми слав Јо ва но вић (текст пу то пи са Је ро те ја Ра ча ни на, што је про пу ште но да се 
на ве де у књи зи), Дра га на Гр бић (Јо ван Ра јић), Мир ја на Д. Сте фа но вић (Је ро теј 
Ра ча нин и Ми ха и ло Мак си мо вић). При каз ове књи ге згод но је за по че ти ре чи ма 
Мла де на Ле сков ца, ко ји је сво јом Ан то ло ги јом ста ри је срп ске по е зи је (1953, 1964) 
пи о нир ски от крио пред бран ков ску епо ху, ко ја је до по ја ве ње го ве књи ге: „... би ла, 
mo re ser bi co, без ма ло у пот пу но сти збри са на до те опа ке ме ре да смо се чи та во га 
то га у по е зи ји за ни мљи во га сто ле ћа од ре кли јед ним ма хом, ве ли ко ду шно, као да 
нам се зби ља пре си па.“ Ре че но се од но си и на про зу. Иа ко се од та да у из у ча ва њу 
књи жев но сти XVI II ве ка мно го шта про ме ни ло на бо ље, став Мир ја не Сте фа но вић 
(из пред го во ра де лу Ми ха и ла Мак си мо ви ћа) да „ у на у ци још увек ни је уо че на 
ва жност ње го ва, зна чај ко ји за срп ску кул ту ру то га до ба, али и по то њих, има ово 
пре суд но до ба на раз ме ђи ста ре и но ве ци ви ли за ци је у ма тер њој кул ту ри“. При-
су ство ове књи ге са де ли ма три пи сца из XVI II ве ка и тек сто ви ма о њи ма до ка зу је 
на ме ру Уре ђи вач ког од бо ра Еди ци је да при ка же срп ску књи жев ност у свој ње ној 
ра зно ли ко сти, од но сно да ус по ста ви за не ма ре ни кон ти ну и тет. По се бан зна чај ове 
књи ге – за раз ли ку од не ких дру гих у ко ји ма су пред ста вље на де ла но ви је књи-
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жев но сти – на ла зи се у чи ње ни ци да су тек сто ви у њој (уз ма ли број из у зе та ка 
(Пу то ва ње ка гра ду Је ру са ли му Је ро те ја Ра ча ни на, Бој зма ја с ор ло ви Јо ва на Ра-
ји ћа, Ма ли бу квар за ве ли ку де цу Ми ха и ла Мак си мо ви ћа) пр ви пут пу бли ко ва ни 
у на ше вре ме и пр ви пут на на чин ко ји чи ни те тек сто ве при сту пач ним и са вре ме-
ном чи та о цу, тран скри бо ва но пре ма са вре ме ној азбу ци и са реч ни ци ма. Пред ност 
књи ге је и у мо гућ но сти да се на јед ном ме сту уо че ра зно ли ки жан ро ви ко ји су 
за че ти и не го ва ни у XVI II ве ку: за пи си у ру ко пи сним књи га ма, пу то пи си, пи сма, 
пе сме лир ске и еп ске, са ти ра. У сва три пред го во ра у овој књи зи да ти су по да ци о 
дру штве ном и књи жев но и сто риј ском кон тек сту, као и би о гра фи је пи са ца. Ин тер-
пре та ци ја пу то пи са Је ро те ја Ра ча ни на (М. Сте фа но вић), на осно ву па жљи ве ана-
ли зе, ука зу је на ино ва тив на по е тич ка од сту па ња од пре спек тив не нор ме жан ра. 
Ми ха и ло Мак си мо вић у пред го во ру Мир ја не Сте фа но вић пред ста вљен је као ау тор 
кри тич ког про све ти тељ ства до си те јев ског ти па, нај пре као ау тор са ти рич них при-
чи ца у ко ји ма се ука зу је на „ма не дру штва, па и срп ског“. О Јо ва ну Ра ји ћу, по зна том, 
пре све га, по Исто ри ји ра зних сло вен ских на ро дов, Дра га на Гр бић пи ше у пред го-
во ру има ју ћи у ви ду це ло куп но ње го во де ло, тра га ју ћи за „кључ ним ко ре ла ци ја ма 
уну тар ње го вог тр о ди мен зи о нал ног опу са – књи жев ног, исто ри о граф ског и те о-
ло шког“, а из бо ром тек сто ва из књи жев ног опу са и При ре ђи вач ким на по ме на ма 
пред ста вља ли те рар ни аспект овог пи сца. По зна ва ње де ла ових пи са ца XVI II упот-
пу ња ва ју из бо ри из сту ди ја Дин ка Да ви до ва и Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа (о Ра ча ну), 
Јо ва на Де ре ти ћа и Ми те Ко сти ћа (о Ра ји ћу), Ди ми три ја Ву че но ва и Го ра на Мак-
си мо ви ћа (о Мак си мо ви ћу) 

У јед ној књи зи об ја вље на су де ла два ау то ра чи ји је за ви чај Цр на Го ра: Сте фан 
Ми тров Љу би ша – Мар ко Ми ља нов. Без об зи ра на раз ли ке у жи вот ним и књи жев-
ним суд би на ма – има ју они и мно га то га за јед нич ког, те је књи жев но и сто риј ски 
при ме ре но об ја вљи ва ње њи хо вих де ла у ис тој књи зи. Сте фан Ми тров Љу би ша и 
Мар ко Ми ља нов след бе ни ци су Ву ко ви по ин спи ра ци ји ко ју на ла зе у фол кло ру, 
по бри зи за на род ни жи вот и оби ча је, по спо зна ва њу књи жев но сти као из ра за на-
ци о нал ног (срп ског) би ћа, те по етич ком по и ма њу ду жно сти књи жев ни ка. Глав ни 
део пред го во ра Ли ди је То мић (ко ја је при ре ди ла ову књи гу) О књи жев ном дје лу 
Сте фа на Ми тро ва Љу би ше по све ћен је ин тер пре та ци ја ма де ла Шће пан Ма ли, 
Про да ја па три ја ре Бр ки ћа, Ка њош Ма це до но вић, Гор де или ка ко Цр но го р ка љу би, 
При ча ња Ву ка Дој че ви ћа. У тим те мат ско-мо тив ским ана ли за ма по себ но се раз ма тра 
по зи ци ја на ра то ра, вре мен ска и про стор на пер спек ти ва, од нос пре ма усме ном при по-
ве да њу. И све се са жи ма у за кљу чак: „Књи жев на и ет но граф ска сли ка тра ди ци је, 
об ре да и оби ча ја, об је ди ње на је ре а ли стич ним и ро ман тич ним на чи ном при по ви-
је да ња. Ре а ли стич ним кроз исто риј ску до ку мен тар ност, а ро ман тич ним кроз из бор 
на род них и на ци о нал них те ма...“ У при ка зу де ла Мар ка Ми ља но ва (Мар ко Ми ља нов 
По по вић – исто ри ја и по е зи ја књи жев ног свје до че ња) ау тор ка се ба ви по нај ви ше 
етич ком пер спек ти вом и на чи ном при по ве да ња, нај бит ни јим аспек ти ма по е ти ке 
Мар ка Ми ља но ва. Ис пи ти ва њем ау то по е тич ких ис ка за пи сца по ка з у је да су усме-
ре ни ка очу ва њу па три ја р хал не и ју нач ке тра ди ци је, и у скла ду са тим је ве ра у 
исти ни то све до че ње, ко ја на рав ни има нент не по е ти ке ре зул ти ра све де ним ре а ли-
стич ким из ра зом. Иза бра на је сту ди ја При по ви је да ње и дра ма ег зи стен ци је Но ва 
Ву ко ви ћа о де лу Сте фа на Ми тро ва Љу би ше као ре пре зен та ти ван из вор из ли те-
ра ту ре, а исту уло гу има и текст Бран ка По по ви ћа Ле по та че сти то сти и ви те штва 
о Мар ку Ми ља но ву.

Де ла Љу бо ми ра Не на до ви ћа и Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње не убра ја ју се 
у са ме вр хо ве срп ске књи жев но сти, али чи не њен не за не мар љив део и у књи жев но-
и сто риј ској пер спек ти ви и у про це ни естет ске вред но сти. До бру од лу ку Уре ђи вач-
ког од бо ра Еди ци је да се де ла Љ. Не на до ви ћа и М. Сто ја ди но вић пу бли ку ју у јед ној 
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књи зи ‒ Љу бо мир П. Не на до вић ‒ Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња – пот пу но је 
оправ дао из бор и на чин при ре ђи ва ња Рад ми ле Ги кић Пе тро вић. Иа ко је сва ки од 
ау то ра пред ста вљен у по себ ној це ли ни, у пред го во ри ма до так ну то је и пи та ње ме-
ђу соб них од но са ових ау то ра, би о граф ских (су сре ти, се ћа ња), епи сто лар них (раз-
ме на пе са ма) и ли те рар них (срод но сти мо ти ва). Пред го вор о Љу бо ми ру Не на до-
ви ћу на сло вљен је ци та том из пи сма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша Хajде до ма, до ста 
с’ пу то вао, а упу ћу је на нај вред ни ји део Не на до ви ће вог ства ра ла штва – пу то пи се. 
У пред го во ру нај ве ћа па жња по све ће на је пу то пи сној про зи Љу бо ми ра Не на до ви ћа, 
а у из бо ру овај жа нр за у зи ма нај ви ше про сто ра, с пра вом, јер је то нај бо ље што је 
по те кло из пе ра овог књи жев ни ка. Има ју ћи нај пре на уму са вре ме ни књи жев ни 
сен зи би ли тет, по ко ме пу то пи си пред ста вља ју нај бо ље од оног што је на пи сао 
Љу бо мир Не на до вић, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић пре до чи ла је и дру ге књи жев не 
вр сте ко ји ма се ба вио (по е зи ја, при по вет ке и пре во ди) у пред го во ру и у из бо ру тек-
сто ва. До бро је ре ше ње и пу бли ко ва ње Не на до ви ће вог пи сма про фе со ру Све ти-
сла ву Ву ло ви ћу, у ко ме адре сант по ка зу је до бро по зна ва ње ли те ра ту ре и го спод ски 
од ме рен суд о два ве ли ка пе сни ка, Ма жу ра ни ћу и Ње го шу, и до пу ња ва сво ја се-
ћа ња на цр но гор ског вла ди ку. Прет ход на ли те ра ту ра за сту пље на је син те тич ком 
сту ди јом Ђу ра Га ве ле Љу бо мир Не на до вић (1826–1895). 

Пред го вор о књи жев ном ства ра ла штву Ми ли це Сто ја ди но вић на сло вљен је 
сти хом из пе сме по све ће не Љу бо ми ру Не на до ви ћу Тво је чув ство и мо је јест јед но 
и у ње му је пре до чен књи жев ни опус пе сни ки ње. Уз кри тич ку оце ну пе са ма, пред-
ност је, с пра вом, да та днев ни ку У Фру шкој го ри 1854, чи ја је сло же на струк ту ра 
зна лач ки ин тер пре ти ра на. Из бор пу бли ко ва них тек сто ва об у хва та нај пре књи гу 
У Фру шкој го ри 1854, за тим пет пе са ма (ко је ода ју ли те рар ни та ле нат) те не ка пи-
сма, она у ко ји ма ис ка зу је свој од нос пре ма жи во ту и књи жев но сти, ко ја су „не ка 
вр ста мо је би о гра фи је“ (ка ко Ми ли ца Сто ја ди но вић са ма ка же). Иза бра на два раз-
ли чи та тек ста о пе сни ки њи – Ђор ђа Рај ко ви ћа сен ти мен тал но ин то ни ра на „жи во-
то пи сно-књи жев на ка рак те ри сти ка“ и Јо ва на Скер ли ћа кри тич ки при каз по е зи је 
(ко ја је сва „ро до љу би ва, оп шта, по уч на и при год на“), са ви ше раз у ме ва ња за днев ник 
У Фру шкој го ри – до бро илу стру ју про ме не у ре цеп ци ји де ла Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње. 

Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић при ре ди ла је књи гу Ан то ни је Иса ко вић, на пи-
са ла уз о ран пред го вор и акри бич но ура ђен на уч ни апа рат. У пред го во ру, ко ји је 
на сло вљен Ис ку ство ра та, рат са ис ку ством: Про за Ан то ни ја Иса ко ви ћа, на ла-
зи се до бро уоб ли че но син те тич ко ви ђе ње: „Иса ко вић је при по ве дач ко ји је осве тлио 
и те ле сност и опа сност, и пат њу и жуд њу, и по хле пу и глад, у ни зу при ча ко је су, 
кад се за ко ра чи из ван крх ке фа бу ле, за пра во пе снич ка сно ви ђе ња о етич кој озна-
че но сти ег зи стен ци је“. Пред го вор за по чи ње оспо ра ва њем па ра док са по ко ме Иса-
ко вић „уса вр ша ва и оса вре ме њу је тра ди ци ју“ и кон ста ту је се да се „отва ра пут 
де кон струк ци о ни стич ком чи та њу“. И на чи ном ин тер пре та ци је Иса ко ви ће вих при-
по ве да ка Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић за др жа ва не ке по став ке ода бра ног при сту-
па, али се у ње ној ин тер пре та ци ји опо зит ни па ро ви ус по ста вља ју нес хе ма тич но и 
ли те рар но (ви де ти ду хо вит на слов пред го во ра, ци ти ра ни од ло мак, али и мно га 
дру га ме ста). Теориjска до след ност очи ту је се и ста вља њем Исаковићевиh при по-
ве да ка у кон текст ре а ли за ци је жан ра крат ке про зе / при че. Као нај ва жни ји књи-
жев но и сто риј ски до при нос Ан то ни ја Иса ко ви ћа Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић 
сма тра на ра тив ни по сту пак, ко ји се од ли ку је „ми ни ма ли змом фор ме и ми ни ма-
ли змом ре то ри ке“ („елип тич ни из раз, оскуд ни опи си, је згро ви ти сим бо ли“), па 
за тим „на пор да се те ма ти зу је ис ку ше ње, иде о ло шко, ко ли ко и етич ко“. Оп шти 
су до ви, да ти зна лач ки и ело квент но, по твр ђе ни су од лич ним ана ли за ма не ко ли ких 
Иса ко ви ће вих при ча (По тре ћи пут, Цр ве ни шал, Же на де те, ко са и од ред, Цр ве на 
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ма ра ма сва од сви ле, Ка ши ка). Са гла сно сво јим (убе дљи вим) по гле ди ма на де ло 
Ан то ни ја Иса ко ви ћа Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић са чи ни ла је из бор тек сто ва овог 
пи сца из ње го вих збир ки при по ве да ка, са два од лом ка из ро ма на Трен I. Кор пус 
кри тич ких на пи са о де лу Ан то ни ја Иса ко ви ћа ау тор ка оце њу је као не ве лик али 
не у пи тан, те из ме ђу по зна тих књи же ви ка и кри ти ча ра из два ја од лом ке из тек сто-
ва Ми ро сла ва Еге ри ћа, Дра га на М. Је ре ми ћа и Ви до са ва Сте ва но ви ћа. Ова књи га 
до но си са вре ме но, ино ва тив но чи та ње јед ног од нај по зна ти јих срп ских про зних 
пи са ца дру ге по ло ви не 20. ве ка.

Др Ма ри ја Кле ут
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду (у пен зи ји)

kle ut maj@g mail.com 

* * *

Те че, ево, и да ље ро ман-ре ка на ше Еди ци је, у ко јој се сме њу ју, укр шта ју и 
уза јам но огле да ју раз до бља, жан ро ви, те ме и по е ти ке де се то ве ков ног то ка срп ске 
књи жев но сти. Са осам де сет две књи ге као да се већ це ло ви ти је ука зу ју и не ке ма-
тич не стру је тог то ка, ме ђу ко ји ма и је дан епо хал ни, идеј ни и стил ски ком плекс 
ко ји бих не фор мал но име но вао као Вук Ка ра џић и кул ту ра усме но сти. Под се ћам, 
тим по во дом, на пет на сло ва и три при ре ђи ва ча са те ис тра жи вач ке и из да вач ке 
тра ке у се дам пр вих ко ла: Јед но став ни об ли ци на род не књи жев но сти Ма ри је Кле ут, 
Лир ске на род не пе сме Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, Срп ски рјеч ник или азбуч
ни ро ман Ву ка Ст. Ка ра џи ћа Ми ра Вук са но ви ћа и Лир скоеп ске на род не пе сме 
Ма ри је Кле ут. Сад се тај кор пус упот пу њу је – да не ка жем за тва ра – три ма књи-
га ма на шег нај но ви јег, осмог ко ла, из ко га би смо у на шу ру бри ку, сло бод ни је схва-
ће ну, увр сти ли и књи гу Ли ди је То мић Сте фан Ми тров Љу би ша, Мар ко Ми ља нов 
и, пре ње, две књи ге са про блем ским сре ди штем у са мом ср цу ду хов ног на сле ђа 
о ко ме је реч: На род не при по вет ке и пре да ња Сне жа не Са мар џи је и Вук Сте фа
но вић Ка ра џић Ма ри је Кле ут.

Упра во о по ме ну тој књи зи Ма ри је Кле ут тре ба да, у скла ду са да на шњом 
по де лом уло га, ка жем ко ју реч – без ма ло ама тер ски, да ка ко, јер не рас по ла жем 
на уч но и стра жи вач ким са зна њи ма и ис ку стви ма ко ја би ме ква ли фи ко ва ла као 
рав но прав ног са го во р ни ка за ову те му, из у зет но ком плек сну и ра зно стра ну. Оно 
што смем и, мо жда, умем тек је искрен на го вор на чи та ње и ко ри шће ње ове књи ге 
– Ву ко ве и о Ву ку – у ко јој је Ма ри ја Кле ут с ве ли ким по зна ва њем и уме ћем пред-
ста ви ла, про ту ма чи ла и вред но ва ла Књи жев не по сло ве Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра
џи ћа, ка ко је већ на сло вљен њен пред го вор, у ко ме је с ја ким раз ло гом, на са мом 
по чет ку, ука за но на те шко ће стрикт ног од ре ђе ња де ла и де ло ва ња ве ли ког ре фор-
ма то ра, јер сва ки та кав на ум ну жно би ва „у не ку ру ку јед нак по ку ша ју да се оме ђи 
по јам кул ту ре“. Са мир ном све шћу о сна зи и сла бо сти оба екс трем на ста ва, од 
ко јих се јед ним го то во по ри че Ву ку ста тус књи жев ни ка, а дру гим об зна њу је да 
је сте књи жев ност све што је он на пи сао, Ма ри ја Кле ут и пред го во ром и из бо ром 
из два ја за сво ју књи гу три не сум њи во књи жев на по сла Ву ко ва, тј. „три те мат ске 
обла сти: тек сто ве о на род ној књи жев но сти, књи жев не кри ти ке и би о гра фи је (жи-
ти ја)“. У пр вој обла сти, где су на ла зи из увод не сту ди је пот кре пље ни ску пи ном 
од два на ест Ву ко вих шти ва, ма хом пред го во ра ње го вим збир ка ма на род них пе са ма 
и при по ве да ка, чи та о ца оче ку је ис црп на и ми ну ци о зна ана ли за Ву ко вог по и ма ња 
зна ча ја, вред но сти, па и по е ти ке на ше на род не књи жев но сти, те и ње го ве жан ров ске 
кла си фи ка ци је лир ских и еп ских пе са ма (и оних на њи хо вој „ме ђи“), при по ве да ка 



640

и по сло ви ца, с па жљи вим раз лу чи ва њем оног што је у Ву ко вим по де ла ма по то ња 
књи жев но на уч на ми сао при хва ти ла од оног што је на пу сти ла (ка кав је слу чај с 
ње го вим раз ли ко ва њем два де се так вр ста жен ских пе са ма), као и уз ука зи ва ње на 
оне об ли ке ко је је Вук у функ ци ји мно го број них и ра зно вр сних до да та ка уз по је ди-
не ре чи унео у Срп ски рјеч ник, ту сво је вр сну, ли те рар ну ен ци кло пе ди ју на род ног 
жи во та. Дру гу про блем ску област, на сло вље ну као Књи жев на кри ти ка, ра све-
тља ва у овој књи зи, уз ве нац од се дам Ву ко вих за пи са, ма хом по ле мич ких уту ка, 
у пред го во ру ис тан ча но пре до че на сли ка по че та ка на ше књи жев не кри ти ке, кад 
Вук, уз упа дљив не хај за при мар но књи жев на пи та ња, до ми ни ра у је зич ким спо ро-
ви ма с Ви да ко ви ћем, Му шиц ким и Ха џи ћем, да би у доц ни јој соп стве ној прак си 
уне ко ли ко од сту пио од ри гид ног је зич ког пу ри зма и, у пре во ду Но вог за ве та, по 
ре чи ма Ме ше Се ли мо ви ћа, „па мет но и ши ро ко гру до ре фор ми сао сво ју ре фор му“. 
За ла зе ћи, пак, у тре ћу те мат ску област сво је сту ди је и сво га из бо ра, у Би о гра фи је, 
Ма ри ја Кле ут од мах из ри чи то ка зу је: „Спи са тељ ски та ле нат Ву ка Ка ра џи ћа нај-
пот пу ни је је ис по љен у би о гра фи ја ма и хро ни ка ма, у оном де лу ње го вих по сло ва 
ко ји при па да и исто ри о гра фи ји и књи жев но сти, и ко ји је био са мо ње гов.“ Ова је 
тврд ња ове ре на из бо ром пет гла со ви тих шти ва Ву ко ве уста нич ке про зе – у пр вот-
ном зна ку ус плам те ле еп ске ви зи је и оном доц ни јем то ну „пр га вог ре а ли зма“ (Р. 
Са мар џић) – али, ре као бих, и осо бе ном ли те рар но шћу у кри тич ко-ин тер пре та тив-
ној ви зи ји Ма ри је Кле ут, по сло вич но од ме ре не у свом ис тра жи вач ком дис кур су, 
ко ја као да сад „жи вост ли ко ва“ у Ву ко вим би о гра фи ја ма и „јар ко осве тља ва ње“ 
кључ них тре ну та ка у њи хо вом жи во ту ре флек ту је и жи во шћу соп стве ног ка зи ва-
ња о на чи ну њи хо ве ка рак те ри за ци је и опи су „при ли ка у ко ји ма су жи ве ли: хај дук, 
фрај кор, бар јак тар, бим ба ша, бу љу ба ша, вој во да, го спо дар, кал фа, тр го вац, пи сар, 
тол мач, се кре тар, ађу тант, су ди ја, пре зи дент ма ги стра та, со вјет ник, учи тељ, про-
фе сор, ти по граф, ар хи ман дрит, ми тро по лит, кнез, вожд, књаз“. Ре ци мо, на са мом 
кра ју овла шног пор тре та ове зна лач ки и по све ће нич ки са зда не књи ге, да су у њој, 
тра гом ре цеп ци је Ву ко вог де ла, па жљи во ослу шну та кри тич ка чи та ња зна чај них 
лин гви ста, фол кло ри ста, књи жев них исто ри ча ра и књи жев них ства ра ла ца, од ко-
јих су на за кључ ним стра ни ца ма књи ге при ви ле го ва ни по себ ним при ло зи ма Иво 
Ан дрић, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Пре драг Па ла ве стра и Јо ван Де лић.

Пре ла зе ћи у овом уред нич ком ра пор ту на књи ге о два де се том ве ку, од мах се 
пи там ка ко по ве за ти Ву ка и Да ви ча, ко ји је пр ва те ма дру гог по лу кру га на шег 
осмог ко ла. На пр ви по глед, или на пр ви чуј, ка ко би ре као Да ви чо, раз да љи на је 
не до ми сли ва. По сто је, ипак, две зна чај не ли ни је до ди ра: Да ви чо је, по сле Ла зе 
Ко сти ћа и Ста ни сла ва Ви на ве ра, нај ве ћи маг срп ског је зи ка. По том, Да ви чо је, тај 
нај ек стрем ни ји и нај ра то бор ни ји ан ти тра ди ци о на ли ста ми ну лог ве ка, од сво је 
же сто ке не га ци је „мр твог ста ро ста вља“ по ште део без ма ло са мо Ву ка, на ла зе ћи, 
по ре чи ма Пе тра Пи ја но ви ћа, да онај ток ко ји Вук уво ди у тра ди ци ју „пред ста вља 
жи ви глас и је зик на ро да, по клич бун та и сло бо дар ства“. На рав но, у ди ја ло гу ко ји 
при ре ђи ва чи ца Би ља на Ми чић во ди са не ко ли ко вр сних кри тич ких са бе сед ни ка, 
ис кр са ва ју осве до че ња о ни зу про тив реч но сти Да ви чо ве оп ште и књи жев не иде-
о ло ги је, екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке. По ме ни мо ма кар три. Пр ва се ти че 
чи ње ни це да жуч ни про тив ник са вр ше не фор ме, ко ју др жи за пу ку ове шта лост 
из ра за, уме кат кад, упра во на фо ну пе снич ке тра ди ци је, да у нај вред ни јим сво јим 
пе сма ма ите ка ко ефект но ко ри сти кон вен ци је ри ме, стро фе и со не та. Дру го по е тич-
ко про тив реч је на ла зи мо у не скла ду че сто по на вља ног Да ви чо вог ста ва да је пое-
зи ја не ви ност ре чи с ње го вом по то њом прак сом да „ка ле ми ау то мат ском ру ко пи су 
не при ме ре не иде о ло шке са др жа је“ (П. Пи ја но вић). Тре ћи би се при го вор пр вен-
стве но од но сио на Да ви чо во вред но ва ње мо дер не про зе, ко јој на вод но са мо аван-
гар да до но си „умет нич ка от кро ве ња“, при че му овај књи жев ни иде о лог за бо ра вља 
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да је она из да нак ње му мр ске гра ђан ске кул ту ре, док су „со ци ја ли стич ки ре а ли зам“ 
и „но ви ре а ли зам“, ко ји су по ње го вом ми шље њу „бра на све му но вом и жи вом у 
на шој књи жев но сти“, за пра во про дукт дру штва за ко је се он стра стве но и до след-
но бо рио! По јед ном од за кључ них уви да Би ља не Ми чић, ве ли ки пи сац с по себ ном 
из ра зи то шћу пла ћа обол смут ном вре ме ну у по след њим сво јим ро ма ни ма: „Би ло 
да је реч о иде о ло шком фа на ти зму, пар тиј ском кон фор ми зму или по ку ша ју од бра не 
све та ко ји се пред очи ма вер ни ка не у мит но уру ша вао, Да ви чо је до зво лио да мут-
но до ба у ко јем је жи вео од не се свој да нак – у овим ро ма ни ма он је ви ше пар тиј ски 
иде о лог, мно го ма ње пи сац.“ Сре ћом – ка ко по ка зу је и овај из бор из два де се так 
Да ви чо вих пе снич ких књи га, од лом ци из ро ма на Пе сма, фраг мен ти из два ју ње го вих 
есе ја, као и иза бра ни кри тич ко-ин тер пре та тив ни тек сто ви Ра до ми ра Кон стан ти-
но ви ћа, Алек сан дра Пе тро ва и већ по ме ну тог Пе тра Пи ја но ви ћа – сре ћом, тзв. 
иде о ло шки на но си ни су спре чи ли овог ства ра о ца из у зет не енер ги је и вер бал не 
ин вен ци је да „пи шу ћи сво ју исти ну“, ка ко твр ди Би ља на Ми чић, ис пи ше и „не за-
о би ла зне стра ни це срп ске књи жев но сти“. А ду хо ви ту ко ли ко и тач ну опа ску Ми-
ли во ја Не ни на, ре цен зен та ове књи ге, по ко јој је Да ви чо „сме тао соп стве ном де лу“, 
мо же мо упо ре ди ти с тврд њом Јо ва на Хри сти ћа да је Ели Фин ци ве ћи од сво га 
де ла. С буд ном све шћу, да ка ко, о ве ли кој ра зли ци у ства ра лач кој ви си ни из ме ђу 
Да ви ча и Фин ци ја.

У на шем осмом ко лу у нај бли жем су сед ству Да ви чо вом на шао се Бо ри слав 
Пе кић, ње гов ап со лут ни ан ти под. Фа на тич ној ве ри оног пр вог у но во дру штво и 
но вог чо ве ка су прот ста вљен је иро нич но-скеп ти чан по глед на свет овог дру гог. 
Збли жу је их, ипак, ис ку ство не сло бо де и ро би је, јед ног у ста рој, дру гог у но вој 
Ју го сла ви ји, као и из ра зи та ства ра лач ка про дук тив ност. У пр вој од две ју књи га 
стан дард ног оби ма, при ре ђи вач Пе тар Пи ја но вић пред ста вља из у зет но плод ног и 
ра зно стра ног пи сца – ко га је не дав но пре ми ну ли Ми ро слав Еге рић на звао „чо ве-
ком-гра ђе ви ном“, а сам Пи ја но вић ње го во Злат но ру но „ро ма ном-би бли о те ком“ 
– сво јим но вим пред го во ром (Мо дер ни кла сик Бо ри слав Пе кић) те Хо до ча шћем 
Ар се ни ја Ње го ва на, Ус пе њем и су но вра том Ика ра Гу бел ки ја на и Но вим Је ру са ли
мом. У прег нант но са зда ном пред го во ру, на све га се дам на ест стра ни ца, Пи ја но вић 
тре ти ра Пе ки ћев опус као је дин стве ну књи жев ну струк ту ру – по ве зу ју ћи у идеј ну 
и те мат ско-по е тич ку це ли ну ро ма не, при по вет ке, дра ме, есе је и ау то би о граф ске 
тек сто ве овог пи сца и ин те лек ту ал ца нео бич не суд би не, чу де сне тво рач ке енер ги је 
и ни кад не по су ста ле ду хов не ра до зна ло сти. Пи ја но вић нај пре ука зу је на зна чај не 
про ме не у срп ској књи жев но сти ше зде се тих и се дам де сет их го ди на, кад по ја ва Пе-
ки ћа, Ки ша и по том Па ви ћа „ме ња до та да шњу по е тич ку прак су“, да би за тим пре-
ци зно пре до чио „раз ли ста ва ње“ Пе ки ће вог на ра тив ног си сте ма, ко ји ка рак те ри ше 
„по сту пак оне о би ча ва ња и кар не ва ли за ци је, по е ти ка пер си фла же и па ра док са, 
фар са и гро те ска“. По Пи ја но ви ће вом на ла зу, цен тар тог раз у ђе ног си сте ма је Злат но 
ру но, „де ло мо ну мен тал не кон струк ци је из чи јег су те мат ског гра ди ва про ис те кли 
и још не ки ро ма ни и дра ме овог ау то ра“. У дру гом де лу чи та мо Злат но ру но („дра-
ма тич ну фан та зма го ри ју“), На лу дом бе лом ка ме ну („ко ме ди ју у три вра ча ња“), 
од лом ке из ау то би о гра фи је Го ди не ко је су по је ли ска кав ци, Књи жев не и дру ге есе је, 
те пре ра ђи ва че ве ре гу лар но са чи ње не при ло ге – Хро но ло ги ју, Се лек тив ну би бли о
гра фи ју и При ре ђи вач ке на по ме не. У сег мен ту О Пе ки ћу, при ре ђи вач Пи ја но вић 
је ука зао по ве ре ње осве до че ним по зна ва о ци ма опу са о ко ме је реч, Ни ко ли Ми ло-
ше ви ћу и Мар ти Фрајнд. Од по себ ног је зна ча ја и не спор ног от кри ва лач ког до ма-
ша ја Ми ло ше ви ће ва сту ди ја, на ста ла по сле по ја ве пе те књи ге Злат ног ру на, да кле 
у ча су ка да је Пе ки ће ва ства ра лач ка пу сто ло ви на без ма ло за о кру же на. Кључ ни 
тра га лач ки смер Ми ло ше ви ће ве ин тер пре та ци је упу ћу је на Пе ки ћев по сто ја ни и 
кон зе квент ни „по ход на мит ску свест“, ка ко хри шћан ску та ко и про све ти тељ ску, 
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те на мит о по се до ва њу, мит ре да и мит на си ља. Ме ђу тим, и сре ћом, Пе ки ће ва 
дис ква ли фи ка ци ја мит ске све сти ни кад не ре зул ти ра ства ра њем не ка квог „про-
тив ми та“. Од кон струк ци је и тен ден ци је Пе ки ћа чу ва ве ли ки „ра спон клат на“ у 
ње го вом та лен ту, ко ји укљу чу је по ред не у мо љи ве скеп тич но сти и ква ли тет ау тен-
тич ног ли ри зма, ху мо ра и ур не бе сне ко ми ке.

Са ра спо ном Пе ки ће вог ства ра лач ког клат на упо ре ди ва је жан ров ска, те мат-
ска и по е тич ка ши ри на и си ли на де ла и ан га жма на Љу бо ми ра Си мо ви ћа, пр вог 
ме ђу жи вим ау то ри ма ко је об ја вљу је мо у на шој еди ци ји, пе сни ка, драм ског пи сца, 
есе ји сте, књи жев ног и ли ков ног кри ти ча ра, пи сца днев ни ка, раз го во ра, чла на ка, 
пу то пи са и ко мен та ра оно га што нам се до га ђа ло на раз ме ђу ми ну лог и овог ве ка. 
При ре ђи вач Бог дан А. По по вић овај пут и пред го во ром и из бо ром с раз ло гом да је 
пред ност Си мо ви ће вом пе сни штву, укљу чу ју ћи ипак у књи гу и два есе ја с књи-
жев но и сто риј ском те ма ти ком и је дан, кра ћи, с ли ков ном, као и дра му Пу ту ју ће 
по зо ри ште Шо па ло вић, ко ја је пре во ђе на и игра на на пла не тар ној раз да љи ни од 
Ка на де и Ко лум би је на за па ду до Ко ре је и Ја па на на ис то ку. Ме ђу мно гим вр ли-
на ма По по ви ће ве увод не сту ди је ва ља по себ но на гла си ти ње ну ана ли тич ност и, 
што да нас ни је чест слу чај, одре ши тост вред но сних оце на – ко је би се по не кад 
мо гле учи ни ти и нео д ме ре но ви со ким да нас на јед ној од за вр шних стра ни ца књи-
ге не оче ку је и сли чан суд Ми о дра га Па вло ви ћа, по ко ме је Си мо вић „пе сник из-
ван ред них пе са ма, у из ве сном сми слу пред о дре ђен да бу де ан то ло гиј ски пе сник“. 
Та кву, ан то ло гиј ску ви си ну при ре ђи вач че сто и убе дљи во по твр ђу је пред го во ром 
и из бо ром на ве ли ком те мат ско-мо тив ском и по е тич ком ра сто ја њу од Сло вен ских 
еле ги ја (1958) до Пла не те Ду нав (2012) – ка ко у же сти ни и из ри чи то сти Си мо ви-
ће вих пе са ма с на ци о нал но-исто риј ским пре о ку па ци ја ма та ко и у оним, не рет ко 
од њих не раз лу чи вим, уни вер зал ним уви ди ма о све ту и чо ве ку увек и сву где, 
ка ко у из у зет ној све жи ни жи ве, раз го вор не ре чи та ко и у оним ком плек сним, па ра-
док сал ним и ви ше знач ним сли ка ма и обр ти ма ко ји су че ља ва ју „опо зит на на че ла 
и прин ци пе, до бро и зло, све тло и та му, зе маљ ско и не бе ско, три ви јал но и ме та-
фи зич ко“, или, си мо ви ћев ски ре че но, до њи и гор њи град. Овом чи та о цу, ко ји је до 
са да у Си мо ви ћу пре вас ход но ви део шам пи о на ко му ни ка тив но сти, По по вић је 
отво рио очи за то ли ке „мно го знач не Си мо ви ће ве сим бо ле“, „дво стру ке ви зу ре“ и 
„ви ше смер на“ зна че ња. У том по слу при ре ђи ва чу по ма жу и иза бра ни кри ти ча ри 
– по ме ну ти Па вло вић, те Ра ди во је Ми кић (на ла зи ма о Си мо ви ће вом чвр стом ве зи-
ва њу свог пе снич ког све та „са нај ду бљим сло је ви ма ми то ло шког гра ди ва“), Јо ван 
Де лић (ука зи ва њем на ли ри ци обич но не свој стве ну „илу зи ју жи вог људ ског го-
во ра“ у Си мо ви ће вој по е зи ји), Пре драг Па ла ве стра (на гла ском на „мо дер ном кљу-
чу“ Си мо ви ће вог ту ма че ња срп ских пе сни ка, драм ских пи са ца и сли ка ра), Иван 
В. Ла лић (за па жа њи ма о Ужи цу са вра на ма као „по ет ски хо мо ге ној књи зи“, хро-
ни ци ко ју „не пи ше исто ри чар, не го пе сник“) и Јо ван Хри стић (ко ји у Пу ту ју ћем 
по зо ри шту Шо па ло вић ви ди „јед ну од нај бо љих дра ма што су на пи са не у ових 
три де сет го ди на рас цва та на ше драм ске књи жев но сти“).

До пу сти те да, на са мом кра ју, по ве жем свр ше так овог из ве шта ја с ње го вим 
по чет ком, Љу бо ми ра Си мо ви ћа с Ву ком Ка ра џи ћем. „Као и кул ту ра у на шем вре-
ме ну, пре ме ра ва њу је из ло же но Ву ко во де ло“, ка же Бог дан А. По по вић по во дом 
Си мо ви ће ве пе сме Ва га Ву ка Ка ра џи ћа из ци клу са пе са ма Зе ле ни ве нац. И на ста-
вља: „У два де сет се дам фи гу ра тив ном енер ги јом на би је них сти хо ва са брао је пе сник 
исто риј ске, кул тур не, ду хов не окол но сти Ву ку (и не са мо Ву ку) су про ста вље ног 
до ба, а про тив те жу је свео на пет елип тич них сти хо ва: „Вук Ка ра џић / на сто, / на 
дру ги тас, / ма сти о ни цу ста вља/ као тег“... Уме сто да се упу шта мо у ту ма че ње 
је два ис цр пи вог зна че ња „ма сти о ни це“, ре ћи ће мо да је од ове сло же ни ја, сна жни ја 
и бо ља пе сма о Ву ку Ка ра џи ћу го то во не за ми сли ва.“ Та ко По по вић. А ми би смо се 
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усу ди ли да, са сво је стра не, „је два ис цр пи вом зна че њу ̓ ма сти о ни цеʼ“, ми шље не као 
сим бол кул ту ре и ве ре у кул тур но пре га ла штво, при до да мо, ри зи ку ју ћи не скром-
ност, и ову сли ку сто ла, или та са, са ове осам де сет две књи ге на ше Ан то ло гиј ске 
еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти.
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ЦАР СКИ ЦВЕТ МЕ ЂУ ЦВЕ ТО ВИ МА

(Го ра бо жу ро ва [Биљни свет у тра ди ци о нал ној кул ту ри Словена] / Го ра ֲи о но вая 
[Расֳения в ֳра ди ци он ной кульֳу ре Славян] / Peony Mo un tain [Plants and Herbs 

in Tra di ti o nal Sla vic Cul tu re]. Уредилa Зо ја Ка ра но вић. Бе о град: Удру же ње  
фол кло ри ста Ср би је и Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић”, 2017,  

стр. 299)*

Кра јем 2017. го ди не об ја вљен је још је дан збор ник по све ћен биљ ном све ту, 
че твр ти у ни зу, ко ји за јед но с прет ход ним књига ма пред став ља зна ча јан до при нос 
у из у ча ва њу фол клор не бо та ни ке и кон ти ну и тет у ис пи ти ва њу ме ста и уло ге би-
ља ка у ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри Ср ба и Сло ве на. У ра до ви ма об ја вље ним 
у овом збор ни ку по пра ви лу се да је је дан ши ри дру штве ни и кул ту ро ло шки зна чај 
ода бра ног пред ме та про у ча ва ња, што је по сле ди ца те мељ ног и си сте ма тич ног 
при сту па ка ко са мој те ми та ко и из во ри ма и гра ђи ко ја је у осно ви ис тра жи ва ња. 
Упра во за хва љу ју ћи ода бра ним из во ри ма, раз ли чи тим у жан ров ском по гле ду (жан-
ро ви усме не књи жев но сти, да ров ни це, тур ски де фер да ри, трав ни це, ље ка ру ше, 
те рен ски за пи си о оби ча ји ма и упо тре би би ља у љу бав ној ма ги ји и др.), спро ве де-
на ис пи ти ва ња има ју по себ ну ме то до ло шку про це ду ру у скла ду са при ме ње ним 
на уч но те о риј ским при сту пом. Та ко у збор ни ку на и ла зи мо на раз ли чи те ти по ве 
ис тра жи ва ња (ет но ло шка, па ле о ло шка, лин гви стич ка, ем пи риј ска и др.) ко ја су 
спро ве де на на ра зно род ним ма те ри ја ли ма. Не рет ко су ра до ви об ја вље ни у збор ни ку 
део ве ћих фол кло ри стич ких, и не са мо фол кло ри стич ких ис пи ти ва ња, а не ки су 
ура ђе ни у окви ру про је ка та ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. По је ди на гра ђа пре до че на у ра до ви ма зна чај-
на је и у ди ја лек то ло шком и ши рем кул ту ро ло шком сми слу, по себ но она у ве зи с 
ти моч ким го во ром. Уоп ште но, те рен ски при ло зи о би љу мо гу да пред ста вља ју 
ве о ма зна ча јан из вор за лин гви стич ка ис тра жи ва ња. Све ово је би ло мо гу ће јер је 
те ма ове књи ге зна чај на, ин спи ра тив на за ис тра жи ва че раз ли чи тог про фи ла, па 
сто га овај збор ник пру жа увид у је дан ши ри сло вен ски кул тур ни ми ље, за јед нич ко 
на сле ђе, али и у кул ту ро ло шке спе ци фич но сти по је ди них сло вен ских на ро да. 

* Овај при каз пред ста вља део ра да 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 
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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Збор ник Го ра бо жу ро ва са др жи де вет на ест ра до ва, два при ло га, бе ле шке о 
ау то ри ма и на по ме ну при ре ђи ва ча. На пр вом ме сту је рад Сне жа не Д. Са мар џи је под 
на сло вом The most be a u ti ful flo wer: The symbo lism of whe at in Ser bian oral po e try 
and pro se / Нај леп ши цвет: Сим бо ли ка жи та у срп ској усме ној по е зи ји и про зи 
(9–24). Рад се са сто ји од се дам ужих це ли на. На кон увод ног де ла у ко јем се раз ма-
тра сим бо ли ка жи та ри ца у срп ској кул ту ри и жи та као култ не биљ ке (као спо на 
кул та плод но сти и кул та мр твих са аграр ним ци клу си ма), ис так ну та је и уло га 
жи та у об ред ној прак си при по ди за њу гра ђе ви на, скла па њу бра ка, о сла ви, За ду шни-
ца ма и др.). У дру гом де лу – О, то зр но пше ни це, го во ри се о бо га ће њу сим бо ли ке 
жи та као древ ног сим бо ла. Сим бо ли ка жи та има на из глед ам би ва лент но свој ство, 
што се ма ни фе сту је ње ном упо тре бом ка ко у кле тви та ко и у бла го сло ву. Ме ђу тим, 
иа ко су раз ли чи ти кон тек сти у ко ји ма се ја вља жи то, сим бо лич но зна че ње је исто 
– као ка зна (кад не ра ђа жи то) или као на гра да (кад бо га то ро ди). 

Не рет ко се у сти хо ви ма по сред ством па ра ле ли зма ус по ста вља ана ло ги ја из-
ме ђу жи та и де вој ке, ко ја од го ва ра мла ди ће вим осе ћа њи ма, за зи ва ју ћи из о би ље: 

Ро ди ла му бје ли ца пше ни ца! 
А ја, мај ко, до го ди не си на! (Ка ра џић 1975: 529°, 350°). 

Ра ни је је же тва би ла пра ће на пе сма ма у ко ји ма се ком би ну ју ми то ло шки и 
ро ман тич ни еле мен ти: 

Же тву же ла ви ла и де вој ка
Ви ла жа ње, а де вој ка ве же. (Ка ра но вић 1996: 169°) 

У по је ди ним сти хо ви ма при су тан је култ плод но сти, спој со лар не и лу нар не 
сим бо ли ке, хар мо ни ја из ме ђу чо ве ка и при ро де, из ме ђу жи вог и не жи вог, а у не ким 
пе снич ким сли ка ма за сту пље на је и ерот ска сим бо ли ка, али и сли ка те шког жи-
во та. Ода бра ним сти хо ви ма по ка за не су раз ли чи те функ ци је жи та у лир ском жан ру 
– за по сред но ис ка зи ва ње осе ћа ња или као део опи са око ли не, као сег мент ри ту-
а ла или сред ство за ис ка зи ва ње же ље. На и ме, у овом де лу ра да пред ста вље ни су 
по ступ ци сти ли за ци је об ред но-ма гиј ске прак се у усме ној ли ри ци, по себ но у по сле-
нич ким, сва тов ским и љу бав ним пе сма ма. 

У тре ћем де лу ра да под на сло вом Нај леп ши цвет го во ри се о мо ти ву и кон-
цеп ту над ме та ња за нај леп ши цвет, ко ји се раз ли чи то оства ру је у на род ним лир-
ским пе сма ма и бај ка ма. Из бор нај леп шег цве та у ве зи је с бај ко ви тим мо де лом о 
ро ђе њу чу де сног де те та у ко јем се укр шта ју мо ти ви, фор ме и тра ди ци ја. Сег мен ти 
тих сло је ва кул ту ре ис по ља ва ју се у по је ди ним ва ри јан та ма бај ке, где се ини ци ја-
циј ски об ре ди и љу бав но-брач на сим бо ли ка дис крет но по ве зу је са за бо ра вље ним 
жен ским бо жан ством ве ге та ци је, плод но сти и ду хом жи та. На то ука зу ју и раз ли-
чи те ве зе ју на ки ња бај ке са жи та ри ца ма. У ле ген да ма је жи то по ве за но с Бо гом и 
све ци ма, Бо го ро ди ца да је об лик кла су, док Ог ње на Ма ри ја шти ти же те о це (опи-
са но у че твр том де лу Чи је је жи то и у пе том де лу ра да – Је ли си је би сер се је). У 
ше стом де лу го во ри се о за сту пље но сти жи та ри ца у усме ним но ве ла ма и ша љи вим 
при ча ма у ко ји ма је ри ту ал ни ста тус жи та не у тра ли сан и све ден на ре а ли стич ке 
се квен це ствар но сти. Сли ке се тве и же тве, као и пред ста ве о по ре клу жи та ри ца 
укљу че не су и у по ступ ке кар не ва ли за ци је (ва ри јан те о над ла ги ва њу). За хва љу ју-
ћи бо га том се ман тич ком по тен ци ја лу пој ма-сим бо ла, раз ли чи те функ ци је и зна-
че ња жи та уса гла ша ва ју се са по е ти ком свих усме них вр ста, за кљу чу је Сне жа на 
Са мар џи ја.

Ана В. Вук ма но вић у ра ду The treesign in oral lyrics: frag ments of a mytho po e tic 
pic tu re of the world / Др вознак у усме ној ли ри ци: фраг мен ти ми то по ет ске сли ке 
све та (25–37) ука зу је на зна чај др ве та ко је у јед ном не хо мо ге ном про стор ном мо де лу 
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тра ди циј ске кул ту ре и усме них лир ских пе са ма има ва жну функ ци ју у фор ми ра њу 
ми то по ет ске сли ке све та. На и ме, др во је део ми кро про сто ра у ко јем се ме то ни миј-
ски огле да ко смос. За раз ли ку од мит ског ми шље ња по ко ме је др во све та сам ко смос, 
у усме ним лир ским пе сма ма оно фор ми ра мо дел ко смо са ко ји је за сно ван на мо ти ву 
бо ро ва на ро го ви ма је ле на као пе снич ки ре флекс мит ске пред ста ве зе мље, или осе 
све та ка да се ње гов ко рен на ла зи у зе мљи, а врх се же до не ба. У ра ду је ис так нут 
зна чај и функ ци ја раз ли чи тих мо ти ва ве за них за др ве ће, као што је то са ђе ње и 
обе ле жа ва ње др ве та, уз по себ но ис ти ца ње ана ло ги је из ме ђу мо ти ва бе ле же ња 
др ве та и об ред ног уре зи ва ња зна ко ва у др во-знак у тра ди ци о нал ној кул ту ри на-
ро да Се вер не Евро пе. У ра ду је ис так ну та ве за др ве та-зна ка са суд би ном чо ве ка и 
ко смо са као из у зет но ва жа ног еле мен та тра ди циј ске кул ту ре и мо ти ва усме не 
ли ри ке.

Ок са на Оле гов на Ми ки тен ко се у ра ду Рас ти тельная сим во ли ка в укра ин ских 
и южно славянских по хорнных пла чах: к этно поэти ке фольклор но га тек ста / Plant 
sybo locs in ukra i nian and so uthsla vic fu ne ral la ments: to et hno pe tics of the fol klo re 
text (39–55) ба ви сим бо ли ком би ља ка у укра јин ским и ју жно сло вен ским (срп ским, 
ма ке дон ским и бу гар ским) ту жба ли ца ма, по себ но оним ко је су по све ћене пре ми ну-
ли ма у мла до сти. Биљ ни код је у ве зи с ко ло рит ним атри бу ти ма ко ји ма се ре флек-
ту је за јед нич ки сми сао по греб ног об ре да. У ри ту ал ним тек сто ви ма нај ста бил ни је 
сим бо ле пред ста вља ју ру же, мак, зим зе ле но др ве ће, мен та, бор, је ла, ја вор итд. У 
тек сту ал ном по ет ском си сте му ве ро ва ње по ве за но са изо мор фи змом из ме ђу дрве та 
и чо ве ка сма тра се нај про дук тив ни јим мо де лом. Ме та фо ра бле дог (све тлог) цве та 
ко ри сти се да би се озна чи ла смрт мла дог чо ве ка. По ред то га, па ра ле ли зам из ме ђу 
лек сич ко-се ман тич ких и син так сич ких кон струк ци ја ко ји укљу чу је фло рал не сим-
бо ле пред ста вља основ ни прин цип ор га ни за ци је тек ста. Сим бо ли ка би ља ка у укра-
јин ској и ју жно сло вен ској фол клор ној тра ди ци ји от кри ва слич не кон цеп те ко је 
фор ми ра ју фол клор ни свет ски мо дел.

Зо ја С. Ка ра но вић у ра ду Љу бав не чи ни би љем у срп ској на род ној по е зи ји, 
ре флекс ма ги је / Ca sting lo ve spells with plants in Ser bian folk po e try, a re flec tion of 
ma gic ri tu als (57–75) ана ли зи ра сти хо ве на род них пе са ма ко је су на срп ском де мо-
граф ском, је зич ком и кул тур ном про сто ру бе ле же не ви ше од че ти ри ве ка, а чи ју 
осно ву чи ни ма ги ја би ља ко ја је не ка да би ла нео дво ји ви део прак се ве за не за љу бав 
и брак. Ау тор ка кон ста ту је да је при су ство љу бав них чи ни у по ступ ци ма, ре кви-
зи ти ма и ефек ти ма, као ре флекс од го ва ра ју ће прак се, еви дент но у сти хо ви ма ко ји 
су пред мет ис тра жи ва ња и ја вља ју се у раз ли чи тим пе сма ма, нај че шће у ли ри ци, 
ко ја од сли ка ва „жен ски” по глед на свет (жен ске пје сме). До след но при ме њу ју ћи 
ана ли тич ке по ступ ке за сно ва не на утвр ђи ва њу прин ци па сво је вр сног тран спо но-
ва ња ма ги је у по е зи ју, Зо ја Ка ра но вић от кри ва ме ха ни зме по сред ством ко јих од-
ре ђе не рад ње и ис ка зи ве за ни и за би ље по ста ју пе снич ке фор му ле (нпр. фор му ла 
оби ра ња тра го ва ко ја углав ном пред ста вља ре флекс кри зе од ра ста ња кроз ко ју 
про ла зи ју нак).

Ја ти ни сам ни шта учи ни ла,
Са мо сам ти тра го ве об ра ла!
Је дан сам ти у не вен ту ри ла,
Дру ги сам ти у огањ ба ци ла,
Тре ћи сам ти у та тол ба ци ла.

(Ora ho vac 1968: 192)

Че сто се у сти хо ви ма ва ри ра ју раз ли чи ти мо ти ви ве за ни за про цес ини ци ја-
ци је од но сно од ра ста ња, у пе сма ма се ма ни фе сту ју и ве ро ва ња да би ља ри це мо гу 
да „на ба це бо лест” што се до во ди у ве зу с об ре дом пре ла за уз сим бо лич ко пред-
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ста вља ње смр ти (по сред ством мо ти ва мом ка отро ва ног љу бав ним отро вом ко ји 
не мо же да се су прот ста ви де во јач кој во љи). У сти хо ви ма је утка но и ве ро ва ње да 
би ље ле чи, као и да зна ња о би љу при па да ју ста ри ји ма, али да се пре но се на мла ђе.

У ме не је би ља ри ца мај ка,
Сва ко ме ме би љу на у чи ла.

(Ка ра џић 1852: под би ља ри ца)

Ау тор ка кон ста ту је да се у пе сми на зив од но сно вр ста биљ ке ко ја за ча ра ва, 
ле чи, ома мљу је, тру је не по ми ње че сто, а ка да се ја ви, до во ди се у ве зу с ма ги јом 
зву ка и сма тра се да има ве ли ку моћ. На кра ју ра да се ис ти че да су зна ња о љу бав-
ној ма ги ји би љем ве о ма ком плек сна, а да њи хо ве ко ре не тре ба тра жи ти упра во 
та мо, у ма ги ји – у по вр шин ским сло је ви ма пе сме пре по зна ју се ње ни вер бал ни 
тра го ви, док ак ци о нал ни на ста вља ју да по сто је скри ве но, све док пе сма тра је.

Та тја на Ва си лев на Во ло ди на (Татьяна Ва си лев на Во ло ди на) у ра ду под на сло-
вом Рас те ния в ма ги че ской ме ди ци не и за го во рах бе ло ру сов / Herbs and plants in 
charms and ma gi cal he a ling among the Be la ru si ans (72–86) го во ри о упо тре би би ља-
ка у на род ној ме ди ци ни код раз ли чи тих ет нич ких гру па и о то ме ка ко се ова квим 
ис тра жи ва њи ма бо га ти ре ги стар би ља ка ко ји се ко ри сти у на род ној ме ди ци ни, с 
јед не стра не, и ши ре се ми о тич не па ле те њи хо вих сли ка, с дру ге. Ма гиј ска прак са 
на род ног ле че ња код Бе ло ру са у ве зи је са би о ло шким ка рак те ри сти ка ма би ља ка, 
али и са за ко ни то сти ма ми то ло шке ло ги ке, на во ди ау тор ка. Бе ло ру ска тра ди ци ја 
по ка зу је убе дљи ве при ме ре у ко ји ма име биљ ке и од ре ђе не бо ле сти чи не це ло вит 
ком плекс за сно ван на је дин стве ном ме ха ни зму: фи то ним – на зив бо ле сти – ма гиј ска 
прак са ле че ња.

Со фи ја Ј. Хо до ро вич Кнаб (Sop hie J. Ho do ro wicz Knab) у ра ду под на сло вом 
A bri ef hi story of plants and herbs in the cu stoms, tra di ti ons and folk me di ci ne in Po land 
/ Пре глед исто ри је ко ри шће ња би ља у тра ди ци ји, оби ча ји ма и на род ној ме ди ци ни 
По ља ка (87– 96) го во ри о упо тре би би ља у ме ди цин ске свр хе на тлу Пољ ске о че-
му све до че ра ни ар хе о ло шки на ла зи пре ви ше од две и по хи ља де го ди на, где је на 
јед ном ло ка ли те ту про на ђе но ви ше од два де сет ле ко ви тих би ља ка. Рад је, ме ђу тим, 
по све ћен об ред ној прак си ка лен дар ског ци клу са, ко ја је ре се ман ти зо ва на у до ме-
ну хри шћан ских пра зни ка, с по себ ним освр том на упо ре бу би ља у да тим окви ри-
ма. Опи су је се Вр би ца (Ni ed zi e la Wi er zbo wa) и об ред не рад ње ко је се том при ли ком 
оба вља ју вр бо вим гран чи ца ма и вр бом, за тим се пред ста вља ју оби ча ји ве за ни за 
пра зник лет њег св. Јо ва на, ка да се ишло у тра ве, пле ли се вен ци од цве ћа и пе ва ле 
пе сме те мат ски по ве за не с кул том ве ге та ци је. У ра ду се го во ри и о об ред ној прак-
си с би љем на Све то при че шће и за Ве ли ку Го спо ји ну, ка да се бра ло ле ко ви то 
би ље, ко је је но ше но у цр кву да се бла го сло ви с ци љем да се ње го ва моћ по ја ча. 
Ау тор ка ис ти че и ва жност би ља у ве ро ва њи ма и пе сма ма код По ља ка. 

Ва ле ри ја Бо ри сов на Ко ла со ва (Ва ле тия Бо ри сов на Ко ла со ва) при ло жи ла је у 
овом збор ни ку рад о ме две ђој тра ви у сло вен ској на род ној бо тан ци (97–109) у ко-
јем нај пре раз ма тра сим бо ли ку ме две да у сло вен ској тра ди ци о нал ној кул ту ри, а 
за тим ана ли зи ра фи то ни ме ко ји су у твор бе ној и се ман тич кој ве зи с лек се мом 
ме двед, од но сно осо би не би ља ка ко је по ста ју ба за за њи хо во име но ва ње, а ко је се 
до во де у ве зу с лек се мом ме двед. По ла зи ште јој је асо ци ја тив на ве за ко ја се ус по-
ста вља из ме ђу ка рак те ри сти ка би ља ка и се ман тич ких ком по не на та са др жа ним у 
зна че њу лек се ме ме двед. На пр вом ме сту је но ми на ци ја би ља ка мо то ви са на ком-
по нен том ве лич не (но ми на ция по раз ме ру – ме две док, ме двеж ка, ме двежья дуд ка), 
за тим ком по нен том об ли ка (но ми на ция по фор ме – ме две жник бо лоֳный; ме
двежьи лаֲы; ме двежье ухо), по вр ши не (но ми на ция по свойству по верх но сти: 
ме дведь, ме две жник, ме дведяни ки), бо је пло да, ток сич но сти/ не у по тре бљи во сти 
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јер по пут мно гих дру гих зо о ни ма и лек се ма ме двед се ко ри сти да озна чи отров не 
и бес ко ри сне биљ ке. Ме сто где биљ ка ра сте, ње но ди вље ста ни ште (ме две жий лук) 
мо же та ко ђе би ти но ми на ци о на ба за, као и је сти ва хра не за ме две де (ме двежьи 
яֱоды), а по је ди ни на зи ви би ља ка пред ста вља ју коп мре со ва ну са же ту ва ри јан ту 
фол клор них мо ти ва (ме двежья баня). Ау тор ка на кра ју кон ста ту је да су не ки на-
зи ви би ља ка кал ки ра ни пре ма ла тин ском мо де лу и за кљу чу је да исти мо ти ва ци-
о ни мо дел за сно ван на ре ла ци ји ’име жи во ти ње → име биљ ке’ мо же би ти ре а ли-
зо ван у број ним фи то ни ми ма на ба зи њи хо вих раз ли чи тих биљ них ка рак те ри сти-
ка и због то га јед на биљ ка мо же при па да ти раз ли чи тим мо ти ва ци о ним гру па ма.

Бо јан Јо ва но вић је на пи сао рад под на сло вом Ле ска у све ту при ро де и кул ту
ре / Ha zel nut tree in the world of na tu re and cul tu re (111–116) и у ње му ука зу је на 
зна чај ле ске у ве ро ва њи ма и ри ту ал ној прак си и пре и спи ту је ње ну уло гу у тра ди-
ци о нал ној кул ту ри. На во ди да се у на род ној кул ту ри ле ска сма тра др ве том му дро-
сти и зна ња, и то под ути ца јем на род них ве ро ва ња и ис ти че из у зет но по зи тив ну 
моћ ове биљ ке (нпр. сма тра ла се за штит ни ком од гро ма и гра да). Ау тор го во ри о 
ве ро ва њу у нео бич ну, та јан стве ну моћ овог др ве та, што је у кон тек сту по је ди них 
ри ту а ла пре ра сло и у пре ста ву о из ве сном зна њу ко је оно по се ду је и у од ре ђе ном 
сми слу са чу ва но у по сло ви ци су бо та – ђач ка бу бо та. Реч је о оби ча ју да се ђа ци 
фи зич ки ка жња ва ју су бо том, и то без ика кве кри ви це, ри ту ал но да би им се „уте-
ра ла па мет у гла ву“. Раз ма тра ње тог ри ту а ла ука зу је, ме ђу тим, на ње го ву дру га чи ју 
функ ци ју, јер се под окри љем не ка да шње оби чај не прак се од ви јао ини ци ја циј ски 
про цес уво ђе ња у ин сти ту ци ју шко ле и при хва та ња ње ног ре пре сив ног прин ци па 
као оли че ње са ме кул ту ре.

Ма ја Р. Ка ле зић у ра ду под на сло вом Да ли је ка ћун лек или отров? / Ka ćun: 
re me di um or po i son (117–126) при ме њу је фи то но ма стич ку ана ли зу они ма ка ћун са 
лек си ко граф ског, исто риј ско је зич ког, бо та нич ког, фи то ни миј ског и лин гви стич ког 
аспек та. Ау тор ка на осно ву пре до че них ана ли за из во ди за кључ ке у ко ји ма ис ти че, 
из ме ђу оста лог, и слде ће: да је не мо гу ће пре ци зно утвр ђи ва ње аре ал не ди стри бу-
ци је на зи ва ка чун и ка ћун, те да не ма је дин стве ног су да о по ре клу фи то ни ма ка ћун 
у до са да шњој ети мо ло шкој ли те ра ту ри, а да се са си гур но шћу мо же твр ди ти да је 
лек се ма ка ћун са ста ту сом фи то ни ма-хи пе ро ни ма и да се на осно ву то га мо же го-
во ри ти о јед ној ин те ре сант ној и при лич но фре квент ној по ја ви у ет но но мен кла ту-
ра ма, а то је тзв. хо мо ни миј ска по ли се ми ја.

Мир ја на Д. Сте фа но вић пи ше о ду ду у срп ској кул ту ри у ра ду под на сло вом 
Дуд из ме ђу не срећ ног др ве та и слат ког пло да / Der ma ul be er ba um zwischen ei nem 
unglücklchen ba um und ei ner süben frucht (129–140) и кон ста ту је да је дуд, иа ко од 
дав ни на по зна то др во, остал но не по зна то у срп ској на род ној по е зи ји. При че о ње-
му углав ном су но ви јег да ту ма, а пре да ње дво ја ко – по јед ни ма, то је не срећ но 
др во, чак и ста ни ште ве шти ца, а за дру ге – у мно гом по гле ду до но си сре ћу и за до-
вољ ства. Ова биљ ка из гр упе не срећ них др ве та ушла је у жи вот љу ди као „до бро твор“ 
сва ка ко због ко ри сти од сва ког свог де ла: ста бла, ли ста и пло да. Ау тор ка на кра ју 
за кљу чу је да је ви ше раз ло га да се дуд по сма тра као срећ но др во, што би мо гло 
би ти у скла ду с да ле ко и сточ ним из ра зом за дуд за ко ји се ка же да је „Сун че ва мај-
ка“, ко ји је ки не ски пра бог ство рио ка ко би по ну дио љу ди ма ра зна до бра и срећ на 
за ни ма ња.

Гор да на Р. Шта сни у ра ду Pro totypi cal plants in Ser bian cul tu re / Про то ти пич не 
биљ ке у срп ској кул ту ри (141–152) по ла зе ћи од те о ри је про то ти па Е. Рош, ана ли зи ра 
по дат ке до би је не ан ке ти ра њем 72 ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста, обра зо ва ња и 
ме ста ро ђе ња о про то ти пич ној биљ ци у срп ској кул ту ри. Фре квен ци ја по ја вљи ва-
ња исто вр сних од го во ра пред ста вља глав ни кри те ри јум на осно ву ко јег је ор га ни-
зо ва на од ре ђе на „биљ на“ пот ка те го ри ја. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да су 
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жи та ри це про то ти пич на пот ка те го ри ја, са пше ни цом као глав ним пред став ни ком. 
Бу ду ћи да се пак про то тип не сво ди на кон кре тан пред мет не го на го вор ни ко во 
ис ку ство, ко је је син те за не је зич ких фак то ра, пре све га кул ту ро ло шких и со ци јал-
них, циљ ра да је и са гле да ва ње мо гу ћих раз ло га за ова кву иден ти фи ка ци ју про-
то ти па у кон тек сту срп ске тра ди ци он ла не кул ту ре.

Ра ди вој Ђ. Ра дић при ло жио је рад под на сло вом Ка ко уз га ја ти ар ти чо ку (из 
ви зан тиј ске по љо при вред не ен ци кло пе ди је X ве ка / How to grow ar tic ho ke ( from the 
Byzan ti ne Agri cul tu ral Encyclo pe dia ftom the 10th cen tury) (153–160). На во ди се да је 
пра по стој би на ар ти чо ке про стор Сре до зе мља и да су Ри мља ни од Гр ка пре у зе ли 
тра ди ци ју ње ног уз га ја ња. О на чи ну на ко ји је тре ба уз га ја ти, по бољ ша ти укус 
ње ног пло да и за шти ти од ште то чи на, са ве ту је ано ним ни са ста вљач Ге о по ни ке, 
ви зан тиј ске по љо при вред не ен ци кло пе ди је X ве ка. Ау тор ис ти че ути цај Ге о по ни ке 
не са мо на сво је са вре ме ни ке, не ко и на по то ње на ра шта је жи те ља Ви зан тиј ског 
цар ства. Ње ни по да ци све до че о то ме да су Ви зан тин ци до бро по зна ва ли ан тич ку 
агри кул ту ру и уме ли да ње на до стиг ну ћа прак тич но при ме не. Ши ре гле да но, и на 
при ме ру по љо при вре де, очи глед на је јед на ва жна од ли ка ви зан тиј ске ци ви ли за-
ци је: она је пре у зе ла и усво ји ла по сто је ћа зна ња, али ни је учи ни ла мно го да уна-
пре ди те о рет ску ми сао, за кљу чу је Ра дић.

Сне жа на М. Бо жа нић у ра ду О га је њу про са у Ср би ји XIV–XV ве ка / Оn gro
wing mil let in Ser bia in the 14th and 15th cen tu ri es (161–176) на во ди ети мо ло шке по-
дат ке о ре чи про со, и ис ти че да је про со има ло ва жну уло гу у ис хра ни Сло ве на и 
да је ова жи та ри ца пре пше ни це би ла сим бол си то сти и да јој се при да ва ла пло до-
но сна спо соб ност па је као култ но је ло це ње на про се на ка ша. На не ка да шњу зна-
ча јну функ ци ју ове кул ту ре све до чи и про со на ђе но у те ме љи ма срп ских сред њо-
ве ков них гра до ва, ко је је пред ста вља ло жр тву у хра ни за по ди за ње гра ђе ви на, а 
сма тра ло се да има и за штит ну моћ. О про су као глав ној хра ни Ју жних Сло ве на 
све до че ви зан тиј ски пи сци, а из ма на стир ских да ров ни ца са зна је мо где се све про со 
га ји ло у Ср би ји у XIV ве ку. Од зна ча ја су и тур ски де фер да ри из вре ме на не по сред-
но на кон осва ја ња срп ских зе ма ља, ко ји та ко ђе да ју зна чај не по дат ке за про у ча ва ње 
при вре де, де мо гра фи је и исто риј ске ге о гра фи је. Ови из во ри све до че да је про со 
би ла нај ва жни ја кул ту ра тог до ба.

Алек сан дра Б. Ипо ли то ва (Алек сан дра Б. Ип по ли то ва) у ра ду Чи сла в рус ских 
ру ко ֲ исных ֳрав ни кас XVII ве ка / Бро је ви у ру ским ру ко пи сним трав ни ци ма XVII 
ве ка (177–182) утвр ђу је да се бро је ви у трав ни ци ма ко ри сте раз ли чи то: за ну ме ра-
ци ју по је ди них чла на ка од но сно спи ско ва, за тим у број ча ном опи су са мих фи то-
ни ма, у опи су спољ њег из гле да биљ ке (број ње них де ло ва, ви си на биљ ке), у ука-
зи ва њу на ко ли чи ну са ку пље них би ља ка, те у опи си ма функ ци ја биљ ке, као и у 
при ка зи ма раз ли чи тих об ред них рад њи ве за них за биљ ке. Ау тор ка на осно ву ана-
ли зе упо тре бе бро је ва у трав ни ци ма до ла зи до за кључ ка да је функ ци ја бро ја у 
њи ма дво ја ка – сим бо лич на, али и са мо опи сна.

У овом збор ни ку Не дељ ко В. Ра до са вље вић пред ста вља нам Руд нич ку ље ка
ру шу / Me di cal re ci pe bo ok (Рудничкa љекарушa) from Rud nik’s An nun ci a tion Mo na stery 
(Bla go veš te nje rud nič ko) (183–198). То је пи са ни збор ник из 1841. го ди не у ко ме су 
са ку пље на зна ња из до ме на на род не ме ди ци не, о спра вља њу ле ко ва и упут стви ма 
за њи хо ву при ме ну, а да нас се чу ва у На род ној би бли о те ци у По же ги. Ру ко пис у 
ко јем се на ла зи Ље ка ру ша са сто ји се из че ти ри де ла бо го слу жбе ног ка рак те ра и 
сви су за јед но уве за ни у ко жни по вез. Че твр ти део у по ве зу је Ље ка ру ша, пи са на 
ћи ри лич ким ку р зи вом, а у ра ду је она па ле о граф ски опи са на. Ука за но је на зна чај 
ме ди цин ске тра ди ци је пре у зе те из Хаб збу р шке мо нар хи је, што је има ло ве ли ки 
ути цај на ње ног са ста вља ча је ро мо на ха Ма ну и ла Вит ко ви ћа. Н. Ра до са вље вић из 
Ље ка ру ша на во ди по дат ке о за сту пље но сти пре вен ти ве, ре це па та и по сту па ка из 
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обла сти ве те ри нар ске и ху ма не ме ди ци не. По себ ну па жњу по кла ња ле ко ви ма ко ји 
са др же би ље, за тим ра тар ским, по вр тар ским и во ћар ским кул ту ра ма ко ји пред ста-
вља ју са став ни део за пи са них ле ко ва.

Све тла на М. Ћи р ко вић овом збор ни ку је по све ти ла рад под на сло вом Ле ко
ви то би ље као еле мент тра ди циј ске кул ту ре у око ли ни Кња жев ца / Me di cal plants 
as an ele ment of tra di ti o nal cul tu re in the vi ci nity of Knja že vac (199–210). При лог је на-
стао на осно ву ау дио и ви део ма те ри ја ла ко ји је за бе ле жен на те рен ским ис тра жи-
ва њи ма у на се љи ма у око ли ни Кња жев ца 2015. и 2016. го ди не. Основ ни циљ ових 
ис тра жи ва ња био је за шти та ти моч ког го во ра, ко ји је на Уне ско ву ли сту увр штен 
као иди ом ко ме пре ти не ста ја ње. У ра ду је пред ста вљен ин вен тар нај фре квент ни-
јих/нај ти пич ни јих ле ко ви тих би ља ка ко је спон та но по ми њу са го вор ни ци ко ји ни су 
уна пред при пре мље ни за раз го вор са ис тра жи ва чем. Овај ин вен тар упо ре ђен је са 
од го ва ра ју ћим те р ми ни ма у ре фе рент ном Бо та нич ком реч ни ку Д. Си мо но ви ћа, а 
по себ но су из дво је ни фи то ни ми ко јих не ма у овом реч ни ку, као ни у од го ва ра ју ћим 
ди ја ле кат ским реч ни ци ма ти моч ких го во ра Ј. Ди ни ћа и Љ. Рај ко ви ћа. У раз го во-
ри ма су до би је ни по да ци о на зи ви ма би ља ка, ме сту на ко јем ра сту, кад се бе ру. 
Опис из гле да ле ко ви тих би ља ка по ме ну тих у раз го во ри ма за бе ле же ним ау дио-сни-
ма чи ма углав ном са др жи ин фор ма ци је о бо ји биљ ке или не ког ње ног де ла, а по-
да так о ве ли чи ни биљ ке до би јен је углав ном не вер бал ним сред стви ма – ге стом. 
Сто га ау тор ка овог ра да ука зу је на по тре бу за ви део-бе ле же њем, ко је би до при не ло 
бо љем раз у ме ва њу кон тек ста те рен ског на ра ти ва.

Би ља на Љ. Си ки мић у ра ду под на сло вом Увод у ети мо ло шка ис тра жи ва ња 
За пла ња и Ти мо ка / In tro duc tion to et hnomyco lo gi cal re se arch of Za ple nje and Ti mok 
re gi ons (211–226) нај пре да је пре глед ет но граф ске ли те ра ту ре о упо тре би пе чу ра ка 
у ис хра ни у Ср би ји, осве тља ва ју ћи при то ме од нос из ме ђу ет но ми ко ло ги је и ет но-
ку ли на ри је, а за тим го во ри о еко ло шкој и де мо граф ској све сти у ет но ми ко ло шким 
на ра ти ви ма у ко ји ма по сто ји ја сно из ра же на еко ло шка свест, али и свет о де мо граф-
ском ста ре њу, де по пу ла ци ји се ла, лич ној ста ро сти и са мо ћи ис пи та ни ка. Рад се 
за сни ва на тран скри бо ва ним раз го во ри ма во ђе ним са три ста ри је же не то ком ле та 
и је се ни 2016. го ди не у за плењ ским се ли ма До њи При сјан и Гор ње Дра го вље и у 
ти моч ком се лу Шти та рац. На осно ву ова три раз го во ра са ста вљен је и ма ли ет но-
ми ко ло шки реч ник, ко ји пред ста вља ин те грал ни део ово га ра да (ај ду чи це, бо ров
ни ца/бо ро вља ча, вр гањ, јај ча ре, ли си ча ра/ли си ца, ли си чи ца, љу ти це/љу та ча, срн да
ћи/ср ни ца, це ло гри за, шам пе он ци/шам пи он ци/шам пањ ци, отр ов ња че). Ау тор ка 
на во ди да је у кул ту ри Ју жних Сло ве на при су тан ла тент ни/им пли цит ни страх од 
тро ва ња пе чур ка ма и пи та се да ли је овај страх има нен тан тра ди циј ској кул ту ри 
Ју жних Сло ве на или се у на ра тив укљу чу је за хва љу ју ћи са мом ис тра жи ва чу.

На та ли ја Ха нен ко-Фри зен (Na ta lia Kha nen ko-Fri e sen) и Џе ни фер Фе дун (Jan-
ni fer Fe dun) на пи са ле су рад под на сло вом Ukra i nian fo ra ging in We stern Ca na da: 
Prac ti ces in et hno bo tany of Est Cen tral Sa skatche wan / Укра јин ски са ку пља чи биљ не 
хра не у за пад ној Ка на ди: Ет но бо та ни ка цен трал ноис точ ног Са ска чу е на (227–243). 
У ра ду при ка зу ју прак су са ку пља ња пе чур ки ме ђу Укра јин ци ма у за пад ној Ка на-
ди, у Вај тсен ду (Whi te sand), у обла сти ко ја се на зи ва Гуд Спи рит (Good Spi rit), у 
Са ска чу е ну (Sa skatche wan) кра јем XX и по чет ком XXI ве ка. У раз го во ру са ста нов-
ни ци ма Вај тсен да, на осно ву по да та ка у ли те ра ту ри и ме диј ским при ло зи ма ко ји 
се од но се на укра јин ско-ка над ску на род ну ме ди ци ну, до ла зи се до за кључ ка да 
прак са са ку пља ња ди вљег би ља и гљи ва по сма тра на са ан тро по ло шког аспек та, 
као кул тур на ори јен та ци ја, не ста је. Узрок ова квом ста њу мо же се на ћи у ур ба ни-
за ци ји и при хва та њу оп штег ка над ског здрав стве ног си сте ма, мо бил но сти ста нов-
ни штва и гу бит ку за ни ма ња за на род ну ме ди ци ну и ку ли на р ске стан да р де укра-
јин ских до се ље ни ка. И по ред то га што се са ку пља ње пе чур ки као тра ди ци о нал на 
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прак са у укра јин ској ка над ској кул ту ри гу би, ипак се ова ак тив ност као тра ди цио-
нал на прак са укра јин ске ка над ске кул ту ре под сти че, што је у ра ду де таљ но пред-
ста вље но.

Збор ник Го ра бо жу ро ва за тва ра се ра дом Са ше Д. Кне же ви ћа под на сло вом 
Сим бо ли ка биљ ног и жи во тињ ског сви је та у при по ви јет ка ма Иве Ан дри ћа / Sim
bo lism of her bal and ani mal world in Ivo An drić’s short sto ri es (245–254). Ау тор на во ди 
да се у ве ли ком Ан дри ће вом при по ве дач ком опу су су сре ће мо са ра зно вр сним биљ-
ним и жи во тињ ским све том ко ји је увек у функ ци ји при че и при ча ња. С об зи ром 
на то да Ан дри ће ве при по вет ке на ста ју у ха о тич ном све ту и о истом том ха о тич ном 
све ту при по ве да ју, биљ ке и жи во ти ње су функ ци ји те на гла ше не дис хар мо нич но сти.

Збор ник Го ра бо жу ро ва са др жи и два вред на при ло га. Зо ја С. Ка ра но вић је 
ау тор пр вог ко ји но си на слов Не се чем ја бу ку, већ ср це [Јованово] (љу бав на вра ча ња 
би љем) / I am not cut ting an ap ple, but a he art [of Јован] (259–280). У пр вом де лу овог 
при ло га на ла зе се ба ја ња у раз ли чи тим при ли ка ма да мо мак за во ли де вој ку, или 
де вој ка да за во ли мом ка, дру ги са др жи ба ја ња у од ре ђе не да не лу нар ног и со лар-
ног, од но сно хри шћан ског ка лен да ра (о ме се че вим ме на ма, на Ва си љев дан, Бо го-
ја вље ње, на Бе ле по кла де, на То до ро ву су бо ту, на Ве ли ки пе так, на Ђур ђев дан...). 
Са став ни део ово га при ло га је и азбуч ник биљ них вр ста ко је се ко ри сте у љу бав ној 
ма ги ји. То је по пис на зи ва би ља ка ко је се по ми њу у при ло гу.

Дру ги при лог да ла је Да ни је ла М. По по вић Ни ко лић. При лог је под на сло вом 
Би ље као те ма те рен ских раз го во ра о тра ди циј ској кул ту ри у За пла њу / Herbs as a 
to pic of iner vi u es abo ut tra di ti o nal cul tu re du ring fi eld work in Za pla nje re gion (281–295). 
У ње му су иза бра ни на ра ти ви о би љу и ра сти њу свр ста ни у два де ла. Пр ви са др жи 
на ра ти ве о ле че њу би љем, дру ги о би љу у об ре ди ма, тре ћи о об ра ди би ља и че твр ти 
је о биљ ној хра ни.

На кра ју збор ни ка на ла зи се бе ле шка о ау то ри ма. Има их укуп но 21, из Бе о-
гра да, Но вог Са да, Ни ша, Ис точ ног Са ра је ва, Ру си је, Укра ји не, Бе ло ру си је, Пољ ске, 
Ка на де и САД. На са мом кра ју се на ла зи на по ме на уред ни ка Зо је Ка ра но вић, у 
ко јој се из но си уве ре ње у зна чај ових ис тра жи ва ња, у по тре бу њи хо вог на ста вља-
ња и про ши ри ва ња. Не ма леп шег на чи на да за вр ши мо овај при каз од ре чи Зо је 
Ка ра но вић ко јим се и сам збор ник Го ра бо жу ро ва за вр ша ва: „А она (ис тра жи ва ња) 
са ма не ка су пот по ра фол кло ри сти ци и ње ним срод ним ди сци пли на ма, да ја ча ју 
и оства ре но ве ве зе с тра ди циј ском кул ту ром, чу ва ју ћи се бе и њу од не зна ња, за-
бо ра ва и уни ште ња”.

Др Гор да на Р. Шта сни
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
gor da na sta sni@ff.uns .ac.rs
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ПО Е ТИЧ КА УОБ ЛИ ЧА ВА ЊА МИ ЛО ВА НА Ђ. ГЛИ ШИ ЋА

(По е ти ка Ми ло ва на Гли ши ћа. Збор ник ра до ва. Ду шан Ива нић (ур.).  
Ва ље во: Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“, 2017)

Збор ник ра до ва по све ћен ства ра ла штву Ми ло ва на Ђ. Гли ши ћа (1847‒1908) 
об ја вљен је по во дом обе ле жа ва ња 170-го ди шњи це ро ђе ња пи сца, у са рад њи Ма-
тич не би бли о те ке „Љу бо мир Не на до вић“ у Ва ље ву и на уч ног про јек та По е ти ка 
срп ског ре а ли зма, ко ји се ре а ли зу је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за про-
све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је и под ру ко вод ством проф. др 
Ду ша на Ива ни ћа у раз до бљу од 2011. до 2017. го ди не. На стан ку збор ни ка прет хо-
дио је окру гли сто одр жан 22. ју на 2017. го ди не у Ма тич ној би бли о те ци „Љу бо мир 
Не на до вић“ у Ва ље ву на ко јем су са оп ште на из ла га ња увр ште на у овај збор ник. 
Увод ном реч ју ука за но је на про бле ме ко је збор ник ин тер пре ти ра по чев од оп штих 
по гле да на ства ра лач ки опус, књи жев но и сто риј ски кон текст, ре цеп ци ју, до по себ них 
пи та ња као што су: са рад ња у пе ри о ди ци, од нос пре ма фол клор ној тра ди ци ји, стил 
и је зик, фан та сти ка. Збор ник оста вља смер ни це за да ља ис тра жи ва ња, ко ја овом 
при ли ком ни су об у хва ће на, a ко ја би се ба ви ла Гли ши ћем као пре во ди о цем, по зо-
ри шним чо ве ком и ау то ром де ла ко ја су до би ла ра диј ске и филм ске адап та ци је.

Струк ту ру збор ни ка чи ни сле де ћих де сет ра до ва: Ју на ци ‒ двој ни ци у удво је ном 
све ту Гли ши ће ве про зе (Та ња М. По по вић), Гра до ви Ми ло ва на Гли ши ћа (Го ран 
Мак си мо вић), Ге не за Гли ши ће ве про зе (Ду шан Ива нић), При по вед не фи гу ре Ми ло
ва на Гли ши ћа у са вре ме ној срп ској проз (Ми хај ло Пан тић), По ли морф ност Гли ши
ће ве проз (Дра га на Ву ки ће вић), Ти по ви опи са у при по вет ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа 
(Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић), По е ти ка ре а ли зма и фан та сти ка у при по вет
ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа (Мир ја на Д. Сте фа но вић), По е ти ка сва ко днев не при че у 
ху мо ре ска ма Ми ло ва на Гли ши ћа (Ана Жив ко вић), При по вет ке Ми ло ва на Гли ши ћа 
у све тлу са вре ме них књи жев них те о ри ја (Ве ра Ваш), Еле мен ти ро ма неск ног у 
про зи Ми ло ва на Гли ши ћа (Осто ја Про да но вић).

Та ња М. По по вић у тек сту Ју на ци ‒ двој ни ци у удво је ном све ту Гли ши ће ве 
про зе по ла зи од струк ту ра ли стич ког ме то да за сно ва ног на прет по став ци о би нар-
ном устрој ству умет нич ких, је зич ких и кул тур них мо де ла. Сма тра ју ћи овај при ступ 
апли ка тив ним на ли те рар на оства ре ња са ис хо ди шти ма у фол кло ру, ау тор ка у 
сре ди ште ра да ста вља ту ма че ње би нар ног скло па Гли ши ће про зе за кљу чу ју ћи да 
је удво је ни свет про зе оства рен по мо ћу ни за по сту па ка: при че у при чи, оквир них 
на ра ти ва, огле дал ске струк ту ре, ком би но ва ња ре ал ног и фан та стич ног, ја сног 
раз два ја ња про сто ра на свет ствар но сти и де мон ски про стор, од но сно про стор 
уто пи је, дво ја ког уоб ли че ња про то ка вре ме на, удва ја ња ли ко ва по срод но сти и по 
су прот но сти, као и кроз име но ва ње ју на ка, удва ја ње де та ља, ево ка ци је жан ро ва 
са ти ре и иди ле, уте ме ље них на би нар ном прин ци пу.

Го ран Мак си мо вић у тек сту Гра до ви Ми ло ва на Гли ши ћа скре ће па жњу на 
зна чај ну умет нич ку те ма ти за ци ју град ског и ва ро шког жи во та у Гли ши ће вој про-
зи, ко ја је до са да углав ном јед но стра но ин тер пре ти ра на кроз те ма ти за ци ју се о ског 
жи во та, док је сам Гли шић до био ста тус твор ца срп ске ре а ли стич ке при по вет ке. 
Мак си мо вић ука зу је на ау тен тич ност умет нич ке ин тер пре та ци је град ског жи во та 
ре а ли зо ва ну кроз раз об ли ча ва ње дру штве них ано ма ли ја (по ли ти кан ство, на уч ни 
ди ле тан ти зам, кла сна по дво је ност, ад ми ни стра тив на не у ре ђе ност), при ка за при-
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ват ног жи во та кроз опи се па ла нач ких со ба и ка фан ског то по са, ва ро шких ба ло ва, 
ва ша ра и про сла ва, ка рак те ри за ци је ју на ка ко ји по ста ју но си о ци не га тив ног обе-
леж ја град ског жи во та. Ис так нут је зна чај Гли ши ће ве те ма ти за ци је гра да за об ли-
ко ва ње дру штве не сли ке све та, чи ме је пи сац по ста вио те ме ље по то њем кре и ра њу 
умет нич ке сли ке гра да у срп ској књи жев но сти 20. ве ка.

Ду шан Ива нић пра ти ге не зу Гли ши ће вог опу са по чев од ра них при по ве да ка 
у але го рич но-са ти рич ном кљу чу и пу бли ци стич ком сти лу до при по ве да ка ко је су 
об је ди ни ле глас са ти ри ча ра са фол кло р ном под ло гом, лич ним или ко лек тив ним 
ис ку ством. Ис хо ди шта та квог раз во ја Ива нић ви ди у: екс церп ци ји гра ђе из са вре ме-
них при ли ка, у обла сти ма се о ског и град ског жи во та, фол клор ној тра ди ци ји, лич ном 
но ви на р ском ис ку ству и ути ца ју ве ли ке европ ске ли те ра ту ре (Го гољ, Шче дрин). Гли-
ши ћев раз вој ни пут Ива нић пре по зна је у тран сфор ми са њу ини ци јал не аморф не, фраг-
мен тар не по бу не про тив офи ци јел ног го во ра у ста би ли зо ва но при по ве да ње.

Ми хај ло Пан тић у тек сту При по вед не фи гу ре Ми ло ва на Гли ши ћа ус по ста вља 
ре ла ци је из ме ђу при по ве дач ког опу са Ми ло ва на Гли ши ћа и са вре ме не срп ске про зе 
пра те ћи три ви да улан ча ва ња. Пр ви вид улан ча ва ња тек сто ва је ин тер тек сту ал ност, 
дру ги се од но си на фик ци о на ли за ци ју пи сца, ли ко ве, стил ске кон фи гу ра ци је, кључ-
не пој мо ве, на ра тив не фи гу ре и тре ћи је ди ја ло шко-по е тич ки. Од је ци Гли ши ће вог 
ства ра ла штва пре по зна ти су у тек сто ви ма Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, ро ма ну 
Страх и ње гов слу га Мир ја не Но ва ко вић и са ти рич ној при чи Би бли о те кар Вла ди-
ми ра Ја гли чи ћа, чи ме је Пан тић по твр дио по ла зну хи по те зу о ве ри фи ко ва њу де ла 
јед ног ау то ра не по сред ним по сто ја њем у по то њој књи жев но сти, при том ука зав ши 
на не из бе жне раз ли ке у чи та њу де ла у од но су на тре ну так на стан ка.

Сту ди ја Дра га не Ву ки ће вић вр ши раз ли ков ну де тер ми на ци ју из ме ђу Гли-
ши ћа као при по ве да ча ко ји се по зи ва на усме ни пре текст и при по ве да ча на на род ну 
и фо ку си ра се на ком плек сност Гли ши ће ве се о ске ре а ли стич ке при по вет ке ко ја 
ин те гри ше и де кон стру и ше жан ро ве бај ке, де мо но ло шког пре да ња, анег до те о глу-
па ци ма и зе мљо рад нич ке иди ле. Из не ве ра ва ње фол клор ног обра сца огле да се у 
на ру ша ва њу схе ма тич но сти и це ло ви то сти бај ке и на пу шта њу на род них ве ро ва ња 
услед жа нр ов ских укр шта ња, у уда ља ва њу од де ло кру га на род ног при по ве да ча 
под ути ца јем до ди ра са тек сто ви ма ру ске и фран цу ске књи жев но сти, у пре ва зи ла-
же њу фол клор них жан ро ва ре а ли стич ким оквир ним от кло ном. Ана ли за по ли-
морф но сти Гли ши ће ве про зе ука за ла је на про дук тив ност ре а ли стич ке при по вет ке 
ко ја се огле да у ње ној мо ћи да ин те гри ше раз ли чи те жан ро ве, а очу ва сво ју жан-
ров ску це ло ви тост и отво ри пут ро ма ну.

Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић да је ког ни тив но на ра то ло шку ана ли зу дис-
кур зив не фор ме опи са ко ја се ја вља у три об ли ка: чи ста де скрип ци ја, на ра тив ни 
опис и опи сна на ра ци ја. По ред ука зи ва ња на ти по ло шка свој ства опи са, ау тор ка 
пра ти ње го ву ве зу са етич ко-иде о ло шким и зна чењ ским аспек ти ма при че. Чи ста 
де скрип ци ја ја вља се у два ви да – пор трет и то по гра фи ја, уве де на је по ступ ци ма: 
зу ми ра ња, укла па ња, па ра ле ли зма и за ме њи ва ња. На ра тив ни опис се уво ди при-
ли ком ка рак те ри за ци је ли ко ва и у рав ни то по гра фи ја са функ ци јом про ши ри ва ња 
гра ни це све та при че и ин тен зи ви ра ња сте пе на ње го ве за си ће но сти, док се опи сна 
на ра ци ја по ка за ла као сред ство си жеј не до пу не и ши ре ња све та при че.

Текст Мир ја не Сте фа но вић По е ти ка ре а ли зма и фан та сти ка у при по вет ка
ма Ми ло ва на Гли ши ћа да је ком па ра тив ни пре глед про бле ма фан та сти ке у су сед ним 
епо ха ма ро ман ти зма и ре а ли зма ука зу ју ћи на не до ста так кон тек сту ал ног по сма-
тра ња овог про бле ма ко ји је углав ном ин те р пре ти ран у рав ни од но са ре а ли стич ног 
и фан та стич ног све та.

Мо дер ност Гли ши ће вог из ра за и пре ва зи ла же ње обра сца фол клор ног ска за 
у ху мо ре ска ма Ми ло ва на Гли ши ћа пред ста вља ју пред мет ра да Ане Жив ко вић 
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По е ти ка сва ко днев не при че у ху мо ре ска ма Ми ло ва на Гли ши ћа. Ту ма че ћи ду ра-
тив но-де скрип тив не ин фор ма ци је, по за дин ске струк ту ре до га ђа ја, се ман тич ки 
„на бо ји те“ ре чи, фо но ло шке чи ни о це оце њи ва ња са др жи не и мо де ле вир ту е ли за-
ци је под све то ва при че, ау тор ка ука зу је на пре ва зи ла же ње тра ди ци о нал них при-
по вед них обра за ца у прав цу оне о би че ња ли те рар ног из ра за.

Текст Ве ре Ваш При по вет ке Ми ло ва на Гли ши ћа у све тлу са вре ме них књи
жев них те о ри ја ука зу је на ве чи ту ак ту ел ност и ау то ном ност Гли ши ће вог де ла у 
од но су на дру штве но-по ли тич ке при ли ке, иа ко је де ло на ста ло као ре флек си ја о 
дру штве ним при ли ка ма, не знат но про ме ње ним до да на шњих да на, и ин тер пре-
ти ра Гли ши ћев при по ве дач ки опус апли ку ју ћи те о ри је Пор те ра Або та, Ро ма на 
Ја коб со на, Ми ше ла Ри фа те ра, По ла Ри ке ра, Га сто на Ба шла ра.

Осто ја Про да но вић у за вр шном тек сту збор ни ка, сле де ћи нео ства ре не на ја ве 
Гли ши ће вих ро ма на Цр на уни фор ма, Пи то мац и Зај мо дав ци, тра га за еле мен ти ма 
ро ма неск ног по ступ ка у ли те рар ном опу су Ми ло ва на Гли ши ћа, пре по зна ју ћи њи-
хо во еви дент но при су ство у: сло же но сти струк ту ре и ком по зи ци је, из ди фе рен ци-
ра но сти фа бу ле на де о ни це, раз у ђе но сти си сте ма ли ко ва, по сто ја њу зна чај ног до-
га ђа ја у сре ди шту де ла, при су ству ори ги нал не ау тор ске фи ло зо фи је, иде ја ма ко је 
при па да ју си сте му пра вих ро ма неск них иде ја.

Оп се жан, све о бу хва тан и ком плек сан при ступ не ис тра же ним или не до вољ но 
ис тра же ним про блем ским аспек ти ма ства ра лач ког опу са Ми ло ва на Гли ши ћа, као 
те мељ ног пи сца срп ског ре а ли зма, упот пу њен је ино ва тив ним ту ма че њи ма на те-
ме љи ма пост кла сич не на ра то ло ги је, обо га тио је кри тич ку ре цеп ци ју де ла скре нув-
ши па жњу на те мат ско-мо тив ску спе ци фич ност, жан ров ску ра зно вр сност, ге не зу 
де ла, ука зав ши на Гли ши ће ву по зи ци ју ини ци ја то ра у уоб ли че њу умет нич ке сли ке 
гра да, жан ров ском по и гра ва њу, пре ва зи ла же њу фол клор них обра за ца, ис та кав ши 
ре флекс Гли ши ће вог бо га тог ли те рар ног на сле ђа у гла со ви ма са вре ме не про зе. 
Не сум њи во да је збо р ник По е ти ка Ми ло ва на Гли ши ћа, по ред до стој ног обе ле жа-
ва ња го ди шњи це ро ђе ња пи сца, дао дра го цен при лог ре цеп ци ји ње го вог де ла и пу-
то каз да љим ту ма че њи ма.

Мср Со ња С. Ђо рић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
so nja djo ric1993@gmail.com

UDC 821.163.41.09(049.32)

ИНО СТРА НА АКА ДЕМ СКА РЕ ЦЕП ЦИ ЈА И ВРЕД НО ВА ЊЕ  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ – СТВАР НОСТ ИЛИ ФИК ЦИ ЈА 

(Бо рис Бу ла то вић. Окле ве та на књи жев ност: иде о ло шки аспек ти у кри тич ком 
са гле да ва њу срп ске књи жев но сти и кул ту ре кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка.  

Но ви Сад: На уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, 2017)

У освит 125 го ди на од ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског по ја ви ла се књи га Бо ри са 
Бу ла то ви ћа. Ако би смо овом ју би ле ју од у зе ли го ди не ко је је Цр њан ски про вео у 
еми гра ци ји (тре ба ли по ми ња ти из по ли тич ких раз ло га), до би ли би смо да се књи га 
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Окле ве та на књи жев ност (ума ло да на пи шем Окле ве та ни рат) по ја ви ла от при-
ли ке у освит јед ног ве ка од ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског. Ми сао о Цр њан ском, 
не ка ко се са ма на мет ну ла при по ме ну књи ге Окле ве та на књи жев ност. 

Пре не го што се отво ре глав не те ме о ко ји ма пи ше Бо рис Бу ла то вић, чи ни се 
да је ва жни је ука за ти на пи та ња ко ја ова обим на и сту ди о зно пи са на књи га по ста вља 
пред нас. Нај пре то је пи та ње од бра не срп ске књи жев но сти пред ино стра ном ака дем-
ском ре цеп ци јом. (Ка да се већ по ми ње ино стра на, не знам да ли је ну жно на гла ша ва-
ти ко ли ко ап сурд но зву чи кад у та квој кон сте ла ци ји по ме не мо бо шњач ку ре цеп ци ју 
– а мо ра мо је по ме ну ти!) Ба ви ће се ау тор Окле ве та не књи жев но сти и спо ра дич ним, 
али и же сто ким од бра на ма и ре ак ци ја ма у од бра ну срп ске књи жев но сти, ме ђу тим, 
са ма књи га је до каз ко ли ко је би ло ка ква ре ак ци ја у том прав цу су ви шна, ре кли 
би смо и ап сурд на. Јер, ка да се про чи та го то во ком пле тан пре глед фор ми ра ња књи-
жев но кри тич ких и књи жев но и сто риј ских ста во ва, с ак цен том на из ра зи то иде о ло-
шким ви до ви ма вред но ва ња срп ске књи жев но сти у ино стра ној ака дем ској ре цеп ци-
ји по чев од по след ње де це ни је 20. ве ка до да нас, и ка да се раз мо тре зна чај, удео и 
функ ци ја ван ли те рар них чи ни ла ца при ли ком фор ми ра ња тих ста во ва – су о ча ва мо 
се са не чим што до слов но мо же мо на зва ти те жњом да све оно што су у књи жев но-
у мет нич ком сми слу сто же ри јед не на ци о нал не књи жев но сти, бу де не са мо ре ла ти-
ви зо ва но, не го у пот пу но сти из бри са но и жи го са но као иде о ло шки не при хва тљи во 
и опа сно. А мо же ли се и са ка квим би се ар гу мен ти ма тре ба ло су прот ста ви ти та квим 
те жња ма – пи та ње је под јед на ко ап сурд но као и са ме те жње.

Пре не го што по ђе мо не ка квим ре дом, тре ба ло би на са мом по чет ку ре ћи и сле-
де ће: ва жно је у овој књи зи (на пи са ла бих из у зет но ва жно, али бо јим се да не пре те-
рам) чи та ти фу сно те. До ду ше, књи га оби лу је фу сно та ма, че сто оне за у зи ма ју и по 
по ла стра ни це, што оте жа ва чи та ње, али су ко мен та ри и по ја шње ња ко ја на ла зи мо у 
њи ма по не кад и дра го це ни ји од основ ног тек ста, јер ау тор вр ло де таљ но и пре ци зно 
не са мо да упот пу њу је основ ну ми сао и тврд њу, не го не рет ко из но си и соп стве не 
ста во ве, ула зе ћи у рас пра ву, и жи во и убе дљи во ар гу мен ту ју ћи сво је за кључ ке.

По сле Увод не ре чи сту ди ја је по де ље на на пет це ли на: Основ на обе леж ја и 
иде о ло шке прет по став ке по ли тич ког вред но ва ња срп ске књи жев но сти од кра ја 
20. ве ка; Ан дри ће во књи жев но де ло као из раз пи шче ве ’ан ти му сли ман ске тен ден
ци је’ и ’ве ли ко срп ске иде о ло ги је’; Гор ски ви је нац Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша као 
не по сре дан ’по зив на ге но цид’ и ’трај на схе ма ет нич ког чи шће ња’; Срп ски пи сци 
и од го вор ност за ’књи жев но уру ша ва ње Ју го сла ви је’; и Ap pen dix: Јо ван Ске р лић и 
ак ту е ли зу ју ћа ре цеп ци ја ње го вих по ли тич ких иде ја у ан тро по ло шком и исто рио
граф ском дис кур су ’Дру ге Ср би је’.

И из про стог на бра ја ња на сло ва по гла вља мо же се ја сно ви де ти те жи ште ау то-
ро вих ин те ре со ва ња и кључ не те ме ко је об ра ђу је. Али још ва жни је је што из пр вог 
по гла вља сту ди је ја сно ви ди мо да не ма ди ле ме да је срп ска књи жев ност, ве ро ват но 
ви ше не го би ло ко ја дру га, из пер спек ти ве ино стра не ака дем ске кри ти ке по сма-
тра на и вред но ва на на на чин ко ји естет ску ре ле вант ност књи жев них де ла не узи-
ма у об зир или им, ка ко ка же ау тор „ва жност при да је функ ци о на ли зу ју ћи њи хов 
естет ски до мет ка ко би се за тим – на при ме ру умет нич ки ре пре зен та тив них де ла 
– пред ста ви ла и до ка за ла иде о ло шка не при хва тљи вост и опа сност чак и нај зна чај-
ни јих срп ских про зних и пе снич ких тво ре ви на и њи хо вих ау то ра (Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша, Ива Ан дри ћа, Вас ка По пе, До бри це Ћо си ћа, Ми ло ра да Па ви ћа, 
Сло бо да на Се ле ни ћа, итд.)“ (9),1 што би зна чи ло да се умет нич ки ре ле вант на де ла 
по сма тра ју ис кљу чи во као при ме ри у ко ји ма се тра га за иде о ло шким ста во ви ма 

1 Сви ци та ти пре у зе ти су из књи ге о ко јој је реч и обе ле же ни су бро јем стра ни це у 
за гра ди.
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пи са ца, док ра све тља ва ње естет ских вред но сти у срп ској књи жев но сти оста је пот-
пу но не ва жно. С тим у ве зи ну жно је ис та ћи да ау тор на гла ша ва ка ко циљ ис тра-
жи ва ња ни је огра ни чен са мо на при ка зи ва ње за не ма ри ва ња естет ског зна ча ја и на-
гла ша ва ње по ли тич ких чи ни ла ца ко је срп ска књи жев ност са др жи, с об зи ром на 
„екс пан зив ност, по ли тич ку мо ти ви са ност, па и нео ко ло ни јал не пре тен зи је по ме-
ну тог де ла ино стра не кри ти ке о срп ској књи жев но сти“ (10), не го да се про бле ма-
ти зу је и сте пен не при стра сно сти и објек тив но сти са ме ин тер пре та ци је по ли тич ких 
и иде о ло шких фе но ме на ко ју ино стра на кри ти ка при ме њу је у ана ли зи де ла срп ских 
пи са ца.

Тре ба ли на во ди ти да ка да се го во ри о ин си сти ра њу ино стра не кри ти ке на 
по ли тич кој ком по нен ти, по пра ви лу круг у ко јем се кре ћу та кве ин тер пре та ци је 
оме ђа ва на пр вом ме сту од го вор ност и кри ви ца за рас пад и рат не до га ђа је у Ју го-
сла ви ји с кра ја 20. ве ка, од но сно уло га срп ских пи са ца и њи хо вих књи жев них де ла 
у то ме, хи је рар хи ја од но са ме ђу ју го сло вен ским на ро ди ма у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји и ре де фи ни са ње уло ге ко сов ског ми та у књи жев но сти и ње го вог на кнад ног 
деј ства, али и ка ко је пре ци зно на ве де но – ин тер пре та ци ја по зи ци ја „на ци о нал но 
угро же ног/угро зи те ља, те оправ да но сти и при хва тљи во сти по ли тич ких по сле ди-
ца ко је су из тог по ло жа ја мо гле да про и за ђу (у обе за јед нич ке др жа ве)“ (13). У 
та квом по рет ку, за кљу чак ко ји се на мет нуо ау то ру да је не рет ко са ма за ин те ре со-
ва ност ин спи ри са на у пр вом ре ду по ли тич ким и иде о ло шким раз ло зи ма, ви ше је 
не го ло гич на, јер са мо на тај на чин мо же мо схва ти ти при ступ у ис тра жи ва њу срп ске 
књи жев но сти ко ји у пот пу но сти за по ста вља естет ске ка рак те ри сти ке тек ста и 
ко ји се сво ди на ту ма че ње по ли тич ких зна че ња у књи жев ним де ли ма срп ских пи-
са ца. Оту да про из ла зи и пре ли ми нар ни за кљу чак о по ме ну том ти пу кри ти ке, ви ше 
не го ин ди ка ти ван: „у овој кри ти ци – у нај ве ћем бро ју при ме ра – ни је реч о упу ћи-
ва њу пре ко ра због са мог при су ства иде о ло шке ком по нен те у срп ској књи жев но сти, 
не го о кри ти ци кон крет ног, од ре ђе ног иде о ло шког или по ли тич ког ста ва (не у са-
гла ше ног са зва нич ном по ли ти ком ’За па да’) пре по зна тог код не ког ау то ра, уз им-
пли цит но су ге ри са ње (по не кад и екс пли цит но на ме та ње) по тре бе за ’ис прав ним’ 
по ли тич ким ста вом срп ског пи сца у ње го вом де лу“ (15), што би зна чи ло да та ква 
по тре ба по ти че из по ли тич ки мо ти ви са не на ме ре да срп ска књи жев ност бу де пред-
ста вље на „као са у че сник и под стре кач срп ске ’агре сив не по ли ти ке’, од но сно из 
те жње да се у њој пре по зна ју ко ре ни ’ко ло ни за тор ских’ и ’ге но цид них’ ам би ци ја“ 
(16). С тим у ве зи ни ис тра жи вач ки на пор ни је усме рен са мо на ра све тља ва ње окол-
но сти под чи јим ути ца јем је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка до шло до про ме не 
ре цеп циј ског са гле да ва ња срп ске књи жев но сти у ино стра ној кри ти ци, већ је усме-
рен ши ре, тј. на ука зи ва ње да та ква ино стра на ака дем ска кри ти ка има све од ли ке 
по ли тич ког чи та ња срп ске књи жев но сти и да за пра во по се ду је све осо би не ко је је 
чи не иде о ло шком кри ти ком, усло вље ном кон крет ним по ли тич ким ин те ре си ма, 
али да јој је има нент на и про па ганд на функ ци ја, ко ја има за циљ да сли ка о Ср би ма 
као на ци о нал ној и кул тур ној за јед ни ци бу де сли ка „о ’кри ми но ге ном и па то ло шком 
Дру гом’ за шта се до ка зи тра же – из ме ђу оста лог – и у срп ској књи жев но сти“ (16).

У дру гом, нај о бим ни јем по гла вљу књи ге, па жња је по све ће на пра ће њу не га-
тив ног то ка ре цеп ци је де ла Иве Ан дри ћа, ко ји је вр ло спе ци фи чан и има нај ду жи 
кон ти ну и тет у од но су на де ла дру гих срп ских ау то ра. За хва љу ју ћи ми ну ци о зном 
ау то ро вом на по ру, са гле да ва њем на чи ње ног пре гле да о кри тич ким оце на ма за бе-
ле же ним по во дом Ан дри ћа и ње го вог де ла, су о ча ва мо се са ис кљу чи вом, остра шће-
ном и пре на гла ше ном не га тив ном кри тич ком ва ло ри за ци јом, огра ни че ном пре те-
жно на бо шњач ку ака дем ску сре ди ну. По ли тич ко вред но ва ње Ан дри ће вог де ла 
ау тор са гле да ва у две ма иде о ло шки за сно ва ним па ра диг ма ма: оној ма ње из ра же ној 
и за сно ва ној на марк си стич ким есте тич ким ме ри ли ма ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма 



и док три ни со ци ја ли стич ког ре а ли зма у књи жев но сти и умет но сти и оној до ми-
нант ној ко ја је за сно ва на на уве ре њу о Ан дри ће вој на вод ној не тр пе љи во сти и 
мр жњи пре ма исла му и бо сан ским му сли ма ни ма. И ма ње-ви ше, све оце не из ре че не 
о Ан дри ће вом де лу, ка да је у пи та њу бо шњач ка ре цеп ци ја, под ра зу ме ва ју дру гу 
по ме ну ту кри тич ку па ра диг му, у окви ру ко је ће Ан дри ће ви кри ти ча ри, ба у ља ју ћи 
и спо ти чу ћи се, по не кад од ри ца ти ње го вим де ли ма сва ку умет нич ку вред ност, а 
по не кад је при зна ва ти; оп ту жи ва ти пи сца и уви ђа ти у ње го вом де лу на сва ком 
ко ра ку (да не ка же мо у сва кој ре че ни ци) „опа сне по ли тич ке прет ње“. Ис црп но ће 
би ти ана ли зи ра ни по гле ди Шу кри је Кур то ви ћа, сло бод но се мо же ре ћи, „ро до на-
чел ни ка“ по то њих на па да на Ан дри ћа; по том спо чи та ва ње не га тив не тен ден ци је 
у при ка зи ва њу бо сан ских му сли ма на, што је осно ва за го то во све ка сни је на па де 
на Ан дри ћа, ко ји ма је иде о ло шко и по ли тич ко ту ма че ње књи жев ног де ла у пр вом 
пла ну, па се та ко до ла зи до Ади ла Зул фи кар па ши ћа, а по сле оп ту жби да Ан дри ће ви 
ро ма ни из ра жа ва ју те жњу ау то ра да ње го во де ло за до би је ванк њи жев ну уло гу у 
оправ да њу рат них по ко ља и да су пи са ни „ини ци јал ном по ли тич ком на ме ром пи сца, 
као ’по ку шај ства ра ња али би ја’ за ма сов не зло чи не над бо сан ским му сли ма ни ма“ 
(52) у Дру гом свет ском ра ту, ни жу се име на: Му ха мед Фи ли по вић, Сма ил Ба лић, 
Му ниб Ма глај лић, Ра сим Му ми но вић, Ве дад Спа хић, Са лих Ја ли мам, Ру смир 
Мах мут ће ха јић и дру ги, и ус по ста вља се уни со ни кон ти ну и тет оспо ра ва ња Ан дри-
ћа са „бо шњач ко-му сли ман ске по зи ци је“. Та ко ђе, у ни зу име на из дво је но је кри-
тич ко са гле да ва ње Ан дри ће вог де ла из пе ра Мух си на Ри зви ћа, ко јим је ре пер то ар 
иде о ло шких оп ту жби зна чај но про ши рен – кључ на је да је де ло ва ње исла ма оста-
ви ло трај но не га тив не по сле ди це у Бо сни, тј. у мен та ли те ту ње них љу ди уз за јед нич-
ку кри ви цу оних ко ји су ислам до не ли, али и оних ко ји су га при хва ти ли, од но сно 
да је Ан дрић соп стве ну кри ви цу због на ци о нал не из да је ко ју је учи нио као ам ба-
са дор у Бер ли ну пот пи су ју ћи пакт са Нем ци ма ис ку пљи вао при по ве дач ки за ме ном 
те за – ис ти ца њем исто риј ске бо шњач ке кри ви це у свр ху прав да ња са вре ме них 
зло чи на над њи ма (тре ба ли до да ти да је у по ме ну тој те зи срп ски на ци о нал ни 
пред знак Ан дри ће вог по ли тич ког и књи жев ног опре де ље ња и „удо во ља ва ње“ срп-
ској чи та лач кој пу бли ци ко ри шћен као „те шка ар ти ље ри ја“). Али да се у лу ди лу 
мо же оти ћи и ко рак да ље, по ка зу ју нам ау то ро ве ана ли зе о но ви јим из ле ти ма (или 
уз ле ти ма) ко је чи ни Сел ма Ри звић (ћер ка Мух си на Ри зви ћа) уз по моћ Фат ми ра 
Али спа хи ћа и уз по др шку Свјет ског бо шњач ког кон гре са и Бо шњач ке на ци о нал-
не фон да ци је, ко ји ума ло да ре зул ти ра ју обим ним до ку мен тар ним фил мом за сно-
ва ном на Ри зви ће вој сту ди ји о Ан дри ћу, и из ко јих мо же мо иш чи та ти ја сну по ру-
ку да се у но ви је вре ме вр ло ла ко у из ра зу (из бе га вам да на пи шем умет нич ком) 
пре ла зи на те рен фан та сти ке – јер ка ко дру га чи је оправ да ти оп ту жбе о, да па ра-
фра зи ра мо, ра си стич ким и ге но цид ним по ру ка ма бо сан ског но бе лов ца, о ве ли ко-
срп ској ге но цид но сти на вод но од го је ној у Ње го ше вим и Ан дри ће вим де ли ма, или 
оне ко ја гла си да је на Ан дри ће вој књи жев но сти ство ре но срп ско на ци о на ли стич-
ко убе ђе ње да се ма сов ним зло чи ни ма над бо шњач ким жи вљем за до во ља ва прав-
да. Да ље, ба ви ће се Бу ла то вић и Еса дом Ду ра ко ви ћем, при зна тим ори јен та ли стом 
и ара би стом и с тим у ве зи и по зна тим збор ни ком Ан дрић и Бо шња ци из 2000. 
го ди не, ука зу ју ћи на чи ње ни цу да не га тив но кри тич ко про ми шља ње о Ан дри ће-
вом де лу и сте пен при пи си ва не кри ви це, али и за о штре ност кри ти чар ског то на 
пре ма ње го вом де лу ра сте гра да циј ски у сва ком на ред ном „на па ду“ у кон тек сту 
не га тив ног ре цеп циј ског то ка о ко јем је реч, или пре ци зни је у кон тек сту без из у-
зет ка чи сте иде о ло шке кри ти ке.2 Не ће за бо ра ви ти да ана ли зи ра ау тор ове књи ге 

2 Су ви шно је на бра ја ти че га се све ау тор до ти че у сво јој ана ли зи по ме ну тог збор ни ка 
и ту злан ског на уч ног ску па, али ни је на од мет до не ти ци тат ко јим се за кљу чу ју раз ма тра ња 
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ни од нос пре ма „ве ли ко срп ским на ци о на ли стич ким“ про у ча ва о ци ма Ан дри ће вог 
де ла – Слав ку Ле ов цу, Пе тру Џа џи ћу, Ра до ва ну Вуч ко ви ћу и Пре дра гу Па ла ве стри 
у пр вом ре ду, ко ји су на вод ним пре у ве ли ча ва њем би о граф ских по да та ка, да ка ко 
и „кри во тво ре њем“ истих, ство ри ли од Ан дри ћа сво је вр стан на ци о нал ни мит. У 
та квим окви ри ма из дво је на су име на Ен ве ра Ка за за и Са ли ха Ја ли ма ма, ко ји оп-
ту жу ју исто ри ча ре књи жев но сти за „срп ску рат ну ре цеп ци ју Ан дри ће вог де ла“. 
Да ље, Узе ир Ба чвић, Ђе на на и Ла да Бу ту ро вић, Бе ћир Ма цић, Му ха мед Ху ко вић, 
Ха џем Хај да ре вић, Ра сим Му ми но вић, Ве дад Спа хић – фик си ра ни су као за го вор-
ни ци ма ње-ви ше истог ко да по ко јем је ту ма че но Ан дри ће во де ло – књи жев но и 
исто ри о граф ско, или пак пи шчев по ли тич ки ан га жман – у за ви сно сти од по тре ба 
тре нут ка и ја сних или скри ве них на ме ра ту ма ча, али и са сво је вр сним ар гу мен-
то ва њем њи хо вих по вр шних чи та ња, те о риј ско-ме то до ло шких про пу ста, на уч них 
пре ди спо зи ци ја и нео бјек тив но сти. Тре ба на по ме ну ти још јед ном да Ан дри ћа те-
ре те го то во уни со но за под сти ца ње зло чи на над бо шњач ким на ро дом, тач ни је за 
гра ђе ње ко лек тив не кри ви це тог на ро да у свр ху али би ја за зло чи не над њи ма, с 
тим што јед ни то чи не по зи ва ју ћи се на до га ђа је из Дру гог свет ског ра та, а дру ги 
чвр сто се др же ћи по след њих ра то ва с ак цен том на сре бре нич кој тра ге ди ји.

Чи ни се да ни зу име на Ан дри ће вих кри ти ча ра из бо шњач ког ака дем ског 
ми љеа не ма кра ја. И за и ста, ути сак ни је по гре шан, јер је го то во не мо гу ће по бро-
ја ти све оп ту жбе и све на пи се (ко је спа да ју у ака дем ске!), па је ко ли чи на по да та ка 
о не у те ме ље ном иде о ло шком при сту пу пи шче вом де лу са уна пред за да тим ци љем 
ана ли зе за и ста те шко са вла ди ва. Ме ђу тим, оно што је нај зна чај ни је, из дво ји ће 
Бу ла то вић при кра ју по гла вља оне ау то ре и кри тич ке тек сто ве ко ји су „ис пли ва ли“ 
из услов но ре че но ло кал них окви ра и из вр ши ли ути цај на ши ру ино стра ну ре цеп-
ци ју Ан дри ће вог де ла. У том сми слу ука за но је на члан ке штам па не кра јем пр ве 
и по чет ком дру ге де це ни је 21. ве ка и то – Ја сне Ша мић, Ива Бан ца (хр ват ско-аме-
рич ког исто ри ча ра) и Ру сми ра Мах мут ће ха ји ћа, али и на обим ну књи гу по след њег 
ау то ра штам па ну код срп ског из да ва ча 2015. го ди не – Ан дри ћев ство: про тив ети
ке сје ћа ња. У том сми слу пред мет ана ли зе је у пр вом ре ду Мах мут ће ха ји ћев текст 
“An dri ćism: An Aest he tics for Ge no ci de” у ре фе рент ном аме рич ком на уч ном ча со-
пи су East Eu ro pean Po li tics and So ci e ti es (ко ји је на тај на чин ста вљен на увид нај-
ши рој ака дем ској јав но сти), али и књи га, ко ји ма је за јед нич ки име ни лац од су ство 
на уч ног при сту па и на гла ше ни ви до ви не књи жев не ар гу мен та ци је. (При ли ком 
ана ли зе Мах мут ће ха ји ће вих кри тич ких ста во ва об је ди ње них у књи зи, ау тор ће се 
по себ но за др жа ти на ин те ре сант ном ту ма че њу ко ва ни ца „ан дри ћев ство“, „есте-
ти ка за ге но цид“ и „ети ка сје ћа ња“, ука зу ју ћи при том и на Мах мут ће ха ји ће ву 
нео ри ги нал ност и из во ре из ко јих пре у зи ма глав не пре ми се сво је књи ге.) 

По себ ну те жи ну овог по гла вља чи ни се да осли ка ва, по ред ис црп не ре цеп-
ци је Ан дри ће вог де ла у бо шњач ким ака дем ским кру го ви ма, спо ра дич них освр та 
на хр ват ске ин тре пре та ци је – ука зи ва ње и ана ли за оно га што ау тор апо стро фи ра 
као срп ска рат на ре цеп ци ја3 и при ме ри не књи жев ног од но са пре ма Ан дри ће вом 

ра до ва: „Да кле, [...] ис ти ца ње ви со ке умет нич ке вред но сти Ан дри ће вог књи жев ног де ла у 
тек сто ви ма ње го вих кри ти ча ра из бо шњач ког ака дем ског ми љеа – ка ко се и уз не ве лик ис тра-
жи вач ки труд мо же уо чи ти уви дом у збор ник Ан дрић и Бо шња ци – усло вље но је ис кљу чи во 
опре зно шћу и так тич ким раз ло зи ма, ка ко по ли тич ком аспек ту оп ту жби про тив пи сца не 
би би ла од у зе та при вид ност на уч не објек тив но сти“ (133).

3 „Под срп ском рат ном ре цеп ци јом под ра зу ме ва мо иде о ло шки вид ак ту е ли за ци је 
(знат но ви ше не го ли ту ма че ња) Ан дри ће вог де ла и ње го вог ’при ме њи ва ња’ на рат ну ствар-
ност (углав ном за сно ва ног на апо стро фи ра њу пи шче вог про роч ког ’рат ног ви зи о нар ства’ 
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де лу. Уз нај ти пич ни је при ме ре срп ске рат не ре цеп ци је, Бу ла то вић ће на ве сти и да 
она ни је има ла упо ри ште у пи са њу нај зна чај ни јих срп ских ис тра жи ва ча Ан дри-
ће вог де ла, али ће ука за ти на ис кли зну ћа ко ја то ком де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка чи не Ра до ван Вуч ко вић и Пре драг Па ла ве стра, упо зо ра ва ју ћи на опа сност до 
ко је до ла зи ре ин тер пре та ци јом и ак ту е ли зо ва њем у спе ци фич ном по ли тич ком 
кон тек сту од ре ђе ног књи жев ног де ла или, ка ко ка же Бу ла то вић: „опа сно сти да се 
из до ме на ана ли зе уте ме ље не у за ко ни то сти ма ли те рар ног тек ста нео сет но пре ђе 
у по ље про из вољ ног ту ма че ња пи шче вих по ру ка“ (177). С тим у ве зи, пред мет за-
себ не ана ли зе је сте и фе но мен бо шњач ког, хр ват ског и „ве ли ко срп ског“ ви да ре-
цеп ци је Ан дри ће вог де ла, у кон тек сту мар ки ра ња срп ске ре цеп ци је као нај ра ди-
кал ни је и „нај на ци о на ли стич ки је“ (у пре тва ра њу пи сца у сред ство за по сти за ње 
не књи жев них ци ље ва) ме ђу оста лим на ци о нал ним об ли ци ма иде о ло шке ре цеп-
ци је – под ра зу ме ва се од стра не не ко ли ких бо шњач ких и хр ват ских кри ти ча ра. 
Та ко ђе, из два ја ње и ана ли за уте ме ље но сти по је ди них Жа ни ће вих, Ка за зо вих и 
Ло вре но ви ће вих су до ва чи ње но је из раз ло га што су упра во они из вр ши ли ути цај 
и по ста ли по ла зи ште у из у ча ва њу ино стра них ју жних сла ви ста, ко ји ана ли зи ра не 
ста во ве са гле да ва ју ујед но и као нај ме ро дав ни је и објек тив не. Као при ме ри по ме-
ну тог ути ца ја на ве де ни су ра до ви Си ли је Хок сворт, пре да ва ча на Шко ли за сла ви-
стич ке и ис точ но е вроп ске сту ди је Лон дон ског уни вер зи тет ског ко ле џа и ко реј ског 
сер бо кро а ти сте Санг Хун Ки ма са Хан кук уни вер зи те та, ко ји се, осим што се 
го то во у пот пу но сти осла ња ју на на ве де не из во ре по те кле из бо шњач ке и хр ват ске 
сре ди не, од ли ку ју и зна чај ним про пу сти ма ко ји се мо гу свр ста ти у гру бе ома шке, 
пре ви ђа ња и не у пу ће ност стра них ис тра жи ва ча. Та ко ђе, зна чај на је и на по ме на да 
це ло ку пан не га тив ни ре цеп циј ски ток Ан дри ће вог опу са ни је оства рио зна ча јан 
ути цај у ино стра ној сла ви сти ци у сми слу бит них про ме на пред ста ве о Ан дри ће вом 
књи жев ном де лу.

На ред но по гла вље књи ге Окле ве та на књи жев ност ба ви се Гор ским ви јен цем 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, као гру бо ре че но пре те чи и јед ном од из во ра „ге но-
цид них“ то ко ва срп ске књи жев но сти у ви ђе њу ино стра них ис тра жи ва ча чи ја су 
ту ма че ња за сно ва на на ис кљу чи вим иде о ло шким по зи ци ја ма. С тим у ве зи уо че но 
је и да је Ње го ше во књи жев но де ло – и то Гор ски ви је нац – у ве ћој ме ри пред мет 
ин те ре со ва ња про у ча ва ла ца из обла сти исто ри о гра фи је, по ли ти ко ло ги је, со ци о-
ло ги је, исто ри је ре ли ги је итд., а ма ње из обла сти сла ви сти ке. Та ко ђе, про на ђен је 
и за јед нич ки име ни лац иде о ло шке по зи ци је из ко је се ус по ста вља кри тич ки од нос 
пре ма Ње го ше вом де лу, са жет ма ње-ви ше у сле де ћем ис ка зу: „на и ме, Гор ском 
ви јен цу се не при сту па као објек ту за себ ног ис тра жи ва ња (осим у по је ди ним рет-
ким слу ча је ви ма [...]), оно се – уме сто то га – под вр га ва јед ном пар ци јал ном и уни-
форм ном ви ду ту ма че ња [...] ко је има за циљ да оцр та ли ни ју не пре ки ну тог кон-
ти ну и те та (и кул тур ног де тер ми ни зма) срп ске ’на ци о на ли стич ке’ иде о ло ги је и 

у бо сан ском ’там ном ви ла је ту’, ње го ве спо соб но сти да от кри је узро ке и на вод но иден ти-
фи ку је кри ви цу ’по ту ри ца’ и срп ско стра дал ни штво у Бо сни као уни вер зал но ва же ће ка-
те го ри је) ко је се у срп ском ин те лек ту ал ном окру же њу оства ри ва ло пре вас ход но то ком 
рат них го ди на и у пр вом ре ду на тра ди ци о нал ној кул тур ној ма ни фе ста ци ји Ви ше град ска 
ста за (као и на ску пу у истом гра ду одр жа ном по во дом обе ле жа ва ња пе де се то го ди шњи це 
од об ја вљи ва ња три Ан дри ће ва ро ма на), на ко јој су се као уче сни ци по ја вљи ва ли Во ји слав 
Мак си мо вић, Љу бо мир Зу ко вић, До бри ца Ћо сић, Ни ко ла Ко ље вић, Ра до ван Ка ра џић, Вук 
Ми ла то вић, Сло бо дан Ра ки тић – ин те лек ту ал ци чи ји се ре фе ра ти или по здрав ни го во ри 
са по ме ну тог го ди шњег ску па у Ви ше гра ду на во де као при мер рат не ре цеп ци је и днев но-
по ли тич ке упо тре бе Ан дри ће вог де ла“ (170).
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по ли тич ке прак се ко је се при ка зу ју као ге но цид не и осва јач ке [...], а чи је је крај ње 
до са да шње ис хо ди ште у ра то ви ма 1990-их [...]“ (223). Ка да се го во ри о де фи ни са њу 
срп ског по на ша ња као „ге но цид ног“ и о про на ла же њу по твр да за та кву де фи ни-
цу ју у на при мер исто риј ским и књи жев ним из во ри ма, са свим је ло гич но да су се 
на пр вом ме сту као пред мет ана ли зе ино стра них ака дем ских ис тра жи ва ња на шли 
аме рич ки ау то ри, ти пич ни пред став ни ци ту ма че ња по ко јем драм ски спев из 19. 
ве ка пред ста вља пре те чу и ин спи ра ци ју срп ског на ци о на ли зма и ет нич ког чи шће-
ња, тј. ге но ци да над му сли ма ни ма то ком 20. ве ка. Пр ви у ни зу је Нор ман Си гар, 
ко ји из ме ђу оста лог из но си те зу о пла ни ра ном срп ском др жав ном ге но ци ду над 
бо сан ским му сли ма ни ма, ка ко би се оства ри ла ет нич ки чи ста „ве ли ка Ср би ја“ и 
на рав но апо стро фи ра Ње го ша као не ко га ко је ве ли чао на сил но бри са ње му сли-
ма на. Мно го ве ћа па жња оправ да но ће би ти по све ће на ста во ви ма ко је из но си Мајкл 
Селс и ње го вим по став ка ма о ге не зи срп ске вер ске иде о ло ги је из не се не у окви ру 
упро шће ног, по вр шног и не а де кват ног са гле да ва ња но ви је исто ри је од но са у ју го-
сло вен ској др жа ви, усред сре ђе ним на рат у Бо сни и Хер це го ви ни и ње го ву вер ску 
ком по нен ту. Као основ на Сел со ва те за ја вља се на ци о на ли зам ин спи ри сан ре ли-
ги јом као глав ни узрок не при ја тељ ства пре ма бо сан ским му сли ма ни ма, од но сно 
ге но ци да, по ко јој про из ла зи да су му сли ма ни „из дај ни ци ра се“ и „уби це Хри ста“, 
што је опет у ве зи са ре кон струк ци јом из вор ног ко сов ског ми та ко ји ра ди ка ли зу-
ју срп ски „на ци о на ли стич ки пи сци“. Сво ју тзв. вер ску иде о ло ги ју Селс на зи ва 
„хри сто сла ви змом“, а с тим у ве зи ва жно је да као нај зна чај ни јег ба шти ни ка ко-
сов ског ми та апо стро фи ра Ње го ша и ње го во де ло Гор ски ви је нац. По ле ми шу ћи са 
на зна че ним Сел со вим ста во ви ма, ко ји да ка ко об у хва та ју и не га тив ну уло гу Ан-
дри ће вог књи жев ног де ла, ука за ће Бу ла то вић и на све што је спор но у ве зи с ње-
го вим уво ђе њем тер ми на „хри сто сла ви зам“ у ин тер на ци о нал ни ака дем ски дис курс, 
ма е страл но по ка зу ју ћи ка ко уо че не мањ ка во сти и нео др жи вост тврд њи, али и 
еле мен тар на нео ба ве ште ност ау то ра, функ ци о ни шу та ко што Селс сам обе сми-
шља ва нај ве ћи део те за ко је по ку ша ва да ар гу мен ту је. На тра гу Сел со вих ин тер-
пре та ци ја ука за но је и на оста ле ту ма че ко ји Ње го ше во де ло ви де у кон тек сту 
ге но ци да и ет нич ког чи шће ња – Ге ри ја Фи лип са, Клер Бран да бур и Аб да лах-Ха ким 
Му ра да. Та ко ђе, пред мет ана ли зе би ће и де ло Ти ма Џу де, бри тан ског но ви на ра и 
по ли тич ког ана ли ти ча ра, чи ја је књи га оба ве зна ли те ра ту ра на аме рич ким уни-
вер зи те ти ма, ко ји се ба ви срп ским на ци о нал ним ми то ви ма из пер спек ти ве екс-
пан зи о ни стич ког на си ља и та ко ђе у не га тив ном сми слу упу ћу је из ме ђу оста лог и 
на Ње го ше во књи жев но де ло. Да ље, у ни зу књи га са ен гле ског го вор ног под руч ја 
ко је се ба ве бал кан ским ре ги о ном по сма тра на су и де ла Џо на Лем пи ја, али још 
де таљ ни је Но е ла Мал кол ма ко ји у по ли тич кој ин стру мен та ли за ци ји из вор ног ко-
сов ског ми та иде нај да ље, па је сто га при ка зан и не ма ли кри тич ки од зив на ње го ве 
тврд ње, да би се до шло до ве ро ват но нај ек стрем ни јих по ку ша ја жи го са ња Ње го ше-
вог де ла од стра не Алек сан де ра Гри на вал та и Бра ни ми ра Ан зу ло ви ћа. Кад је реч 
о оп шир ном ана ли зи ра њу Ан зу ло ви ће вих сом на бул них раз ма тра ња о из во ри ма 
рат них де ша ва ња у бив шој Ју го сла ви ји и „ве ли ко срп ских ге но цид них те жњи“ кроз 
исто ри ју (тре ба до да ти и исто ри ју је зи ка и књи жев но сти!), до вољ но је са мо ре ћи 
да ће Бу ла то вић у јед ном тре нут ку за пи са ти вр ло пре ци зну ди јаг но зу по ко јој се 
Ан зу ло вић во ди: „раз ло зи ма ко ји, ре кло би се, ни су ру ко во ђе ни по тре бом за на уч ном 
објек тив но шћу не го на из ве стан на чин за ди ру у до мен па то ло ги је“ (275), јер је 
са свим очи глед но да тер мин „иде о ло шка кри ти ка“ ви ше ни је до во љан. У при лог 
чи ње ни ци да за пад на по ли тич ка јав ност са гле да ва Ње го ше во де ло ис кљу чи во из 
пер спек ти ве вла сти тих ин те ре са и укљу че но сти у ства ра ње по ли тич ких кон фли ка та 
на про сто ру Бал ка на, Бу ла то вић под вла чи Гри на вал то ве ста во ве и на ро чи то ње-
го ву од ред ни цу о Ње го ше вој ви зи ји Ми ло ша Оби ли ћа по ко јој је он апо стро фи ран 
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као освет нич ки „ге но цид ни Хри стос“, што је вр ху нац ње го вих те за о пре ра ста њу 
ми та у мо дер ну срп ску на ци о нал ну иде о ло ги ју као прет ход ни ци не тр пе љи во сти 
пре ма му сли ма ни ма и рат них де ша ва ња. Го то во да је нео п ход но ов де пре ки ну ти 
низ не га тив ног ре цеп циј ског то ка (на рав но, ау тор Окле ве та не књи жев но сти га 
не за вр ша ва на овом ме сту!) и до да ти са мо да је у по гла вљу о ко јем је реч, ау тор 
на вр ло убе дљив на чин по ка зао бе сми сле ност, зло на мер ност, не струч ност и што 
је нај зна чај ни је – нео др жи вост кри ти чар ских при сту па ко ји у пот пу но сти Гор ском 
ви јен цу уки да ју ста тус књи жев ног де ла, ка ко би мо гло би ти ин стру мен та ли зо ва но 
тре нут ним по ли тич ким ин те ре сом.

У при лог пот кре пље њу те зе о оп ту жби по ко јој срп ска књи жев ност ну ди 
обра сце за чи ње ње на си ља и ет нич ку ис кљу чи вост иде и на ред но, прет по след ње 
по гла вље књи ге Окле ве та на књи жев ност. Кри тич ки су до ви ино стра них ака дем-
ских ис тра жи ва ча или тач ни је иде о ло шке пред ста ве ко је они кре и ра ју иду у сми слу 
ства ра ња сли ке да су кључ не лич но сти и де ла срп ске књи жев не про шло сти од и-
гра ли зна чај ну уло гу у ства ра њу „по губ не“ срп ске на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. 
До ка зни по сту пак о не књи жев ном вред но ва њу срп ске књи жев но сти спро ве ден у 
књи зи дра го цен је јер по ка зи ва ње пре о бли ко ва ња про шло сти и при пи си ва ње од-
го вор но сти срп ској стра ни за ју го сло вен ске рат не до га ђа је с кра ја 20. ве ка од стра-
не по ме ну тих ис тра жи ва ча по ка зу је све зна ко ве све сног тра же ња (и на ла же ња уз 
обил на кри во тво ре ња!) у срп ској књи жев ној про шло сти „ин спи ра то ра“ ко ји би 
по ка за ли кон ти ну и тет на стан ка „ве ли ко срп ског на ци о на ли зма“. Ка за но је већ да 
је ау тор раз мо трио уни форм не ви до ве ту ма че ња ко сов ског ми та (из не се не и ’ар гу-
мен то ва не’ по за да тој ма три ци), са ко ји ма је у те сној ве зи Ње гош и Гор ски ви је нац, 
до та кав ши се ну жно и Ву ка Ка ра џи ћа, ме ђу тим, уз не га тив ни ре цеп циј ски ток 
Ан дри ће вог књи жев ног де ла, сло бод но мо же мо ре ћи да прет по след ње по гла вље 
књи ге упот пу њу је сли ку кри во тво ре ња срп ске књи жев но сти и кул ту ре, јер је па-
жња по све ће на и жи го са њу срп ских пи са ца ко ји су обе ле жи ли 20. век у кон тек сту 
при ка зи ва ња на вод ног „зло чи нач ког кон ти ну и те та“, тј. ви ше ве ков не те жње срп ске 
др жа ве да ус по ста ви хе ге мо ни ју из ко је су про ис те кла сва зла по ме ну тих рат них 
до га ђа ја. Сво је вр сно кри во тво ре ње, све сно на кнад но про на ла же ње еле ме на та ко ји 
би пот кре пи ли те зу за пад не по ли тич ке јав но сти о на вод ној срп ској кри ви ци и по-
сле ди ца ма ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма чи ји су идеј ни ин спи ра то ри про на ла же ни 
у срп ској кул тур ној и књи жев ној тра ди ци ји, ве ро ват но је без прем ца и без об зи ра 
на све мањ ка во сти са ко јим нас су о ча ва ау тор, из ве де ни „до ка зни по сту пак“ про тив 
јед не књи жев но сти, али и – ре ци мо то – чи та вог јед ног на ро да, де лу је нај бла же 
ре че но за стра шу ју ће. При ступ по ко јем пе снич ка и про зна де ла на ста ла у по след ње 
три де це ни је 20. ве ка, тач ни је – срп ски пи сци – сно се нај ве ћу од го вор ност за уру-
ша ва ње Ју го сла ви је и под стре ки ва ње на ору жа не су ко бе, илу стро ван је на при ме-
ри ма по сма тра ња књи жев них де ла Вас ка По пе, До бри це Ћо си ћа, Јо ва на Ра ду ло-
ви ћа, Во ји сла ва Лу бар де, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Ви до са ва Сте ва но ви ћа, Сло бо да на 
Се ле ни ћа и Ми ло ра да Па ви ћа. Пре о вла ђу ју ћа те за о срп ским књи жев ним ау то ри-
ма као о ин спи ра то ри ма бу ду ћих на ци о нал них су ко ба у прет по след њем по гла вљу 
нај де таљ ни је је илу стро ва на на при ме ру ро ма на Ха зар ски реч ник и Уну тра шња 
стра на ве тра Ми ло ра да Па ви ћа. Ти при ме ри мо жда и нај бо ље по ка зу ју ау то ро во 
ста но ви ште о то ме да је књи жев но-кри тич ки дис курс, у окви ру ко јег се као „на-
ци о на ли стич ка и ве ли ко срп ска“ пер ци пи ра ју сва де ла срп ске књи жев но сти би ло да 
им се са мо спо чи та ва или да за и ста те ма ти зу ју на би ло ко ји на чин срп ску дис кри-
ми ни са ност – са мо „сег мент ши рег, пре вас ход но по ли тич ког и иде о ло шког дис-
кур са ко ји по ка зу је тен ден ци ју да са мо по ми ња ње не ка да шњег стра да ња Ср ба или 
њи хо вог су вре ме ног не по вољ ног ста ту са у ју го сло вен ској др жа ви жи го ше као екла-
тан тан при мер ви о лент ног и рат но ху шкач ког ве ли ко срп ског на ци о на ли зма“ (324). 
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Та ко ђе, Па ви ћев при мер нај бо ље илу стру је ра ди кал ну про ме ну ре цеп циј ског мо-
де ла у при сту пу, ту ма че њу и вред но ва њу де ла срп ске књи жев но сти чи ја естет ска 
ре ле вант ност ни је би ла до во ђе на у пи та ње, ка да сре ди ном де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, пре ма ре чи ма ау то ра, у за пад но е вроп ској и аме рич кој сла ви сти ци, 
ра сте ин те ре со ва ње за ср би сти ку, иза зва но у нај ве ћој ме ри деј ством не књи жев них, 
од но сно по ли тич ких фак то ра. За о крет у на чи ну ва ло ри за ци је по ме ну тих Па ви ће-
вих ро ма на ко ји по сле из би ја ња ра та у бив шој Ју го сла ви ји би ва ју жи го са ни, на чи-
њен је у пр вом ре ду због не ко ли ких пи шче вих об ја вље них ин тер вјуа и есе ја у 
ко ји ма се освр нуо на угро же ност пра во слав ног хри шћан ства и из у зет но лош ме-
диј ски и по ли тич ки трет ман Ср ба. С тим у ве зи раз ма тра ни су освр ти на Па ви ћев 
опус од стра не јед ног од нај зна чај ни јих аме рич ких сла ви ста – Ен друа Ба ру ха Вах-
те ла, а по том и ком па ра ти сте – Деј ви да Да мро ша. По ка зу ју ћи да је оце на Па ви ће-
вих ро ма на као књи жев ног из ра за ве ли ко срп ског на ци о на ли зма и ан ти ју го сло вен-
ства, а ко ји по ти чу нај пре са не мач ког го вор ног под руч ја, у пр вом ре ду ре зул тат 
при стра сне и јед но смер не ре цеп ци је рат них су ко ба и ме диј ске кам па ње за сно ва не 
на то ме, ау тор ће се нај ви ше за др жа ти (по ред по ме на ста во ва Си би ле Кра мер, Кор-
не ли је Шта у да хер, Хер ма на Вал ма на и Рај нхар да Ла у е ра), на мо де лу ана ли зе уте-
ме ље ном на по ку ша ју ка ко мо рал ног та ко и по ли тич ког дис кре ди то ва ња пи сца и 
ње го вог књи жев ног де ла на ба зи ван ли те рар них чи ни ла ца ко ји ре пре зен ту је Вах-
тел и то нај ви ше па жње по све ћу ју ћи ње го вој књи зи Ства ра ње на ци је, ра за ра ње 
на ци је: књи жев ност и кул тур на по ли ти ка у Ју го сла ви ји (1998), ука зу ју ћи на ап со-
лут ну ри гид ност и тен ден ци о зну иде о ло шку по зи ци ју са ко је при сту па ту ма че њу 
Па ви ће вог Ха зар ског реч ни ка. По ле ми ка ко ју Бу ла то вић во ди са Вах те лом ука зу је 
у пр вом ре ду на не до стат ке и про из вољ но сти ње го ве ин тер пре та ци је, али зна чај-
ни је, она отва ра за пра во мно го ком плек сни је про бле ме у ве зи са ак ту ел ним ви до-
ви ма ту ма че ња срп ске књи жев но сти. (Уз гред, тре ба до да ти да је, ако ста ви мо по 
стра ни обра зла га ње оп ту жби по ко ји ма је Па вић апо стро фи ран као „књи жев ни 
ру ши лац Ју го сла ви је“, нај ин те ре сант ни ји део по ле ми ке „зло у по тре ба“ Ки шо вог 
есе ја о на ци о на ли зму од стра не аме рич ког сла ви сте, ко ја не ће про ћи нео бра зло-
же но, на рав но на ште ту Ки шо ве кри тич ке кон цеп ци је ре ла ти ви зма!) Та ко ђе, не ће 
про пу сти ти Бу ла то вић да у ве зи са Вах те ло вим на сту па њем са по зи ци је, ка ко ка же 
– прет по ста вље не ци ви ли за циј ске и мо рал не су пер и ор но сти – ука же на чи ње ни цу 
да је кри ти ка о ко јој је реч у слу жби вла да зе ма ља ко је су нај ве ћи гло бал ни узур-
па то ри људ ских пра ва и на ци о нал них сло бо да и има ју екс пан зив не по ли тич ке, 
иде о ло шке и еко ном ске пре тен зи је. Ми сле ћи на рав но при том на Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве и на За пад ну Евро пу, под ву ћи ће Бу ла то вић и да је по Вах те лу ме ра 
угле да ња и при ла го ђа ва ња за пад ном дру штве ном и кул тур ном мо де лу пра ви по-
ка за тељ до ме та бив ших ко му ни стич ких зе ма ља у од ба ци ва њу на ци о на ли зма и 
то та ли тар ног иде о ло шког бре ме на. Ни је по треб но за др жа ва ти се на ту ма че њу ва-
ља но сти и оправ да но сти ова квих за кљу ча ка, до вољ но је на ве сти да у по сма тра њу 
срп ске књи жев но сти као кључ ног под стре ка ча и ини ци ја то ра рат них до га ђа ја и рас-
па да Ју го сла ви је, ко рак да ље иде Деј вид Да мрош, ком па ра ти ста „свет ског ре но меа“ 
из но се ћи у сво јој тен ден ци о зној ана ли зи оп ту жбе на ра чун Ха зар ског реч ни ка.4 

4 Не ка нам бу де до зво ље но да по но ви мо по дат ке да те у књи зи: Деј вид Да мрош је у 
два на вра та био ру ко во ди лац Од се ка за ком па ра тив ну књи жев ност на Хар вард ском уни-
вер зи те ту и што је за ову ди гре си ју, ко ју ис пи су је лич но ис ку ство, ва жни је – да је осни вач 
и ак ту ел ни ди рек тор Ин сти ту та за свет ску књи жев ност ко ји по сто ји од 2010. Мо жда то и 
ни је ре ле вант но за на шу при чу о књи зи Окле ве та на књи жев ност, али ду жност нам је да 
ка же мо да је Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду пре не ко ли ко го ди на ус по ста вио 
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Из ли шно је на бра ја ти „све гре хе“ спо чи та не Па ви ћу апо стро фи ра ном као „но си о цу 
нео прав да не ре пу та ци је свет ског пи сца“, да би се ви део пот пу ни фи ја ско аме рич-
ког кри ти ча ра; до вољ но је са мо по ме ну ти оно што из ме ђу оста лог под вла чи Бу ла-
то вић, а то је про на ла же ње по ка за те ља Па ви ће вог на ци о на ли зма и у чи ње ни ци да 
је у од но су на пр ви пре вод ро ма на на ен гле ски 1988. у дру гом из 1996. на чи ње на 
из ме на ко ја уме сто са срп ско-хр ват ског гла си – пре ве де но са срп ског, у че му Да мрош 
ви ди Па ви ће во „ки да ње срп ско-хр ват ског је зи ка на дво је“, или про из вољ но ту ма-
че ње Па ви ће ве пе сме Спо ме ник не зна ном пе сни ку, у чи јим сти хо ви ма је иш чи та на 
пи шче ва на кло ње ност на ци стич кој сим бо ли ци. 

У са гла сно сти са пи та њи ма ко је отва ра Бу ла то ви ће ва књи га у це ли ни, на ла-
зи се и за вр шно по гла вље ко јим се у ви до круг до во ди јед но од но вих и ра ди кал них 
про ми шља ња о ста во ви ма и уве ре њи ма Јо ва на Скер ли ћа у све тлу са вре ме них 
до га ђа ја, тач ни је вид но ви је ре цеп ци је Скер ли ће вих по ли тич ких иде ја. Де ми сти-
фи ку ју ћи ак ту ел не иде о ло шке су ко бе у срп ској ин те лек ту ал ној јав но сти у ве зи са, 
из ме ђу оста лог, то ли ко пу та по ми ња ном срп ском рат ном кри ви цом, уо ча ва ју ћи 
срод ност из ме ђу иде о ло шких обра за ца и ста во ва о ју го сло вен ској кри зи ко је ре пре-
зен ту ју спољ на по ли ти ка САД и не ке од нај у ти цај ни јих др жа ва За пад не Евро пе, 
са пред ста ва ма ко је про мо ви шу пред став ни ци „Дру ге Ср би је“, по след ње по гла вље 
– из пер спек ти ве ау то ро ве по ле мич ке ар гу мен та ци је, на при ме ру јед но стра ног 
ин те ре со ва ња за Скер ли ће во по и ма ње на ци о на ли зма, али и за не ма ри ва ња ње го ве 
укуп не по ли тич ке и кул тур не ми сли – отва ра је дан од нај ва жни јих про бле ма на ше 
кул тур не јав но сти (све сно смо из бе гли да на пи ше мо срп ске ин те лек ту ал не ели те), 
ко ји у свом сре ди шту са др жи тре ти ра ње и ту ма че ње пој мо ва „европ ско“ и „мо дер но“.

И да при ве де мо овај при каз кра ју. Би ли би смо пот пу но ис кре ни ка да би смо 
ре кли да је књи га Окле ве та на књи жев ност апел про тив би ло ка квог иде о ло шког 
ту ма че ња књи жев но сти и по ли тич ке зло у по тре бе књи жев ног де ла, ма са ко је стра-
не она до ла зи ла. Ни је си гур но да би по ли тич ка ко рект ност до зво ли ла још јед ну 
искре ност, а то је чи ње ни ца да Бу ла то ви ће ва књи га го во ри о ду хов ном и ци ви ли-
за циј ском на си љу над кул ту ром јед ног на ро да. Ако до да мо и при дев – срп ски, 
ра до ће мо ри зи ко ва ти мо гу ћу зло у по тре бу при зи ва ју ћи кон ста та ци ју о сво је вр сном 
на си љу над срп ским на ро дом. Али, вра ти мо се асо ци ја ци ји ко ју на слов књи ге иза-
зи ва до во де ћи у ви до круг све при сут ног Цр њан ског и зло у по тре би мо на кра ју јед-
ну ми сао из ње го вог тек ста Ми по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге об ја вље ног у 
Вре ме ну 9. мар та (сва ка сим бо ли ка је слу чај на) 1932, у освит Дру гог свет ског ра та, 
ко ја гла си: „мен та ли тет иду ћег по ко ле ња, да не го во ри мо о са да шњем, ства ра се 

бли ску са рад њу са Ин сти ту том за свет ску књи жев ност и да ша ље сво је сту ден те на јед но-
ме сеч ни курс ко ји се ор га ни зу је у окви ру лет ње шко ле по ме ну тог Ин сти ту та сва ке го ди не 
у дру гој зе мљи. (Зна чај но је ре ћи да сам из бор сту де на та ко ли ко нам је по зна то ни је тран-
спа рен тан, да о све му од лу чу ју по је дин ци из ру ко вод ства фа кул те та, па из то га про из ла зи 
да се све оба вља без зна ња про фе со ра ко ји би ну жно мо ра ли да бу ду упо зна ти са тим, а 
са мим тим и без њи хо ве са гла сно сти.) Тре ба ли до да ти да су Да мро шо ва пре да ва ња и дво-
не дељ ни кур се ви ко је др жи пре по ру че ни на шим „при ви ле го ва ним“ сту ден ти ма као нај-
ква ли тет ни ји и да им је су ге ри са но оба ве зно при су ство истим. Је ди но што ма ло сту де на та 
зна и што им ни је пре до че но тим по во дом је сте чи ње ни ца да је Да мрош чи та во по гла вље 
сво је књи ге Шта је свет ска књи жев ност (2003) по све тио Ха зар ском реч ни ку на сло вив ши 
га Отров на књи га, са та ни зу ју ћи Ми ло ра да Па ви ћа и при том по ка зу ју ћи, ма ло је ре ћи, 
ап со лут но не по зна ва ње ка ко од но са у бив шој Ју го сла ви ји, та ко и је зич ких пи та ња и – без 
же ље да зву чи мо ма ли ци о зно – пот пу ну не струч ност за ба вље ње тен ден ци о но иза бра ном 
те мом.
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на осно ву ту ђин ске књи ге у ту ђин ској ат мос фе ри. По сле ди це то га не тре ба ваљ да 
на ро чи то ту ма чи ти“. И, на по слет ку, по број мо оно што чи ни за јед нич ки име ни лац 
или што су кључ не ре чи свих по ле ми ка о ко ји ма је би ло го во ра или ко је се пре-
ћут но под ра зу ме ва ју, а то су – књи жев ност, рат, срп ски на ци о на ли зам, кле ве та, 
ко ло ни ја. 

Др Дра га на Ж. Бе дов
dbe dov@yahoo.com

UDC 821.163.41.09”1980/1990”(049.32)
UDC 82.09:32(049.32)

АВЕ ТИ ИСТО РИ ЈЕ И РА ТА У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(noris, Dej vid. Du ho vi kru že Sr bi jom. Knji žev no pred sta vlja nje isto ri je i ra ta.  
Pre ve li s en gle skog Vla di sla va Rib ni kar i Dej vid No ris. Be o grad: Ge o po e ti ka, 2018)

Књи га Деј ви да Но ри са Ду хо ви кру же Ср би јом: књи жев но пред ста вља ње 
исто ри је и ра та има две ва жне вр ли не. Бу ду ћи да је по све ће на исто риј ској и, 
услов но ре че но, рат ној про зи, об ја вље ној на про сто ру бив ше Ју го сла ви је у по след-
њим де це ни ја ма 20. и пр вој де це ни ји 21. ве ка, она по пу ња ва зна чај ну пра зни ну у 
про у ча ва њу срп ске и ју го сло вен ске књи жев но сти. На и ме, Но ри со ва књи га се раз-
ли ку је од до са да шњих сту ди ја у ко ји ма је про за из овог пе ри о да би ла пред ста вље-
на кроз ег зем плар не ро ма не (као у сту ди ји Исто ри ја и при ча Адри ја не Мар че тић, 
ко ја по ка зу је пре о бра жај исто риј ског ро ма на у де ли ма Ки ша, Пет ко ви ћа и Па ви ћа) 
или пак ту ма че на са ста но ви шта пост мо дер ни зма (као у По е ти ци фор ме у про зи 
срп ског пост мо дер ни зма Але Та та рен ко или у сту ди ји Wri ting the Yugo slav Wars 
Дра га не Об ра до вић, ко ја се, као и ен гле ско из да ње Но ри со вих Ду хо ва, по ја ви ла 
2016. го ди не). Иа ко на гла ша ва да ње го ва сту ди ја „ни је исто риј ски пре глед срп ске 
књи жев но сти скра ја два де се тог ве ка, већ ана ли за јед ног ни за књи жев них струк-
ту ра и мо ти ва“, 1 Но рис ипак пру жа чи та о ци ма до бар увид у про зу осам де се тих 
и де ве де се тих ко ја је оста ла ван глав ног то ка срп ског пост мо дер ни зма. Ње гов ода-
бир ни је за сно ван са мо на хро но ло шком и те мат ском кри те ри ју (де ла об ја вље на 
из ме ђу два сим бо лич на да ту ма, смр ти Јо си па Бро за Ти та 1980. и кра ја НА ТО ин-
тер вен ци је 1999. го ди не, у ко ји ма се по ја вљу ју ду хо ви из тра у ма тич не про шло сти 
и при зо ри из је зо ви те са да шњо сти) не го и на ме ри лу естет ске ре пре зен та тив но сти 
– из до ста раз гра на тог кор пу са рас по ло жи вих тек сто ва Но рис би ра да пи ше о оним 
ко је сма тра књи жев но вред ним. Има ју ћи све то у ви ду, Ду хо ви кру же Ср би јом се 
ука зу је као ино ва тив на књи га, ко ја је не до ста ја ла и стра ној и до ма ћој сла ви сти ци.

Вред ност Но ри со ве сту ди је ни је, ме ђу тим, са мо у то ме што је по све ће на про-
у ча ва њу не до вољ но ис тра же ног, а у мно гим ви до ви ма иза зов ног књи жев ног кор-
пу са не го и у ау то ро вој по ле ми ци с по јед но ста вље ним иде о ло шким ту ма че њи ма 
тог кор пу са. Ка ко он сам ис ти че, исто риј ска про за об ја вље на то ком осам де се тих 

1 noris, Dej vid. Du ho vi kru že Sr bi jom. Knji žev no pred sta vlja nje isto ri je i ra ta. Pre ve li s 
en gle skog Vla di sla va Rib ni kar i Dej vid No ris. Be o grad: Ge o po e ti ka, 2018, 12. Сви да љи на во ди 
из овог из да ња би ће обе ле же ни бро јем стра ни це у глав ном тек сту, Д. Д.



и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Ср би ји пре че сто је би ла ту ма че на и вред но-
ва на с по гле дом на ак ту ел на дру штве на и по ли тич ка зби ва ња, при че му јој се у 
ана ли зи при сту па ло као би ло ком дру гом дис кур зив ном жан ру. За сно ва на на за ста-
ре лој ме то до ло ги ји, не кад све де ној и до ни воа про па ган де, ова ква чи та ња су оправ-
да ва на дво ја ко: не сум њи вим по сто ја њем иде о ло шких на пе то сти то ком дру ге по ло-
ви не осам де се тих и де ве де се тих го ди на, ко је књи жев ност, ве ро ва ло се, ма ње или 
ви ше не по сред но од ра жа ва, с јед не, и чи ње ни цом да су по је ди ни ау то ри по пу лар-
них про зних оства ре ња има ли ис так ну те уло ге у по ли тич ком и јав ном жи во ту, с 
дру ге стра не. Но рис ука зу је на обе ове ме то до ло шке гре шке. Он под се ћа на не спор-
ну чи ње ни цу да књи жев ни текст ни је исто што и по ли тич ки пам флет или исто-
риј ска сту ди ја (на ко ју је, из гле да, и да нас нео п ход но под се ћа ти) и да иде о ло шка 
чи та ња ко ја не узи ма ју у об зир осо бе ност књи жев но сти ри зи ку ју да по јед но ста ве 
тек сто ве, де фор ми шу ћи њи хов сми сао:

Фик ци о нал не при по ве сти се на ла зе у флек си бил ни јем се ман тич ком 
од но су пре ма со ци јал но-има ги нар ном не го, ре ци мо, не фик ци о нал не при по-
ве сти ба зи ра не на исто ри о граф ском ис тра жи ва њу или ме мо а ри љу ди ко ји 
су истин ски уче ство ва ли у ствар ним до га ђа ји ма из про шло сти. […] У сту-
ди ја ма књи жев них тек сто ва при хва ће но је да се у слу ча је ви ма ка да при ча 
са др жи ре фе рен це на ствар не до га ђа је или лич но сти, та кви де та љи, јед ном 
ста вље ни у кон текст фик ци о нал ног све та, при ла го ђа ва ју зах те ви ма и гра-
ни ца ма сво је но ве сре ди не. Фик ци о нал не при по ве сти мо гу да де лу ју као да 
опи су ју од ви ја ње исто риј ских до га ђа ја, али оне пред ста вља ју јед ну за ми-
шље ну про шлост. Исто риј ске ре фе рен це су са мо још је дан слој ко ји до при-
но си оп штем зна че њу тек ста. Ана ли за та квих тек сто ва тре ба ло би да узме 
у об зир функ ци ју ко ја је да та на ра тив ним по ступ ци ма у сва ком по је ди нач-
ном слу ча ју. (42)

У сво јим ту ма че њи ма Но рис па жљи во кон тек сту а ли зу је ову про зу, ка ко у 
дру штве но и сто риј ским та ко и у књи жев ним окви ри ма. По себ но је у том сми слу 
ва жно и под сти цај но ње го во за ла га ње за ком па ра тив но чи та ње про зе ка сних се дам-
де се тих и осам де се тих у окви ри ма исто ри о граф ске ме та фик ци је, ко ју су пи са ли, 
из ме ђу оста лог, Џон Фа улс, Сал ман Ру жди, Ти мо ти Фин дли, А.С. Ба јат и ко ја је 
би ла јед на од оми ље них те ма про у ча ва ла ца пост мо дер ни стич ке про зе – Лин де 
Хачн, ко ја је и уве ла тер мин hi sto ri o grap hic me ta fic tion у рас пра ву о књи жев но сти, 
Па три ше Во, Еј ми Ели јас и дру гих. У том сми слу, Но рис као за јед нич ку осо би ну 
про зних оства ре ња као што су Го луб ња ча Јо ва на Ра ду ло ви ћа (1980), Пи смо и гла ва 
Сло бо да на Се ле ни ћа (1982), Дор ћол Све тла не Вел мар Јан ко вић (1981), Сли ка без оца 
Ра до сла ва Бра ти ћа (1985), Ен ци кло пе ди ја мр твих Да ни ла Ки ша (1983) и Трен 2 Ан то-
ни ја Иса ко ви ћа (1982), ви ди у њи хо вој пр о бле ма ти за ци ји епи сте мо ло шких прет-
по став ки при по ве да ња о про шло сти. У жан ру исто ри о граф ске ме та фик ци је фо кус 
се по ме ра са при по ве да ња о ми ну лим зби ва њи ма на пи та ње њи хо ве са зна тљи во сти, 
а он да и са оп шти во сти у са да шњо сти. И у де ли ма мо дер не срп ске исто риј ске про-
зе, „при по ве да чи се че сто окре ћу пи та њи ма са зна ња про шло сти, ин ди ви ду ал ног 
пам ће ња и ши рег то ка исто риј ског вре ме на. По ста ју ћи све ин тен зив ни је све сни 
не по врат ног ка рак те ра исто ри је, као и чи ње ни це да у кон стру и са њу исто риј ског 
пам ће ња не ки гла со ви до ми ни ра ју над дру ги ма, они се усред сре ђу ју на тра га ње 
за зна че њем про шло сти“ (105). У нај ра ди кал ни јим оства ре њи ма овог жан ра, епи-
сте мо ло шкој сум њи ни је под врг нут са мо исто ри о граф ски већ и књи жев ни дис курс 
о про шло сти, па и људ ска спо соб ност пам ће ња и раз у ме ва ња уоп ште. „Но ва срп ска 
исто риј ска про за та ко ђе од ба цу је прет по став ку да при ка зи ва ње да при ка зи ва ње 
исто риј ских до га ђа ја у књи жев но сти сле ди ми ме тич ке за ко не, где је је ди ни ре фе рент 
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сам исто риј ски свет“ (109). Че твр то по гла вље, у ко јем се ту ма че де ла пи са ца ко ји 
се у до ма ћој на у ци о књи жев но сти по пра ви лу не до во де у ве зу, а ко је по ве зу је 
за јед нич ко ин те ре со ва ње за сло же ност при по ве дач ког пред ста вља ња про шло сти, 
као што су Да ни ло Киш, Ра до слав Бра тић и Ан то ни је Иса ко вић, мо жда је нај бо љи 
при мер Но ри со вог при сту па, у ко јем се од су ство пред ра су да ти пич них за исто ри-
ча ре књи жев но сти по ве зу је са ин спи ра тив ним ту ма че њи ма књи жев не про зе.

Као што на слов и на го ве шта ва, књи га Ду хо ви кру же Ср би јом (у ори ги на лу, 
Ha un ted Ser bia) ба ви се са бла сти ма исто ри је и ра та, ду хо ви ма ко ји се ја вља ју као 
ме та фо ре не из ле че не тра у ме, при ка за ма ко је про ди ру у тки во са да шњи це да би 
от кри ле уза луд скри ва ну про шлост. Она де ли чи тав низ пре о ку па ци ја са сту ди-
ја ма тра у ме (tra u ma stu di es), на чи је се пред став ни ке – Шо ша ну Фел ман и До ри ја 
Ла у ба – ау тор по зи ва, а до не кле и са све по пу лар ни јом „хан то ло ги јом“ (han to lo gie) 
или „спек трал ном по е ти ком“, ка ко је го вор о ду хо ви ма и са њи ма од ре дио Де ри да 
у Марк со вим са бла сти ма (1993). Ипак, Но ри со ва књи га се пре вас ход но на до ве зу-
је на ис тра жи ва ња кул тур ног пам ће ња и „кул тур ног оп се да ња“ (cul tu ral ha un ting), 
ка ко Ка тлин Бро ган на зи ва по ја ву ко лек тив них ду хо ва и гот ских за пле та у са вре-
ме ној аме рич кој књи жев но сти, као и на оп се жна про у ча ва ња рат не књи жев но сти 
у окви ру но ве кул тур не исто ри је и књи жев не ком па ра ти сти ке. 

Ка да је реч о те ми ра та у књи жев но сти, по себ но се ис ти че пе то по гла вље сту-
ди је, у ко јем Но рис да је ски цу за сво је вр сну по е ти ку рат не про зе дру ге по ло ви не 
20. ве ка. По ла зе ћи од те зе да су „сви ра то ви исти уто ли ко што сви сле де исту су штин-
ску струк ту ру“ (116), он по вла чи раз ли ку из ме ђу про мен љи вих и не пр о мен љи вих 
еле ме на та струк ту ре ра та или, пре ци зни је, струк ту ре ис при по ве да них ра то ва. Док 
са др жај лич ног и ко лек тив ног ис ку ства ра та ва ри ра, при че о тим ис ку стви ма има ју 
за јед нич ка обе леж ја ко ја по твр ђу ју не сум њи ву, прем да за мно ге уче сни ке, све до ке 
и исто ри ча ре ра то ва кон тро верз ну, ин тер тек сту ал ност при по ве да ња о ра ту. У њи-
хо вим очи ма, ин тер тек сту ал ност се су пр от ста вља зах те ву за ау тен тич но шћу ис при-
по ве да ног ис ку ства, ко ји чи ни јед но од те мељ них обе леж ја рат не про зе. 2 Ме ђу тим, 
ка ко Но рис ис прав но при ме ћу је, од нос из ме ђу лич ног ис ку ства ра та и књи жев не 
тра ди ци је је сло же ни ји: „прет ход ни су коб пру жа на чин ми шље ња о те ку ћем, а 
ње го ви уста но вље ни дис кур зив ни сти ло ви ко ри сте се као на сле ђен мо дел за пи-
са ње о су ро во сти са да шњих рат них зби ва ња“ (132). Струк ту ра ли стич ким жар го ном 
ре че но, у ра ту се ме ња ју ак те ри и по зи ци је, али ре ла ци је и рад ње у осно ви оста ју 
исте. У осно ви сва ког ра та, мо гло би се ре ћи сле де ћи Елејн Ске ри, на ла зе се две 
стра не, су прот ста вље не у бор би ко ја ме ња људ ско тки во и објек те ко је љу ди пре-
по зна ју као сво ју око ли ну.3 То об ја шња ва стал ност из ве сних те ма, мо ти ва и за пле та 
ко је на ла зи мо у при ка зи ма ра та од Или ја де до Ира ка, да па ра фра зи рам под на слов 
јед не по зна те сту ди је.4 Они за јед но обра зу ју сво је вр сну „рат ну то пи ку“ – бо га ту 
ри зни цу оп штих ме ста о људ ским ору жа ним су ко би ма, пре ма ко јој су се, афир ма-
тив но или не га тив но, од но си ли сви они ко ји су пи са ли о ра ту. 

Упо тре ба те то пи ке по ста ла је про бле ма тич на у Пр вом свет ском ра ту, па 
оту да ни је нео бич но да Но рис за ста је упра во на ње му. Мо дер на рат на про за на ста је 
по сле 1914. у су ко бу из ме ђу зах те ва за про на ла же њем но вог је зи ка, ко ји би од го-

2 Ви ди HiGonneT, Mar ga ret. „Aut hen ti city and Art in Tra u ma Nar ra ti ves of World War I“, 
Mo der nism/mo der nity бр. 9, св. 1 (2002): 91–107.

3 scarry, Ela i ne. The Body in Pain: The Ma king and Un ma king of the World. Ox ford: 
Ox ford UP, 1987, 64.

4 MclouGHlin, Ka te. Aut ho ring War: The Li te rary Re pre sen ta tion of War from the Iliad 
to Iraq. Cam brid ge (итд.): Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011. 
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ва рао ис ку ству то тал ног ра та и ма сов ног стра да ња ко је он но си, и по тре бе да се 
то ис ку ство осми сли и пред ста ви у окви ру по зна тих при по вед них ма три ца. Рат ни 
пи сци су, по при ро ди ства ри, „рас це пље ни из ме ђу те жње да рат ин те гри шу у исто-
ри ју и те жње да по ка жу ње го ву ра ди кал ну дру гост“5. Срп ска ме ђу рат на књи жев-
ност је на ове зах те ве од го во ри ла на раз ли чи те, за ни мљи ви је на чи не. То се, пре ма 
Но ри су, не мо же твр ди ти за про зу на ста лу не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, 
ко ја, у од но су на рат ну књи жев ност Пр вог, де лу је ма ње ин вен тив но – и на, услов но 
ре че но, фор мал ном и на са др жин ском пла ну. Тек је сла бље ње иде о ло шког при ти ска 
учи ни ло за Дру ги свет ски рат оно што је ме ђу рат на књи жев ност учи ни ла за Пр ви. 
Се дам де се те и осам де се те го ди не су, ме ђу тим, до не ле и ре ва ло ри за ци ју Пр вог 
свет ског ра та, ко ја је по ве за на са оп штим трен до ви ма о ко ји ма Но рис го во ри и 
ко ја с њи ма сту па у ве о ма за ни мљив, у не ким ви до ви ма и нео че ки ван од нос.

У по ре ђе њу са срп ском про зом о Дру гом, па и о Пр вом свет ском ра ту, про за 
де ве де се тих ко јом се Но рис ба ви мо же се са мо услов но на зва ти рат ном. С рет ким 
из у зе ци ма – Но рис по ми ње ро ман Не бој ше Јо ва но ви ћа Иде мо на За греб (1998), 
при чу Ле де но не бо Жи во ји на Па вло ви ћа (1999) и При чу о жур ки Ми ро сла ва Јо-
си ћа Ви шњи ћа (1998) – та про за углав ном не опи су је бор бу, де ша ва ња на фрон ту 
и до жи вља је вој ни ка, већ се усред сре ђу је на зби ва ња у по за ди ни (као у ро ма ну 
У пот па лу бљу Вла ди ми ра Ар се ни је ви ћа, 1994) или је рат у њој уда ље на по за ди на 
зби ва ња (као у Ал ба ха ри је вом Мам цу, 1996). У оба слу ча ја, пра во по при ште рад ње 
је при ват ни свет по је дин ца, у чи јем жи во ту рат иза зи ва тек тон ске по ре ме ћа је. Ни је, 
ме ђу тим, од су ство опи са рат них деј ста ва оно што про зу де ве де се тих раз ли ку је од 
про зе о Дру гом свет ском ра ту, већ то што је из гра ђе на на са свим друк чи јим прет-
по став ка ма. Но рис то об ја шња ва чи ње ни цом да је про за осам де се тих већ де кон-
стру и са ла пар ти зан ску про зу, та ко да ро ма ни де ве де се тих ни су има ли не по сред ног 
прет ход ни ка на ког би се осло ни ли. У про зним тек сто ви ма из де ве де се тих го ди на 
ко је Но рис ана ли зи ра не ма ви ше оне, го то во бај ко ви те по де ле све та, ка рак те ри-
стич не за до ба иде о ло шких из ве сно сти. 

Од су ство тих из ве сно сти нај ви дљи ви је је у про зи по све ће ној ра ту 1999. У 
де ли ма ко ја го во ре о НА ТО бом бар до ва њу, на ро чи то у ро ма ни ма Ово би мо гао 
би ти Ваш сре ћан дан Ми ле те Про да но ви ћа (2000) и Под зна ком зма ја Ђор ђа Пи-
са ре ва (2001), при су тан је „ти хи, иро нич ни смех“, усме рен „про тив зва нич них 
про гла са обе ју су ко бље них стра на“ и усред сре ђен на рат као „мул ти ме ди јал но 
зби ва ње“ , у ко јем сми сао су ко ба оста је скри вен иза спек та кла (205). Ути ску не ствар-
но сти до при но си сна жна ме та фик ци о нал на ди мен зи ја ове про зе, ко ја се мо же чи-
та ти и као ко мен тар уло ге раз ли чи тих ме ди ја, укљу чу ју ћи ту и са му рат ну књи-
жев ност, у кон струк ци ји сли ке ра та. Тај ути сак под у пи ре и при су ство па ро ди је, 
усме ре не на по ли тич ки дис курс, али и на књи жев ну тра ди ци ју. Она је оли че на у 
кла си ци ма рат не књи жев но сти, по пут Е.М. Ре мар ка, пре ма ко јем се у ро ма ну Ђор ђа 
Пи са ре ва ус по ста вља иро нич на дис тан ца, као што се, уо ста лом, и сам Ре марк с 
гор ком иро ни јом од но сио пре ма пред ста ва ма о ра ту из гра ђе ним на књи жев ној тра-
ди ци ји. Ако је у па ци фи стич ким ро ма ни ма о Пр вом свет ском ра ту, ка ко се жа лио 
је дан рат ни ве те ран, „уме сто хе рој ског, кла ње по ста ло ди вљач ко и не људ ско“6, 
са вре ме но „ди ги тал но уби ја ње“, ка ко га на зи ва Про да но ви ћев при по ве дач, до не ло 
је и но ва обе леж ја жан ру рат ног ро ма на. Но рис уо ча ва овај пре о бра жај, али се на 

5 coBley, Evelyn. Hi story and Ide o logy in Au to bi o grap hi cal Li te ra tu re of the Frist World War. 
У: Tro ops ver sus Tro pes: War and Li te ra tu re. Прир. Evelyn J. Hinz. Wi ni peg: Uni ver sity of Ma ni to ba, 
1990, 53.

6 norToncru, Jean. Du témo ig na ge. Pa ris: Édi ti ons Al lia, 2008: 92.
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ње му по себ но не за др жа ва, бу ду ћи да му је ви ше ста ло да ука же на кон стан те у 
исто риј ској и рат ној про зи. 

Про сто ри ма са вре ме не про зе – ка ко у Ср би ји та ко и дру где у све ту, под се ћа 
Но рис – шет ка ју се аве ти исто ри је и ра та. Као озна чи те љи не са хра ње не про шло сти, 
аве ти све до че о то ме да су „тра го ви исто риј ског на си ља су ви ше сло же ни и ду бо ки 
да би би ли за у век по ти сну ти“ (204). Књи га Ду хо ви кру же Ср би јом по ка зу је раз-
ли чи те – ам би ва лент не, а по не кад и при лич но уз не ми ру ју ће – на чи не на ко је са-
вре ме на срп ска књи жев ност при зи ва ла ду хо ве из про шло сти ка ко би го во ри ла о 
тра у ми. Сво јим под сти цај ним ту ма че њи ма, Деј вид Но рис је ука зао на но ве прав це 
ко јим би бу ду ћа чи та ња са вре ме не срп ске про зе мо гла да кре ну и осло бо дио про-
стор за је дан нов, дру га чи ји раз го вор с ко лек тив ним ду хо ви ма.
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ПОСТ МО ДЕР НИ СТИЧ КИ МО ДЕ ЛИ ПРИ ПО ВИ ЈЕ ДА ЊА  
ГО РА НА РА ДО ЊИ ЋА

(Го ран Ра до њић. Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви је да ња  
у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ви је ка.  

Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2016)

Ја сан и про во ка ти ван на слов Ра до њи ће ве књи ге кри ти ке: Фик ци ја, ме та фик
ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на XX ви је ка отво рио је и од го во рио на мнош тво пи та ња. 
Глав но пи та ње од но си се на при по ви је да ње ше зде се тих и се дам де се тих у срп ској 
и аме рич кој књи жев но сти. Да ли је и да ље пу но шек спи ров ске бу ке и би је са? Или 
се ипак ак це нат бу ке и би је са у овом пе ри о ду у пост мо дер ни стич ком ма ни ру стал но 
пре мјеш тао са пи сца на текст и са тек ста на чи та о ца? При ча и при ча ње при че, бар-
тов ским је зи ком ре че но, је зи ком Ше хе ре за де, услов је оп стан ка и је дан од од го во-
ра, што Ра до њић по ка зу је у овој ком плек сној сту ди ји чи ји мо де ли при по ви је да ња 
исто та ко от кри ва ју да су у стал ном про це су ва ри ра ња.

Ко год се ба ви нај но ви јим до ме ти ма у књи жев ној кри ти ци не мо же иг но ри са ти 
чи ње ни цу да је дош ло до про цва та за ни ма ња за књи жев ну те о ри ју, што нам по ка-
зу је и Го ран Ра до њић у сво јој сту ди ји. Мо жда је глав ни раз лог за ову про мје ну 
ру ка ви ца ко ју су струк ту ра ли зам и постструк ту ра ли зам ба ци ли прет ход ној кри-
тич кој тра ди ци ји. Ра до њић при хва та иза зов и ја сно де фи ни ше и по ста вља мо де ле 
при по ви је да ња у ком па ра тив ну ра ван, при че му до се же до нај ду бљих сло је ва тек-
сту ал ног, би ло да при мје њу је син хро ниј ски или ди ја хро ниј ски при ступ. Сво јом 
ми ну ци о зном ана ли зом, он ја сно по ка зу је да кон вен ци је ни су са мо књи жев не, већ 
лин гви стич ке и кул тур не, што зна чи да се књи жев ност и друш тво по но во по ве зу ју 
по мо ћу дис кур са.



Са вре ме на те о ри ја са да об ли ку је из у ча ва ње књи жев но сти и кул ту ре у ака дем-
ским ин сти ту ци ја ма и она је, ка ко по ка зу је и Го ран Ра до њић у сту ди ји Фик ци ја, 
ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ви је ка нео дво ји ва од тек сто ва ода бра ног 
кор пу са. И ов дје те о ри ја по ста вља и од го ва ра на низ фун да мен тал них пи та ња, ста-
рих и но вих, ко ја се од но се на чи та ње и ин тер пре та ци ју, књи жев ност и кул ту ру, 
тра ди ци ју и пост мо дер ни зам, жа нр и род, зна че ње и па ра фра зу, ори ги нал ност и 
ин тер тек сту ал ност, ау тор ску ин тен ци ју и не свје сно, књи жев но обра зо ва ње и со-
ци јал ну хе ге мо ни ју, стан дард ни је зик и хе те ро гло си ју, по е ти ку и ре то ри ку, ре пре-
зен та ци ју и исти ну, и та ко ре дом. Пре ци зни је ре че но, овим ре дом на мно га од њих 
од го ва ра Ра до њић док у сво јој књи зи ис пи ту је мо де ле при по ви је да ња у срп ском и 
аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ви је ка.

 Пр во по гла вље Ме та фик ци ја раз ма тра: пи та ња кон струк та, кри те ри ју ма и 
су бјек тив но сти; по том про блем пер спек ти ве и ви тал но сти пост мо дер ни зма; над-
фик ци је, па ра фик ци је и ак ту е ли зма, епи сте мо ло ги је и он то ло ги је; суш ти ну на ра-
ци је, чи та ња и аспе ка та при по вје да ња; ди ле ме ме та фик ци је у ко је укљу чу је кон струк-
ти ви зам као па ра диг му, ре де фи ни са ње ро ма на, „екс пе ри мен тал ни ро ман“, фи гу ру 
у по за ди ни, фраг мен тар ност, ин тер пре та ци ју тек ста као те ме, еле мен те књи жев не 
ко му ни ка ци је, при ре ђе ни ру ко пис и фик тив ност, ствар ност, ак ту е ли за ци ју ме ди ја, 
не је зич ки знак у књи жев ном тек сту, Miseen abyme.

У дру гом по гла вљу Ми је ша ње жа нр о ва др Ра до њић да је од го во ре на сле де ће 
мо де ле при по вје да ња: хи брид ност ро ма на; „ви со ки“ и „ни ски“ жан ро ви; де тек тив-
ски жа нр; де тек ци ја и чи та ње; ен тро пи ја и па ра но ја; на уч на фан та сти ка и бај ка, 
док тре ће по гла вље ис пи ту је При по вје да ње у не фик циј ском ро ма ну и мо де ле при-
по вје да ња: не фик циј ски ро ман, ро ман и кри те ри јум исти ни то сти; фак ти и фик ци ја; 
фик ци ја и не фик циј ско пи са ње; ула зак фик ци је у ствар ност; зна ње и при по вје да ње; 
исто ри ја као об лик фик ци је; тех ни ке не фик циј ског ро ма на; и ре ал ност у не фик циј-
ском ро ма ну. 

При је За кљу ча ка др Ра до њић у по гла вљу Де кон струк ци ја при че у ода бра ном 
кор пу су иден ти фи ку је сле де ће мо де ле при по вје да ња: по ти ски ва ње на ра ци је; ен ци-
кло пе дич ност; при ча, текст и при по ви је да ње; на бра ја ње; пе р му та ци ја и пре ко мјер-
ност; под ри ва ње соп стве не ло ги ке; су че ља ва ње вер зи ја исте при че; име но ва ње; 
де кон струк ци ја при че и ци тат ност и два ви да ен ци кло пе диј ске про зе. 

Са мо на бра ја ње књи жев них по сту па ка, ко је је Го ран Ра до њић ис тра жио у 
књи зи Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме
рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ви је ка из но ва по твр ђу ју да 
књи жев на те о ри ја и кри ти ка до би ја ју све зна чај ни је мје сто у из у ча ва њу књи жев но-
сти ка ко код нас та ко и у аме рич ким књи жев ним кру го ви ма. Као што Џо на тан Ка лер 
ка же, не ка да је исто ри ја кри ти ке би ла дио исто ри је књи жев но сти, али са да исто ри ја 
књи жев но сти по ста је дио исто ри је кри ти ке, што по ка зу ју и Ра до њи ће ви мо де ли при-
по вје да ња. Овај драм ски обрт, ко ји се де сио то ком 20. ви је ка зна чи да исто ри ја 
кри ти ке и те о ри је ства ра ју све чврш ћи рам за из у ча ва ње књи жев но сти на уни вер-
зи те ти ма. 

Ис тра же ни мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на два де се тог ви је ка по ка зу ју сву сло же ност ода бра ног пе ри-
о да ко ји се ве зу је за по чет ке пост мо дер ни зма, а ко ји др Ра до њић с пра вом про бле-
ма ти зу је у Уво ду, од при хва та ња Ли о та ро вог тер ми на „пост мо дер но ста ње“ до 
ко нач ног пре по зна ва ња пост мо дер ни зма као прав ца ко ји има гло бал не пре тен зи је, 
што оправ да ва ње гов из бор пи са ца и дје ла ко је укљу чу је у ис тра жи вач ки кор пус. 
Срп ску књи жев ност пред ста вља ју: Баш та, пе пео и Пеш ча ник Да ни ла Ки ша, Хо до
чаш ће Ар се ни ја Ње го ва на и Ка ко упо ко ји ти вам пи ра Бо ри сла ва Пе ки ћа, Књи га о 
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Бла му и Упо тре ба чо ве ка Алек сан дра Тиш ме, док су из аме рич ке књи жев но сти ода-
бра ни: Бле да ва тра Вла ди ми ра На бо ко ва, Сне жа на До нал да Бар тел ми ја, Об ја ва 
бро ја 49 То ма са Пин чо на, Хлад но крв но Тру ма на Ка по теа, Џајлс Ко зар Џо на Бар та, 
Кла ни ца –пет Кур та Во не га та, Со ло мо но ва пје сма То ни Мо ри сон.

 У цен тру ис тра жи ва ња на ла зе се мо де ли при по ви је да ња и њи хо ва екс пе ри-
мен тал ност. Увод ис ти че и уло гу струк ту ра ли зма ко ји је, ка ко Ра до њић ка же, до шао 
до ста ва да је „сва ка кри ти ка ме та го вор, го вор о го во ру“, кон струк ци ја ко ја „за ви си 
не са мо од свог пред ме та, не го и од свог сред ства, од струк ту ра ко је су у ње го вој 
осно ви, струк ту ра је зич ких, иде о лош ких, по е тич ких, лич них“. Оту да и ова кри-
ти ка Ра до њи ће ве из у зет не сту ди је упра во за ви си од истих струк ту ра.

Књи жев на кри ти ка је, по ка зу ју Ра до њи ће ви мо де ли при по ви је да ња, област 
стал не де ба те, про стор су ко бље них ин тер пре та ци ја. Иа ко је не мо гу ће раз ри је ши-
ти ову де ба ту, нео п ход но је по ку ша ти да се оправ да она по зи ци ја ко ју је ода бра на 
да се од бра ни ра ци о нал ним ар гу мен том у од но су на ал тер на тив ну по зи ци ју ако 
же ли мо да из у ча ва ње књи жев но сти и да ње бу де ви тал но. Кон тро вер зе и де ба те су 
зна ци здра вља и ви тал но сти, кон стант но по ка зу је др Ра до њић, што се мо же илу-
стро ва ти од лом ком из Ра до њи ће ве кри тич ке сту ди је Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик
ци ја: Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на XX ви је ка, а ко ји исто та ко илу стру је ка ко пи са ти ја сно, про миш ље но 
и ра зу мљи во о нај сло же ни јим пи та њи ма ком па ра тив не књи жев но сти. Ана ли зи-
ра ју ћи је дан од мо де ла при по ви је да ња код Пе ки ћа, Ра до њић за кљу чу је:

Отва ра се он да, упра во због те ана ло ги је, и мо гућ ност пр о бле ма ти зо-
ва ња и на ше кон цеп ци је ствар но сти. Кад се та ко по гле да, јед на ко је про-
бле ма тич но да ти не кој ули ци на зив по со вјет ском мар ша лу Бир ју зо ву, као 
и на зи ва ти је по љу ди ма о ко ји ма раз миш ља Ар се ни је. То се он да мо же 
од но сти не са мо на тај де таљ, не го на цје ло куп ни сви јет у Хо до чаш ћу. По-
го то во за то што је име но ва ње те ули це је дан ма ли дио вла да ју ћег си сте ма 
ври јед но сти, пре и ме но ва ње ули це озна ча ва и по бје ду јед не иде о ло ги је. Ин-
ди рект но се да кле про бле ма ти зу је, де кон стри ше јед на општа при ча, јед на, 
услов но ре че но, „ме та на ра ци ја“.

По том, на ста вља ана ли зу на при мје ру дје ла То ни Мо ри сон:
 Пр о бле ма ти зо ва ње име но ва ња, не са мо ли ко ва не го и про сто ра, до-

во ди по сред но до де кон струк ци је при че, до су ко бља ва ња дви је ин тер пре-
та ци је ко је су за др жа не у тим при ча ма. То дво је, да кле, име но ва ње и су коб 
ин тер пре та ци ја, у Со ло мо но вој пје сми То ни Мо ри сон већ мо том се на гла-
ша ва као те ма: „Оче ви не ка уз ли је ћу/ А дје ца не ка пам те име на оче ва“. 

У крај њем слу ча ју кри ти ка књи жев но сти је сте о по ли ти ци и мо ћи, и зна ци 
кри зе пре по зна ју се ка да де ба та и ра ци о нал ни ар гу мент по су ста ну, а не ка да се 
спро во де са страш ћу, што по ка зу ју на ве де ни од лом ци, а што по твр ђу је и сва ка 
стра ни ца Ра до њи ће ве књи ге Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви
је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX 
ви је ка, јер ни де ба та ни ра ци о нал ни ар гу мен ти не по су ста ју ни у јед ном тре нут ку, 
као ни ау то ро ва истин ска по све ће ност. Он исто та ко по твр ђу је да ова де ба та има 
зна чај и за чо вје ка уопште за то што по ста вља пи та ња ко ја има ју им пли ка ци је ко је 
су из над чи сто књи жев не сфе ре.

Чи та о ци ма ко је књи жев ност за ни ма пре о ста је мо гућ ност да гла са ју. Си гур на 
сам да ће да ти свој глас Ра до њи ће вој књи зи, јер ће у њој пре по зна ти из у зет ност 
ис тра жи ва ња, ме то до лош ку упу ће ност и зре лост, а на ро чи то хра брост ау то ра 
да кре не пу те ви ма ком па ра тив ног ис тра жи ва ња на на чин на ко ји се прет ход ни 
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ис тра жи ва чи на ова ко ода бра ном кор пу су још ни је су оку ша ли. Фик ци ја, ме та
фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде
се тих и се дам де се тих го ди на XX ви је ка си гур но ће из у ча ва о ци ма књи жев но сти, 
књи жев не те о ри је и кри ти ке, про у ча ва о ци ма срп ске и аме рич ке књи жев но сти 
по го то во, по слу жи ти као по уз дан из вор за да ља ис тра жи ва ња.

Др Ра дој ка М. Вук че вић
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

 Фи ло лош ки фа кул тет
Катедра за ен гле ски је зик и књи жев ност 

vuk ce vic ra doj ka@g mail.com  

UDC 82.09-055.2:929(497.11)”19/20”(049.32)
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ФЕ МИ НИ СТИЧ КА ИЛИ КВИР МЕ ТА КРИ ТИ КА

(Игор Пе ри шић. Жен ски пор тре ти. Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност  
и умет ност, 2017, 212 стр.)

На кон књи ге Кри ти ка и ме та кри ти ка (2014), у ко јој су за цр та на од ре ђе на 
ау то ро ва ме то до ло шка и кон цеп циј ска по ла зи шта, књи га Жен ски пор тре ти (2017) 
учвр шћу је по зи ци ју Иго ра Пе ри ши ћа као јед ног од во де ћих ме та кри ти ча ра у сво-
јој ге не ра ци ји. Те же ћи, пре ма екс пли цит ној на ја ви у Кри ти ци и ме та кри ти ци, 
пре вред но ва њу до са да нај цје ло ви ти јег и нај у ти цај ни јег ме та кри тич ког по ду хва та 
у срп ској књи жев но сти – Исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке Пре дра га Па ла ве стре, 
Пе ри шић је по ну дио пр ви у ни зу сво јих „аманд ма на“ на Па ла ве стрин из бор и 
оцје ну ре цент не кри тич ке про дук ци је, ко ја је по при ро ди ства ри иза зва ла нај ви ше 
по ле мич ких ре ак ци ја. Ка ко на слов су ге ри ше, ри јеч је о шест сту ди ја по све ће них 
ис так ну тим срп ским књи жев ним кри ти чар ка ма ро ђе ним у пе ри о ду 1961–1970 го-
ди не и јед ном „груп ном пор тре ту“ још два де сет кри ти чар ки исте ге не ра ци је. По-
је ди нач не пор тре те до би ле су кри ти чар ке Би ља на Дој чи но вић, Ду брав ка Ђу рић, 
Та тја на Ро сић, Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Алек сан дра Ма чић и Ја сми на Ах ме-
та гић, а иза бра не су на осно ву не ко ли ко уста но вље них кри те ри ју ма: „1. дис кур зив-
на жен скост; 2. те о риј ска уте ме ље ност; 3. ми са о на про во ка тив ност и 4. спи са тељ ска 
ве шти на“ (10). Ау то ров из бор, ка ко је на гла ше но у „Увод ној бе ле шци“, под ра зу-
ми је ва и из вје стан „им пли цит ни вред но сни суд“ (10), али он је исто вре ме но са чи-
њен са на мје ром да се у об зир узму и раз мо тре по ја ве у ра до ви ма оних кри ти чар ки 
срп ског го вор ног под руч ја, чи је је дје ло ре пре зен та тив но за то ко ве кри тич ког ми-
шље ња ка квим их Пе ри шић са гле да ва, или ка квим их же ли пред ста ви ти.

Ма да у не што ма њој мје ри у од но су на Кри ти ку и ме та кри ти ку, Пе ри шић 
се пре ма пре по зна тљи вој прак си на гла ше но су бјек тив ног те о риј ског го во ра не дво-
сми сле но из ја шња ва по пи та њу пре о вла ђу ју ћег иде о ло шког обра сца ве за ног уз 
не ко ли ко ау тор ки при сут них у Жен ским пор тре ти ма: „Бу ду ћи да је ау тор ове 
књи ге – ка жу дру штво и фи зи о ло ги ја – ипак му шка рац, и ако је већ мо гу ће да он по 
том осно ву не бу де ис кљу чен из уче шћа у ра ду на жен ској исто ри ји, он да би ње го ва 
по зи ци ја мо гла да се ма пи ра у по љу тзв. ли бе рал ног фе ми ни зма.“ (13) Отво ре но 
де кон стру и шу ћи свој род ни иден ти тет, Пе ри шић се пре ма су ге сти ји отва ра ња ка 
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са ве зни штву „са сви ма ко ји же ле да сво ју пол ност са ми од ре ђу ју“ (13) фе ми ни зму 
пре по ру чу је за те о риј ску ко а ли ци ју са јед не квир по зи ци је, сти дљи во за сту па не 
и на дру гим мје сти ма у књи зи. Ау тор, из ме ђу оста лог, ко ри сти при ли ку да под 
фир мом ли бе рал ног фе ми ни зма на ма ла вра та у (ме та)кри ти ку уве де од ре ђе на квир 
гле ди шта, ко ја у по след ње ври је ме при мје њу је у ин тер пре та ци ји кла си ка срп ске 
про зе, као што је, на при мјер, Ве чи ти мла до же ња Ја ко ва Иг ња то ви ћа. То је, за си-
гур но, је дан од ва жни јих раз ло га из ко јих се Пе ри шић на овај на чин упу стио у 
пре вред но ва ње Па ла ве стри ног ме та кри тич ког ка но на, по и ма ју ћи га ису ви ше кон-
зер ва тив ним, „му шким“, па са те стра не не го сто љу би вим пре ма по ме ну тим идео-
ло шким и те о риј ским на зо ри ма. 

Тре ба од мах на гла си ти да та ква вр ста не скри ве не, од но сно по лу при кри ве не 
иде о ло ги за ци је књи жев но те о риј ског дис кур са не узро ку је ме та кри ти ча рев не у спјех 
у ње го вом основ ном за дат ку. Пе ри шић је ефи ка сан јер стро го по шту је дви је пре-
ми се: пр ва је не сум њи во на уч но по ште ње у из бо ру кри ти чар ки на осно ву до ме та 
и зна ча ја њи хо вих опу са, а дру га про кла мо ва на и до ка за на кри тич ност пре ма огра-
ни че њи ма фе ми ни стич ке кри ти ке у оним ва жним функ ци ја ма ко је би сва ка ана-
ли за књи жев ног дје ла тре ба ло да под ра зу ми је ва. Не же ле ћи да се до дво ра ва парт-
не ру ко ме пру жа ру ку, на ро чи то по ци је ну на уч не стро го сти до ко је у свом дје лу 
са по хвал ном по сто ја но шћу др жи, Пе ри шић кон ци зно фор му ли ше ли ми ти ра ност 
фе ми ни стич ких те о ри ја пред јед ном од дви је при мар не ду жно сти књи жев не кри-
ти ке – ври јед но сном про цје ном. Та ко већ по во дом пр ве књи ге Би ља не Дој чи но вић 
Ги но кри ти ка: род и про у ча ва ње књи жев но сти ко ју су пи са ле же не утвр ђу је да со-
ци о ло шке им пли ка ци је на ко је се фо ку си ра фе ми ни стич ко чи та ње ни су до вољ не 
за мје ро да ван естет ски суд: „Фе ми ни стич ка кри ти ка сва ка ко до при но си пре вред-
но ва њу књи жев ног ка но на, али, због сво је ме то до ло шке огра ни че но сти, ка да је реч 
о естет ским вред но сти ма, она оста је на ни воу ре ви зи је, а не по и ма ња и ис ти ца ња.“ 
(21) Пе ри ши ћев (ме та)кри ти чар ски кре до је на чвр стим по зи ци ја ма има нен ти стич-
ког при сту па књи жев ном дје лу и он не до пу шта ни сво јој ни ту ђој иде о ло ги ји 
пр вен ство пред епи сте мо ло ги јом књи жев не хер ме не у ти ке. Ипак, схва та ње ка нон ске 
на ци о нал не кул ту ре и уче шће у на по ру ње ног пре вред но ва ња Пе ри шић из во ди са 
од го вор но шћу ко ја ни је ли ше на ви со ко ин ди ви ду а ли зо ва ног те о риј ског при по ви-
је да ња, на са мој гра ни ци ро ма неск не есе ји за ци је. Чи ње ни цу да су дви је књи ге 
Би ља не Дој чи но вић об ја вље не код књи жев ног дру штва „Све ти Са ва“ ау тор ко ри-
сти као при ли ку да раз ви је јед ну у нај ма њу ру ку апарт ну иде ју:

Све ти Са ва мо же да се за ми сли као бо рац за пра ва же на, а и сам ње гов 
књи жев ни лик, ко ји „гор ко пла че“ кад му отац умре и ко ји је у по је ди ним 
тре ну ци ма фра гил но ле по би ће, има у се би не што од ан дро ги но сти, што би 
би ла од ли ка се ку лар них и поп кул тур них све та ца. Ако би се у ин ту и тив ном 
вре ме плов ском ге сту, да кле, Све ти Са ва мо гао за ми сли ти као пр ви срп ски 
фе ми ни ста, он да ни је не за ми сли во ни да се у бу дућ но сти ука же по тре ба за 
жен ским ро дом име ни це па три јарх. (34)

Ова по тен ци јал но шо кант на и блас фе мич на ин тер пре та ци ја от кри ва ду бљи 
и ре кло би се про ми шље ни ји од нос пре ма јед ном од те ме ља на ци о нал не тра ди ци је. 
На и ме, Пе ри шић упр кос не сум њи вој про во ка тив но сти ни чим не по ка зу је на мје ру 
да ра ди кал но рас ки да са кул тур ним на сле ђем ко је стро жи фе ми ни зам обич но 
тре ти ра као из раз „хе ге мо ног“ па три јар ха та и да сто га сво је уто пиј ске ви зи је гра-
ди на ру ше ви на ма тог на сле ђа. Ова кво раз ми шља ње, за пра во, при је от кри ва че жњу 
за про сто ром сло бод не ре ин тер пре та ци је ду хов них до ме та на ци о нал не ба шти не 
и пра во на на по ред но и кон ти ну и ра но по сто ја ње са њим у „соп стве ној со би“ уре-
ђе ној по фе ми ни стич ком, или, пак, квир уку су. Мно го ви ше од на пр ви по глед ба че не 
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ру ка ви це у ли це кон зер ва тив ном ми шље њу овај му шки пор трет сим бо лич ки је 
гест упо зо ре ња свом та бо ру, ко ји је на ори ги на лан и увјер љив на чин опо ме нут на 
мо гућ ност да ле ко ди на мич ни је и про дук тив ни је ко ег зи стен ци је ра то бор но кон-
фрон ти ра них па ра диг ми јед не кул ту ре, ко је по твр ђу ју и од ре ђе не Дој чи но вић ки-
не ги но кри тич ке по став ке (22–23). Ри јеч ју, Пе ри шић ис по ви је да сво је вр сно квир 
Све то са вље. Та ква спрем ност на не пре ста но про пи ти ва ње вла сти тих те о риј ских 
и иде о ло шких по зи ци ја при ба вља Пе ри ши ће вим тек сто ви ма по у зда ност објек тив ног 
чи та ња, на кло ње ног ис тој вр сти са мо ре флек си је код кри ти чар ки о ко ји ма го во ри. 
У том сми слу са свим је ра зу мљи ва и мо же се узе ти за Пе ри ши ће ву па ро лу ње го ва 
за кључ на афир ма ци ја ау то ле ги ти ми за циј ске тран спа рент но сти у фе ми ни стич ком 
ан га жма ну Ду брав ке Ђу рић. Иа ко се по хвал но из ра жа ва о до са да шњем ра ду те кри-
ти чар ке, ау тор по себ но ис ти че ње ну спо соб ност да из но ва про дук тив но под ри ва 
вла сти те иде о ло ге ме: „Фе ми ни стич ка те о ри ја ти ме сту па не са мо у ак ци ју књи жев не 
и дру штве не суб вер зи је, не го и под у зи ма гест про дук тив не ау то суб вер зи је чи ме 
тра си ра пут соп стве не ду го веч но сти.“ (54)

На чин на ко ји Пе ри шић уз по моћ, али и на ра чун фе ми ни зма дис крет но уво-
ди квир ви зу ру у сво ју ме та кри тич ку рас пра ву, ви дан је и на при мје ру „нај ра ди-
кал ни је ау тор ке“ при сут не у књи зи, ка ко ће сам озна чи ти тре ћу пор тре ти са ну 
кри ти чар ку Та тја ну Ро сић. Чи та ју ћи ми ну ци о зно књи гу Мит о са вр ше ној би о гра
фи ји, Пе ри шић оспо ра ва од ре ђе на мје ста Ро сић ки ног фе ми ни стич ког ту ма че ња 
Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча у ко рист сво јих квир ин тер пре та ци ја:

На и ме, ка да ау тор ка ана ли зи ра епи зо ду у ко јој Фе дју кин пред Нов ског 
из во ди мла ди ће слич не ње му, она ус пут твр ди и ово: „Фе дју кин, ко ји пред 
Нов ског из во ди као ње го ве по тен ци јал не двој ни ке мла ди ће (а не де вој ке) 
ре во лу ци о на ре...“ (Ро сић 2008: 159; кур зив И. П.), и та ко да ље. До да так „а не 
де вој ке“ на овом ме сту пот пу но је не по тре бан за да ље ту ма че ње тек ста. У 
на ве де ном слу ча ју у пи та њу ни ка ко не мо гу би ти де вој ке, за то што би се ти ме 
из гу би ла хо мо е рот ска ди мен зи ја си ту а ци је у ко ју је по ста вљен Нов ски и 
пре ко че га се Киш мо жда по ка зу је по тен ци јал но суб вер зив ни јим по па тер-
на ли стич ки по ре дак не го што то на пр ви по глед из гле да. (63)

Чак и уко ли ко би се при хва ти ла хо мо е рот ска мо ти ва ци ја у опи си ма ти је ла 
мла ди ћа ко ју Пе ри шић у на став ку обра зла же, ово хер ме не у тич ко оти ма ње оста вља 
уне ко ли ко ко ми чан ути сак с об зи ром на нај про сти ју чи ње ни цу да је при су ство 
мла ди ћа у окол но сти ма пред ста вље ним у при по ви је ци нај ло гич ни ја ствар „по 
ну жно сти и вје ро ват но сти“, ма шта ин тер пре та ци ја ис под пр вог сло ја на сто ја ла 
да от кри је. Пе ри шић као да се и сам у овом по гла вљу осмје лио за ра ди кал ни је за-
сту па ње квир стра те ги ја у ана ли зи књи жев ног тек ста, што га је, на ро чи то у афек-
ти ра но ра сип ној ети ке ци ји озна ком (про то)фа ши зма (59; 73), до ве ло у озбиљ ну 
опа сност да пре ко ра чи цр ту ка да и фе ми ни зам и квир де вал ви ра ју соп стве не те о-
риј ске прет по став ке ко је им се мо гу при зна ти за ле ги тим не. Прет по ста вље ни ау-
то ров за нос охра бре ња игре на до ма ћем те ре ну (ви ди Пе ри ши ће ву књи гу Го ла 
при ча, 2007) мо же упу ће ном чи та о цу по мо ћи да са чу ва по вје ре ње ко је је до та да 
за ње гов при ступ раз вио.

Нај ви шу ра ван Жен ски пор тре ти до ма шу ју у оним по гла вљи ма гдје се из-
вор ни, од иде о ло ги је про чи шће ни ји кри ти чар ски ерос су сре ће са Пе ри ши ће вим 
ри јет ко раз ви је ним осје ћа њем за ана ли зу у хи брид ној фор ми кла сич ног есе ја и 
на уч не сту ди је. То је, уоп ште по сма тра но, је дан од пре вас ход них ква ли те та укуп ног 
Пе ри ши ће вог ра да: сви јест да кри ти ка, на ро чи то ака дем ска, не ма (ви ше) ре зо нант-
ност ка кву би у ви со кој кул ту ри тре ба ло да по сје ду је, пре о бра ти ла је по тен ци јал-
ну ре зиг на ци ју ме та кри ти ча ра у сна жан кре а тив ни им пулс. Тек ње го ва оправ да на 
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бри га да дје лу је у сфе ри не же ље не езо те рич но сти усту пи ла је код Пе ри ши ћа мје-
сто ства ра лач кој еу фо ри ји, ко ја ме та кри ти ча ре во ис ку пље ње и сми сао про на ла зи 
у от кло ну од „су вог“ ака де ми зма, су ве ре но оп сто ја ва ју ћи у стал ној при јет њи од 
осу де: ни-на у ка, ни-ли те ра ту ра. Од књи жев но сти, пре ко кри ти ке, до ме та кри ти ке, 
до ла зи до за кри вље ња пу та ње ка по ла зи шној тач ки, у че му по след ња у ни зу от-
кри ва за се бе но ве те о риј ске мо гућ но сти. То не та ко ри јет ко на сто ја ње у срп ској 
(ме та)кри тич кој прак си, са ви шим ни во ом ам би ци ја не го успје ха, уз не ко ли ко 
ча сних из у зе та ка, свје до чи су пер и ор ност Пе ри ши ће вог ру ко пи са и ње го вог хра-
брог ис тра ја ва ња у свје сно иза бра ном ри зи ку.

Та ко ће пор трет Вла ди сла ве Гор дић Пет ко вић от по че ти Пе ри ши ће вим обра-
зло же њем за што је осло вља ва са мо име ном, по ве за ће ње ну кри ти чар ску ене р ги ју 
са џој сов ском не са ни цом и ри јеч ју „ин сом ни ја“ у ње ној имејл адре си, али ће исто-
вре ме но оп шир но ела бо ри ра ти од ра ни је ски ци ран по јам ме тро кри ти ке (ви ди 
Кри ти ка и ме та кри ти ка), фор му ли сан упра во на осно ву ин тер пре та тив ног по-
ступ ка Вла ди сла ве Гор дић Пет ко вић. Исто вр сна кри ти чар ска страст за из вор ни, 
не по сред ни кон такт са ли те ра ту ром под сти че Пе ри ши ћа да у че ти ри ру ке са Вла-
ди сла вом Гор дић Пет ко вић, у ма ни ру ме тро кри тич ке пер си фла же осли ка „пра во-
вер ну“ фе ми нист ки њу из пост фе ми ни стич ке ви зу ре: „По што ста ри је фе ми ни зме 
до жи вља ва као то та ли за тор ске дис кур се у слу жби иде о ло шке ин док три на ци је, 
пост фе ми нист ки ња ски да сво је штре бер ске на о ча ре и по чи ње да ’жа ри и па ли 
сво јим уби тач ним сек си из гле дом’.“ (83) Ка да ау тен тич на кри тич ка ри јеч, спо соб-
на да про ми шља нај у да ље ни је фе но ме не кул ту ре од Шек спи ра до Симп со но вих 
по ста не пред мет ме та кри тич ке про вје ре, у том мо мен ту и иде о ло шка по ла зи шта 
би ва ју под врг ну та ка ри ка ту ри, а ко нач на свр ха је ди не при хва тљи ве књи жев не 
кри ти ке, оли че на у ра зу ми је ва ју ћем и естет ском са зна ва њу, прет по ста вље на свим 
оста лим спи са тељ ским ин тен ци ја ма. Све то ску па чи ни је дан у су шти ни хе у ри-
стич ки на пор да се књи жев но на уч ни дис курс про жме сло бод ни јим есе ји стич ким 
го во ром и то ме про на ђе обра зац ко ји ће у те о ри ји и прак си из ми ри ти ства ра лач ке 
и спо знај не те жње ма та кри ти ке схва ће не у нај ши рем сми слу.

Оту да пор трет Алек сан дре Ман чић от кри ва пра ву при ро ду Пе ри ши ће вог 
књи жев ног ми шље ња, ко је се нај бли ста ви јим ука зу је у чи стој књи жев но те о риј ској 
спе ку ла ци ји. Не одо ље ва ју ћи да и у опу су кри ти чар ке „ре не сан сне су бјек тив но сти“ 
из на ђе ма те ри јал за сво је квир упа ди це, и то ни ма ње ни ви ше не го у ње ном огле ду 
о ми сти ци Пр стом ан ђе ла по сне гу („ми стич ки текст на во ди и са мо те ло да, у жуд-
њи за Бо гом, по ста не дво пол но, чак хо мо е рот ско“, 111), Пе ри шић ипак на нај ви ши 
ни во по ди же сво је ’те о риј ско при по ви је да ње’ ка да, по ве ден Ман чић ки ном иде јом 
„о до бром пре во ду као им пли цит ној кри ти ци вул гар не стра не гло ба ли за ци је“ (115), 
кре не да раз ви ја вла сти те те зе на за да ту тра дук то ло шку те му:

Пре во ђе ње је симп том кул тур ног отва ра ња. А тре нут ни вла да ју ћи ан-
гло цен три зам у ху ма ни стич ким на у ка ма ни је ни шта дру го до знак аљ ка во сти, 
кул тур не ле њо сти и све до чан ство ка пи ту ла ци је не са мо на ци о нал не кул ту ре, 
већ кул ту ре као та кве, њен по раз у су ко бу са не мно го про ми шље ним гло-
ба ли за циј ским про јек ти ма. Са јед не стра не, на ци о нал ни је зи ци су ме сто 
раз ли ке, мо жда још јед на од рет ких пре о ста лих оа за ду хов ног ели ти зма. 
Да нас је пра ва про во ка ци ја пи са ти до бро и па мет но на соп стве ном је зи ку, 
не ну де ћи се по сва ку це ну по вр шном раз у ме ва њу са стра не. (116)

Ова лу цид на за па жа ња, осим што пред ста вља ју узор ну те о риј ску на до пу ну 
по ла зи шне иде је, де тек ту ју про блем од ва жно сти за ак ту ел ни тре ну так у срп ској 
књи жев но сти, па и чи та вој кул ту ри. Она да ју до бар при мјер про дук тив ног за о кру-
жи ва ња поменутог (ме та)кри тич ког лу ка, ко ји на ова кав на чин увјер љи во оправ да ва 



сво ју свр сис ход ност. Го вор о књи жев но сти са свим ње го вим на ред ним ни во и ма 
ни је ни ка кав па ра зит ски ме та је зик, већ дио истог уни вер зу ма ко ји се уви јек вра ћа 
свом ис хо ди шту, због ко јег у крај њој ли ни ји и по сто ји. Не ри јет ке ла мен та ци је са раз-
ли чи тих адре са о од су ству „пра ве“ књи жев не кри ти ке очи глед но су по сле ди ца не-
о ба ви је ште но сти усло вље не при је сна жни јом по тре бом за сен за ци о на ли змом пу-
бли ци стич ке про мо ци је, не го за ду бин ским и те о риј ски за сно ва ним ис пи ти ва њем 
ме ха ни за ма књи жев ног ства ра ња. Кри ти ка и ме та кри ти ка по сто је ра ди и на ко рист 
књи жев но сти, а не у свр ху нат ком пен за ци је са мо скри вље ног чи та лач ког ау ти зма.

По след њи у га ле ри ји Пе ри ши ће вих по вла шће них пор тре та по све ћен је Ја сми-
ни Ах ме та гић. Ис пи сан то ном оштри јих кри тич ких при мјед би у од но су на прет ход не 
пор тре те, тај одје љак књи ге, у ства ри, има јед ну круп ну и са свим уте ме ље ну за мјер-
ку на крај ње про бле ма ти чан, чак по ма ло па ра но и дан, у сва ком слу ча ју те о риј ски 
не про ми шљен став ау тор ке о пост мо дер ни зму као не при хва тљи вом по е тич ком 
обра сцу, „ве ли кој сеп тич кој ја ми“ кре и ра ној од „мун ди ја ли ста“ и „за го вор ни ка 
гло ба ли за ци је“ (126–127). Исти на, Пе ри шић убла жа ва сво ју оштри цу, ка ко је на 
са мом по чет ку књи ге и обе ћао, при зна ју ћи од ре ђен освје жа ва ју ћи учи нак ова квој 
екс тра ва ган ци ји у учма лој кли ми срп ске књи жев но сти и ње не на уч не кри ти ке. 
Ње го ва не у мо љи ва ар би тра жа са свим је при хва тљи ва упр кос осје ћа њу из вје сног 
не сра змје ра пре ма то ну прет ход них пор тре та, али са ма чи ње ни ца да је Ах ме та-
гић ки по све ће но ово ли ко про сто ра у јед ном „стро гом“ из бо ру, све до чи да је ау тор 
Жен ских пор тре та по сту пао по са вје сти и објек тив но, ува жа ва ју ћи и опу се са 
круп ни јим ври јед но сним осци ла ци ја ма, не по вла ђу ју ћи при том вла сти тим те о риј-
ским увје ре њи ма. Овај Пе ри ши ћев пор трет има и ви со ких по зи тив них оцје на, чак 
при зна ва ња ан то ло гиј ске ври јед но сти по је ди ним ау тор ки ним тек сто ви ма. Ме ђу-
тим, под јед на ко је под ло жна кри ти ци ње го ва емо тив ност, ко ја не мо же уви јек да 
са кри је соп стве не иди о син кра зи је и сим па ти је, као ка да се под сми је ва кон ста та-
ци ји да је дје ло Гри го ри ја Бо жо ви ћа у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји би ло пре да то 
за бо ра ву из иде о ло шких раз ло га, док исто вре ме но пу шта квир су зу ра до сни цу 
чим у ана ли зи дје ла „не ка нон ске“ Ле по са ве Ми ју шко вић на и ђе на „пи та ња ау тор-
ки не хо мо сек су ал но сти и ре пре зен та ци је ове те ме у ње ним при ча ма“ (139–140). 

При до да ју ћи на кра ју па но ра му од два де сет ми ни-пор тре та, Пе ри шић је за-
о кру жио за и ста цје ло ви ту сли ку јед не ге не ра ци је срп ских књи жев них кри ти чар-
ки, на зна чу ју ћи исто вре ме но смјер не ких сво јих бу ду ћих ис тра жи ва ња у за цр та ном 
смје ру. Скру пу ло зна, на ја сним те о риј ским прет по став ка ма уте ме ље на ин тер пре-
та ци ја ана ли зи ра них опу са, опле ме ње на за вид ном спи са тељ ском вје шти ном, при-
дру жу је Жен ске пор тре те Пе ри ши ће вим прет ход ним књи га ма, ко је су и са ме 
би ле ва жни да ту ми за срп ску ака дем ску кри ти ку. Не нај ма ње бит но: чи та лац ове 
књи ге до би ја не дво сми сле ну по твр ду да је очи то ва но иде о ло шко ко ле ба ње из ме ђу 
ме ког фе ми ни зма и квир при сту па, као узо рак сва ке иде о ло ги за ци је (ме та)кри тич-
ког ми шље ња, по учин ку уви јек у за о стат ку за оним ин тер пре та тив ним фор ма ма 
ко је у сво јој књи жев но те о риј ској „стро го сти“ да ју ви ше сло бо де од про кла мо ва ног 
(књи жев но)те о риј ског ли бе ра ли зма.

Вла дан Бај че та
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
baj cet@yahoo.com
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МО ДИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ЛЕК СИЧ КОГ МО ЗА И КА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
И КУЛ ТУ РИ КРОЗ ВРЕ МЕ И ПРО СТОР*

(Рај на Дра ги ће вић. Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас.
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2018, 450 стр.)

По чет ком 2018. го ди не, под по кро ви тељ ством пре сти жног до ма ћег из да ва ча 
– Ма ти це срп ске, об ја вље на је књи га Рај не Дра ги ће вић под на сло вом Срп ска лек
си ка у про шло сти и да нас, чи јим се на сло вом пре до ча ва да су фо ку си ра не и осве-
тље не ва жне лек си ко ло шке те ме у јед ном, го то во не са ме ри вом, вре мен ском пе ри-
о ду. На ју би лар ну две ста го ди шњи цу Ву ко вог Срп ског рјеч нка, све до чан ству о 
ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри то га вре ме на, Рај на Дра ги ће вић у сво јој књи зи 
скла па лек сич ки мо за ик са вре ме ног срп ског је зи ка, са чи њен од цен трал не или 
ба зич не лек си ке и оне пе ри фер ни је.

Књи гу чи не два, оби мом под јед на ка де ла – I. Раз вој лек си ке срп ског је зи ка 
(11–206. стр.) и II. Лек си ка срп ског је зи ка да нас (207–398), че му сле де: Спи сак ли-
те ра ту ре (406–427), Ре зи меи на срп ском, ру ском и ен гле ском је зи ку (408–436), 
Ин декс име на (437–441) и Ин декс пој мо ва (442–448). Оба ма де ло ви ма књи ге прет-
хо де су мар не увод не на по ме не (Увод не ре чи) у ко ји ма ау тор ка скре ће па жњу на 
по је ди но сти ко је се ис тра жу ју на од ре ђе ној гра ђи при ме ном од го ва ра ју ћих ме то-
до ло ги ја. 

Пр ви део књи ге, сход но те ма ти ци ко ја се об ра ђу је – фа зе на ста ја ња и по пу-
ња ва ња лек сич ког фон да од пра сло вен ског пе ри о да до XX ве ка, по де љен је на 
че тр на ест по гла вља ко ја, ра зу мљи во, не сра змер ним об у хва том, по кри ва ју ис тра-
жи ва ња од нај ста ри јег сло ја лек си ке до лек си ке срп ског је зи ка на кра ју про шлог 
ве ка. Гра ђу за ис тра жи ва ња у овом сег мен ту чи не реч ни ци, чи ме се ис ти че лин-
гви стич ки при ступ ис пи ти ва њу лек си ко на, а осве тља ва ње ста ри јих реч ни ка срп-
ског је зи ка по се бан је до при нос до ма ћој лек си ко гра фи ји. Утвр ђи ва ње основ ног 
лек сич ког фон да као и пре ви ра ња уну тар ње га, усло вље на дру штве но-исто риј ским 
и дру гим не је зич ким фак то ри ма, отва ра ју мо гућ но сти ис пи ти ва ња је зич ке сли ке 
све та. Ова лингвоку лтуролoшка  пер спек ти ва утка на је у го то ва сва ко ис тра жи ва-
ње и дру га је стра на истог кул тур но-је зич ког мо за и ка. 

На кон Увод не ре чи сле ди дру го по гла вље пр вог де ла књи ге – О пра сло вен
ском сло ју лек си ке са вре ме ног срп ског је зи ка, у ко јем ау тор ка, на кон из но ше ња 
ре ле вант них за кљу ча ка ди ја хро ниј ских ис тра жи ва ња, те жи ште ста вља на утвр-
ђи ва ње те мат ских сло је ва лек си ке са вре ме ног срп ског је зи ка ко ја је пра сло вен ског 
по ре кла. Гра ђу је чи нио абе цед но устро јен ин декс лек си ке од А до М, ко ји је са-
чи ни ла ру ска лин гвист ки ња И. П. Пе тло ва. Ба зич ну лек си ку чи не ре чи гру бо по-
де ље не у 31 те мат ску гру пу, а, пре ма ре чи ма ау тор ке, од но се се на: чо ве ка, ње го ве 
ак тив но сти, уо би ча је не по сло ве и ста ња, осо би не и осе ћа ња, биљ ке и жи во ти ње 
из нај бли жег окру же ња, дру ге љу де са ко ји ма је у кон так ту, пред ме те ко ји ма се 
слу жи, ори јен та ци ју чо ве ка у про сто ру и вре ме ну, зби ва ња у при ро ди и зву ко ве 
ко ји из ње до ла зе.

* Приказ је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, семан
тич ка и прагматичка истраживања (бр. 178004), који финансира Министарство просвете, 
на уке и технолошког развоја.
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На ово по гла вље на до ве зу је се сле де ће: Све сло вен ска лек си ка у са вре ме ном 
срп ском је зи ку, у ко јем се на осно ву гра ђе (1.200 ре чи) у реч ни ку све сло вен ске 
лек си ке (Základní všeslovanská slovní zásoba) че шког лин гви сте Фран ти ше ка Ко-
печ ног из два ја ју не мар ки ра не (не ар ха ич не и не ди ја ле кат ске) лек се ме, с оправ да ном 
прет по став ком да чи не оп шти лек сич ки фонд свих сло вен ских је зи ка. На кон спи-
ска сле ди за кљу чак да се ба зич на лек си ка спо ро ме ња или се уоп ште не ме ња ка ко 
у оста лим сло вен ским је зи ци ма та ко и у срп ском. Да ље ау тор ка пра ти раз вој лек-
си ко на сред њо ве ков не Ср би је у че твр том по гла вљу Ста ро сло вен ска и цр кве но сло
вен ска епо ха, из но се ћи ре зул та те еми нент них ис тра жи ви ча ста ро сло вен ских и 
срп ско сло вен ских спо ме ни ка. Као па жње вре дан по да так из но си се нај пре ис пи ти-
ва ње ау тор ке Р. М. Цеј тлин, ко ја на кор пу су 17 очу ва них ста ро сло вен ских спо ме-
ни ка X и XI ве ка из во ди за кљу чак о укуп ном бро ју лек се ма (9.616), од че га је 7.838 
сло вен ских ре чи. На ред на пре до че на ис пи ти ва ња ти чу се иден ти фи ка ци је књи шке 
и на род не срп ске лек си ке на осно ву спо ме ни ка ди фе рен ци ра них пре ма са крал ној 
или про фа ној те ма ти ци ру ко пи са. Пре сек ста ња ка да је у пи та њу срп ска на род на 
лек си ка у ра ном сред њем ве ку ау тор ка илу стру је при ме ри ма ис тра жи ва ња лек сич-
ких од ли ка По ве ље Ку ли на ба на (пре ма ана ли зи С. Ву ко ма но ви ћа), у ко јој „ве ћи на 
ре чи (од укуп но 94) при па да основ ном лек сич ком фо ну”; по вељâ де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа (ис тра жи ва ње Ј. Јо ва но вић), где се из два ја ди пло мат ска тер ми но ло ги ја, 
те те мат ска гру па род бин ских од но са; као и лек си ке Ду ша но вог за ко ни ка, као све-
до чан ства срп ске сред њо вековне прав не тер ми но ло ги је. Ода бра ни при ме ри ко ји илу-
стру ју књи шку лек си ку је су ис тра жи ва ња лек си ке Ву ка но вог је ван ђе ља (Р. М. Цеј тлин) 
и Кру ше дол ске Би бли је (В. Са вић), при че му се по себ но осве тљу је на чин лек сич ког 
бо га ће ња сло же ни ца ма у срп ско сло вен ском је зи ку. 

У пе том по гла вљу Ори јен та ли зми и њи хо ва суд би на у са вре ме ном срп ском 
је зи ку ау тор ка да је осврт на суд би ну срп ско сло вен ског је зи ка у вре ме тур ских осва-
ја ња, ста тус на род ног је зи ка, те стра не, пре све га тур ске и, да ле ко ма ње, грч ке и 
ита ли јан ске ути ца је у до ме ну по зајм љи ва ња оне лек си ке ко јом се но ми ну ју пре вас-
ход но но ве ре а ли је. Ау тор ки но спро ве де но ис тра жи ва ње о ори јен та ли зми ма са зна-
че њем људ ских осо би на на гра ђи Реч ни ка ко сов скоме то хиј ског ди ја лек та Гли го-
ри ја Еле зо ви ћа (1932) мо ти ви са но је по тре бом да се ука же на њи хо ву број ност у 
ју жним кра је ви ма с по чет ка XX ве ка, ка ко би се: (а) осве тлио сег мент је зич ке и на-
ци о нал не сли ке све та го вор ни ка тог ди ја лек та у ве зи с име но ва њем људ ских осо би на; 
(б) сте кла и ши ра сли ка о рас про стра ње но сти ори јен та ли за ма; (в) ис пи та ла хи по те-
за да на зи ви не ста ју ка да не ста не по јам на ко ји се од но се; (г) утвр ди ла по тре ба да се 
за ап стракт не по ја ве по се за ло за стра ним, у овом слу ча ју, тур ским ре чи ма. На кон 
по пи са лек се ма ко ји ма се де но ти ра ју по жељ не и не по жељ не ду хов не осо би не и емо-
ци је, ау тор ка за кљу чу је да тур ци зми у овим го во ри ма „ука зу ју на по тре бу да се 
по зај ми ви ше лек се ма ко је озна ча ва ју не по жељ не осо би не” (58), при че му је нај ви ше 
оних ко ји ма се упу ћу је на ло шу на рав и зле љу де. На осно ву ре ги стра лек се ма са 
зна че њем по зи тив них осо би на ау тор ка за кљу чу је да се нај ви ше це ни ла окрет ност, 
ве шти на, спрет ност (ве лет, дил баз, ер бап, ка дар, пе ли ван, тер ти пли ја), а но ми на-
ци ја емо ци је сре ћа све до чи о се ман тич кој ди фу зно сти ко ја се у тур ском је зи ку лек-
си ка ли зу је пре ма сфе ри ре а ли за ци је – коц ка, на пре до ва ње, суд би на, љу бав ни за нос 
и сл. (бат, зар, иг бал, ки смет, раг бет, та ли ја, угур, фал). У том кон тек сту ау тор ка 
из но си за кључ ке о лек сич кој кон ку рен ци ји на при ме ри ма дем бел и лењ, је миш и 
воћ ка, ма ска ра и ша ла, иљач и лек, ука зу ју ћи на по ја ву раз ли чи тог сте пе на до ми на-
ци је си но ним ске лек се ме у раз ли чи тим пе ри о ди ма. С дру ге стра не, у на ро чи то вред-
ном ис тра жи ва њу, из не том у ше стом по гла вљу књи ге, под на сло вом По сто ја ност 
ба зич не на род не срп ске лек си ке у вре ме Осман ске вла да ви не, ау тор ка, на гра ђи јед-
ног реч ни ка из пр ве по ло ви не XVII ве ка, ис пи ту је ста бил ност основ ног лек сич ког 



фон да срп ског је зи ка. Ра ди се о пе снич ком де лу на сло вље ном Мак бу ли Ариф (1631), 
ко је ау тор Му ха мед Хе ваи Ус ку фи на зи ва реч ни ком, пи са ном на срп ском и тур ском 
је зи ку. У за кључ ку се из но си по да так да од укуп но 700 срп ских ре чи са мо 18 не бе-
ле же реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка, што го во ри о то ме да је „основ ни лек сич-
ки фонд остао ско ро не так нут под ути ца јем тур ског је зи ка” (73). 

Је зич ка сли ка срп ског XVI II и XIX ве ка, у ну жном са деј ству са ком плек сном 
кул тур но и сто риј ском по за ди ном, пре до че на је, у сра зме ри са про бле ма ти ком, у 
обим ном сед мом по гла вљу Лек си ка сла ве но срп ског пе ри о да (74–112 стр.). На кон 
увод них на по ме на да тих у пот по гла вљи ма 7.1. Ути ца ји ру ско сло вен ског је зи ка; 
7.2. Сла ве но срп ски је зик, у цен трал ном де лу – 7.3. По глед на сла ве но срп ски је зик 
у реч ни ци ма, ау тор ка на реч нич кој гра ђи ис пи ту је раз у ђе ност лек сич ког си сте ма 
у кон тек сту ак ту ел них дру штве них по тре ба. Све де но, ис пи ти ва на је про бле ма ти-
ка та да шњег лек си ко на у од но су на са вре ме ни, из угла твор бе ре чи, зна че ња – су-
жа ва ња, про ши ри ва ња, про ме не се ман ти ке, но ми на ци је ап стракт ним пој мо ва, 
по зајм ље ни ца, кон такт них си но ни ма, све до праг ма тич ких ин фо р ма ци ја у дво је-
зич ним реч ни ци ма. Ово је пот по гла вље по де ље но на ис пи ти ва ња на зва на Оп шта 
лек сич ка сли ка и По себ на лек сич ка и кул ту ро ло шка пи та ња, при че му се увид у 
оп шту сли ку да је по гле дом у Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, Оглед на све ска (2016) 
(7.3.1) и пре гле дом – О сла ве ни за ма у Реч ни ку СА НУ (7.3.2). По себ на лек сич ка пи-
та ња илу стро ва на су ис тра жи ва њи ма пре зен то ва ним овим ре дом: 7.3.3. Пр ви срп ски 
штам па ни ћи ри лич ни реч ник (Ор фе ли нов реч ник из 1766. го ди не); 7.3.4. О сло је ви ма 
лек си ке срп ског је зи ка на осно ву дво је зич них реч ни ка с кра ја XVI II и по чет ка XIX 
ве ка. Та лас евро пе и за ци је лек си ке; 7.3.5. О из бо ру лек си ке у реч ни ци ма као све до
чан ству о жи во ту Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку; 7.3.6. Ана ли за раз
го вор ни ка у реч ни ци ма из XVI II ве ка; 7.3.7. Лек си ко граф ска све до че ња о фор ма ма 
уч ти во сти у XVI II и XIX ве ку; 7.3.8. О ста рим по сло ви ца ма у јед ном реч ни ку с 
по чет ка XIX ве ка. 

Осмо по гла вље – Од сла ве но срп ске до ву ков ске лек си ке по све ће но је До си те-
је вом је зи ку, пред ста вље ном кроз ис тра жи ва ње Г. Тјап ко (1980), с те жи штем на 
ап стракт ној лек си ци и за че ци ма тер ми но ло ги је ху ма ни стич ких на у ка, те ди фе-
рен ци ја ци ји оне ску пи не лек се ма ко ја се да ље не бе ле жи у Ву ко вом Рјеч ни ку од 
оне ко ја је пре жи ве ла до да нас упр кос овом из о ста вља њу (нпр. бла гост, ва жност, 
ва здух, глу пост, др жа ва, ис ку ство, кре дит итд.). Пи та ње но ми на ци је ап стракт не 
лек си ке, као и ме ха ни за ма у бо га ће њу лек сич ког фон да, те лек сич ких про ме на, 
про те же се да ље у де ве том по гла вљу Вук и на род на лек си ка у осно ви ци срп ског 
књи жев ног је зи ка, где се за кљу чу је да су се не кон крет ни пој мо ви и по ја ве име но-
ва ли ма ло број ном ап стракт ном лек си ком, на по ред ним са став ним кон струк ци ја ма, 
фра зе о ло ги зми ма, те ме ха ни зми ма по ли се ми је. Пот по гла вље 9.1. О Ву ко вом Рјеч
ни ку кон цен три са но је на сле де ћа пи та ња: ко је је ре чи Вук „пре ско чио” у Рјеч ни ку; 
ка ко је Вук кон кре ти зо вао ап стракт ну лек си ку; ко је је ре чи Вук ко ри стио дру га-
чи је не го ми; „ва жне ре чи” у на род ном жи во ту и у Рјеч ни ку. На осно ву ово га, али 
и за сту пље но сти од ре ђе них те мат ских гру па у реч ни ку, о че му се го во ри у пот по-
гла вљу 9.2. О из бо ру лек си ке у Ву ко вом Рјеч ни ку као све до чан ству о жи во ту Ср ба 
у Осман ском цар ству у XVI II ве ку, ау тор ка за кљу чу је да реч ни ци мо гу би ти зна ча јан 
из вор за ет но лин гви стич ка ис тра жи ва ња. У при лог ово ме иде и део за кључ ка ко јим 
се за о кру жу је део о ис пи ти ва њу лек си ко на на гра ђи ста рих реч ни ка: „за ис тра жи-
ва ња ове вр сте мо же [се] ко ри сти ти из бор лек си ке, те мат ске гру пе лек се ма, де фи-
ни ци је и при ме ри, раз го вор ни ци ко ји са др же за ми шље не ди ја ло ге, при чи це, по сло-
ви це, ко мен та ри и дру ги са др жа ји ко је по се ду ју исто риј ски реч ни ци” (145).

На ред но, де се то по гла вље – Уло га Дру штва срп ске сло ве сно сти у раз во ју срп ске 
лек си ко ло шке и лек си ко граф ске ми сли. За че ци срп ске лек сич ке по ли ти ке фо ку си ра 
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уло гу Дру штва и ње го ве на по ре да се обо га ти срп ска тер ми но ло ги ја и за до во ље 
по тре бе про све ће ног све та. По себ но се ис ти че зна чај по је ди них ин те лек ту а ла ца, 
из ме ђу оста лих Ј. С. По по ви ћа, ко јег ау тор ка ква ли фи ку је као ’ан ти ци па то ра фун-
да мен тал них лек си ко ло шких пи та ња’, илу стру ју ћи то на во дом: „До би ти и при ми ти 
чи не се да зна че јед но исто, и опет, ка да их до бро раз гле да мо, на ћи ће мо чер ту не ку 
ко ја их по пон ја ти ја ма одва ја [...]” (149). Кри ти ке на ста во ве Дру штва да сла ве ни зми 
ипак тре ба да има ју сво је ме сто у по пу ња ва њу лек сич ког фон да, ау тор ка оце њу је 
као не пра вед не. Је да на е сто по гла вље – Сто јан Но ва ко вић – по кре тач ве ли ког реч
ни ка срп ског је зи ка. Но ва ко ви ће ва иде ја о лек си ци срп ског на род ног и књи жев ног 
је зи ка. – по све ће но је ини ци ја то ру Реч ни ка СА НУ, уте ме љи ва чу Лек си ко граф ског 
за во да и кре а то ру ме то до ло ги је при ку пља ња гра ђе. Схва та ње С. Но ва ко ви ћа о књи-
жев ном је зи ку ко ји тре ба да над ра сте по је ди не ди ја лек те, ка ко ау тор ка на во ди, 
М. Ивић оце њу је као мо дер ни ји при ступ од оних ко ји има ју лин гви сти у XX ве ку. 

У два на е стом по гла вљу: Бо га ће ње срп ског је зи ка на род ном лек си ком Р. Дра-
ги ће вић по но во се освр ће на Реч ник ко сов скоме то хиј ског ди ја лек та Г. Еле зо ви ћа, 
зна чај но из во ри ште ди ја ле кат ске лек си ке ко ја по зи ва на лек си ко ло шка и твор бе на 
ис пи ти ва ња. На овој гра ђи спро во ди ис тра жи ва ња: I – Кул ту ро ло шкосе ман тич ка 
ана ли за иза бра не лек си ке (Лек си ка пе јо ра тив ног зна че ња – но ми на ци ја про ждр-
љи во сти и же не; Еу фе ми зми; О ре чи ма без од ре ђе ног зна че ња; Име на ет ни ка, 
но си ла ца за ни ма ња и дру гих дру штве них гру па; О по је ди нач ним кул ту ро ло шки 
мар ки ра ним лек се ма ма); II – Твор бе носе ман тич ка ана ли за иза бра не лек си ке (Лек-
се ме ко је да нас има ју дру га чи је при мар но зна че ње у од но су на књи жев ни је зик; 
Лек се ме ко је су раз ви ле се кун дар на зна че ња ко ја не по сто је у књи жев ном је зи ку; 
Твор бе но-се ман тич ки спе ци фич не лек се ме; Ан то ни ми ко ји ни су оста ли у па ру, 
Те жња ка оно ма то пе и за ци ји; лек сич ка кон ку рен ци ја). За кљу чу ју ћи да ди ја ле кат ски 
реч ни ци, као и исто риј ски, пру жа ју мо гућ ност ис пи ти ва ња лек си ке у раз вој ном 
то ку, ау тор ка на во ди: „за ни мљи во је пра ти ти ка ко су не ке лек се ме ко је се да нас 
ко ри сте у књи жев ном је зи ку [...] усту пи ле ме сто дру ги ма, а за тим се [...] за хва љу-
ју ћи ди ја лек ти ма ко ји су ушли у осно ви цу књи жев ног је зи ка, вра ти ле у стан дард-
ни је зик” (181). Дру го ис тра жи ва ње на род не лек си ке из ло же но је у пот по гла вљу 
12.2 – На род на тер ми но ло ги ја у Ор ни то ло шком реч ни ку, где се ис пи ту је мо ти ва-
ци ја за име но ва ње не ких вр ста пти ца, што за ла зи и у до мен на род не пси хо ло ги је 
(пер цеп ци ја ис так ну тих де ло ва пти ца, њи хо вих рад њи, на чи на огла ша ва ња итд.). 

Су прот не тен ден ци је и кон тек сте – ин те лек ту а ли зо ва ња ис ка за, ур ба ни иди-
ом, про ме на зна че ња у по сле рат но вре ме, Р. Дра ги ће вић илу стру је три ма тек сто ви-
ма с по чет ка и сре ди не XX ве ка у три на е стом по гла вљу – Лек си ка срп ског је зи ка 
од Ву ка до да нас. Пр ви је текст Сав ке Су бо тић – Же на на ис то ку и за па ду, чи ја је 
лек си ка у од но су на Ву ко ву, ка ко ау тор ка на во ди, ин те лек ту ал ни ја, про фи ње ни ја, 
ур ба ни ја, а из раз је бо гат стра ним ре чи ма, ма да се бе ле же и по је ди ни ар ха и зми и 
ди ја лек ти зми. Дру ги је текст Иве Ан дри ћа – Реч ник одо ма ће них ре чи и из ра за, са 
укуп но 656 лек сич ких је ди ни ца, ко је при па да ју раз го вор ном сти лу. Тре ћи текст 
Но во до ба – по сле оку па ци је и осло бо ђе ња Алек сан дра Бе ли ћа, по твр да је при су-
ства ве ли ког бро ја лек сма ко је су по сле ра та до би ле дру го зна че ње (нпр. фронт, 
буд ност, бри га да, труд бе ни ци, пи о ни ри итд.). 

По след ње, че тр на е сто по гла вље пр вог де ла књи ге – Не ка пи та ња ди ја хро
ниј ске се ма ти ке у Ети мо ло гиј ском рјеч ни ку Пе тра Ско ка по све ће но је на ве де ној 
про бле ма ти ци бу ду ћи да се ра ди о реч ни ку, ка ко ау тор ка на во ди, у ко јем су пр ви 
пут име но ва ни и опи са ни се ман тич ки про це си. Кри тич ки осврт на Ско ко во раз у-
ме ва ње си нег до хе, ме та фо ре, оно ма то пе је, вре дан је до при нос са вре ме ној лек си-
ко ло ги ји и се ман ти ци, о че му ау тор ка на кра ју за кљу чу је: „ети мо лог је ду жан да 
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се упо зна са се ман тич ким за ко ни то сти ма [...] а лек си ко лог [је] оба ве зан да, кад год 
мо же, лек сич ке по ја ве осмо три и из ди ја хро ниј ске пер спек ти ве” (203). 

На кон пи та ња на ста ја ња и фил три ра ња основ ног лек сич ког фон да, пре ма 
ре чи ма ау тор ке, у дру гом де лу ак це нат је на ис тра жи ва њи ма са вре ме них тен ден-
ци ја у лек сич ком си сте му, тј. на ис пи ти ва њу ме ха ни за ма ње го вог бо га ће ња. Ова 
се ис тра жи ва ња осла ња ју на ре зул та те про је ка та у окви ру Ме ђу на род ног ко ми те-
та сла ви ста, ко ја ука зу ју на то да су основ не тен ден ци је у твор би ре чи у сло вен ским 
је зи ци ма па и у срп ском: тен ден ци ја ин тер на ци о на ли за ци је, тен ден ци ја на ци о на-
ли за ци је, од ре ђе не праг ма тич ко-сти ли стич ке тен ден ци је, тен ден ци ја је зич ке еко-
но ми је, од ре ђе не си стем ско-струк тур не тен ден ци је, те не ке ти по ло шке тен ден ци је. 
У књи зи су ове по ја ве ис пи та не на по је ди ним при ме ри ма, пре све га на гра ђи елек-
трон ског Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка (Срп Корп 2013) или на дру гим ин тер-
нет ским из во ри ма. Об ра ђе но је и пи та ње лек си ка ли за ци је и гра ма ти ка ли за ци је као 
и се ман тич ке де ри ва ци је – на ста ја ње се кун дар них зна че ња лек се ма у кон тек сту. 
Осим Увод не ре чи за дру ги део књи ге (пр во по гла вље), на ве де на про бле ма ти ка 
гру пи са на је у се дам по гла вља (207–405). 

Дру ги део књи ге отва ра се дру гим по гла вљем – Лек сич ки кру го ви – цен тар 
и пе ри фе ри ја. Основ ни лек сич ки фонд срп ског је зи ка и лек сич ка пе ри фе ри ја. По ла-
зе ћи од пре ми се да цен трал на, ба зич на лек си ка чи ни основ ни фонд и да је углав ном 
ин ва ри јант на, а да су у ви ду кон цен трич них кру го ва по сла га ни пе ри фер ни ји сло-
је ви лек си ко на, где се де ша ва ја стал на пре ви ра ња, ау тор ка из но си кри те ри ју ме на 
осно ву ко јих се утвр ђу је основ ни лек сич ки фонд. Ови се кри те ри ју ми ме ђу соб но 
пре пли ћу и ти чу се лек сич ког ми ни му ма, где би пре све га при па да ле фре квент не 
про сте ре чи сло вен ског по ре кла ко је има ју раз ви је ну по ли се ми ју и де ри ва ци ју. 
По је ди на ис тра жи ва ња ових фе но ме на по твр ђу ју ан тро по цен трич ну те о ри ју јер 
се по ка за ло да се ов де на ла зе лек се ме ко је се од но се на чо ве ка, де ло ве ње го вог 
те ла, сва ко днев не ак тив но сти, те биљ ке и жи во ти ње из ње го вог окру же ња. 

Тре ће по гла вље Лек си ка на пу ту од по тре бе до на ста ја ња по де ље но је у три 
пот по гла вља, од ко јих, у пр вом – 3.1. О лек си ци ко ја не до ста је и на чи ну по пу ња ва ња 
лек сич ких пра зни на, ау тор ка, на кон те о риј ског уво да о ин тер лин гвал ним и ин тра-
лин гвал ним ла ку на ма (пра зни на ма), по бра ја си стем ске ла ку не: (1) не по сто је ће лек-
се ме за ис ка зи ва ње сред њег сте пе на осо би не (нпр. врућ – хла дан, брз – спор и сл.); 
(2) не по сто је ће лек се ме за ис ка зи ва ње уо би ча је ног ста ња или свој ства (нпр. слеп, 
глув); (3) не по сто је ће лек се ме за ис ка зи ва ње над ре ђе но сти (нпр. ду га чак – кра так; 
хи пе ро ним са мо име ни ца: ду жи на); (4) не по сто је ћи де ри ва ти; (5) не до след ност у 
си стем ском уре ђе њу де ри ва ци о них гне зда са зна че њем де ло ва те ла (*гру ди ште, 
*пр сти ште); (6) не по сто је ће лек се ме уну тар би нар них ску по ва (мла до же ња : чо век 
ко ји је већ ду го у бра ку). По пу ња ва ње ла ку на вр ши се ме ха ни зми ма (а) по ли се ми је 
(млад – зрео – стар); (б) твор бе ре чи (ул тра мо де ран; ро зи кав; на глув); (в) по зајм љи-
ва њем. У дру гом пот по гла вљу – 3.2. По тен ци јал не ре чи, ау тор ка се ба ви овим ва жним 
из во ром за бо га ће ње лек сич ког фон да ко ји се од но си на на ста ја ње ре чи ве зи ва њем 
ви со ко про дук тив них твор бе них мор фе ма са ши ро ким кру гом твор бе них осно ва. 
Сле де ћа по гла вља об ра ђу ју ову про бле ма ти ку ис ти чу ћи фе но ме не на зва не 3.3. Ин
ди ви ду а ли зми, 3.4. Нео ло ги зми, при че му се иден ти фи ку ју глав ни то ко ви про ме на у 
лек сич ком си сте му: ин тер на ци о на ли за ци ја, ин те лек ту а ли за ци ја, тер ми но ло ги за-
ци ја, де тер ми но ло ги за ци ја, ге не ра ли за ци ја, де мо кра ти за ци ја, је зич ка еко но ми ја.

Сра змер но про бле ма ти ци – Бо га ће ње лек сич ког фон да по зајм љи ва њем, ово 
че твр то по гла вље нај ра зу ђе ни је је и нај о бим ни је у књи зи (248–296). Ау тор ка по-
ла зи од пре гле да по зајм ље ни ца у реч ни ци ма, пре све га Реч ни ку МС, у пот по гла вљу 
4.1. По зајм ље на лек си ка у срп ском је зи ку – оп шта сли ка, где се сти че увид у обим и 
пој мов не сфе ре лек си ке ис пи ти ва не у за себ ним ра до ви ма по је ди них ис тра жи ва ча. 
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Зна чај ни за кључ ци из не ти су у одељ ку 4.2. За па жа ња о не ким про бле ми ма твор бе 
но вих ре чи мо ти ви са них по зајм ље ни ца ма, где се скре ће па жња на не тач не твор бе не 
ин тер пре та ци је, на ко је и у стру ци и у пе да го шкој прак си тре ба упо зо ра ва ти фо-
ку си ра њем мо тив не ре чи (нпр. дис кон ти ну и нет < не у срп. по мо ћу су фик са -итет). 
Сле де два обим на ис тра жи ва ња – нај пре 4.2.1. О но ви јим про це си ма у афик са ци ји, 
где се ана ли зи ра про дук тив ност и фре квент ност де сет пре по зи тив них ком по не на та 
(на ве ли ком, па жљи во ода бра ном ин тер нет-кор пу су у срп ском је зи ку ко ји по кри-
ва пе род од јед не де це ни је), при че му се до би је ни ре зул та ти по ре де са ста њем у 
ру ском је зи ку. По сма тра на је про дук тив ност и фре квент ност ком по не на та ау то- 
(ви со ка про дук тив ност), су пер- (јед на од нај про дук тив ни јих и нај фре квент ни јих 
ком по не на та), ми ни- (мно го де ри ва та, ни је фре квент на), ме ди ја (ма ло де ри ва та, 
при лич но фре квент ни), на но- (ни фре квент на, ни про дук тив на); оста ле (ви део-, 
ме га-, мул ти-, хи пер-, авио-, ау дио-) има ју ви со ку или сред њу и про дук тив ност и 
фре квен ци ју. По себ ну па жњу ау тор ка по све ћу је тво ре ни ца ма с пре фик со и дом 
ми ни- с об зи ром на дис про пор ци ју фре квен ци је и про дук тив но сти у де лу 4.2.2. О 
пре фик со и ду ми ни у срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма да нас, те с мул ти-, 
4.2.3. О пре фик со и ду мул ти у срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма да нас, за кљу-
чу ју ћи, из ме ђу оста лог, да је „је дан од нај про дук тив ни јих на чи на за пре у зи ма ње 
афик са из стра них је зи ка [...] у пр вој фа зи, по зајм љи ва ње оби ља лек се ма ко ји га са-
др же, а за тим, у дру гој фа зи, гра ђе ње но вих лек се ма с тим афик сом у са мом је зи ку-
-при ма о цу” (286). У кон тек сту по зајм љи ва ња це лих ре чи ау тор ка пре зен ту је по-
пу лар ну ма ни фе ста ци ју так ми че ња за Реч го ди не (4.3. О но вим ре чи ма као Ре чи ма 
го ди не) јер су то по пра ви лу но ве ре чи, ви со ко фре квент не с ве ро ват но ћом да ће 
оп ста ти у је зи ку. Зна чај за лек си ко ло шка ис тра жи ва ња овог фе но ме на огле да се у 
то ме што се мо же пра ти ти реч од на стан ка до не стан ка, ње не об лич ке ва ри ја ци је, 
као и лек сич ки од но си у ко је сту па. Ау тор ка из но си за ни мљи ве по дат ке о хро но-
ло ги ји ове ма ни фе ста ци је у ра зним је зи ци ма, као и ван је зич ку мо ти ва ци ју за на-
ста нак од ре ђе них ре чи (нпр. ру ска Реч 2014. је Крымнаш <крим наш>, на ста ла од 
ре че ни це Крим је наш. и ви ше знач на је – па три от ска па ро ла, иро нич на па ро ла, 
осо ба ко ја је при ста ли ца овог одва ја ња). На кон спр о ве де ног ис тра жи ва ња о пре-
во ди ма ре чи сел фи на срп ски и до би је них број них од го во ра (нај фрекв. са мо сли ка, 
се бић и свој ко), ау тор ка по зи ва на раз ми шља ње о „зна ча ју пре во ђе ња ен гле ских 
ре чи ко је не кон тро ли са но на ди ру у срп ски” (296). 

Пе то по гла вље по све ће но је јед ном сег мен ту по ли се ми је као ме ха ни зму бо-
га ће ња лек сич ког фон да и на зва но је: О бо га ће њу лек сич ког фон да ре чи ма ко је из 
јед не гра ма тич ке, твор бе не или се ман тич ке ка те го ри је пре ла зе у дру гу. О пој мов-
но-тер ми но ло шким не у са гла ше но сти ма у ве зи с по ја вом лек си ка ли за ци је и гра ма-
ти ка ли за ци је ау тор ка го во ри у пот по гла вљу 5.1. Лек си ка ли за ци ја (оп шти пој мо ви) 
за кљу чу ју ћи да се ис точ њач ка ис тра жи ва ња ве зу ју за ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу 
лек си ка ли за ци је и фра зе о ло ги за ци је, а за пад њач ка за од нос лек си ка ли за ци је и 
гра ма ти ка ли за ци је. У де лу 5.1.1. Лек си ка ли за ци ја име нич ких де ми ну ти ва Р. Дра-
ги ће вић из но си сво ју ин тер пре та ци ју овог фе но ме на на при ме ру ру чи ца (дем.) и 
ру чи ца (пред мет): ра ди се о од но су по ли се ми је – ако је име ни ца из гу би ла де ми ну-
тив но зна че ње, мо же се ре ћи да се де мо ти ви са ла (нпр. неп це, стра ни ца и сл.). Још 
је дан про цес ау тор ка иден ти фи ку је и осве тља ва у кон тек сту бо га ће ња лек си ко на, 
а то је де тер ми но ло ги за ци ја (нпр. ви рус, еми си ја, фу зи ја и сл.) у одељ ку 5.1.2. Де
тер ми но ло ги за ци ја као про цес бо га ће ња лек сич ког си сте ма. Пре пли та ње тер ми
но ло ги за ци је и де те ри но ло ги за ци је, при че му за кљу чу је да су ова два, на из глед 
опреч на про це са, у би ти вр ло бли ска и да се до пу њу ју. У одељ ку 5.2. Гра ма ти ка
ли за ци ја (име ни ца у пред ло ге) или гра ма тич ка по ли се ми ја? пред мет ана ли зе је сте 
кон вер зи ја име ни ца врх, дно, пут, крај, дуж, ме сто и че ло у пред ло ге, где се за-
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кљу чу је да је осо бе ност ових име ни ца да има ју и ме сну (при ло шку) и пар ти тив ну 
(име нич ку) се ман ти ку, њи ма се на гла ша ва (за раз ли ку од ти пич них пред ло га) и део 
ло ка ли за то ра и про стор у ње го вој не по сред ној око ли ни (нпр. врх во де). Ов де се, за-
кљу чу је ау тор ка, не ра ди о гра ма ти ка ли за ци ји не го о пре се ман ти за ци ји, при че му 
је при мет но по ла ко гу бље ње пред ло шке упо тре бе због не пре ци зне се ман ти ке. 

У ше том по гла вљу – О бо га ће њу лек сич ког фон да твор бом ре чи ау тор ка на 
гра ђи Се ман тич коде ри ва ци о ног реч ни ка 1 по сма тра 24 гне зда име ни ца са зна че њем 
де ло ва те ла ко је имају нај ви ше де ри ва та и то из угла бо га ће ња лек си ко на. Нај пре 
по ре ди од нос бро ја де ри ва та и зна че ња у Реч ни ку МС, да би по но ви ла тврд њу о 
усло вље но сти по ли се ми је и де ри ва ци је и кон ста то ва ла нај про дук тив ни је лек се ме 
– гла ва и ру ка. Раз вр ста ва ју ћи де ри ва те пре ма вр ста ма ре чи, уо ча ва да пре ва гу 
има ју име ни це, ко је по сле гру пи ше у зна чењ ске ка те го ри је и утвр ђу је да су нај број-
ни је оне ко ји ма се но ми ну је 1. део те ла (су бјек тив на оце на), 2. чо век (но си лац осо-
би не), 3. жи во ти ња (тер мин из зо о ло ги је), 4. биљ ка (тер мин из бо та ни ке), 5. ме сто, 
6. пред мет. На кон пре гле да при дев ских, гла гол ских и при ло шких де ри ва та, ау тор-
ка за кљу чу је да су ова ква ис тра жи ва ња ко ри сна бу ду ћи да (пре ма ис тра жи ва њи ма 
за ру ски је зик) нај ве ћи из вор (чак 83,5%) но вих зна че ња пред ста вља твор ба ре чи 
пре фик са ци јом и су фик са ци јом, те да је ве ћа ко рист од де ри ва та с ви шим сте пе ном 
лек си ка ли за ци је (нпр. зу бац), не го од оних ко ји пред ста вља ју збир зна че ња кон сти-
ту е на та (нпр. ле ђа шца). У на ред ним одељ ци ма Р. Дра ги ће вић ис пи ту је гла го ле с 
два пре фик са (6.2) и оне ко ји се не ја вља ју без пре фик са (6.3).

У сед мом по гла вљу Је зич ка еко но ми ја као тен ден ци ја у бо га ће њу лек сич ког 
фон да ау тор ка ис пи ту је ун вер бе у раз го вор ном сти лу, с ци љем да уста но ви где је 
гра ни ца из ме ђу уни вер би за ци је и де ри ва ци је, да ли су мо ти ви са ни и не чим дру гим 
осим је зич ке еко но ми је, мо же ли се ус по ста ви ти се ман тич ка екви ва лен ци ја из ме ђу 
уни вер ба и мо тив не син таг ме, за што оп ста ју па ра лел но и син таг ме уз уни вер би, 
мо же ли он на ста ти од би ло ко је син таг ме. Ме то дом ан ке те ис пи ту је зна че ње де сет 
уни вр ба (ге не рал ка, то тал ка, ма сов ка, бен зи нац, го ди шњак, лич њак, пла стич њак, 
ха вај ка, сло бод њак, љу бић), са за дат ком де фи ни са ња лек се ма и до би ја ња асо ци ја-
ци ја. Ана ли зом до би је них ре зул та та ан ке та до ла зи до за кљу ча ка: 1. уни вер би на-
ста ју од син таг ме ко ја има од ли ке фра зне лек се ме; 2. раз лог на стан ка је сте је зич ка 
еко но ми ја али и те жња за екс пре сив ним ис ка зом; 3. асо ци ја тив на ве за из ме ђу мо-
тив них син таг ми и уни вер ба сла ба је, што све до чи о дис тан ци ра но сти ових фор ми; 
4. уни вер би су ви ше знач ни; 5. не ма ју кон ден зо ва но зна че ње; 6. од нос ме ђу уни-
вер би ма об ја шња ва се по на вља њем истог твор бе ног мо де ла; 7. они не успе ва ју да 
ис ти сну мо тив ну син таг му; 8. раз лог па ра лел не ег зи стен ци је мо тив не син таг ме и 
уни вер ба се ман тич ке је при ро де – пр ва је пре ци зна, уни верб је ви ше зна чан; 9. 
зна че ње уни вер ба иш чи та ва се из кон тек ста. 

Осмо по гла вље Кон текст као ге не ра тор но вих зна че ња. Се кун дар на зна че
ња лек се ма као вид бо га ће ња лек сич ког фон да по све ће но је ис пи ти ва њу ре ла ци је 
се ман тич ке по зи ци је лек се ме и кон тек ста на при ме ри ма три ис тра жи ва ња, ко ја 
осве тљу ју раз ли чи те син таг мат ске ве зе што се ти че по сто ја но сти, про зир но сти и 
ком пакт но сти. У пр вом ис тра жи ва њу под на сло вом О екс пре сив ном лек сич ком 
ис ка зи ва њу ко ли чи не у срп ском је зи ку (8.1) ау тор ка ис пи ту је лек се ме ко је у сво јим 
се кун дар ним зна че њи ма озна ча ва ју ве ли ку или ма лу ко ли чи ну ка кве по ја ве, иден-
ти фи ку ју ћи их у реч ни ку на осно ву ар хи се ма. Зна чај но је ви ше при ме ра име ни ца 
ко ји ма се екс пре сив но ис ка зу је ве ли ка ко ли чи на, што ау тор ка об ја шња ва по тре бом 
да се име ну је мар ки ра но, ве ћу па жњу при вла че ве ће ди мен зи је. Та ко је и с ин тен-
зи фи ко ва њем име ни ца са зна че њем емо ци ја, с из у зет ком оних по жељ них. Зна че ња 
ових име ни ца, ко је осим кван ти те та озна ча ва ју и ква ли тет, ти чу се: во де них по-
вр ши на, вој них фо р ма ци ја, за јед ни ца жи во ти ња. Дру го ис тра жи ва ње – Ути цај 
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кон тек ста на лек сич ко зна че ње (8.2) за сно ва но је на прет по став ци да по је ди не, 
не кон тек сту а ли зо ва не лек се ме с не у трал ним зна че њем у кон тек сту с од ре ђе ним 
лек се ма ма по зи тив не или не га тив не се ман ти ке пре у зи ма ју и за др жа ва ју је дан од 
ових по ла ри те та зна че ња. Ову по ја ву ау тор ка је ис пи та ла уви дом у елек трон ски 
кор пус и при ку пља њем ре чи-асо ци ја ци ја као до пу на сти му лу су, а то су би ли гла го ли: 
по чи ни ти, го вор ка ти, де си ти се, за де си ти, упу сти ти се, пре пу сти ти (се), сно си ти, 
ода ти се, ср ља ти; име ни це: гла си не, по чи ни лац, бо рац, по бор ник. Ово по гла вље 
за вр ша ва се, не слу чај но, ис пи ти ва њем по сто ја ни јег син таг мат ског спо ја из гу би ти 
гла ву, ко ји сво јом екс пре сив но шћу и дру гим од ли ка ма на не ки на чин из ла зи из ус-
ко лек си ко ло шких ис тра жи ва ња и ула зи у фра зе о ло ги ју. На слов одељ ка ко ји за тва ра 
књи гу гла си: Кон струк ци је на гра ни ци из ме ђу сло бод них спо је ва и фра зе о ло ги за ма 
(8.3) и ба ви се по ме ну тим спо јем као илу стра ци јом за фа зи гра нич ност из ме ђу син-
таг ми, ко ло ка ци ја и фра зе о ло ги за ма. На кон ви ше слој не ана ли зе, ко ја је об у хва ти ла 
и увид у ста ње у дру гим сло вен ским је зи ци ма, ау тор ка по твр ђу је ста тус фра зе о-
ло ги зма, спе ци фич ног по сво јој се ман тич кој из ни јан си ра но сти и бо гат ству.

Књи га Рај не Дра ги ће вић Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас вре дан је до-
при нос срп ској лин гви сти ци, лек си ко ло ги ји и лек си ко гра фи ји, пре вас ход но. Она 
је и све до чан ство о лек сич ком си сте му ка ко у јед ном са врем ном до бу та ко и у 
пе ри о ди ма ње го вог фор ми ра ња, про ме на у ње му и фил три ра ња цен трал не лек си-
ке и оне руб ни је. Вре дан је из вор и пу то каз за да ља ис тра жи ва ња лек си ке у свим 
аспек ти ма – од твор бе до се ман ти ке и праг ма ти ке као и кон тек сту а ли за ци је лек-
се ма у ши рим је зич ким и ван је зич ким окви ри ма. Пре до че на ме то до ло ги ја ис тра-
жи ва ња ста рог је зи ка по сред ством исто риј ских и ди ја ле кат ских реч ни ка и но вог 
ста ња на ди ги та ли зо ва ној гра ђи и са вре ме ним реч ни ци ма зна чај на је смер ни ца за 
да ља ис пи ти ва ња лек си ко на и уста но вља ва ње си стем ских тен ден ци ја у ње му. Ка ко 
су узро ци ра зно род них је зич ких про ме на у ну жној ко ре ла ци ји с ку лур ним и дру-
штве ним окви ри ма, на ро чи та вред ност ових ис тра жи ва ња огле да се у об ри си ма 
на ив не сли ке све та го вор ни ка срп ског је зи ка у ра зним син хро ниј ским пре се ци ма. 
На тај је на чин ова пу бли ка ци ја ко ри сна лин гви сти ма ди ја хро не и син хро не ори јен-
та ци је, али и ет но ли ни гви сти ма и дру гим ис тра жи ва чи ма у до ме ну ху ма ни стич-
ких и дру штве них на у ка. Осим то га, циљ на гру па ко јој је на ме ње на ова књи га, 
ипак, мо жда пре свих, је су сту ден ти срп ског је зи ка, а сво ју при ме ну она и те ка ко 
тре ба да на ђе у на ста ви срп ског је зи ка и као ма тер њег, а мо жда пре, и као дру гог 
или стра ног је зи ка. 

Др Ја сми на Н. Дра жић
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 ги ви сти ку

ja smi na@ff.un s.ac .rs 
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UDC 811.163.41’374(049.32)

ПО ГЛЕД НА СА ВРЕ МЕ НУ СРП СКУ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈУ*

(Tvrt ko Pr ćić. Ka sa vre me nim srp skim reč ni ci ma. Fi lo zof ski fa kul tet:  
No vi Sad, 2018, str. 224)

Ду го че ка ни од го во ри на мно га не пра вед но за по ста вље на пи та ња те о риј ске 
и прак тич не лек си ко гра фи је у до ма ћој лин гви сти ци си стем ски су по ну ђе ни у књи зи 
Тврт ка Пр ћи ћа, под на сло вом Ка са вре ме ним срп ским реч ни ци ма. Не ма ла струч на 
јав ност то пло је по здра ви ла ау то ро во дво де це ниј ско пре га ла штво у до ме ну лек си-
ко гра фи је и бри ге о реч нич кој кул ту ри, уоб ли че но у ову мо но гра фи ју, ко ја сво јим 
фор ма ма – штам па ној и елек трон ској,1 омо гу ћу је при ступ об ра ђе ној про бле ма ти-
ци сви ма за ин те ре со ва ни ма, али и на го ве шта ва зна чај ди ги та ли зо ва ња ка ко струч-
них ра до ва та ко и са мих реч ни ка. Иза зо ви и дух са да шњег вре ме на из не дри ли су 
по чет ком 2018. го ди не, за ко ни ма не по зна тих узро ка ко ин ци ден ци је и син хро ни-
ци те та, две књи ге лек си ко ло шко-лек си ко граф ске про бле ма ти ке, као два но се ћа 
сту ба у овим на уч ним сфе ра ма да нас, ко ји ће си гур но обе ле жи ти срп ску лин гви-
сти ку по чет ком XXI ве ка.

Та ко се књи га Ка са вре ме ним срп ским реч ни ци ма на од ре ђе ни на чин на до-
ве зу је на ис тра жи ва ња спро ве де на у мо но гра фи ји Рај не Дра ги ће вић (2018, Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска) – Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас, ко ја су ура ђе на нај ве ћим 
де лом на реч нич кој гра ђи. Иа ко на пр ви по глед из гле да да ве за ста рог и мо дер ног 
не по сто ји, и те ка ко се пре по зна ју те мељ не слич но сти: пр во, за то што је ука за но 
на зна чај реч ни ка за кул ту ру и сли ку дру штва, дру го, јер је гра ђа у њи ма огле да ло 
јед ног син хро ниј ског пре се ка и, ко нач но, тре ће, за то што се у обе ма књи га ма го-
во ри о фе но ме ни ма пра зни на и бо га ће ња – на ни воу лек се ма и на ни воу њи хо вог 
устро ја ва ња у реч ни ци ма. Ипак, књи га Ка са вре ме ним срп ским реч ни ци ма има и 
ан ти ци па тор ску ди мен зи ју, јер но во вре ме, по ста вља, чи ни се, ве о ма зах тев не за-
дат ке пред оне ко ји осми шља ва ју, ре а ли зу ју и уоб ли ча ва ју реч ни ке. На тај на чин, 
рас кр шће ко је одва ја по глед на ста ри и са вре ме ни је зик и онај бу ду ћи, ус то ро јен у 
реч ни ци ма, мо же се иш чи та ти из ква ли фи ка ци је јед ног оп штег реч ни ка, ко ји Т. Пр ћић 
фор му ли ше ова ко: „ово би тре ба ло да бу де реч ник ко ји на ста је у но вом ве ку, за но ви 
век, ко ји го во ри о но вом ве ку, ко ји је на ме њен љу ди ма но вог ве ка, и ко ји сто га ко-
ди фи ку је лек сич ки си стем срп ског је зи ка но вог ве ка [...]” (54. стр.).

Да је ова про бле ма ти ка ак ту ел на у ср би сти ци, по твр ђу ју и ко лек тив не мо но-
гра фи је Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си (2014, Бе о град: Фи-
ло ло шки фа кул тет) и збор ник ра до ва Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја у све тлу 
но вих при сту па (2016, Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ), у ко ји ма се осве-
тљу ју раз ли чи ти лек си ко ло шки и (ме та)лек си ко граф ски при сту пи и аспек ти њи-
хо вог про у ча ва ња. Но, син те за да та у књи зи Тврт ка Пр ћи ћа, је дин стве на је по 
сво јој не рас пли ну тој, чвр стој струк ту ри, ја сно де фи ни са ним и фор му ли са ним 
пред ло зи ма, пот кре пље ним ак ту ел ном и бо га том ли те ра ту ром, те, као та ква, нат-
кри љу је прет ход на ис тра жи ва ња и има про гра мат ски ка рак тер.

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

1 http://di gi tal na.ff .un s.ac .rs /sa dr zaj/2018/978-86-6065-454-2
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У свом, већ пре по зна тљи вом, пе дант ном ма ни ру и крај ње си сте ма тич ним 
при сту пом, ко ји је од раз ње го ве ја сне ми сли, до след ног ста ва и те мељ ног по зна-
ва ња про бле ма ти ке, ау тор фо ку си ра нај но ви је по ступ ке ства ра ња реч ни ка, оп штих 
и спе ци ја ли зо ва них, јед но је зич них и дво је зич них, а сам про цес ква ли фи ку је као 
њи хов на ста ју ћи мо за ик, ко ји он ве што скла па кроз осам по гла вља књи ге, устро-
је них од оп штег ка по себ ном. Све се ово пре по за је већ са мим по гле дом у Са др жај 
(5–7. стр.), где су це ли не по је ди них по гла вља јед но о бра зне у по гле ду ор га ни за ци је 
(оп шта ка рак те ри за ци ја реч ни ка, ти по ло шка иден ти фи ка ци ја, ма кро струк ту ра, 
ми кро струк ту ра, из ра да, из вед ба реч ни ка).

На кон Пред го во ра (9–12. стр.), где су ја сно на ве де ни ци ље ви књи ге, фор му ли-
са ни као пред ло зи за: (а) оса вре ме ња ва ње срп ске лек си ко гра фи је, (б) ожи вља ва ње 
са ста вља ња реч ни ка, ма тер њих у до ма ћој сре ди ни и стра них је зи ка, те упа ре них, 
(в) из гра ђи ва ње реч нич ке кул ту ре код нас, сле ди цен трал ни део мо но гра фи је, уоб-
ли чен у осам по гла вља (13–191. стр.). На кон то га да те су Би бли о граф ске на по ме не 
(192–193. стр.), те Ли те ра ту ра (194–217. стр.) и по себ но вре дан по пис – Елек трон
ски реч ни ци ен гле ског је зи ка (218–219. стр.). На са мом кра ју дат је са др жај књи ге 
на ен гле ском је зи ку (220–221), док је на срп ском пре до чен на по чет ку (5–7. стр.), 
че му прет хо де Ти по граф ске кон вен ци је (4. стр.).

Кре ну ти од кра ја у при ка зу ове књи ге има сми сла јер је по пис ре фе рен ци 
све до чан ство о ве о ма чвр сто пот кре пље ним по ла зи шти ма и за кључ ци ма и по твр-
да то га да не ма про из вољ но сти у до но ше њу су до ва о те о риј ским, ме то до ло шким 
и прак тич ним аспек ти ма мно гих лек си ко ло шко-лек си ко граф ских пи та ња. По пис 
из во ра са др жи рав но 300 ре фе рен ци, од че га су реч ни ци го то во пе ти на од укуп ног 
бро ја (57) – до ма ћи и стра ни, јед но је зич ни и дво је зич ни, оп шти и спе ци ја ли зо ва ни. 
Ка да се ово ме до да још 20 елек трон ских реч ни ка, из дво је них и по пи са них на кра ју 
(15 он лајн и 5 офлајн из да ња), ко ји, пре ма ре чи ма ау то ра „ну де нај ви ши ква ли тет, 
нај лак ши рад и пот пу но бес пла тан при ступ и упо тре бу” (218. стр.), до би ја се бли зу 
80 реч ни ка или збир ки реч ни ка, што је за ви дан број у по гле ду узо ра и из во ра за 
кон ци пи ра ње бу ду ћих срп ских реч ни ка, али и по твр да ау то ро ве упу ће но сти у до-
ма ћу и стра ну лек си ко гра фи ју, а ко ри сни ци ма из у зет но вред на смер ни ца за струч не 
и лич не по тре бе. 

Пр во по гла вље – Ка ква нам лек си ко гра фи ја тре ба (13–50. стр.), у скла ду с по-
ста вље ним ци љем – „да по ну ди ко хе рен тан и за о кру жен низ од го во ра на на сло вом 
по ста вље но пи та ње”, ујед но је и нај ком плек сни је, нај сло је ви ти је, а ти ме нај оп шир-
ни је по гла вље у књи зи. Та ко у пр вом одељ ку Реч ник и лек си ко гра фи ја (1.1) ау тор 
да је пој мов но-тер ми но ло шка од ре ђе ња ’реч ни ка’ и ’лек си ко гра фи је’, ди фе рен ци ра 
функ ци је реч ни ка и до ме не ове ди сци пли не – прак тич на, те о риј ска, пе да го шка и 
обра зов на. На осно ву ове кла си фи ка ци је, у дру гом одељ ку: Осврт на са да шњу 
до ма ћу лек си ко гра фи ју (1.2) Т. Пр ћић кон ста ту је да се (а) у до ме ну прак тич не лек-
си ко гра фи је у до ма ћој сре ди ни мо гу раз ли ко ва ти три ти па реч ни ка, име ну ју ћи их: 
’ве ли ки ис тра жи вач ки реч ни ци’ ’ма њи ис тра жи вач ки реч ни ци’, ’пре пи си вач ки 
реч ни ци’, те пр ва два ти па ка рак те ри ше као ’про из вод озбиљ не лек си ко гра фи је’. 
Те о риј ска лек си ко гра фи ја на овим про сто ри ма, осим по је ди нач них ра до ва, оста је 
још увек пра зно по ље ко је се, до дај мо, де ли мич но по пу ња ва овом књи гом. У сег-
мен ту пе да го шких ак тив но сти ове ди сци пли не ау тор на во ди кур се ве на до ма ћим 
уни вер зи те ти ма, на шта се на до ве зу је обра зов ни до мен, где се из два ја ју рет ки 
при ме ри те мат ских збор ни ка, ко лек тив них мо но гра фи ја и при руч ни ка. Из два ја мо 
део за кључ ка бу ду ћи да је сво је вр стан лајт мо тив књи ге и, ве ру је мо, део ин спи ра-
ци је за њен на ста нак: „на ма је ису ви ше ду го пре ко по треб на ин сти ту ци о нал но 
ор га ни зо ва на лек си ко гра фи ја, ко ја ће би ти мо дер на и ди ги тал но ре а ли зо ва на, успе-
шно и осми шље но во ђе на, и, на да све, де лат на и де ло твор на [...]” (18. стр.).
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Да ље се у тре ћем одељ ку овог по гла вља – Оп шти прин ци пи са вре ме не лек
си ко гра фи је (1.3), као по кре та чи мо дер ни за ци је и ди ги тал не ре а ли за ци је на во де 
сле де ћи прин ци пи: на уч на за сно ва ност, функ циј ска про фи ли са ност реч ни ка, окре-
ну тост и пред у сре тљи вост пре ма ко ри сни ци ма, ин сти ту ци о нал но раз ви ја ње реч-
нич ке кул ту ре, што би све ску па ква ли фи ко ва ло елек трон ску лек си ко гра фи ју. 

По твр да ау то ро ве све сти о по тре би за ја сним пла ни ра њем и ор га ни зо ва њем 
по сло ва ве за них за тра си ра ње пу та ова ко мо дер не лек си ко гра фи је је сте ње го во ви-
ђе ње де таљ не раз ра де ета па у ре а ли за ци ји ни ма ло јед но став них за да та ка, ко је је 
из не то у одељ ку пр вог по гла вља: Ка ко до са вре ме не лек си ко гра фи је (1.4). Та ко би 
пр ва ета па об у хва та ла крат ко роч не при о ри те те (1.4.1), на ве де не и раз ло же не сле-
де ћим ре дом: (1) осни ва ње На ци о нал ног цен тра за лек си ко гра фи ју, (2) спро во ђе ње 
ди ги та ли за ци је по сто је ћих је зич ких при руч ни ка, (3) зва нич но при зна ва ње лек си-
ко гра фи је као на уч не ди сци пли не, (4) пра вед но вред но ва ње ре зул та та лек си ко граф-
ског ра да, (5) ор га ни зо ва ње струч ног уса вр ша ва ња лек си ко гра фа. Дру га би се ета па 
од но си ла на сред њо роч не при о ри те те (1.4.2) – (6) ства ра ње Срп ског на цио нал ног 
елек трон ског кор пу са (СНЕК) и (7) ства ра ње дру гих елек трон ских кор пу са. Вред на, 
пот кре пље на обра зло же ња за ове, ре кло би се, те мељ не ак тив но сти, чи ји су ре зул та ти 
у нај у жој ко ре ла ци ји са да љим лек си ко граф ским по сло ви ма, из у зет но су зна чај на, 
пре ци зна, го то ва ре ше ња, ко ја се осла ња ју на број не из во ре о по сто је ћим ва ља ним 
елек трон ским кор пу си ма и оби ље те о риј ских по став ки у овом, да нас јед ном од при-
о ри те них за да та ка осми шље них на ци о нал них је зич ких по ли ти ка, ко ји је „не за о би-
ла зан [...] ме то до ло шки по сту пак из ра де свих вр ста реч ни ка да на шњи це” (65. стр.). 
Тре ћа ета па: ду го роч ни при о ри те ти (1.4.3) под ра зу ме ва ак тив но сти ко је до во де до 
опи пљи вих ре зул та та, кон крет них реч ни ка, што је на ја ва и увод у де таљ ну раз ра ду 
из ра де по је ди них ти по ва реч ни ка, на вед них сле де ћим ре дом у овом одељ ку: са вре-
ме ни оп шти реч ник, реч ник раз лу че них си но ни ма, реч ник ко ло ка ци ја срп ског је зи ка, 
дру ги јед но је зич ни реч ни ци (спе ци ја ли зо ва ни, нпр. реч ни ци нео ло ги за ма, ан гли-
ци за ма, жар го ни за ма, сми са о них од но са, лек сич ких по ља, кул тур но спе ци фич них 
ре чи, сли ве ни ца), дво је зич ни реч ни ци. Ау тор нас ни ов де не оста вља без ја сних 
пу то ка за, раз ра ђе не ме то до ло ги је из ра де, као и зна чај них, не из о став них и под сти-
цај них те о риј ско-ме то до ло шких и прак тич них узо ра за њи хо во са ста вља ње.

Пр во по гла вље за тва ра се одељ ком Раз ви ја ње срп ске реч нич ке кул ту ре (1.5), 
у ко јем се из но си кри тич ки осврт на до са да шњи ин до лен тан од нос пре ма ко ри-
шће њу је зич ких при руч ни ка, па и реч ни ка, у на шој прак си, пре све га, у школ ском 
си сте му. Пред ло зи Т. Пр ћи ћа за бу ђе ње све сти о реч нич кој кул ту ри и ње но раз ви-
ја ње ја сно су по бро ја ни и ти чу се ко ри сни ка, пред у сре тљи во сти са мих реч ни ка, 
си стем ског под у ча ва ња, ко је укљу чу је и из ра ду ди дак тич ких ма те ри ја ла. Овим 
за кључ ци ма до би ја се об у хват на це ли на пре до че на у пр вом по гла вљу, бу ду ћи да 
це ло ку пан ком плек сан и ком пли ко ван ан га жман при пре ме те ре на за из ра ду реч ни-
ка и са ма њи хо ва ре а ли за ци ја не би има ли фи нал ну свр ху без об у че них ко ри сни ка, 
осве шће них да сво је је зич ке пра зни не и не до у ми це тре ба да по пу не и про ве ре у 
ва ља ним и ре пре зен та тив ним при руч ни ци ма и реч ни ци ма.

Кон кре ти за ци ја из не тих пред ло га по чи ње у дру гом по гла вљу – На црт за са
вре ме ни оп шти реч ник срп ског је зи ка (51–69. стр.), где се нај пре из но си не ве лик 
по пис рас по ло жи вих оп штих реч ни ка срп ског је зи ка, ис ти че њи хов зна чај, те по бра-
ја ју не до ста ци, ме ђу ко ји ма се из два ја ју – не до ста так ино ви ра них из да ња и огра ни-
че на до ступ ност, ко ји би се мо гли пре ва зи ћи усва ја њем ау то ро вог пред ло га за из ра ду 
мо дер ног оп штег реч ни ка срп ског је зи ка „чи ја би ре а ли за ци ја сле ди ла свет ска до стиг-
ну ћа кор пу сно и ком пју тер ски за сно ва не лек си ко гра фи је” (52. стр.). Оп шта ка рак
те ри за ци ја Реч ни ка (2.1) ко ре ли ра са по тре ба ма и мо гућ но сти ма ко је до но си са вре-
ме на тех но ло ги ја да на шњи це те је дан та кав реч ник тре ба да има сле де ће ци ље ве: (а) 
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ко му ни ка тив ни, (б) де скрип тив ни, (в) пре скрип тив ни, (г) ме та лек сич ки, (д) лек си ко-
граф ски, (ђ) обра зов ни. Што се ти че Ти по ло шке иден ти фи ка ци је Реч ни ка (2.2) то би 
тре ба ло да бу де оп шти, син хро ниј ски, јед но је зич ни, азбуч ни, се ма зио ло шки, реч ник 
с трој ним те о риј ско-ме то до ло шким при сту пом об ра ди по да та ка (де скрип тив ни, 
пре скрип тив ни, ме та лек сич ки), те реч ник с двој ном циљ ном пу бли ком, функ ци јом 
и из вед бом (елек трон ском и штам па ном). Ка да је у пи та њу ода бир, по пис и ор га ни-
за ци ја од ред ни ца, ау тор у одељ ку Ма кро струк ту ра Реч ни ка (2.3) из но си вр ло пре-
ци зан по пис лек сич ких је ди ни ца, ко је сво јом об у хват но шћу тре ба да ре пре зен ту ју 
го то во це ло ку пан си стем и струк ту ру лек си ко на срп ског је зи ка укљу чу ју ћи: оп шту 
лек си ку, одо ма ће ну лек си ку стра ног по ре кла, осим стан дард не и не стан да рд ну, ону 
из пи са них и из го во ре них из во ра, те ри то ри јал но, дру штве но и функ ци о нал но ра сло-
је ну, ди ја лек ти зме, жар го ни зме, ко ло кви ја ли зме, вул га ри зме, екс тер не нео ло ги зме; 
мор фо ло шки: мо но мор фем ске ре чи, оне на ста ле при мар ном твор бом, абре ви ја ци је, 
акр о ни ме, скра ће ни це, хо мо ни ме, фра зне име ни це, афик се, иди о ме, уста ље не спо је ве 
ре чи, што у зби ру тре ба да по кри ва 100.000 лек сич ких је ди ни ца (без по до дред ни ца). 
По да ци о Ми кро струк ту ри Реч ни ка (2.4) об у хва та ли би 10 сег ме на та: ор то гра фи ја, 
фо но ло ги ја, мо р фо син так са, се ман ти ка с праг ма ти ком, сти ли сти ка, при ме ри, уна кр-
сна упу ћи ва ња и на по ме не, а за сва ки сег мент да та је упут на ре ле вант на ли те ра ту ра. 
У це ли ни да ље сле ди Илу стра ци ја 1: ти по ви, ор га ни за ци ја и пре зен та ци ја по да та ка 
– од ред ни ца мач ка (64. стр.). Из ра да реч ни ка (2.5) оде љак је у ко јем се пре ци зи ра 
про цес при ку пља ња, ода би ра и ор га ни за ци је по да та ка ек цер пи ра них из СНЕК-а, 
што би оба вља ли об у че ни лек си ко гра фи, кор пу сни лин гви сти и ком пју тер ски струч-
ња ци, што све до чи о ком плек сно сти по сло ва и зах тев но сти у по гле ду по се до ва ња 
раз ли чи тих зна ња и ве шти на при из ра ди јед ног ова ко ви ше слој ног и об у хват ног 
реч ни ка. Из вед ба реч ни ка (2.6) под ра зу ме ва на чин ре а ли зо ва ња, об ја вљи ва ња и 
ко ри шће ња реч ни ка, при че му ау тор да је оправ да ну и пот кре пље ну пред ност елек-
трон ском из да њу, нај пре у ви ду књи ге, а за тим и елек трон ског реч ни ка.

Као из да нак или на ста вак ово га реч ни ка тре ба ло би да про ис тек не, „ве ро-
ват но нај по треб ни ји спе ци јал ни реч ник у на шој сре ди ни” Реч ник лек сич ких мре жа 
срп ског је зи ка, чи је екви ва лент не сег мен те прет ход ном (оп шта ка рак те ри за ци ја, 
ти по ло шка иден ти фи ка ци ја, ма кро струк ту ра, ми кро струк ту ра, из ра да и из вед ба 
Реч ни ка) ау тор из но си у тре ћем по гла вљу – На црт за је дан спе ци ја ли зо ва ни реч ник 
срп ског је зи ка (70–87. стр.). Лек сич ке мре же ов де под ра зу ме ва ју од раз те мељ них 
сми са о них од но са у је зи ку, па ра диг мат ских и син таг мат ских лек сич ких од но са 
(хи по ни ми је, си но ни ми је и ан то ни ми је, као и уста ље них лек си чи ких спо је ва), те 
лек сич ких афик сал них мре жа, при че му би пр ве би ле па ра диг мат ске, дру ге син-
таг мат ске и тре ће твор бе не лек сич ке мре же. Ова ко, го то во све о бу хва тан за хват 
лек сич ког си сте ма, пре то чен у спе ци ја ли зо ва ни јед но том ни реч ник сред њег оби ма 
(са оп ти мал но 7.500 ре чи), зах те ва ви ше слој не ак тив но сти у по гле ду ода би ра, ор га-
ни за ци је и пре зен та ци је лек сич ких је ди ни ца, те уно ше ња нео п те ре ћу ју ћих, али ин-
фор ма тив них ти по граф ских ре ше ња. За сва ки се ман тич ки и твор бе ни тип лек сич ког 
од но са и ве зе ау тор ну ди ис црп ну пре зен та ци ју по да та ка, ко ји би би ли ин те грал ни 
део реч нич ког члан ка (нпр. си но ни ми: (а) ин ден ти фи ка ци ја СИН или сим бол ’=’; 
(б) си но ним ски низ по чев од се ман тич ки нео бе ле же не ре чи: по знат : чу вен, сла ван, 
про сла вљен, гла со вит, зна ме нит, ве лик, по пу ла ран, раз ви кан; (в) ди фе рен ци јал на 
де фи ни ци ја обе ле же них чла но ва ни за по асо ци ја ци ји / ко ло ка ци ји / им пли ка ци ји; 
(г) илу стра тив ни при мер за сва ки овај члан). Пре зен та ци ју по да та ка свих од но са 
ко ји би чи ни ли ком плек сну струк ту ру реч нич ког члан ка ау тор да је у Илу стра ци ји 2 
(82. стр.) у ви ду оп штег ша бло на. У одељ ку Из вед ба реч ни ка (3.7) на во ди се да би 
елек трон ско из да ње мо гло има ти три раз ли чи те вер зи је: као спе ци јал на ком по-
нен та он лајн Са вре ме ног реч ни ка срп ског је зи ка; као са мо ста лан офлајн реч ник, 



слич но про гра ми ма The Sa ge и Word Web; као са мо ста лан он лајн реч ник, што би се, 
те о риј ски гле да но, мо гло пре то чи ти у штам па на из да ња, из у зев, ра зу мљи во, по-
след ње (он лајн) вер зи је.

У че твр том по гла вљу – Ски це за но ве ен гле скосрп ске реч ни ке (88–111. стр.) 
раз ма тра ју се пред ло зи ор га ни за ци је за пет ти по ва реч ни ка (два оп шта – 4.1. и три 
спе ци ја ли зо ва на – 4.2), ко ји су пре до че ни јед но о бра зно – рад ни на слов реч ни ка, 
ти по ло шка иден ти фи ка ци ја, при мар на циљ на гру па ко ри сни ка, ко мен тар, ма кро-
струк ту ра, ми кро струк ту ра и мо гу ћи узо ри. У ка те го ри ји оп штих реч ни ка ау тор 
раз ра ђу је пред ло ге за из ра ду оп штих реч ни ка: (1) Са вре ме ни ен гле скосрп ски оп шти 
реч ник, у чи ју би ми кро струк ту ру, осим се дам ти по ва по да та ка – ор то гра фи ја, фо-
но ло ги ја, мор фо син так са, ин ди ка тор сми сла, де фи ни ци ја на из вор ном је зи ку, пре-
вод и при мер, ушле и спе ци фич но сти о ла жним па ро ви ма, кул тур но спе ци фич ним 
ре чи ма, си но ни ми ма, те о адап та ци ји ан гли ци за ма; (2) Реч ник ен гле ског је зи ка с 
пре во ди ма на срп ски, тип је тзв. ’јед но је зич ног реч ни ка с пре во ди ма’, ко ји се нај-
че шће те ме љи на не ком пе да го шком реч ни ку ен гле ског је зи ка. Спе ци ја ли зо ва ни 
реч ни ци, при ка за ни у књи зи „у гру бим цр та ма” (100. стр.) је су сле де ћи: (1) Ен гле
скосрп ски реч ник си но ни ма, (2) Ен гле скосрп ски реч ник ко ло ка ци ја; (3) Ен гле ско
срп ски реч ник кул тур но спе ци фич них ре чи. Па жње вре дан оде љак овог по гла вља 
на сло вљен је Ме то до ло шки аспек ти из ра де реч ни ка (4.3), у ко јем се го во ри о по-
ступ ци ма до би ја ња пре вод них по да та ка на два на чи на: (1.а) тра ди ци о нал ни при ступ 
– по тен ци јал ни и при бли жни пре во ди; (1.б.) са вре ме ни при ступ – утвр ђи ва ње ствар-
них функ циј ско-ко му ни ка тив них еле ме на та у ра спо ну кон крет них кон тек ста; (2) кор-
пу сно лин гви стич ки при ступ – до би ја ње ква ли та тив них и кван ти та тив них ди мен-
зи ја је зич ких је ди ни ца у кон крет ном кон тек сту. 

На ред на че ти ри по гла вља по све ће на су реч ни ци ма ко ји су у јед ној фа зи из ра-
де или су за вр ше ни, а чи ји је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, идеј ни тво рац и онај ко ји 
их је те о риј ско-ме то до ло шки уте ме љио и прак тич но раз ра дио, упра во ау тор ове 
књи ге. Ово је по твр да о то ме да Т. Пр ћић, осим што је из у зет но до бар те о ре ти чар 
(и) у до ме ну лек си ко гра фи је, о че му све до че прет ход на че ти ри по гла вља, још је и 
вр стан прак ти чар, на уч ник са ду бо ком све шћу о то ме да је упра во ре а ли за ци ја 
из не тих по став ки оно на че му тре ба да бу де фо кус, бу ду ћи да за др жа ва ње на де-
скрип ци ји ко ри сни ке оста вља ус кра ће не за ма те ри ја ли за ци ју реч ни ка, њи хо ву 
упо тре бу и при ме ну у свим пред ви ђе ним сфе ра ма.

Пе то по гла вље – Ен гле скосрп ски кон тра стив ни реч ник си но ни ма (112–141. 
стр.) – по све ће но је исто и ме ном про јек ту ко ји је от по чет 2016. го ди не на Од се ку за 
ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. У се дам оде ља ка при ка за не су 
све ре ле вант не ди мен зи је Реч ни ка. Та ко се у одељ ку 5.1. Оп шта ка рак те ри за ци ја 
Реч ни ка, осим по бро ја них ње го вих ци ље ва, ис ти че об у хват ност ква ли фи ка то ра 
’кон тра стив ни’, бу ду ћи да се у ње му кон тра сти ра ју ен гле ски си но ни ми, срп ски 
си но ни ми, те ме ђу соб но ен гле ске и срп ске ре чи ка ко би се по сти гла што бо ља њи-
хо ва кон тек сту а ли за ци ја. Оде љак Ти по ло шка иден ти фи ка ци ја Реч ни ка (5.2) од ре-
ђу је про фил Реч ни ка: спе ци ја ли зо ва ни, дво је зич ни, син хро ни, јед но том ни, абе цед-
ни, оно ма зи о ло шки, а ње го ва двој на при ро да огле да се у: те о риј ско-ме то до ло шким 
при сту пи ма об ра ди по да та ка, циљ ној пу бли ци, функ ци ји, из вед би. У одељ ку Лек
си ко ло шки аспек ти ор га ни за ци је Реч ни ка (5.3) пре до че на је ње го ва ком би но ва на 
при ро да: реч ник се ман тич ких по ља, лек сич ких по ља, раз лу че них си но ни ма и 
пре ве де них си но ни ма исто вре ме но. Да ље, осла ња ју ћи се на број не ау то ри та тив не 
реч ни ке ен гле ског је зи ка, ау тор у по гла вљу Лек си ко граф ски аспек ти ор га ни за ци
је Реч ни ка (5.4) из но си све у куп ну тро дел ну струк ту ру Реч ни ка: Во дич кроз реч ник, 
Реч ник, Ре ги стар ен гле скосрп ских си но ни ма и сам реч нич ки део, илу стру ју ћи 
ми кро струк ту ру гла го лом ба ци ти (throw, toss, hurl, fling, chuck) – Илу стра ци ја 5 
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(123. стр.), где се ја сно из два ја ју сле де ћи еле мен ти: ин ди ка тор сми сла, озна ка вр сте 
ре чи, глав на по до дред ни ца (throw), по до дред ни ца, ди фе рен ци јал на де фи ни ци ја (на 
срп ском је зи ку), пре вод, при ме ри. Лек си ко граф ски аспек ти ре а ли за ци је Реч ни ка 
(5.5) са чи ња ни су од две ком по нен те – из ра де (де таљ но опи са не у се дам ета па, те 
ја сно по пи са них за ду же ња уред ни ка и са ста вља ча) и из вед бе – пла ни ра не у мо гу ће 
две тех нич ке мо гућ но сти – штам па ној и елек трон ској. О струч ном оспо со бља ва њу 
са ста вља ча Реч ни ка го во ри се у одељ ку Ме то до ло шки аспек ти оспо со бља ва ња 
са ста вља ча (5.6), што се пре ци зи ра у одељ ку До да так: Упут ство за са ста вља че 
(5.7). Ово ме сле ди на 11 стра на (130–141) сво је вр сна ре ка пи ту ла ци ја ре че ног у ви-
ду ја сно по бро ја них (ме та)лек си ко граф ских опи са (про фил Реч ни ка, ор га ни за ци ја 
Реч ни ка, те по је ди нач но опи са них 7 ета па об ра де, све до пред ло шка ти по гра фи је 
у Реч ни ку и фор мал но-тех нич ких по је ди но сти). 

Ше сто по гла вље – Реч ник но ви јих ан гли ци за ма (142–154. стр.) у те мат ској је, 
ло гич кој и хро но ло шкој ве зи са сед мим – Но ви реч ник но ви јих ан гли ци за ма (155–
173. стр.), бу ду ћи да се овај дру ги Реч ник, тре нут но у пр вој при прем ној фа зи из ра де, 
идеј но и ме то до ло шки осла ња на прет ход ни, те као та кав, пред ста вља, нај оп шти је 
го во ре ћи, ње го во дру го, но во и про ши ре но из да ње. Ше сто по гла вље је сте кри тич ки 
и са мо кри тич ки осврт Т. Пр ћи ћа, ње го вог ко а у то ра, на по стиг ну ћа Реч ни ка но ви
јих ан гли ци за ма (пун на слов: Du yu spe ak an glo srp ski? Reč nik no vi jih an gli ci za ma, 
2001, 2011. и нај но ви је, елек трон ско из да ње – 20182), пре до чен кроз че ти ри одељ ка: 
На ме ра ва ни и оства ре ни ци ље ви ау торâ (6.1); Учин ци Реч ни ка у на шој лин гви сти ци 
(6.2); Учин ци Реч ни ка у на шој је зич кој прак си (6.3) и Да ли је вре де ло? (6.4). По след њи 
оде љак исто вре ме но је и гра нич ник, су мар ни осврт на ура ђе но, и коп ча са но вим, 
вре ме ном отво ре ним зах те ви ма, а раз ло зи ко је ау тор из но си за то, те у на ред ном 
по гла вљу де таљ но раз ра ђу је, је су сле де ћи: да се по бољ ша пр во из да ње, да се об ра де 
но ви мно го број ни ан гли ци зми, да се об ра де њи хо ва но ва зна че ња, да се по мог не 
чи та о ци ма да раз у ме ју и до след но ко ри сте ан гли ци зме. 

Сед мо по гла вље – Но ви реч ник но ви јих ан гли ци за ма (155–173. стр.) по де ље но 
је на се дам оде ља ка и у ње му су „по ну ђе ни од го во ри на пи та ња за што, шта и ка ко би 
се то [састављање но вог, про ши ре ног издања] мо гло и/или тре ба ло ура ди ти” (156. 
стр.). У Мо ти ве за са ста вља ње Но вог реч ни ка (7.1) ау тор убра ја: по тен ци јал не 
од ред ни це, но ве ан гли ци зме; по тре бе ко ри сни ка; от кла ња ње про пу ста у пр вом 
из да њу. Но ви не у Но вом Реч ни ку (7.2), ти ца ле би се, све де но: (1) на сло ва; (2) ма кро-
струк ту ре (укљу чи ли би се: очи глед ни ан гли ци зми, мор фо син так сич ке из ве де ни це, 
ста ри ји ан гли ци зми, се ман тич ке из ве де ни це, псе у до ан гли ци зми, као и скри ве ни 
ан гли ци зми); (3) обо га ће не ми кро струк ту ре у до ме ну Зна че ња (си но ни ми, ла жни 
па ро ви, про ме на ре ги стра), при че му би Ин декс ин те гри са но сти био про ши рен, 
од пр во бит не три вред но сти (не по тре бан, при хва тљив, по тре бан) на пе то сте пе ну 
ска лу. Ово ме сле ди об у хват ни спи сак из во ра у одељ ку Ин тер нет ски из во ри Но вог 
реч ни ка (7.3), где се за кљу чу је да би но ви кор пус „тре ба ло да об у хва ти све ре ле-
вант не сег мен те упо тре бе пи са ног и го вор ног срп ског је зи ка, и ње го ве го вор но-пи-
са не ме ша ви не, те да на сто ји да бу де ко ли ко-то ли ко урав но те же на це ли на [...]” (164. 
стр.). Мо гућ но сти из вед бе Но вог реч ни ка, као и прет ход ни опи са ни реч ни ци, под-
ра зу ме ва ју две ре а ли за ци је: штам па ну и елек трон ску књи гу и елек трон ски реч ник, 
при че му ау тор да ље из но си, илу стро ва не и пот кре пље не ва ља ним из во ри ма, пред-
но сти елек трон ског реч ни ка. На пи та ње Да ли би вре де ло, у одељ ку 7.5. иш чи та ва 
се ја сан став ау то ра у ре че ни ци: „Ако се ан гли ци зми ко ри сте с ме ром, зна њем и 
раз у ме ва њем, они са мо мо гу да обо га те из ра жај ни по тен ци јал сва ког је зи ка, па 

2 http://di gi tal na.ff .un s.ac .rs /sa dr zaj/2018/978-86-6065-451-1
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та ко и срп ског, али ако се ко ри сте без ме ре, зна ња и раз у ме ва ња [...] по сти же се 
по гре шан и не же љен ефе кат” (172. стр.). 

У по след њем, осмом по гла вљу – Ма ли ен гле скосрп ски реч ник праг ма тич ких 
тер ми на (174–191) – по ну ђен је го тов по пис фре квент них праг ма тич ких тер ми на, 
уре ђен ал фа бет ски у одељ ку Реч ник: ал фа бет ски део (8.2), ко ји бро ји 270 је ди ни-
ца с упу ћи ва њем бро јем на те мат ски грозд дат у те мат ском де лу, у одељ ку 8.2: 
Реч ник: те мат ски део. Ово ме прет хо ди увод ни део, у ко јем се го во ри, пре све га, 
о по тре би за ши рим са гле да ва њем је зи ка у до ма ћој лин гви стич кој сре ди ни, укљу-
чи ва њем, уз чи сто фор ма ли стич ки при ступ је зи ку, ва жног са др жин ског аспек та 
у кон крет ним ко му ни ка циј ским упо тре ба ма, тј. да ва ња про сто ра за по ста вље ној 
праг ма ти ци. Ну жна је им пли ка ци ја сто га фор ми ра ње праг ма тич ке те р ми но ло ги-
је, ко ју ау тор пре но си из ре ле вант не се ман тич ко-праг ма тич ке ли те ра ту ре, што је 
из не то у одељ ку 8.1. Ор га ни за ци ја Реч ни ка. 

Циљ ово га при ка за био је да се пре не се бар је дан ма ли део оби ља но вих, ори-
ги нал них, вред них иде ја за из ра ду но вих реч ни ка, раз ли чи тог оби ма и про фи ла. 
Мно ге су ва жне по је ди но сти, на жа лост, из о ста ле, што је ну жно огра ни че ње у ова-
квим пре глед ним тек сто ви ма, али, на да мо се, да ће ова ски ца би ти под сти цај да се 
бу ду ћи чи та о ци упо зна ју са свим ни јан са ма пре до че ним у књи зи, а ти чу се кон ци-
пи ра ња мо дер них реч ни ка, као и са бо га том ли те ра ту ром, реч ни ци ма и збир ка ма 
реч ни ка ко ји, за хва љу ју ћи ау то ро вом не се бич ном при сту пу ко ри сни ци ма, мо гу 
би ти из во ри ште за но ва са зна ва ња и узо ри за оне ко ји пре тен ду ју на то да се озбиљ-
но ба ве лек си ко граф ским ра дом. Књи га Ка са вре ме ним срп ским реч ни ци ма вре дан 
је пу то каз за скла па ње мо за и ка мо дер не срп ске лек си ко гра фи је, као од ра за но вог 
ду ха вре ме на и у скла ду с до ско ра не слу ће ним мо гућ но сти ма ко је оно ну ди. 

Др Ја сми на Н. Дра жић
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

ja smi na@ff.un s.ac .rs 

UDC 811.163.41’373(049.32)

СО МА ТИ ЗМИ У МИ ШЉЕ ЊУ И ЈЕ ЗИ КУ

(Гор да на Штр бац, Гор да на Шта сни. Со ма ти зми и кон цеп ту а ли за ци ја ствар но сти 
у срп ском је зи ку (гла ва и ње ни де ло ви). Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет  

Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 2017, стр. 200)

Књи га под на сло вом Со ма ти зми и кон цеп ту а ли за ци ја ствар но сти у срп ском 
је зи ку ау торâ Гор да не Штр бац и Гор да не Шта сни на ста ла је на осно ву ис тра жи ва-
ња со ма ти за ма (гла ва и ње ни де ло ви) као при мар них но си ла ца те ле сног ис ку ства 
ко је чо век сти че и ко ри сти у свом жи во ту. По шав ши од чи ње ни це да лек се ма гла
ва за у зи ма ва жно ме сто у лек сич кој гру пи со ма ти за ма у срп ском је зи ку, ау тор ке 
су сре ди шњи пред мет ис тра жи ва ња по све ти ле упра во овој лек се ми. То ме се мо гу 
до да ти и дру ги, чи сто је зич ки раз ло зи, бу ду ћи да се лек се мом гла ва не име ну је 
са мо ви тал ни део људ ског те ла, већ се ра ди о лек се ми са из ра зи то бо га тим лек сич-
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ким са др жа јем и раз ви је ном по ли се ман тич ком струк ту ром, те из ра же ним де ри-
ва ци о ним по тен ци ја лом где као мо тив на реч уче ству је у твор би ве ли ког бро ја 
де ри ва та. 

Ана ли за је те о риј ски уте ме ље на на по став ка ма кон цеп ту ал не ана ли зе, при 
че му су у пра ће њу и ту ма че њу се ман тич ких про ме на, осим ме то да свој стве них ова-
квом при сту пу је зи ку, при ме ње ни и по ступ ци ком по нен ци јал не ана ли зе, укљу чу-
ју ћи ме то де и до ме те ви ше лин гви стич ких ди сци пли на: се ман ти ке, фра зе о ло ги је, 
тво р бе ре чи, ког ни ти ви сти ке, кон цеп то ло ги је, лек си ко ло ги је. При ме ном ста ти стич-
ке ме то де утвр ђе но је да нај ве ћи фра зе о ло шки по тен ци јал ме ђу свим со ма ти зми ма 
има лек се ма гла ва јер је она кон сти ту ент нај ве ћег бро ја фра зе о ло шких је ди ни ца 
(ви ше од 280), ко је упу ћу ју на пој мо ве из нај ра зно вр сни јих до ме на. На дру гој стра-
ни, лек се ме де сни, ја го ди ца, ка пак, крај ник, неп це, ре си ца, тре па ви ца по ка зу ју 
нул ту фра зе о ло шку про дук тив ност. Со ма ти зам гла ва, у исто вре ме, има ве о ма 
бо га ту по ли се ман тич ку струк ту ру (пре ма РСА НУ ‒ 36 зна че ња) и нај о бим ни је 
де ри ва ци о но гне здо (ви ше од 300 де ри ва та). На ве де ни по да ци све до че о при мар ном 
ме сту да тог де ла те ла у кон цеп ту ал ном си сте му го вор ни ка срп ског је зи ка, због 
че га је де таљ но раз мо трен са мо де ри ва ци о ни и фра зе о ло шки план лек се ме гла ва, 
док су оста ли со ма ти зми по сма тра ни пре ма уче шћу у фра зе о ло ги за ци ји, уз огра-
ни чен осврт на њи хо ве се ман тич ке, де ри ва ци о не и асо ци ја тив не спо соб но сти. 

На сло ви по гла вља, оде ља ка и дру гих де ло ва у књи зи упра во од ра жа ва ју по-
ме нут све стран при ступ у кон цеп ци ји и ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња. Књи га се са-
сто ји из сле де ћих по гла вља: 1. Увод не на по ме не (7‒16), 2. Кон цеп ту ал не вред но сти 
со ма ти за ма (17‒31), 3. Гла ва (33‒95), 4. Фра зе о ло шки по тен ци јал оста лих со ма ти-
за ма (97‒134), 5. За кључ не на по ме не (135‒139), 6. Sum mary (141‒144), 7. Рас по ред 
де ри ва та по до ме ни ма (145‒146), 8. Пре глед твор бе них фор ма на та (147‒151), 9. 
Рас по ред фра зе о ло ги за ма по до ме ни ма (153‒166), 10. Ли те ра ту ра (167‒171), 11. Ре-
ги стар де ри ва та (173‒184), и 12. Ре ги стар фра зе о ло ги за ма (185‒199). 

У пр вом по гла вљу, под на сло вом уводненаПоМене(7–16), фор му ли са ни су 
пред мет и циљ ис тра жи ва ња, те из не те основ не по став ке (пре ми се) од ко јих се 
кре ну ло у ана ли зу. О то ме ау тор ке ка жу сле де ће: „Има ју ћи у ви ду удео те ле сног 
ис ку ства у уоб ли ча ва њу на ше све сти, у цен тар ин те ре со ва ња по ста вље ни су со-
ма ти зми с ци љем да се, на осно ву је зич ког ма те ри ја ла, од ре ди уло га по је ди них 
де ло ва те ла у кон цеп ту а ли за ци ји ствар но сти, тј. да се опи ше на чин на ко ји се чо век 
слу жи зна њем о свом те лу у раз у ме ва њу са мог се бе и све та ко ји га окру жу је“ (7). 
Не што да ље ау тор ке ка жу и ово: „Ода бра на со мат ска лек си ка по сма тра на је с об зи-
ром на сво је уче шће, пре све га, у фра зе о ло ги за ци ји, а ка да је реч о со ма ти зму гла ва, 
у об зир је узет и њен се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал, ка ко би се упо ред ном 
ана ли зом уче шћа да те лек се ме у овим моћ ним је зич ким про це си ма уста но ви ли 
основ ни обра сци ми шље ња“ (7). По ла зе ћи, да кле, од иде је о фра зе о ло ги зми ма као 
о је зич кој ма ни фе ста ци ји људ ског пој мов ног си сте ма, у цен тар ис тра жи ва ња по ста-
вље ни су фра зе о ло ги зми са со ма ти зми ма у лек сич ком са ста ву ка ко би се по ка зао 
удео на шег те ле сног ис ку ства у кон цеп ту а ли за ци ји ста вр но сти, тј. ка ко би се утвр-
ди ли до ме ни на ше ствар но сти ко ји се кон цеп ту а ли зу ју по мо ћу те ле сног ис ку ства. 
Освр нув ши се на ра ни ја ис тра жи ва ња у овој обла сти, ау тор ке су ис та кле зна чај 
се ман тич ко-де ри ва ци о них реч ни ка со ма ти за ма и срод них на зи ва, ко ји су знат но 
про ду би ли и уна пре ди ли зна ње о овој лек сич ко-се ман тич кој гру пи. Нај ве ћи број 
ре чи овог кор пу са до ма ћег је по ре кла ‒ сло вен ског, пра сло вен ског, а за по не ке је 
чак мо гу ће уста но ви ти и њи хов ин до е вроп ски ста тус (нпр. за на зи ве бра да, мо зак), 
док су при ме ри тур ци за ма (нпр. бу брег, та бан) или ла ти ни за ма (нпр. гу ша) од но-
сно гр ци за ма ве о ма рет ки. 
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У дру гом по гла вљу, ко је но си на слов концеПтуаЛневредностисоМатиЗаМа
(17–31), об ра ђен је пр во фра зе о ло шки по тен ци јал со ма ти за ма, а у окви ру ње га њи-
хов фра зе о ло шки обим и фра зе о ло шки до мет. По том, у окви ру по себ ног одељ ка, 
об ра ђен је се ман тич ки, асо ци ја тив ни и де ри ва ци о ни по тен ци јал со ма ти за ма. Спро-
ве де на ана ли за на ве ли ком бро ју при ме ра из ре пре зен та тив них реч ни ка срп ског 
је зи ка (оп штих је зич ких реч ни ка, асо ци ја тив них, фра зе о ло шких, се ман тич ко-де-
ри ва ци о них) пот кре пи ла је ста но ви ште ау тор ки ‒ Г. Штр бац и Г. Шта сни – да се 
кон цеп ту а ли за ци ја раз ли чи тих до ме на ствар но сти, у ко јој уче ству ју гла ва и ње ни 
де ло ви, мо же пра ти ти на раз ли чи тим ни во и ма је зи ка, а да се код фра зе о ло ги за ма 
мо жда нај вер ни је са гле да ва ју основ ни то ко ви кон цеп ту а ли за ци је је зич ке сли ке 
све та и уоп ште ме ха ни зми ми шље ња. У по сма тра ној гру пи ре чи нај бо га ти ји фра-
зе о ло шки обим има со ма ти зам гла ва, за ко јим сле ди лек се ма око, док се на дру гом, 
са свим су прот ном кра ју ска ле, на ла зе со ма ти зми усна, ви ли ца, обр ва итд. Спро ве-
де на се ман тич ка ана ли за утвр ди ла је да фра зе о ло ги зми са со ма ти зми ма из те мат-
ског по ља гла ва уче ству ју у кон цеп ту а ли за ци ји два де сет раз ли чи тих до ме на, од 
ко јих се чак три на ест не по сред но од но се на чо ве ка и ње го ве основ не жи вот не 
ак тив но сти, ста ња и осо би не, као што су: кре та ње, ау ди тив на и ви зу ел на пер цеп-
ци ја, фи зи о ло шка ста ња, те ле сни из глед, осо би не ка рак те ра, емо ци је, ин те лект и 
ста ња све сти, ко му ни ка ци ја, по ло жај усло вљен ра зним жи вот ним си ту а ци ја ма, 
де ло ва ње раз ли чи тог ти па, од нос пре ма окру же њу и по сто ја ње уоп ште. 

У тре ћем по гла вљу, ко је но си на слов гЛава (33–95), об ра ђен је се ман тич ки, 
асо ци ја тив ни и де ри ва ци о ни по тен ци јал со ма ти зма гла ва. Се ман тич ка ана ли за 
за сно ва на је на при ме ни еле ме на та ком по нен ци јал не ана ли зе, што је под ра зу ме-
ва ло раз ла га ње зна че ња ре чи на основ не је ди ни це – се ман тич ке ком по нен те, с 
ци љем да се утвр ди сем ска струк ту ра од ре ђе ног пој ма. Те жи ште у ана ли зи ово га 
ти па је на ато ми за ци ји, за сно ва ној на из два ја њу ком по не на та зна че ња ко је се мо гу 
схва ти ти као уни вер зал ни ато ми зи ра ни кон цеп ти. Асо ци ја тив ни по тен ци јал по-
сма тра них со ма ти за ма од ре ђен је асо ци ја тив ним оби мом, тј. бро јем асо ци ја ци ја 
ко је код го вор ни ка иза зи ва од ре ђе ни со ма ти зам у уло зи сти му лу са, те ње го вим 
до ме том, тј. при ро дом и вр стом тих асо ци ја ци ја и њи хо вом при пад но шћу од ре ђе-
ном до ме ну. За ус по ста вља ње асо ци ја тив ног оби ма со ма ти за ма ко ри шће ни су ре-
зул та ти асо ци ја тив ног те ста Л. Раз до буд ко, спро ве де ног с ци љем да се утвр ди 
по ве зи ва ње ове гру пе лек се ма у син таг мат ске спо је ве. Де ри ва ци о ном ана ли зом се 
ука зу је на про дук тив ност од ре ђе них твор бе них про це са, мо де ла и твор бе них фор-
ма на та у гра ђе њу је ди ни ца раз ли чи тог ти па с мо тив ном реч ју гла ва, уз ис пи ти ва ње 
кон ку рент них мо де ла и твор бе них фор ма на та, у пр вом ре ду су фик са, у гра ђе њу 
де ри ва та ко ји при па да ју ис тој се ман тич кој ка те го ри ји. Је ди ни це су пред ста вље не 
на осно ву на чи на твор бе – као де ри ва ти на ста ли су фик са ци јом, де ри ва ти на ста ли 
пре фик сал но-су фик сал ном твор бом и сло же ни це на ста ле сло же но-су фик сал ном 
твор бом. У окви ру из дво је не гру пе де ри ва та из вр ше на је кла си фи ка ци ја пре ма 
мор фо ло шком обе леж ју де ри ви ра не лек се ме – на име нич ке, при дев ске, гла гол ске 
и при ло шке де ри ва те, ко ји су та ко ђе на осно ву њи хо вог зна че ња свр ста ни у од ре-
ђе не лек сич ке ску пи не. 

У че твр том по гла вљу под на сло вом фраЗеоЛошкиПотенцијаЛостаЛихсоМа
тиЗаМа (97–134) об ра ђе ни су, у окви ру по себ них оде ља ка, фра зе о ло ги зми са со ма-
ти зми ма око, је зик, нос, уста, ухо/уво, мо зак, образ, а у окви ру за јед нич ког одељ ка 
об ра ђе ни су фра зе о ло ги зми са со ма ти змом ли це, бра да, брк, ко са, че ло, усна, ви ли ца, 
обр ва.

У За кључ ним на по ме на ма (пе то по гла вље) крат ко и ја сно из не ти су глав ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња. При ло же ни ре ги стри, те мат ски спи ско ви и сл. пре глед но 
су пред ста вље ни и пру жа ју ја сан увид у ис ко ри шће ну гра ђу и до би је не ре зул та те. 
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Спи сак ли те ра ту ре узео је у об зир ре пре зен та тив не и ак ту ел не до ма ће и стра не 
на уч не пу бли ка ци је, укљу чу ју ћи ра до ве обе ју ау тор ки ове књи ге, што та ко ђе да је 
леп увид о раз вој ним осно ва ма, те ме љи ма и на уч ној над град њи ко ја је пра ти ла 
њи хов на уч но и стра жи вач ки пут при из ра ди ове књи ге. 

Ау тор ке Г. Штр бац и Г. Шта сни по ка за ле су у овој књи зи да се на зи ви за де ло-
ве те ла не ко ри сте са мо за то да би се њи ма озна чи ли ен ти те ти из те ле сног до ме на, 
већ и ши ре, у по љу ап стракт них пој мо ва, осе ћа ња, ду хов но сти, ве ре. Ти ме се по твр-
ђу је при мат тзв. те ле сног ис ку ства у раз у ме ва њу и кон цеп ту а ли за ци ји све та и жи-
во та. Чо век не ви ди са мо очи ма већ и ср цем он да ка да сáмо чу ло ви да ни је до вољ но 
за за до во ље ње ду хов них и ду шев них ста ња и осе ћа ја. На тај на чин ̓ те ле сно’ ис ку ство 
про ши ру је се на ’не ма те ри јал но’ по ље, па се ду хов не очи од но сно раз у ме ва ње и 
усме ре ност чо ве ка на пут ве ре пер ци пи ра пу тем чу ла ви да, што се мо же илу стро-
ва ти при ме ром из де ла Св. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа: Она [вера] је све тлост и даљ-
но вид очи ју мо јих (Мо ли тве на је зе ру). 

Ка да се узму у об зир све по ме ну те по зи тив не стра не ру ко пи са ове књи ге – 
бо гат и по у здан ис тра жи вач ки кор пус, при ме ње ни ме то ди и те о риј ске по став ке, 
кри тич ност пре ма до са да шњој ли те ра ту ри и на уч на ори ги нал ност – са си гур но шћу 
се мо же за кљу чи ти да су ау тор ке Г. Штр бац и Г. Шта сни са ве сно, пе дант но и на 
чвр стим на уч ним осно ва ма са ста ви ле текст ове вред не мо но гра фи је. Ве ру је мо да 
је овај њи хов рад увод у да ља ис тра жи ва ња про ши ре на дру гим со ма ти зми ма (нпр. 
ср це, пле ћа, ра ме на, гру ди, итд.), ко ја ће до при не ти то ме да се у на у ци о је зи ку са зна 
ви ше о ве зи лек сич ко-се ман тич ких ме ха ни за ма и обра за ца ми шље ња при пад ни ка 
јед не је зич ке за јед ни це.

Др Вла дан З. Јо ва но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

vla djo va no vic @hot mail.com 

UDC 81’1:929 Stejić J.(049.32)
UDC 811.163.41”18”(049.32)

О ЈЕ ЗИ КУ ЈО ВА НА СТЕ ЈИ ЋА

(Ју си Ну ор лу о то. Је зик Јо ва на Сте ји ћа. До при нос исто ри ји стан дард ног  
је зи ка код Ср ба. Но ви Сад – Бе о град: Ма ти ца срп ска – За вод за уџ бе ни ке –  

Ву ко ва за ду жби на, 2017)*

1. На кон два де сет осам го ди на, у окви ру еди ци је Сту ди је о Ср би ма (у из да-
њу Ма ти це срп ске, За во да за уџ бе ни ке и Ву ко ве за ду жби не) пу бли ка ци ја проф. 
Ју си ја Ну ор лу о та Jo van Ste jić’s lan gu a ge. A Con tri bu tion to the Hi story of the Ser bo
Cro a tian Stan dard Lan gu a ge (Hel sin ki, 1989) ко нач но се по ја ви ла пред ли цем јав но-
сти у пре во ду на срп ски је зик (прев. Љ. Су бо тић). 

* Овај текст, про чи тан на про мо ци ји одр жа ној 8. 2. 2018. г. у Ма ти ци срп ској, на стао 
је као ре зул тат ра да на про јек ти ма Исто ри ја срп ског је зи ка (178001) и Срп ски је зик и ње го ви 
ре сур си: те о ри ја, опис и при ме не (178006) ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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2. Про фе сор Ју си Ну ор лу о то ре дов ни је про фе сор на Ка те дри за сло вен ске 
је зи ке Уни вер зи те та у Уп са ли (Швед ска). Ба ви се је зич ком ди ја хро ни јом, про у ча-
ва њем про це са стан дар ди за ци је у сло вен ским је зи ци ма, ис тра жи ва њи ма је зи ка 
сло вен ских ма њи на у Швед ској и др. Са да већ дав не 1989. г. у Но вом Са ду од бра нио 
је док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом О је зи ку Јо ва на Сте ји ћа, чи ју скра ће ну 
вер зи ју пред ста вља пу бли ка ци ја о ко јој да нас го во ри мо. 

У пред го во ру овог из да ња проф. Ну ор лу о то да је свој осврт на го ди не сту диј-
ског бо рав ка у Но вом Са ду то ком 1980. и 1981. го ди не, где је уз проф. А. Мла де но-
ви ћа по чео да се за ни ма за ис тра жи ва ња срп ског књи жев ног је зи ка 18. и 19. ве ка. 
Об ја ви ви ши ову сту ди ју, проф. Ну ор лу о то при дру жу је се оним ау то ри ма ко ји су 
сво јим мо но граф ским опи си ма је зи ка пи са ца пред стан дард не епо хе до при не ли 
сти ца њу ја сни је пред ста ве о раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка то ком 18. и 19. ве ка. 

3. Ко је био Јо ван Сте јић? Јо ван Сте јић (1803–1853) ро ђен је у Ара ду, где је 
сте као основ но обра зо ва ње и за вр шио гим на зи ју. На кон то га, под па тро на том С. 
Те ке ли је упи су је фи ло зо фи ју у Се ге ди ну, а по том ме ди ци ну у Бе чу, где 1829. г. бра-
ни док то рат. На кон кра ћег пр вен ца на ру ско сло вен ском је зи ку ‒ по хва ле С. Те ке-
ли ји (Привƀт ствіе Те зо и ме нит ства Высо ко бла го род но му го спо ди ну Саввƀ отъ 
Тюкюли; 1824), Сте јић већ 1826. г. об ја вљу је дво том но де ло ‒ Ма кро ви о ти ку или 
на у ку о про до женію жи во та чо ве че ског (на 684 стра не). 

Већ на осно ву пред го во ра у Ма кро ви о ти ци ја сно се мо гу уо чи ти Сте ји ће ве 
основ не по став ке у ве зи са бу ду ћим ста во ви ма у по гле ду је зи ка, пи сма и пра во пи са. 
При па дао је, на и ме, уме ре ној тра ди ци о нал ној стру ји ‒ не где на раз ме ђи ан ти ву-
ко ва ца и ву ко ва ца, ис кљу чи вих тра ди ци о на ли ста и ра ди кал них при ста ли ца ву-
ков ске стру је. Овај став огле да се ка ко у Сте ји ће вом ори ги нал ном гра фе мат ском 
си сте му ко јим се слу жио у на ве де ном де лу – ком би на ци ји тра ди ци о нал ног и ву-
ков ског си сте ма ‒ та ко и у не из ра же ном пу ри зму пре ма по зајм ље ни ца ма (он ли-
бе ра лан од нос по ка зу је и пре ма сла ве ни зми ма ‒ на су прот ву ков ци ма, и пре ма 
ин тер на ци о на ли зми ма – за раз ли ку од мно гих тра ди ци о на ли ста). 

На кон Ма кро ви о ти ке, у ду ху про све ти тељ ских иде ја вре ме на у ко јем је жи-
вео, а бу ду ћи док тор ме ди ци не, у ли сту Серп ске ле то пис Сте јић на ста вља свој 
спи са тељ ски рад об ја вљи ва њем ни за мо ра ли стич ких при по ве сти и тек сто ва из 
ме ди цин ске ди дак ти ке. 

Вре ме ном, по пут мно гих обра зо ва них Ср ба из Ју жне Угар ске он пре ла зи на 
те ри то ри је ју жно од Са ве и Ду на ва, те од 1829. ра ди као лич ни ле кар Је вре ма Обре-
но ви ћа, ко јем по све ћу је и сво је пр во ори ги нал но де ло – За ба ва за ра зум и ср це 
(збир ку мо рал них, ди дак тич ких и фи ло зоф ских при по ве сти). Исте го ди не од ла зи 
у Кра гу је вац у Ми ло ше ву слу жбу да би се на ред не го ди не опет вра тио код га зда 
Је вре ма у Ша бац. Ту пи ше дру ги део За ба ва за ра зум и ср це, али са да де ло по све-
ћу је Ми ло шу Обре но ви ћу. 

O то ме да је био пред став ник уме ре њач ке стру је све до чи и по да так да му је 
тре ћи део овог де ла – под на сло вом Са бор исти не и на у ке 1832. г. од би јен у но во-
о сно ва ној штам па ри ји у Бе о гра ду бу ду ћи да је пи сан без де бе лог је ра и је ри ја. 
Из гу бив ши слу жбу, Сте јић би ва при мо ран да на пу сти Бе о град. Иа ко је ка сни је 
одо брио вра ћа ње ових гра фе ма у си стем и упр кос то ме што је књи га штам па на, он 
у Зе му ну оста је до 1840. г. Све ово још јед ном по твр ђу је чи ње ни цу да гра фиј ско-
-ор то граф ски си стем по је ди них ау то ра пр ве по ло ви не 19. ве ка ни је исто вре ме но и 
ре флек си ја њи хо вих лич них ста во ва. Че сто је реч о уступ ку за кон ским про пи си ма, 
од но сно ком про ми су из ме ђу лич них по став ки и за ко на. 

Три де се тих го ди на Сте јић об ја вљу је кра ће тек сто ве у Срп ском на род ном ли
сту, у Ура ни ји, Ма га зи ну за ху до же ство, књи же ство и мо ду, у Го лу би ци.
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У Ср би ју по но во пре ла зи тек на кон Ми ло ше вог по вла че ња и ве о ма бр зо по-
ста је на чел ник са ни те та при По пе чи тељ ству вну тре них де ла, а 1845. и ге не рал ни 
се кре тар Др жав ног са ве та. По зна то је да се у то вре ме у Кне же ви ни Ср би ји ства ра 
круг ин те лек ту а ла ца – у ко ји се, по ред Ј. Сте ри је По по ви ћа, А. Ни ко ли ћа, К. Бран-
ко ви ћа, Ј. Га ври ло ви ћа и др., укљу чу је и Сте јић. Упра во ће овај кру жок по ста ви ти 
осно ве бу ду ћем дру штве но-обра зов ном си сте му мла де др жа ве, осно вав ши – у 
пр вом ре ду ‒ Дру штво срп ске сло ве сно сти. Иа ко је још у Ма кро ви о ти ци Сте јић 
из нео из ве сне ста во ве у ве зи са ста ту сом књи жев ног је зи ка, пи сма и пра во пи са, 
он се пи та њи ма је зич ке стан дар ди за ци је ба вио тек од че тр де се тих го ди на 19. ве ка, 
да кле, од вре ме на ка да се осни ва Дру штво, чи ји је члан од 1842, се кре тар то ком 
1844–45, а пред сед ник од 1853. г. до смр ти. 

У то вре ме, по ред по зна те кри ти ке Ву ко вог пре во да Но вог за вје та (1849), 
Сте јић се ба вио и ко ди фи ка тор ским пи та њи ма – из ра дом пра во пи са, те те о риј ским 
по став ка ма у ве зи са са ста вља њем реч ни ка и гра ма ти ке. 

У по гле ду ње го вог ан га жма на у Дру штву срп ске сло ве сно сти тре ба ло би на-
гла си ти још јед ну чи ње ни цу. Фа за ела бо ра ци је срп ског је зи ка не сме, на и ме, би ти 
по сма тра на ис кљу чи во кроз при зму Ву ка и ву ко ва ца јер се срп ски је зик пр ве по ло-
ви не 19. ве ка раз ра ђи вао и ме ђу тра ди ци о на ли сти ма. Осно ве ко је су они по ста ви-
ли увре жи ле су се, са свим си гур но, у срп ски књи жев ни је зик за сно ван на ву ков ским 
на че ли ма и че сто, у по ср бље ном ви ду, на ста вља ле да жи ве, али и да се да ље раз ви-
ја ју то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка. Из ових раз ло га, нео бјек тив но би би ло иг но ри-
са ти и рад Дру штва срп ске сло ве сно сти на из ра ди тер ми но ло ги је, у ко јем је од 1844. 
уче ство вао и Сте јић. Под се ти мо се чи ње ни це да, иа ко је си сте мат ски рад на из ра-
ди тер ми но ло шког си сте ма пре ки нут 1845. г. (пре све га Ву ко вом ин тер вен ци јом) 
бу ду ћи да ве лик број по ну ђе них на зи ва ни је од го ва рао струк ту ри срп ског је зи ка 
(нпр. ве што плес за ба лет, жен ски до но шај за ми раз и сл.), мно га од ре ше ња жи ве 
и да нас у је зи ку (бра ко ло мац, пра во бра ни тељ, дво сми сле но, обо стран, де до ви на...).

По ред на ве де ног ан га жма на, на кон пре стан ка ра да Дру штва на ин сти ту ци-
о на ли зо ва ном кон ци пи ра њу је дин стве ног тер ми но-си сте ма, Сте јић пред ста вља 
јед ну од рет ких фи гу ра ко ја и да ље (то ком 1849) ис ти че нео п ход ност при хва та ња 
мно го број них ре чи ко је су у је зик уве ли обра зо ва ни Ср би, на во де ћи ме ђу њи ма и 
оне об ја вље не у На зи во слов ним ре чи ма 1847. г. (нпр. свој ство, спо соб ност, по сте
пе ност...). Ко нач но, бу ду ћи да је из ра да тер ми но ло ги је у то вре ме пре пу ште на 
по је дин ци ма, не тре ба за бо ра ви ти ни чи ње ни цу да се ме ђу њи ма опет на шао Сте-
јић ну де ћи у Ан тро по ло ги ји или на у ци о чо ве ку (1850) сво ја тер ми но ло шка ре ше ња.

Пре ми нуо је 1853. г. у Бе о гра ду, а ку ћа у ко јој је жи вео још увек, ка же се, по-
сто ји у Ма ке дон ској 21.

4. Пре не го што пред ста ви мо ре зул та те ис тра жи ва ња је зи ка Јо ва на Сте ји ћа, 
ве о ма је ва жно на гла си ти још јед ну по је ди ност. У ме то до ло шком сми слу, при сту-
па ју ћи ана ли зи је зи ка Ј. Сте ји ћа, проф. Ну ор лу о то иде ко рак да ље у од но су на 
ве ћи ну сво јих прет ход ни ка: по ред тра ди ци о нал не де скрип тив не ме то де, он се 
на и ме, слу жи и со ци о лин гви стич ком и ме то дом струк ту рал не лин гви сти ке, ана ли-
зи ра ју ћи Сте ји ћев је зик у кон тек сту вре ме на у ко јем је жи вео. Из са вре ме не пер-
спек ти ве го во ре ћи, ово је ујед но и је ди ни пра ви пут ка ис тра жи ва њи ма је зи ка ове 
епо хе, а бу ду ћи да је ре а ли зо ва но пре три де се так го ди на, зна чај ова квог ти па ис тра-
жи ва ња по ста је још ве ћи. По ред то га, проф. Ну ор лу от ве о ма че сто за у зи ма по ле ми-
чан став ар гу мен то ва но ука зу ју ћи на из ве сне пој мов не и те р ми но ло шке не ре гу лар-
но сти у ср би сти ци тог вре ме на. Сва ко по гла вље у овом де лу по све ће но је, на и ме, 
те о риј ском раз ма тра њу по је ди них пој мо ва ка ко би се ја сно ука за ло на вред ност 
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ко ја им се при пи су је у ана ли зи. Пи шу ћи та ко о ста ту су сла ве но срп ског је зи ка то ком 
пр ве по ло ви не 19. ве ка, Ну ор лу о то ка же: „Мо ра се по ста ви ти пи та ње да ли је уоп-
ште свр сис ход но у лин гви стич ком кон тек сту упо тре бља ва ти тер мин сла ве но срп-
ски. Не би смо ли јед но став но мо гли го во ри ти о ру ско сло вен ском, с јед не стра не, 
и о вер на ку ла ру (с од ре ђе ним еле мен ти ма ру ско сло вен ског), с дру ге?“ (27). Овим се 
још јед ном ука зу је на за јед нич ни пут ко јим су и тра ди ци о на ли сти и ву ков ци по-
шли то ком пр ве по ло ви не 19. ве ка – пу тем уво ђе ња до ма ћег вер на ку ла ра у бу ду ћи 
стан дард, ру рал ног – ме ђу ву ков ци ма и ур ба ног – код тра дици о на ли ста.

4.1. У пре ци зно де фи ни са ном ме то до ло шком окви ру ау тор на во ди да ће опи-
сом гра фе ма ти ке и ин те лек ту ал ног реч нич ког фон да ука за ти на Сте ји ће ву уло гу 
у пла ни ра њу књи жев ног је зи ка, а при ме ном ди ја лек то ло шког ме то да у опи су фо-
но ло шке и гра ма тич ке струк ту ре по ку ша ти да от кри је „че му је Сте јић да вао пред-
ност у свом је зи ку” (29).

По ред то га, проф. Ну ор лу о то при ли ком ана ли зе је зи ка Ј. Сте ји ћа за бе ле же не 
је зич ке ка рак те ри сти ке по ре ди са је зи ком дру гих вој во ђан ских пи са ца овог пе ри-
о да. По себ на па жња при ли ком ана ли зе гра фиј ског си сте ма по све ће на је по ре клу 
од ре ђе них гра фе мат ских и ор то граф ских ре ше ња ка ко би се утвр ди ло у ко јем је 
сте пе ну Сте јић био ори ги на лан у од но су на са вре ме ни ке. Ана ли за је спро ве де на 
на це ло куп ном Сте ји ће вом штам па ном опу су – око 2.200 стра ни ца.

Већ на осно ву овог крат ког освр та оста је са свим ја сно да је кон цеп ци ја ис тра-
жи ва ња ко је је проф. Ну ор лу о то спро вео има ла го то во у пот пу но сти дру га чи је 
обри се у од но су на ње го ве прет ход ни ке. То се огле да и у струк ту ри ове пу бли ка-
ци је – у ко јој су чак пр ва три по гла вља по све ће на те о риј ско-ме то до ло шком окви ру 
ис тра жи ва ња, по да ци ма о Сте ји ће вом жи во ту и ра ду, ње го вом ста ту су ме ђу са-
вре ме ни ци ма и са вре ме ним по гле ди ма на ње гов рад, кор пу су за ана ли зу, раз во ју 
срп ског стан дард ног је зи ка, про бле му пе ри о ди за ци је је зич ке стан дар ди за ци је, 
пре гле ду про у ча ва ња је зи ка пи са ца пред стан дард не епо хе, кри ти ци ву ков ског 
при сту па, про бле му сла ве но срп ског и сл. 

Тек од че твр тог по гла вља при сту па се ана ли зи по је ди них аспе ка та Сте ји ће вог 
је зи ка, пи сма и пра во пи са ко јим се слу жио. По себ ну па жњу ау тор по кла ња гра фе-
ма ти ци и ор то гра фи ји, фо но ло ги ји, гра ма ти ци, реч ни ку и гра ђе њу ре чи, за о кру-
жу ју ћи сво је ис тра жи ва ње освр том на Сте ји ћев је зик и ти по ло ги ју стан дард них 
је зи ка, со ци о лин гви стич ке аспек те. По след ње по гла вље не под ра зу ме ва са мо пре-
глед ко нач них за кљу ча ка не го ну ди и ау то ро ву ви зи ју за пер спек ти ву бу ду ћих 
ис тра жи ва ња. 

Пот пу но све сно, у фо кус свог ис тра жи ва ња проф. Ну о р лу о то по ста вља, да-
кле, три пи та ња, кључ на за не пре вре лу си ту а ци ју пр ве по ло ви не 19. ве ка – у по-
гле ду ко јих су се и во ди ле рас пра ве и ра то ви за срп ски је зик и пра во пис: пи та ње 
гра фе мат ске струк ту ре, ди ја лек та ске осно ви це и лек сич ке над град ње.

4.2. Ре зул та ти ана ли зе гра фе ма ти ке и ор то граф ског про се деа Сте ји ћа ука зу ју 
на то да он го то во до след но упо тре бља ва тра ди ци о нал ну гра жда ни цу до пу ње ну 
гра фе ма ма ву ков ског ти па <ћ, ђ, џ>. Ме ђу тим, оно што је ве о ма ин те ре сант но је сте 
сва ка ко про ме на гра фе мат ског ко да ко ја је код Сте ји ћа очи глед но за ви си ла од адре-
са та. На при мер, иа ко уме ре њак, Сте јић ву ков ску ћи ри ли цу по не кад упо тре бља ва 
у при ват ној ко ре спон ден ци ји, по себ но у пре пи сци с Ву ком (1833–1834). Ова функ-
ци о нал но из ди фе рен ци ра на упо тре ба пи сма ко ју би смо услов но мо гли на зва ти 
ди гра фи јом би ла је че ста ме ђу број ним ин те лек ту ал ци ма Сте ји ће вог до ба. Сам 
проф. Ну ор лу о то, ја сно уо ча ва ју ћи на ве де ну чи ње ни цу, ис ти че да је Сте јић упо тре-
бља вао тра ди ци о нал но пи смо и пра во пис ви ше из праг ма тич ких не го из иде о ло шких 
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раз ло га. Чи ни се да је овој гру пи при па дао ве лик број Сте ји ће вих са вре ме ни ка. 
Ре ђи су би ли по је дин ци ко ји су јав но исту па ли за по је ди не по став ке или про тив 
њих. Као што је ре че но, Сте јић је при па дао кру гу ин те лек ту а ла ца ко ји ни ка да ни су 
пи са ли про тив ву ков ског гра фиј ског си сте ма. На про тив, он у не ко ли ко на вра та и 
ис ти че ка ко је да ти си стем нај јед но став ни ји, али се не за ла же за ње го во усва ја ње не го 
оста је ве ран зва нич ном, оп ште при хва ће ном гра фиј ском тра ди ци о на ли зму. 

4.3. У по гле ду пра во пи са, ана ли за ја сно ука зу је на не до след ну упо тре бу јед-
ног прин ци па – код Сте ји ћа се уо ча ва ко ег зи стен ци ја и фо но ло шког и мор фо но-
ло шког и по лу фо но ло шког пра во пи са (нпр. ис че зну ла). 

Ипак, то ком 1852. го ди не оти ску је се и у нор ма ти ви стич ке ор то граф ске во де 
об ја вљу ју ћи Срп ски пра во пис, ну де ћи у ње му мо дел ре ше ња ко ја би тре ба ло да се 
упо тре бља ва ју у пу бли ка ци ја ма Дру штва срп ске сло ве сно сти. О овом де лу проф. 
Ну ор лу о то ис прав но ка же:

„Ма да се Сте ји ће ва гра фе мат ска струк ту ра ни је раз ли ко ва ла од оне ко ју су 
упо тре бља ва ли дру ги пи сци, ње го ва по след ња пра во пи сна фа за по ка зу је ја сну 
тен ден ци ју пре ма син хро ниј ској мо ти ва ци ји у осно ви исто риј ске пра во пи сне прак-
се. Упр кос то ме што се он фор мал но сла гао са прин ци пи ма исто риј ског или ру-
ско сло вен ског пра во пи са, очи глед но је да је Сте јић, то ком це ле сво је књи жев не 
ка ри је ре, осе ћао по тре бу да се пра во пис по јед но ста ви и да ње го ва мо ти ва ци ја 
бу де ви ше за сно ва на на вер на ку ла ру. Он је очи глед но те жио да ство ри ор то гра фи-
ју за сно ва ну на кон вен ци о нал ном гра фе мат ском си сте му, али са син хро ниј ском 
мо ти ва ци јом. Об ја вљи ва ње ПРАВ обе ле жи ло је кул ми на ци ју тих иде ја и по ну ди-
ло је Ср би ма зрео, до бро про ми шљен пра во пи сни мо дел. Је ди ни не до ста ци тог 
мо де ла би ли су у то ме што је он био ви ше са ве то да ван не го што је био нор ма ти ван, 
и што је пре ле тао пре ко од ре ђе них основ них про бле ма пра во пи са или их чак ис-
кљу чи вао. Шта ви ше, ПРАВ је об ја вљен су ви ше ка сно да би тра ди ци о на лан си стем 
био кон ку рен тан [вуковс ком, Љ. С.]. По ред то га, ње гов ути цај је сма њен по ја вом 
но ве ге не ра ци је ву ков ских фи ло ло га и пи са ца“ (Ну ор лу о то, 79).

4.4. Је зик Ј. Сте ји ћа ука зу је на из ве сну ево лу ци ју. Пр ва де ла на пи са на су, као 
што је ре че но, на ру ско сло вен ском, да би из раз у За ба ва ма за ра зум и ср це и Со бо ру 
исти не и на у ке по ста јао све бли жи вер на ку ла ру, ко ји он – пре ма ре чи ма проф. 
Ну ор лу о та – три де се тих го ди на 19. ве ка и до сти же. Ипак, по је ди не ди ја ле кат ске 
од ли ке вој во ђан ских го во ра (нпр. кон трак ци ја во ка ла – до шо, ми со и сл.) Сте јић 
упо тре бља ва са мо у раз го вор ном сти лу или у лич ној пре пи сци, што ука зу је на 
ди фе рен ци ра ност Сте ји ће вог го вор ног и јав ног је зи ка, од но сно – као и у гра фи ји 
– функ ци о нал ној про ме ни ко да – упо тре би го вор ног и књи жев ног, ин те лек ту а ли-
зо ва ни јег је зич ког из ра за у об ја вље ним де ли ма. Слич на је си ту а ци ја и у по гле ду 
чу ва ња ре зул та та дру ге па ла та ли за ци је, не ти пич не за вој во ђан ске го во ре. На пу ту 
ка ин те лек ту а ли за ци ји фо но ло шког си сте ма, Сте јић ипак ни је ишао до кра ја – фо-
не ма /х/ оста је из ван упо тре бе у мор фо ло шким ка те го ри ја ма и од го ва ра ста њу у 
ди ја лек ти ма. 

Мор фо ло шка струк ту ра Сте ји ће вог је зи ка у осно ви се укла па у ста ње у је зи ку 
но во што кав ских ау то ра тог вре ме на, уз из ве сна од сту па ња ин ди ви ду ал ног ка рак-
те ра. Ба рок на ре че нич на струк ту ра, ти пич ни ја за Сте ји ће ве ра ни је тек сто ве (фи нал-
на по зи ци ја гла го ла, одва ја ње атри бу та од управ не имен ске фор ме, ан те по зи ци ја 
ге ни ти ва и сл.), осо би не су ко је Сте ји ћев је зик одва ја ју од го вор не ба зе, али га у 
пот пу но сти укла па ју у ин те лек ту ал ни ми ље вој во ђан ских пи са ца пр ве по ло ви не 
19. ве ка. 
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4.5. Оно што сва ка ко ову пу бли ка ци ју одва ја од ни за мо но гра фи ја у ко ји ма 
је опи сан је зик по је ди них ау то ра пред стан дард не епо хе раз во ја срп ског књи жев ног 
је зи ка сва ка ко је из у зет но бо га то по гла вље по све ће но лек си ци – раз ра ди лек сич ке 
су пер струк ту ре, од но сно про це су ин те лек ту а ли за ци је лек си ко на. У ра ни јим мо но-
граф ским опи си ма је зи ка пи са ца овог вре ме на ана ли за лек си ке го то во је у пот пу-
но сти за по ста вље на иа ко је ела бо ра ци ја лек си ко на и по пу ња ва ње пра зни на у лек-
сич ком си сте му у до ме ну тер ми но ло ги је и ап стракт не лек си ке јед но од цен трал них 
про бле ма са ко ји ма су се су о ча ва ли и ву ков ци и тра ди ци о на ли сти. 

У том сми слу, ис тра жи ва ње по ка зу је да је Сте јић имао то ле ран тан став и 
пре ма по зајм ље ни ца ма и пре ма сла ве ни зми ма (ко ји су фре квент ни ји у Сте ји ће вим 
ра ним тек сто ви ма), при че му пре ма тур ци зми ма по ка зу је из ра зит пу ри зам. 

На кра ју, по ку ша ва ју ћи да де фи ни ше Сте ји ће ву уло гу и по зи ци ју у вре ме ну 
у ко јем је жи вео, проф. Ну ор лу о то ка же:

„У свом тра га њу за књи жев ним стан дар дом, Јо ван Сте јић се ни је осла њао ни 
на јед ну од тих гру па. Он сва ка ко ни је при па дао кру гу нај кон зер ва тив ни јих ин те-
лек ту а ла ца тог вре ме на ни ти пак оних ко ји су при хва та ли сва ку пред ло же ну ре-
фор му (Ву ко ву или дру гих ау то ра). Сте јић је имао соп стве не, зре ле иде је и он их 
је до след но бра нио то ком це ле сво је књи жев не и кул тур но-по ли тич ке ка ри је ре. 
Он пре све га, при па да гру пи ано ним них пи са ца (пре ма Ире ни Гриц кат, 1987) ко ји 
су на гла ша ва ли обра зов ну уло гу у књи жев но сти, при че му ни су мо гли из бе ћи 
пи та ње је зи ка“ (9).

4.6. Нај ве ћи те о риј ско-ме то до ло шки по мак у ту ма че њу књи жев но је зич ких 
тен ден ци ја код Ср ба у 19. ве ку, сма тра мо, Ну ор лу о то је не сум њи во по сти гао аде-
кват ном кон тек сту а ли за ци јом ино ва тив них со ци о лин гви стич ких по став ки, ко је 
су кра јем 80-их го ди на 20. ве ка још увек пред ста вља ле но ви ну у ср би сти ци. Ана-
ли за срп ске књи жев но је зич ке си ту а ци је из при зме со ци о лин гви сти ке, че му је по-
све ће но чи та во 9. по гла вље књи ге, од но сно ана ли за раз ли чи тих функ ци ја срп ско га 
књи жев ног је зи ка (па чак и оних ди вер гент них ‒ се па ра ти стич ке функ ци је и функ-
ци је ује ди ња ва ња, на при мер) ну жно је по кре ну ло мла ђе исто ри ча ре срп ског књи-
жев ног је зи ка да се окре ну не са мо ми ну ци о зној лин гви стич кој ана ли зи са мо га 
тек ста на свим ње го вим ни во и ма, већ и дру штве ном окру же њу ко је је усло вља ва ло 
се лек ци ју, ди стри бу ци ју и фре квен ци ју по је ди них гра фиј ских, ор то граф ских, фо-
нет ско-фо но ло шких или гра ма тич ких сред ста ва. Вра та со ци о лин гви сти ке Ср би ма 
су сво је вре ме но у пра вом тре нут ку отво ри ли Ми ло рад Ра до ва но вић и Ран ко Бу гар-
ски, али смо и при ме ну ди ја хро ниј ских со ци о лин гви стич ких по став ки на на шем 
је зич ком кор пу су из 19. ве ка убр зо чи та ли и у тек сто ви ма стра на ца: Ке не та Неј ло ра 
и Ју си ја Ну ор лу о та. 

Сто га не тре ба да чу ди што се хел син шко из да ње мо но гра фи је Ју си ја Ну ор-
лу о та из 1989. ду го тра жи ло у Бе о гра ду као вред но де ло ко је ва ља фо то ко пи ра ти. 
Уло гу глав ног „ди стри бу те ра“ ове вред не књи ге до био је и ду го го ди на имао про-
фе сор син так се са вре ме ног срп ског је зи ка Љу бо мир По по вић. Исте го ди не по ја ви ла 
се још јед на ве о ма зна чај на књи га, ко ја је у дру гом сме ру оса вре ме њи ва ла исто ри ју 
срп ског књи жев ног је зи ка ‒ мо но гра фи ја Је зик Јо ва на Ха џи ћа Љи ља не Су бо тић.

5. Ис тра жи ва ња је зи ка пред став ни ка уме ре не стру је ме ђу срп ским ау то ри ма 
пр ве по ло ви не 19. ве ка из у зет но је ва жно. Но ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да су 
упра во обра зо ва ни по је дин ци овог пе ри о да ко ји ни су су ви ше гла сно исту па ли 
за у зи ма ју ћи се за но ве иде је или се отво ре но бо ре ћи про тив њих, од и гра ли ве о ма 
ва жну уло гу у ела бо ра ци ји бу ду ћег срп ског стан дар да, гра де ћи мо де ран је зич ки 
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из раз ко ји ће би ти по ста вљен као фун да мент бу ду ћем на уч ном, уџ бе нич ком па и 
књи жев но у мет нич ком сти лу. 

Је ди но опис је зи ка свих ис так ну тих по је ди на ца пред стан дард ног пе ри о да и 
вре ме на стан дар ди за ци је мо же да ти објек тив не и ва лид не од го во ре на пи та ње 
раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка, ње го ве ела бо ра ци је и ко ди фи ка ци је ме ђу пред-
став ни ци ма раз ли чи тих стру ја, ко јих је че сто би ло ви ше од две ‒ а та кав опис 
до сту пан је са да и на срп ском је зи ку.

Др Иси до ра Г. Бје ла ко 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
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма

alek san dar.jus@gmail.com
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ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ НА УЧ НИ СКУП  
ЈЕ ЗИЧ КО И КЊИ ЖЕВ НО НА СЉЕ ЂЕ НА ПРО СТО РУ ДА НА ШЊЕ  

ЦР НЕ ГО РЕ. СРП СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ ДА НАС

(Под го ри ца, хо тел Ни кић, 26–28. мај 2017. го ди не)

Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду 
и Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској би ли су 
ор га ни за то ри Дру гог ме ђу на род ног на уч ног ску па Срп ско је зич ко и књи жев но 
на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре. Срп ски је зик и књи жев ност да нас. Скуп 
је био одр жан у Под го ри ци у хо те лу Ни кић од 26. до 28. ма ја 2017. го ди не. Ор га-
ни за ци о ни од бор Ску па чи ни ли су: проф. др Је ли ца Сто ја но вић, пред сед ник (Ма-
ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри), проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор 
(Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду) и проф. др Мла ден Шу ка ло (Ма ти ца срп ска – Дру-
штво чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској), док су у Са вје ту ор га ни за ци-
о ног од бо ра би ли: проф. др Дра ган Ста нић (Но ви Сад), проф. др Ли ди ја То мић 
(Ник шић), проф. др Ми лош Ко ва че вић (Бе о град), доц. др Вик тор Са вић (Бе о град), 
доц. др Дра га Бо јо вић (Ник шић), доц. др Го ран Ра до њић (Ник шић) и доц. др Дра го 
Пе ро вић (Ник шић). Се кре тар ску па био је мр Ми ло рад Ду ру то вић.

Скуп је био по де љен у два рад на да на (26. и 27. мај) и тре ћи дан (28. мај) ка да 
је био ор га ни зо ван из лет. Пр ви рад ни дан (пе так, 26. мај) по чео је све ча ним отва-
ра њем Ску па, где су по здрав не ре чи при сут ни ма и до бро до шли цу на Скуп упу ти ли: 
проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Мла ден 
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Шу ка ло и проф. др Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске). На кон то га усле-
ди ла је Пле нар на сед ни ца у окви ру ко је су из ла га ли: Иво на Ка ра чо ро ва (Со фи ја) 
са ре фе ра том Штам па ни Псал тир Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1494 – са став, пра во пис, 
ре дак ци ја, Ми ло Лом пар (Бе о град) са ре фе ра том По е тич ко ис ку ство као ши фра 
тран сце ден ци је у Ње го ше вом пе сни штву и Са во Ла у ше вић (Ник шић) са ре фе ра том 
Фан та зам су ве ре но сти и пи та ње о је зи ку. По сле па у зе и кок те ла рад је на ста вљен 
у две па ра лел не сек ци је 1а и 1б.

Пр вом сек ци јом 1а пред се да ва ли су Ми ли ца Ра до вић-Те шић и Алек сан дар 
Ми ла но вић, док је се кре тар био Ми лан Ива но вић. У окви ру ове сек ци је, од пред ви-
ђе них се дам, мо гло се чу ти шест ре фе ра та. Из ла га ли су: Зден ка Ри ба ро ва (Праг), 
Срп скома ке дон ски ме ђу ре дак циј ски кон так ти, Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (Но ви 
Сад), До пун ска кла у за у Па штров ским ис пра ва ма XVI–X VI II ве ка, Алек сан дар 
Ми ла но вић (Бе о град), Опис го во ра Цр не Го ре у Су бо ти ће вој Срп ској гра ма ти ци, 
Вик тор Са вић (Бе о град), Кла сич ни и ста ри на зи ви срп ских зе ма ља у ста рим срп
ским из во ри ма, Ма ри на Ку ре ше вић (Но ви Сад), Син так сич ка ана ли за гном ских 
из ра за из по ве сти о Аки ру Пре му дром (у пре пи су из ру ко пи са ма на сти ра Са ви не 
из 1380. г.) и Је ли ца Сто ја но вић (Ник шић), Кон ти ну ан ти по лу гла сни ка и на ста вак 
ГЛмн. у Па штров ским ис пра ва ма (XVI–X VI II ви је ка). 

У дру гој сек ци ји 1б пред се да ва ли су Све тла на То мин и Си ни ша Је лу шић, док 
је се кре тар био Да ни јел Дој чи но вић. Сво је ре фе ра те из ло жи ли су: Си ни ша Је лу шић 
(Це ти ње), Иси ха зам у Цр ној Го ри – по ку шај ин тер тек сту ал ног ту ма че ња, Све-
тла на То мин (Но ви Сад), О Че тво ро је ван ђе љу, пе тој ин ку на бу ли из Штам па ри је 
Цр но је ви ћа, Да ни јел Дој чи но вић (Ба ња Лу ка), Ка ко и ко ли ко су жи ти ја Ћи ри ла и 
Ме то ди ја ути ца ла на ка сни ју срп ску ха ги о гра фи ју, Алек сан дра Тму шић-Ко стић 
(Ко сов ска Ми тро ви ца), Мо тив љу ба ви у Жи ти ју Све тог Јо ва на Вла ди ми ра по па 
Ду кља ни на и Жи ти ју Све тог Си ме о на Све тог Са ве, Вла ди мир Баљ (Но ви Сад), 
Ни кон Је ру са ли мац и ве ли кос хим ник Ни кан дар Је ру са ли мац. Про со по граф ска бе
ле шка и Ми ле на Да ви до вић (Бе о град), Је ле на Бал шић и скрип то ри ја на Ска дар ском 
је зе ру. Усле ди ла је па у за за ру чак, а по том и две по сле по днев не сек ци је 2а и 2б.

Пр ва по сле по днев на сек ци ја 2а оку пи ла је ве ли ки број ре фе ре на та. Пред се да-
ва ли су Ра до је Си мић и Ми о драг Јо ва но вић, а се кре тар је би ла Је ле на Га здић. Од 
пред ви ђе них је да на ест, про чи та но је осам ре фе ра та: Ра до је Си мић (Бе о град), Упо
тре ба вре мен ских гла гол ских об ли ка у на род ним срп ским при по вет ка ма из Бо ке 
ко тор ске у Ву ко вој збир ци, Ми ли ца Ра до вић-Те шић (Бе о град), Ин тер ак ци ја ди ја
лек та и књи жев ног је зи ка у Цр ној Го ри 200 го ди на на кон Ву ко ва Рјеч ни ка, Ва ња 
Ста ни шић (Бе о град), О па ле о граф ским од ли ка ма пре пи ске ве за не за Шће па на Ма
лог, Јо ван ка Ра дић (Бе о град), О ка те го ри јал ним из ра зи ма што, шта и че со у је зи ку 
П. П. Ње го ша, Ми о драг Јо ва но вић (Ник шић), Гра ма тич ка пра ви ла Ву ко ве Пи сме
ни це и њи хо ва при мје на у Гор ском ви јен цу, Та ња Ми ло са вље вић (Бе о град), Вер ба
ли за ци ја кон цеп та ча сти на је зич кој сли ци све та Ку ча, Је ле на Јо ва но вић-Си мић 
(Бе о град), О по но вље ним мо ти ви ма у срп ским на род ним при по вет ка ма (ре фе рат 
про чи та ла Ма ри на Спа со је вић) и Ми лан Ива но вић (Ник шић), Се ман ти ка и праг
ма ти ка са став но ве за них си но ни ма у По сла ни ца ма Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша.

Па ра лел но са овом, те кла је и дру га по сле по днев на сек ци ја 2б, где су пред-
се да ва ли Јо ван Де лић и Дра ган Ста нић, а се кре тар је би ла Ми ле на Да ви до вић. У 
овој сек ци ји је би ло се дам из ла га ча: Је лен ка Пан ду ре вић (Ба ња Лу ка), За пи си из 
Цр не Го ре у Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА НУ, Ма ја Ан ђел ко вић (Кра гу је вац), 
Стил ска обе леж ја ка рак те ри за ци је ли ко ва у Вен цло ви ће вом Сло ву о пре кра сном 
Јо си фу, Ду шан Кр цу но вић (Ник шић), Те ма тир јан ства у Ње го ше вом дје лу, Дра го 
Пе ро вић (Ник шић), Про блем вла да ња и при зна ња у Ње го ше вом жи во ту и дје лу, 



Јо ван Де лић (Бе о град), Књи жев на ми сао Но ва Ву ко ви ћа, Дра ган Бо шко вић (Кра-
гу је вац), Ле леј ска или Цр на Го ра: Иде о ло ги ја, пси хо ло ги ја, ег зи стен ци ја и мо дер
ни стич ки су бјект Ла ли ће ве Ле леј ске го ре и Дра ган Ста нић (Но ви Сад), Лир ско 
исто риј ска ви зи ја у ро ма ну Ку ка вич ја пи лад Ла бу да Дра ги ћа. Пр ви рад ни дан 
за вр шен је вр ло за ни мљи вим по ет ско-му зич ким про гра мом Дра га на Бо шко ви ћа 
и бен да The Vo cal Clash и ве че ром.

Дру ги рад ни дан (су бо та, 27. мај) по чео је две ма па ра лел ним пре по днев ним 
сек ци ја ма 3а и 3б. У сек ци ји 3а пред се да ва ли су Зден ка Ри ба ро ва и Ми лош Ко ва-
че вић, а се кре тар је би ла Ми ра Ча но вић. Од пред ви ђе них де вет, сво је ре фе ра те из-
ло жи ло је шест уче сни ка: Ми лош Ко ва че вић (Бе о град –Кра гу је вац), Сти ли сти ка 
ри је чи и ре че ни це Ми ра Вук са но ви ћа, Ми ха и ло Шће па но вић (Бе о град), Ти по ви ди
ја лек ти за ма у књи жев ном тек сту Ми ра Вук са но ви ћа, Ека та ри на Ја ку шки на (Мо-
сква), Го во ри Цр не Го ре у Оп ште сло вен ском лин гви стич ком атла су, Бо ја на Ве-
љо вић (Кра гу је вац), Упо тре ба гла гол ских об ли ка за обе ле жа ва ње про шлих рад њи 
у ро ма ну Мој ко вач ка бит ка Ћа ми ла Си ја ри ћа, Ма ри на Спа со је вић (Бе о град), Збир ке 
ре чи са под руч ја (да на шње) Цр не Го ре у гра ђи за из ра ду Реч ни ка СА НУ и Бран ки ца 
Мар ко вић (Бе о град), Ви но гра дар ска лек си ка у Реч ни ку Ку ча.

У сек ци ји 3б пред се да ва ли су Мар ко Не дић и Ве сна Ци дил ко, док је се кре тар 
био Ра до је Фе мић. За ову сек ци ју је би ло пред ви ђе но де вет, али је на Скуп до шло 
пет ре фе ре на та: Са ша Кне же вић (Па ле), Цр на Го ра у Огле да лу срп ском, Мла ден 
Шу ка ло (Ба ња Лу ка), Окви ри срп ске књи жев не исто ри је II: Ми о драг Бу ла то вић, 
Бо ри слав Пе кић и Да ни ло Киш, Ве сна Ци дил ко (Бер лин), Исто риј ски ро ман и пи
та ње до ку мен тар ног у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, Мар ко Не дић (Бе о град), 
Са вре ме ни срп ски про зни пи сци из Цр не Го ре и Ва лен ти на Пи ту лић (Ко сов ска 
Ми тро ви ца), Тра ди ци о нал ни сим бо ли у по е ти ци Мо ми ра Вој во ди ћа. На кон па у зе 
од по ла са та, усле ди ле су још две па ра лел не сек ци је 4а и 4б.

Сек ци ја 4а оку пи ла је шест из ла га ча: Ми тра Ре љић (Ко сов ска Ми тро ви ца), 
„Цр но гор ски је зик“ на Ко со ву и Ме то хи ји – још је дан из да нак три ју је зич ких по
ли ти ка, Дра га Бо јо вић (Ник шић), Цр но гор ске је зич ке (не)при ли ке – ср би сти ка, 
ан ти ср би сти ка и мон те не гри сти ка, Би ља на Са мар џић (Па ле), Рат на оку па ци ја 
ћи ри ли це у срп ским зе мља ма, Алек сан дар Сте фа но вић (Па риз), Кван ти фи ка ци ја 
име ни ца сред њег гра ма тич ког ро да ко је озна ча ва ју жи ва би ћа и ко ја има ју јед ну 
или ви ше су пле тив них мно жи на у срп ском је зи ку, Дра га на Кер кез (Бе о град), Уз ви ци 
као мар ке ри нео че ки ва но сти и Је ле на Га здић (Ник шић), Је кав ско јо то ва ње ден та
ла у це тињ ској штам пи дру ге по ло ви не 19. ви је ка. Пред се да ва ли су Иво на Ка ра-
чо ро ва и На та ша Дра гин, а се кре тар је би ла Ју го сла ва Ра кић.

У сек ци ји 4б пред се да ва ли су Ли ди ја То мић и Ја сми на Ах ме та гић, док је 
се кре тар био Не бој ша Ла зић. Сво је ре фе ра те из ло жи ло је шест уче сни ка: Ли ди ја 
То мић (Ник шић), На ра тив ни по ступ ци у про зи Ми о дра га Ву ко ви ћа, Ја сми на Ах-
ме та гић (Ле по са вић), Пси хо ло шки ро ман Ђор ђа Оци ћа, Ли ви ја Ек ме чић (Бе о град), 
Про блем жан ра у дра ми Ду ша на Ко ва че ви ћа Кла у стро фо бич на ко ме ди ја, Јо ван 
Пеј чић (Бе о град), Од бле сци за ви ча ја или: Сам на сво ме тра гу, Род но у по е зи ји 
Но ви це Та ди ћа, Ра до је Фе мић (Ник шић), Усуд ди о ба као ар хе тип цр но гор ског 
под не бља (на при мје ру књи жев ног дје ла Жар ка Ко ма ни на) и Ми ло рад Ду ру то вић 
(Ник шић), Кул тур но сје ћа ње у по е зи ји Ми ли це Краљ. По сле руч ка би ле су још две 
па ра лел не за вр шне сек ци је 5а и 5б, на кон ко јих је Скуп био за тво рен.

По сле по днев на сек ци ја 5а, од пред ви ђе них се дам, оку пи ла је пет из ла га ча: 
На та ша Дра гин (Но ви Сад), Сло же ни це у Крат ком опи су Зе те и Цр не Го ре (1774): 
јед но ме ђу ре дак циј ско по ре ђе ње, Вла ди мир По ло мац (Кра гу је вац), Ан тро по ни ми ја 
По ме ни ка ма на сти ра Св. Тро ји це (Пље вља, XVI век), Иси до ра Бје ла ко вић (Но ви Сад), 
Је зик до ку ме на та Ар хи ва ма на сти ра Са ви не (XVI II век), Ју го сла ва Ра кић (Ко сов-
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ска Ми тро ви ца), Сло вен ска лич на име на у По ме ни ку ма на сти ра Де ча ни и Бо бан 
Ста но је вић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Од про ме на у је зи ку ка вас по ста вља њу дру штве
них ме на (раз вој но сних са мо гла сни ка у срп ском и фран цу ском је зи ку). Пред се да-
ва ли су Вла ди мир По ло мац и Дра га Бо јо вић, а се кре тар је био Ми лан Ива но вић. 

У сек ци ји 5б уче ство ва ло је шест ре фе ре на та: Ала Та та рен ко (Ла вов), Де ло, 
текст, хи пер текст: жан ров ске стра те ги је и екс пе ри мен ти са фор мом у срп ској 
про зи пост мо дер ног до ба, Сло бо дан Вла ду шић (Но ви Сад), Мо тив до ди ра у Ха зар
ском реч ни ку Ми ло ра да Па ви ћа, Го ран Ра до њић (Ник шић), Струк ту ра пје снич ке 
књи ге Ка ме на чте ни ја Ива на Не гри шор ца, Игор Си ма но вић (Ба ња Лу ка), Функ ци је 
мит ског обра сца у Пе ки ће вом Ус пе њу и су но вра ту Ика ра Гу бел ки ја на, Не бој ша 
Ла зић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Уста пу на зе мље, или ка ко име но ва ти не из ре ци во 
и Алек сан дар Јер ков (Бе о град), Да ли је исти на (у сти ху) срп ска. Пред се да ва ли су 
Алек сан дар Јер ков и Ала Та та рен ко, док је се кре тар био Игор Си ма но вић.

Тре ћег да на (не де ља, 28. мај) за уче сни ке Ску па био је ор га ни зо ван ди ван 
из лет на Ска дар ско је зе ро и оби ла зак два ма на сти ра, а на кон по врат ка и по се та 
оста ци ма ста ре Ду кље, као и Књи жа ри Ма ти це срп ске.

Овај скуп оку пио је уче сни ке из 10 зе ма ља: Бу гар ске, Не мач ке, Ре пу бли ке 
Срп ске, Ру му ни је, Ру си је, Ср би је, Укра ји не, Фран цу ске, до ма ћи на Цр не Го ре и 
Че шке. Био је до бро ор га ни зо ван и из ло же ни ре фе ра ти вр ло ква ли тет ни. По сле 
сва ке сек ци је во ди ле су се и кон струк тив не ди ску си је, што је са мо до при не ло још 
ве ћем зна ча ју и ква ли те ту Ску па. То не ка бу де под стрек и по зив ор га ни за то ри ма 
да се ова кав је дан скуп одр жи и ор га ни зу је и да ље.

Др Бран ки ца Ђ. Мар ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

bran ki ca ma@g mail.com

UDC 821-94.09-055.2”18/19”]:061(438.11)”2017”

МЕ ЂУ НА РОД НА НА УЧ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О  
АУ ТО БИ О ГРАФ СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЖЕ НА У 19. И 20. ВЕ КУ

Од 29. но вем бра до 1. де цем бра 2017. го ди не у Пољ ској ака де ми ји на у ка у 
Вар ша ви одр жа ва ла се ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја под на зи вом Кон вен ци
ја и ре во лу ци ја, же не ко је су пи са ле о жи во ту у 19. и 20. ве ку: ар хи ви, кри ти ке и 
ме то де. Кон фе рен ци ју су ор га ни зо ва ли Ин сти тут за ис тра жи ва ње књи жев но сти 
Пољ ске ака де ми је на у ка, Ди ги тал на ла бо ра то ри ја ху ма ни сти ке, Уни вер зи тет у 
Вар ша ви, Ин сти тут сла ви стич ких ис тра жи ва ња и Пољ ска ака де ми ја на у ка. Глав-
ни циљ кон фе рен ци је био је ис пи та ти ме то де ра да и стра те ги је у са вре ме ној исто-
ри о гра фи ји и књи жев но сти при ли ком про у ча ва ња лич не до ку мен та ри сти ке же на, 
би о гра фи ја и пи са ма о њи ма од по чет ка 19. ве ка до Дру гог свет ског ра та. 

На отва ра њу кон фе рен ци је 29. но вем бра, ди рек тор Ин сти ту та за ис тра жи ва-
ње књи жев но сти Пољ ске ака де ми је на у ка, проф. др Ми ко лај Со ко лов ски, ис та као 
је до при нос пољ ског Ин сти ту та у ду гом про у ча ва њу ау то би о граф ских вр ста тек-
сто ва. Со ко лов ски је по себ но ука зао на по тре бу ана ли зе отво ре не или при кри ве не 
иде о ло ги је, њи хо ве де мо кра тич но сти, као и од ре ђе ног „би ла те ра ла ног из ра за исти-
не“ у са да шњем при сту па њу до ку мен та ри сти ци из про шло сти. 
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По том је про чи тан рад пр вог пле нар ног из ла га ча, јед ног од нај ве ћих свет ских 
струч ња ка ау то би о граф ске књи жев но сти, проф. др Фи ли па Ле же на ‒ При ват ни 
днев ни ци Еми ли Сер пин (1863–1881). По ме ну ти днев ник ис пи сан је на 2000 стра на 
те је Ле жен су ге ри сао ме то до ло шке мо гућ но сти при сту па во лу ми но зним до ку-
мен ти ма. Ука зао је и на про во ка тив не емо тив не ве зе ис тра жи ва ча пре ма ау то ру 
ау то би о граф ског де ла, као и на на чи не по ве зи ва ња раз ли чи тих вре ме на и жи во та, 
за кљу чу ју ћи да је днев ник жа нр ко ји део по део по ста је бу дућ ност. На кон овог 
ра да по че ла је за ни мљи ва ди ску си ја о пре пли та њу лич ног и дру штве ног, о етич ким 
и ме то до ло шким пи та њи ма. 

Дру го по себ но из ла га ње оку пље не је упо зна ло са из у зет ним по ду хва том 
пољ ског ис тра жи вач ког ти ма ко јим је ру ко во ди ла проф. др Мо ни ка Ру даш Гроц ка 
из Ин сти ту та за ис тра жи ва ње књи жев но сти Пољ ске ака де ми је на у ка у Вар ша ви. 
Она је за јед но са дру гим ис тра жи ва чи ца ма, спе ци ја ли зо ва ним у род ним сту ди ја-
ма (Ка тар жи на На да на Со ко лов ска, Ева Се ра фин Пру са тор, Еми ли ја Ка лин ко и 
Мар та Та па рек) пред ста ви ла ре зул та те ис тра жи ва ња ар хи ва ко ји са др же ау то би-
о граф ске тек сто ве о пољ ским же на ма. Ана ли за гра ђе је би ла ра ђе на у 44 ар хи ва и 
об у хва ти ла је 8 зе ма ља (нај ве ћи број ис тра же них ар хи ва од но сио се на Пољ ску). 
Оформ ље на је ко лек ци ја ова квих тек сто ва на пољ ском, фран цу ском, ји диш и ли-
тван ском је зи ку и от кри вен је из у зет но ве лик број ау то би о граф ских тек сто ва же на. 
На при мер, са зна ло се да ана ли зи ра ни ар хи ви има ју око 100 днев ни ка же на из 19. 
ве ка, што ће сва ка ко отво ри ти но ва зна ња и ис про во ци ра ти но ва ис тра жи вач ка 
пи та ња. Он лајн ба за по да та ка са раз ли чи тим те мат ским ка те го ри ја ма пре тра ге 
би ће уско ро ком пле ти ра на и до ступ на јав но сти у 2018. го ди ни. Овај из у зет но ва-
жан про је кат фи нан си рао је На ци о нал ни про грам за раз вој на у ке у Пољ ској.

На кон то га по чео је рад у па не ли ма. То ком три да на тра ја ња по ме ну те ме ђу на-
род не кон фе рен ци је одр жа но је укуп но 9 па не ла а на ред них да на уче сни ци су има-
ли при ли ке да чу ју још че ти ри пле нар не из ла га чи це, свет ски углед не екс перт ки ње 
о ау то би о граф ској књи жев но сти же на: проф. др Син ти ја Хаф (Па зи те на не из ре че
но: суб вер зи је жен ске вик то ри јан ске књи жев но сти у ар хи ви ма), проф. др Си до ни 
Смит и проф. др Џу ли ја Вот сон (Ар хи ви оних ко ји ис пи су ју се бе. Ко ји су про бле ми 
и где се на ла зе?) и проф.др Ан дреа Пе те (По нов но по се ће на жи вот на при ча Ју ли је 
Рајк: бу ду ћи жи вот би о гра фи је). Но ва ис тра жи вач ка са зна ња, ве о ма ди на мич не 
и ко ри сне ди ску си је, за ни мљи ва пи та ња и под сти цај ни ко мен та ри глав на су од ли ка 
ове кон фе рен ци је. По след њег да на кон фе рен ци је, проф. др Си до ни Смит и проф. др 
Џу ли ја Вот сон одр жа ле су ра ди о ни цу за ра ни је при ја вље не уче сни ке у ко јој су на 
драм ски на чин пред ста ви ле сло жен ко ло плет про бле ма и мо гућ но сти про у ча ва ња 
ау то би о граф ских тек сто ва же на. У дру гом де лу ра ди о ни це оне су раз го ва ра ле са 
уче сни ца ма о њи хо вим те ку ћим про јек ти ма и ис тра жи вач ким пи та њи ма и про-
бле ми ма.

На кон фе рен ци ји је по себ на па жња би ла по све ће на пи та њи ма од но са лич ног 
укљу чи ва ња и ин тер вен ци о ни стич ког де ло ва ња у ис тра жи ва ње ау то би о граф ских 
тек сто ва же на и упо зна ва ња јав но сти са њи ма. Ис пи ти вао се од нос тек стов ног 
ма те ри ја ла и ви зу ел них до да та ка, раз ли чи тих мо гућ но сти со ци о ло шких ис тра жи-
ва ња, укр шта ња дру гих чу ла (ми ри са и до ди ра) у фи зич ком при сту пу тек сту, од ре-
ђи ва ле су се епи сте мо ло шке гра ни це. Не ка ис тра жи ва ња су ге ри са ла су ме то до ло шке 
мо гућ но сти пред ста вља ња упо ред них би о гра фи ја же на. У дру ги ма се из дво јио 
по да так да је у ар хив ским ру ко пи си ма са чу ва на ва жност под сти ца ња дру гих же на 
да се у про шло сти пи ше днев ник, за бе ле же ни су слу ча је ви та да шњег чи та ња и 
ко мен та ри са ња днев ни ка мла ђих при ја те љи ца. Јед но из ла га ње се ти ца ло упи си-
ва ња ау то би о граф ске до ку мен та ри сти ке у пу то пи се ра них ан тро по ло шки ња. 
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Ка ко су мно га из ла га ња по ка за ла, ра до зна лост ис тра жи ва ча че сто од во ди 
от кри ћу скри ве ног де ла про шло сти. Ар хи ви се по ка зу ју као рев но сни чу ва ри на ци о-
нал ног се ћа ња. Ако им при сту пи мо, они омо гу ћа ва ју ис пи си ва ње но вог по гла вља 
исто ри је. 

На кон фе рен ци ји је ис так ну та по тре ба за ди ги та ли за ци јом ру ко пи са од на-
ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја, али и за кре и ра њем ба зе по да та ка о ар хи ви ма 
у ди ја спо ри ко ји по се ду ју ру ко пи се же на. Упо зо ри ло се на по губ не дру штве не 
по сле ди це ис кљу чи ва ња књи жев ног ства ра ла штва же на из обра зо ва ња и на у ке. 
Из вр сна ор га ни за ци ја и па жљи во са ста вљен про грам ме ђу на род не кон фе рен ци је 
Кон вен ци ја и ре во лу ци ја, же не ко је су пи са ле о жи во ту у 19. и 20. ве ку: ар хи ви, 
кри ти ке и ме то де омо гу ћи ли су уче сни ци ма да по де ле сво ја зна ња и раз ме не ис-
ку ства, али и да до при не су да љем раз во ју про у ча ва ња ка ко књи жев но сти же на та ко 
и про шло сти дру штва, што ће сва ка ко по ка за ти збор ник из ло же них ра до ва ко ји је 
у при пре ми.

Др Све тла на Е. То мић
Ал фа БК уни вер зи тет 

Фа кул тет за стра не је зи ке
Бе о град 

to mic.sve tla na@g mail.com 

UDC 82.09:061.2(497.11 Beograd)“2014“(049.32)

ШЕ ЗДЕ СЕТ ГО ДИ НА КА ТЕ ДРЕ ЗА ОП ШТУ КЊИ ЖЕВ НОСТ  
И ТЕ О РИ ЈУ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Ме ђу на род ни на уч ни скуп Ком па ра тив на књи жев ност: те о ри ја,  
ту ма че ња, пер спек ти ве/En com pas sing Com pa ra ti ve Li te ra tu re:  

The ory, In ter pre ta tion, Per spec ti ves,
24–26. ок то бар 2014. го ди не, Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду)

Ове го ди не на вр ши ло се ше зде сет го ди на од осни ва ња Ка те дре за оп шту 
књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти, ко јим је об но вље на на ста ва ком па ра тив не 
књи жев но сти на Бе о град ском уни вер зи те ту. У то вре ме, пре да ва ње ком па ра тив не 
књи жев но сти, за по че то 1873. на Ве ли кој шко ли и при вре ме но об у ста вље но за вре ме 
Дру гог свет ског ра та, има ло је већ сра змер но ду гу тра ди ци ју, обе ле же ну име ни ма 
као што су Ђу ра Да ни чић, Бог дан По по вић, Јо ван Скер лић. Осни ва њем нај пре 
Се ми на ра (1951), а за тим и Гру пе за оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти 
(1954), Во ји слав Ђу рић је том про у ча ва њу дао но ву кон цеп ци ју, ко ја је у осно ви 
под ра зу ме ва ла исто риј ски при ступ књи жев но сти као це ли ни, пред ста вље ној кроз 
кључ не тек сто ве (углав ном за пад ног) ка но на. Сто га су, нај пре у окви ру Се ми на ра, 
а по том и на Ка те дри, др жа на пре да ва ња из исто ри је књи жев но сти у ве о ма ши ро-
ком ра спо ну, од древ не књи жев но сти Ме со по та ми је, Егип та, Па ле сти не, Ин ди је 
и Ки не, пре ко ту ма че ња Или ја де и ан тич ке дра ме, до До сто јев ског и То ма са Ма на. 
Да нас је тај ра спон, ако не ге о граф ски, он да хро но ло шки об у хват ни ји: сту диј Оп-
ште књи жев но сти по чи ње Гил га ме шом, а за вр ша ва се Џ. М. Ку ци јем. Раз у ме се, 



704

ме то ди про у ча ва ња ме ња ли су се у за ви сно сти од до ми нант не иде о ло ги је, а ујед но 
и ва ри ра ли од пре да ва ча до пре да ва ча. Ако је Во ји слав Ђу рић књи жев ном фе но-
ме ну при сту пао са ста но ви шта исто риј ског ма те ри ја ли зма, да нас су у на ста ви 
за сту пље ни раз ли чи ти при сту пи, од ду хов но и сто риј ског ме то да, пре ко фе но ме-
но ло ги је, на ра то ло ги је и де кон струк ци је, до сту ди ја ро да, али је „ске лет“ остао 
исти. На ста ва оп ште књи жев но сти је и да нас за ми шље на као исто риј ско про у ча-
ва ње ка нон ских тек сто ва у њи хо вом хро но ло шком ре до сле ду, са по себ ним на гла-
ском на из у ча ва ње исто ри је књи жев но те о риј ских иде ја и овла да ва ње са вре ме ном 
те о риј ском тер ми но ло ги јом. 

Про сла ва ше зде се то го ди шњи це је, по ред ју би лар не, би ла и рад на, па је, у том 
ду ху, од 24. до 26. ок то бра, на Фи ло ло шком фа кул те ту одр жан мeђународни на-
уч ни скуп у ор га ни за ци ји Ка те дре за оп шту књи жев ност. Основ на те ма ску па, 
Ком па ра тив на књи жев ност: те о ри ја, ту ма че ња, пер спек ти ве, би ла је фор му ли-
са на до вољ но ши ро ко да је мо гла да об у хва ти го то во сва ко пи та ње са вре ме не ком-
па ра ти сти ке, што је и по твр ђе но у те мат ски и ме то до ло шки ра зно вр сним ре фе ра ти-
ма уче сни ка из Ру си је, Ен гле ске, Не мач ке, Бел ги је, Нор ве шке, Швед ске, Ма ђар ске, 
Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је. 
Иа ко је по вод ску па био ју би леј, он ни је био за ми шљен са мо као при ли ка за лич не 
и исто риј ске ре ми ни сцен ци је већ и за раз ма тра ње из ве сних пи та ња са ко ји ма се 
ком па ра ти сти ка као ди сци пли на да нас су о ча ва. Ова на ме ра ор га ни за то ра ви де ла 
се и из на чи на на ко ји су под те ме ску па би ле иза бра не и фор му ли са не – Ком па ра
тив на књи жев ност: из ме ђу фи ло ло ги је и сту ди ја кул ту ре; Тран скул тур ни фе но
ме ни: на ци о нал не тра ди ци је и ком па ра тив на књи жев ност; Ком па ра тив на књи жев
ност и но ви све то ви (иза зо ви но ве ге о гра фи је, те о ри је и тер ми но ло ги је); У ди ја ло гу 
са ка нон ским пи сци ма / Ка нон ски пи сци у ди ја ло гу. У њи ма је би ла очи та те жња 
да се ак ту ел на пи та ња упо ред ног про у ча ва ња књи жев но сти са гле да ју у кон тек сту 
ње го вог исто ри ја та и да се са вре ме не тен ден ци је при ка жу пре као на ста вак не го 
као на пу шта ње или по ма ло нео че ки ва на ре ин кар на ци ја прет ход них. То се ви де ло 
и у про гра му ску па, у окви ру ко јег су се, по ред се си ја по све ће них тра ди ци о нал ним 
те ма ма, по пут исто ри ја та ком па ра ти сти ке у Ср би ји, ком па ра тив ног про у ча ва ња 
ју жно сло вен ских књи жев но сти и упо ред ног чи та ња ка нон ских пи са ца, на шли и 
па не ли по све ће ни ди ги тал ној ху ма ни сти ци, тран сме ди јал но сти и раз ли чи тим 
кон тра ка нон ским при сту пи ма књи жев но сти. У том сми слу су па ра диг ма тич ни 
пр ви па не ли ко ја су усле ди ли по сле пле нар ног пре да ва ња, Co me Un to The se Yel low 
Sands: Sha ke spe a re’s Ot her He a ding, на ко јем је Ри чард Вил сон из нео јед но иза зов но 
чи та ње Шек спи ро ве Бу ре. Ови па не ли су би ли по све ће ни исто ри ји ком па ра ти сти-
ке у Ср би ји, ком па ра тив ном про у ча ва њу срп ске књи жев но сти, пој му ком па ра тив-
не и њој бли ске, оп ште и свет ске књи жев но сти, као и њи хо вом да на шњем ста ту су. 
Из ла га ња уче сни ка су се, с јед не стра не, ти ца ла оних те о ре ти ча ра и исто ри ча ра 
ко ји су има ли во де ћу уло гу у за сни ва њу ове ди сци пли не у оном об ли ку у ко јем се 
она да нас про у ча ва на Ка те дри за оп шту књи жев ност: Бог да на По по ви ћа, о ко јем је 
го во рио Ле он Ко јен, и Во ји сла ва Ђу ри ћа, о чи јем је схва та њу оп ште књи жев но сти 
го во рио Јо ван По пов. Дру гим ре чи ма, на јед ној стра ни су се на шли по че ци ди сци-
пли не и ње на исто ри ја – та ко је Јо ван Де лић го во рио о Иви Тар та љи као исто ри ча ру 
про у ча ва ња оп ште књи жев но сти – а, на дру гој, њен да на шњи из глед – Фран ко 
Мо ре ти, Па скал Ка за но ва, Деј вид Да мрош и Еми ли Ап тер не ки су од те о ре ти ча ра 
о чи јем је ви ђе њу ком па ра тив не и свет ске књи жев но сти би ло ре чи у из ла га њи ма 
Ели за бе те Ше ле ве, Вла ди сла ве Риб ни кар и Сте ва на Бра ди ћа. Ти ме се по ре ђе ње 
из ме ђу два са свим раз ли чи та при сту па про у ча ва њу књи жев но сти на не ки на чин 
са мо на мет ну ло. Раз ли ка из ме ђу „ред –по –ред“ ана ли зе Бог да на По по ви ћа, ње го вог 
па жљи вог чи та ња књи жев них тек сто ва, и Мо ре ти је вог „чи та ња на да љи ну“, из-
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ме ђу По по ви ће вог, па у из ве сној ме ри и Ђу ри ће вог, на сто ја ња да се про у ча ва ње 
књи жев но сти осло бо ди те сне ве зе са иде о ло ги јом, и ак ти ви зма Еми ли Ап тер или 
Га ја три Ча кра вор ти Спи вак, раз ли ка је из ме ђу два пот пу но су прот ста вље на по-
гле да на свет. 

Глав ни ути сак ко ји је су о ча ва ње ових при сту па иза зва ло је сте да је реч о по зи-
ци ја ма ко је се ви ше не мо гу, ка ко се то ра ни је чи ни ло, из ми ри ти у окви ру јед ног, ја сно 
кон ци пи ра ног сту ди ја књи жев но сти, ма ка ко ши ро ко и ли бе рал но он био за ми шљен. 
Пи та ње ви ше ни је, као што је до пре не ку де це ни ју би ло, ка ко у ка нон увр сти ти ма-
ње или ви ше не пра вед но ис кљу че не пи сце или тзв. ма ле књи жев но сти, шта је ка нон 
и да ли нам је та ко не што уоп ште по треб но; пи та ње је шта то уоп ште ра ди мо ка да 
чи та мо књи жев ност. Кон цеп ци је по пут „чи та ња на да љи ну“ или упо зна ва ња дру гих 
књи жев но сти ис кљу чи во кроз пре во де ко ји ће нас, пре ма ре чи ма Деј ви да Да мро ша, 
до ве сти до „ни јан си ра ног, ло ка ли зо ва ног ко смо по ли ти зма“1, по ред ап сурд ног при-
зву ка, мо гу има ти и са свим ствар не, не срећ не по сле ди це. (На не ке од тих по сле ди ца, 
на ро чи то ка да је реч о „ма лим књи жев но сти ма“, ука за ла је Вла ди сла ва Риб ни кар, 
го во ре ћи о Еми ли Ап тер и ње ном чи та њу ро ма на На Дри ни ћу при ја.2) 

Иа ко Деј вид Да мрош и Еми ли Ап тер за у зи ма ју су прот не по зи ци је ка да је реч 
о функ ци ји и вред но сти пре вод не књи жев но сти, не ма сум ње да је не дав но об но-
вље но ин те ре со ва ње за по јам свет ске књи жев но сти да ло и нов под сти цај про у ча-
ва њу пре во да. Па нел под на сло вом Из гу бље ни у пре во ду (Lost In Tran sla tion) био је 
по све ћен упра во овом фе но ме ну. Из ла га ња Ро бер та Хо де ла и Иве Гр гић Ма ро е вић 
ука за ла су на кон крет не и ме то до ло шке те шко ће са ко ји ма се су сре ће мо при про-
у ча ва њу пре во да, Ти ја на Тро пин их је ис пи та ла на при ме ру пре вод не књи жев но сти 
за де цу, а Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић на са свим осо бе ном пе снич ко –пре во ди лач ком 
екс пе ри мен ту Ла зе Ко сти ћа на пи са ном по во дом Шек спи ро ве три ста го ди шњи це. 

Не дав ни из ве шта ји Аме рич ког удру же ња за ком па ра тив ну књи жев ност (AC LA), 
по ред уте шних по ру ка о то ме да ће ова ди сци пли на са свим си гур но и убу ду ће 
би ти у кри зи, јер је кри за, у ства ри, њен mo dus ope ran di3, ис ти чу да се ком па ра ти-
сти ка и ње но са да шње ста ње нај бо ље мо гу пој ми ти кроз ме та фо ру аме бе. Као и 
аме ба, ком па ра тив на књи жев ност пре жи вља ва за хва љу ју ћи сво јој спо соб но сти да 
се хра ни аси ми ло ва њем дру гих је дин ки. Ти дру ги ор га ни зми укљу чу ју дру ге ме-
ди је (по пут фил ма и те ле ви зи је), ди сци пли не (по пут исто ри је умет но сти, фи ло зо-
фи је, есте ти ке и пра ва) и по ља ис тра жи ва ња (по пут те о ри је ро да, еко кри ти ке и, пре 
све га, сту ди ја кул ту ре). Ње на бу дућ ност је, пре ма то ме, не пред ви дљи ва; је ди но 
што је из ве сно је сте да ће се ком па ра тив на књи жев ност ме ња ти, од но сно са о бра-
жа ва ти сво јим нај бли жим су се ди ма (о да љим им пли ка ци ја ма тог са о бра жа ва ња 
ко је про ис ти чу из ме та фо ре аме бе, ау тор ка овог тек ста не рас пра вља).4 

Ако је су ди ти по аме рич ком из ве шта ју, пр ва сле де ћа „жр тва“ аме бо ид не ком-
па ра ти сти ке, је су ди ги тал не тех но ло ги је.5 Ова на да мно гих оде ље ња за про у ча-

1 Da vid Da mrosch. What Is World Li te ra tu re? Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2003, 22. 
2 Emily Ap ter. Bal kan Ba bel: Tran sla tion Zo nes, Mi li tary Zo nes. The Tran sla tion Zo ne: 

A New Com pa ra ti ve Li te ra tu re. Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2011, 129–139. 
3 Haun Sa ussy. Com pa ra ti ve Li te ra tu re: The Next Ten Years, AC LA: Sta te of the Di sci pli ne 

Re port 2014/5. http://sta te oft he di sci pli ne.ac la.or g/en try/com pa ra ti ve-li te ra tu re-next-ten-years. 
4 Gail Fin nely. The Re ign of the Amo e ba: Furt her Tho ughts abo ut the Fu tu re of Com pa-

ra ti ve Li te ra tu re, AC LA: Sta te of the Di sci pli ne Re port 2014/5 . http://sta te oft he di sci pli ne.ac la.
or g/en try/re ign-amo e ba-furt her-tho ughts-abo ut-fu tu re-com pa ra ti ve-li te ra tu re. 

5 Ви ди Den nis Te nen. Di gi tal Dis pla ce ment. AC LA: Sta te of the Di sci pli ne Re port 2014/5. 
http://sta te oft he di sci pli ne.ac la.or g/en try/di gi tal-dis pla ce ment. 
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ва ње ком па ра тив не књи жев но сти, по чев ши од Уни вер зи те та Ко лум би ја у Њу јор ку 
до Ка ли фор ниј ског Уни вер зи те та у Лос Ан ђе ле су (UC LA), би ла је пред ста вље на 
и на бе о град ском ску пу. У окви ру па не ла Но ви пу те ви и не ис тра же не обла сти: 
ди ги тал на ху ма ни сти ка, уче сто ва ли су Би ља на Дој чи но вић са из ла га њем о про-
јек ту Књи жен ство, Ан Бир гит Ро нинг, ко ја је пред ста ви ла свој про је кат по све ћен 
жан ру жен ских ро бин зо на да, а ис тра жи вач ки тим Са ше Ру да на и Јев ге ни је Кел берт 
сво је ди ги тал не алат ке за про у ча ва ње књи жев них тек сто ва. Ко ри сност ди ги тал не 
ху ма ни сти ке као по моћ не ди сци пли не, срод не, на при мер, би бли о гра фи ји, не сум-
њи ва је, и она ће има ти све ве ћу уло гу у об ра ди ру ко пи са, ства ра њу ба за по да та ка 
и олак ша ва њу при сту па тим по да ци ма, као и ши ре њу на овај на чин до би је них 
на уч них ре зул та та. О из ве сним на го ве шта ји ма ње них ве ћих ам би ци ја, усме ре них 
ка ту ма че њу књи жев них тек сто ва, још је пре ра но го во ри ти. 

Шта се, де си ло, мо жда ће се не ко пи та ти, са пред ме том ком па ра тив не књи-
жев но сти у нај ра спро стра ње ни јем и нај тра ди ци о нал ни јем сми слу те ре чи, са упо-
ред ним чи та њем два ју или ви ше пи са ца? Мно ги па не ли су се ба ви ли по ре ђе њи ма 
и ди ја ло зи ма: ан ти ке са са вре ме ним до бом (две ду ге се си је по све ће не ан тич кој 
књи жев но сти во ди ла је Је ле на Пи ли по вић), Ру си је са За па дом (у окви ру па не ла на 
ко јем су го во ри ли Иван Је са у лов, Све тла на Мар тја но ва, Ала Ше шке на и Та ња По-
по вић), кла сикā са кла си ци ма. Има из ве сне сим бо ли ке у то ме што је кон фе рен ци ја 
по че ла по зи вом Ри чар да Вил со на на ин тер тек сту ал но дру же ње, ко је је, из ме ђу оста-
лог, укљу чи ва ло Шек спи ра, Де ри ду, Ва ле ри ја и Вер ги ли ја, а за вр ши ла се се си јом 
чи ја је те ма би ла ди ја лог, а на слов алу зи ја на Бо дле ров со нет (Ка нон ски пи сци у 
ди ја ло гу: Co r re spon dan ces). На ње му су мла ди ком па ра ти сти Сне жа на Ка ли нић, 
На ђа Ђу рић и Не ма ња Ми тро вић, ту ма че ћи Бе ке та, Ки ша, Мар га рет Ју р се нар, 
Мо ри са Блан шоа и Мар га рет Ди рас, го во ри ли о оним мно гим, ви дљи вим и не дви-
дљи вим ве за ма ко је се от кри ва ју са мо оку на вик ну том да чи та из бли за. 

Др Ду ња С. Ду ша нић
Фи ло ло шки фа кул тет

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
du nja.du sa nic @fil.bg .ac .rs 
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МИ ЛАН РА ДУ ЛО ВИЋ (1948–2017)

Ми лан Ра ду ло вић је ро ђен 13. ав гу ста 1948. го ди не у Ма лом По љу код Хан 
Пи је ска. Пре ми нуо је у Бе о гра ду, 29. ок то бра 2017. го ди не. 

Ди пло ми рао је на гру пи за исто ри ју ју го сло вен ских књи жев но сти и срп ски 
је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву 1972. го ди не. Ма ги стар ску те зу Схва
та ње фор ме у срп ској књи жев ној кри ти ци од Не ди ћа до Ви на ве ра од бра нио је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1977. го ди не. На истом фа кул-
те ту 1998. го ди не од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју Умет нич ка фор ма и исто
риј ски кон текст ро ма на До бри це Ћо си ћа, Од 1973. до 1977. го ди не уса вр ша вао се 
уз рад у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност као ис тра жи вач-при прав ник. Две 
го ди не је про вео у Ки је ву (од 1979. до 1981) као лек тор-пре да вач на Др жав ном 
уни вер зи те ту „Та рас Шев чен ко“. Од 1982. до 2015. го ди не био је стал но за по слен 
у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност. Од лу ком Све тог ар хи је реј ског си но да 
Срп ске пра во слав не цр кве по ста вљен је за ван ред ног про фе со ра у Ду хов ној ака-
де ми ји Све тог Ва си ли ја Остро шког у Фо чи, а за ре дов ног про фе со ра Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Ис точ ном Са ра је ву иза бран је 2009. го ди не. 

Ми лан Ра ду ло вић је од 2001. до 2004. го ди не био по сла ник у На род ној скуп-
шти ни Ср би је, док је ду жност Ми ни стра ве ра у Вла ди Ср би је оба вљао од 2004. до 
2007. го ди не. Од 2008. до 2010. го ди не ру ко во дио је про јек том Са вре ме не књи жев
не те о ри је и њи хо ва при ме на у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност, а од 2011. 
до 2015. го ди не про јек том Кул ту ро ло шке књи жев не те о ри је и срп ска књи жев на 
кри ти ка. Био је члан Од бо ра за про у ча ва ње књи жев но сти СА НУ и Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је.

То ком ви ше од че ти ри де це ни је де ло ва ња у срп ској на у ци о књи жев но сти 
Ми лан Ра ду ло вић је оства рио из ван ред не ре зул та те у обла сти те о ри је и исто ри је 
књи жев но сти, ме та кри ти ке и сту ди ја кул ту ре. Об ја вио је два де сет и јед ну књи гу 
у ко је спа да ју мо но гра фи је, сту ди је, рас пра ве и есе ји, пре ко сто ти ну и пе де сет 
чла на ка у књи жев ној и на уч ној пе ри о ди ци, као и на уч ним збор ни ци ма и уче ство-
вао је на ви ше де се ти на на уч них ску по ва. Уре дио је че ти ри те мат ско-про блем ска 
збор ни ка ра до ва Исто ри ја и те о ри ја срп ске књи жев не кри ти ке (2009), Срп ска 
књи жев на кри ти ка дру ге по ло ви не 20. ве ка – ти по ло шка про у ча ва ња (2013), Срп
ска књи жев на кри ти ка и кул тур на по ли ти ка у дру гој по ло ви ни 20. ве ка (2013) и 
Срп ски кул тур ни обра зац у све тлу срп ске књи жев не кри ти ке (2015). Као уред ник 
пот пи сао је 15 књи га би бли о те ке На у ка о књи жев но сти – књи жев не те о ри је и 
књи жев на кри ти ка. Био је и уред ник ро ма на Ко ре ни (1997), Бај ка (2000), Де о бе 
(2000), Вре ме смр ти (2001), као и са бра них и иза бра них де ла До бри це Ћо си ћа.

За на уч ни до при нос у књи жев но сти на гра ђен је на гра дом „Иси до ра Се ку лић“ 
1996. го ди не. Срп ска пра во слав на цр ква од ли ко ва ла га је 5. ок то бра 2006. го ди не 
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Ор де ном Све тог Са ве пр вог сте пе на. У Гра ма ти се на во ди: „На пред лог Ње го ве 
све то сти па три јар ха срп ског Па вла, Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не 
цр кве до де лио је Ми ла ну Ра ду ло ви ћу ви со ко од ли ко ва ње Срп ске пра во слав не цр кве, 
Ор ден све тог Са ве пр вог сте пе на за де лат ну љу бав пре ма Све тој мај ци цр кви и 
ис трај но све до че ње Хри ста вас кр слог.“

Ми ла на Ра ду ло ви ћа кра си ле су мно ге људ ске вр ли не, због че га је за вре дио 
искре но по што ва ње ме ђу при ја те љи ма, по зна ни ци ма и ко ле га ма. Био је чо век бла ге 
на ра ви и ве дре при ро де, ду хо вит, ви со ко мо ра лан и ср да чан. Умео је да са слу ша, да 
бла го и на пра ви на чин по са ве ту је и по мог не. Кра си ла га је му дрост, ис трај ност и 
тр пе љи вост. Као ис тра жи вач, ко ле га и ру ко во ди лац, био је пред у зи мљив, лу ци дан, 
ра дан, а скро ман. Мно ги ма је био и остао ти хи ау то ри тет, узор и узда ни ца због 
ен ци кло пе дич ног ду ха, по ли хи стор ског за ма ха, ин те лек ту ал ног др жа ња, раз ви-
је не со ци јал не и емо ци о нал не ин те ли ген ци је и, на да све, етич ког кре ди би ли те та. 
Мла ђим са рад ни ци ма је не се бич но а не на ме тљи во пре но сио сво је ис ку ство и огром-
но зна ње. Ла ко је про на ла зио ре ше ња за раз ли чи те те ку ће про бле ме. Увек је био 
во љан да сво јим са рад ни ци ма пру жи под стрек, да их „осо ко ли“, ка ко би он умео да 
ка же, ка да би кло ну ли ду хом или се на шли пред ка квом пре пре ком. Прем да се са 
појединимa ра зи ла зио у ми шље њи ма и по гле ди ма на срп ско дру штво и кул ту ру, 
увек је био рад да са слу ша, ува жи и при хва ти ту ђе ста но ви ште, чак и да по зо ве на 
са рад њу. Био је хри шћа нин у пу ном сми слу те ре чи, ста ме ни ин ди ви ду а лац, за о кру-
же на лич ност ко ја је сва ког чо ве ка по сма тра ла као је дин стве ног и не по но вљи вог, 
а мно ге из свог окру же ња љу ба вљу пре о бра жа ва ла у бли жње. Ра ду ло ви ће ва са бор-
ност, раз у ме ва ње и рад на енер ги ја пре но си ли су се, ка ко на са рад ни ке у Ин сти ту ту 
за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду и Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у 
Фо чи, та ко и на мно ге чла но ве ака дем ске и књи жев не за јед ни це. При па дао је оним 
кул тур ним пре га о ци ма ко ји су до бро бит срп ске књи жев но сти и кул ту ре прет по-
ста вља ли лич ним ин те ре си ма и ус пе си ма.

Ми лан Ра ду ло вић је био ау тен тич на ства ра лач ка лич ност, ра до зна ли ин те-
лек ту ал ни дух и књи жев ник ис тан ча ног књи жев ног сен зи би ли те та. Био је по све-
ћен из у ча ва њу исто ри је срп ске књи жев но сти и кул ту ре, али и књи жев но те о риј ским 
про ми шља њи ма. Реч је о „ин те лек ту ал цу и на уч ни ку ви ше стра не ком пе тен ци је 
– фи ло зоф ско-те о ло шке, кул ту ро ло шке, фи ло ло шко-лин гви стич ке, есте тич ке, 
књи жев но те о риј ске и књи жев но и сто риј ске“, ка ко је с пра вом јед ном на гла сио Слав-
ко Гор дић. Ра ду ло вић се у прет ход не че ти ри де це ни је ис та као као је дан од нај у-
пу ће ни јих по зна ва ла ца срп ске на уч не књи жев не ми сли, ње них раз вој них то ко ва 
и об ли ка. 

Оту да је, чи ни се, по жељ но раз дво ји ти лич ност Ми ла на Ра ду ло ви ћа као исто-
ри ча ра књи жев но сти од Ми ла на Ра ду ло ви ћа књи жев ног те о ре ти ча ра, и, исто вре-
ме но, обе во ка ци је по сма тра ти као ком пле мен тар не у по ку ша ју са гле да ва ња ње-
го вог плод ног на уч ног ра да. Ње го ва књи жев но кри тич ка ак тив ност би ла је у слу жби 
исто ри је књи жев но сти, књи жев но и сто ри о граф ских иде ја, хро ни ке кул ту ре и, по-
себ но, књи жев не кри ти ке. Ра ду ло ви ће ва је дин стве на и по мно го че му апарт на 
књи жев но и сто ри о соф ска и књи жев но-те о ло шка ми сао вр тло жи се око пој мо ва 
књи жев на и кул тур на иде о ло ги ја, исто риј ска свест, по ет ска (умет нич ка) ду хов
ност, пер со на ли стич ка књи жев на кри ти ка и срп ски кул тур ни обра зац. У на дах-
ну тим и ин струк тив ним ме та кри тич ким оп сер ва ци ја ма фор му ли сао је и ис та као 
по јам књи жев не иде о ло ги је, оде ли те од дру штве не иде о ло ги је, као есте тич ном 
на чи ну осе ћа ња жи во та, на дах ну том љу ба вљу пре ма све ту и чо ве ко вој при ро ди, 
и етич ки усме ре ном да ту људ ску при ро ду про све тли и уз диг не. Књи жев ност је 
по сма трао као жив ор га ни зам ко ји се ме ња кроз вре ме, али ко ји има сво је ду хов но-
и сто риј ске кон стан те: умет ник је, из над све га, ho mo re li gi o sus, ве ра је об ли ко твор на 
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сна га кул ту ре, ре ли ги ја је уса ђе на у осно ву свих исто риј ских ци ви ли за ци ја, док 
су исто риј ска кре та ња чо ве чан ства део Бож јег пла на.

У до ме ну те о ри је књи жев но сти оста ће за пам ћен као ори ги нал ни књи жев ни 
ми сли лац, фи ло соф и те о лог књи жев но сти, пи о нир у про у ча ва њу естет ске и ре-
ли гиј ске ду хов но сти мо дер не и са вре ме не срп ске књи жев но сти, ис тра жи вач ко ји 
је те о ло шко про у ча ва ње књи жев но сти ак ту а ли зо вао и хра бро ис та као као је дан 
од пре о вла ђу ју ћих и пло до твор них то ко ва са вре ме не књи жев не ми сли. За Ра ду-
ло ви ћа је умет ност, под јед на ко као и ре ли ги ја, „спе ци фич на фор ма ду хов не аске-
зе и по се бан на пор бо го спо зна ња.“ Тај увид је у ње го вом кри тич ком де лу до био 
оп се жну те о риј ску екс пли ка ци ју, а па ра лел но са њом и при ме ну, чи ји су ин тер-
пре та тив ни и хер ме не у тич ки до ме ти нео спор ни. У сво јим ра до ви ма и мо но гра фи-
ја ма Књи жев ност и те о ло ги ја – При лог за сни ва њу те о ло шке књи жев не те о ри је 
(2008), Кул тур на иде о ло ги ја Иси до ре Се ку лић (2011) и Са мо свест фор ме – На црт 
за те о ри ју пер со на ли стич ке књи жев не кри ти ке (2012), ко је ће 2013. го ди не об је ди-
ни ти у мо но гра фи ји Умет ност и ве ра – Књи жев нобо го слов ске сту ди је, из гра дио 
је зна чај ну те о риј ско-ме то до ло шку плат фор му за раз у ме ва ње и ана ли зу исто риј-
ских и ак ту ал них књи жев но-умет нич ких по ја ва, при ро де и прин ци па умет нич ког 
ства ра ла штва, до ка зав ши њен ин тер ди сци пли нар ни по тен ци јал. 

Од са мог по чет ка Ра ду ло ви ће вог књи жев ног ра да на ла зи се кри тич ки су срет 
са књи жев ним де лом, епо хал ни ди ја лог Фор ме и Ег зи стен ци је, из ко јег се ра ђа књи-
жев на, од но сно кри тич ка са мо свест. Са гла сно хи по те зи о књи жев ној иде о ло ги ји 
кри ти ча ра, Ми лан Ра ду ло вић је афир ми сао пер со на ли стич ко ста но ви ште у књи жев-
ној кри ти ци, ко је, у до слу ху са те о ло шким по гле дом на ства ра ла штво, пре и на чу-
је кри тич ку кон цеп ци ју Љу бо ми ра Не ди ћа о кон цен три са но сти на ства ра лач ку 
ин ди ви ду ал ност у књи жев ном тек сту у про ни ца ње ау тен тич не умет нич ке ду хов-
но сти обе ло да ње не у кон крет ној естет ској Фор ми. Ра ду ло ви ће ва кри тич ка ег зи-
стен ци ја у по тра зи за пер со на ли зо ва ном умет нич ком ду хов но шћу сто ји на спрам 
хлад не објек тив но сти има нент ног при сту па, с јед не стра не, од но сно им пре си о ни-
стич ки рас ка ла шне су бјек тив но сти и про из вољ но сти, са дру ге. Ме та кри тич ки 
кон цепт „бе стра сне чул но сти“ умно го ме ду гу је не го ва ној ду хов но-есте тич кој 
ин ту и ци ји са мог ау то ра и не опи ре се узу си ма ра ци о на ли за ци је, већ у њој про на-
ла зи аде кват ни из ра жај ни кре ди би ли тет за ис по ља ва ње усме ре ног су бјек тив ног 
до жи вља ја књи жев но у мет нич ког де ла. Спе ци фич на из ра жај ност и скло ност есе-
ји за ци ји при пад ни ка пер со на ли стич ке кри ти ке, па и са мог Ми ла на Ра ду ло ви ћа, 
као ње ног про нон си ра ног пред став ни ка, осло бо ђе на је бре ме на на уч ног дис кур са 
и на ги ње ка умет но сти ре чи. У то ме ле жи је дан од раз ло га што је Ми лан Ра ду ло вић 
про у ча ва ње књи жев но сти сма трао са став ним де лом књи жев но сти. Он је, упра во 
сход но ме та кри тич кој хи по те зи о књи жев ној иде о ло ги ји и умет нич кој ду хов но сти, 
ис по ља вао здра ву сум њу у објек тив ност, епи сте мо ло шку и ем пи риј ску уте мељ ност, 
као и у пој мов ну и тер ми но ло шку пре ци зност на у ке о књи жев но сти. Исто вре ме но, 
он је и мно го број ним сво јим ра до ви ма све до чио о то ме да књи жев но кри тич ки есеј 
због сло бод не асо ци ја тив но сти, на ра тив но сти, ди гре сив но сти и стил ско-је зич ких 
ка рак те ри сти ка при па да до ме ну књи жев не умет но сти. 

У ма ги страл ном то ку свог опу са Ми лан Ра ду ло вић је био за о ку пљен књи-
жев но и сто риј ским и ме та кри тич ким пи та њи ма. Раз ма трао их је у не ко ли ким мо-
но гра фи ја ма: Исто риј ска свест и естет ске уто пи је (1985), Об но ва тра ди ци је: 
Кри тич ки есе ји о са вре ме ним пи сци ма 2 (1994), Ви до ви срп ске књи жев не кри ти ке 
– О при ро ди и сми слу књи жев но сти (1978; 2008), Кри тич ка свест у срп ској књи
жев но сти (1984) и Ви до ви срп ске књи жев не кри ти ке 2 – Књи жев на ми сао дру ге 
по ло ви не 20. ве ка (2016). Пре да ним раз гра ни ча ва њем књи жев не, кул тур не и по ли-
тич ке иде о ло ги је у од но су на дух мо дер не епо хе и у од ре ђе ном ци ви ли за циј ском 
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хо ри зон ту, по све тио се у сту ди ја ма и рас п ра вама, об је ди ње ним и пре вас ход но об ја-
вље ним у на уч ним мо но гра фи ја ма Мо дер ни тет и тра ди ци ја – (По)ети ка срп ског 
ро ма на дру ге по ло ви не 20. ве ка (2002), Рас кр шћа срп ског мо дер ни зма – Иде о ло шки 
и кул тур ни кон текст срп ске књи жев но сти 20. ве ка (2007) и Вре ме и ду ша – По
е ти ка и ети ка срп ске про зе дру ге по ло ви не 20. ве ка (2017). У тим сту ди ја ма и рас-
пра ва ма ис пи ти вао је исто риј ске, кул тур не и књи жев не про це се у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка; ис хо де књи жев не све сти у срп ској исто ри ји и исто риј ске (са мо)све сти у 
срп ској мо дер ној и пост мо дер ној књи жев но сти; ви до ве тра ди циј ске ду хов но сти у 
срп ској мо дер ној про зи и по е тич ке осо бе но сти срп ског ро ма на у на зна че ном исто-
риј ском оп се гу.

Као књи жев ни исто ри чар, све вре ме је на сто јао да књи жев не об ли ке и иде је 
са гле да у ди ја хро ној рав ни. Пра тио је и бе ле жио њи хо во на ста ја ње, раз вој и сме њи-
ва ње, при ла жу ћи ја сну кул тур но и сто ри о соф ску иде ју да је та ди на ми ка усло вље на 
про ме на ма ци ви ли за циј ске па ра диг ме и не у мит ним дру штве но и сто риј ским пре-
о бра жа ји ма, од но сно обр ти ма уну тар срп ске за јед ни це. Исто ри о соф ска ју на ки ња 
ње го вог хер ме не у тич ког про до ра у кул ту ру је сте тај на исто риј ског ко ја, не пре ста-
но уро ње на у исто ри ју срп ског на ро да и ме ха ни зме исто риј ског са мо про ми шља ња, 
из не дра ва од го вор на пи та ње ко је срп ски на род и обез бе ђу је раз ло ге за ње го ву 
ак ту а ли за ци ју да нас. Из о штре ним по гле дом, осло бо ђе ним по сти сто риј ских и по-
сти де о ло шких пред ра су да, успе вао је да пре по зна апо ка лип тич не мо мен те срп ске 
ду хов не исто ри је. Са тим са зна њем из ла зио је на чи сти ну књи жев но и сто ри о граф-
ске на у ке, да би је пре ва зи шао вра ћа њем на ср жна ме ста исто риј ског жи во та ра ди 
по нов ног от кри ва ња из во ри шта епо хал них кри за и дру штве них обр та. Тим про-
на ла ском или под се ћа њем он је се бе оспо со био да на слу ти ми сте ри ју исто риј ске 
ег зи стен ци је срп ског на ро да, што је чи ни ци ви ли за циј ски са мер љи вом и кул тур но 
ау тен тич ном. Ње гов да ле ко се жни на уч ни са мо пре гор но сио је не у пит ни по тен-
ци јал да пре и спи та сва ку на до ла зе ћу кри тич ку и исто ри о соф ску иде ју у си сте му 
срп ске књи жев не исто ри о гра фи је.

Има нент но вла сти тој кул тур ној иде о ло ги ји, Ра ду ло вић је ду хов не, есте тич ке 
и по е тич ке до ми нан те сва ке исто риј ске епо хе, од сред ње ве ков ног раз до бља до 
мо дер них вре ме на, са гле да вао и ту ма чио у ши рој ду хов но и сто риј ској рав ни, опи-
су ју ћи њи хо ву ме ђу у сло вље ност и од ме ра ва ју ћи сте пен њи хо вог ути ца ја на це ло-
куп но би ће срп ске књи жев но сти. По то ме су ње го ви ра до ви из обла сти исто ри је 
књи жев но сти и те о ри је књи жев не исто ри о гра фи је би ли пре вас ход но де скрип тив-
ног, а ма ње нор ма тив ног ка рак те ра. У књи жев но и сто ри о соф ским син те за ма, за сно-
ва ним на те мељ ном про у ча ва њу ста ре и но ве књи жев но сти, Ми лан Ра ду ло вић је на-
сто јао да ис пра ви по гре шку или пре вид кри ти ча ра и исто ри ча ра с по чет ка XX ве ка 
о дис кон ти ну и те ту срп ске књи жев но сти. Је дан од ва жних ар гу ме на та тог на по ра 
сва ка ко пред ста вља са о бра же ност па три јар хал ног, цр кве ног и гра ђан ског кул тур ног 
мо де ла и ње го ва усме ре ност на жи вот ну ствар ност и дру штве не при ли ке. Оба зри во 
је при сту пао вред но ва њу по е тич ких ори јен та ци ја, стил ских пра ва ца или пе ри о да, 
сма тра ју ћи то ну жно шћу раз бо ри тог и по у зда ног по гле да на то ко ве јед не књи жев-
но сти. Тај ак си о ло шки при ступ је по себ но ин ди ка ти ван у ње го вом тре зве ном од-
ми ца њу од не кри тич ког, чак не при ме ре ног уз ди за ња мо дер ни зма или пост мо дер-
ни зма као до сег ну тог вр хун ца умет нич ког ства ра ла штва, нај ви ше (пост)исто риј ске 
тач ке са ко је је нео п ход но ре ва ло ри зо ва ти све ко ли ку исто ри ју књи жев но сти и 
умет но сти. За хва љу ју ћи тој есте тич кој дис тан ци, за сно ва ној на ба лан си ра ном 
од но су из ме ђу исто ри зма и исто рич но сти, Ми лан Ра ду ло вић је успе вао да ја сно 
са гле да зна че ње и зна чај дис пер зив них пој мо ва мо дер ни зма и мо дер ни те та, пре у зме 
нео п ход ну се лек ци ју књи жев но у мет нич ких оства ре ња и пре вред но ва ње њи хо вих 
естет ских до ме та. Са све шћу о уну тра шњој ду хов но-есте тич кој ам би ва лен ци ји 
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умет нич ких стре мље ња, сти ло ва и фор ми мо дер ни те та, са чи нио је уне ко ли ко ан-
ти но мич ну фор му ла ци ју на сло ва мо но гра фи је Кла си ци срп ског мо дер ни зма (1995), 
и, има нент но са мој исто ри о со фи ји књи жев но сти, уста но вио прин ци пе за де фи ни-
са ње по зи ци је кла си ка упра во у епо хи ко ја тај вид књи жев но и сто риј ског од ре ђе ња 
ни по да шта ва. По глед на срп ску књи жев ност у ње ној исто риј ској це ло куп но сти 
из не дрио је и ње гов ак си о ло шки кри те ри јум за оце њи ва ње естет ских по ја ва. Елио-
тов ски на стро јен пре ма вред но ва њу но вог умет нич ког об ли ка тек у од но су на 
тра ди ци ју и књи жев ну про шлост, што сва ки на сту па ју ћи ства ра лач ки из да нак 
уво ди у хо ри зонт ба шти не и чи ни га ње ним нео ту ђи вим чи ни о цем, Ра ду ло вић је 
спрем но упо шља вао пој мо ве кла си ке и кла си ка за озна ча ва ње по ја ва ко је ула зе у 
кул тур но и књи жев но пам ће ње на ро да и ти ме пре ра ста ју у жи ву умет нич ку тра-
ди ци ју. Сма трао је да је „кла си ка ре зул тат при вид но спон та не кул тур не син те зе, 
оне син те зе што се ра ђа као при род на ор ган ско-ду хов на хар мо ни ја из ме ђу свих 
бит них са зна ња от кри ве них у ра ни јем раз во ју и има нент них по тен ци јал них мо-
гућ но сти са др жа них у не кој ду хов ној ди сци пли ни. У је згру те син те зе и хар мо ни-
је на ла зи се ства ра о чев ин ди ви ду а лан дар и ње го ва из вор на пер со нал на ду хов ност, 
као не за о би ла зан, пре су дан чи ни лац у на стан ку и по сто ја њу те ви ше кул тур не 
син те зе и ду хов не хар мо ни је“. След стве но то ме је, као књи жев ни кри ти чар, на сто-
јао да од ре ди и ак ту а ли зу је кла си ке ста ре и но ве срп ске књи жев но сти, упра во 
не скри ве но за ин те ре со ван за пи та ње устро ја ва ња ка но на срп ске књи жев но сти. 

Ипак, Ми лан Ра ду ло вић је у ту ма че њи ма оства ре ња мо дер не књи жев но сти 
био бла го на клон пре ма ства ра о ци ма упра во за то што је при ме њи вао основ но на-
че ло пер со на ли стич ке кри ти ке – хер ме не у тич ки на пор уо се ћа ва ња у уну тра шњу 
ду хов ну ствар ност од ре ђе ног де ла и ње го вог ау то ра, као и спо соб ност ду бљег 
раз у ме ва ња кон крет не, ау тор ске умет нич ке ду хов но сти. А умет нич ка ду хов ност 
је, пре ма ње го вом ори ги нал ном уви ду, би ла на ро чи ти тип ре ли гиј ске ду хов но сти, 
„ду хов ност има нент на умет нич кој кон тем пла ци ји“, ар ти ку ли са на апарт ним, у 
до ме ну од ре ђе ног пе ри о да или епо хе, пре о вла ђу ју ћим по е тич ким сред стви ма. 

Као ту мач књи жев но и сто риј ских иде ја, био је ми шље ња да књи жев ност, а са 
њом и књи жев на кри ти ка, тре ба да бу ду им пли цит на ду хов на опо зи ци ја сва ком 
по сто је ћем дру штве ном по рет ку. Те ду хов но и сто риј ске фор ме тре ба да ге не ри шу 
сна жну и да ле ко се жну естет ску суб вер зи ју упра во за хва љу ју ћи уну тра шњем разу-
ме ва њу иде о ло шких стре мље ња вре ме на у ко јем на ста ју. На гла ша вао је да кри ти-
ка тре ба да бу де има нент на ду ху на ци о нал не исто ри је, кул ту ре и књи жев но сти, а 
не „из раз ап стракт не и са мо свр хо ви те уче но сти“. Од луч но, али де цент но, ин си-
сти рао је на раз ви ја њу књи жев но и сто риј ске све сти са вре ме них ис тра жи ва ча ра ди 
што од го вор ни јег из бо ра и си сте ма ти за ци је књи жев ног и кри тич ког на сле ђа. 

Као исто ри чар књи жев не кри ти ке, све стан сме не по е тич ких па ра диг ми, Ра-
ду ло вић је у мно гим сво јим ме та кри тич ким ра до ви ма, ду жну па жњу по све тио 
раз у ђе ним аспек ти ма пе ри о ди за ци је и ти по ло ги за ци је срп ске књи жев не кри ти ке 
у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Из не се ни пред ло зи, ар гу мен то ва ни сход но кри те ри-
ју ми ма пре ма ко ји ма је са ста вље на ка пи тал на еди ци ја Срп ске књи жев не кри ти ке 
у 25 то мо ва у из да њу Ин сти ту та за књи жев ност и умет но сти и Ма ти це срп ске, у 
чи јем при ре ђи ва њу је и сам уче ство вао, сва ка ко ће би ти од ви ше стру ке ко ри сти 
пред сто је ћим ис тра жи вач ким и ан то ло ги ча р ским по ду хва ти ма. Зна ча јан до при нос 
про у ча ва њу и по зна ва њу тог аспек та срп ске кул тур не про шло сти пру жио је при-
ре ђи ва њем две хре сто ма ти је Ме ђу рат ни кри ти ча ри (1983) и Кри тич ка ми сао фи
ло со фа и на уч ни ка (1995). На том по љу ис по љио је при ље жност у при ку пља њу и 
раш чи та ва њу књи жев но и сто ри о граф ских ма р ги на ли ја и од ва жни ре ви зи о ни стич-
ки на пор да књи жев но и сто риј ски фо кус усме ри ка скрај ну тим и за бо ра вље ним 
књи жев ним и кул тур ним де лат ни ци ма, ху ма ни сти ма, на уч ни ци ма и ре ли ги о зним 
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ми сли о ци ма. За хва љу ју ћи та квој од ва жно сти, тру ду, тер ми но мо ло шкој пре ци зно-
сти у раз лу че њу ти по ва кри ти ке и пе ри о ди за циј ских то ко ва, са вре ме на ака дем ска 
и књи жев на јав ност мо гла је да уви ди да су „хро ни ча ри кул ту ре“ (Јо ван Кр шић, 
Ми лош Сав ко вић, Ни ко ла Мир ко вић, Бо шко Но ва ко вић, Ве ли мир Жи во ји но вић, 
Бо жи дар Ко ва че вић, Бо ри во је Јев тић, Бра ни мир Ћо сић, Си ни ша Кор дић, Ми о драг 
М. Пе шић, Жи во јин Ми ли ће вић и Мар ко Мар ко вић), од но сно пред став ни ци тзв. 
кул ту ро ло шке кри ти ке (Јо ван Цви јић, Ти хо мир Ђо р ђе вић, Бо жи дар Кне же вић, 
Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ју стин По по вић, Ду шан Не дељ-
ко вић, Вла ди мир Ву јић и Ксе ни ја Ата на си је вић) не за о би ла зни за по зна ва ње и 
про у ча ва ње раз вој них то ко ва срп ске књи жев не ми сли. Без об зи ра на по те шко ће 
при ли ком об ја вљи ва ња са ку пље них и при ре ђе них тек сто ва за по след њи, два де сет 
пе ти том зна ме ни те еди ци је, Ра ду ло вић је овим по ду хва том, до след но вла сти тој 
књи жев ној иде о ло ги ји, на сто јао да ука же на по тре бу све о бу хват ног са гле да ва ња 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре. Исто вре ме но, он је та квим књи жев но и сто ри о граф-
ским за ла га њем, не са мо про ме нио на ше по и ма ње ме ђу рат не кул ту ре и књи жев не 
кри ти ке, већ ра све тлио не у пит не ве зе из ме ђу фи ло со фи је, ан тро по ло ги је, ге о гра-
фи је, ет ноп си хо ло ги је, те о ло ги је, ети ке, кул ту ро ло ги је и књи жев но сти, од но сно 
уз на чио он то ло шки и те ле о ло шки ну кле ус (на ци о нал не) кул ту ре као цен трал ни 
пред мет спо зна је ко ји из и ску је раз ли чи те на уч не обла сти, ти по ве кри ти ке и ме то-
до ло шке прав це. Ра ду ло ви ће ви књи жев но и сто ри о граф ски учин ци пред ста вља ју 
на го вор да се про у ча ва ње књи жев но сти при бли жи сту ди ја ма кул ту ре, што ће 
по ста ти тренд тек не ко ли ко го ди на ка сни је. 

Ви ше де це ниј ска ис тра жи ва ња на по љу кул тур не исто ри је, скло ност ка књи-
жев но и сто риј ским син те за ма и про на ла же њу те о риј ских плат фор ми за ту ма че ње 
кул тур них про це са и фе но ме на ис хо до ва ли су Ра ду ло ви ће ву по све ће ност про бле-
ми ма по сту ли ра ња и фор му ли са ња срп ског кул тур ног обра сца, ка ко у ди ја хро ниј ском 
пре ме шта њу ци ви ли за циј ских окви ра и сме њи ва њу пре о вла ђу ју ћих кул тур них мо-
де ла, та ко и у са вре ме ном ци ви ли за циј ском кон тек сту. Син те зу тог ис тра жи ва ња 
пред ста вља по зни ја мо но гра фи ја Срп ски кул тур ни обра зац и срп ска књи жев ност 
(2015). За хва љу ју ћи ин те лек ту ал ној све стра но сти и ис трај но сти Ра ду ло вић је био 
рет ко по зван да осми сли на ре че ни про блем, ак ту а ли зу је га и по ста ви га у сре ди ште 
ака дем ског за ни ма ња. Раз у мев ши при ро ду и уло гу књи жев не кри ти ке и исто ри је 
књи жев но сти, из ну тра је раз ма трао мо гућ ност њи хо вог уче ство ва ња у кон сти ту-
и са њу срп ског кул тур ног иден ти те та и ње го вог пре во ђе ња из те о риј ског у до мен 
ха би ту са. Књи жев ност и књи жев на кри ти ка, сма трао је, ни су са мо у слу жби кул-
тур не по ли ти ке, већ при по ма жу кон сти ту и са њу срп ског кул тур ног обра сца. Ре зул-
та ти ње го вог апарт ног хри сти ја ни зо ва ног по гле да на срп ску кул ту ру ви ше су не-
го ин струк тив ни за усле ђу ју ћа про ми шља ња. 

Ка ко би пре ци зни је про ни као у трај ни и је дин стве ни исто риј ски са др жај 
срп ског кул тур ног обра сца, ко ји је ес ха то ло шки де тер ми ни сан, опре зно је раз дво-
јио ње го во је згро од љу ске, ње гов има нент ни и спо ља шњи аспект, од но сно кул-
тур но-ре ли гиј ски и ци ви ли за циј ски до мен. Та ко је на гла сио да је је згро срп ског 
кул тур ног обра сца исто риј ски не про мен љи во и чи не га Све то са вље и Ко сов ски 
за вет, док ње гов спо ља шњи омо тач гра де број ни, сме њу ју ћи ва ри је те ти стра них 
кул тур них обра за ца, као и ал тер на тив ни кул тур ни мо де ли и то ко ви при сут ни на 
мар ги на ма вла да ју ћег кул тур ног обра сца. 

Ње го ва уре ђи вач ка по ли ти ка би ла је ин верз но са гла сна са ње го вом кул тур-
ном иде о ло ги јом, од но сно књи жев ном исто ри о со фи јом, и ода тле из ве де ном ви зи јом 
кул тур не по ли ти ке, пре ма ко јој се ди хо том не или су прот ста вље не ви зу ре срп ске 
књи жев но сти ме ђу соб но не ис кљу чу ју, већ на до пу њу ју. Упра во је у уре ђи ва њу три 
те мат ско-про блем ска збор ни ка ра до ва по све ће них срп ској књи жев ној кри ти ци у 
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дру гој по ло ви ни XX ве ка, ко ји су из ла зи ли од 2013. до 2015. го ди не, де ри ва ти ма 
ње го ве при ме ње не ме та кри тич ке и кул ту ро ло шке те о ри је, по ка зи вао за мно ге за-
чу ђу ју ћу па ра док сал ну до след ност. Јук ста по зи ци о ни ра њем дис пер зив них кри тич-
ких гла со ва, од но сно про ми шља ња исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке, Ра ду ло вић 
је, сход но вла сти тој де фи ни ци ји срп ског кул тур ног обра сца, во ђен уред нич ком 
иде јом во ди љом con tra di cio in adjec to, хо ти мич но уоб ли чио кон тра пункт раз ли чи тих 
ви до ва са вре ме не срп ске књи жев не ми сли. Та ко је пре о вла ђу ју ћу по сти де о ло шку 
ка ко фо ни ју у са вре ме ној ака дем ској ствар но сти, пој мов но не у тра ли зо ва ну као 
кри тич ки плу ра ли зам, пре и на чио у књи жев но и сто риј ску по ли фо ни ју, ко ја ће и 
са ма по ста ти пр во ра зред на књи жев но и сто ри о граф ска чи ње ни ца. Ти ме је по сти гао 
не пла ни ран кон сен зус о срп ској књи жев ној про шло сти, ка но ну, ти по ло ги за ци ји и 
пе ри о ди за ци ји срп ске књи жев но сти. Ње го ва уред нич ка де мо кра тич ност про ис ти че 
упра во из иде је о ду хов ним, ин те лек ту ла ним и кул тур ним ва ри је те ти ма и кон цеп-
ци ја ма ко ји сло бод но и рав но прав но ула зе у до мен срп ског кул тур ног кру га, су-
штин ски не ме ња ју ћи кул тур ну, као на ци о нал ну па ра диг му, пре по зна тљи ву у 
раз ли чи тим исто риј ским епо ха ма и пе ри о ди ма. 

Бу ду ћи кул тур ни и на уч ни рад ник раз ви је не ко ле ги јал но сти, ши ро ког ис-
тра жи вач ког ин те ре со ва ња и ра до зна лог ду ха ко ји ослу шку је ду хов не им пул се 
епо хе, Ми лан Ра ду ло вић је увек био рас по ло жен за раз ли чи те ви до ве про фе си о нал-
не са рад ње. Иа ко прин ци пи је лан и чврст у сво јим ста во ви ма, ау тор јед ног књи-
жев ног си сте ма и апо ло ге та ја сно по сту ли ра не кул тур не иде о ло ги је, ис по ља вао је 
во љу да са слу ша, ува жи и усво ји ми шље ња, иде је и кон цеп те ко ле га и са рад ни ка, 
па и оних ко ји су ста ја ли на дру га чи јим иде о ло шким по зи ци ја ма. До след на отво-
ре ност за при ма ње и ува жа ва ње дру га чи јих, че сто ње му су прот ста вље них ста но-
ви шта, ме то до ло шких на кло но сти и књи жев но и сто риј ских ви зу ра, спрем ност на 
раз го вор и до го вор, мо жда су нај е ви дент ни је у ње го вом ру ко во ђе њу про јек том за 
те о ри ју књи жев но сти и књи жев ну кри ти ку, ор га ни зо ва њу три би на, окру глих сто-
ло ва и ску по ва у Ин сти ту ту и, као што смо већ на по ме ну ли, у уре ђи вач ком ра ду. 
На за вид ном ни воу био је ње гов ен ту зи ја зам да раз у ме и ко ле ги јал но по др жи, па 
и под стак не ви ше па ра лел них и ме ђу соб но про тив ста вље них ви зи ја исто ри је срп-
ске књи жев но сти и кул ту ре, као и са вре ме них књи жев них стру ја ња. 

Ипак, Ра ду ло ви ће во оп се жно књи жев но кри тич ко де ло има ло по што ва о це у 
раз ли чи тим ге не ра ци ја ма на уч ни ка и ис тра жи ва ча, док је ње го ва ау тен тич на књи-
жев но-бо го слов ска ми сао, уте ме ље на на хри шћан ским по сту ла ти ма, про на шла пут 
до ср ца и ума не ко ли ци не мла ђих ис тра жи ва ча, жед них спо зна ња ва зда из ми чу ће 
исти не умет нич ког ства ра ла штва и исто риј ске ег зи стен ци је ис пу ње не сми слом.

Је дан од ин струк тив них пој мо ва ко ји је Ми лан Ра ду ло вић не го вао и о ко јем 
је то ком свог це ло куп ног рад ног ве ка све до чио би ла је кул тур но и сто риј ска са мо
свест – ду бин ско спо зна ње, при сва ја ње и ба шти ње ње вред но сти срп ске кул тур не 
про шло сти. Из ве сно је да ће сте пен до сег ну то сти те са мо све сти умно го ме од ре-
ђи ва ти на чин на шег оп хо ђе ња пре ма књи жев ном де лу ко је нам је у на сле ђе оста вио 
Ми лан Ра ду ло вић, од но сно по сту ла ти и прин ци пи сход но ко ји ма ус по ста вља мо 
јед ну ме то до ло ги ју се ћа ња као гест раз ви је не кул ту ре ду ха, а са мим тим на ста-
вља мо и уна пре ђу је мо ис тра жи ва ња ко је је Ра ду ло вић от по чео; сле ди мо и пре но-
си мо ње го ве пле ме ни те иде је; про ду бљу је мо ње го ву је дин стве ну књи жев ну ми сао 
и чу ва мо ње гов до бри дух ме ђу на ма.

Ја на М. Алек сић
 



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; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цитирањереференци интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (саМарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurpHy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Павић1972а: 

34), (Павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевић–Матицки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (Живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сувајџић 2005: 201; Петковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цитиранаЛитература
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

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. 

Уређивачки одбор Збор ни ка Ма tи це срp ске за књижевносt и јези к
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