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UDC 1 Plato
821.14’02.09 Vergilius M. P.

Др Је ле на Н. Пи ли по вић

GENS AU REA 
ФАН ТА ЗАМ О „РО ДУ ОД ЗЛА ТА“ У ВЕР ГИ ЛИ ЈЕ ВИМ  

ЕКЛО ГА МА И У ПЛА ТО НО ВОЈ ДР ЖА ВИ*

Че твр та екло га, пе сма не са мо не ис цр пи вих зна че ња, већ и 
не пре су шних хер ме не у тич ких мо гућ но сти, на са мо сво јан на чин 
раз ви ја ви зи ју по след њег до ба, ul ti ma ae tas, са ко јим на свет до ла зи 
и злат ни род љу ди. Иа ко у пе сни ко вим ре чи ма од је ку ју пре све га 
Хе си о до ви, Ара то ви и Те о кри то ви сти хо ви, мо же се раш чу ти и 
је дан од нај за чуд ни јих Пла то но вих гла со ва: онај ко ји при по ве да 
фан та змат ску при чу о ра ђа њу љу ди из зе мље (Др жа ва 414б‒415б). 
Упра во тај од јек, ко ји тра жи да бу де с па жњом пре по знат у по ли фо-
ној хар мо ни ји Вер ги ли је вих сти хо ва, ну ди но ву мо гућ ност ту ма-
че ња ове чу де сне по ет ске це ли не. 

Кључ не ре чи: злат но до ба, уто пи ја, мит, по ли фо ни ја, ин тер тек-
сту ал ност, иди ла, иде о ло шко, Пла тон, Пу бли је Вер ги ли је Ма рон.

1. Увод. На ко ји на чин и у ко јој ме ри са чи та ње Че твр те екло ге и „пле
ме ни те ла жи“, ис пи са не у Тре ћој књи зи ди ја ло га о пра вед но сти, во ди ка 
ра сту зна че ња и ка рас цве та ва њу сми сла Вер ги ли је ве по е ме? Од го вор мо же 
про из и ћи са мо из ис тан ча не ана ли зе ка ко пе сни ко вих, та ко и ми сли о че вих 
ре чи, че му мо ра прет хо ди ти увид у то ко ли ко је осни вач шко ле у Ака де мо-
вом га ју био при су тан у Ри му по зно ре пу бли кан ског до ба и ко ли ко је био 
ви дљив у ње му. О сна жном при су ству све до че мно го број ни ус пут ни по ме ни 
код ра зних ау то ра, а осо би то Квин та Хо ра ци ја Фла ка, што ука зу је на то да су 
Пла то но во име, као и ко стур ње го вог уче ња, за до би ли про вер би јал ну вред-
ност. О пло до но сном и па жљи вом про ми шља њу ди ја ло га Фе дар све до чи 
Пи смо Лу ци ју Кал пур ни ју Пи зо ну из пе ра Ди о ни си ја из Ха ли кар на са. Нај-
у пе ча тљи ви ји од го вор ну де, ме ђу тим, де ла ве ли ког бе сед ни ка, Мар ка Ту ли ја 
Ци це ро на ‒ Пр ва и Дру га ака де ми ка, Бе сед ник и, на да све, по ли ти ко ло шки 
спис Др жа ва, ко ји је пра ва ри зни ца свих об ли ка ин тер тек сту ал них ве за са 

* Рад је на стао у окви ру про јек та 178029 Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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исто и ме ним Пла то но вим ди ја ло гом: од да ле ких алу зи ја до не по сред них ци-
та та. Осли ка ва ју ћи круг уче них и моћ них рим ских па три ци ја, ко ји се оку-
пио, 129. г. п. н. е, око Сци пи о на Еми ли ја на Афри кан ца Мла ђег, осва ја ча 
Кар та ги не и Ну ман ци је, ка ко би по вео јед ну псе у до со крат ску рас пра ву, Ци-
це рон при кри ве но опи су је и сво ју не по сред ну кул ту рал ну ствар ност и окру-
же ње у ко ме, из ме ђу 54. и 51. г. п. н. е, пи ше ово де ло. И у са мом фик ци о на-
ли зо ва ном ди ја ло гу ко ји се од ви ја из ме ђу Сци пи о на и Ле ли ја, као глав них 
го вор ни ка, уз уче шће ши ро ког кру га са бе сед ни ка, и у про е ми ји ма ко ји пра-
те из ми шље не раз го во ре, с под јед на ком ла ко ћом по ми њу се и тво рац Др жа ве 
и ње гов гла сно го вор ник, Со крат (1.10, 1.17, 1.43-44, 2.1, 2.11, 2.29, 2.30, 4.4, 
4.5). Ду ги ци тат ко ји од го ва ра сег мен ту осме књи ге Пла то но вог ди ја ло га 
(8.14) ста вљен је у уста глав ном бе сед ни ку, Сци пи о ну, али ње го ву тач ност 
по твр ђу је и Ле ли је (1.43-44). Ци це рон у не ко ли ко на вра та алу ди ра на ди ја-
лог о иде ал ном по ли су, не на во де ћи ни ау то ра ни на слов (2.40, 2.42, 3.17), а 
као свој по след њи ве ли ки идеј ни ар гу мент до но си ки не тич ки до каз о бе смрт-
но сти ду ше, пре у зет из Пла то но вог Фе дра (уп. 6.25 и Фе дар 245 ц-е). 

Са ве ли ком убе дљи во шћу се от кри ва да рим ски бе сед ник ра чу на са 
чи та о че вим по дроб ним по зна ва њем Пла то но вог де ла, и гле де по је ди но сти 
тек ста и гле де основ них за ми сли и кон цеп ци ја. Шта ви ше, сам Ци це ро нов 
спис на ви ше ме ста по зи ва на ре ци пи јент ску до пу ну: ар гу мен та тив на нит се 
осла ња на еле мен те Пла то но вог тек ста ко ји ни су на ве де ни, али се у чи та о-
че вој све сти мо гу ак ти ви ра ти на го ве шта јем или алу зи јом. Очи глед но је да, 
ка ко у кру гу ко ји Ци це рон опи су је, та ко и у кру гу за ко ји пи ше и ко ме се 
обра ћа сво јим спи сом, Пла то нов ди ја лог о пра вед но сти пред ста вља и до бро 
по зна то и ши ро ко ко мен та ри са но шти во. Ка ко се Ци це ро но ва Др жа ва не-
двој бе но на ла зи у ле пе зи Вер ги ли је вих про то тек сто ва, бу ду ћи да Ше сто 
пе ва ње Ене и де мно го ду гу је они рич ком на ра ти ву ко јим бе сед ник за вр ша ва 
свој по ли ти ко ло шки спис, тзв. Сци пи о но вом сну, осве до ча ва се Пла то но во 
при су ство не са мо у вре ме ну и про сто ру у ко ме су се ра ђа ле Екло ге,1 не го 
и у пе сни ко вом ми са о ном озрач ју.

Па жљи во са чи та ње Вер ги ли је вих сти хо ва и Пла то но вог ми та пру жи-
ће мо гућ ност за њи хо во ду бље сми са о но по ве зи ва ње, ко је кул ту ро ло шки 
кон текст оправ да ва, а ко је ће по сред нич ки тек сто ви, на да све Ци це ро но ва 
Др жа ва, мо жда и осна жи ти.

2. Злат ни род. Про е миј Че твр те екло ге из не на ђу је сво јом ау то ре флек-
сив но шћу: по ет ски глас из го ва ра низ за ко пре ње них ста во ва о соп стве ном 
про се деу и из ра жај ном мо де лу. Та ко се, на ме та фо рич ки на чин, да је ге не рич-
ко са мо о дре ђе ње,2 ус по ста вља се те мељ ни естет ски од нос ‒ од нос из ме ђу 

1 Сма тра се да је зби р ка на ста ла то ком по зних че тр де се тих и ра них три де се тих го ди на 
I в.п.н.е. На ста нак са ме Че твр те екло ге ве зу је се за Брин ди зиј ски мир, скло пљен из ме ђу 
Ан то ни ја и Ок та ви ја на 40. г. п. н. е, на шта ука зу је и Ма ур Сер ви је Хо но рат, у сво јим чу-
ве ним ко мен та ри ма Вер ги ли је вих сти хо ва.

2 „Si ce li des Mu sae...“ (ст.1); „ar bu sta … hu mi le sque myri cae“ (ст.2). 
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об ли ка и са др жа ја,3 као и од нос из ме ђу кључ них сим бо лич ких фор ми ‒ по-
е зи је и про ро чан ства4. У та квом окру же ња са ња се и по вра так Са тур но вог 
цар ства (Scott RybeRg 1958; PeR kell 2002) и на ста нак злат ног5 ро да:

Ul ti ma Cu ma ei ue nit iam car mi nis ae tas;
mag nus ab in te gro sa ec lo rum na sci tur or do:
iam re dit et Uir go, re de unt Sa tur nia reg na;
iam no ua pro ge ni es ca e lo de mit ti tur al to.
Tu mo do na scen ti pu e ro, quo fer rea pri mum
de si net ac to to sur get gens au rea mun do,
ca sta fa ue Lu ci na: tu us iam reg nat Apol lo.

По след ње, по пе сми кум ској, са да већ до ла зи до ба
Ве ли чан стве ни ве ко ва след са да се из но ва ра ђа.
Већ се и Де ви ца вра ћа, вра ћа се Са тур на цар ство, 
Већ се с не бе са ви шњих но ви по род спу шта.
Тек ро ђе ном де ча ку, ко јим ће гво зде них
Љу ди иш че зну ти род и на ста ти род од зла та, 
Бла го дат на бу ди, Лу ци на: Апо лон твој већ вла да.

П. Вер ги ли је Ма рон, Екло ге 4.4-106

Pro ge ni es (ст.7),7 име ни ца ко јој од го ва ра спек тар срп ских ре чи по ре кло, 
пле ме, ло за, по том ство, по то мак, по род, де те, че до, мо же има ти ши ре 
зна че ње те се од но си ти на це ли злат ни род, али чи ни се ве ро ват ни је да се 
од но си са мо на бо жан ског де ча ка, ко ји се спу шта са не бе са и чи јим по сред-
ни штвом се злат ни род из ди же на свет: „sur get gens au rea mun do“. Се ман-
тич ко по ље гла го ла ко ји пе сник би ра, sur go, 3, sur re xi, sur rec tum оме ђе но 
је срп ским лек се ма ма ус пра ви ти, уз ди ћи, ди ћи се, уста ти, ра сти, на ста ти, 
а у сво јој ети мо ло шкој осно ви но си пред лог под, ис под, бу ду ћи да се кла сич-
ни об лик sur go, пре ко su bri go, раз вио од сло же ни це subrеgo8 (Er no ut − ME il lEt 
2001: 567). За хва љу ју ћи ко но та ци ја ма из дво је них ре чи, по ет ска сли ка је и 
на го ве штај на и по ли се мич на9 ‒ мо же се раз ви ти у фан та змат ски при зор 
злат ног ро да ко ји је по хра њен или ство рен у зе мљи а из ње них ду би на се 

3 „pa u lo… ma i o ra“ (ст.1); „sil vae… con su le dig nae“ (ст.3). 
4 „Cu ma ei... car mi nis“ (ст.4).
5 О ме та фо ри за ци ји пој ма „зла то“ и при де ва „злат но“ в. Пла тон, Кра тил 398а. Слич-

но и Ди ке арх по Пор фи ри ју (О уз др жа ва њу 4.2). Уп. и Пин да ро ве по ет ске сли ке злат ног 
цве ћа и во ћа у рај ском про сто ру (Дру га олим пиј ска 72 и фр. 129).

6 Сви пре во ди Вер ги ли ја у овом ра ду су мо ји. Сви из вор ни тек сто ви пре у зе ти су из 
елек трон ске ба зе PEr sE us Di gi tal li brary.

7 Де таљ ни је о овој Вер ги ли је вој ре чи в. bec keR 2003: 457.
8 Осно ва је re go, re ge re, re xi, rec tum, али гла гол sur go се већ у кла сич но до ба ни је ви ше 

осе ћао као сло же ни ца и чак је гра дио соп стве не сло же ни це (Er no ut − ME il lEt 2001: 568).
9 О по ли се ми ји као те мељ ној од ли ци Вер ги ли је ве по е ти ке в. Пи ли По вић 2016, где ће 

се на ћи и ши ра би бли о гра фи ја.
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из ди же са де ча ко вим до ла ском на свет. Бо жан ски де чак, pu er, узрок је, ca u sa, 
и сред ство, in stru men tum, у на ста ја њу злат ног ро да, gens au rea, мо жда чак 
и ње го во из во ри ште, ori go. Све су те функ ци је ис ка за не на ве ли чан стве но 
елип ти чан на чин, са мим абла ти вом од но сне за ме ни це, quo:

Tu mo do na scen ti pu e ro, quo fer rea pri mum
de si net ac to to sur get gens au rea mun do…

Тек ро ђе ном де ча ку, ко јим ће гво зде них
Љу ди иш че зну ти род и на ста ти род од зла та...

П. Вер ги ли је Ма рон, Екло ге 4.8-9

По е ти ка ви ше стру ких од је ка, ко ја је свој стве на свим Вер ги ли је вим 
оства ре њи ма, и ов де је на де лу. Мо тив злат ног ро да су сре ће се, у окви ру 
сно ви ђе ња о злат ном до бу10 и ста ди јал ној де во лу ци ји чо ве чан ства, нај пре 
у Хе си о до вом ди дак тич ком спе ву Де ла и да ни (116‒119), по том у Ара то вом 
спи су о не бе ским по ја ва ма (Фе но ме ни;102‒117) и у Те о кри то вим Иди ла ма11. 
Пе сни ци сно ви де пра до ба људ ског ро да ко је све тли сво јим сим бо лич ким 
зла том на спрам мра ка са да шњи це, чи ме из ра жа ва ју ду бо ки ан тр о по ло шки 
пе си ми зам, али не про но се иде о ло шку по ру ку ни ти по ли тич ку ви зи ју. Че-
твр та екло га је та ко ђе сно вид ни текст, ко ји, ме ђу тим, та ми са да шњи це не 
су пр от ста вља злат ну про шлост не го сим бо лич ку све тлост бу ду ћег до ба12. 
У Вер ги ли је во сно ви ђе ње чвр сто су упле те ни и по ли тич ко и иде о ло шко, 
чи је се ни ти мо гу и опа зи ти и из дво ји ти. Ра за зна ју се у не ко ли ко ре чи-пој-
мо ва ко ји су са свим ту ђи бу ко лич ком све ту13, али у дру штве но-по ли тич кој 
ствар но сти Ри ма има ју чвр сто од ре ђе но ме сто: Cu ma e um car men (ст. 4), 
con sul (ст. 3 и 11), Asi ni us Pol lio (ст.12).

Кум ска пе сма („...Cu ma ei... car mi nis“, ст.4) на из глед је не у па дљи ва син-
таг ма, но уи сти ну упу ћу је на ва жан део дру штве но-по ли тич ке ствар но сти 
Рим ске ре пу бли ке: у пи та њу су за пра во Си би лин ске књи ге, ми сти фи ко ва на 
про ро чан ства Си би ле из Ку ме ко ја су од и гра ла ве ли ку уло гу у Ок та ви ја но-
вој про па ган ди14. Кон зул („...si lu ae sint con su le dig nae“, ст.3), кључ на и нај до-
сто јан стве ни ја по ли тич ка функ ци ја Рим ске ре пу бли ке, пред ста вља иза зов 
бу ко лич ком све ту, ко ји Вер ги ли је ба шти ни од хе ле ни стич ких пе сни ка, а у 
ко ме се те жи епи ку реј ским ег зи стен ци јал ним вред но сти ма: ужи ва њу, бе-

10 O раз во ју ми то ло ге ме злат ног до ба в. bal Dry 1952; VEr nant 1996. За кон тек сту а-
ли за ци ју ове ми то ло ге ме и до дат ну би бли о гра фи ју в. Пи ли По вић 2005. 

11 12.15-16: „ἦ ῥα τότ᾽ ἦσαν / χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὃ κἀντεφίλησ᾽ ὁ φιληθείς“. 
12 Рим ски пе сник ти ме ак ту а ли зу је је дан од уни вер зал них ми то-ре ли гиј ских мо ти ва 

(на срп ском в. Ели ја дЕ 2011: 453−474; јунг − КЕ рЕ њи 2007: 105−143), што, ме ђу тим, ни је те ма 
ово га ра да.

13 О бу ко лич ком све ту, у ра зним ње го вим аспек ти ма, по гле да ти Пи ли По вић 2005.
14 Ви ше о то ме, уз би бли о гра фи ју, в. у Пи ли По вић 2011. По че так но вог „сле да ве ко ва“ 

на ла зи уте мље ње у Си би лин ским књи га ма и, осим у Вер ги ли је вој, оста вио је ве ли ког тра-
га и у по е зи ји Квин та Хо ра ци ја Фла ка о че му в. bar kEr 1996; Zan kEr 2010. 
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стра шћу, без бол но сти, а на да све до ко ли ци и бе гу од сва ке вр сте дру штве ног 
и др жав нич ког ан га жма на (Пи ли По вић 2005: 62‒72). Са мом реч ју кон зул, 
два пут ис пи са ном (ст. 3 и 11), сло же ни свет рим ске по ли ти ке ушао је у иди-
лич ну до ко ли цу: фик ци о нал на ствар ност ове по е ме, ка же нам Вер ги ли је 
је зи ком на го ве шта ја, не што је са свим но во, до тад не ис пе ва но – спој је иди-
лич ног и по ли тич ког. Та се по ру ка осна жу је упи си ва њем име на исто риј ске 
лич но сти Аси ни ја По ли о на („te con su le ini bit, / Pol lio“, 11‒12), рим ског ве ли-
ка ша, ве о ма ан га жо ва ног у дру штве ним пре ви ра њи ма по зне Ре пу бли ке. 

Иде о ло шко-по ли тич ке ни ти чвр сто су утка не у Вер ги ли јев текст, иа ко 
мо жда ни су од мах ви дљи ве чи та о че вом оку, ко је је за се ње но рас ко шним 
сја јем дру га чи је по ет ске пре ђе. Те ни ти се пру жа ју, ме ђу тим, на свом ин тер-
тек сту ал ном пу ту, све до јед ног од нај по зна ти јих Пла то но вих ми то ва, ис пи-
са ног у Тре ћој књи зи Др жа ве (414б‒415б), у ко ме се спо на из ме ђу сно ви ђе ња 
о љу ди ма од зла та ство ре ним и иде ал не др жа ве ис пр ва ус по ста вља. 

3. од Зла та ство рЕ ни. Ка ко у са мом је зи ку свог ди ја ло га Пла тон ку је 
„пле ме ни ту лаж“? Има ли она истин ску свр ху у ње го вом из ма шта ном по-
ли су? До ко је ме ре но си у се би иро ни ју и лу дич ност?

ὡς ἄρ᾽ ἃ ἡμεῖς αὐτοὺς ἐτρέφομέν τε καὶ ἐπαιδεύομεν, ὥσπερ ὀνείρατα 
ἐδόκουν ταῦτα πάντα πάσχειν τε – καὶ γίγνε σ θαι περὶ αὐτούς, ἦσαν δὲ τότε 
τῇ ἀληθείᾳ ὑπὸ γῆς ἐντὸς πλαττόμενοι καὶ τρεφόμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ ὅπλα 
αὐτῶν καὶ ἡ ἄλλη σκευὴ δημιουργουμένη, ἐπειδὴ δὲ πα ντελῶς ἐξειργασμένοι 
ἦσαν, καὶ ἡ γῆ αὐτοὺς μήτηρ οὖσα ἀνῆκεν, καὶ νῦν δεῖ ὡς περὶ μητρὸς καὶ 
τροφοῦ τῆς χώρας ἐν ᾗ εἰσι βουλεύεσ θαί τε καὶ ἀμύνειν αὐτούς, ἐάν τις 
ἐπ ἀὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς ἀδελφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν 
διανοεῖσθαι. πάνυ, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰκότως: ἀλλ̓  ὅμως ἄκουε καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ 
μύθου. „ἐστὲ μὲν γὰρ δὴ πάντες οἱ ἐν τῇ πόμὲν ὑμῶν ἱκανοὶ ἄρχειν, χρυσὸν 
ἐν τῇ γενέσει συνέμειξεν αὐτοῖς, διὸ τιμιώτατοί εἰσιν: ὅσοι δ ἐ̓πίκουροι, 
ἄργυρον: σίδηρον δὲ καὶ χαλκὸν τοῖς τε γεωργοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς. 

„Ре ћи ћу им да им се све ово, њи хо во не го ва ње и вас пи та ње, де си ло 
у сну, а у ства ри они су са ми, и њи хо во оруж је, и оста ле спра ве би ли под 
зе мљом и та мо су од не го ва ни и уоб ли че ни; а кад су би ли са свим до вр ше ни, 
он да их је зе мља, њи хо ва мај ка, по сла ла на свет и са да се о зе мљи на ко јој 
жи ве мо ра ју ста ра ти као о сво јој ма те ри и хра ни те љи ци и мо ра ју је бра ни-
ти ако је не ко угро зи, а мо ра ју шти ти ти и оста ле гра ђа не, јер су то њи хо ва 
бра ћа и де ца земљe. ‒ Ни си се ма ло пре без раз ло га сти део да ка жеш ту лаж.

‒ У пра ву си ‒ ре кох. ‒ Али чуј свр ше так ми та. ̓ Ви ко ји са чи ња ва те 
др жа ву, сви сте бра ћа! ‒ ка за ће мо им као да смо ми то ло зи. ‒ Али бог, 
ко ји вас је об ли ко вао, уде сио је да они ко ји тре ба да за по ве да ју бу ду 
по ме ша ни са зла том, па за то за слу жу ју да бу ду нај ви ше це ње ни; сре бра 
има нај ви ше у они ма ко ји су на чи ње ни као по моћ ни ци, а зе мљо рад ни ке 
и оста ле за на тли је са чи нио је по нај ви ше од гво жђа и брон зе.’“

Пла тон, Др жа ва, 414д‒415а15

15 Пре ве ли Ал бин Вил хар и Бран ко Па вло вић (Пла тон 1993: 99‒100).
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Пле ме ни та лаж јед ном по ли то ко ло шком кон струк ту, мо но лит ном уре-
ђе њу иде ал не др жа ве, обез бе ђу је при род ну уте ме ље ност. Сто га ње на пле
ме ни тост ни је са мо иро нич на: по ти че из уз ви ше не свр хе очу ва ња кон стру-
и са ног и, са ми сли о че вог ста но ви шта, са вр ше ног дру штве ног по рет ка16. Да 
ли оди ста оја ча ва мо но лит но дру штве но устрој ство у иде ал ном по ли су? 
Од го вор ни је ла ко да ти, но ипак се кри ста ли ше у ду ху чи та о ца, ко ји оста је 
укље штен из ме ђу два ире а ли те та: ире ал не др жа ве и ире ал ног иден ти те та 
ње го вих гра ђа на ‒ те је склон би ло да по рек не функ ци о нал ност и сми сле-
ност „пле ме ни те ла жи“, би ло да пре по зна у њој је згро мно гих по то њих 
ма ни пу ла тив них си сте ма.

Со кра то ва, ка ко сам ка же, ска ска17, по се ду је и дру га чи ји, не са мо по-
ли ти ко ло шки (scho fi ElD 2009), сми сао. Очи то ин спи ри сан Хе си о до вим ми том 
о злат ном до бу, Пла тон гра ди не што су штин ски раз ли чи то. Код пе сни ка 
Де ла и да на, мит ска епо ха и мит ски род су не раз двој ни: Пла тон, ме ђу тим, 
злат ни род љу ди раз два ја од злат ног до ба. Ти ме га оса мо ста љу је и од вре-
ме на и од ево лу тив ног то ка: још бит ни је, ме ђу тим, ау то но ми зу је га од са крал-
но сти пра до ба, за ко је је из вор но ве зан, а ко је је ра се че но од про фа не са да-
шњо сти. Пла то нов ски род од зла та ство рен ни је са мо сло бо дан да кли зи 
у вре ме ну, већ је та ко ђе сло бо дан да пре ла зи пре ко ве ли ке ме ђе ко ја де ли 
са крал но не гда од про фа ног са да. Та кав пре лаз је мо гућ за то што осо бе на, 
уто пиј ска, ствар ност др жа ве из ма ште не при па да ни са кра ли те ту ни про-
фа ни те ту: при па да ин тра мен тал ном по рет ку. 

Kључни еле мент Пла то но ве „пле ме ни те ла жи“ ле жи у то ме што ће се 
упр кос сва кој ве ро ват но сти у њу ве ро ва ти као у исти ну (burnyEat 2009; 
Ho o PeR 2010). На то ме по чи ва ње на моћ. Бај ка о ау тох то ни ји18 не са мо да 
да ле ко пре ва зи ла зи гра ни це ве ро ват но сти, не го и чи ни ја сно ви дљи вом 
раз ли ку из ме ђу ствар ног све та и оног кон стру и са ног: иде ал ни град-др жа ва 
ни је са мо фи зич ки за тво рен, већ је мен тал но за бра вљен и ин те лек ту ал но 
оде љен – то је у се би са мом за о кру жен про стор ума. Уну тар ње га ва же дру-
га чи ји од но си исти не и ве ро ват но сти19, ко је се по зи ци о ни ра ју у кон стру и-
са ној ствар но сти. „Пле ме ни та лаж“ ни је су прот на исти ни, већ је за о де ва у 
бај ко ви ту ко пре ну. Шта се ти ме по сти же? Су сти цај по је ди на ца ко је од ли-

16 Ви ше о то ме gill 1993; ro wE 1999; Most 2012.
17 τὸ λοιπὸν τοῦ μύθου (415а) – иа ко у мо дер ним је зи ци ма реч мит, из ве де на од грч ког 

ὁ μύθος, има низ сло же них зна че ња, ко ја се углав ном пле ту око фе но ме на са крал но сти, у 
из вор ним тек сто вим но си про сти ји сми сао: при ча, бај ка, ска ска, са из вор ним зна че њем 
„низ ре чи ко је има ју сми сао, са др жај“ (chan tra i nE 2009: 691-692), ви дљи вим код Хо ме ра 
(Оди се ја 11.561, 5.445; Или ја да 1.273). 

18 Мо тив ау тох то ни је има и мит ску и иде о ло шко-по ли тич ку ди мен зи ју, а мо же се 
пра ти ти у ни зу ан тич ких тек сто ва, по се би це погл. Исо крат Па не ги рик 24, Еу ри пид Фраг
мен ти 362, Лу кре ци је, О при ро ди ства ри 2.1153-1159. За по дроб ну ана ли зу в. Ми ли са вљЕ вић 
2016. 

19 И ре то ри ка, као уме ће убе ђи ва ња, од но сно по би ја ња исти не раз ло зи ма ве ро ват но-
сти, дру га чи је се по зи ци о ни ра – о то ме yunis 2007.
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ку ју раз ли чи те спо соб но сти, њи хо во са од но ше ње и ме ђу соб но хи је ра р хи-
зо ва ње у скла ду са тим спо соб но сти ма, же ље но је ста ње сва ког дру штва. 
Осим што обез бе ђу је ре ла ци о но устро ја ва ња у скла ду са лич ним вред но-
сти ма ‒ а не у скла ду са не вред но сти ма, као што је у ис ку стве ној ствар но сти 
че сто слу чај – Со кра то ва бај ка о ау тох то ни ји до но си још не што: ока ме њу је 
флук ту ант ност дру штве них од но са, за у ста вља со ци јал ну ди на ми ку, ове ко
ве чу је ре ла ци о ну ма пу за јед ни це. 

Не ве ро ват на при ча о ра ђа њу из зе мље слу жи се ме та фо ри ком ме та ла20, 
али при том у чвр сту ко ви ну, у отвр дли ме тал, сим бо лич ки пре тва ра не што 
што би у при род ној др жа ви био жи ви ток: обез бе ђу је очу ва ње јед ног ре ла-
ци о ног и ак си о ло шког по рет ка ти ме што га одва ја, оса мо ста љу је, од сфе ре 
исти ни то сног и уво ди у сфе ру фан та змат ског. Ме ђу тим, „пле ме ни та лаж“ 
ни ти ме ња, ни ти пре о кре ће вред но сти, не го ове ко ве чу је не што што већ 
је сте, осна жу је и под зи да ва оно што већ по сто ји. 

Где се, у ти тра ји ма сво јих зна че ња, су сти чу Ве р ги ли је ва пе снич ка сли-
ка злат ног ро да, осли ка на уну тар ви зи је но вог све та, и Пла то но ва ми то-
соф ска сли ка љу ди од зла та, оцр та на уну тар ви зи је има ги нар не др жа ве21? 
Ме ста су сти ца ја лак ше се уо ча ва ју ако се у по моћ при зо ве кључ ни по сред-
нич ки текст ‒ Ци це ро но ва Др жа ва ни је са мо све до чан ство о кул ту ро ло шком 
кон тек сту, већ уво ди ва жну кон цеп ту ал ну спој ни цу из ме ђу две ви зи је. 
Основ на ар гу мен та тив на нит Ци це ро но вог спи са ра зи ла зи се од Пла то но вог 
про то тек ста у то ме што на ме сто иде ал ног по ли са ста вља ре ал ни Рим:

„Fa ci li us au tem qu od est pro po si tum con se qu ar, si no stram rem pu bli cam 
vo bis et na scen tem et cre scen tem et adul tam et iam fir mam atque ro bu stam 
osten de ro, qu am si mi hi ali qu am, ut apud Pla to nem Soc ra tes, ip se fin xe ro.“

„Свој ћу циљ лак ше по сти ћи ако вам на шу др жа ву при ка жем у 
ње ном раз во ју ‒ ка ко се ра ђа ла, ра сла, са зре ва ла, на по кон осна жи ла и 
ста са ла у сво јој пу ној мо ћи ‒ а не да вам, као Пла то нов Со крат, при ка-
жем не ку др жа ву ко ју сам из ми слио.“ 

М. Ту ли је Ци це рон, Др жа ва 2.1.22 

За ме на „др жа ве ко ју је, по при чи Пла то на, у сво јој слав ној и угла ђе-
ној рас пра ви опи сао Со крат“ оном др жа вом „ко ју је, уз бож ју во љу, осно-
вао Ро мул“23 ни је од спо ред не ва жно сти, већ су штин ски ме ња сам сми сао 

20 Уну тар Со кра то вог ин тра фик ци о нал ног на ра ти ва зла то, сре бро, гво жђе и брон за 
на ла зе се за пра во на гра ни ци ме та фо рич ког и до слов ног зна че ња: сли ка бо га ко ји у утро би 
зе мље ва ја љу де до пу шта, а мо жда чак и су ге ри ше, ви зи ју људ ског би ћа ко је би би ло на чи-
ње но од ствар ног, а не ма та фо рич ког ме та ла. 

21 О ве за ма Че твр те екло ге и дру гих Пла то но вих ди ја ло га в. Пи ли По вић 2010.
22 Пре вод Б. Ши јач ки-Ма не вић (Ци ЦЕ рон 2002: 62). Мо тив се раз ви ја на ви ше ме ста 

у де лу: 2.21-22, 2.51 (Ци ЦЕ рон 2002: 69).
23 „...in ea re pu bli ca qu am au spi ca to Ro mu lus con di de rit, non in il la qu am ut per scrip sit 

Pla to si bi ip se Soc ra tes per po li to il lo in ser mo ne de pin xe rit“ ‒ 2.51
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Ци це ро но вог трак та та24 и уру ша ва ње го ву ло гич ку ко хе рент ност, али при-
том гра ди до бар те мељ за са чи та ње Че твр те екло ге и пла то нов ске „пле ме-
ни те ла жи“. Ако се иде ал ни по лис за ме ни ре ал ним Ри мом, као што то ве ли ки 
бе сед ник чи ни, он да се уло га злат ног ро да у два на ра ти ва лак ше мо же упо-
ре ди ти. Да ли псе у до про роч ки глас Че твр те екло ге на сле ду је Со кра то ве 
из ми шље не вла да ре, ко ји при по ве да ју бај ку о ау тох то ни ји као да је исти на? 
Да ли про фет ски глас пе ва бај ку о но вом Са тур но вом цар ству, и, уну тар ње, 
фан та зам о злат ном ро ду љу ди, као да је исти на? Ако се мо же „на пра ви ти“ 
злат но по ко ље ње, мо же ли се он да на пра ви ти и злат но до ба? Где је гра ни ца 
из ме ђу бај ко ли ке ма шта ри је и лич не исти не? 

Љу ди на чи ње ни од зла та у Пла то но вом ми ту25 вла да ри су иде ал не 
др жа ве. Ако би се на ста нак злат ног ро да у по ет ском све ту Че твр те екло ге 
са гле дао на тра гу хе си о дов ске ви зи је, но сио би по ру ку о ан тро по ло шкој сме-
ни: са да шњи, гво зде ни, род био би сме њен јед ним ак си о ло шки над моћ ним 
људ ским по ко ље њем, што је у скла ду са ми то ло ге мом о ста ди јал ној де во-
лу ци ји чо ве чан ства, ка ко је опи са на од Де ла и да на до Ара то вих Фе но ме на. 
Ма да пе сма о то ме ћу ти, то би под ра зу ме ва ло да кри је у се би слут њу сма ка 
и све оп штег кра ја. Мно го знач ност ве р ги ли јев ске по е ти ке, ме ђу тим, по зи ва 
и на ту ма че ње ко је би би ло на тра гу пла то нов ског ми та: злат ни род се не 
би од но сио на це ло чо ве чан ство, већ са мо на но ви слој вла да ра, ко ји ће сме-
ни ти до са да шње, гво зде не, вла да о це. Гво зде ни род је сим бо лич ки по ве зан 
са ра том, пре ко оруж ја ко ва ног пре вас ход но у гво жђу, а у Пла то но вом сми-
слу, то је и ак си о ло шки нај ни жи слој у иде ал ној др жа ви ко ји тре ба да бу де 
на дну, а не на вр ху ње не хи је ра р хи је: 

ὡς χρησμοῦ ὄντος τότε τὴν πόλιν διαφθαρῆναι, ὅταν αὐτὴν ὁ σιδηροῦς 
φύλαξ ἢ ὁ χαλκοῦς φυλάξῃ. 

„... јер про ро чи ште ка зу је да ће др жа ва пот пу но про па сти у оном 
вре ме ну у ком је бу ду чу ва ли гво зде ни и брон за ни чу ва ри.“ 

Пла тон, Др жа ва, 415ц26

Оно што се пре ћут ку је у Ве р ги ли је вој ви зи ји но вог злат ног ро да је су 
до са да шњи вла да ри ко ји ће иш че зну ти, а ко ји се мо гу за ми сли ти, по на че-
лу су прот но сти, на лик пла то нов ским „гво зде ним и брон за ним чу ва ри ма“. 
Ме та фо ри ка ме та ла, ко ју тво рац Др жа ве пре у зи ма од Хе си о да, у ве р ги ли-
јев ској ви зи ји се по кла па са сим бо ли ком ра та и оруж ја – про па да ње по зне 

24 Град ња Пла то но вог иде ал ног по ли са из вор но је ин спи ри са на по ку ша јем да се спо-
зна до бро по се би, да кле во ђе на је епи сте мо ло шком свр хом. Ци це ро нов текст та кав им пулс 
са свим гу би.

25 Уп: „Ди ја лек ти ка ко ја се раз ви ја из ме ђу исто ри је и мо гућ но сти по сто ји у те ме љи-
ма сва ког ми та...“ „The di a lec tic that ta kes pla ce bet we en hi story and pos si bi lity exists in the 
fo un da ti ons of every myth...“ to fig hian 2016: 84.

26 Пре ве ли Ал бин Вил хар и Бран ко Па вло вић (Пла тон 1993: 100).
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Ре пу бли ке про ис хо ди ло би из по ре ме ће ног од но са вред но сти и ду жно сти. 
Та ко сим бо лич ка сли ка пре стан ка гра ђан ских ра то ва и до ла ска ми ра до би ја 
ду бљи сми сао ако се у њу утка пла то нов ска „пле ме ни та лаж“ – по ста је сли ка 
ак си о ло шке про ме не, али и од раз у огле да лу јед не кон стру и са не ствар но сти. 

4. За Кљу чаК. Из ни за ан тич ких тек сто ва ко ји, са ви ше или ма ње по је ди-
но сти, осли ка ва ју злат но до ба чо ве чан ства и то ме до бу кон суп стан ци ја лан 
злат ни род љу ди, Тре ћа књи га Др жа ве и Че твр та екло га из два ја ју се на да-
све сво јом окре ну то шћу ка бу дућ но сти. И Пла то нов и Ве р ги ли јев фан та зам 
по се ду ју по ет ску при влач ност и оства ру ју иде о ло шки ан га жман: убе ђе ње, 
мње ње, док су, прет по ста вља ју исти ни у име ви шег до бра. У је згру Пла то но ве 
„пле ме ни те ла жи“ на ла зи се ам би гви тет на моћ ре чи, при че, ска ске, ὁ μύθος, 
моћ ко ја је и ма ни пу ла тив на и гра ди тељ ска, у исти мах. Да ли се слич на 
моћ ре чи ‒ спо соб ност и да ма ни пу ли ше и да гра ди – мо же ра за зна ти и у 
Че твр тој екло ги? Да ли Вер ги ли је ва ска ска до при но си из град њи иде ал не 
др жа ве у ствар но сти, на тра гу Пла то но вог гра ђе ња иде ал не др жа ве у ма шти 
и ми сли?

Док је циљ пла то нов ске „пле ме ни те ла жи“ одр жа ње др жав ног устрој-
ства у ко ме ће сва ко при хва ти ти соп стве ни дру штве ни по ло жај као да ни је 
на мет нут, већ ап со лут но пред о дре ђен ње го вим ин хе рент ним од ли ка ма, 
циљ вер ги ли јев ске „пле ме ни те ла жи“ сва ка ко би био дру га чи ји. Њо ме се 
слу ша о ци/чи та о ци уве ра ва ју и да је бу ду ће бла го ста ње из ве сно и да за ви си 
са мо од јед не је ди не лич но сти. Уи сти ну, и Пла то нов и Вер ги ли јев на ра тив 
о ро ду од зла та окре ну ти су бу дућ но сти, а оба фан та зма уво де бо жан ску 
фи гу ру ко ја од луч но ути че на свет. Пла то нов ски бог (ὁ θεὸς, 415а) пра ви 
љу де од зла та, сре бра, гво жђа и брон зе и ша ље их на све тло да на. Вер ги ли-
јев ски де чак што се ра ђа (pu er na scens, ст. 8) до но си са со бом у свет но во 
злат но по ко ље ње и но во злат но до ба. Би ло да је лик де ча ка ре а лан, би ло да 
је сим бо ли чан или але го ри чан, сва ка ко је упе ча тљи во ин ди ви ду а ли зо ван: 
то је из дво је ни во ђа чи ја је уло га ме та фо рич ки осли ка на, а на је зи ку дру штве-
ног уре ђе ња и др жав ног по рет ка мо гла би би ти на зва на – ау то кра ти ја. По-
др шка ко ју Че твр та екло га пру жа на ста ју ћем Ок та ви ја но вом са мо вла шћу 
не ле жи, да кле, пре вас ход но у иден ти те ту де ча ка што се ра ђа27, већ у јед
но став ној чи ње ни ци да се ра ђа за са мо др жа вље: да би по стао све моћ ни и 
је ди ни вла да лац Зе мљи ног ша ра.

Ска ска, ὁ μύθος, ис при по ве да на у Тре ћој књи зи Др жа ве, бла го да ре ћи 
ра ду по ет ског је зи ка, из ра ста у фан та змат ску ствар ност ко ја има за екс пли-
ци тан циљ да по ста не мен тал на исти на жи те ља иде ал ног по ли са. Бли ста во 

27 То ком два ми ле ни ју ма вер ги ли јан ске хер ме не у ти ке тај је иден ти тет тра жен у мно-
гим ду хов ним обла сти ма: од сим бо лич ке, ри ту ал но-ре ли гиј ске (де мо ни плод но сти, ве ге-
та тив ни бог...) до исто риј ско-би о граф ске, ко ја је осо би то раз гра на та, те би де чак био тек 
ро ђе ни син Аси ни ја По ли о на, Ок та ви јан сам или још не ро ђе но де те Мар ка Ан то ни ја и 
Ок та ви ја но ве ро ђе не се стре, Ок та ви је Мла ђе, чи јим је бра ком кру ни сан Брин ди зиј ски мир. 
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и раз бу ја ло про ро чан ство Че твр те екло ге, бла го да ре ћи ра ду не што дру га-
чи јег по ет ског је зи ка, та ко ђе из ра ста у фан та змат ску ствар ност: те жи ли, 
та ко ђе, да по ста не и не чи ја мен тал на исти на? За раз ли ку од Пла то но вог на-
ра ти ва чи ја се свр ха и функ ци ја сме шта ју у фик ци о нал ни свет из ми шље ног 
гра да-др жа ве, Вер ги ли је во псе у до-про ро чан ство мо жда се до не кле оства ру је 
у екс тра фик ци о на ли те ту? У ко јој ме ри осе ћај да но во злат но до ба по чи ње, 
ин ду ко ван овом пе смом, по ста је део дру штве ног озрач ја? Да ли пе снич ки 
по клик о но вом злат ном до бу оди ста оја ча ва пре лаз ка мо но кра ти ји у ре ал-
ном Ри му28? 

Иа ко су ова пи та ња ве ро ват но у крај њем ис хо ду нео д го во ри ва, већ са ма 
упи та ност ко ју фор му ли шу, као и по ку ша ји да се до од го во ра до ђе, во де ка 
пре по зна ва њу јед не од нај о со бе ни јих од ли ка Че твр те екло ге: док гра ди 
над ствар не про сто ре, при сно је оро ђе на са ем пи риј ским све том по зне Ре-
пу бли ке. Исто вре ме на бли скост и са кон крет ном ре ал но шћу и са сно вид ном 
ире ал но шћу до при но си ве ли кој при ма мљи во сти и про теј ској нео д го не тљи-
во сти Ме си јан ске екло ге, пе сме ко је оста је у срод ству и са ствар ним и са 
не ствар ним.

И Пла то нов и Вер ги ли јев на ра тив слу же се ра дом по е зи је и ра дом је зи-
ка да же ље ну, про јек то ва ну, са ња ну ствар ност пре ве ду из сфе ре со ци јал ног, 
по ли тич ког, ем пи риј ског, про фа ног, кон тин гент ног и про ла зног у сфе ру 
трај ног, не про мен љи вог, чак веч ног и са крал ног. И Пла то нов и Вер ги ли јев 
текст но се у се би мо гућ ност лу дич ког ту ма че ња: њи хо ва фан та зма тич ност, 
ко ја на из глед пре тен ду је на озбиљ но и по све ће но при хва та ње, у скри ве но-
сти мо жда ра чу на са па ро диј ским и, чак, ко мич ним са знач јем. Код Пла то на 
је рад по е зи је и рад је зи ка оспо љен, отво ре но при знат, ого љен чак у сво јој 
ма ни пу ла тив но сти: су штин ски, ме ђу тим, тај рад не пред ста вља са мо ми-
сти фи ка ци ју и ум но кри во тво ре ње, већ та ко ђе по све ће ње и ове ко ве че ње 
кон стру и са не мен тал не исти не. Ако се Че твр та екло га раз у ме не са мо као 
кон стру и са ње, ства ра ње, фа бри ка ци ја но вог устрој ства дру штва и све та, 
већ и као са кра ли зо ва ње и етер на ли зо ва ње тог устрој ства, он да сан о но вом 
злат ном до бу до би ја дру га чи је зна чењ ске пре ли ве и ми са о не при зву ке.

Са чи та ње два фан та зма о љу ди ма од зла та до при но си да се ме ха ни зам 
вер ги ли јев ског ан га жма на у Ок та ви ја но вим идео-по ли тич ким на по ри ма 
бо ље ра за зна, али и да се до ђе до знат но оп шти јих и све про жим ни јих уви-
да: да се де ли ми це рас ко пре ни од нос по е зи је и ствар но сти, ма кар у јед ном 
од ње го вих мно го број них аспе ка та.

Пла то нов ски ехо омо гу ћа ва и да се ениг ма тич ни лик де ча ка што се 
ра ђа лак ше пре по зна као кон структ, као и да се у ње му уо чи функ ци ја ва
ја о ца љу ди: су штин ске про ме не ко је до но си ве ли ким де лом пред ста вља ју 
пре о бра жа ва ње чо ве чан ства. Иа ко уло га ва ја о ца, де ми јур га, оста је пре ћу-
та на у Вер ги ли је вим сти хо ви ма, она им је за пра во има нент на. Пе сник, ме-

28 Не ну жно са мо у ре ал ном Ри му, ко ји је ве зан за ау тор ско вре ме, већ и у дру гим 
вре ме ни ма и на дру гим про сто ри ма, по пут ре не сан сне Фи рен це − о то ме в. Ho ug Hton 2014.
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ђу тим, сне ва ју ћи с по гле дом на Пла то на, мо жда сне ва да ље: не са мо ка ко 
ус по ста ви ти но ви злат ни век, већ и ка ко га учи ни ко нач ним, не про мен љи вим, 
веч ним, што је ду бљи сми сао син таг ме по след ње до ба29. Тек ин тер тек сту
ал ни спој ње го вих сти хо ва са Пла то но вим ми сли ма от кри ва у че му ле жи 
мо гу ћи од го вор на ово, на из глед апо риј ско, пи та ње: у ве ри ко ја се по кла ња 
не ве ро ват ном. Злат но до ба мо же по ста ти по след ње до ба, од но сно веч ност 
у ко јој се сме на епо ха пре ва зи ла зи, са мо у ин тра мен тал ној ствар но сти: а 
ин тра мен тал на ствар ност се мо же гра ди ти ре чи ма ‒ ре чи ма ми то ло га, 
оних ко ји ка зу ју при че, ка ко то ве ли Пла тон, ко је су че сто по стра ни од ве-
ро ват ног, а у слу ча ју два фан та зма о „злат ном ро ду љу ди“ чак су про тив не 
сва кој ве ро ват но сти и сва ком ис ку ству. 

Че твр та екло га, у овом са чи та њу, та ко се от кри ва као пе сма о мо ћи 
ре чи: та моћ ни је са мо ам би ва лент на сто га што исто вре ме но и ма ни пу ли ше 
и гра ди, већ и сто га што се на ла зи с оне стра не јед но став них мо рал них 
скру пу ла и, осо би то, што са ве ли чан стве ном рав но ду шно ћу пре не бре га ва 
гра ни цу фак тич ког и фик ци о нал ног. 

Хо ће ли злат ни век оди ста на сту пи ти ако се ка зи ва чи ма не ве ро ват них 
при ча по ве ру је да упра во на ста је? Хо ће ли тра ја ти веч но ако се ка зи ва чи ма 
не ве ро ват них при ча бу де веч но ве ро ва ло? Пла то нов чуд но ва ти фан та зам 
о ау тох то ни ји мо же се раз у ме ти и као пи та ње: Где је за пра во род но ме сто 
чо ве ка ‒ у те лу мај ке или у ду би на ма зе мље, пи та ње ко је је умно го ме је 
ме та фо ра за јед ну те мељ ни ју упи та ност: Где је за пра во род но ме сто са мо-
по и ма ња и са мо спо зна ња људ ског би ћа: у ис ку ству ко је се до жи ви, као што 
је при мор ди јал но ис ку ство ро ђе ња и од ра ста ња, или у ре чи ко ја се при ми 
‒ чу је, пој ми, при хва ти, као што је ска ска ко ју ће слу ша ти има ги нар ни гра-
ђа ни иде ал ног по ли са? У Вер ги ли јев фан та зам о бо жан ском де ча ку уне ко-
ли ко је угра ђе но не раз ре ши во пи та ње ње го вог иден ти те та: то пи та ње та-
ко ђе је умно го ме ме та фо ра за јед ну ду бљу упи та ност, ко ја про ис хо ди из 
до слу ха са пи сцем Др жа ве. Не у га сла ле по та Вер ги ли је вих сти хо ва по зи ва 
да се упи та мо: Где је за пра во род но ме сто са мо по и ма ња ‒ и по је дин ца, и 
за јед ни це, и чо ве чан ства уоп ште? Где се ра ђа ин див ду ал ни, по ли тич ки, епо-
хал ни иден ти тет: у ис ку ству ко је се до жи вља ва или у ре чи ко ја се при ма 
‒ слу ша, чи та, про ми шља? Док Пла тон, на на ра тив но сло жен на чин, али 
отво ре но и нео по зи во из ла же ан ти но ми ју ис ку ство-ре ч и ја сно по сту ли ра 
мо гућ ност да је чо век би ће чи ји иден ти тет мо же би ти у ре чи, Вер ги ли је ту 
мо гућ ност ис ка зу је ма гло ви то и у раз ли ве но сти про фест ког сно ви ђе ња. 
Ме си јан ска екло га има мно го зна чењ ских рав ни, а на јед ној од њих от кри-
ва се као хим на ам би ва лент ној на ди да се иден ти тет по је дин ца, ску пи не, 
све људ ске за јед ни це мо же уте ме љи ти не са мо у исто риј ском ис ку ству, већ 
и у ства ра лач кој ре чи. 

29 Ви ше о са мој ви зи ји „по след њег до ба“ и о ес ха то ло шко-уто пиј ској ди мен зи ји Че-
твр те екло ге, са би бли о гра фи јом, в. у Пи ли По вић 2017.
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GENS AU REA
THE „GOL DEN RA CE“ PHAN TASM IN VER GIL’S EC LO GUE 4  

AND PLA TO’S RE PU BLIC 3

S u m  m a r y

In the fra me of his re in ven ting the gol den age myth, Ver gil (Ec lo gu es 4.3-12) con-
structs the new gol den ra ce of men that is abo ut to be born. Be si des many ot her in ter se-
xu al links, this phan ta smal con struc tion ec ho es al so the „no ble lie“ of Pla to’s (Re pu blic 
414b‒415b), which pre sents a com plex myth of au toc hthony and, wit hin it, a par ti cu lar 
vi sion of the men ma de out of gold. The pa per ex plo res her me ne u ti cal fer ti lity of this 
par ti cu lar po e to-phi lo sop hi cal cor re spon den ce in de co ding the flam boyant se man tics of 
the Mes si a nic ec lo gue. 

Фи ло ло шки фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
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UDC 821.14’02-22.09 Aristophanes

Др Ифи ге ни ја Д. Ра ду ло вић
Mр Из ми ни Д. Ра ду ло вић Пет ко вић

АРИ СТО ФАН У СА ВРЕ МЕ НОЈ ГРЧ КОЈ АДАП ТА ЦИ ЈИ*

Са вре ме на по ли тич ка и дру штве на си ту а ци ја у Грч кој али и 
у окру же њу по но во је на сце ну до не ла ан тич ку дра му, тра ге ди ју и 
ко ме ди ју. Ин те лек ту ал ци и по зорш ни љу ди у Грч кој ни су оста ли 
не ми на све те до га ђа је и ста ре тек сто ве у но вом ру ху ожи ве ли су 
на грч ким по зор ни ца ма. Ау то ри ра да ће пред ста ви ти јед ну но ву и 
за ни мљи ву адап та ци ју Ари сто фа но вих ко ме ди ја у ре жи ји Ко сте 
Га ки са (кла си ча ра и драм ског пи сца) и Тру пе Иде ја.

Кључ не ре чи: ко ме ди ја, Ари сто фан, адап та ци ја, ак ту ел ност, 
но ви зах те ви по зо ри шта.

По ста ви ти Ари сто фа но ве ко ме ди је би ло као кла сич ну пред ста ву или 
ње ну адап та ци ју, ни ка да ни је био лак за да так. Ве ро ват но ни ка да је то сам 
Ари сто фан чи нио пре две и по хи ља де го ди на. На пи са ти не што ду хо ви то, 
а по уч но, „про зва ти“ све нај ви ђе ни је и нај у ти цај ни је љу де1 јед не ма ле елит-
не за јед ни це ка ква је би ла де мо крат ска Ати на кра ја 5. и по чет ком 4. ве ка, 
сва ка ко је за дух ка кав је био Ари сто фан био иза зов. Та прак са зва ла се 
σπουδογέλοιoν (ari stoPh. Ran. 389‒390). Та ко је и да нас. На атин ску или тач-
ни је ре че но грч ку сце ну по сто вљен је Ари сто фан у са свим но вој и нео бич-
ној адап та ци ји под на зи вом Ари сто фа ни ја да. Ни ко ни је остао рав но ду шан, 
ни пу бли ка ни кри ти ка, ка ко Ари сто фа но ве ко ме ди је и зах те ва ју. Би ло је 
кри ти ке ко ја је ста ла на стра ну ова квом Ари сто фа ну и оне ко ја га је потпу-
но ома ло ва жи ла и су ро во на па ла.2 Ми се не ће мо ба ви ти њи ма, већ на ме ром 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња с про јек та бр. 02120 Ин тер ак ци ја кул ту ра, 
при вред ни то ко ви и со ци јал не струк ту ре на тлу Вој во ди не као исто риј ски про цес ду гог 
тра ја ња (од ан ти ке до 16. ве ка) ко ји фи нан си ра По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех-
но ло шки раз вој (ру ко во ди лац проф. др Ђу ра Хар ди), a из ло жен је у кра ћем об ли ку на ску пу 
Ан тич ка дра ма, 22‒23. ок то бра 2016. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

1 O исто риј ским и ствар ним лич но сти ма у Ари сто фа но вим ко ме ди ја ма в. eHRen beRg 1943.
2 По ста ви ти јед ну Ари сто фа но ву ко ме ди ју и „оса вре ме ни ти“ је из у зет но је те шка 

ствар. По ста ви ти све за јед но, по ду хват је вре дан, ако не по хва ле, он да сва ка ко по ме на. 
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ау то ра овог ко ма да и са мим тек стом ко ма да. Но за раз у ме ва ње ове адап та ци је 
Ари сто фа но вих ко ме ди ја ну жно је по ме ну ти не ко ли ко чи ње ни ца из исто ри је 
мо дер ног грч ког по зо ри шног жи во та ве за них за по став ке Ари сто фа на. 

Пре све га тре ба има ти на уму да ари сто фа нов ска тра ди ци ја ни ка да 
ни је пре ста ла да по сто ји, тј. Ари сто фан ни ка да ни је пре стао да жи ви у грч-
ком дру штву. Грч ки на род има тај ари сто фа нов ски дух да кроз смех ка же 
зби љу. На пи та ње за што у Грч кој не ма по зо ри шта ап сур да, од го вор је за то 
што је сам ре а лан жи вот у Грч кој ап сур дан. За стран це, ту ри сте ко ји по се-
ћу ју Грч ку, то је зе мља мо ра, сун ца, кул ту ре ис пи ја ња ка фе,3 и уоп ште 
ужи ва ња. Али сва ко днев не ве сти ко је слу ша мо већ ду ги низ го ди на, го во-
ре о јед ном дру га чи јем ме сту. То је ме сто где се те шко на ла зи по сао, те шко 
за ра ђу је и жи ви, где мно ге но ве из бе гли це4 тра же сво је ме сто под сун цем, 
а ста ре5 га још ни су на шле. То је ме сто бо га тих бро до вла сни ка и лу ка вих 
по ли ти ча ра, де ма го га ста рог и но вог ко ва, и обич ног на ро да ко ји, тек по што 
се ма ло опо ра вио од гра ђан ског ра та (1946‒1949), дик та ту ре (1967‒1974), 
не ре ше ног ки пар ског про бле ма (1974‒) и сл., по но во гр ца у над ни чар ском 
ра ду и ду го ви ма пред со ло нов ских раз ме ра нео ли бе рал ног ка пи та ли зма 
ва пе ћи за си сах ти јом.6 Упра во за то Ари сто фа но ве ко ме ди ја на шле су плод-
но тле и у са вре ме ним зби ва њи ма у Грч кој а чу ве не су по став ке Ари сто фа-
но вих ко ме ди ја и адап та ци је Ка ро ло са Ку на из ра ни јег пе ри о да са вре ме не 
грч ке ствар но сти. За то Ка ро ло са Ку на не сме мо из о ста ви ти,7 ка да го во ри мо 
о по став ка ма са вре ме ног Ари сто фа на, али и да би Ари сто фа но вим чи та о ци-
ма, од но сно гле да о ци ма би ла пре до че на та грч ка ари сто фа нов ска тра ди ци ја, 
у ко ју спа да и ис точ њач ко по зо ри ште сен ки тзв. Ка ра ђоз, по пу ла ран у грч-
ком на ро ду (Myrsi a DEs ‒Myrsi a DEs 1992). Ка ро лос Кун је грч ки из бе гли ца 
из Ма ле Ази је је вреј ског по ре кла. Пот пу но ап сурд но у вре ме на ци стич ке 

3 У со ци о ло шком сми слу за ни мљи вε су књи ге Фра пе на ци ја: вре ме је за ка фу (con-
stan ti no Po u los ‒young 200) и Ах, бра те... хе до ни стич ки во дич за зе мљу фра пеа (ΠαΠαναγιώτου 
2009) ко ја на ху мо ри сти чан на чин ана ли зи ра про ме не у грч ком дру штву од под ви га Ле о-
ни де у Тер мо пи ла ма и чу ве не из ре ке „До ђи и узми!“ (Μολών λαβέ!) до про сеч ног Гр ка 
ко ји у сва кој си ту а ци ји уз се бе но си и пи јуц ка јед ну смућ ка ну фра пе ка фу, па ода тле из раз 
До ђи и смућ кај! (Μολών φραπέ!). 

4 Реч је о ма сов ном ими гра ци о ном та ла су по сле па да Бер лин ског зи да, ка да је ве ли ки 
број љу ди до шао у Грч ку из зе ма ља Ис точ ног бло ка као што су Ру си ја, Укра ји на, Пољ ска, 
Ру му ни ја, Мол да ви ја, Бу гар ска, Гру зи ја , Ал ба ни ја и др., али и из Афри ке, Ази је. Нај но ви-
ји та лас ве зу је се за из бе гли це из Си ри је и Ли би је, а Грч ка је због свог ге о граф ског по ло-
жа ја и бла гог од но са пре ма из бе глим, пр ва њи хо ва ста ни ца, а нај че шће и по след ња.

5 Из бе гли Гр ци из Тур ске и са Ки пра.
6 Ре фор му ко ју је спро вео за ко но да вац Со лон и „зба цио те рет“ с пле ћа пре за ду же них 

Ати ча на, ко ји су због ду го ва по ста ја ли ро бо ви.
7 Кун ни је је ди ни ко ји се ба вио Ари сто фа но вим ко ме ди ја ма. Чу ве не су по став ке ње-

го вог уче ни ка Алек си са Со ло мо са и ње го ва књи га Жи ви Ари сто фан по зна ти ја у фран цу ском 
пре во ду, као и по став ке у пот пу но дру гом ду ху Спи ро са Еван ге ла то са. Но ов де се не ће мо 
освр ну ти на њих. О њи ма де таљ ни је в. Di a Man ta kou‒agat hou 2015: 1‒7.
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оку па ци је 1942. го ди не осни ва8 у Ати ни По зо ри ште умет но сти (Θέατρο 
Τέχνης) и на сце ну про мо ви ше са вре ме не грч ке пи сце тог пе ри о да као што 
су Кам ба не лис, Анаг но ста кис, Ке хај дис, Ску р тис, Му р се лас, Ар ме нис. Та-
ко ђе, по ред грч ких пи са ца по зо ри ште на сце ну по ста вља са да ве ли ка не та-
да шњих ак ту ел них свет ских по зо ри шних трен дов ва (од Шек спи ра, Иб зе на, 
Бе ке та, Че хо ва, до Ми ле ра, Јо не ска, Мак са Фри ша, Вај са, Пин те ра и др.). 
Ипак, Кун се из два ја ‒ а то ће га про сла ви ти ‒ по став ка ма Αри сто фа но вих 
ко ме ди ја са ко ји ма је по чео још 1929. го ди не док је ра дио као пре да вач на 
аме рич ком ко ле џу у Ати ни. Усле ди ле су по став ке Плу та 1936. го ди не, па 
1956, Жа ба го ди ну да на ка сни је, Ли си стра те 1969, Ахар ња на 1976, Ми ра 
1977, Те смо фо ри ја зу са 1985. го ди не. Али га је по став ка из го ди не 1959. го ди не, 
од ве ла на врх свет ксих адап та ци ја Ари сто фа на. На и ме на сце ни по зо ри шта 
Хе ро да Атич ког у окви ру Атин ског фе сти ва ла по ста вља Ари сто фа но ве 
Пти це ко је би ва ју пре ки ну те, а та да шња власт бур но ре а гу је. Пред ста ва 
ме ђу тим у Па ри зу до би ја пр ву на гра ду и од лич не кри ти ке. За пра во се Ку но-
во ожи вља ва ње ан тич ке дра ме сма тра јед ним од нај зна чај ни јих. У Грч кој је 
сва ко но во по ста вља ње Ари сто фа но вих Пти ца и Ес хи ло вих Пер си ја на ца било 
по ла зна тач ка за сва ку бу ду ћу ин сце на ци ју кла сич них драм ских тек сто ва.9 

Ку на за Ари сто фа ни ја ду ве зу је „на род ски“ дух ова пло ћен у грч ким 
оби ча ји ма и пред ста ва ма и „жив на род ни је зик ко ји би про бу дио дух ан тич-
ке пред ста ве и по бу дио да на шњег слу ша о ца“ (Va ra kis 2013: 216), као и јед-
на по став ка под на зи вом По ла ве ка Ари сто фа на на Кул тур ној Олим пи ја ди 
у Епи да у ру 2004. го ди не,10 ка да су на сце ни „ожи вље не оне моћ не сце не и 
не за бо рав ни тре ну ци“ (Va ra kis 2007: 191) из свих Ку но вих по став ки Ари-
сто фа но вих ко ме ди ја, што је био по ду хват ње го вих уче ни ка Јор го са Ла за-
ни са и Ко сте Ка пе ло ни са.

И он да и са да по ка за ло се да је Ари сто фан увек нов, увек свеж, увек 
ак ту е лан, увек ту. По пут епи фа ни је не ког ан тич ког бо жан ства или древ ног 
про ро чан ства ко је се по на вља у кри тич ним тре ну ци ма. У скла ду са ту ки ди-
дов ском те зом11 да се кроз вре ме, не за ви сно од то га да ли се ра ди о ве ко ви ма 

8 Још 1933. го ди не, за јед но с Ја ни сом Ца ру хи сом и Ди о ни си сом Де ва ри сом осни ва 
На род ну сце ну (Λαϊκή Σκηνή) у на сто ја њу да ство ри та кву по зо ри шну тру пу ко ја не ће на 
по зо ри ште гле да ти као на про фе си о нал ни ан га жман, већ као дру штве но-ко ри стан по зив. 

9 Нaписао је и две сту ди је на те му по став ки ан тич ке дра ме Ан тич ка тра ге ди ја и ко
ме ди ја (Η αρχαία τραγωδία – κωμωδία) и Ре ди тељ и ан тич ка дра ма (Ο σκηνοθέτης και το 
αρχαίο δράμα).

10 Пред Олим пиј ске игре 2014. го ди не у Ати ни, ор га ни за о ва не су и број не кул тур не 
ма ни фе ста ци је у окви ру тзв Кул тур не Олим пи ја де.

11 Ту те зу је ис ко ри стио и Ја нис Ва ру фа кис, бив ши ми ни стар фи нан си ја у Ци пра со вој 
вла ди, ко ји је из Ту ку ди до вог Пе ло по не ског ра та по зај мио на вод за на слов сво је књи ге „А 
сла би тр пе оно што мо ра ју“ из 2016. год не. Као про све ће ни еко но ми ста, Ва ру фа кис да је 
пре сек нео ли бе рал них во ђа и њи хог раз ми шља ња од Дру гог свет ског ра та па на ова мо у 
од но су на „ма ле“ али и ду ге, ве ли ке. Ево тог ци та та из по гла вља Од го вор ста нов ни ка 
остр ва Ме ла:
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или ми ле ни ју ми ма, чо ве ко ва при ро да не ме ња и да до га ђа ји из про шло сти 
мо гу би ти на ук и да нас. Јер Ари сто фан се не гле да са мо ра ди за ба ве. Да нас 
се, пре све га не гле да ра ди за ба ве. За ба ва је са мо про прат но ефе кат ари сто-
фа нов ске ко ме ди је. Ње на свр ха је по у ка. Ари сто фан је Учи тељ. Пoдучавао 
је сво је су гра ђа не да бу ду бо љи гра ђа ни, а гра ђа не да бу ду бо љи љу ди. 
Ње го ви су сти хо ви под стре кач ки и ни кад се не ми ре са по сто је ћим. У том 
сми слу на ста ла је и Ари сто фа ни ја да по зо ри шне Тру пе Иде ја (Ομάδα Ιδέα).12 

„...Če tr de set go di na ka sni je, 1988. go di ne, dok sam pre gle dao Kej nzo ve tek sto ve i knji ge 
na Kings ko le džu, u Kem bri džu, pri me tio sam jed nu ko pi ju sta ro grč kog ori gi na la Tu ki di do vog 
Pe lo po ne skog ra ta. Iz vu kao sam je i br zo pre li stao. I ugle dao pod vu če no olov kom ču ve ni deo u 
ko me su moć ni atin ski ge ne ra li ob ja sni li bes po moć nim Me lja ni ma zaš to se „pra va“ od no se sa mo 
na one ko ji su „jed na ki po mo ći“ i zaš to su oni upra vo iz tog raz lo ga, na me ra va li da s nji ma uči-
ne šta im je vo lja. I to za to što „moć ni za pra vo či ne ono za šta im se pru ža pri li ka, a sla bi tr pe ono 
što mo ra ju“. Ove re či su mi od zva nja le u gla vi u pro le će 2015. dok sam se su o ča vao sa grč kim 
po ve re ni ci ma i nji ho vom ne u mo lji vom na me rom da skr še na šu vla du. U Kej nzo voj gla vi, dok je 
bio u Bre ton Vud su 1944, uve ren sam, si gur no su isto ta ko od zva nja le iste ove re či. Pi tam se, 
me đu tim, da li je bio u is ku še nju, kao što sam bio ja, da se obra ti svo jim pro tiv ni ci ma ver zi jom 
ci ta ta ži te lja ostr va iz Mel skog di ja lo ga, ko ji su u že lji da se spa su po ku ša li da ape lu ju na Ati nja ne 
uka zu ju ći im na nji hov sop stve ni in te res: 

’Da kle s na še tač ke gle diš ta (poš to nas pri mo ra va te da za snu je mo svo je ar gu men te na lič-
nom in te re su, a ne na onom što je is prav no) bi lo bi ko ri sno da ne uniš ti te prin cip ko ji po sto ji za 
opšte do bro – na i me, da oni ma ko ji se na đu u kan dža ma ne sre će tre ba da bu de... do zvo lje no da 
na pre du ju i iz van li mi ta ko ji od re đu je pre ci zni pro ra čun ana lo gi je nji ho ve mo ći. Jer to je prin cip 
ko ji se na vas ne od no si niš ta ma nje, s ob zi rom na to da će vaš pad bi ti pra ćen naj straš ni jom osve-
tom, ko ju će po sma tra ti či tav svet.’ 

U slu ča ju aro gant nih Ati nja na, ove re či su si gur no od zva nja le mno go go di na ka sni je kad 
su se nji ho vi ne pri ja te lji Spar tan ci pe nja li na zi di ne Ati ne u na me ri da je raz o re. Po sle Ve li kog 
ra ta, Kejnz je pri me nio lo gi ku slič nu ar gu men ti ma ži te lja Me la da bi upo zo rio po bed nič ki Sa vez 
da su osve to lju bi vi uslo vi ko ji su na met nu ti Ne mač koj u Ver sa ju bi li bu me rang ko ji će im se 
vra ti ti i po go di ti te me lje nji ho vih sop stve nih in te re sa – što se na rav no i de si lo ka da je po sle Ver-
saj skog spo ra zu ma u Ne mač koj iza zva na eko nom ska kri za ko ja je do ve la na vlast Adol fa Hi tle ra. 
Mo žda re či Me lja na ta ko đe od ra ža va ju ka ko su se po bor ni ci Nju di la, na sta vlja ju ći svoj pro gram, 
ose ća li sre di nom še zde se tih go di na proš log ve ka ka da je si stem Bre ton Vuds ko ji je Vajt pro gu-
rao na šte tu Kej nzo vog pred lo ga za sno va nog na is prav ni jem ra su đi va nju po čeo da se ja sni je 
vi di. Ali ta da je već bi lo pre vi še ka sno da se bi lo šta uči ni. Bre ton Vuds je bio na iz ma ku svo jih 
sna ga, a Nik so nov šok je na pro sto po ka zao ne mi lo srd nu efi ka snost ko jom su se ame rič ki zva-
nič ni ci ob ra ču na va li s no vim ne pri jat nim si tu a ci ja ma, na di ja me tral no su pr o tan na čin u od no su 
na nji ho ve evrop ske par nja ke, ko ji se uvek tvr do gla vo dr že pro ma še nih pro je ka ta sve dok ne budu 
pri mo ra ni da ih na pu ste. Ka da je na stu pio, Nik so nov šok је do veo do to ga da su Ame ri kan ci, za 
raz li ku od Ati nja na, na sta vi li da uži va ju u spo ljaš njem sja ju svo je neo spor ne he ge mo ni je – bar do 
2008. To je bi la suš ti na ko ju je Džon Ko na li pred lo žio svom pred sed ni ku: ’Sre di mo ih pre no što 
oni sre de nas!’ Evro pa i Ja pan su po sle dič no do bi li svo je bez mi lo sti, ali isto ta ko i po bor ni ci po-
li tič kog pro jek ta Nju di la, ko ji su gur nu li u stra nu Kej nzo ve pred lo ge iz 1944“ (Va ru fa kis 2017: 
35‒37).

12 Гру пу чи не Ко стас Га кис, Ати на Му ста ка и Кон стан ди нос Би бис (ов де им се при дру-
жио и пи сац Ди ми трис Зу гос) ко ји као „јед на ду ша у три те ла“ ре жи ра ју, пи шу и глу ме. На ста-
ла је 2012. го ди не с ци љем да се те а тар до жи ви на је дан нов на чин. Пре све га да се вра ти 



359

Са чи ње на од раз ли чи тих сцен ских фор ми, а у сце но граф ском сми слу ми ни-
ма ли стич ка, Ари сто фа ни ја да, пред ста вља јед но ду бо ко ура ња ње у Ари сто-
фа но ве тек сто ве. Па ко из др жи, раз у ме ће. И осе ти ће то. Ње на це ла по сто ва ка 
не де лу је на ни воу ра ци о нал ног, при стој ног, оног што до ли ку је, оног што 
смо учи ли. Она де лу је на ни воу не ких дру гих фре квен ци ја. Она је пре све-
га људ ска, ти че се оног ма лог обич ног чо ве ка, што во ли да се ра ду је кад је 
сре ћан, пла че и ви че кад га не што бо ли, што во ли бли жњег свог и да ће му 
и оно у че му оску де ва, али ко ји по не кад сла же, с вре ме на на вре ме ого ва ра, 
aли је искрен, украт ко, ти че се чо ве ка од кр ви и ме са ко ји во ли жи вот и 
бо ри се за ње га. То је пред ста ва ко ја сва чу ла др жи буд ним, ко ја те те ре ти 
и ја сно и пла стич но пре но си по ру ке ко је нам сва ко дне ви ца за кла ња. У свом 
ма лом ма ни фе сту Тру па Иде ја13 из но си свој про грам: 

(...) су прот ста вља мо се пост мо дер ној есте ти ци ко ја је за го спо да-
ри ла на на шој по зо ри шној сце ни и по зо ри шну умет ност од ре ђу је као 
хлад не сук це сив не сли ке и ре чи без и трун ке људ ско сти и осе ћај но сти. 
Сма тра мо да умет ност тре ба да се по зи ва на су штин ске људ ске ве зе, 
пу не са о се ћа ња и исти не. ...Ми смо са ња ри и ве ру је мо да у овој вир ту-
ел ној епо хи у ко јој жи ви мо, по зо ри шна са ла пред ста вља жи во, то пло, 
пул си ра ју ће и не по ко ре но дру штве но тки во и као та кво тре ба да ра ди 
на ства ра њу јед ног но вог све та, све тли јег и со ли дар ни јег. Умет ност је 
је дан све ти о ник у стра шној бу ри ко ји у сва ком свом вр тло гу из ба цу је 
етос, ху ма ност, сме лост, сна гу док се обла ци не ра зи ђу. Умет ност мо ра 
би ти со лар на и мо ра до зи ва ти све тлост... (тру Па идЕ ја 2016: 6). 

Ово об ја шње ње и ни је би ло по треб но они ма ко ји ни ка да ни су ро ни ли 
ме ђу Ари сто фа но вим сти хо ви ма. Отво рен за но ве до жи вља је, сва ки гле да лац 
је са да мо гао да осе ти ову на ме ру из ма ни фе ста. За оне ко ји се пак ба ве Ари-
сто фа ном, ово је био је дан нео би чан и сме ли по ку шај ин тер пре та ци је. 

Са свим за чу ђу ју ће и нео че ки ва но, ко ме ди ја за по чи ње струк ту ром ста ре 
атич ке ко ме ди је: у про ло гу, од но сно уво ду, На дах ну ће, је дан од ли ко ва, оба-
ве шта ва нас да Ари сто фан пи ше но ву ко ме ди ју. Већ на са мом по чет ку, ка ко 
ка же Ми лош Н. Ђу рић (1990: 342), са зна је мо по ко ју мо рал но-по ли тич ку 
те зу ко ја ће се раз ра ди ти. У овом слу ча ју На дах ну ће за пра во на го ва ра Ари-
сто фа на да спа се свој град пи шу ћи но ву ко ме ди ју и ти ме да свој до при нос 
као гра ђа нин:

на ро ду, без об зи ра на дру штве ну ра сло је ност, еко ном ски ста тус, про фе си ју, обра зо ва ње, 
доб, пол, кул тур но на сле ђе, не оста вља ју ћи ни ког из ван по зо ри шта, од но сно „не и ни ци ра-
ног“. У свом ма ни фе сту ка жу: „Не обра ћа мо се струч ња ци ма и по зо ри шним љу ди ма. На-
про тив, же ли мо да на ши по ку ша ји и труд ко ји су уло же ни у по зо ри шне тек сто ве бу ду 
здра во ра зум ски, са сви ма ја сним зна че њи ма, по ру ка ма и по у ка ма.“ ...да на ши гле да о ци 
бу ду уз др ма ни под ути ца јем емо тив них фре квен ци ја ко је ода ши ље мо пу тем ре чи, му зи ке 
и по кре та. 

13 На ша се пу бли ка су сре ла са Тру пом Иде ја на Шек спир Фе сти ва лу у Чор та нов ци ма 
2014. го ди не где су пред ста ви ли Ро меа и Ју ли ју за 2.
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на дах ну ћЕ: 
...пи ши, пи ши, пи ши
И све оне по ли ти ча ре из бри ши
Град свој спа си
...пи ши, пи ши
И об ма њи ва че на ро да збри ши.

ари сто фан:
Му чи ту! Ћу ти!

на дах ну ћЕ:
Лаж спр жи!

Пи ши и ло по ве уни шти! (Тру па Иде ја 2016: 16)14

По том се по ја вљу је и мо ди фи ко ва ни агон из ме ђу Ари сто фа на и На дах-
ну ћа, као и из ме ђу Ари сто фа на и глу ма ца са ко ји ма за по чи ње про бу сво је 
но ве ко ме ди је Бе да (Πενία). У то ку про бе, љут и ван се бе Ари сто фан уда ра 
но гом о зе мљу, што узро ку је до ла зак бо жан ства До њег све та, Ха да. Тај део 
је већ при па да па ра ба си. Хад, ко га још увек не при ме ћу ју глум ци и Ари сто-
фан, обра ћа се пу бли ции док се у по за ди ни пе сник и да ље пре пи ре с глум-
ци ма. За тим бог за мр за ва сце ну, спу шта се бли же пу бли ци „пре по ру чу је“ 
пе сни ка ко га пред ста вља и обра зла же сво је при су ство:

хад: 
Ко да кле уда ром но гу мо ја вра та уз не ми ра ва
Те ме на Зе мљу по зи ва? (19)

Да ме и го спо до, јед ну при чу же лим да вам ис при чам ја
И ма кол ко да је ста ра на са вре ме ну ли чи, да. 
Уо ста лом вре ме је не што што ни кад ни сам мо гао да до ку чим.
Мно ги су до шли у До њи свет, не ке сам до ву као ја, 
ал оно што се зби ло у не спо ра зум се пре тво ри ло.
Ари сто фан и глум ци му
Уда ра ше о зе мљу то ком про бе
Те схва тих то као хтон ски по зив... (19)

Док про ба још увек тра је по ја вљу је се На дах ну ће иза Ха до вих ле ђа у 
на ме ри да раз ја сни си ту а ци ју:

хад: 
По бо гу, мрем,
Ма не мо гу ће је то,
Та Ди вов брат сам ја

14 Сви на ве де ни пре во ди су ау то ра овог ра да. У да љем тек сту ста ја ће са мо стра ни це 
из вор ног тек ста на ве ден у ци ти ра ној ли те ра ту ри.
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Бе смр тан међ’ бо зи ма.
На дах ну ће, сто пут ти ре кох,
Па зи на то смак ну ће,
От по зди не шу њај се ти,
Јер, ма да бог, 
бу бре зи ма и оста лим ор га ни ма пре тиш ми.

на дах ну ћЕ: 
Вла да ру До њег све та, о ефен ди јо15 Ахе рон та....
Очи глед но је да ти тре ба ма ло про све тље ња.
Што се „гор њих ства ри ти че“ не ко тре ба да те при у чи.
То што је гу жва у До њем све ту
Узрок и раз лог ни су рат пе ло по не ки,16

Дав но је он окон чан,
Но, на на пла ту је сти гао ра чун,
Кре ди ти за бит ке и ка ма те брит ке,
На хи ља де си ро ма ха са жи вот ног точ ка
Си ла зе пр ви... (20‒21)

хад: 
Али ови као сна га то ри ска чу 
к’о да су кри шом је ли ме да, ора ха и ма ху нар ки

на дах ну ћЕ: 
...ма то је са мо Ари сто фа но ва адап та ци ја
Пу бли ци да по ка же ка ко до хра не да до ђе
Скачућ’ ви со ко до Олим па
Не би ли ко ју мр ву с бо жан ске тр пе зе ма зну ли...

хад: 
Ку ку, пот пу но је по бе на вио! На жа лост, 
чи ни се да Ал цхај мер ту тра жи свој спас
кад од бо го ва он сад оче ку је хас... (20‒21)

Хад по чи ње да пе ва као у мју зи клу. И док он без бри жно пе ву ши, Ари-
сто фан се са пли ће, па да и због уда ра уми ре. Сце на се пре ме шта на дру го 
ме сто.

У Ха ду Ари сто фа на до че ку је бо жан ски пе вач Ор феј. Ту му по ка зу је 
зна ме ни то сти но вог ста ни шта. Ка да је Ари сто фан уви део где је и шта му се 
де си ло, уз по моћ свог На дах ну ћа по ку ша ва да убе ди Ха да да га вра ти ме ђу 
жи ве до сле де ћих Ди о ни си ја на ко ји ма тре ба да пред ста ви сво је нај бо ље 
драм ско де ло ко је је у ин те ре су гра ђа на Ати не:

15 Пoсебно је за ни мљи ва упо тре ба ре чи из свих фа за грч ког је зи ка, a на ро чи то упо-
тре ба тур ци за ма.

16 Ари сто фан је оче ви дац Пе ло по не ског ра та, ко ји је тра јао од 431. до 404. го ди не пре 
но ве ере, и ве ћи на ње го вих ко ме ди ја ве за не су за до га ђа је и лич но сти из тог ра та.
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на дах ну ћЕ: 
Јед ну још шан су тре ба му да ти
и ову са да шњу смрт ода гна ти! (23)

на дах ну ћЕ: 
Баш за то гра ђа не тре ба про бу ди ти
Јер сви зна ју, а ако не зна ју тре ба да чу ју да
Уко ли ко се не пре ду зму ме ре оштре и ра ди кал не
По ја ви ће се де ца рат ни ци, с бри тва ма и ко пљи ма.
Ду ша Ари сто фа но ва не ка се у жи вот вра ти
Јед ним сме лим де лом да од зла свет од вра ти. (23)

Хад тра же ћи прав ни основ за та ко не што ка же:

хад:
Мо жда у не ком ћи та бу ста ром, под пра ши ном и па у чи ном на ђем 
Не ку кон вен ци ју древ ну, за бо ра вље ну ва вјек вје ко ва... (24)

Еу ре ка, еу ре ка...

Јед на фу сно та ука зу је на мо гу ће про ду жет ке... жи во та.

Ако ко ји пе сник усред про бе рик не
Ко на при мер пе сник тај што скик не,
има му се пред ста ва међ мр тви ма по ста ви ти
не би ли се ду ше те да ле убе ди ти.
Ако тај нај су ро ви ји ау ди то риј од лу ком пре су ди
Мо же му се на зад жи вот да до де ли. (24)

На дах ну ће оба ве шта ва Ари сто фа на да се Хад сло жио да му по вра ти 
жи вот уко ли ко рас про стре рас кош сво јих ко ме ди ја у но вом све тлу. И та да 
се пред гле да о ци ма раз ви ја Ари сто фа ни ја да, и да нас нам по ка зу ју ћи ко ли-
ко су „оста ци“ Ари сто фа но вих ко ме ди ја жи ви, ма што ви ти, ин спи ра тив ни, 
ак ту ел ни и има ју моћ раз от кри ва ња ствар но сти.

Ма е страл но су по ве за ни фраг мен ти и по је ди но сти у це ли ну, пре ла зе-
ћи из јед не ко ме ди је у дру гу, док се уну тар се квен ци јед не Ари сто фа но ве 
пред ста ве по ја вљу ју и алу зи је на де ло ве из дру гих, као нпр:

надахнућE: 
Ни ви те зо ва хи ља ду да га по вра те не мо гу... 

(у окви ру про ло га алу зи ја на Ви те зо ве) (21),

или

ари сто фан: 
Мо лим, мо лим, грем, 
Јев тин плац да на ђем
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На по љи ма Је ли се ја17

Бу да ла да не бу дем
Ви кен ди цу да ма знем... (23)

као алу зи ја на Хор ми ста ко ји пе ва ју у Еле у син ским ми сте ри ја ма у Жа ба ма, 
и сл.

Ари сто фа ни ја да за по чи ње Ли си стра том. То је Ха дов зах тев. На то Ари-
сто фан од мах на сце ни тра жи 22 фа лу са. Хад, га пре ки да и да је но ве про-
по зи ци је ко мич ног из ра жа ва ња, пу не условљавањa, баш као што је пун усло-
вља ва ња са вре мен по ли тич ки жи вот у Грч кој. На кра ју сва ке се квен це из 
по јед не Ари сто фа но ве ко ме ди је, као пред став ник мр твих ду ша, из ла зи 
су ди ја или гру па су ди ја и да је оце ну „за“ или „про тив“ Ари сто фа но вог по-
врат ка у свет жи вих. Су ди је су ли ко ви из по зна тих драм ских тек сто ва, 
фил мо ва и поп ку ту ре. Ли си стра ти је по зи тив ну оце ну дао Едип. Ве роват но 
алу зи ја на зе мља ка. За тим сав у по ле ту, Ари сто фан на ста вља са Пти ца ма, 
сам је ка рак те ри шу ћи као сво је ре мек-де ло. То је сва ка ко нај ма што ви ти ја и 
нај фан та стич ни ја Ари сто фа но ва пред ста ва у ко јој је при ка за на „ша ша ва по-
ма ма за пра вље њем про је ка та, ла ко ми сле но и ла ко вер но гра ђе ње ва зду шних 
ку ла, че жњар ско оче ки ва ње зе мље дем бе ли је“ (Ђу рић 1990: 350). Тра жи се 
др жа ва без по ли ти ча ра, без нов ца и без по ре за. Гра ђа ни би де ли ли сва за-
јед нич ка до бра. Бо го ви (чи тај: моћ ни ци) би без жр та ва мо ра ли да по пу сте. 
Али но си о ци иде је но ве др жа ве по ста ју го ри ти ра ни од оних до ле у Ати ни. 
О увом слу ча ју по сто је и алу зи је на про јек те ве ли ких мул ти на ци о нал них 
и гра ђе вин ских ком па ни ја. Ко нач но на сце ну као су ди ја из ла зи Ха млет с 
пи та њем „би ти или не би ти“ и ко нач ним од го во ром „не би ти“, ко ји се не 
од но си на Ари сто фа на, али му се као та кав бро ји глас.

На сце ну за тим сту па ју Те смо фо ри ја зу се ко је алу ди ра ју на мо дер не 
по ли ти чар ке. Оне би свет тре ба ло да на чи не бо љим, али се по на ша ју исто 
као и му шкар ци, пре у зи ма ју ћи њи хо ве обра сце по на ша ња. Ту су и број не 
алу зи је на сва ко днев не ве сти о на си љу у по ро ди ци, о не мо ра лу, спон зо ру ша-
ма и жу тој штам пи. О це лој тој пред ста ви не га тив ну пре су ду до но се Ро уз 
и Џек из Ти та ни ка, али и њи хов од го вор је из ну ђен док уз ви ку ју „не е ее...“ 
у по ку ша ва ју да спа су соп стве ни жи вот од по та па ња. 

Чар ли Ча плин је стро ги су ди ја за ко ме ди ју Зо ље. То је за пра во јед на 
пе снич ка сли ка у об ли ку треј ле ра, на ма по зна та из Бећ ко ви ће вог Ће ра ће мо 
се још... Го во ри о јед ној оп штој сли ци су до ва и под ми ћи ва ња у су до ви ма, 
и уоп ште пар ни че њу као за ба ви у ко јој би ло по је ди нац или ма са, као опи-
је ни дро гом, жу де за жр тва ма и жр тве ним јар че ви ма. Сва ко сва ког ту жи и 
су ди и пар ни ца ма не ма кра ја.

У Ахар ња ни ма је при ка за но са да шње ста ње грч ке др жа ве, стал на усло-
вља ва ња ве ли ких си ла, бе ла ку га, тр го ви на де цом, су ро вост нео ли бе рал ног 

17 Или сја (Άνω Λιώσια) атин ска област где се на ла зи про бле ма тич на де по ни ја и област 
кроз ко ју про ла зи Све ти пут за Еле у си ну.
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ка пи та ли зма, у ком је баш све на про да ју. Реч је о ла жним па три о та ма и 
на вод ним из дај ни ци ма, ква зи де мо кра ти ји и хи по кри зи ји. У пре пи ра њу Че-
хо вље ве Три се стре јед на да је глас ви ше за Ари сто фа на. 

Мир је јед но стал но и веч но по ко ра ва ње и тр пље ње, а мир је увек угро-
жен ра зним ма хи на ци ја ма по ли ти ча ра. Ту по ма же је ди но De us ex mac hi na. 
На кра ју се као су ди ја по ја вљу је Су пер мен јер ми сли да је дра га Ло ис од но сно 
Ми ра, тј. Ири на18 у опа сно сти, те јој до ла зи у по моћ.

По том се на сце ни чу ју гла со ви Же на из На род не скуп шти не. Ово је 
адап та ци ја у ви ду опе ре: при ка зу је се је дан за ми шљен од стра не же на бо љи 
свет. У том де лу про вла чи се лајт-мо тив ко ји го во ри о по тро шач ком дру-
штву, обр ту нов ца, ње го вој су ро во сти и без ду шно сти. У скла ду с сцен ским 
жа нр ом Фан том из опе ре да је свој по зи ти ван суд у ко рист све та со ли дар-
но сти. 

У Об ла ки ња ма отац ша ље у шко лу си на да на у чи од со фи ста ве шти ну 
убе ђи ва ња, а у ства ри го во ри о ве шти ни по ли ти ча ра де ма го га ко ји ла жу, 
кра ду, из вр ћу исти ну чак и по ро ди цом ма ни пу ли шу. Број не су алу зи је на 
Ци пра са и на то ка ко је „не“ на ре фе рен ду му по ста ло „да“ у ме мо ран ду му. 
Бе ли ча роб њак Ган далф из са ге Го спо дар пр сте но ва за та кво по на ша ње 
да је не га тив ну оце ну. 

Сле де Ви те зо ви. Грч ка је пред ста вље на на аук ци ји, где се про да је део 
по део, град по град, остр во по остр во, област по област. Сред ња кла са – 
ви те зо ви – не ста ла је и ту и та мо не што ме ше та ри. „Не по зна та уло га“ као 
су ди ја же ли да нас уве де у но ву уло гу по зо ри шта у са вре ме ном све ту. И то 
је јед на од ва жних по ру ка пред ста ве. Да са вре ме но по зо ри ште не мо же бити 
из ван жи во та и из ван оног што се до га ђа. Ау то ри зах те ва ју, ка ко од пу бли ке, 
а пре све га од по зо ри шних љу ди да се ан га жу ју, баш као што је у по зо ри ште 
у вре ме Ари сто фа на би ло ан га жо ва но.

По след ња пред ста ва би тре ба ло да бу ду Жа бе, али она не би ва пред ста-
вље на. Хад и сам уви ђа да га је Ари сто фан на са ма рио и да је цео ње гов пер-
фор манс био при каз ове пред ста ве, од но сно так ми че ње из ме ђу пе сни ка и 
вла да ра ду ша мр твих. Хад, сад већ раз дра ган и на сме јан од лу чу је да вра ти 
ко ме ди о гра фа у свет жи вих, где он, као да се ни шта ни је ни де си ло, зах те ва 
од глу ма ца да се кон цен три шу на но ву пред ста ву у ко јој ће би ти при ка за не 
све вра го ли је прет ход них. Та пред ста ва је Плут од но сно Из о би ље. Ти ме је 
ве о ма круг ма што ви то за тво рен. По чи ње Бе дом а за вр ша ва Из о би љем. Док 
Прак са го ра и да ље пе ва сво ју пе сму о бо љем све ту...

То ком це ле пред ста ве има мо број не ана фо ре на са вре ме не до га ђа је, 
по ли ти ча ре и по ли ти ку ко ју во де:

18 Чу ве на је са вре ме на срп ска адап та ци ја овог Ари сто фа но вог ко ма да из 1996. го ди-
не на ко јој су као ау то ри тек ста ра ди ли Гор дан Ма ри чић и Ко кан Мла де но вић, а ре жи ју је 
пот пи сао Ко кан Мла де но вић. Исти тан дем, ра дио је и Ли си стра ту 1999. го ди не ко ја је 
до жи ве ла пре ми је ру у по зо ри шти у Ба њој Лу ци.
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стрЕП си јад: 
Кре ди то ри ме га ња ју, бу де ме, не спа ва ју
На вра та лу па ју, ви чу и шу та ју.
Устај, си не из по сте ље,
И кре ве та не ког др во де ље,
Ре кох ти и пре Ци прас је крив за све. (48‒49)

фи ди Пид: 
Ма то ри, за че пи,
По глед тај од ле пи, 
Да не по ша љем по ру ку
Ва ру фа кис Јо ле ту.
Иза сва ког по ре за
Ма ког да је обра за
Знај да сто ји рез
Алекс-беј би фејс. (49)

ди КЕ о По лис: 
Смеј те се без бо жни ци, ал знај те
Да Де мо кра ти ја две кће ри има,
Обе кур ве: Власт и Моћ, и јед ног си на,
Ко пи ле по име ну Но вац.
А кад узде узму ти, те шко ва ма, гра ђа ни! (41)

а пи сци овог тек ста освр ну ли су се во ма кри тич ки и на уло гу ин те ли ген ци је:

хад: 
Чух од на ших не дав них кон тин ге на та
Ду ша мр твих, да је љу ди ма до зло гр ди ло да тр пе му ке
Те чо по ри ма по ли ти ча ра ши ре ру ке
Због ћу та ња ин те лек ту а ла ца, ах те бру ке! (23)

Ово нас сва ка ко под се ћа на уло гу ин те ли ген ци је у са вре ме ном дру штву 
о ко јој го во ри Фран ко Бе рар ди у сво јој књи зи Ду ша на по слу: од али је на ци је 
до ау то но ми је. Ка ко он ана ли зи ра: 

Уло га ин те лек ту а ла ца у са вре ме ном дру штву, у од но су на ра ни је 
Кан то во схва та ње ин те лек ту ал ца као фи гу ре не за ви сне од дру штве ног 
ис ку ства или Сар тро во од ре ђе ње ан га жо ва ног ин те лек ту ал ца, бит но је 
ре де фи ни са на ‒ они, на и ме, ви ше ни су не за ви сни од про из вод ње, ни ти 
мо гу би ти сло бод ни да пре у зму за да так чи сто етич ког и ког ни тив ног 
из бо ра у ужем сми слу, већ по ста ју ма сов ни дру штве ни су бјек ти, те же ћи 
да по ста ну ин те грал ни део оп штег про це са про из вод ње.19

19 <https://www.na rod no po zo ri ste.rs /fi lo zof ski-te a tar-pre da va nje-fran ka-bi foa-be rar di ja-
1-12-na -sce ni-ra sa-pla o vic >

Још је не ко ли ко де це ни ја ре ни је Жан Пи ја же у сво јој Епи сте мо ло ги ји на у ци о чо ве ку, 
из нео те зу да иа ко се сма тра да ху ма ни стич ке на у ке не мо гу би ти у пот пу но сти објек тив не 
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На ду хо вит на чин ту исту иде ју из но си и Тру па Иде ја, раз о ча ра на уче-
шћем ин те ли ген ци је у бор би за ма те ри јал на до бра али и њи хо вим ћу та њем.

* * *

Ари сто фа ни ја да је за пра во јед на но ва пред ста ва. Ни је Ари сто фан. Она 
је ари сто фа нов ска. По ма ло са ти ра. Као чор ба од ра зних ко мич них, и не 
са мо ко мич них, фор ми, од ста ре атич ке ко ме ди је, гро те ске, ми ма и пан то-
ми ме, до мју зи кла, ба ле та, опе ре, стен да па, ча пли нов ских ге го ва, цир ку са; 
уз при мет не ре ми ни сцен ци је и из мо дер ни стич ких, да нас кла сич них дра ма, 
с фи ло соф ским ко но та ци ја ма про ис те клим из бли ског кон так та жи во та и 
смр ти и њи хо ве сме не, као што су и Ко ме ди ја ‒ Тра ге ди ја у јед ном чи ну 
Ни ко са Ка зан ца ки са20 (из 1909. го ди не), по мно ги ма де ло ко је је на го ве сти-
ло Иза за тво ре них вра та Ж. П. Сар тра (1944) и Че ка ју ћи Го доа С. Бе ке та 
(1952), или чак и дра му Овај и онај К. Мур се ла са (1972‒1974). Ова по след ња 
по ме ну та др ма је чак две го ди не кроз сво је до ви тљи ве, са ти рич не те ле ви зиј-
ске епи зо де успе шно одо ле ва ла цен зу ри вој не хун те у Грч кој, кри ти ку ју ћи 
је и то кроз склоп ре жи му не ра зу мљи вих, на из глед бе сми сле них, ко ди ра них 
по ру ка. Та ко и ова на ша са вре ме на ко ме ди ја Ари сот фа ни ја да, пред ста вља 
до ви тљив кон гло ме рат ра зу мљив свим сло је ви ма дру шта ва без об зи ра на 
обра зо ва ње, пол ну, вер ску, кла сну и иде о ло шку при пад ност. Чи ни се да је 
та ко мо ра ло да бу де, јер са вре ме ни ме ди ји и кул тур не фу зи је (јед ном је бли-
ска ова фор ма, дру го ме она) бр зе ин фор ма ци је ко је ни не до пру до нас, већ 
нас са мо по вр шно окр зну, оста вља ју у на ма не ка кав, ка кав-та кав траг. Не што 
нас пак про др ма, не ка од сил них сва ко днев них ме диј ских и еста бли шмент-
ских бом бар до ва ња, као то да је гло бал на си ту а ци ја све го ра и го ра и да ће 
ма ли би ти све јад ни ји, си ро ма шни ји и по тла че ни ји. Али да је то за њи хо во 
до бро.21 Та ко и ова пред ста ва, ша ро ли ки вез „кон та ми на ци ја“22 свих Ари сто-
фа но вих ко ме ди ја и ма што вит ко лаж раз ли чи тих драм ских и сцен ских фор-
ми, же ли да нас про бу ди из ле тар ги је и су бли ми нал них по ру ка ко је нам се 
сва ко днев но сер ви ра ју и убе ђу ју нас да ни шта не мо же мо учи ни ти вр ше ћи 

јер за ви се од са мих ста во ва и убе ђе ња на уч ни ка, ни ег закт не на у ке ни су објек тив не и не за-
ви сне, јер су ре зул та ти њи хо вих ис тра жи ва ња услов љени зах те ви ма по сло да ва ца, спон зо ра 
и фи нан си је ра ис тра жи ва ња.

20 На шој чи та лач кој пу бли ви по зна та по ро ма ни ма Грк Зор ба, Ка пе тан Ми ха лис, 
Хри стос по но во ра за пет, По след ње ис ку ше ње, Си ро тан Бож ји.

21 У ве зи с тим ка рак те ри стич но је по гла вље већ по ме ну тог Ја ни са Ва ру фа ки са, под 
на сло вом Од го вор ста нов ни ка остр ва Ме ла, В. бе ле шку 14.

22 Кон та ми на ци ја је тер мин по зајм љен из рим ске ко ме ди је, пре све га ко ме ди ја Те рен-
ци ја и Пла у та (Бу ди Мир – фла шар 1963: 164) Ка ко на во ди и Сне жа на Ву ка ди но вић (2014: 
138‒139) Пла ут „из во ре сво је умет но сти ни ка да ни је тајиo… ју на ци ма ни је ни име про ме-
нио… већ их је у грч ком па ли ју и атич кој око ли ни пре ба цио у рим ски свет.“ Ти ме je „лак ше 
исме ја вао оби ча је и на ви ке рим ске та да шњи це“. Слич но чи не и ау то ри ове на ше ко ме ди је: 
при ча је ста ро а тин ска, а вре ме, љу ди и до га ђа ји са вре ме но а тин ски.
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на си ље над на ма. О том сва ко днев ном на си љу и оном ко ји је по стао део 
за ба ве го во ре по чет ни сти хо ви у раз го во ру глу ма ца и Ари сто фа на док по-
ку ша ва ју да из ве ду оно што драм ски пи сац зах те ва од њих, не ви де ћи ни шта 
сме шно у та квом чи ну:

Глу мац
Че му то ли ка си ро вост и бес? 
Че му то ли ки стрес? 
Уме сто сме ха, је жим се и га дим, 
све то са мо на ко ме ди ју не сла ди. (19)

На та кав ко мен тар пе сник уз вра ћа:

ари сто фан:
Ћу ти та мо.... вре ме зах те ва 
да све вр ви од сви ре по сти и кр ви. (19)

На кра ју, не за бо ра ви мо да ствар ни Ари сто фан за сво ју ко ме ди ју за ко ју 
је сма трао да је нај бо ља, ни је до био пр во ме сто о Ди о ни со вом пра зни ку, али 
слу ша о ци та да, а чи та о ци ка сни јих ве ко ва пре по зна ва ли су у њој оно због 
че га је и сам Ари сто фан нај ви ше вред но ван. Та ко ће и Ари сто фа ни ја да још 
не ко вре ме си гур но „жи ве ти“ на грч ким по зор ни ца ма, због сво је све жи не 
и ак ту ел но сти, бес ком про ми сно сти, и сна жних, не ко би ре као, ле ви чар ских 
по ру ка. Те по ру ке су, ипак, уни вер зал не и ху ма не, а ин спи ри са не пре све га 
чо ве ком у да на шњој Ати ни, а тај са вре ме ни атин ски жи вот, за бе ле жен је и на 
зи до ви ма гра да, у ви ду јед ног си ро вог гра фи та ко ји се по ја вљу је као лајт мо-
тив пред ста ве: 

Све та по тро шњо, на та паш се кр вљу... (Αγία Κατανάλωση στάζεις αίμα).

Овај гра фит по стао је стих пе сме ко ја пра ти пред ста ву и њо ме за вр ша ва.
На род ће сва ка ко по сле не ког вре ме на тра жи ти но ве од го во ре на ста ра 

пи та ња. Ипак не сме мо за не ма ри ти да овај текст, за пра во нов текст, ин спи-
ри сан и мо ти ви сан ста рим, за др жа ва су шти ну ста ре атич ке ко ме ди је: то је 
пре све га стих, јер це ла је ко ме ди ја на пи са на у сти ху, за тим по ли тич ки је 
ан га жо ва на, и, вр ло за ни мљи во, има хор, ко ји је ту као глас на ро да, или глас 
ра зу ма, са свим не при мет но мо ди фи ко ван час у ли ку На дах ну ћа, час у ли ку 
Ха да, а час у ли ку са мог пе сни ка од но сно Ари сто фа на или, пак, су ди ја из До-
њег све та. Ау то ри тек ста и ре жи сер са вр ше но су то из ве ли, а да се то уоп ште 
и не при ме ћу је. Ка ко на во де Гор дан Ма ри чић и Ма ри на Ми ла но ви ће ва у 
сво јој сту ди ји о са вре ме ним по став ка ма ан тич ког хо ра, то се ве о ма те шко 
по сти же: „...да нас се пак су сре ће мо са те шко ћом раз у ме ва ња уло ге хо ра, 
али још ви ше са про бле ми ма око ње го ве ин сце на ци је“ (2016: 64). 

Ко нач но, би ло би ин те ре сант но по ста ви ти Ари сто фа ни ја ду Тру пе Иде ја 
на дру гом је зи ку, и слич ном, а за што да не и раз ли чи том дру штве но-кул тур ном 
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и еко ном ском про сто ру и ви де ти ре ак ци ју пу бли ке. Она би и би ла ко нач на 
оце на о овом са вре ме ном Ари сто фа ну. Уо чи иш че ки ва ња но вог по зо ри шног 
фе сти ва ла у Епи да у ру 2018. го ди не, чи ни се да се де сио обр ну ти слу чај. Срп-
ска вер зи ја Арис фо та но вог Плу та, у ре жи ји и ви ђе њу Ни ки те Ми ли во је ви ћа, 
до жи ве ће сво ју пре ми је ру на древ ној сце ни, још јед ном до ка зу ју ћи све вре-
ме ност и ак ту ел ност Ари сто фа но вог тек ста, по ка зу ју ћи да и овај на род ва-
пи за по врат ком бла го род ног бо жан ства Плу та, не оног у де ху ма ни зо ва ном 
дру штву у ко ме om nia ve na lia sunt (све је на про да ју), већ оног ко ји ће учи-
ни ти да чо век чо ве ку бу де чо век (ho mo ho mi nis ἂνθρωπος). 
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ARI STOP HA NES ON CON TEM PO RARY GRE EK STA GE

S u m  m a r y

The Ari stop ha ni a da, a dra ma text by the Idea The a ter Gro up is in spi red by Ari-
stop ha nes’ sur vi ved co me di es and to day’s po li ti cal end everyday li fe in Gre e ce. The play 
is an in te re sting, very ori gi nal and bold in ter pre ta tion of Ari stop ha nes. As a mix tu re of 
va ri o us dra ma tic ele ments such as the an ci ent co medy, gro te sque, pan to mi me, mim, 
mu si cal, the a ter of the sha dows, stan d–up, bal let, ope ra, Cha plin’s gags, cir cus and the 
the a ter of Ka ro los Kun it puts on sce ne all Ari stop ha nes’ co me di es in a very ge nu i ne 
way, le a ving no one in dif fe rent. It tri es to bring to the Gre ek the a ter the ro le dra ma texts 
had in the ti me of Ari stop ha nes, to be in con tact with the real li fe, wa king the au di en ce 
from the let hargy, in do len ce and apathy. Very tho ughtfully every com po nent fits in to 
the text which be gins with Ari stop ha nes who wri tes a new co medy un der the ti tle Pe nia/ 
the Star va tion and ends with the Plu to/We alth. Bet we en the se two co me di es all ot hers 
are sta ged in the Un der world with Ari stop ha nes, who had pre vi o usly died and now has to 
win his li fe back by per su a ding the dead so uls at the the a ter con test. Fi nally Ari stop ha nes 
ga ins the au di en ce’s fa vor, firstly the fa vor of the ma ster of the World of the Dead and 
of co ur se yours as well who had par ti ci pa ted in the who le event. 
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ФУНК ЦИ ЈА СЛА ВЕ НИ ЗА МА У РА НИМ ТРА ГЕ ДИ ЈА МА  
ЈО ВА НА СТЕ РИ ЈЕ ПО ПО ВИ ЋА∗

У овом ра ду ис тра жу је се стил ска и функ ци о нал на уло га сла-
ве ни за ма у ра ним тра ге ди ја ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – Све ти
слав и Ми ле ва, Ми лош Оби лић и На од Си ме он. У ра ду се по шло од 
прет по став ке да је упо тре ба сла ве ни за ма, као осо бе не од ли ке сла-
ве но срп ског, од но сно до си те јев ског је зи ка, ко јим је По по вић пи сао, 
уне ко ли ко раз ли чи та од њи хо ве упо тре бе у ко ме ди ја ма, те да се 
они у тра ге ди ја ма драм ски не функ ци о на ли зу ју. Ис тра жи ва ње је, 
ипaк, по ка за ло да се упо тре ба сла ве ни за ма у на ве де ним де ли ма 
до не кле раз ли ку је, на ро чи то ка да је реч о Ми ло шу Оби ли ћу где се 
они по ја вљу ју и у функ ци ји ка рак те ри за ци је ли ко ва, али и у функ-
ци ји по ја ча ва ња драм ског на бо ја.

Кључ не ре чи: Јо ван Сте ри ја По по вић, сла ве ни зми, функ ци ја 
сла ве ни за ма, Све ти слав и Ми ле ва, Ми лош Оби лић, На од Си ме он. 

1. Пред мет овог ис тра жи ва ња је су пр ве тра ге ди је Јо ва на Сте ри је По по-
ви ћа, „жа ло сна по зор ја“ на ста ла од 1827. до 1830, за сно ва на на усме ној епи ци 
и усме ном кул тур но-исто риј ском пре да њу.1 Иа ко Сте ри ји не дра ме ни су пр ве 
с те мом из на ци о нал не исто ри је2, књи жев но и сто риј ски, а и у до ме ну те а тро-
ло ги је, оне су не сум њи во зна чај не као де ла ко ја за чи њу је дан од до ми нант них 
то ко ва срп ске дра ме 19. ве ка. То је исто риј ска дра ма, од но сно исто риј ска ме ло-
дра ма3, ко ја на ци о нал ну исто ри ју пре вас ход но са гле да ва кроз при зму усме не 
епи ке и усме ног про зног пре да ња. У овом жан ру, при сут ном на срп ским 
сце на ма то ком це лог 19. ве ка, од Сте ри је до Ми ло ша Цве ти ћа и Ма ти је Ба на:

∗ Рад је на стао у окви ру про јек та Ма ти це срп ске Реч ник сла ве но 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 Ово је по ка за но у не ко ли ким сту ди ја ма, в. нпр.: Ми ло шЕ вић-Ђор ЂЕ вић 1982; ПЕ шић 
1982; рЕ ЂЕП 1982; 1998; 2013; фрајнд 1987: 5–41; 1996: 179–190; Бо јо вић 2007; са Мар џи ја 2006.

2 О то ме оп шир ни је ви ди Ер чић 1974; 1980.
3 У упо тре би су и је дан и дру ги тер мин. Мар та Фрајнд, та ко, пи ше о исто риј ској дра-

ми 19. ве ка (1987), док се Јо сип Ле шић за ла же за тер мин ме ло дра ма, сма тра ју ћи да он бо ље 
опи су је основ не од ли ке ових де ла (1990: 92–110). 
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[...] исто ри ја се сли ка као низ па ра диг ма тич них по сту па ка и зби-
ва ња, ко ји де лу ју по пут по уч них илу стро ва них при ме ра ка ко тре ба, или 
ка ко не тре ба по сту па ти [...] Та ко се исто риј ско у овим дра ма ма сво ди на 
оквир, углав ном са чи њен од исто риј ских име на и зби ва ња, док ју на ци 
оста ју са мо ко сти ми ра ни са вре ме ни ци пи сца и пу бли ке, ко ји углав ном 
де ла ју, ми сле и осе ћа ју у скла ду са иде о ло шким, мо рал ним и со ци јал ним 
и кул тур ним нор ма ма и стре мље њи ма срп ског гра ђан ства (ПЕ ши Кан-љу-
шта но вић 2009: 69).

Реч је, у це ли ни узев, о драм ском жан ру ко ји, и по ред сво је из у зет не 
по пу лар но сти код пу бли ке и за сту пље но сти на срп ским сце на ма 19. ве ка 
(в. Мар ја но вић 2005), ни је пре жи вео сво је до ба. Ово углав ном ва жи и за Сте-
ри ји не ра не тра ге ди је, иа ко су, ако се у об зир узме ис кљу чи во кла си ци стич ка 
по е ти ка, „де ла у пот пу но сти до стој на по је ди них основ них по е тич ких прет по-
став ки овог жан ра“ (нЕ сто ро вић 2011: 53). Ј. Хри стић, је дан од нај зна чај ни-
јих срп ских те а тро ло га 20. ве ка, у тек сту О Сте ри ји ним озбиљ ним дра ма ма 
(1976: 637–644) у ве зи с тим за кљу чу је да Сте ри ји не „озбиљ не дра ме“ пред-
ста вља ју „с пра вом за бо ра вље ни део ње го вог ства ра ла штва“, по што у ве ли-
кој ме ри ли че на стил ко ји је овај ау тор па ро ди рао у сво јим ко ме ди ја ма и 
ми ло бру ка ма. Пи са не у ду ху оно вре ме не сен ти мен тал не ме ло дра ме, ове дра-
ме, на гла ша ва Хри стић, пре тва ра ју кр ва во по зор је срп ске на ци о нал не исто-
ри је „у на ив не би дер ма јер ске љу бав не при че, у при ват ном, и ни шта ма ње 
на ив не ин три ге ме ђу за ва ђе ним и за вид ним ве ли ка ши ма у јав ном жи во ту“ 
(1976: 639). Уло га исто ри је у њи ма све де на је на де кор, а тра гич ност по ти сну-
та ти пич ним ин стру мен та ри ју мом де вет на е сто ве ков не ме ло дра ме: не ви но шћу 
без за шти те, без ду шно су ро вим осва ја чи ма, суд бин ском укле то шћу, пле ме-
ни тим ви те зо ви ма и њи хо вим под лим и не ча сним опо нен ти ма. Сма тра мо да 
је ово ме до при нео и кли ше ти зо ва ни, па те тич ни је зик ју на ка, у ко ме се осе ћа ња 
и зби ва ња ко ја их по бу ђу ју че сто при ча ју, пре при ча ва ју и опи су ју као да дра-
ме ни су на ме ње не сцен ском из во ђе њу, већ не кој вр сти ра диј ског пре но са.

Дра ме Не ви ност или Све ти слав и Ми ле ва, Ми лош Оби лић и На од Си
ме он да нас су не сра змер но за по ста вље не у од но су на По по ви ће ву ко ме дио-
гра фи ју.4 Раз ло зи су ви ше стру ки. Сте ри ји не ко ме ди је су до да нас оста ле књи-
жев но ре ле вант на и сцен ски жи ва и под сти цај на де ла. Њи хо ве по зо ри шне 
по став ке обе ле жи ле су раз вој срп ске те а тро ло ги је и срп ског мо дер ног по зо-
ри шта и су штин ски уоб ли чи ле ње гов од нос пре ма фе но ме ну ко мич ног.5 Са 
ста но ви шта књи жев не вред но сти оне „са ста вља ју са зве жђе нај ве ће свје тло-
сти у срп ској књи жев ној ба шти ни“ (ива нић 2007: 17). 

4 То ва жи за Сте ри ји ну „озбиљ ну дра му“ у це ли ни.
5 Ово се пре све га од но си на Ми ја че ве ре жи је По кон ди ре не ти кве (1973/74, Срп ско 

на род но по зо ри ште, Но ви Сад), Же нид бе и удад бе (1975, На род но по зо ри ште Сом бор), Кир 
Ја ње (1977, про дук ци ја Удру же ња филм ских глу ма ца Ср би је), Ро до љу ба ца (1986, Ју го сло-
вен ско драм ско по зо ри ште) – о то ме в. ра ду ло вић (Сте ри ја: из дру гог угла

<http://www.sa nu.ac .rs /%5C/Ga le ri ja Pics/Ste ri ja_Kse ni ja.pdf > 10. 1. 16. В. та ко ђе: Мар ја-
но вић 2006: 204–223; ra Du lo Vić 2001).
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2. На су прот ко ме ди ја ма, „жа ло сна по зор ја“, осо би то она из пр вог ства-
ра лач ког пе ри о да, да нас су из гу би ла сво је чи та о це6, и де фи ни тив но си шла 
са срп ске мо дер не сце не. Са вре ме но из во ђе ње до жи ве ла је са мо дра ма Наод 
Си ме он, на сце ни Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта (1981), у ре жи ји Де-
ја на Ми ја ча, али, за раз ли ку од ње го вих по став ки Сте ри ји них ко ме ди ја, ова 
пред ста ва је, упра во због тек ста, оце ње на као по ку шај огра ни че них до ме та. 
Јо ван Хри стић сво ју кри ти ку за кљу чу је ре чи ма: „На ход Си ме он је на ив на 
и сла ба дра ма ко ја се јед но став но из гу би ла у Ми ја че вој по зо ри шној ег зи би-
ци ји, па се за то ње го ва ре ди тељ ска вир ту о зност углав ном окре тала у пра зно“ 
(hri stić 1981: 1099–1101, пре ма krč Mar 2009: 28). 

И сам ре ди тељ пред ста ве, Де јан Ми јач, Сте ри ји ну дра му до жи вља ва као 
сво је вр сну (све сну) па ро ди ју, очи то не схва та ју ћи и не при хва та ју ћи узу се 
уз ви ше ног сти ла кла си ци стич ке по е ти ке: ме та фо ри чан, укра шен и па те ти-
чан до осо бе ног уки да ња драм ског и у пот пу но сти ли шен сли ко ви те по ли-
гло си је ње го вих ко ме ди ја. Ко мен та ри шу ћи ви ше стру ко уо че ну „на ив ност“ 
Сте ри ји ног На о да Си ме о на Ми јач по чи ње да се пи та „да ли је мо гу ће да је 
мла ди Сте ри ја био баш то ли ко на и ван“ и за кљу чу је да је, у ства ри, реч о 
ис по ља ва њу сло бод ног мла да лач ког ду ха и скло но сти пре ма екс пе ри мен ту. 
„Он је овом при ли ком ис ко ри стио мо гућ ност ми ми кри је – на пра вио се на-
ив ним“ (Ми јач 2007: 58). Да кле, су о чен с мо но то ним ре пли ка ма ко је стил ски 
и емо тив но све ли че јед на на дру гу и ко је се из угла мо дер ног чи та о ца могу 
ста ви ти „под не ку вр сту зна ка на во да“, Ми јач је при пи сао Сте ри ји оно што, 
чвр сто ве ру је мо, Сте ри ји на на ме ра ни је би ла – све сни па ро диј ски от клон.

2.1. Ово до брим де лом про ис ти че не по сред но из основ ног аспек та на шег 
ис тра жи ва ња. Је зик На о да Си ме о на, и је зик ра них Сте ри ји них тра ге ди ја уоп-
ште, пун је сла ве ни за ма. Њих ов де има мно го ви ше не го у ко ме ди ја ма, али 
се (и под ути ца јем кла си ци стич ке по е ти ке тра ге ди је) они драм ски не функ-
ци о на ли зу ју. У це ли ни На о да Си ме о на и Све ти сла ва и Ми ле ве не оства ру је 
се ди фе рен ци ја ци ја ју на ка је зи ком, па чак ни ди фе рен ци ја ци ја ин ди ви ду ал-
них ис ка за ју на ка. Сви ју на ци го во ре истим је зи ком, ко ји те жи да бу де про-
бран, уз ви шен и све чан у ин то на ци ји, и го во ре та ко без об зи ра на то шта 
има ју да ка жу. М. Ра до њић сма тра да је то, на про сто, „зам ка“ ро ман ти чар ских 
драм ских де ла у ко ју је Сте ри ја упао у сво јим „жа ло сним по зор ји ма“ (2006: 
18). Да кле, ве ру је мо да про блем ни је при ро да то га је зи ка ко ли ко је сте на чин 
ње го ве упо тре бе са ста но ви шта дра ме као жан ра ко ји по чи ва на су ко бу ме ђу 
ју на ци ма или уну тар њих са мих.7 При ме ра би се мо гло на ве сти мно го.

6 Из у зе так су књи жев не исто ри је и по је ди не сту ди је, ко је овим тек сто ви ма углав ном 
при ла зе као за мр лим ре мек-де ли ма (в. хри стић 1976: 637–644; Па вић 1983; фрајнд 1996; 
МаК си Мо вић 2000; нЕ сто ро вић 2007: 97–136; да Мја нов 2012; су вај џић 2013). 

7 С овим у ве зи је и за кљу чак З. Не сто ро вић: „У ’жа лост ним по зор ји ма’ са при мар но 
љу бав ном те ма ти ком (Све ти слав и Ми ле ва, На од Си ме ун, ’Ај ду ци), ро до љу би ва ди мен зи ја 
пот пу но је по ти сну та за рад раз ви ја ња ме ло драм ске струк ту ре у ко јој основ на драм ска 
опру га ни је јунак већ сиже, за сно ван на гра да циј ском ин те зи ви ра њу емо ци ја (ис та кла кур-
зи вом М. З.)“ (2011: 52).
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У Све ти сла ву и Ми ле ви Ми ле вин мо но лог, из ко јег да је мо за вр шни део, 
сва ка ко има ле по те и уз ви ше но сти, је зик ко јим се она слу жи то ме до при но си: 

Мил. [...] Те шка је ру ка ти ран ска, и ко га при ти сне, онај дво ји ном стра да ти мо ра. 
О и нај ма ње жи вот но оте че ства мо га, ко је до бро ужи ваш, мо ли се ми ло-
сти вом тво р цу за не срећ ну Ми ле ву; за то ти до бро ужи ваш, јер она стра-
да. Код ти ран је Ми ле ва, о ти ји зе фи ри, што ме об ле ће те, од не си те овај 
жа ло сни ја ук не срећ ној Ми ли ци, не ка чу је жа ло сна мај ка, ка ко јој Ми-
ле ва стра да, – (ЈСП 1827: 57).8

Ка да се, ме ђу тим, то ме при дру же и ре пли ке ње не слу шки ње, ве о ма 
слич не по је зич кој ор га ни за ци ји и иден тич не у емо тив ном па то су, по ти ску-
ју се по тен ци јал ни драм ски ефе кат Ми ле ви не ре пли ке и драм ска по зи ци ја 
ње но га ли ка:

Дан: О! да ка ко ти ми слиш! тр пи ти мо ра мо, да нам с тим сла ђи плод бу де, 
пре ко ве ли ки гу ду ра, пре ко тр ња, и дру ге опа сно сти ва ља нам пре ћи, да 
на вр пла ни не до ђе мо, ког зе ле на тра ва по кри ва, и гди не ста шни из во ри 
жед ни ма ме лем да ју. С ко ли ко ра до сни јим ср цом гле да мо на опа сно сти, 
пре ко који[х] смо пре ла зи ли, и чи сто нам је ми ло, да смо се је дан пут 
из ба ви ли. О злат не ре чи мо га по кој ног оца, сад вас це ни ти умем! (ЈСП 
1827: 58–59).

Па тос с ко јим слу шки ња го во ри и пле ме ни тост осе ћа ња ко ју при том 
ис по ља ва од у зи ма ју Ми ле ви ном ли ку упе ча тљи вост тра гич не хе ро и не. Иа ко 
су за овај жа нр ка рак те ри стич не со ли ло квиј ске ре пли ке, ко ји ма не са мо ју нак 
већ и спо ред ни ли ко ви про це њу ју соп стве ну осе ћај ност и страст као сво је 
основ не по кре та че (нЕ сто ро вић 2011: 83–84), бу ду ћи не ин ди ви ду а ли зо ва не, 
пре ду ге, ли ше не драм ског рит ма, оне рас тва ра ју и нај ве ће стра сти и нај о штри-
је су ко бе у мно штву уз ви ка и уз да ха, епи те та, па ра фра за, хи пер бо ла. Про блем 
ни је ни осо бе на, па то су под ре ђе на син так са, већ го то во пот пу но од су ство 
друк чи је ин то ни ра них ре че ни ца, што, стил ски гле да но, зна чи гу би так рит ма.

Ин те ре сан тан је за кљу чак про ис те као из јед ног од по след њих чи та ња 
Све ти сла ва и Ми ле ве. Р. Ера ко вић по ка зу је ка ко два ван сцен ска ли ка – Вук 
Бран ко вић и Та мер лан (по ја вљу је се крат ко на кра ју де ла) у обр ну тој сра-
зме ри с по ја вљи ва њи ма на сце ни ути чу на де ша ва ња на њој, што је ве о ма 
вешт дра ма тур шки по тез мла дог Сте ри је. Њи хо во од су ство са сце не, али 
при су ство ути ца ја њи хо вих по сту па ка на ак те ре, ка ко Ера ко вић сма тра, 
„мно го је ефект ни је сцен ско ре ше ње од ис цр пљу ју ће мо но то них мо но ло га 
тип ских не га ти ва ца, ка рак те ри стич них за драм ска оства ре ња Јо ва на Су бо-
ти ћа (1817–1886) и Ма ти је Ба на (1818–1903)“ (2014: 9). 

Осим бес крај них мо но ло га, и пре вас ход но мо ра ли стич ка ка рак те ри-
за ци ја ли ко ва уки да мо гућ ност да се у пу ном сцен ском ка па ци те ту оства ри 

8 За потребе овог рада примери из Стеријиних дела транскрибовани су, у начелу, пре ма 
упутствима која даје А. Младеновић (1979).
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и по ка же лик не га тив ца. На су прот пле ме ни тим, осе тљи вим, за љу бље ним, 
ро до љу би вим ли ко ви ма гра ди се су штин ски ме ло драм ски и, са ста но ви шта 
тра ге ди је, не функ ци о нал ни лик без ду шног осва ја ча:

Дан. [...] Ве ли ки је ти гар Ба ја зит, кад на то ли ку ту гу не гле ди, та ка мен би су зу 
ис пу стио на не срећ не гле да ју ћи, а он ни шта не ма ри. О жа ло сна дру га-
ри це мо ја! по тав ни ла је те би зве зда ра до сти. (при сту пи јој) ај де Ми ле во, 
ај де на по ље да се спре миш, ти ран за по ве да (ЈСП 1827: 62).

Упра во овај по сту пак9 ба шти ни ли су од Сте ри је и ње го ви на ста вља чи, 
ма ње-ви ше сви пи сци исто риј ске ме ло дра ме 19. ве ка.

2.2. Исто се мо же по ка за ти и на при ме ру На о да Си ме о на, чак и у ве ћој 
ме ри. На при мер, ка да ро би ње го во ре о ве ли ком ве зи ру: 

Ламб. [...] да нас је чу ла, да јој је Асан оца убио за то, да би је за же ну узе ти 
мо гао.

Јам. Јел’ мо гу ће Лам бро!! То је се би пред ста ви ти мо гао онај дивљк, ко га све 
ру го те гр де? ка ко је и по ми сли ти мо гао, да ће ца ри ца на брак со и зво ли ти 
кте ти?

Ламб. И опет се усу дио уби ства греј на се бе на ву ћи, звер а не чо век.
Јам. Ње го во гад но ли це!
Ламб. Ње го во па ко сно и сви ре по ср це!
Јам. Сва ком по ро ку и зло ћи под ло жно (ЈСП 1830: 26–27).

То је по себ но уоч љи во ка да је реч о ре пли ка ма исто га ли ка ко је би, са 
ста но ви шта са др жи не, мо ра ле би ти раз ли чи то ин то ни ра не, јер има ју раз ли-
ч и ту функ ци ју, од из ра жа ва ња нај ду бљих осе ћа ња и лич них ло мо ва до пуке 
ко му ни ка ци је, пре но ше ња од ре ђе не ин фор ма ци је. Та ко се, на при мер, Си на-
но ве ре пли ке че сто са мо по са др жи ни раз ли ку ју, без об зи ра на то из ра жа ва-
ју ли страст, осу је ће ност, гу би так, оча ја ње или са оп шта ва ју низ јед но став них 
чи ње ни ца:

Син. Е до бро, Ема ру! знаш ли шта ме му чи? ах, ка ко ћу ти из го во ри ти, ка ко 
ћу ти из ја сни ти! ја сам у ца ри цу за љу бљен.

Ник. Си ро та!
Син. За што си ро та, та мо ја на ме ра ни је ху да, и сам је рад за су пру гу узе ти, 

раз у меш ли ме? то је мо ја је ди на то пла же ља (ЈСП 1830: 12), 

или

Син. При твор ни цо, ни си ти, ни је он уби ца, а мој стриц мр тав ле жи; ва ди не-
срећ ни, да крв про ли ве ну осве тим.

Сим. (диг не мач) Че сти ти па шо!
Син. (за ма не) У па као се тор њај (ЈСП 1830: 65). 

9 З. Не сто ро вић ис ти че да од цр но-бе ле ка рак те ри за ци је ли ко ва Сте ри ја по вре ме но од-
сту па у сво јим ка сни јим тра ге ди ја ма због на сто ја ња да пси хо ло шки уоб ли чи ли ко ве (2011: 55).
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Сте ри ја, ко ји у сво јим тра ге ди ја ма ни је био ште дљив ка да је реч о зна-
ко ви ма уз ви ка као сред ству за ис ка зи ва ње емо ци о нал ног ста ва, ов де, ка да 
ус клич ни ке оче ку је мо, ре че ни це сво ди на по све не у трал не из ја ве.

Тра ги ка ца ри це оста је у пот пу но сти не ре а ли зо ва на и све де на на пре-
при ча ва ње лич не не сре ће, емо ци ја и оча ја. Ње ни су ис ка зи пу ни уз да ха, 
ре тор ских пи та ња, екс кла ма ци ја: 

Цар. [...] О Бо же! очи на сам ја љу ба би ла Лам бро, и јо ште жи вим? очи не сам 
пр си гр ли ла и јошт ме зе мља др жи? ах про ва ли се, про ва ли се цр ни гро бе, 
при ми не сре ћу на дно пр си ју тво ји[х] (ЈСП 1830: 16), 

или:

Цар. [...] Љу бов – о чуј не бе сно су ште ство, чуј те ду ше моји[х] ро ди те ља, та ко 
ме зе мља про гу та ла, та ко ме ве чи та ноћ нај у жа сни јим му ка ма окру жи-
ла, не ћу љу бо ви, до по следњг ча са из бе га ва ћу је, и ако за кле тву по ру шим 
о все ви шње су ште ство! по дај ме па клу на по хи ште ни је, не ка он му ку 
из ми сли, с ко јом ће ме ка зни ти, не ка он на чин из ми сли, да ме ве ко веч но 
не срећ ну, пла чев ну, пе чал ну, ах сто гу бо го ру, не го сад што сам, учи ни 
(ЈСП 1830: 24–25).

(Мо жда је та ко и због то га што је за да так ко ји је пред мла дог дра ма ти ча ра 
ста вио усме ни пред ло жак био пре те жак: ожи ве ти на сце ни же ну ко ја је прво 
жр тва на си ља од стра не оца, по том мај ка ко ја се од ри че вла сти тог по ро да 
као оли че ња свет ске не прав де, нај зад љу бав ни ца и су пру га ко ја крат ко трај ну 
сре ћу на ла зи са сво јим од ба че ним де те том.10)

На исти на чин, као и ца ри ца, сво ју пат њу по ка зу је и ро би ња:

Јам на: Ах без ње га сам по лак мр тва, одим ову да, но мо је је ср це у ње го вим 
не дри ма; без ње га сам са мо сен, ко ја се у гњи лом те лу ву че; мој се дух 
да ле ко про сти ре, тра жи Си на на, и на ње го ве се пр си ба ца, ах ка кво не-
спо кој ство! (ЈСП 1830: 29).

Па ви ће ва тврд ња ка ко „за На хо да Си ме о на и ње го ву мај ку мо же се 
узе ти да до слов но оства ру ју став ари сто те ло ве по е ти ке“ (Па вић 1979: 418) 
о ју на ку ко ји стра да због тра гич не кри ви це, а не због вр ли не или не ва љал-
ства, уте ме љи ла се у за кључ ку Л. Чур чи ћа ко ји сма тра да је На од Си ме он 
„нај бо ља кла си ци стич ка дра ма срп ске књи жев но сти уоп ште“ (чур чић 2007: 

10 Усме нок њи жев ни пред ло шци у исто риј ској ме ло дра ми овог ти па на та па ју се сен ти-
мен тал но шћу и мо ра ли за то р ским то ном, при че му се, у ве ћи ни де ла овог жан ра, ис по ља ва 
„те жња да се ју на ци и до га ђа ји ко ји при па да ју усме ној тра ди ци ји ’при пи то ме’и при бли же 
мо рал ним, со ци јал ним и кул тур ним нор ма ма срп ског гра ђан ства“ (ПЕ ши Кан-љу шта но вић 
2009: 73). При том, на ра тив ност, ка рак те ри стич на за усме ну епи ку, оста је на гла ше но при-
сут на и у дра ми, дра ма тич но не пре ла зи у драм ско, а при ча ње о су ко би ма по ти ску је њи-
хо во оства ри ва ње у тек сту дра ме.



377

663). Ни јед на од ових тврд њи не мо же се, ве ру је мо, при хва ти ти у ве ли кој 
ме ри упра во због је зи ка Сте ри ји не дра ме. Зул ма и На од су мо гли би ти тра
гич ни, али Сте ри ја ни је ус пео да ту тра ги ку ре а ли зу је у свом де лу. Ова ко, 
пре је реч о про пу ште ној мо гућ но сти не го о ствар ним тра гич ким ју на ци ма.11 
Иа ко је сте реч о „до бро скро је ној дра ми“ ко ја пра ти кла си ци тич ке узу се, 
ја сно по ка зу ју ћи до бро обра зо ва ње мла дог пи сца, мно го смо бли жи ста ву 
Ј. Ле ши ћа по ко јем је ово нај ло ши ја ме ђу ра ним Сте ри ји ним тра ге ди ја ма 
(1998: 44). Пре све га за то што се до три ви јал но сти по на вља ју и пре при ча-
ва ју сви до га ђа ји, сва осе ћа ња и пре жи вља ва ња ју на ка. Ре ци мо, ка да ца ри-
ца са зна од ве ли ког ве зи ра да је он узрок смр ти ње ног оца – му жа, она то 
по но ви пред њим, за тим у мо но ло гу кад оста не са ма, по том две слу шки ње 
раз го ва ра ју о то ме, по по ја вљи ва њу дер ви ша ин фор ми шу и ње га, а он да и 
дер виш, као и сви прет ход ни, да је чи та о цу/гле да о цу на зна ње да је при мио 
вест, да је раз у мео и ка кве емо ци је она код ње га по бу ђу је, да би ту вест ка сни-
је чуо још јед ном и из ца ри чи них уста (ЈСП 1830: 20–37). Сли чан по сту пак 
по на вља се и ка да Си ме он уби је ве ли ког ве зи ра.

2.3. Раз лог што смо у овој ана ли зи до са да углав ном из о ста вља ли тре-
ћу Сте ри ји ну тра ге ди ју Ми лош Оби лић уне ко ли ко је па ра док са лан са ста-
но ви шта оче ки ва ња с ко ји ма смо при сту пи ли овом ис тра жи ва њу. Због те ме, 
и још ви ше због ка сни јих (ме ло)дра ма с истом те ма ти ком12, ве ро ва ли смо 
да ће упра во ова Сте ри ји на тра ге ди ја би ти при мер ве ћи не не га тив них од-
ли ка ко је је у ње го во пи са ње унео дух епо хе.13 Још 1890. Ми лан Јо ва но вић 
је за бе ле жио да је ово „ро ман ти са на и мак бе ти са на дра ма мо дер ног сти ла“ 
(пре ма: јо ва но вић, с. 1956: 211), а и ка сни је је би ло кри тич ких пре ба ци ва ња 
за сно ва них на ње ној ве зи са Шек спи ром. Ипак, ве ру је мо да се, упра во за-
хва љу ју ћи овој ве зи, мо же по ка за ти да Сте ри јин Ми лош Оби лић ни је са мо 
шек спи ров ска дра ма мла дог пи сца ко ји на сту па као епи гон ве ли ког ау то ра, 
већ пре све га де ло са мо стал не ли те ра р не вред но сти. 

Јо ван Сте ри ја По по вић овом дра мом уно си но ва ту ма че ња Ко сов ске 
ле ген де, ко ја се одва ја ју од до та да пре те жних ре ли ги о зних или мо рал них 
мо ти ва и осла ња ју се на ту ма че ња по ли тич ких и дру штве них чи ни ла ца у 
сред њо ве ков ној Ср би ји не по сред но пре Ко сов ског бо ја.14 Та ко ђе, ју на ци 
овог „жа ло сног по зор ја“ до би ја ју јед ну но ву ди мен зи ју: Ла зар ни је кнез – 

11 О не до вољ но ве штом пре но ше њу мо ти ва из Со фо кло вог Ца ра Еди па, као и о евен-
ту ал ним раз ло зи ма не по пу лар но сти овог ко ма да код са вре ме не пу бли ке в. чур чић 1982: 
191; нЕ сто ро вић 2011: 79–85; Ера Ко вић 2014: 11–12.

12 О овим дра ма ма као де вет на е сто ве ков ном фе но ме ну оп шир ни је в. фрајнд 1987: 
5–41 и ПЕ ши Кан-љу шта но вић 2009: 65–75.

13 У Евр оп ским окви ри ма срп ске књи жев но сти II Дра ги ша Жив ко вић ис ти че да је 
по е ти ка сен ти мен та ли зма у јед ном ча су не га тив но де ло ва ла на уку пан раз вој свих жан ро ва 
срп ске књи жев но сти, што по себ но ва жи упра во за „озбиљ ну дра му“ (1994: 236–237).

14 На то су сва ка ко ути ца ли мно го број ни и ра зно вр сни из во ри, на ко је је ука за ла Ј. Ре ђеп 
(1982; 1998), а ко је је Сте ри ја па жљи во иш чи та вао и ко ри стио при ли ком пи са ња овог де ла.
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све ти тељ рас по лу ћен из ме ђу два цар ства (зе маљ ског и не бе ског) већ са мо 
вла дар ко ји тре ба да се опре де ли из ме ђу ва зал ства и по ги би је; Вук Бран ко вић 
ни је са мо из дај ник, он је (на по чет ку дра ме) и ве ли каш ко ји бри не за оп ста-
нак на ро да; Му рат је пред ста вљен као вла дар са сво јим ди ле ма ма, ко ји је 
спре ман да се по ву че све док му се у сну (на мер но по гре шно про ту ма че ном 
од стра не дер ви ша) не ја ви да ће по бе ди ти; лик Ми ло ша Оби ли ћа је из ни јан-
си ран и ин ди ви ду а ли зо ван, чи ме је ње го во хе рој ство, из пер спек ти ве кла-
си ци стич ке дра ма тур ги је, ума ње но (фрајнд 1996: 179, 185–186; са Мар џи ја 
2006: 502–505; нЕ сто ро вић 2011: 48–52; Ера Ко вић 2014: 9–10). Упо ре ђи ва њем 
пр во бит ног на цр та Ми ло ша Оби ли ћа15 с об ја вље ном вер зи јом, Р. Ера ко вић 
по ка зу је да је мла ди Сте ри ја (ко јем се оспо ра ва уме шност у пи са њу тра ге ди-
је), по драм ским по ступ ци ма и иде ја ма ко је је из нео, бли жи де лу Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа (Бој на ко со ву, 1989) не го Ма ти је Ба на (Цар Ла зар, 1858) и Јо ва на 
Су бо ти ћа (Ми лош Об лилћ, 1868) (2014: 10–11).

Ду бо ко смо уве ре ни, по сле ни за по но вље них чи та ња, да би, уз ин те ли-
гент ну дра ма тур шку ин тер вен ци ју и уме ре ну је зич ку ре дак ту ру, ова тра ге-
ди ја мо гла по но во жи ве ти и свој сцен ски жи вот. Раз ло зи за ово у ве зи су и 
с по след њим чи та њи ма Сте ри ји ног Ми ло ша Оби ли ћа, али, нај не по сред ни-
је, и с основ ном те мом на шег ис тра жи ва ња. Уно се ћи ви ше пу та пре по зна те 
еле мен те Шек спи ро вог Маг бе та, па и Оте ла и Ри чар да III, али и сна жне 
им пул се фор му ла тив ног је зи ка на род не пе сме и пре да ња16, као и број не сла-
ве ни зме – Сте ри ја је упра во у Ми ло шу Оби ли ћу ус пео да ство ри жи вљи, функ-
ци о нал ни ји и ефект ни ји је зик. Иа ко не сум њи во оп те ре ће на ме ло драм ском 
па те ти ком и из ли ви ма осе ћај но сти, ова тра ге ди ја ни је све де на са мо на њих.

Ути цај Шек спи ра17 ни је уоч љив са мо у пре у зи ма њу мо ти ва ње го ве дра-
ма тур ги је (ве шти це – су ђа је, из да ја, лик злог на хо че та, са мо жи вост као при ро-
да све та), већ је до при нео и ства ра њу књи жев но и сцен ски ефект них кон тра ста 
из ме ђу уз ви ше но па те тич ног сти ла и ко мич ног от кло на од ње га. Ве о ма ефек тан 
при мер за ово је сте сце на у ко јој по ра же ни Вук па да у не ку вр сту емо тив ног 
па рок си зма и тра жи од Не го де отро ва – је да да би уни штио Ми ло ша, ко ји 
га је по ра зио у дво бо ју а он да му опро стио жи вот. Ре че ни це ко ји ма се Вук 
обра ћа Не го ди (на су прот ре пли ка ма у На о ду Си ме о ну или Све ти сла ву и 
Ми ле ви) крат ке су, ефект не и функ ци о нал не, док Не го дин од го вор са др жи 
ко мич но по и гра ва ње хо мо ни ми јом име ни ца јед (отров) и јед (љут ња):

15 На црт дра ме чу ва се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске (М 9.461), а об ја вљен 
је у Књи зи Сте ри ји них ру ко пи са (По По вић 2008: 276–279).

16 Ти ме се у сту ди ји Фол клор ни еле мен ти у Сте ри ји ном Ми ло шу Оби ли ћу де таљ но 
ба ви ла Сне жа на Са мар џи ја по ка зу ју ћи „при ро ду Сте ри ји ног од но са пре ма фол клор ним 
фор ма ма и раз ли чит сте пен ау тор ских за хва та при об ра ди ра зно род них еле ме на та пре у-
зе тих из пи са не и усме не тра ди ци је“ (са Мар џи ја 2006: 495). 

17 С нај зна чај ни јим Шек спи ро вим де ли ма, али и де ли ма Мо ли је ра, Ра си на, Кал де ро-
на, Вол те ра, Гол до ни ја, Ле син га, Ге теа, Ши ле ра, Јо ван Сте ри ја По по вић упо зна је се то ком 
свог гим на зиј ког шко ло ва ња у Пе шти (1826–1828) (то Кин 1956: 36).
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Бранк. Знаш ли ти, да ја те бе ни кад ни сам од сво је род би не одва јао, да сам се 
с то бом нај ви ше за ба вљо – 

Нег. Та знам стар че, ако Бо га знаш, про ђи се то га по сла.
Бранк. Дај отро ва.
Наг. Ка квог отро ва, ја отро ва не мам.
Бранк. Дај је да, да Ми ло ша ута ма ним.
Нег. Од куд у ме ни је да? Ја се ни кад не је дим.
Бранк. Дај со ве та, да се Ко би ли ћу осве тим.
Нег. Иди му по ко љи род би ну, опу сти му до мо ви не, па ће пла ка ти.
Бранк. Не ћу та ког со ве та, Не го да, гди је тво ја па мет?
Нег. Ој! ево је баш ми сад не што звек ну у њу, ко је да су де ве де сет и де вет 

хи је не, сва кој би се до па ло (ЈСП 1828: 45).

Ово је бли ско број ним је зич ким не спо ра зу ми ма на ко ји ма по чи ва ху мор 
Сте ри ји них ко ме ди ја гра ђен као по сле ди ца по ли гло си је и не ра зу ме ва ња 
ме ђу ју на ци ма, али је сте и ви ше од то га. По и гра ва ју ћи се с по о чи мом, Не-
го да из го ва ра јед ну, у осно ви тач ну ин фор ма ци ју о вла сти том ли ку, ко ја га 
одва ја од ти пич них ме ло драм ских не ва ља ла ца. Он се оди ста „не је ди“ или 
је, бар, по тен ци јал на озло је ђе ност на хо че та, ко је је од ба че но од сво јих, а ни је 
раз ви ло пра ву ло јал ност пре ма они ма ко ји су га при хва ти ли, у ње го вом ли ку 
по ти сну та спе ци фич ним од но сом пре ма вр ли ни и из да ји. Та ко, на го ва ра ју-
ћи Ву ка да из да Ла за ра, Не го да из да ју као прин цип уте ме љу је у вла сти том 
ви ђе њу све та при ро де у ко ме оп ста нак јед них зна чи про паст дру гих. Па-
жљи во и пред ра су да ли ше но чи та ње ове Не го ди не ре пли ке мо же по ка за ти 
да, по ред ути ца ја Маг бе та, Ри чар да III и Оте ла, у Ми ло шу Оби ли ћу има и 
пло до твор ног ути ца ја Ха мле та, ко ји, пре ма на шем уви ду, до сад ни је уо чен 
у овом Сте ри ји ном де лу:18

Нег. Чу ли по о чи ме, нај ве ћи је греј за ко не Бо жи је га зи ти, сад по слу шај дер 
ако ниг да ни си чуо – – Гле дај мо на зве ри ње ко је ра зу ма не ма, и ко је се 
за ко ни ма при ро де по ко ра ва, шта на ла зи мо? оно што је на рав но, са смр тју 
јед но га дру ги жи вот об др жа ва. Ку ка ван црв ни је ни куд пре стао ко ли ко 
жи во ти ња ње га је де, но на по сље дак сва ку жи во ти њу цр ви пи па ју (кур зив 
М. З.). Шта то зна чи? то зна чи, да је дан мо ра учи ни ти, да дру ги жи вот 
про ду жи [...] (ЈСП 1828: 68).

Још ефект ни је се слич ност с је зич ким ка рак те ри са њем ли ко ва у ко ме-
ди ји оства ру је у раз го во ру Ву ка и Ла за ра. Вук до ла зи да окле ве ће Ми ло ша 
и то чи ни при вид но не вољ но, ус те жу ћи се. Пре ла зак с Ла за ре вих пи та ња 
на Ву ко ву сплет ку и лаж у дра ми је обе ле жен пре ла ском с чи стог на род ног 
је зи ка мар ки ра ног фор му ла тив ним сти хом усме не епи ке у Ву ков ис каз пун 
сла ве ни за ма, ко ји ов де по ста ју ма ска не ис кре но сти:

18 О еле мен ти ма Шек спи ро вих тра ге ди ја у де ли ма Јо ва на Сте ри ја По по ви ћа в. јо ва-
но вић, с. 1956; Ер чић 1974; јо ва но вић, М. 1982; go VE Dić 2006; nE sto ro Vić 2006; нЕ сто ро вић 
2011: 52–73.
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Бр. (узда не)
Лаз. Ти уз ди шеш Бран ко ви ћу!
Бр. Ни шта све тла кру но, то је про дер тај не жа ло сти.
Лаз. Ко јој је узрок? –
Бр. Тур ци, ко ји за ви дљи вим оком на ше бла го сто ја ни је гле де.
Лаз. И то је што те уз не ми ру је? та и до сад су Тур ци уда ра ли, али знаш ка ко 

су од Тво је хра бро сти за зи ра ли19.
Бр. Јест, али сад – – но бе жи ужа сна тај но на дно пр си ју мо ји[х], ко ја ми ср це 

же сто ким је дом тру јеш, ту ле зи тро стру ким гво жђем око ва на.
Лаз. Шта је то? Ву че, ка кве вар ни це из очи ју ти се ну ше? од куд ове на пра сне 

про ме не?
Бр. Ни шта све тла кру но, ни шта, Тур ци су на Ко со ву, но ево ти на пред про-

ри ца ње мо је, с отро вом ће ис ход по ме шан би ти. О не шча сног ча са, кад 
се оп ште по ле зни со ве ти не по слу ша ше, ужа сног маг но ве ни ја, кад су 
ре чи је до ви те гу је одо бре ни ја по лу чи ле. 

Лаз. Бран ко ви ћу ти ме не му чиш го во ри от куд ове смут ње у те би? (кур зив М. 
З.) (ЈСП 1828: 59–60).

Сам за се бе фор му ла тив ни је зик усме них пре да ња20 мо гао би оп те ре-
ти ти дра му иди о мом ко ји по сво јој при ро ди ни је драм ски, али у кон тра сту 
са стил ски не мар ки ра ним на род ним го во ром и сла ве ни зми ма он чу ва драм-
ску функ ци о нал ност. Она у це лој тра ге ди ји Ми лош Оби лић ни је под јед на ка, 
али би се мо гла до дат но из о штри ти и но вим ре ди тељ ским и дра ма тур шким 
чи та њем. 

3. Сла ве ни зми су за сту пље ни у Сте ри ји ним тра ге ди ја ма ма ње-ви ше 
на исти на чин, али са не јед на ком функ ци о нал но шћу ка да је реч о књи жев-
ној вред но сти ових де ла. Они, раз ма тра ју ћи Све ти сла ва и Ми ле ву и На о да 
Си ме о на, мо гу функ ци о ни са ти као ти пич ни ин стру мен та риј сен ти мен тал-
ног и ме ло драм ског сти ла. Обе дра ме пи са не су ујед на че ним, по мно го 
че му сред њим сти лом, ко ји је и по ред на го ми ла ва ња афек тив не и сен ти-
мен тал не ре то ри ке у осно ви ла ко ра зу мљив, о че му, уо ста лом, све до чи и 
из у зет на по пу лар ност пр вог од ових де ла ме ђу са вре ме ном по зо ри шном и 
чи та лач ком пу бли ком. Је зич ка мо но то ни ја у ко јој се го то во не из два ја ју 
ин ди ви ду ал ни иди о ми по је ди них ју на ка до при не ла је по ти ски ва њу драм-
ског и тра гич ног. И ов де се, ме ђу тим, упра во на је зич ком пла ну по ка за ла 
раз ли ка из ме ђу ове две дра ме и Ми ло ша Оби ли ћа, ко ји је об ли ко ван као 

19 Кон траст „и до сад’ су Тур ци уда ра ли, али знаш ка ко су од тво је хра бро сти за зи ра-
ли“ у ко ме пр ви члан пра ви тро хеј ски де се те рац, об ли ко ван је по прин ци пу еп ске фор му ле 
ти па: и до сад су књи ге до ла зи ле, ал се ни су са су зам’ учи ле.

20 С. Са мар џи ја је утвр ди ла да се у Не го ди ним ре пли ка ма кри је нај ви ше еле ме на та 
пре у зе тих из на род ног пре да ња, те да ње го ва спон та ност и из о ста ја ње па те ти ке, ко ја ка рак-
те ри ше оста ле ли ко ве, на по чет ку дра ме иза зи ва од ре ђен сте пен на кло но сти (2006: 509, 511).

У на цр ту Ми ло ша Оби ли ћа лик овог „ин те ли гент ног со ци о па те“ има зна чај ни ју уло-
гу јер упра во он оп ту жу је Оби ли ћа и от кри ва ин кри ми ни шу ће пи смо (Ера Ко вић 2014: 10).
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умет нич ки ус пе ла шек спи ров ска тра ге ди ја у ко јој се сла ве ни зми ја вља ју и 
као део уз ви ше ног је зи ка ју на ка и као је зич ка ма ска Ву ко ве ла жи и, нај зад, 
по пут Сте ри ји них ко ме ди ја – као из вор не спо ра зу ма. Ка да је о тра ге ди ја ма 
реч, естет ска и зна чењ ска функ ци о нал ност сла ве ни за ма по ка за ла се упра-
во у оној ко ја је, по на шем ми шље њу, нај у спе ли ја – у Ми ло шу Оби ли ћу. 
Сла ве ни зми се ов де по ја вљу ју и као основ естет ски упе ча тљи ве је зич ке 
ра зно ли ко сти ли ко ва, али и као основ емо тив ног на бо ја дра ме. Упра во због 
то га се као за кљу чак на ме ће и прет по став ка да би, уко ли ко се уло жи озби-
љан труд ре ди те ља, дра ма тур га и лек то ра, Сте ри јин Ми лош Оби лић мо жда 
по но во мо гао сту пи ти на срп ску сце ну.
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Mi le na S. Zo rić

FUN CTI O NAL RO LE OF SLA VI CISMS IN JO VAN STE RI JA PO PO VIĆ’S  
EARLY TRA GE DI ES 

S u m  m a r y

This pa per re se ar ches the styli stic and fun cti o nal ro le of Sla vi cisms in the early 
tra ge di es writ ten by Jo van Ste ri ja Po po vić – Sve ti slav and Mi le va, Mi los Obi li ća nd Naod 
Si meon (Si meon the Fo un dling). Ini tial hypot he sis was that the use od Sa vi ci sims as 
dis tin cti ve fe a tu re of Do si tej’s Ser bian li te rary lan gu a ge, a type of Sla vo-Ser bian lan gu a ge 
that Po po vić used, slighltly dif fers from the ir use in co me di es, and that they do not ha ve any 
fun cti o nal ro le in tra ge di es. The re se arch sho wed that the use of Sla vi cisms is so mew hat 
dif fe rent in tra ge di es than in co me di es, espe ci ally when it co mes to Mi loš Obi lić, whe re they 
ap pe ar to ha ve fun cti o nal ro le in both cha rac te ri za tion and en han ce ment of the dra ma tic act.

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду
Пе тра Драп ши на 8
21000 Но ви Сад
mi le na_zo ric_ns @yahoo.com



UDC 821.112.2-32.09 Mann T.
821.112.2-32.09 Saramago J.
82.09

Др Ли ди ја Д. Де лић

БИ БЛИЈ СКЕ КОН ТРА ПРИ ЧЕ 
(То мас Ман, Жо зе Са ра ма го, Ле шек Ко ла ков ски)*

У ра ду су ана ли зи ра на про зна оства ре ња дво ји це но бе ло ва ца, 
при по вет ка За кон То ма са Ма на и ро ман Је ван ђе ље по Ису су Хри сту 
Жо зеа Са ра ма га, у ко ји ма се стра те ги јом кон тра при ча (кон тра на ра-
ти ва) кри тич ки про пи ту ју те ме љи ре ли гиј ских дог ми, по гла ви то – у 
јук ста по зи ци ји с би блиј ским на ра ти вом и мо ти ви ма по ко ља де це 
у Ста ром и Но вом за ве ту – бож ја ем па ти ја. Ком па ра ти ван кон текст 
да ју есе ји-па ра бо ле пољ ског фи ло зо фа Ле ше ка Ко ла ков ског (Кључ 
не бе ски), а ме то до ло шко за ле ђе на ра то ло ги ја и те о ри ја фик ци је 
Лу бо ми ра До ле же ла.

Кључ не ре чи: кон тра при ча (кон тра на ра тив), ем па ти ја, жр тва, 
бог, Т. Ман, Ж. Са ра ма го, Л. Ко ла ков ски, на ра тив ни свет, Л. До ле жел.

1. нЕ во љЕ с на сло воМ или о Кон тра При чи. Без на ме ре и без озбиљ ни јих 
ком пе тен ци ја да уђе мо у ши ро ко по ље са вре ме не на ра то ло ги је, по тре ба да 
је дин стве ном од ред ни цом упу ти мо на те о риј ско за ле ђе фе но ме на ко ји ће 
се на ћи у фо ку су бу ду ће ана ли зе и на „нај ма њи за јед нич ки са др жа тељ“ 
иза бра ног кор пу са, усме ри ла нас је ка тер ми ну кон тра при ча и ње му бли ским 
ва ри је те ти ма – кон тра при по вест, од но сно кон тра на ра тив. Пре фикс „кон-
тра-“ сво јим основ ним се ман тич ким оп се гом мар ки ра две бит не чи ње ни це: 
пр во, да тер мин чи ји је са став ни део по де фи ни ци ји упу ћу је на ре ла ци о ни 
по јам (јер је „кон тра“ увек „кон тра у од но су на“) и дру го – да су у игри анти-
те тич ни ен ти те ти.

Мо гућ но сти ме ђу соб ног кон тра сти ра ња на ра ти ва су, ме ђу тим, број не 
и оне се ре а ли зу ју на раз ли чи тим струк тур ним рав ни ма. Са вре ме на на ра-
то ло ги ја фа во ри зу је кри те ри јум ак туaлизованости ис при по ве да ног у све ту 
при че. По тој осно ви, кон тра на ра ти ви ма (кон тра при по ве сти ма) име но ва ни 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Срп ско усме но ства ра ла штво у ин тер кул тур ном 
ко ду (бр. 178011), 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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су они сег мен ти тек ста ко ји опи су ју до га ђа је ко ји ни су „ре ал ни“ у при по-
вед ном све ту, од но сно оне при че ко је је су ис при ча не, али се ни су де си ле:

Џе ралд Принс при ли ком ис тра жи ва ња темaт ских аспе ка та на ра ти ва 
уво ди три гра нич на слу ча ја: не ис при по ве да но (non nar ra ted), не при по-
ве ди во (non nar ra ta ble) и кон тра пи по ве да ње (di snar ra ted). Док би пр ва два 
по ступ ка озна ча ва ла ели зи ју или ко ре спон ди ра ла са фи гу ром не из ре ци-
вог, кон тра при по вест је при сут на на ни воу при че и ег зи сти ра као па ра-
лел ни, ал тер на тив ни на ра тив, ко ји, што је за Прин са од по себ не ва жно сти, 
оста је не ре а ли зо ван. „Кон тра при по ве да но“ чи не еле мен ти при по ве сти 
ко ји се екс пли цит но ба ве и упу ћу ју на оно што се ни је де си ло (Mi lo sa VljE-
Vić Mi lić 2016: 37; up. Prin cE 2003: 22; Prins 2011: 92).2

„Кон тра“ по зи ци ја је у том ана ли тич ком окви ру де фи ни са на уну тар 
јед ног све та при че и за сно ва на на ло ги ци зби ва ња у ње му (шта се де си ло, а 
шта ни је). Са свим је дру га чи је при ро де од ре ђе ње кон тра на ра ти ва ко је ну ди 
Пор тер Абот раз ма тра ју ћи ути цај „ве ли ких при ча“ на људ ску про це ну мо-
гу ћег и ве ро ват ног. Ана ли зи ра ју ћи за пи сник са су ђе ња Ли зи Бор ден, оп ту-
же ној да је у Ма са чу сет су ав гу ста 1892. го ди не уби ла оца и ма ће ху,3 Абот 
скре ће па жњу на ре чи ту жи о ца ко ји се, у по ку ша ју да де ма ски ра лик „по слу-
шне ћер ке“, по зи ва на Шек спи ро ву „над људ ску“ му др ост и тип ју на ки ње 
по знат по Ле ди Маг бет.4 У да љем из ла га њу овај те о ре ти чар про зе кон тра на-
ра ти ви ма име ну је оне при че ко је ре ла ти ви зу ју и ре ви ди ра ју „ве ли ке при че“ 
јед не за јед ни це:

Дру ги на чин да се ума њи ути цај дру штве них пред ра су да у прав-
ним над ме та њи ма са сто јао би се у то ме да се про ме ни на чин раз ми шља-
ња љу ди уоп ште. По што су сте ре о ти пи ко ји до во де до не пра вед них 
суд ских од лу ка део ве ли ких при ча ка рак те ри стич них за сва ко дру штво, 

2 Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић при че о не ре а ли зо ва ним при по вед ним све то ви ма 
по сма тра као „ви ру ел не на ра ти ве“, ме ђу ко ји ма су „кон тра при по ве сти“ са мо је дан од мо да-
ли те та: „Уко ли ко по ђе мо од кри те ри ју ма ак ту е ли за ци је, вир ту ел ном на ра ти ву ко ји об у-
хва та не ак ту е ли зо ва не све то ве при па да ле би сле де ће под вр сте: 1) пе ри фер на мо гу ћа при ча 
чи је би под вр сте би ле кон тра чи ње ни це и хи по те тич ка фо ка ли за ци ја; 2) на ра ти ве не га ци је; 
3) по ре ђе ња; 4) си му ли ра ни на ра ти ви“ (Mi lo sa VljE Vić Mi lić 2016: 42). „Кон тра чи ње нич ном“ 
при по ве да њу при па да ју кре и ра ња ал тер на тив не, али не ре а ли зо ва не про шло сти, као и „раз-
ли чи ти ви до ви ју на ко вих нео ства ре них же ља, стра хо ва, оче ки ва ња, на да ња“ (Mi lo sa VljE Vić 
Mi lić 2016: 43).

3 На во де се ис ка зи оп ту же не, по слу ге, ње не се стре, ле ка ра ко ји је до шао на уви ђај, 
де це ко ја су се игра ла у око ли ни, про ла зни ка, управ ни це жен ског за тво ра у ко ме је оп ту же на 
би ла у при тво ру, ар гу мен ти од бра не и ту жи о ца итд., ко ји, у осно ви, фор ми ра ју два кла сте ра 
на ра ти ва ко ји се бо ре за по ве ре ње по ро те.

4 „У исто риј ским де ли ма и ро ма ни ма, чи тао сам да су мно ги нај чу ве ни ји зло чин ци 
би ле же не. Се ћам се да је ве ли ки по зна ва лац људ ске при ро де, пе сник нат при род не му дро-
сти, ре као да у тре нут ку ка да му шка хра брост по пу сти, не ми ло срд на од луч ност и сна жна 
во ља јед не же не уби ја ју кра ља да би њен муж мо гао до ћи на пре сто“ (abot 2009: 291).
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мно ги су твр ди ли да се те мељ на дру штве на тран сфор ма ци ја мо же по-
сти ћи ства ра њем и ши ре њем кон тра на ра ти ва,5 ко ји под ри ва ју и до во де 
у сум њу вла да ју ће ве ли ке при че у јед ном дру штву и на тај на чин ума-
њу ју ути цај пред ра су да (abot 2009: 294).

„Ве ли ке при че“ у Або то вом од ре ђе њу ни су, ме ђу тим, на ра ти ви (кон-
крет не тек сту ал не ре а ли за ци је), већ ап стракт не струк ту ре ус по ста вље не 
де дук ци јом на осно ву ве ли ког бро ја при ча са слич ним си жеј ним око сни ца ма 
(реч је, да кле, о мо де ли ма при по ве да ња),6 што је ди стинк ци ја ко ја ла ко пада 
у очи чи та о цу из ве жба ном на фол клор ним кор пу си ма. По ана ло ги ји с по ла-
ри за ци јом на ра ти ва у суд ском за пи сни ку на оне ко ји иду у при лог од бра ни 
и оне ко ји иду у при лог ту жи о цу, кон тра на ра ти ви у овом слу ча ју је су она 
гру па при ча ко ја ну ди ал тер на ти ву епи сте мо ло шким, ак си о ло шким или 
иде о ло шким пре ми са ма офи ци јел не кул ту ре, не за ви сно од то га ко је све то ве 
при ча кон стру и шу и на ко је ре фе ри ра ју.

Тер мин кон тра при ча ка ко га ко ри сти мо у овом ра ду пре мо шћу је у из ве-
сном сми слу прет ход на два. С јед не стра не, и нас, као и Або та, ин те ре су ју 
праг ма и се ман ти ка тек ста. Кон тра при че То ма са Ма на, Жо зеа Са ра ма га и 
Ле ше ка Ко ла ков ског је су при ме ри „кон тра на ра ти ва ко ји под ри ва ју и до во-
де у сум њу вла да ју ће ве ли ке при че“ европ ске ци ви ли за ци је. С дру ге стра не, 
на ме ра нам је да кон тра по зи ци о ни ра мо струк ту ре истог ти па – на ра ти ве (а 
не на ра тив не мо де ле), и то на ра ти ве ко ји на раз ли чи те на чи не ин тер пре ти-
ра ју исту „фик ци ју“ (у зна че њу ко је овом тер ми ну при да ју те о ре ти ча ри 
тран сфик ци о нал но сти).7 Или, у од ре ђе њу Лу бо ми ра До ле же ла, оне тек сто-
ве ко ји упу ћу ју на кон крет не фик ци о нал не „про то све то ве“, ус по ста вља ју ћи 
та ко ни зо ве књи жев не „тран сдук ци је“:

Књи жев на де ла ме ђу соб но су по ве за на не са мо на ни воу тек сту ре 
не го и на ни воу фик ци он лних све то ва, што је под јед на ко зна чај но. Више 
пу та сам на по ме нуо да фик ци о нал ни све то ви оства ру ју се ми о тич ку 
ег зи стен ци ју не за ви сно од кон струк тив не тек сту ре; они по ста ју објек ти 
ак тив ног, ево лу и ра ју ћег и ре ци кли ра ју ћег кул тур ног пам ће ња. Обра зу ју 

5 Або тов тер мин у ори ги на лу је „co un ter-nar ra ti ves“ (abot 2002: 151).
6 „По сто је при че ко је из но ва пре при ча ва мо у без број раз ли чи тих об ли ка, јер осли ка-

ва ју на ше нај ду бље вред но сти, же ље и стра хо ве. Та ква је и при ча о Пе пе љу ги. Ва ри јан те 
ове при че че сто се мо гу на ћи у европ ској и аме рич кој кул ту ри. [...] По сто је из ве сне ве ли ке 
при че ко је су ве о ма нео д ре ђе но и сло бод но за ми шље не и ко је пред ста вља ју уни вер зал не 
мо де ле: при че са те мом по тра ге, осве те, ми то ви о смр ти и ре ге не ра ци ји“ (abot 2009: 86–87).

7 Тер мин тран сфик ци о нал ност упу ћу је на уза јам ну умре же ност раз ли чи тих све то ва 
при че ко ји де ле за јед нич ке ли ко ве, ло ка ци је, еле мен те за пле та и сл. („Ric hard Sa int-Ge la is 
de fi nes it as fol lows: I pro po se [...] to add a term to the al ready abun dant pa noply in li te rary stu di es 
and par ti cu larly po e tics. By tran sfic ti o na lity I un der stand the phe no me non by which two texts, 
of the sa me aut hor or dif fe rent ones, re la te to get her to the sa me fic tion, whet her by re pri sing the 
sa me cha rac ters, con ti nu a tion of a fo re go ing plot, or sha ring the sa me fic ti o nal uni ver se“ (Mar-
ci ni ak 2015: 81; up. sa int-gE la is 2011: 11–13).
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вла сти ти сук це сив ни ла нац, пу тем уза јам ног до пу ња ва ња и под сти ца ња 
или над ме та ња и под ри ва ња. Кре ћу се од јед ног ства ра о ца фик ци је ка 
дру гом, од јед ног исто риј ског пе ри о да ка дру гом, и од јед не кул ту ре ка 
дру гој, у ви ду екс тен зи о нал них ен ти те та, док њи хо ва ори ги нал на тек-
сту ра, стил и на чин при по ве да ња и ау тен ти за ци је би ва ју за бо ра вље ни. 
Лак ше је упам ти ти фик ци о нал ни свет не го тек сту ру ко ја га је ство ри ла 
(Do lE žEl 2008: 208–209).

Кон тра при ча ма смо, да кле, име но ва ли про зна оства ре ња ко ја сту па ју 
у ди ја лог с кон крет ним тек сту ал ним пред ло шци ма и – у До ле же ло вој так-
со но ми ји од но са из ме ђу про то све та и фик ци о нал ног све та ус по ста вље ног 
у „тек сту –сук це со ру“ – ре пре зен ту ју ра ди кал ни ји вид њи хо вог уза јам ног 
уда ља ва ња8:

Из ме шта ње кон стру и ше су штин ски дру га чи ју вер зи ју про то све та 
та ко што из но ва ди зај ни ра ње го ву струк ту ру и на но во из ми шља ње го-
ву при чу. Те нај ра ди кал ни је пост мо дер ни стич ке пре ра де ства ра ју по ле-
мич ке ан ти све то ве, ко ји под ри ва ју или не ги ра ју ле ги тим ност ка нон ског 
про то све та (Do lE žEl 2008: 213).

Ра ди ка лан при мер „по нов ног из ми шља ња“ древ не „при че“ је сте ро ман 
Је ван ђе ље по Ису су Хри сту Жо зеа Са ра ма га, ко ји ће (овом при ли ком са мо 
у сег мен ти ма) би ти пред мет на ше да ље ана ли зе. „По ле мич ки ан ти све то ви“ 
ни су, ме ђу тим, пост мо дер ни стич ка ин вен ци ја (До ле жел са мо ак цен ту је 
лу ди зам пост мо дер не, ко ја је ре струк ту ри ра ње до ве ла до екс тре ма), а мо ди-
фи ка ци је у прав цу про пи ти ва ња офи ци јел них хер ме не у тич ких по зи ци ја 
има ју ду гу исто ри ју. У за пад но е вроп ском кул тур ном кру гу ба зич но ре фе-
рент но по ље овог ти па ди ја ло га с тра ди ци јом је су грч ка ми то ло ги ја и би блиј-
ско пре да ње (фик си ра но пи смом у Ста ром и Но вом за ве ту),9 оп ште по зна-
ти, с јед не стра не, због за сту пље но сти у кла сич ном си сте му обра зо ва ња од 
ан ти ке до да нас (Хо мер, ан тич ки тра ге ди о гра фи, исто ри о гра фи и фи ло зо фи, 
рим ске адап та ци је и до ра де грч ких ми то ва), а, с дру ге, због ви ше ми ле ни јум-
ске до ми на ци је хри ћан ства на том кул тур ном про сто ру и уло ге ко ју је цр ква 

8 Три основ на ви да пре ра де про то све то ва пре ма До ле же лу је су тран спо зи ци ја (tran spo-
si tion), ка да су за др жа ни на црт и глав на при ча, али су ло ци ра ни у дру га чи је вре ме или дру-
га чи ји про стор, екс пан зи ја (ex pan si on), нај че шћи тип пре ра де, где се ши ри обим про то све та 
и по пу ња ва ју ње го ве пра зни не, кон стру и ше ње го ва пред и сто ри ја или по сти сто ри ја и сл., 
и из ме шта ње, од но сно мо ди фи ка ци ја (dis pla ce ment / mo di fi ca tion) („con structs es sen ti ally 
dif fe rent ver si ons of the pro to wo rld, re de sig ning its struc tu re and re in ven ting its story“ (уп. ryan 
2008: 385).

9 Но ви ме ди ји отво ри ли су про стор да кон крет на оства ре ња знат но бр же стек ну ста тус 
оп ште по зна тих на ра ти ва и по ста ну ге не ра тор но вих кла сте ра при ча: „In the age of glo ba li za-
tion, the com mu nity-bu il ding fun ction of nar ra ti ve has been ta ken over by sto ri es li ke Star Wars 
(Lu cas 1977), Lord of the Rings (Jac kson 2001–3), and The Ma trix (Wac how ski and Wac how ski 
1999) – sto ri es that tran scend lin gu i stic, na ti o nal and re li gi o us bo un da ri es“ (ryan 2013: 362).
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има ла кроз исто ри ју у за пад но е вроп ској ци ви ли за ци ји и ши ре. Су штин ски 
дру га чи је вер зи је при ча не мо ра ју, ме ђу тим, бит но ме ња ти фак то гра фи ју 
про то све та, за шта је екла тан тан при мер при по вет ка За кон То ма са Ма на, 
од ко је ће мо по ћи.

2. БоЖ ја ЕМ Па ти ја или о По Ко љу дЕ ЦЕ и нЕ ви них. Осно ву ре ли гиј ске 
све сти – би ло да је реч о кул то ви ма ло кал них раз ме ра или гло бал ним ре-
ли ги ја ма, древ ним или са вре ме ним, по ли те и стич ким, ду а ли стич ким или 
мо но те и стич ким – чи ни ве ра у по сто ја ње нат при род не ин стан це ко ја ства ра 
свет, њи ме упра вља и с ко јом је, пу тем од го ва ра ју ће об ред не прак се, мо гу-
ће ко му ни ци ра ти.10 Без об зи ра на су штин ске или фор мал не раз ли ке ме ђу 
ре ли ги ја ма, об ли ци ма ре ли ги о зно сти и пред ста ва ма о при ро ди бо жан ског, 
сви ре ли гиј ски кон цеп ти прет по ста вља ју ин тер ак ци ју из ме ђу чо ве ка и бо-
жан ске си ле и по сто ја ње две основ не сфе ре – све те и про фа не – и два основ на 
ви да људ ског по на ша ња: ис прав ног и не ис прав ног са ста но ви шта ре ли гиј-
ских нор ми. Од са мих по че та ка људ ских ци ви ли за ци ја и кул ту ра, до ме ни 
ре ли ги је и умет но сти ре чи ин тен зив но су се пре кла па ли, би ло да су се 
са крал ни тек сто ви пре но си ли усме ним пу тем, би ло да су де ла пи са не књи-
жев но сти ко ри шће на у об ред не свр хе (ан тич ка грч ка дра ма). До ду бо ко у 
XVI II век та је ве за офи ци јел но под ра зу ме ва ла ком па ти бил ност ли те рар не 
и ре ли гиј ске па ра диг ме, усло вље ну сим би о зом вер ских и по ли тич ких ин-
стан ци, а у сред њем ве ку и идеј ним и иде о ло шким мо но по лом ко ји је цр ква 
има ла за хва љу ју ћи по др шци др жав них (и вој них) ин сти ту ци ја.11 У европ ским 
окви ри ма, кри тич ко про пи ти ва ње ре ли гиј ске, пре све га хри шћан ске дог ме 
за че то је у ка сном сред њем ве ку, у окри љу цр кве, а ја ви ло се код те о ло га и 
фи ло зо фа ко ји су се при кло ни ли ра ци о на ли зму. Иа ко се аг но стич ке иде је 
мо гу пра ти ти од ан ти ке, ве ли ки идеј ни пре врат до не ли су тек Хоб сов и Хју-
мов ма те ри ја ли стич ки и скеп ти ци стич ки кон цепт и Спи но зин пан те и зам, 
ко ји су отво ри ли пут аг но сти ци зму Има ну е ла Кан та и фи ло зоф ским уче њи-
ма ко ја су не ги ра ла по сто ја ње бо га (Фо јер бах, Ни че, Маркс, Ра сел, Вит ген-
штајн и др.). У ли те ра ту ри се та вр ста идеј ног и иде о ло шког по ма ка опа жа 
знат но ка сни је, а кри тич ко са гле да ва ње ре ли гиј ских по став ки и ли те рар но 
пре о бли ко ва ње би блиј ских при ча ко јим се про пи ту ју по сту ла ти ре ли гиј-
ских си сте ма ја ви ће се, за пра во, тек у де ли ма пи са ца XX ве ка. Ма но ва 

10 Из у зе так су рет ке ре ли ги је у ко ји ма ни је при сут на иде ја о бо гу твор цу (ђа и ни зам, 
не ки ви до ви бу ди зма).

11 Тај мо но пол, као што је по зна то, ни је за хва тао са мо до мен ли те ра ту ре, већ и на у ке 
и фи ло зо фи је. На ли сти за бра ње них књи га (In dex Li bro rum Pro hi bi to rum, ре дов но „ап деј то-
ван“ до 1948, уки нут пап ским де кре том 1966) на шле су се број не сту ди је из обла сти астро-
но ми је и фи ло зо фи је, као и бе ле три сти ка (Ке плер, Ко пер ник, Га ли леј, Бру но, Де карт, Хобс, 
Хјум, Ма ки ја ве ли, Дан те, Ра бле, Свифт, Бал зак, Иго, но бе лов ци Ана тол Франс, Ме тер линк, 
Жид, Сар тр и др.). Са свим дру ги пол књи жев не про дук ци је пред ста вља ју па ро ди је све тих 
тек сто ва вр ло жи ве кроз цео сред њи век (pa ro dia sac ra) – углав ном у пра знич но-кар не вал-
ском кон тек сту – ко је је цр ква то ле ри са ла (bah tin 1978: 21–22; 245–246; 304–306 и др.).
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при по вет ка За кон (1943), за сно ва на на би блиј ском пре да њу о Мој си ју, иза-
бра ни ку Го спод њем, ко ји пре но си Бож је за по ве сти и из во ди Је вре је из еги-
пат ског роп ства, кон тро верз ни ро ман Жо зеа Са ра ма га Је ван ђе ље по Ису су 
Хри сту (1991), у ко јем ау тор но во за вет не тек сто ве про пу шта кроз при зму 
етич но сти (по кољ де це у Ви тле је му) и из дво ми ле ни јум ске пе р спек ти ве 
са гле да ва уло гу хри шћан ства у исто ри ји ци ви ли за ци је, и есе ји –па ра бо ле 
Ле ше ка Ко ла ков ског Кључ не бе ски (1957) и Раз го во ри са ђа во лом (1965) – 
па ра диг ма тич ни су у том сми слу.

Го во ре ћи о не хо мо ге но сти ми то ло шких све то ва – ко ји се са сто је из 
при род ног и нат при род ног до ме на и ко је на ста њу ју би ћа с бит но дру га чи јим 
але тич ким дис по зи ци ја ма12 („жи те љи нат при род ног до ме на има ју сло бо дан 
при ступ у при род ни до мен, док је љу ди ма нат при ро дан до мен, по пра ви лу, 
не до сту пан“),13 Лу бо мир До ле жел ука зу је на епи сте мич ки ра сап из ме ђу 
две сфе ре фик ци о нал ног по сто ја ња:

По што је фи зич ки не при сту па чан, нат при род ни до мен је из ван до-
ма ша ја људ ске мо ћи по и ма ња; де лу је као ми сте ри о зна и скри ве на тран-
сцен дент на „цр на ру па”. Жи те љи при род ног до ме на оп сед ну ти су том 
ми сте ри јом; њи хо ва жеђ за зна њем про гу та ће сва ки из ве штај, па чак и 
крај ње сум њи ве из ве шта је са мо про кла мо ва них до у шни ка. По што не могу 
да про ве ре по у зда ност њи хо вих из ве шта ја, ста нов ни ци при род них до мена 
им ве ру ју са мо због ау то ри те та и особ нтог ста ту са ко ји до у шни ци за вре-
ђу ју као про ро ци, бо гом на дах ну ти пе сни ци, итд. (Do lE žEl 2008: 139–140).

Има ју ћи на уму ово епи сте мич ко „за там ње ње“, То мас Ман са ди ја ме-
трал но су прот них по зи ци ја у од но су на би блиј ски текст са гле да ва Мој си је ву 
ми си ју у Егип ту и епи зо ду из во ђе ња Бож јег на ро да из ми сир ског роп ства. 
Др же ћи се у ве ли кој ме ри тек ста Дру ге књи ге Мој си је ве („ко ја се зо ве Из ла-
зак“), Ман пра ви на о ко не знат ну, али са ста но ви шта зна че ња и струк ту ре 
фик ци о нал ног све та кар ди нал ну из ме ну. Пре но си управ ни у не у прав ни го вор 
и тим јед но став ним ма не вром ели ми ни ше фи гу ру Бо га из све та при че, тран-
сфор ми шу ћи ми то ло шки про то свет Би бли је (у ко ме ег зи сти ра ју и при род на 
и нат при род на би ћа) у јед но ди мен зи о на лан људ ски свет:

Оба ве шта вао их је да је бог ота ца по но во на ђен, да се по ка зао њему, 
Мо ше ху бен Амра му, на го ри Хо ри ву у пу сти њи Син, из ку пи но ва жбу на 

12 Але тич ки мо да ли те ти је су мо гу ће, не мо гу ће и ну жно, а огра ни че ња на том пла ну 
би тан су струк тур ни фак тор и фик ци о нал них све то ва (шта је у кон крет ном на ра тив ном 
све ту мо гу ће, не мо гу ће или ну жно) и би ћа ко ја их на ста њу ју (шта кон крет на би ћа мо гу, не 
мо гу или мо ра ју да чи не) (уп. Do lE žEl 2008: 126–131).

13 „Људ ску суд би ну де тер ми ни шу не људ ске си ле и би ћа, ко је ни је дан чо век, ни чи та во 
чо ве чан ство не мо гу кон тро ли са ти или об у зда ти. Фи зич ка не при сту пач ност нат при род ног 
до ме на бит но огра ни ча ва чо ве ко во зна ње о ње му. Бу ду ћи да се то зна ње не мо же сте ћи не по-
сред ним по сма тра њем, чо век се мо ра осло ни ти на су бјек тив не из ве шта је са мо про кла мо ва них 
до у шни ка, чи ју по у зда ност ни на ко ји на чин не мо же про ве ри ти“ (Do lE žEl 2008: 194–195).
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ко ји је го рео а ни је са го ре вао, да се зо ве Је хо ва, што се мо же про ту ма чи-
ти као: „Ја сам онај ко ји сам, из веч но сти у веч ност“, али и као стру ја ње 
ва зду ха и као ве ли ка ху ка; да осе ћа на кло ност пре ма њи хо вом пле ме ну 
и да би под из ве сним усло ви ма био во љан да скло пи са њи ма са вез ко јим 
ће их учи ни ти иза бра ни ци ма сво јим ми мо све оста ле на ро де, уко ли ко 
се, на и ме, за ку ну ње му на ис кљу чи ву вер ност и осну ју за кле тву дру жбу 
ко ја ће, без ика квих ки по ва и сли ка, слу жи ти је ди но Не ви дљи во ме14 
(Ман 1958: 111).

Про рок из би блиј ског на ра ти ва, ко ме кон вен ци је жан ра и по сто ја ње 
Бо га и Бож јих ре чи у том фик ци о нал ном све ту при ба вља ју ау то ри тет по-
сред ни ка, у при по вед ном све ту где се мо гу ће, не мо гу ће и ну жно са ме ра ва ју 
пре ма људ ској ме ри тран сфор ми ше се у „са мо про кла мо ва ног до у шни ка“ 
чи је је ме ди ја циј ске ком пе тен ци је не мо гу ће про ве ри ти. Не ста бил на гла-
снич ка по зи ци ја пер ма нент но се де ма ски ра и крај ње осо бе ном игром уда ља-
ва ња Мој си је вог гла са од гла са Бож јег, ко ја ступ ње ви то во ди од при вид ног 
ци ти ра ња Бож јих ре чи (фин ги ра ног ци ти ра њем или па ра фра зи ра њем би блиј-
ског тек ста где про го ва ра Бог15) и њи хо ве уза јам не по ду да р но сти („Је хо ва 
и ја желимо“) (тим пре што се Мој си је ве ре чи не где ста вља ју, а не где не 
ста вља ју под на вод ни ке):

„Ја сам Го спод бог ваш ко ји вас је из вео из Ми си ра и из дво јио мимо 
на ро де“, го во рио је, из ла жу ћи се опа сно сти да га они до и ста и поч ну сма-
тра ти бо гом. „Сто га и ви тре ба да одво ји те чи сто ту од не чи сто те и да 
се не кур ва те по угле ду на дру ге на ро де, не го све ти да ми бу де те. Јер ја, 
Го спод, свет сам, и из дво јио сам вас да ме ни при пад не те. Нај не чи сти је 
је има ти ког дру гог бо га осим ме не, јер рев ни тељ је име мо је.“ [...] Об у-
здај ср це, го во рио им је, и не ба цај по глед на ствар бли жње га сво га, 
ни ти је по же ли, јер то ће те ла ко на ве сти да му је узмеш, би ло по тај ним 
при ди за њем, а то је ку ка вич лук, би ло на тај на чин што ћеш га уби ти, а 
то је су ро вост. Је хо ва и ја же ли мо да не бу де те ни ку ка ви це ни су ро ви, 
већ оно што је сре ди на из ме ђу то га дво га, на и ме при стој ни. Је сте ли 
схва ти ли то ли ко? (Ман 1958: 152–153)16 –

14 „А Бог му ре че: ја ћу би ти с то бом, и ово не ка ти бу де знак да сам те ја по слао: кад 
из ве деш на род из Ми си ра, слу жи ће те Бо гу на овој го ри. А Мој си је ре че Бо гу: ево, кад оти-
дем к си но ви ма Изра и ље ви јем, па им ре чем: Бог ота ца ва ших по сла ме к ва ма, ако ми ре ку: 
ка ко му је име? шта ћу им ка за ти? А Го спод ре че Мој си ју: ја сам онај што јест. И ре че: та ко 
ћеш ка за ти си но ви ма Изра и ље ви јем: ко ји јест, он ме по сла к ва ма. [...] За то ка жи си но ви ма 
Изра и ље ви јем: ја сам Го спод, и из ве шћу вас ис под бре ме на Ми сир ских, и опр о сти ћу вас 
роп ства њи хо ва, и из ба ви ћу вас ми ши цом по диг ну том и су до ви ма ве ли ким. И узе ћу вас да 
ми бу де те на род, и ја ћу вам би ти Бог, те ће те по зна ти да сам ја Го спод Бог ваш, ко ји вас 
из во дим ис под бре ме на Ми сир ских“ (2 Мој. 3, 12–14; 6, 6–7).

15 „Ја сам онај ко ји сам“ (Ман 1958: 111 и 2 Мој. 3, 14), „Ја сам Го спод бог ваш” (Ман 
1958: 152 и 3 Мој. 19, 34) и сл.

16 Пре кла па ју ћи Бож ји глас Мој си је вим Ман се по и гра ва с иден ти те том и при ро дом 
осло бо ди те ља Је вре ја од ми сир ског роп ства: „За то свет куј пра зни ке мо је, дан ка да сам те 
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до тач ке где се Мој си јев глас и Мој си је ве ам би ци је до кра ја по кла па ју, док 
ко ре ла ци ја из ме ђу Мој си је вог гла са и Бож јих ин тен ци ја оста је у до ме ну хи-
по те зе („мо жда“): 

Шта ви ше, кад би им го во рио ка ко се они ми ле Је хо ви, Не ви дљи во ме, 
он би при пи си вао бо гу и уно сио у ње га оно што је, мо жда, би ло и бож-
је, но исто вре ме но, у нај ма њу ру ку, и ње го во соп стве но (Ман 1958: 111).

На тај на чин Мој си је ва „еги пат ска ми си ја“ се од Бож јег по слан ства 
(Мој си је је Бож ји иза сла ник у Ста ром за ве ту) тран сфор ми ше у лич ни чин, 
у ве ли кој ме ри де тер ми ни сан ње го вом жи вот ном пред и сто ри јом и „неуред-
ним] по ре клом на хо че та. Овај би блиј ски и ин тер на ци о нал ни мо тив – „одој че 
из ло же но у ков че гу“ – по знат у срп ским фол клор ним об ра да ма по пе сма ма 
о „на хо ду Си ме у ну” (Сте ва ну Не ма њи) (вуК II 14, 15) – Ман је укр стио с 
под јед на ко рас про стра ње ним мит ско-фол клор ним обра сцем о по хот ној 
кра љи ци гра ди тељ ки, ко ја уби ја љу бав ни ке на кон но ћи про ве де не с њи ма.17 
Мој си је је у Ма но вој ин тер пре та ци ји де те „ту ђин ског ро ба и кра љев ског 
че да“, син блуд не ћер ке фа ра о на Рам зе са и слу ге Је вре ји на, „ту жних очи ју 
и сна жних ми ши ца“, ко ји је уби јен чим је на пу стио прин це зи ну ло жни цу 
– што фун ди ра ње гов ани мо зи тет пре ма Ми сир ци ма и по то њу же љу да Је-
вре је из Егип та пре ве де у „зе мљу ота ца“. Кључ на епи зо да у из во ђе њу Је вре ја 
из еги пат ског роп ства је сте ви ше стру ко кон тро вер зан по кољ пр ве на ца. Са 
ста но ви шта би блиј ског на ра ти ва, епи зо да је не кон зи стент на уто ли ко што 
уво ди уза јам но про тив реч не чи но ве хри шћан ског Бо га. Бог пу тем Мој си ја 
као гла сни ка тра жи од фа ра о на да пу сти је вреј ски на род из роп ства и исто-
вре ме но чи ни фа ра о но во ср це „твр дим“18 на Мој си је ве мол бе да тај исти 

из вео из Ми си ра, дан пре сних хле бо ва, и сва ка да дан ка да сам от по чи нуо од ства ра ња. Мој 
дан, су бо ту, не скр на ви зно јем од ра да сво га, за бра њу јем ти! Јер ја сам те сна жном ша ком 
и ис пру же ном ру ком из вео из ми сир ско га роп ства, где си био слу жин че и мар ва те гле ћа, и 
мој дан не ка бу де дан тво је сло бо де, и њу свет куј. [...] Де ла, ре ци те амин на све ово! И они 
ре ко ше амин. Али са мо ами но ва ње ни је мно го вре де ло; они су то ре кли са мо за то што је 
он био чо век ко ји их је срећ но из вео из Ми си ра“ (Ман 1958: 154–155).

17 У срп ском кул тур ном кру гу пре да ња овог ти па ве за на су за Је ри ну Бран ко вић. Исту 
ми те му Жо зе Са ра ма го ин тер по ли ра у ро ман Ка ин: „А ко је ов де го спо дар, Го спо дар је го-
спо да ри ца и име јој је ли лит [...] Ко је то, упи та ка ин, То је ли лит, го спа, вла сни ца па ла те и 
гра да, не дао бог да ба ци око на те бе, да ле ко би ло, За што, Сва шта се при ча, А шта то, При ча 
се да је ве шти ца, ка дра да за лу ди му шкар це сво јим враџ би на ма, Ка квим враџ би на ма, упи та 
ка ин, Не знам, ни ти же лим да знам, ни сам то ли ко зна ти же љан, до вољ но ми је би ло што сам 
ви део два-три му шкар ца ко ји су се те ле сно с њом спо ји ли, Па шта, Не ки не срет ни ци до стој-
ни жа ље ња, жи ви ле ше ви, сен ке од оно га што су не ка да би ли“ (sa ra Ma go 2014: 49–50).

18 Фор му ла се по на вља ви ше од де сет пу та у све га се дам гла ва Дру ге књи ге Мој си је
ве (4–10). Па ра док сал но, кад Је вре ји бу ду ко нач но пу ште ни из роп ства, Бог ће још јед ном 
„отврд ну ти ср це фа ра о ну“ и он ће по сла ти по те ру за од бе глим Је вре ји ма: „И учи ни ћу да 
отврд не ср це Фа ра о ну, те ће по ћи у по тје ру за ва ма, и ја ћу се про сла ви ти на ње му и на свој 
вој сци ње го вој, и Ми сир ци ће по зна ти да сам ја Го спод. И учи ни ше та ко“ (2 Мој. 14, 4).
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на род осло бо ди, што је па ра докс ко ји То ма су Ма ну ни је про ма као.19 Сем 
кон тра дик тор них Бож јих чи но ва, па жњу при вла чи и так ти ка по ко ља, ко ја 
има фор му „Blit zkri eg-a“, тај но при пре мље ног и му ње ви то из ве де ног ноћ ног 
на па да на ку ће чи ји до вра ци и пра го ви ни су уо чи од суд ног „про ла ска Го-
спод њег“ обе ле же ни кр вљу за кла ног јаг ње та:

А ова ко је ди те: опа са ни, обу ћа да вам је на но гу и штап у ру ци, и 
је ди те хит но, јер је про ла зак Го спод њи. 

Јер ћу про ћи по зе мљи Ми сир ској ту ноћ, и по би ћу све пр вен це у 
зе мљи Ми сир ској од чо вје ка до жи вин че та, и су ди ћу сви јем бо го ви ма 
Ми сир ским, ја Го спод. 

А крв она би ће вам знак на ку ћа ма, у ко ји ма ће те би ти; и кад ви дим 
крв, про ћи ћу вас, те не ће би ти ме ђу ва ма по мо ра, кад ста нем уби ја ти 
по зе мљи Ми сир ској (2 Мој. 12, 11–13).

Уна пред уго во ре ни зна ци као вид ин фор ми са ња о то ме ко је ку ће тре-
ба пре ско чи ти у мрач ној ми си ји („кад ви дим крв, про ћи ћу вас“), на род 
опа сан, опре мљен нај ну жни јим по треп шти на ма и спре ман за хи тан по крет 
и пљач ка ко ја је пра ти ла из ла зак из Егип та (2 Мој. 12, 35–36) у на ра тив ном 
све ту Ма но ве при по вет ке – ко ји не од сту па бит но од до га ђа ја у би блиј ском 
про то све ту – фи гу ри ра ју као еле мен ти ре а ли стич ног опи са по ко ља чи ји 
ви нов ни ци ни су из сфе ре тран сцен дент ног. Стра те ги ја де ма ски ра ња ак те ра 
ана лог на је оној ко јом се до во де у пи та ње Мој си је ве гла снич ке ком пе тен-
ци је. И у овом слу ча ју То мас Ман од су ством Бож јег гла са и осо бе ном игром 
иден ти те та су ге ри ше да „де се та пат ња“ – за раз ли ку од пр вих де вет ко је су 
у до ме ну епи де ми ја и при род них ка та кли зми, че стих од кад је све та и ве ка 
– пре до ла зи од љу ди не го од бо го ва и кли мат ских не по го да:

Ово је јед но там но по гла вље, са мо упо ла гла са и за ви је ним ре чи ма 
се мо же ис при ча ти. До шао је је дан дан, бо ље ре ћи: јед на ноћ, јед но не-
срећ но ве чер ње, кад је Је хо ва, или ње гов ан ђео крв ник, по шао у по ход 
и на ва лио по след њу, де се ту не во љу на де цу Ми си ра, или бар на је дан 
њи хов део, на ми сир ски еле ме нат ме ђу ста нов ни ци ма Ге се ма, као и на 
гра до ве Пи том и Рам зес, из о ста вља ју ћи и ми ло сти во про ла зе ћи по ред 
оних ко ли ба и ку ћа у ко јих је до вра так, ра ди ње го вог оба ве ште ња, био 
пре ма зан кр вљу. [...] Раз ли ку из ме ђу Је хо ве и ње го вог ан ђе ла крв ни ка 
тре ба до бро има ти на уму: она ка зу је да ни је лич но Је хо ва до шао у по-
ход, не го упра во ње гов ан ђео крв ник – тач ни је ре че но, чи та ва јед на 
бри жљи во при ку пље на че та та квих ан ђе ла.20 Али, ако би смо хте ли да 

19 „О овој бор би и о сред стви ма при ти ска на кра ља, ко ји се твр до гла во опи рао, мно го 
се го во ри ло, и те при че ни су ли ше не сва ке по за ди не, али но се сна жан пе чат ки ће ња. При-
ча се о де сет за ла ко је је Је хо ва јед но за дру гим пу стио на Ми сир да би омек шао фа ра о на, 
док је у исти мах на мер но уде сио да фа ра о но во ср це отврд не пре ма Мој си је вом зах те ву“ 
(Ман 1958: 127).

20 Ман та ко име ну је рат ни ке Изра и ља и у би ци про тив Ама ли ка, чи ју оа зу Ка дис у 
„зе мљи си нај ској” оруж јем за по се да ју на кон из ла ска из Егип та: „Сво ју нај бо љу си лу, све 
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ту мно жи ну све де мо на јед ну је ди ну по ја ву, он да мно ге ства ри го во ре 
у при лог то ме да Је хо ви ног ан ђе ла крв ни ка ва ља да за ми шља мо као 
кр шну мла дић ку при ли ку са ко вр џа вом гла вом, ис ту ре ном ја бу чи цом 
и од луч но на бра ним обр ва ма, као ан ђе о ски тип оно га ко ва ко ји се ва зда 
ве се ли кад се окон ча ју не ко ри сни пре го во ри и кад се мо же пре ћи на 
де ла (Ман 1958: 129).

И као што је Је хо ва у Ма но вом на ра ти ву „по кри вен“ Мој си је вим гла сом 
и Мој си је вим де ла њем21 – а Мој си је ва при по ве дач ка по зи ци ја, да се по зо-
ве мо на још је дан До ле же лов тер мин, не би из др жа ла тест ау тен ти за ци је22 
– ан ђео крв ник је „по кри вен“ фи гу ром Мој си је вог по моћ ни ка Јо шуе, што је 
па ра ле ла ко ју Ман ус по ста вља и екс пли цит но („Јо шуа, ме ђу тим, чи ји од нос 
пре ма Мој си ју оче вид но на ли ку је на од нос ан ђе ла крв ни ка пре ма Је хо ви“; 
Ман 1985: 130):

А Мој си је је на ро чи то био на кло њен јед ном мла ди ћу, ко ји је са 
сво је стра не био и те лом и ду шом при вр жен ње му, ње го вом на ве шћи-
ва њу и ње го вим пла но ви ма, и ни је се одва јао од ње га. Он се у ства ри 
звао Оси је, син Ну нов (што зна чи „ри ба”), од пле ме на Је фре мо ва. Али 
Мој си је га је по Је хо ви на звао Је хо шуа, скра ће но и Јо шуа, и он је то име 
но сио са гор до шћу; а био је прав као стре ла, ми ши ћав мла дић ко вр џа ве 
гла ве, ис пуп че не ја бу чи це и са две бо ре од луч но уре за не из ме ђу обр ва, 
мла дић ко ји је у це лој тој ства ри имао сво је соп стве но ста но ви ште: на-
и ме, не то ли ко ре ли ги о зно ко ли ко вој но; јер за ње га је Је хо ва, бог ота ца, 
пре све га био бог вој ски (Ман 1958: 119).

Оста вља ју ћи сфе ру тран сцен дент ног без не по сре до ва ног гла са у на ра тив-
ном све ту За ко на, То мас Ман кар ди нал но ме ња при по вед ни мо дус, по зи цио-

на из бор ју на ке, ан ђе ле крв ни ке, ску пио је на де сном не при ја тељ ском кри лу“ (Ман 1958: 
141). И, на дру гом ме сту, пре те че са вре ме не по ли ци је: „Иду ћи пут да сам у сва ко га ви део 
ло па ти цу, ина че ћу ан ђе ла крв ни ка по сла ти на вас!“; „Он их је кле сао дле том да је ко ма ђе 
пр шта ло на све стра не, и то ва ља узе ти ско ро до слов це, јер ни је би ло ша ле са ка зна ма ко је 
је про пи сао за нај го ра пре ко ра че ња ових ме ђа, а иза ње го вих за бра на на ла зи ли су се Јо шуа 
и ње го ви ан ђе ли крв ни ци“ (Ман 1958: 149, 152).

21 Чак и та мо где у на ра ти ву на пр ви по глед „про го ва ра Бог“, он про го ва ра из Мој си-
је ве „ду ше“: „Али бог га је уте шио и уко рио из ње го ве ду ше, и оту да му од го во рио да 
тре ба да се сти ди сво је ма ло ду шно сти; ње го во из ви ња ва ње и нећ ка ње је пу ко пре не ма га ње, 
ре че бог, јер он за пра во го ри од же ље за по сла њем“; „Али бог му из ње го ве ду ше од го во ри 
та ко ја сним гла сом да је и уши ма чуо, те је пао ни чи це“; „Бог му је гла сно за по ве дио из 
ње го вих гру ди“ (Ман 1958: 126, 156, 164).

22 С об зи ром на чи ње ни цу да су фик ци о нал ни тек сто ви „пер фор ма тив ни го вор ни 
чи но ви“ пу тем ко јих се кре и ра ју фик ци о нал ни све то ви, „ен ти те ти уве де ни дис кур сом 
ано ним ног при по ве да ча у тре ћем ли цу су eo ip so ау тен ти зо ва ни као фик ци о нал не чи ње-
ни це, док ен ти те ти уве де ни дис кур сом фик ци о нал них осо ба ни су“ (Do lE žEl 2008: 157). 
Eнтит ети уве де ни дис кур сом фик ци о нал них осо ба – у кон крет ном слу ча ју Мој си ја – мо гу 
би ти ау тен ти зо ва ни уко ли ко су ис пу ње на три усло ва, од ко јих је је дан „по у зда ност“ го вор-
ни ка (Do lE žEl 2008: 159), што је осо би на ко ју Ман пер ма нент но де ми сти фи ку је у при по ве ци.
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ни ра ју ћи та ко и мо тив ма сов ног уби ства де це и мла дун ча ди у до мен људ ске 
ин тен ци је и ак ци је. За раз ли ку од би блиј ског на ра ти ва (мит ски мо дус), у 
Ма но вом при по вед ном све ту не фи гу ри ра ју бо го ви ни ти нат при род на би ћа, 
већ ли ко ви чи ји је ха би тус ана ло ган људ ском, што је мо дус ко ји Нор троп 
Фрај име ну је ни ско ми мет ским (FRye 1979: 46). Као про рок и осло бо ди тељ, 
Мој си је, до ду ше, има по тен ци јал ви со ко ми мет ског ју на ка.23 Ман, ме ђу тим, 
ак це нат ста вља на де таљ из Би бли је где се Мој си је опи су је као чо век „спо-
ри јех уста и спо ра је зи ка“ (2 Мој. 4, 10), због че га ње гов брат Арон пре у зи ма 
уло гу гла сно го вор ни ка („ни је ли ти брат Арон Ле вит? знам да је он рје чит; 
и ево он ће те сре сти, и кад те ви ди об ра до ва ће се у ср цу сво јем. Ње му ћеш 
ка за ти и мет ну ћеш ове ри је чи у уста ње го ва, и ја ћу би ти с тво јим усти ма 
и с ње го ви јем усти ма, и учи ћу вас шта ће те чи ни ти. И он ће мје сто те бе 
го во ри ти на ро ду, и он ће би ти те би мје сто уста а ти ћеш би ти ње му мје сто 
Бо га“; 2 Мој. 4, 14–16), чи ме се Мој си јев лик спу шта ре ги стар ни же и на још 
је дан на чин де ма ски ра и иро ни зу је уло га гла сни ка:

Ме ђу тим, би ло што се љу ди ма ни су сви де ле ње го ве ре чи – јер го-
во рио је ло ше и за пи њу ћи, и че шће ни је мо гао да на ђе пра ви из раз – или 
што су, док би он дрх та во тре сао пе сни ца ма, на слу ћи ва ли мо гу ћа свој-
ства не ви дљи во сти и при ме ћи ва ли да он хо ће да их на ве де на на пор не 
и опа сне ства ри, – тек, од но си ли су се не по вер љи во, твр до гла во и бо ја-
жљи во пре ма ње го вом на ва љи ва њу, ба ца ли би по гле де ка ми сир ским 
там ни ча ри ма и го во ри ли кроз зу бе: „Шта фр фљаш ре чи? И ка кве су то 
ре чи што их фр фљаш? Да те ни је не ко по ста вио да нам бу деш по гла вар 
или су ди ја? Ни је нам то по зна то“ (Ман 1958: 112).

При су ство тран сцен дент ног је у Ма но вом на ра ти ву до ве де но у пи та ње 
и (са ста но ви шта би блиј ске ег зе ге зе суб вер зив ним) ин си сти ра њем на им пли-
ка ци ја ма не ви дљи во сти хри ћан ског бо га. Ова осо би на, ко ја у Ма но вој при-
по ве ци ини ци јал но при вла чи Мој си је ву па жњу,24 пан дан је фи зич кој не до-
ступ но сти нат при род ног до ме на: и чи ње ни це да је нат при род ни до мен 
не мо гу ће „по се ти ти“ и да је по ру ке „с дру ге стра не“ не мо гу ће про ве ри ти и 
чи ње ни ца да је Бог у људ ском све ту не ви дљив упу ћу ју на исти епи сте мич ки 
про цеп и отва ра ју не пре гле дан про стор за људ ску ма ни пу ла ци ју. Ди стинк-
тив но обе леж је хри шћан ског Бо га у од но су на ан тро по морф не при пад ни ке 
ан тич ких пан те о на и ње го ву есен ци јал ну од ли ку Ман је, по мит ско-фол клор-
ном мо де лу, мар ки рао фор му ла тив ном атри бу ци јом и суп стан ти ви за ци јом, 

23 „Ако је ступ њем над мо ћан дру гим љу ди ма али не сво јој при род ној око ли ни, ју нак 
је во ђа. Ње гов ау то ри тет, стра сти и мо ћи из ра жа ва ња ку ди ка мо су ве ћи од на ших [...] то је 
ју нак ви со ко ми мет ског мо ду са“ (FRye 1979: 46).

24 „Мој си је, ме ђу тим, бла го да ре ћи сво јој стра сти за чи сто том и све то шћу, био је ду бо ко 
по тре сен не ви дљи во шћу Је хо ви ном: сма трао је да се ни је дан ви дљи ви бог не мо же так ми чи-
ти у све то сти са не ви дљи вим, и чу дио се што де ца Ма ди ја ма ско ро ни ка кву ва жност не 
при да ју јед ној осо би ни ко ја се ње му чи ни ла пре пу на не из мер них по сле ди ца“ (Ман 1958: 110).
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ка рак те ри стич ном за из во ђе ње култ них име на (Не ви дљи ви25). Упра во ће 
та не ви дљи вост, као на во ди То мас Ман, би ти „пре пу на не из мер них по сле-
ди ца“ (Ман 1958: 110). Ман је, све су при ли ке, имао на уму ду гу исто ри ју 
људ ског беш ча шћа у име Не ви дљи вог. Са ста но ви шта на ра ти ва о по ко љу 
ми сир ске де це и мла дун ча ди, не ви дљи вост је – упр кос ра зор ној иро ни ји 
Ма но вог За ко на – за пра во кључ ни ар гу мент „у при лог“ Бо гу, јер кри ви цу 
за смр ти не ви них пре ба цу је на љу де, де ми сти фи ку ју ћи ми то ло шки на ра тив. 
Су прот но Фран цу Каф ки, ко ји је дво дел ну але тич ку струк ту ру ми то ло шког 
све та (с аси ме трич ним од но си ма мо ћи и при сту пач но сти) при ла го дио мо-
дер ном ис ку ству (сфе ра не ви дљи вог ути че на свет љу ди и угро жа ва је, али 
ни је реч о бо го ви ма и де мо ни ма, већ о ин сти ту ци ја ма дру штве не мо ћи),26 
Ман је ми то ло шки свет Ста рог за ве та пре вео у јед но ди мен зи о нал ну струк-
ту ру, за др жав ши та ко ђе ка те го ри ју не ви дљи вог, али као осо бе ну ин вер зи ју 
си му ла кру ма – као по ље без зна ка с крај ње ја сном ре фе рен ци јом.

Мо тив по ко ља де це, ово га пу та ви тле јем ске, при су тан је и у Но вом 
за ве ту, и то је је ван ђе о ска епи зо да по во дом ко је дру ги но бе ло вац – Жо зе 
Са ра ма го – у јед ном од сво јих нај бо љих ро ма на, Је ван ђе љу по Ису су Хри сту, 
по ста вља пи та ње Бож је ем па ти је и кри ви це, лич не и на сле ђе не, људ ске и 
Бож је („Ка да ћеш се ти, о Го спо де, по ја ви ти пред љу ди ма и при зна ти сво је 
соп стве не гре хе“; sa ra Ma go 2012: 123). Иа ко ра ди кал но пре о сми шља ва би-
блиј ски про то свет, пор ту гал ски пи сац, за раз ли ку од То ма са Ма на, не уки да 
до мен нат при род ног – у фик ци о нал ном све ту ње го вог ро ма на, као и у би-
блиј ском про то све ту, при сут ни су и Бог и Ђа во – чи ме се и од го вор ност за 
стра да ње не ви них у ве ли кој ме ри по зи ци о ни ра у до мен ви ших си ла. Но, ни 
људ ска кри ви ца се не ис кљу чу је због прет по ста вље не мо гућ но сти из бо ра. 
Пред из бор су, у Са ра ма го вој ин тер пре та ци ји, ста вље ни и Ису сов зе маљ ски 
отац, др во де ља Јо сиф из На за ре та („сто лар ме ђу сто ла ри ма“), и Исус сам у 
не ко ли ко кључ них епи зо да ро ма на, од ко јих ће мо се овом при ли ком фо ку-
си ра ти на са мо јед ну.

Де таљ ко ји Са ра ма гу при вла чи па жњу – и ко ји је у те ме љу Ису со вог 
„хо да по му ка ма“ – је сте по кољ ви тле јем ске де це, ини ци ран ње го вим ро ђе њем:

25 Ја хве је у овој не ве ли кој при по ве ци де вет на ест пу та име но ван Не ви дљи вим („Бог 
– и осло бо ђе ње ра ди по врат ка у за ви чај; Не ви дљи ви – и стре са ње ту ђин ског јар ма, то је за 
ње га пред ста вља ло јед ну те исту ми сао“, „и ви ше је во лео да им не ука зу је на то да ће, као 
за кле те слу ге Не ви дљи во га, има ти да по ста ну из дво јен на род ду ха, чи сто те и све то сти“, „јер 
ти жи виш у пу ти, но об ре као си се Не ви дљи во ме“, „обу ци ха љи не све ча не и не бу ди ни шта 
до ли чо век, и по диг ни очи сво је ка Не ви дљи во ме“ итд.).

26 „Укла ња њем ак те ра из кон струк тив не тек сту ре Каф ка ства ра не ви дљи ви до мен у 
Про це су. [...] Ви дљи ви/не ви дљи ви свет мо дер ног ми та ство рен је као се ку ла ри зо ва ни пар-
њак кла сич ног ми та. Се ку ла ри за ци ја кла сич ног ми та ра ди кал на је у Каф ки ној вер зи ји; у 
фик ци о нал ним све то ви ма Про це са и Зам ка не по сто је нат при род на би ћа и не до га ђа ју се 
ни ка ква чу де са. Не ви дљи ви до мен је свет људ ских ин сти ту ци ја, свет су да и ад ми ни стра тив-
них кан це ла ри ја. Жи те љи ви дљи вог до ме на су о че ни су са ин тер вен ци ја ма исте сна ге, аро-
ган ци је и не пред ви дљи во сти као и жи те љи ми то ло шког све та“ (Do lE žEl 2008: 197–205).
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Та да Ирод кад ви дје да су га му дар ци пре ва ри ли, раз гње ви се вр ло 
и по сла те по би ше сву дје цу по Ви тле је му и по свој око ли ни ње го вој од 
дви је го ди не и ни же, по вре ме ну ко је је до бро до знао од му да ра ца.

Та да се зби што је ка зао про рок Је ре ми ја го во ре ћи: 
Глас у Ра ми чу се, плач, и ри да ње, и ја у ка ње мно го: Ра хи ла пла че 

за сво јом дје цом, и не ће да се утје ши, јер их не ма (Мат. 2, 16–18).

Про ре че на смрт де це мла ђе од две го ди не ко јој је по вод ро ђе ње Бож јег 
и људ ског си на и ко ја је за лог Ису со вог жи во та по ста је у Са ра ма го вом ро ма-
ну кри ви ца ко ја без лич ног чи на па да на Ису са. Ту кри ви цу Исус на сле ђу је 
од оба сво ја оца – од Бо га, ко ји пу тем про ро ка по кољ де це на ја вљу је и по том 
до зво ља ва, и од Јо си фа, ко ји, хи та ју ћи да спа се соп стве ног си на, пре пу шта 
ту ђу де цу рим ском ма чу. Чув ши раз го вор рим ских вој ни ка и Иро до ву за по-
вест да се де ца по би ју,27 Јо сиф пре пла шен тр чи Ма ри ји и Ису су, га си ва тру 
у ви тле јем ској пе ћи ни, где су при вре ме но сме ште ни и где је Исус ро ђен, и 
при та јен с по ро ди цом че ка да по кољ про ђе:

Јо сиф је на пе то ослу шки вао, пре шао је не ко ли ко ко ра ка, и од јед ном 
му се по ди гла ко са на гла ви, за чуо је га ла му из се ла, је дан оштар крик ко ји 
чак ни је ли чио на људ ски глас, и од мах за тим, док се ехо пр вог кри ка 
још увек од би јао о окол на бр да, чи та ва збр ка ур ли ка и кри ка ис пу ни ла 
је ат мос фе ру. То ни су ан ђе ли опла ки ва ли ху ду суд би ну чо ве ко ву, већ су 
љу ди за по ма га ли раз лу ђе ни под пра зним не бом28 (sa ra Ma go 2012: 94).

Је ван ђе ље по Ма те ју не ко мен та ри ше Јо си фо ву уло гу у зби ва њи-
ма. У но во за вет ном на ра ти ву он по на ло гу „ан ђе ла Го спод њег“ (чи ји је 
за да так да за шти ти Ису са, не и де цу ко ја ће због Ису са би ти по би је на) с Ма-
ри јом и Ису сом но ћу бе жи у Ми сир и оста је та мо док Ирод, ко ји „тра жи ду шу 
дје ти њу“, не умре; по кољ сле ди као Иро дов ре волт и по ку шај да се на су ми-
це, уби ством све де це нај ни жег уз ра ста, уби је и то јед но, ко је, за хва љу ју ћи 
про ро штву (да се ро дио „цар ју деј ски“), Ирод сма тра опа сно шћу за пре сто. 
У Је ван ђе љу по Ису су Хри сту уве ден је, ме ђу тим, де таљ ко бан по Јо си фа 
– он шти ти сво је де те по це ну ту ђе – и то је кри ви ца под јед на ко ве ли ка, или 
чак и ве ћа од Иро до ве:

И ре че ан ђео, Мир с то бом, же но Јо си фо ва [...] до шао сам са мо да ти 
ка жем да ме не ћеш та ко ско ро по но во ви де ти, све што је тре ба ло да се 
до го ди, већ се до го ди ло, не до ста ја ле су са мо ове смр ти, и пре њих Јо си фов 
зло чин [...] Шта смо то ми учи ни ли, и ре че ан ђео, Иро до ва кр во лоч ност 

27 „Ко ли ко нас иде, Још не знам али би ће нас до вољ но да оп ко ли мо се ло, Да кле, на ре-
ђе ње је да се сви по би ју, Не сви, са мо мла ђи од три го ди не, Те шко ће би ти рас по зна ти ко је 
има две а ко је че ти ри го ди не, Ко ли ко ће то све за јед но би ти, же лео је да зна дру ги вој ник, 
За по вед ник ка же да их, пре ма по пи су, има два де сет и пе то ро“ (sa ra Ma go 2012: 90).

28 „Не бо је пот пу но не за ин те ре со ва но, нит га ра ду ју на ша ра до ва ња нит га рас ту жу ју 
на ше ту ге“ (sa ra Ma go 2012: 264).
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је за ба да ла бо де же али ваш ку ка вич лук и ва ша се бич ност ве за ли су 
ру ке и но ге не ви ним жр тва ма, и ре че Ма ри ја, Шта сам ја то мо гла да 
учи ним, и ре че ан ђео, Ти ни шта, до зна ла си пре ка сно, али др во де ља је 
мо гао да учи ни мно го то га, мо гао је да упо зо ри се ло да иду вој ни ци да 
по би ју де цу, би ло је вре ме на да ро ди те љи по бег ну са њи ма у пу сти њу 
или у Еги пат и да са че ка ју да Ирод умре, а он бро ји по след ње да не (sa-
ra Ma go 2012: 97).

На кон коб ног до га ђа ја Јо сиф по чи ње да са ња ка ко у уни фор ми рим ског 
вој ни ка, под пу ном рат ном опре мом, иде у Ви тле јем да уби је соп стве ног 
си на. На след на кри ви ца сим бо лич ки се по сре ду је пре ла ском тра у ма тич ног 
сна на Ису са у мо мен ту ка да он, три на ест го ди на ка сни је, обу је сан да ле свог 
оца, упра во ра за пе тог на крст (у три де сет и тре ћој го ди ни), под оп ту жбом да 
је ко ми та и да је уче ство вао у по бу ни про тив цар ства (sa ra Ma go 2012: 151). 
Ису сов сан ком пле мен та ран је Јо си фо вом; у ње му се фан та зма го риј ски ре-
ци кли ра ју де та љи по ко ља, ово га пу та из пер спек ти ве уби је ног, с ин ди ка тив-
ним пре кла па њем две фи гу ре оца, зе маљ ског и не бе ског:

Са њам да сам у не ка квом се лу, али не у На за ре ту, и да си ти са мном, 
али то ни си ти јер мо ја мај ка у сну има дру га чи је ли це, ту су и дру ги 
де ча ци мог уз ра ста, не знам ко ли ко њих, и же не, њи хо ве мај ке, али не 
знам да ли су им то пра ве мај ке, не ко нас је све по звао на трг и че ка мо 
вој ни ке да нас уби ју, чу је мо их ка ко до ла зе дру мом, при бли жва ју се али 
ми их не ви ди мо, у том тре нут ку ја се још не пла шим, знам да је сан са мо 
вар ка, али од јед ном схва там да с вој ни ци ма до ла зи отац, окре ћем се к 
те би, тра жим за шти ту иа ко ни сам си гу ран да си ти мо ја мај ка, али те бе 
не ма, све мај ке су оти шле, оста ли смо са мо ми, али ви ше ни смо де ча ци 
не го ма ла де чи ца, ја ле жим на зе мљи и пла чем, и оста ли пла чу, али ја 
сам је ди ни чи ји отац до ла зи с вој ни ци ма (sa ra Ma go 2012: 155).29

Док Јо сиф са о се ћа ба рем са соп стве ним си ном и по ку ша ва да га за шти-
ти и спа се смр ти, Ису сов не бе ски отац у фик ци о нал ном све ту Са ра ма го вог 
ро ма на (а он се по то ме не раз ли ку је од би блиј ског про то све та) до сле дан је 
у не ем па тич но сти. Ин до лент ност ко ју по ка зу је пре ма стра да њу два де сет и 
пе то ро одој ча ди и де це уз ра ста до две го ди не у Ви тле је му, по ка за ће и пре ма 
стра да њу соп стве ног си на, ко га, уз ре то ри ку сен за ци ја и „ри ја ли ти ја“, жр тву-
је ка ко би „про ши рио свој ути цај“ и „над ле жност на ви ше љу ди и зе ма ља“:

Уло га ве ли ко му че ни ка, уло га жр тве, си не мој, то је нај бо љи на чин 
да се про ши ри јед на ре ли ги ја и рас па ли ве ра. Две ре чи, ве ли ко му че ник 
и жр тва, из ре че не су нај у мил ни јим то ном [...] Као ве ли ко му че ни ку, до-

29 Исти сан Исус при ча и Ма ри ји из Маг да ле: „Са њао сам да је мој отац до шао да ме 
уби је. [...] У Ви тле је му су не ка де ца умр ла због мо га оца, Да ли их је он убио, Убио их је 
по што их ни је спа сао, иа ко ни је сво јом ру ком др жао бо деж, И са њаш ка ко си ти јед но од 
те де це, Умро сам већ хи ља ду пу та“ (sa ra Ma go 2012: 248–249).
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бро би ти ста ја ла бол на смрт, и, ако је ика ко мо гу ће – не пра вед на, не би 
ли се вер ни ци при во ле ли на што осе тљи ви ји, стра сни ји и емо тив ни ји 
став (sa ra Ma go 2012: 322–323).

Ем па ти ју би блиј ског Бо га Са ра ма го у ви ше на вра та раз об ли ча ва и у 
ро ма ну Ка ин (2009) – те ста мен тар ном спи су осам де сет пе то го ди шњег но-
бе лов ца, не та ко сло је ви том и не та ко ра фи ни ра ном као што је Је ван ђе ље 
по Ису су Хри сту, али за то знат но ди рект ни јем – по во дом смр ти де це и жи-
во ти ња: од Авра мо вог жр тво ва ња пр вен ца („А кад би тај го спод имао си на, 
да ли би за по ве дио и ње га да уби ју, упи та Исак“; sa ra Ma go 2014: 80) до де це 
са же гле у Со до ми, под мач ба че не де це у Је ри хо ну и еку ме не за тр те у по то пу 
(с из у зет ком во де них жи во ти ња). На слич ном тра гу је и Ле шек Ко ла ков ски, 
ко ји ви ше ми ле ни јум ско од су ство Бож је ем па ти је пре ма це лом „на ро ду изра-
иљ ском“ ци нич но мар ки ра јук ста по ни ра ју ћи би блиј ски текст и исто риј ске 
на ра ти ве у Кљу чу не бе ском. Кон тра пунк ти ра ју ћи Бож је „из ја ве љу ба ви“ 
сво ме на ро ду („Сту пио сам с ва ма у са вез за то што вас ми лу јем“; ko la koV-
ski 1990: 10) и ефек те те љу ба ви:

Де кла ра ци ја је, до ду ше, би ла да та већ по сле осло бо ђе ња из Егип та, 
али за то пре:

Рим ског цар ства
Шпан ске ин кви зи ци је
Драј фу со ве афе ре
На ци о нал но-ра ди кал ског та бо ра
Тре ћег рај ха
И не ко ли ко дру гих окол но сти слич не при ро де (ko la koV ski 1990: 

10–11) –

Ко ла ков ски из во ди на ра во у че ни је ко је апо стро фи ра уза јам ност, а ту смо опет 
у по љу јед на ких или не јед на ких але тич ких при сту па и мо ћи (може ли чо век 
ишта да учи ни бо гу?): „не уздај мо се у не се бич на осе ћа ња. Ра чу нај мо на 
уза јам ност, али не на до бро чин ство. При мај мо обе ћа ња са мо он да кад онај 
што обе ћа ва зна да ће мо мо ћи да се оду жи мо“ (ko la koV ski 1990: 11). Слич ну 
би блиј ско-исто риј ску пер спек ти ву уво ди и Са ра ма го спи ском све та ца и на-
чи на на ко ји су Бо га ра ди по гу бље ни:

Да поч нем с они ма ко је ти по зна јеш и во лиш, ри бар Си мон, ко га 
ћеш ти про зва ти Пе тар, би ће као и ти ра за пет на крст, али стр мо глав це, 
ра за пет ће би ти и Ан дри ја, али на крст у об ли ку H, Зе ве ди је вом си ну 
Ја ко ву би ће од ру бље на гла ва, А Јо ван и Ма ри ја Маг да ле на, Они ће умре-
ти при род ном смр ћу, ка да куц не њи хов час, али сте ћи ћеш ти још при-
ја те ља, уче ни ка и апо сто ла, а они не ће из бе ћи стра шну смрт, на при мер 
Фи лип ће би ти ве зан за крст и ка ме но ван до смр ти, Вар то ло меј ће би ти 
жив одран, То му ће про бо сти ко пљем, за Ма те ју не мо гу сад да се се тим 
ка ко ће да умре, је дан дру ги Си мон ће би ти пре те сте ри сан на дво је, Ју ду 
ће уту ћи бу здо ва ном, дру гог Ја ко ва ће уби ти ка ме но ва њем, Ма ти ји ће 
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од ру би ти гла ву са бљом, а Ју да Иска ри от ски, о то ме ћеш ти зна ти ви ше 
не го ја, спа шће се смр ти па ће се по том сам обе си ти о смо кву, Сви они ће 
мо раи да умру због те бе [...] Ав гу сти из Тре ви за би ће од ру бље на гла ва, 
Аг не са Рим ска рас по ре на је, Ага пит из Пре не сте спа љен ока чен стр мо-
глав це, Агри ко ла Бо лоњ ски за ко ван за крст, Аге да Си ци ли ја на ка умре-
ће од се че них гру ди, Адал берт Пра шки умре ће про бо ден хар пу ном са 
се дам ши ља ка, Адри јан ће би ти уби јен ма љем на на ков њу, Ал фе гио 
Кен тер бе риј ски на смрт пре мла ћен во луј ском ко ском, Ана ста си је Со лу-
ња нин обе шен да би му по ром од се кли гла ву, Ана ста си ја Сир ми јум ска 
из го ре ће на ло ма чи од се че них гру ди, Ан са ну из Се не би ће иш чу па на 
утро ба (sa ra Ma go 2012: 332–333) –

а ти ме се не за вр ша ва чак ни Са ра ма гов спи сак на „А“. Про блем Бож је ем па-
ти је усло жња ва се ка да се у ана ли тич ки хо ри зонт уве де жр тво ва ње жи во ти ња, 
али то је већ те ма за не ку но ву сту ди ју, за ко ју оби ље ма те ри ја ла ну ди упра во 
Са ра ма го во Је ван ђе ље по Ису су Хри сту.
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BIBLE COUNTER-NARRATIVES
(Thomas Mann, José Saramago, Leszek Kołakowski)

S u m m a r y

The paper analyzes the prose of two Nobel prize winners, Thomas Mann’s short 
story “The Tables of the Law” and José Saramago’s novel The Gospel According to Jesus 
Christ, which use the strategy of the counter-narrative to critically question the founda-
tions of religious dogmas, primarily the divine empathy in the juxtaposition with the 
Biblical narrative and motives of the slaughter of children in the Old and New Testament. 
The comparative context is provided by parable essays of the Polish philosopher Leszek 
Kołakowski, The Key to Heaven, and the methodological background is narratology and 
theory of fiction by Lubomír Doležel.
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Др Не дељ ка В. Пе ри шић Бје ла но вић

ПР ВИ ТА ЛАС РЕ ЦЕП ЦИ ЈЕ НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋЕ ВЕ ПРО ЗЕ*  
– По е ти ка по ку ша ја –

Рад је по све ћен по нај при је ре цеп ци ји На ста си је ви ће ве про зе, 
оста вља ју ћи по стра ни ре цеп ци ју ли ри ке и (дје ли мич но) дра ме, 
иа ко оне, при род но, те ку па ра лел но и ути сци се не из бје жно пре пли-
ћу и ми је ша ју. Глав ни на про на ђе них тек сто ва (до не ких се уз сав 
на пор ни је мо гло до ћи) пру жа цје ло вит ути сак о при је му ове про-
зе ме ђу са вре ме ни ци ма и у услов но дру гом ре цеп циј ском кру гу, 
не по сред но на кон пи шче ве смр ти. За то се да је пр во од ре ђен пре глед 
ли сто ва ко ји се ба ве На ста си је ви ће вим дје лом (и ко ји су му, на 
из вје стан на чин, на кло ње ни или не на кло ње ни), а за тим и ау то ра 
ко ји пра те и ко мен та ри шу ње гов рад. Кон ста ту је се ко је су (ау то)
по е тич ке по став ке раз ма тра ног дје ла већ та да, при пр вом до ди ру 
са њим, уо че не и опи са не, ко га су кри ти ча ри прет по ста вља ли као 
мо гу ће уз о ре или из во ре ути ца ја, да би се на кра ју као нај ин три-
гант ни је (и да нас отво ре но) пи та ње ја ви ло то ка ко су са вре ме ни ци 
јед но жи во дје ло у на ста ја њу кла си фи ко ва ли и уста но вља ва ли му 
мје сто у из ра зи то пре врат нич ком (а исто вре ме но и дво стру ко до-
бро ута бо ре ном) вре ме ну на ше књи жев но сти.

Кључ не ри је чи: ре цеп ци ја, аван гар да, по е ти ка, ау то по е ти ка, 
кри ти ка.

„А ова књи га је до каз, да над ре а ли зам има сво је 
оправ да ње он дје, гдје из ви ре из истин ске по тре
бе искре ног осје ћа ња, и гдје се кроз до жи вља ва ње 
та лен та од у пи ре о жи ву осо ви ну жи во та. Ето, 
ра ди то га ова књи га има је дан, го то во про грам
ски, а сва ка ко авант гар ди стич ки ка рак тер“ (Не
ви стић 1927: 120).

* 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 20. ве ка: на ци о нал ни и европ 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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„Да ли је г. На ста си је вић над ре а ли ста или екс пре
си јо ни ста, о чем су до шли у кон тро вер зу не ки кри
ти ча ри, за нас је све јед но“ (Ге ор ги је вић 1927: 265)
„Г. Мом чи ло На ста си је вић це лим сво јим књи жев
ним ра дом сто ји ма ло по стра ни у на шој нај но
ви јој књи жев но сти“ (Ме де ни ца 1931: 115)

То да су основ не на мје ре, да кле не са мо од ли ке, На ста си је ви ће вог дуго 
тра же ног, стр пљи во и тр пе љи во из гра ђи ва ног при по ви јед ног сти ла пре по зна-
ли и до брим ди је лом опи са ли ње го ви са вре ме ни ци – да се ви дје ти већ на 
осно ву јед ног су мар ног пре гле да пе ри о ди ке ко ја је не по сред но ис пра ти ла 
по је ди нач но об ја вљи ва ње пр вих при по вје да ка, а он да и збир ку Из там ног 
ви ла је та, ко ја се по ја ви ла по чет ком 1927. го ди не. Осим то га, сви ти тек сто ви 
што не по сред но пра те ту пр ву збир ку, тек иза шлу ис под штам па р ске пре се, 
дра го цјен су до ку мент о кул тур ној ат мос фе ри, књи жар ској и кри ти чар ској 
прак си, чи та лач ком уку су и на ви ка ма не са мо у Бе о гра ду, ода кле је при род-
но по те као нај ве ћи дио чла на ка, не го и на под руч ју Кра ље ви не Ју го сла ви-
је, бу ду ћи да сти жу у ли сто ви ма ко ји из ла зе у Са ра је ву, За гре бу, Љу бља ни, 
и да их је са мо Ви ла је ту, из ме ђу 1925. и 1927. го ди не, по све ће но ви ше од 
три де сет.2

На мје ра нам је да се у овом ди је лу раз ма тра ња о На ста си је ви ће вом дјелу 
по за ба ви мо нај при је ре цеп ци јом про зе, оста вља ју ћи, на жа лост, по стра ни 
ре цеп ци ју ли ри ке и дје ли мич но дра ме (дра ма ће би ти узе та у об зир пре вас-
ход но за то што се ви ше-ма ње сва ки текст ве зан за На ста си је ви ће ва драм ска 
оства ре ња из два де се тих го ди на освр ће и на збир ку Из там ног ви ла је та), 
иа ко оне, при род но, те ку па ра лел но и ути сци се не из бје жно пре пли ћу и ми-
је ша ју. 

Овај пре глед, на жа лост, не мо же да об у хва ти то тал ну цје ли ну на пи са 
ко ји су иза шли по во дом пр ве На ста си је ви ће ве зби р ке, јер ау тор до не ких од 
њих уз сав на пор ни је мо гао до ћи. Ипак, на да мо се да ће глав ни на про на-
ђе них тек сто ва ипак пру жи ти до не кле нео кр њен ути сак о при је му ове про-
зе ме ђу са вре ме ни ци ма и услов но дру гом ре цеп циј ском кру гу, не по сред но 
на кон пи шче ве смр ти. У ње му ће мо по ку ша ти да да мо од ре ђен пре глед пр во 
ли сто ва ко ји се ба ве На ста си је ви ће вим дје лом (и ко ји су му, на из вје стан на-
чин, на кло ње ни или не на кло ње ни), за тим ау то ра ко ји пра те и ко мен та ри шу 
ње гов рад, да кон ста ту је мо ко је су (ау то)по е тич ке по став ке раз ма тра ног 
дје ла већ та да, при пр вом до ди ру са њим, уо че не и опи са не, ко га су кри ти-
ча ри прет по ста вља ли као мо гу ће уз о ре или из во ре ути ца ја, и, оно што је 
мо жда нај ин те ре сант ни је као и да нас отво ре но пи та ње, ка ко су са вре ме ни-
ци јед но жи во дје ло у на ста ја њу кла си фи ко ва ли и уста но вља ва ли му мје сто 

2 Ви ше о ре цеп ци ји ли ри ке ви дје ти, нпр, књи гу Миљ ка Шин ди ћа Ре цеп ци ја ли ри ке 
Мом чи ла На ста си је ви ћа (1996), и тек сто ве Алек сан дра Пе тро ва, Мар ка Авра мо ви ћа и 
Вла да на Бај че те у збор ни ку Мом чи ло На ста си је вић: маг но ве ња и од је ци (2015).
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у ио на ко из ра зи то пре врат нич ком (а исто вре ме но и дво стру ко до бро ута-
бо ре ном) вре ме ну на ше књи жев но сти. Као што оцје на о На ста си је ви ће вом 
про зном дје лу ни да нас ни је јед но гла сна, иа ко се о ње му до ду ше ри јет ко 
го во ри, и још рје ђе пи ше, па из не се ни су до ви оста ју углав ном у окви ри ма 
при ја тељ ских раз го во ра, та ко се ни он да шњи ње го ви кри ти ча ри, при ја те љи, 
по зна ни ци, по пе ру ко ле ге и чи та о ци ни су мо гли сло жи ти око истих су штин-
ских пи та ња око ко јих се па шти мо и дан-да нас ка да је, ма кар за рад не ких 
књи жев но и сто риј ских окви ра, по треб но од ре ди ти не ко, би ло оно са свим 
услов но и не ста бил но, мје сто при по вје да ча На ста си је ви ћа у пе ри о ди за ци ји 
на ше књи жев но сти.

* * *

Об ја вив ши се као про зни ау тор у бо жић ном бро ју Но во сти из 1923. 
„При чом о не знан цу. Пи са на са мо за ла ко ве р не“ (исте го ди не из ла зе и При ча 
о не до зва ној го спо ђи и глад ном пут ни ку, Реч о злом уде су Мар те де вој ке и 
мом ка Ђе на ди ја, Реч о жи во ту оца То до ра ово га и оно га све та, ко ји, иш че-
ку ју ћи још са мо За пис о да ро ви ма, чи не око сни цу Ви ла је та као зби р ке), 
На ста си је вић је као при по вје дач при хва ћен до бро, чак из у зет но у го ди на ма 
ко је су сли је ди ле и – до јед ног од ре ђе ног тре нут ка. Тај тре ну так пре вас ход-
но је ве зан за на ста нак по је ди нач но об ја вљи ва них при ча3 ко је ће доц ни је 
са чи ни ти нео бја вље ну и не при хва ће ну зби р ку Хро ни ка мо је ва ро ши, око 
чи је су чи сто естет ске ври јед но сти ми шље ња и да нас по ди је ље на. Али, по-

3 У овом тек сту (али и ина че), ау тор на из мје нич но ко ри сти тер ми не „при по ви јет ка“ 
и „при ча“, са пу ном сви је шћу да На ста си је ви ће вој про зи ни је дан ни дру ги тер мин у пот-
пу но сти не од го ва ра ју. Прак са је осим то га утвр ђе на пре ма угле ду на при ре ђи ва ча На ста-
си је ви ће вих Са бра них де ла про фе со ра Но ви цу Пет ко ви ћа, ко ји о овој те ми ка же: „Бли же 
жа нр ов ско од ре ђе ње хо ти мич но је из бег ну то – књи га је не у трал но на зва на Про за – нај ви-
ше за то што сам На ста си је вић у јед ном ʼау то фраг мен ту’ из 1927. го ди не за зби р ку при по-
ве да ка Из там ног ви ла је та из ри чи то ка же да је то за пра во ʼзби р ка лир ских ка зи ва ња’, а 
Хро ни ку мо је ва ро ши на зи ва ̓ не за вр ше ни ци клус’ та квих ка зи ва ња. Је ди но су ра ни тек сто-
ви, у ру ко пи су, жан ров ски од ре ђе ни као при че. У кри ти ци се, ме ђу тим, уо би ча ји ло да се 
ʼлир ска ка зи ва ња’ из две ју зби р ки на зи ва ју при по вет ка ма, па ће мо се тим услов ним на зи-
вом и ми при вре ме но ко ри сти ти“ (ПЕт Ко вић 1991 IV: 841). Ми хај ло Пан тић, пак, сма тра да 
„основ ни на ра тив ни об лик/по јам ʼпри ча’, као при ма ран и еле мен та ран, у слу ча ју На ста си-
је ви ће ве про зе ини се ана ли тич ки упо тре бљи ви јим од жа нр ов ског пој ма ʼпри по вет ка’“ 
(Пан тић 1999: 310).

С дру ге стра не, ни је зго рег по ме ну ти ни то да се На ста си је вић ипак ко ри сти и тер ми ном 
„при по ви јет ке“ ка да го во ри о Хро ни ци, у по ле мич ком тек сту о ра ду Срп ске књи жев не за дру ге. 

На ста си је ви ћев би о граф Де вр ња Хро ни ку, пак, на во ди: „У Мом чи ло вим ру ко пи си ма, 
осим Хро ни ке, има још два при ло га за кул тур ну исто ри ју Ми ла нов ца“ (дЕ вр ња 1939: 22, 
под вла че ње на ше).

На кра ју, на ма се чи ни да би у скла ду са на ра тив ним кон цеп ци ја ма обје зби р ке На ста-
си је ви ће вим про за ма нај ви ше од го ва рао на зив – за пи си, ка да би он, што на жа лост ни је, био 
ка но ни зо ван као зва ни чан тер мин јед ног од ре ђе ног об ли ка мо дер ног при по ви је да ња. 
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но ви мо, у пр вим го ди на ма свог (јав ног) књи жев ног ра да овај ау тор ни ка ко 
ни је био па стор че на шег књи жев ног жи во та: он об ја вљу је у нај зна чај ни јим 
и нај чи та ни јим ли сто ви ма: По ли ти ка, Но во сти, Прав да, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, Срп ски књи жев ни гла сник, Ми сао, Књи жев ни југ, По крет, Vi je nac, 
Гај рет, итд, о ње му ли је по го во ре и пи шу М. Цр њан ски, С. Ви на вер, М. Де-
ди нац, Х. Ху мо, И. Се ку лић.

Иду ће (1924) го ди не, два де сет де ве то го ди шњи На ста си је вић из да је још 
и Ла га ри је по но ћи, Ла га ри је по но ћи I и Ла га ри је по но ћи II (Ми сао, Рас кр
сни ца), што је, све ујед но, пред ста вља ло од ли чан увод у пре крет нич ку 1925. 
го ди ну, ка да се, 21. фе бру а ра, на стра ни ца ма По кре та по ја вљу је За пис о 
да ро ви ма мо је ро ђа ке Ма ри је, нај по зна ти ја и у пра вом сми слу те ри је чи 
ико нич ка при по ви јет ка цје ло куп ног На ста си је ви ће вог дје ла. Штам па ње су 
ис пра ти ле ре про дук ци је сли ка Р. Ва ли ћа, Вас кр се ње Ла за ре во, Ева, На ку
па њу и Ис ку ше ње, ко је су се као ли ков но рје ше ње из вр сно укло пи ле. 

Об ја вљи ва ње ове при че „са ме по се би пре ле пе“ (ка ко пи ше ина че уз-
др жа ни Но ви ца Пет ко вић) до ни је ло је ујед но и пр ви текст о На ста си је ви-
ће вој про зи – про прат ни чла нак у По кре ту, из пе ра Мир ка Цвет ко ва. Текст 
је дат сав у па не ги рич ном то ну,4 и до но си у за кључ ку сад већ чу ве ну на ја ву 
да ће „стран ци […] уско ро мо ра ти учи ти срп ски је зик да би на сво је пре во-
ди ли де ла На ста си је ви ће ва“ (ЦвЕт Ков 1925: 326). Не на ла зе ћи ни јед ну мр љу 
у вје шти ни при по ви је да ња ка да се За пис... ста ви на по ре до са бај ка ма Оска ра 
Вајл да, са при ча ма Е. А. Поа, са „нај ге ни јал ни јим пар ти ја ма До сто јев ског“, 
шта ви ше сма тра ју ћи је јед на ком са њи ма, ау тор у хим нич ном за но су до да-
је: „О, ми се ни смо на да ли да ће мо у књи жев но сти не по сред но по Стра шним 
Го ди на ма до би ти де ла што из ви ру из во ра под ко ји ма су та ко ду бо ки та ло зи 
ве ко ва жи во та, ра да и му ка на ших пре да ка. Ми смо зна ли да на род са на род-
ном по е зи јом ка кву ми има мо, са хе рој ском ре то ри ком Ње го ше вом, са хлад ним 
са вр шен ством Ма жу ра ни ће вог Сма ил аге Чен ги ћа, са про сто том По ва рет 
Си ма Ма та ву ља, са до бро том Чи ча Јор да на Cтевана Срем ца, са не над ма шном 
ле по том не ко ли ко Сно хва ти ца Змај Јо ва но вих, са џи нов ским мо ћи ма де ла 
Мар ка Ми ља но ва и Бо ри са ва Стан ко ви ћа, са љи љан ском чи сто том пе са ма 
Љу бе Ви зне ра... ми смо зна ли да тај на род ни је па стор че При ро де. Ми смо 
чу ли раз го вет но под зем ни ту тањ што тут њи с јед ног кра ја Ср би је на дру ги; 
ми смо пред о се ћа ли бли ске из ра зе сна ге ве ко ви ма жи во та од Бој ке до да на-
шњи це. Но ми се ни смо на да ли да ће се кри ла Ге ни ја на ше зе мље раз ви ја ти 
та ко бр зо... Не ка је сла ва Бо гу на виcинама“ (ЦвЕт Ков 1925: 326).

Иа ко је кри ти ка, не сум њи во, би ла ма ње опре зна и ште дри ја у сал ви 
по хва ла не го што је то слу чај да нас, ова кве књи жев не ова ци је мо ра ле су 
иза зва ти мно го по но са код мла дог при по вје да ча. И не са мо то: сто ји као чи-
ње ни ца је да су пр ви узо ри иден ти фи ко ва ни од мах и, ма да је у овом пр вом 
при ка зу про пу ште но да се ука же на ко ји се тач но на чин про за На ста си је-

4 Чак и На ста си је ви ћев би о граф Де вр ња оци је ни ће овај текст као не што пре тје ра но 
ен ту зи ја сти чан.
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ви ће ва до ди ру је са Стан ко ви ће вом, Ма та ву ље вом, По о вом или од лом ци ма 
из До сто јев ског, тра ди циј ска ли ни ја у ко јој се уоп ште но смје шта ова про за 
би ла је од мах на зна че на јед ним по те зом.

У истом бро ју на ла зи се још је дан текст, Ду ша на Ти мо ти је ви ћа, не што 
сти ша ни јег, али јед на ко по хвал ног то на. По ре де ћи (вр ло зна чај но и за ни мљи-
во) опет На ста си је ви ћа са По ом, Ти мо ти је вић вр ло про ниц љи во, да кле још 
та да, при мје ћу је оно што ће се уста ли ти у свим доц ни јим опи си ма На ста-
си је ви ће вог дје ла: (ско ро па бес крај ну) ва ри јант ност ко ја сто ји у по за ди ни 
ко нач не тво ре ви не, са мо пре го ран рад до са вр шен ства и ци зе ли ра ње сти ла: 

Нај бо ља књи жев на де ла, пр во, као да ни су ства ра на не го ство ре на; 
као да су на ста ла еруп ци јом не ких скри ве них сна га; као да су ре зул тат 
јед ног да ха. Ни шта од оног што ода је тро шни део пи сца – чо век не ви ди 
се на њи ма: ни ње гов труд, зној ње гов за мор, ни ње го ве му ке, ис прав ке, 
пре прав ке, пре ра де, ни ње го ва гор чи на у тре нут ци ма за сто ја или чак 
от су ства тво рач ких мо ћи […] Тај За пис о да ро ви ма мо је ро ђа ке Ма ри је 
пи сан је пре са свим крат ког вре ме на, та ко ре ћи ју че, а чо век чи та ју ћи 
га осе ћа у очи ма пре ли ве му па ти на стих на сла га, као да по сто ји од увек, 
као да по ти че од пра и ско ни ис хо де ћи од пра тва ри. (Је сте да је то де ло 
На ста си је ви ће во пи са но је зи ком и на чи ном ко ји са мо за се бе да ју пу но 
све до чан ство чу де сних мо ћи овог мла дог чо ве ка и ко ји, из гра ђи ва ни у 
мно гим бе са ним но ћи ма, не слу ће но срећ но ста па ју у је дин ство пр ве књи-
жев не тво ре ви не на ших без и ме них рад ни ка Сред њег Ве ка са да на шњи-
цом, те и ти ме чи ни ути сак ста ри јег де ла не го што је (ти Мо ти јЕ вић 1925: 
335, под вла че ње на ше). 

Го ди не 1925. и 1926. На ста си је вић мно го ра ди и до ста об ја вљу је. Осим 
што пи ше но ве при по ви јет ке, су де ћи пре ма ва ри јан та ма он и пре пра вља, 
до пи су је, бри ше и пре ком по ну је у ста рим, па и оним ко је тек што је об ја вио. 
Осим За пи са, 1925. из ла зе још и Ка ко се са зда на ша бо го мо ља, Спо мен о 
Ра дој ци, Сан бра та без но ге, О чи ка Јан ку (не ке од њих из ла зе и два пу та 
у раз ли чи тим гла си ли ма: По крет, Рат ни ин ва лид, Но ви књи жев ни лист, 
Ми сао). Сље де ће го ди не у Прав ди, По ли ти ци, Рат ном ин ва ли ду из ла зе Од
ло мак о ро ду вам пи ра, Исти на о Опа ко ме и При ча о му дра че вој љу ба ви. Ин-
ди ка тив но је то да још 1926. го ди не у На ста си је ви ће вим ства ра лач ким пла-
но ви ма фи гу ри ра Хро ни ка мо је ва ро ши као за себ на цје ли на, зби р ка, чи ји 
су ди је ло ви из ла зи ли још и при је не го што је Ви ла јет фор ми ран и об ја вљен. 
На и ме, 1927. из ла зе и О на шем под не бљу, На ша ноћ, Ро до слов ло зе вам пи ра, 
Ане ка ди је реч о ћир За хи ној ко би, О Кр ло вој не ве сти, Не знан че ва ис по вест, 
Вр би ца, Уо чи про ле ћа, Мо ја реч о ме ђу лу шкој смут њи, За пис на вра ти ма, 
Ка ко бож јег чо ве ка опа ким на бе ди ше, Го ди на, За до бар по че так, у ли сто-
ви ма По ли ти ка, Прав да, Ра шка, СКГ, Књи жев ни се вер, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, Ви је нац и Но во сти, и ме ђу њи ма се, што фраг мен тар но, што уци је ло, 
да ју ра за зна ти сви мо ти ви и по кре тач ке сна ге мла ђе и нео бја вље не На ста си-
је ви ће ве зби р ке, иа ко су по је ди ни ди је ло ви доц ни је до пи са ни или уоб ли че ни. 
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То нам је са зна ње дво стру ко зна чај но: оно свје до чи, с јед не стра не, о вр ло 
ја сно за цр та ним кон фи гу ра ци ја ма оба дје ла и њи хо вој ре ла тив ној за себ но сти, 
али го во ри, не сум њи во, и о за јед нич ком хо ри зон ту, мал те не си мул та ни зму 
њи хо вог на стан ка ко ји ни је мо гао да не оста ви по сље ди це у струк ту ра ма 
по је ди нач них зби р ки, а ко је се по нај при је ти чу не по сред ног ути ска о исто-
вјет но сти у њи ма са чи ње них и пре зен то ва них свје то ва. 

Оно што је чи ње ни ца је сте да се, још при је не го што се књи га зва нич но 
по ја ви ла, да кле 1926.5 и до слов но у пр вим да ни ма ја ну а ра 1927, Миљ ко вић, 
Гли го рић, Бла го је вић да ју у СКГ, Са вре ме ном пре гле ду и Са мо у пра ви члан ке 
са при ка зи ма Ви ла је та. Ме ђу пр ви ма се, да кле, огла ша ва бли зак по ро дич ни 
и пи шчев при ја тељ Де си мир Бла го је вић. Он ће, та ко ђе, у не ко ли ко на вра та 
и ин тер вју и са ти На ста си је ви ћа, оста вља ју ћи нам та ко дра го цје не по дат ке о 
ау то по е ти ци ко ји до пу ња ва ју ау то ро ве есе је и би ље шке. Да кле, Са мо у пра ва, 
(„лист по ли тич ки, еко ном ски и књи жев ни“) на стра на ма од 25. де цем бра 1926. 
у ру бри ци Књи ге и ли сто ви до но си не ко ли ко ре че ни ца о Ви ла је ту, кон ста-
ту ју ћи по не што ем фа тич но да је г. На ста си је вић „је дан од оних књи жев ни ка 
ко ји, у сво јој иде ал ној скр ом но сти, нео па же но али рас ко шно раз ви ја ју сво-
ју ин те лек ту ал ну лич ност“. Ипак, ин ди ка тив но је то што је и у ова ко ма лом, 
мо гло би се чак ре ћи и ус пут ном тек сту, прем да не ште ди ми це обо је ном па-
то сом, од мах опа же но и при би ље же но основ но свој ство На ста си је ви ће ве 
про зе: на чин го во ра је, при мје ћу је ау тор, „пун из ве сне твр до ће и са же то сти 
у из ра зу“, а „ри там те жак и за но сан као та мјан“, док „ши ри на уну тра шњег 
ли ри зма ми ри ше про шло шћу и зву чи као дав не хри шћан ске ле ген де“ (Бла го-
јЕ вић 1926: 294). У ја ну а ру 1927, Бра ни слав Миљ ко вић кон ста ту је да се на ша 
при по ви јет ка „мно го ша бло ни са ла“, да су се „уста ли ли из ве сни по ступ ци 
[…] до не ли не ки кли шеи из ту ђи не, уо би ча ји ли су се слич ни раз во ји те ме, 
при у го то ви ле се из ве сне фра зе“, па за то по здра вља тек иза шлу зби р ку На-
ста си је ви ће ву ви де ћи у њој зби р ку при ча на ро чи те вр сте, „ка кве до сад у нас 
ни је би ло“ (Миљ Ко вић 1927: 142). Миљ ко вић мла дог при по вје да ча ви ди као 
емо тив ног, су ге стив ног фа та ли сту, а о по ступ ку ње го вог при по ви је да ња и 
при бли жа ва њу ове про зе ли ри ци за кљу чу је: 

Сво ју ви зи ју та квог у умет нич ко де ло спро во ди на тај на чин што све 
емо тив не еле мен те ко је при ку пи зби ја и са жи ма до крај њих мо гућ но сти. 
За то по овим при ча ма има мно го фа тал но сти, и све је из ве де но и све де но 
јед ним упо р ним и стал ним скон цен три са ва њем жи вот ног ма те ри ја ла. И 
за то оне има ју у се би мно го ви ше лир ског не го ли еп ског (1927: 142–143). 

5 Ако се вра ти мо на час на го ди ну 1926, ви дје ће мо да се тек сто ви ве за ни за Ви ла јет 
као зби р ку по ја вљу ју још та да, иа ко је она ушла у ко ри це по чет ком 1927. Је дан при каз из-
ла зи и у бро ју од 1. ја ну а ра 1927, у СКГ. Да ли је та прак са ве за на за да ва ње на иш чи та ва ње 
из да ња ко ја су у при пре ми, па са тим у ве зи и од ре ђе ну вр сту на ја ве или по зи ва на прет-
пла ту, или не ку дру гу прак су, не мо же мо би ти са свим си гур ни. Мо гу ће је и да су ча со пи си, 
или са мо из да ње књи ге, из не ког раз ло га ан ти да ти ра ни.
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Оно што је за и ста дра го цје но у овом пре гле ду је сте то да Миљ ко вић 
од би ја при го вор о не у бје дљи во сти фа мо зних не ја сних мје ста ове зби р ке, 
ре зо ну ју ћи да су она на ста ла „са би ја њем са др жи не, из бе га ва њем обич ног 
кон ста то ва ња и ге о ме триј ске ло гич не кон струк ци је до ка зи ва ња и из во ђе ња, 
и да она до ла зе при род но и из гле да ју не ја сно са мо уо би ча је ној ло ги ци и на вик
ну том ве зи ва њу“ (под вла че ње на ше). Дру гим ри је чи ма, Миљ ко вић из но си 
ул ти ма тив ни ком пли мент јед ном ства ра о цу из аван га р дног до ба, а то је да је 
успио да пре ко ди ра је зик та ко да уну тар се бе (п)оста не ло ги чан, шта ви ше 
баш та кав ка кав је не ми но ван у кре и ра ном дис кур су („Он не пре при ча ва 
зби ти је, не го га на ме ће и на го ве шта ва ток, са жи ма њем ра зно вр сних ефе ка-
та, згру ша ном ли ри ком, при ла го ђе ним сти лом, му зи ком фра зе, не ким вр ло 
крат ким оба ве ште њем“, Исто: 144). Осим то га, не мо же нам про ма ћи да је 
већ је дан од пр вих кри ти ча ра На ста си је ви ће вог дје ла по пи сао ин стру мен-
та ри јум по сту па ка ко ји ма ће се овај не пре ста но (оп се сив но?) слу жи ти до 
кра ја жи во та и ства ра лач ког ви је ка: са би ја ње и кон цен три са ње са др жи не 
„до крај њих мо гућ но сти“, из бје га ва ње (здра во)ра зум ске ло ги ке син так се 
сва ко днев ног го во ра“,6 „не на вик ну то ве зи ва ње“, ко ри шће ње свих по тен ци-
ја ла кре и ра ног фа та ли зма и на прег ну то сти емо ци ја у про зи. 

У са ра јев ском Гај ре ту Хам за Ху мо у два на вра та пи ше о На ста си је ви ћу: 
пр ви пут 1927, по во дом Из там ног ви ла је та, а дру ги пут по во дом Ме ђу лу
шког бла га. И док се, у са же тој би ље шци, о пр вој књи зи из ра зио по хвал но, 
у не што ши рем на пи су по во дом На ста си је ви ће ве дра ме чу ју се у Ху мо вом 
тек сту већ по зна ти кри тич ки то но ви: 

Има ти је дан ли чан тон, пр ва је од до брих стра на јед ног умет ни ка. 
Би ти свој, то сво је осе ћа ти у пу ној ме ри, би ти у ста њу дру ге уве сти у бо-
гат ство тих сво јих осе ћа ња, ни је сва ки да ње. Г. М. На ста си је вић по се ду је 
оба две осо би не. Он их по се ду је у не ку ру ку чак и у то ли кој ме ри да се 
бо ји мо да на по слет ку не за пад не у ма нир и не по вра ти се пот пу но сам 
се би, или бо ље ре ћи: да се не оту ђи још ви ше од нас (ху Мо 1928: 44). 

Ху мо се, да кле, (до не кле и про роч ки) оба зи ре на мо гућ ност да ће у сво-
јој је зич ко стил ској екс клу зив но сти На ста си је вић оти ћи то ли ко да ле ко да ће 
чвр ста оп на тог му ко трп но тра же ног из ра за7 по ста ти не про бој на за огром ну 

6 Миљ ко вић по во дом тог пи та ња пре ци зи ра: „али ње го ва осо бе ност је на ро чи та у 
ру ко ва њу ре че ни цом; сле ду ју ћи оној сво јој уну тра шњој те жњи да са жи ма, он и ре че ни цу и 
сте же и ло ми пре ма оно ме што она но си у се би, и пре ма то ме шта он њом хо ће“ (1927: 144).

7 О но вом/ста ром је зи ку ко ји се у овој про зи чу је пи ше се и у Но вом жи во ту (ини ци-
ја ли С. Р.). Осим што ау тор кон ста ту је да „г. На ста си је вић иду ћи за на род ним је зи ком ства ра 
но ве мо гућ но сти из ра жа ја у умет но сти, мно го не по сред ни јег жи вљег“, и да је ње гов рад на 
том по љу све успје шни ји, је дан про во ка тив но по ста вље ни де таљ бо ји овај ма ли текст: ау тор 
чи та о це оба вје шта ва да је 27. но вем бра иза шао фраг мент дје ла Ни ко ле Трај ко ви ћа под на зи-
вом Там ни ви ла јет, од но сно не што ма ло ви ше од мје сец при је На ста си је ви ће ве зби р ке, и 
по зи ва пи сце да пи та ње исто вјет но сти, хро но ло шког ре да и по дра жа ва ња „са ми рас пра ве“.
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ве ћи ну по тен ци јал них чи та ла ца. Чим не ста не тре нут не зна ти же ље око но вог 
об ли ка лар пур лар ти зма ко ји је код На ста си је ви ћа узео, пре ма Ху му, за бри-
ња ва ју ће раз мје ре, ње го ва ку ла од сло но ве ко сти мо гла би оста ти са свим 
без по сје ти ла ца: 

Г. На ста си је вић не ће осво ји ти на шу ши ру чи та лач ку пу бли ку, а о 
нај ши рој да и не го во рим. Ње га ће, још ду го вре ме на, це ни ти и ра до чи-
та ти ре дак кру жок ис кре них по што ва ла ца умет но сти, све док и с ње га 
не спа не чар но ви не. Та да ће и он за њих, по свој при ли ци, по ста ти са свим 
оби чан. И за то што г. На ста си је вић не ће мо ћи да осво ји ту ши ру пу бли ку, 
ње го во де ло ва ње као умет ни ка оста ће окр ње но, па у скрај њој ли ни ји и 
бе зна чај но. Чи сти ар ти ста, он је да ле ко од свих со ци јал них мо ме на та и 
од ствар но сти да на шњи це (ху Мо 1928: 44).

От при ли ке у исто ври је ме те 1927. (за На ста си је ви ћа три јум фал не) го-
ди не, на ше стој стра ни По ли ти ке (под ини ци ја ли ма, или још пре ци зни је 
псе у до и ни ци ја ли ма Ђ. П. Б., ис под ко јих ће Гој ко Те шић, уз по моћ Мом чи-
ло вог бра та Све то ми ра, от кри ти Ми ла на Де дин ца) иза шао је књи жев ни пре
глед зби р ке Из там ног ви ла је та. Уз не ко ли ко круп них по хва ла: „про ниц љив 
умет нич ки дух“, „жа нр је дин ствен у на шој књи жев но сти“, текст до но си и 
на по ме ну о не по сред ном прет ход ни ку у ра ду на је зи ку ко ји те жи ар ха и за-
ци ји – Раст ку Пе тро ви ћу (овај став ће се доц ни је ме ђу са вре ме ни ци ма, али 
и ка сни јим ту ма чи ма Мом чи ло вог дје ла, че сто и ра до по на вља ти). Осим 
то га, Де ди нац је ујед но и ме ђу пр ви ма ко ји из но си и озбиљ ни је за мјер ке 
ве за не за пи та ње ма ни ра у На ста си је ви ће вој про зи, а ко је ће се уста ли ти као 
ка мен спо ти ца ња из ме ђу пи сца и ње го ве пу бли ке и до да на да на шњег: „Че сто 
сил но об у зет тим тра га њи ма и ис тра жи ва њи ма, он је че сто гу био по сред-
ност умет нич ког из ра жа ва ња и пре ла зио у чи сто ин те лек ту ал не је зич не 
игре“ (дЕ ди наЦ 1927: 6). Осим то га, Де ди нац ве о ма ра но при мје ћу је и да 
уте ме ље ње у та квом је зич ком дис кур су мла дог пи сца у не ку ру ку усло вља ва 
и на из бор вре ме на рад ње, а са мим тим и те ма у нај ши рем сми слу ри је чи: 

Ње го ви по ку ша ји8 да за бе ле жи по је ди не ре ал ни је мо мен те сва ки-
да шње, на ма још до вољ но ка лен дар ски бли ске, не мо гу се ни при бли-
жи ти та јан стве ној и кри стал ној про зи На ста си је ви ће ве при че За пи си о 
да ро ви ма мо је ро ђа ке Ма ри је ко ја као да је сва по те кла из не ког да ле ког 
и уз ви ше ног осе ћа ња. За и ста, је дан да на шњи је зик, улич ни, сва ко днев-
ни, на ма бли зак, од ви ше је са чи њен од гру бог тки ва за На ста си је ви ће ву 
про зу ко ја је сва са гра ђе на из про шло сти и сна (дЕ ди наЦ 1927: 5). 

8 У цје ло куп ној кри тич кој ли те ра ту ри о На ста си је ви ће вој про зи, па и ње го вом цје-
ло куп ном дје лу, ри јеч „по ку шај“ је ме ђу нај фре квент ни јим. О по ку ша ји ма и тра же њи ма 
го во ре сви, од Де дин ца до Но ви це Пет ко ви ћа. Хам за Ху мо њо ме за кљу чу је свој ути сак о 
На ста си је ви ће вом пи са њу: „На по слет ку, умет ност г. М. На ста си је ви ћа да ле ко је од тог да 
те ши и бо дри у жи во ту; да ди же дух и сна жи по лет. Отуд, це ла ње го ва умет ност де лу је још 
као по ку шај“ (ху Мо 1928: 44, под вла че ње на ше).
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Де ди нац у овој оцје ни ни је по гри је шио: као нај вред ни је На ста си је ви ће-
ве при че и до да на да на шњег оста ле су оне у ко ји ма је ври је ме до га ђа ња то-
ли ко за ма гље но да му је од ре ђи ва ње мал те не пре пу ште но про из вољ ном чи-
та лач ком ути ску: оне са те ма ти ком из са вре ме ног жи во та (исти ни за во љу и 
ма ло број не) оста ле су ско ро без ика квог од је ка у исто ри ји на ше књи жев но сти.

* * *

Срп ски књи жев ни гла сник из вје шта ва, у књ. XXI, бро ју 3, од 1. 6. 1927, 
да је Оце њи вач ки од бор – у са ста ву г. Бог дан По по вић, као пред сјед ник, г. 
Ми лан Бог да но вић, г. Ми о драг Ибро вац, г. Све ти слав Пе тро вић и г. То дор 
Ма ној ло вић, као чла но ви – до нио од лу ку да на кон кур су за на гра ду Удру же ња 
при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо рић“ ла у ре ат за нај бо љу при по ви јет ку (уз 
на гра ду од 4.000 ди на ра, на спрам дво стру ко ма њег из но са за нај бо љу пје сму), 
по не се Мом чи ло На ста си је вић, за при по ви јет ку За пис о да ро ви ма мо је ро ђа ке 
Ма ри је. Иа ко сам ни је пи сао ни ти го во рио о ње му, по хва ла у ви ду до ди је ље-
не на гра де од пред сјед ни ка жи ри ја Бог да на По по ви ћа мо ра ла је би ти ве ли ки 
под стрек На ста си је ви ћу, али ујед но и при зна ње да је пут ко јим је кре нуо у свом 
књи жев ном ра ду до бар. Овим при зна њем на нај љеп ши на чин за о кру же на је 
бли ста ва На ста си је ви ће ва го ди на, по сли је ко је за жи во та ви ше ни је био у при-
ли ци да чу је ни из бли за то ли ко по хвал не ри је чи о сво ме дје лу. Шта ви ше, 
у ре цеп ци ји ње го ве про зе гла со ви се сти ша ва ју док их нај зад и не по не ста не, 
бу ду ћи да ма те ри ја ла за при чу ви ше ни је ни би ло: об ја вљи ва ње Хро ни ке, 
иа ко је ду го ста ја ла при пре мље на за штам пу – из о ста ло је.

Али вра ти мо се на кри ти ке ко је су до шле на кон об ја вљи ва ња Ви ла је та. 
Ја ку, и тра же ну и до ра ђи ва ну, ар ха и стич ну цр ту На ста си је ви ће вог при по-
ви је да ња осје ћа ли су и ње го ви са вре ме ни ци и ра ни кри ти ча ри. По во дом 
Ви ла је та, У Са вре ме ном пре гле ду 1927. Ве ли бор Гли го рић да је кри ти ку на 
јед ном ступ цу, из но се ћи став да је На ста си је вић „ус пео да ство ри свој жа нр. 
Тај жа нр је и у по ста вља њу при по вет ке и стил ском скло пу ре че ни ца и у упо-
тре би је зич не ар ха и стич но сти“. И ту се од мах по ста ви ло, и до да нас оста ло 
да фи гу ри ра као нај круп ни је и нај и за зов ни је, пи та ње при ро де и кон струк-
ци је, уну тра шње и спољ не, На ста си је ви ће вог је зи ка. Тој те ми до при нос су 
да ва ли сви уче сни ци ди ску си је о На ста си је ви ће вом дје лу, ди ску си је ко ја је 
на вр ши ла сво ју де ве ту де це ни ју. Хва ле ћи кон струк тив ну стра ну На ста си-
је ви ће ве фра зе, Гли го рић јој ода је при зна ње да је „сло бод на од стил ских 
фор му ла, од гра ма тич ке тор ту ре и вра ћа се на онај је зик ко ји је из гу бљен 
због отр го вље ња ре чи, пи јач но сти и кон крет ног мо де ли зи ра ња из ра за“ (гли-
го рић 1927: 3). На ово опа жа ње (ве за но ко ли ко за ино ва тив ност при по ви јед-
ног по ступ ка то ли ко и за осо би не син так се и ра бље не лек си ке) на до ве зу је 
се став Ми о дра га Пе ши ћа9 из исте го ди не, ко ји у пре гле ду но вих из да ња у 

9 Исти ау тор пре ци зи ра ће да је „огром на ма на“ На ста си је ви ће ва што му је чи та лац 
„при ну ђен на умор и нај за пе ти ју па жњу, да би мо гао пра ти ти до ста не ја сну рад њу. То ме су 
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ру бри ци ча со пи са Во ља до но си јед но ин ди ка тив но за па жа ње о ино ва тив-
но сти На ста си је ви ће вог при по ви јед ног по ступ ка: „г. Мом чи ло На ста си је вић 
ста ра се да дâ но ву фор му јед ној озбиљ ној књи жев ној вр сти. Он је пр ви наш 
по рат ни при по ве дач, ко ји се ста ра да ре ши пра вац но ве при по вет ке. А то је 
зна чај но, вр ло зна чај но за на шу књи жев ност. Јер, док се у по е зи ји пра ве 
огром ни ско ко ви и опи ти, на ша про за је стал но у тра ди ци ја ма“ (ПЕ шић 
1927: 72, под вла че ње на ше). 

У ру бри ци Књи жев ни пре глед ча со пи са Хр ват ска по ви јест М. Ује вић 
– на зи ва ју ћи ус пут до сљед но на ше га пи сца На ста зи је вић – уна при јед га 
бра ни од оп ту жби да је пу рист и фи ло лог, де ци ди ра ју ћи да је ри јеч о „по не-
што осе буј ном, али вр ло вр сном умјет ни ку је зи ка, сти ла и сна жне рит ми ке“. 
Оцје њу ју ћи Ви ла јет као вр ло при јат но „из не на ђе ње из Бе о гра да“, Ује вић 
пре ци зи ра да је то је зик „от мен у при ча њу, пун упо ред би и тро па“, али до-
да је и то да је стил „кат ка да опор и от ме но хла дан, са став ре че ни ца нео че ки-
ва но на мје штен и ар ти фи ци је лан (sic!)“. Ов дје се на и ла зи и на јед ну од пр вих 
на по ме на о спе ци фич ном рит му те про зе: „Ри там је сна жан и би блиј ски 
ис кле сан“ (43). У СКГ (Ано ним) из ла зи кра ћа ре цен зи ја у ко јој сто ји, из ме-
ђу оста лог, да: „огром на, ду бо ка па жња на је зик и из ра жај, не сум њи во иду у 
нај о ри ги нал ни је што их да је на ша књи жев ност“ (ано ниМ 1927: 74). У Ми сли 
1927. Ксе ни ја Ата на си је вић ла кон ски кон ста ту је да је „оп ште при зна ње да је 
г. На ста си је вић дао не над ма шну ре че ни цу, и ту не сум њи вост не тре ба ви ше 
под вла чи ти“. У овом вр ло афир ма тив ном члан ку она по из да ље као пре те че 
мла дог пи сца (ма кар у до ме ну ира ци о нал ног) на во ди Поа са Мо ре лом, Еве р са 
са Па у ком и, вр ло зна чај но, Си му Пан ду ро ви ћа са Свет ко ви ном. 

Иван Не ви стић у Vi jen cu од 1. III 1927. оцје њу је књи гу као из у зе тан 
до га ђај у та да шњој књи жев ној про дук ци ји јер ce „по њој је дан го то во не по-
знат ау тор афир ми рао као го тов умјет ник“. За кљу чу ју ћи да је ова књи га за-
пра во чист при мјер ства ра ња над ре а ли стич ке про зе, Не ви стић да је и мла дом 
при по вје да чу ком пли мент да се ни је за у ста вио на огра ни ча ва ју ћим по став-
ка ма над ре а ли зма и „пра зним вер ба ли стич ким до ско чи ца ма и не пр о о сје ћа-
ним екс пе ри мен ти ма“ (нЕ ви стић 1927: 120). Овај став го во ри о то ме да су свје-
до ци ра ђа ња и ра ног раз во ја над ре а ли стич ког по кре та има ли о ње му друк чије 
ви ђе ње и раз ли чи та оче ки ва ња од оно га на шта смо спрем ни да га у исто риј-
ско-те о риј ским пре гле ди ма све де мо да нас, ра чу на ју ћи, до не кле оправ да но, 
ви ше на ре зул та те јед ног прав ца не го на ње го ве те о риј ске про кла ма ци је. Иден-
ти фи ку ју ћи у нај у жем сми слу тај там ни ви ла јет као про стор не свје сног и 
подсвје сног, ко ји из би ја на свје тло да на, ова пло ћу је се у жи во ту, је зи ку 
он да ка да по пу сти кон тро ла ра зу ма, Не ви стић оцје њу је да На ста си је вић 
мо ра да у се би има ва тре „ег зал ти ра ног ми сти ча ра“, чим по сје ду је спо соб-
ност тај тај мрач ни, за пре те ни сви јет та ко до бро осви је тли:

увек узрок ње го ве нео че ки ва не син так сич ке мо гућ но сти, ко је за ста вља ју да за бо ра вља мо 
основ не чи ње ни це“. При кри ве ни при го вор не до вољ но раз ви је ној фа бу ли чу је се и у за кључ-
ку: „При по вет ке г. На ста си је ви ћа не ма ју са др жи не. То је ма ло чуд но, али тач но“ (72). 
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Ри јет ки су умјет ни ци успје ли да про би ју вра та тог там ног ви ла је та 
јер су или са мо ко пи ра ли на уч не ме то де (Берг сон, Фројд) или су се спу-
та ва ли у ске ле ти ма ша бло ни зи ра ња сим бо ла. […] Ни жи вот, ко ји се ту 
из но си, ни је онај обич ни и сва ки да шњи, па за то мо ра ју и сред ства, ко ји-
ма се из ра жа ва тај жи вот, да дје лу ју ма ло нео бич но (нЕ ви стић 1927: 121).

По ми ња ње баш Берг со на и Фрој да у по е тич ким кон тек сти ма ства ра ла ца 
аван гар де сва ка ко је симп то ма тич но и ка да је он на шем ау то ру ри јеч. Још 
не ко ли ко бри љант них, про дор них оцје на на ла зи се у овом тек сту: оне нај-
ва жни је ти чу се сва ка ко упо тре бе но вих је зич ких мо гућ но сти и осва ја ња 
но вих про сто ра из ра за, ан ти тра ди ци о на ли стич ког ста ва у ужем сми слу те 
ри је чи – ко ји тра ди ци ју не од ба цу је де кла ра тив но, не ра зум но, у круп ним 
по те зи ма, не го је оста вља иза се бе ра дом на истин ски но вом си сте му умјет-
нич ке ко му ни ка ци је („Син так са је ту од ба че на, јер је син так са гра ђе на по 
ра ци о на ли стич ким прин ци пи ма“ (120). Та ко Не ви стић за кљу чу је да На ста-
си је вић, на сто је ћи да ри је чи ма вра ти њи хо ву „пр ву функ ци ју“, скри ве ну 
иза кон вен ци ја сва ко днев них ба нал них раз го во ра, глав ни ак це нат ста вља 
на асо ци ја ци је:

друк чи је од на ших уо би ча је них […] ко је ви ју га ју по иви ци ре ал но га 
и над ре ал но га, ра ци о нал но га и ира ци о нал но га. […] Ау тор не на ме ће стил 
ма те ри ја лу до жи вља ва ња, не го ре че ни ца и стил ра сту из тог до жи вља-
ва ња, и у то ме је сва њи хо ва нео бич ност. Си гур но је то, да је гра ђе ње 
та ко ва сти ла и та кве ре че ни це, ко ја ипак не гу би свој сми сао, вр ло те жак 
по сао. Ту је по треб но пре ци зно бру ше ње ма те ри ја ла, да се не за ђе у ро-
ман тич ку ба нал ност. А баш је ту и нај ве ћи успјех ау то ров“. Пи шчев са-
вре ме ник, да кле, иден ти фи ку је од мах јед но од по ла зних ста но ви шта аван-
гард не по е ти ке ова пло ће но у овој про зи: те жњу за је зи ком нео ко шта лим, 
ко ји ин ту и тив но до пи ре с ону стра ну ствар но сти. Ту је ри јеч о „лир ској 
не ве за но сти, прак тич ки ра зум ре као би: бун ца њу (нЕ ви стић 1927: 121).

Вла дан Сто ја но вић Зо ро ва вељ, при по вје дач чи је је дје ло у по сљед ње 
ври је ме та ко ђе до жи вје ло дје ли мич ну ре не сан су, за Ле то пис Ма ти це срп
ске пи ше о кла сич ној ври јед но сти Мом чи ло вог дје ла и срп ској про зи ко ја 
се њи ме „од ра го це ни ла“. На ста си је вић не при по ви је да, он ка зу је, под вла чи 
Зо ро ва вељ. Уз ви ку ју ћи на здра ви чар ски „на мно га ја ље та“ (што, на жа лост, 
на шем ау то ру ни је по мо гло, ни у при по вје дач ком, ни у жи вот ном сми слу), 
Зо ро ва вељ у свом тек сту, ко ји је од по чет ка до кра ја у раз дра га но по ви ше ном 
то ну (гдје дје би се чак мо гло и учи ни ти да је ау то ра при ка за по ни је ла На ста-
си је ви ће ва ре че ни ца, на ро чи то он да кад се на и ла зи на ова кве од лом ке: „не-
ка ко као да је све нај бо ље на ра до сно узап ће но ре мек-пе ром“), на во ди да је 
На ста си је вић успио при мјер ча роб не ин фан тив но сти, нео спор но са вре мен 
пре ма мје ри ли ма „нај но ви јих есте ти ча ра и пси хо а на ли ти ча ра“ (Зо ро ва вЕљ 
1927: 228). Зо ро ва вељ се огла ша ва и у сље де ћем Ле то пи су, гдје на во ди да 
наш ау тор пр ви „у по сле рат ној про зи из но си оно што се у на шој пе сми, на шој 
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сви р ци, та ко ре ћи, не пре жи вљу је са мо пси хич ки, већ је искон ски да то у 
фи зи о ло шком је дин ству са др жа ја и из ра за. Ни ка кве ле ген де, ни ка ква Ју жна 
Ср би ја: већ оно оп ште ра сно, да се пу тем пе сме из ра зи и ме та фи зи ка“ (Зо-
ро ва вЕљ 1927: 443). Ов дје се на ла зе, у лир ском то ну да те, и при лич но не тач не 
ква ли фи ка ци је На ста си је ви ће вог дје ла, по пут оне да он у сво јој про зи от
кри ва у Бал ка ну ста кле ну ба шту са див ним цве то ви ма и бри ше зло чин, што 
је до и ста за и ста вр ло нео бич но с об зи ром на то да је мо тив зло чи на основ 
нај ма ње два фа бу лар на ни за. Ипак, оно што је нај за ни мљи ви је чи та се у за-
кључ ку овог члан ка, а то је став да На ста си је вић „на шој про зи вра ћа – ме ру“, 
по сли је „па те тич не ну жно сти“ пред рат не про зе и „пре тје ра не сло бо де по-
сле рат не мо дер не“. Има ју ћи на уму све за мјер ке ве за не за ма ни ри зам и пре-
тје ри ва ње ко је се ја вља ју не са мо у на ред ним го ди на ма, не го и не по сред но 
по из ла ску Ви ла је та, ово је ми шље ње дра го цјен при лог зби р ци вр ло ра зно-
ли ких ути са ка ко је је но ва про за иза зва ла. 

У са ра јев ском Пре гле ду, под да ту мом 30. 1. 1927, и ини ци ја ли ма Ј. К. 
(Јо ван Кр шић) из ла зи при каз Ви ла је та, зби р ке ко ја се смје шта ра ме уз ра ме 
са Днев ни ком о Чар но је ви ћу, При ча ма о му шком и „је др ом пе снич ком про-
зом Раст ка Пе тро ви ћа“. Ре зи ми ра ју ћи да је екс пре си о ни зам (под чи је се 
кри ло смје шта ју сви по ме ну ти пи сци) о ко ме се „мно го го во ри ло“, остао 
„као не ки си но ним за ма гло ви то и не ја сно“, ау тор под вла чи да је код нас 
умјет нич ких пло до ва до нио са мо про дор „фран цу ске гра не екс пре си о ни зма 
– ина ни ми зам“ (Кр шић 1927: 10). С те стра не гле да но, На ста си је вић је и 
сво ју по е зи ју, ко јом је „нај пре по ка зао свој та ле нат“, пре ма Кр ши ћу ис пје вао 
„у ду хов ној и ху ма ни стич кој но ти ти пич но ина ни ми стич кој“. Ње го ве су 
при по ви јет ке „ин тен зив но умет нич ко про жи вља ва ње и тра же ње“, „без но-
ве ли стич ке ком по зи ци је и кон струк ци је“, ко ју уо ста лом, пра вил но за па жа 
ау тор, и не же ле да има ју. Има ју ћи „об лик и стил ле ген де“, у њи ма „не што 
је зи во дрх ти“, при ми је ти ће Кр шић, уо ча ва ју ћи код На ста си је ви ћа на тај 
на чин на зна ке по е ти ке хо ро ра, у че му је бли зак са сво јим че сто на во ђе ним 
узо ром По ом.10

„По че ли смо го вор о дво ји ци, али смо пре ки ну ли у ко рист г. Бра ни ми-
ра Ћо си ћа, ко ји је ста ри ји, за то ће г. На ста си је вић мо ра ти да се стр пи за 
ко ји дан“ на слов је у ру бри ци „По књи жар ским из ло зи ма“ Илу стро ва ног 
ли ста из 1927, ко јим се на ја вљу ју при ка зи два ју књи га ко је су за о ку пи ле 
па жњу ши ре чи та лач ке пу бли ке. Ка рак те ри шу ћи обје зби р ке илу стра тив но 
и ефект но гно мич ним сти хом на ђе но је дра же не гу бље на (а ре фе ри шу ћи 

10 Ин те ре сант но је да у тек сту из де цем бра исте го ди не, а по во дом Ме ђу лу шког бла га, 
Кр шић На ста си је ви ћа на зи ва „нај ек склу зив ни јим на шим мо дер ни стом“, ко ји „не кон стру-
и ше но во га је зи ка не го у нај чи сти јем на род ном из ра зу тра жи мак си мум ме ло ди о зно сти и 
ре че ни це“ (1927а: 13–14). Нео бич но је и то што у по ме ну тој дра ми ау тор ви ди „на мно го 
ме ста ре ми ни сцен ци је на Гор ски ви је нац“ (Кр шић 1927а: 14), а чуд но ва тост се огле да у томе 
што већ се већ у на ред ним ре че ни ца ма На ста си је вић до во ди у ве зу и са ку би сти ма, „ко ји су 
по ку ша ли да ство ре но во схва та ње фор ме“, што је чак и за на шег ау то ра вр ло нео би чан спој.
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ти ме на је зик и дух ста ри јих вре ме на), ау тор у овом ду хо ви том но вин ском 
пред ста вља њу оцје њу је Ви ла јет као по зна то, то пло ме стан це за ду шу, 
сви ма пре ко по треб но бу ду ћи да се „на по след њем на шем стран ство ва њу 
по но вим ли те рар ним дру мо ви ма, по след њих го ди на, по сле ра та, ми ко ји 
смо, чи та ју ћи он да сво је нај мла ђе књи жев ни ке, мо ра ли их у тра же њи ма њи-
хо вим пра ти ти се де ћи у тар ни ца ма (књи ге су та љи ге, док они, ства ра ју ћи, 
ле те на Пе га зу!), ис тан др ка ли смо уши, ис труц ка ли смо ду ше и ис тре сли 
из се бе сва ки сми сао за здра ви сми сао“ (јо ва но вић 1927: 10).

Исти ча со пис до но си већ у сље де ћем бро ју, пре ма обе ћа њу, текст под 
на зи вом Је дан пра зник на ефе ри да ма на ше при по ве дач ке књи жев но сти. 
Са пот пи сом Би бли о фил, у истом ху мор но и ро нич ном то ну (ко ји вје ро ват но 
го во ри о иден тич ном ау тор ству) кон ста ту је се да је На ста си је вић, у прав цу 
ко ји је за у зео у свом из ра зу и сти лу, на пу ту у „дав но ми ну ла сто ле ћа, ка 
уви је ним там ни ца ма јед ног мрач ног ла ви рин та“, успио јед на ко да про кр чи 
ста зу као и „нај у бе ђе ни ји ви тез оне дру ге аван гар де, ју ре ћи све на пред у 
па нич но ме стра ху да се не оба зре на оно што је оста ло иза ње га и да му се 
не би до го ди ло што и Ло то вој же ни: у со да се ска ме ни“. 

Ва жно је не пре ви дје ти да је 1927. раз ви је на сви јест не са мо о по дје ли 
на мо дер ни сте и тра ди ци о на ли сте, не го да се у окви ру аван гар де раз ви ја ју 
и пр ви и дру ги аван гар ди сти, од но сно да је сам по крет је два то ли ко хо мо ген 
да мо же но си ти за јед нич ко име, и као та кав (што се доц ни је по ка за ло као 
те о риј ско-ме то до ло шки про блем) не сво дљив на исте по е тич ке по став ке и 
не до во љан да под свој кров при ми све оне ко ји ства ра ју по но вом. За то, по-
ре де ћи, пак, На ста си је ви ћа са Ви на ве ром, ко ји се на зи ва вир ту о зом је зи ка, 
ау тор до да је и да су На ста си је ви ће ва ге ни јал ност, је зич но гра ди тељ ство 
дру ге вр сте: он је у осно ви и ср жи пје сник „ко ји ви ди и ми сли у сли ка ма“. 

За кључ ну ка рак те ри сти ку ове про зе, ње ну по тен ци ра ну ме ло ди о зност 
и ли ри зам, на во ди се да: „то је са мо јед на ета па у ства ра њу г. На ста си је ви-
ћа – он ће или са свим пре ста ти да пи ше (ако за не мог не и осе ти да не мо же 
да ва ти ја че ства ри), или ће лир ско у ње го вом ства ра њу све ви ше за ла зи ти 
у по за ди ну и згу шња ва ти се у по тку на ко јој ће он из гра ђи ва ти, да му се 
при по вет ка ње го ва ни кад не пре тво ри у оно што се зо ве про зом у иро ни-
за тор ском сми слу ре чи. Г. На ста си је вић је, пак, то ли ко сна жан, не ис цр пен 
и то ли ко нов у гле да њу на свет и са оп шта ва њу оно га што ви ди, да би би ло 
сно бов ски го во ри ти о за па да њу у ма нир и по на вља њу се бе са мо га“ (Би блио
фил 1927: 12). Да љи раз вој На ста си је ви ћев као при по вје да ча опо врг нуо је 
Би бли о фи ла:11 наш при по вје дач је, би ло то ма нир или не, ипак по на вљао 
се бе са мог у скла ду са спе ци фич ном ло ги ком соп стве ног, и чи ни се не ми-
нов ног, ства ра лач ког раз во ја. Дух те са мо свој не, па и твр до кор не по е ти ке, 
от пор не на кри ти ке и ми шље ња тач но у оној мје ри у ко јој то њен тво рац као 

11 У Књи жев ном се ве ру Кре ши мир Ге ор ги је вић пи ше: „Тре ба се на да ти да ће г. На-
ста си је вић вре ме ном до ћи до про чи шће ња, јер и ако се пи ше о там ном не мо ра се пи са ти 
там но“ (гЕ ор ги јЕ вић 1927: 266).
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лич ност ни је био – цен трал на је тач ка На ста си је ви ће вог све ду бљег не спо-
ра зу ма са доц ни јим кри ти ча ри ма, о че му ће ма ло ка сни је би ти ри је чи.

О ма ни ру ће пи са ти и Цр њан ски 1931. у тек сту по во дом дра ме Не до зва
ни (ви ше од по ла про сто ра је, ипак, за у зео Цр њан сков го вор о На ста си је ви-
ће вој про зи, због че га ће мо се ма ло оп шир ни је по за ба ви ти овим тек стом). 
У члан ку, ина че за На ста си је ви ћа вр ло по хвал ног то на, на ла зи се и за па жа ње 
за је дљи во на о штре но и на ки ће но оми ље ном по гр дом Цр њан ско вом из тог 
вре ме на: ба нал но, ко ја је упе ре на ка не ким дру гим ства ра о ци ма, са вре ме-
ни ци ма оба пи сца: 

При по ве дач На ста си је вић та ко, са опа сно шћу да му то по ста не 
ма нир, при ка зао се у на шој књи жев но сти, са јед ним на ро чи тим реч ни ком 
и сти лом ко ји је био мно ги ма чу дан са мо за то јер се у на шој сре ди ни не 
зна ви ше ма тер њи је зик, не го се пи ше у јед ном ка лу пу школ ском, но-
ви нар ском и до зла бо га ба нал ном (Цр њан сКи 1931: 500).

Цр њан ски ће за то на по ме ну ти да мла ди ау тор па ти од „па те ти ке свог 
буј ног та лен та и не до стат ка ис ку ства“, оцје њу ју ћи, по ко зна ко ји пут у кри-
ти ци, да се од На ста си је ви ћа тек оче ку је да се раз ви ја.12

Го ди не 1928. сти же и при каз из Љу бља не. Бо жи дар Бор ко у Lju bljan skom 
zvo nu пи ше да На ста си је вић ни је „ni pri po ved nik, ki pi še lju dem v za ba vo, 
ni ti kro nist svo je ga ča sa ali li te rar ni fo to graf lju di in raz mer“, не го је, за пра во, 
ау тор Ви ла је та дао „do kaj tež ko šti vo […] to je mo der na pro za – sko raj pro u
stov ska“. Овај ау тор би ље жи и јед ну за ни мљи ву кон ста та ци ју – чи ни се да 
је ме ђу пр ви ма у ни зу оних ко ји ће доц ни је по ри ца ти при пад ност На ста си-
је ви ће ву би ло ком окри љу аван гард не шко ле – и ње го ву из дво је ност мар-
ки ра ти као спе ци фич ну вр сту пред но сти: „Umеtniku pre ti na iz ho je nih ste zah 
kakšne ga ̓ -izma’ več ja ne var nost, da po ko plje svoj ta lent sre di po ti, ne go na ta ko 
od ljud ni po ti, ka kor jo ho di M. Na sta si je vić“ („На ута ба ним ста за ма ка квог изма 
умет ни ку пре ти ве ћа опа сност да на том пу ту по ко па свој та ле нат не го на 
са мот њач ком пу ту ка квим хо ди М. На ста си је вић“). Као још јед на ка рак те-
ри стич на цр та ове про зе из два ја се и ње на окулт на при ро да. Осим овог при-
ка за, у љу бљан ском Ju tru 1929. го ди не из ла зи текст Че до ми ла Ми три но ви ћа 
Bra tje Na sta si je vi ći, по све ћен Мом чи лу, Жи во ра ду и Све то ми ру.

12 Цр њан ски из но си и за та да шњи и за да на шњи хо ри зонт про у ча ва ња На ста си је ви-
ће вих при по вје да ка јед ну дра го цје ну на по ме ну: „из њих би мо гао, из ве сно је, раз ви ти се 
ус пе ли ро ман“ (Цр њан сКи 1932: 499).

Ми шље ње да На ста си је вић тек тре ба да по ка же пу ну мје ру сво га та лен та из ла же у 
ча со пи су Реч и сли ка и Бо жи дар Ко ва че вић. Он на во ди да, осим За пи са, Ре чи и Ла га ри ја, 
„оста ле су (при по ви јет ке, прим.) ви ше ски це, не ка мут на сно ви ђе ња, вр ло чи тљи ва, пу на 
ли ри зма, да ро ви то сро че на, али не не ка ин те грал на де ла, не умет нич ке це ли не, не при че 
у пу ном сми слу“ (Ко ва чЕ вић 1927: 149). Ко ва че вић се, по пут то ли ких дру гих, на да да ће 
свој по лет На ста си је вић умје ри ти у да љем ра ду, и да ће лир ске ква ли те те сво је про зе пре
о бра ти ти у при по вед не.
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У СКГ 1928. из ла зи текст Иси до ре Се ку лић по во дом Ме ђу лу шког бла
га. Иси до ра иден ти фи ку је На ста си је ви ће ву те жњу да по ис то ви је ти ме лос 
и ри јеч, шта ви ше пре ци зи ра да су оба ау то ра (и Мом чи ло и Све то мир, ко ји 
је пи сао му зи ку) „са гла сни те о риј ски да ме лос и реч тре ба да бу ду јед но“ 
(сЕ Ку лић 1928: 236), је дин стве ни у по тра зи за ова пло ће њем ма тер ње ме ло-
ди је. И опет је за ни мљи во то ка ко ве о ма че сто, мо жда као ре зул тат свје сне 
на мје ре, а мо жда и не, На ста си је ви ћев тон ис пу ни ту ђу ре че ни цу – Иси до-
ра на во ди да мла ди ау тор „осе ћа по тре бу раз мек ша ва ња и раз ги бља ва ња 
је зи ка по мо ћу пе ва ња. По ро зни јим би га хтео учи ни ти. Раз мак ну ти му отвр-
дли не и ис пу ни ти ме ђу про сто ре зву ча њем“. Она та ко ђе, на свој не по но вљи-
во пре ци зан и јед но ста ван на чин, за кљу чу је да у не ве ли ком дје лу „има 
вр ло мно го тра же ња мо гућ но сти“, а чу је у ње му и ак цен те дје ла још јед ног 
ве ли ког умјет ни ка, ко га увр шћу је у низ Мом чи ло ве иза бра не тра ди ци је: 
Шек спи ра. Ис ти че и јед ну ве зив ну по е тич ку нит ко ја је доц ни је у раз ма-
тра њу На ста си је ви ће вог дје ла би ла по ма ло за по ста вља на: ве зу са дје лом 
Ла зе Ко сти ћа: „г. На ста си је вић, слич но Ла зи Ко сти ћу, има осо би ти дар да 
јед ну осно ву ре чи ви ди под ра зним гра ма тич ним и ме ло дич ним угло ви ма, 
и опет као Ла за Ко стић има по ма ло оп се си ју осно вич ку“ (исто, 237).

Дје ли мич ну нео ба ви је ште ност по пи та њу ми шље ња кри ти ке о На ста-
си је ви ће вој пр вој зби р ци по ка зу је Кре ши мир Ге ор ги је вић пи шу ћи чла нак 
за Књи жев ни се вер, у ко ме кон ста ту је да „ни јед на ваљ да књи га у на шој 
по рат ној ли те ра ту ри ни је до жи ве ла та ко јед но ду шно при зна ње и по хва лу 
кри ти ке, као што је слу чај с ка зи ва њи ма г. М. На ста си је ви ћа“. Ге ор ги је вић 
на по ми ње оно што ће се доц ни је на гла ша ва ти као твор бе ни, по кре тач ки 
прин цип На ста си је ви ће ве про зе и ње го ва ду бо ка ве за са драм ским – кон-
цепт на сли је ђе не кри ви це: „лич но сти као да ис па шта ју не ке ста ре гре хо ве 
да ле ких пре ђа“ (гЕ ор ги јЕ вић 1927: 266).

Овај текст до но си и је дан дра го цјен по да так о рас пра ви ко ја се во ди ла 
по во дом при пад но сти На ста си је ви ће ве од ре ђе ном књи жев ном кру гу, при 
че му ау тор на ла зи еле ган тан на чин да том пи та њу не до при не се сво јим су дом: 
„Да ли је г. На ста си је вић над ре а ли ста или екс пре си јо ни ста, о чем су до шли 
у кон тро вер зу не ки кри ти ча ри, за нас је све јед но, јер за вас пи тан естет ско-
-књи жев ни укус не по сто је ни стру је, ни по кре ти, ни шко ле у књи жев но сти; 
за ње га по сто је са мо де ла не про ла зне вред но сти, де ла ко ја при па да ју свим 
ге не ра ци ја ма и свим вре ме ни ма“ (1927: 265).

По ме ну то је, да кле, да К. Ге ор ги је вић не зна или јед но став но не же ли 
да на во ди не га тив не кри ти ке о пр вој На ста си је ви ће вој зби р ци (Де вр ња ће, 
та ко ђе, у то ну пи је те та на кон Мом чи ло ве смр ти на пи са ти да ни јед ног не га-
тив ног тек ста о Ви ла је ту ни је би ло). Оне су сва ка ко би ле у ма њи ни, али се 
ипак не мо же ре ћи да су из о ста ле. Осим на ве де них на по ме на ко је су из ра-
жа ва ле за бри ну тост због опа сно сти од за па да ња мла дог пи сца у ма ни ри зам, 
из не се не за мјер ке ти чу се и ути ска о фраг мен тар но сти, не до вр ше но сти, 
из гу бље ној цје ли ни, пре тје ра ном и не функ ци о нал ном ин сти сти ра њу на 
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од ре ђе ним стил ским по ступ ци ма, усљед че га гу бе ефект ност – па чак и о 
не на дах ну то сти и не до стат ку та лен та.13

Ве ли бор Гли го рић, до но си, на при мјер, опре зан, али не дво сми сле но 
кри тич ки за о штрен суд да „жа нр код На ста си је ви ћа ни је то ли ко умет нич ка 
по тре ба ко ли ко ин те лек ту ал на зго да и не осе ћа се у ње го вој књи зи то ли ко 
умет нич ка спон та ност ко ли ко ли те рар на из у зет ност“. Да не би би ло за бу не, 
Гли го рић ће још јед ном пре ци зи ра ти: „Жа нр На ста си је ви ћев је из у зе тан, али 
ни је то ли ко умет нич ки ди рек тан ни убе дљив, да се мо же про гла си ти за стил 
на ше књи жев но сти. (...) не ма по за ди не јед не сна жне умет нич ке ин ди ви ду ал-
но сти ко ја би од го ва ра ла ње го вом жан ру“. Дру гим ри је чи ма, сма тра Гли го рић, 
фор ма је са вла да ла са др жи ну и оса мо ста ли ла се у тој мје ри да „ком по зи ци ја 
тих сред ста ва за кла ња оно основ но, оно бит но ко ја та сред ства хо ће да из ра зе“. 
На кра ју, за вр шни је суд Гли го ри ћев да је На ста си је вић у кре а ци ји свог ми-
то ло ги зо ва ног сви је та (чи ји су и нај ду бљив основ и сред ства про ја вљи ва ња 
фун ди ра ни упра во у је зи ку са мом) за пра во сљед бе ник, и то ло ши ји, Раст ка 
Пе тро ви ћа, чи ју не ма ни спон та ност ни ду хов ну укуп ност. Ри јеч је ви ше о 
ком по зи ци ји но ак ти ви те ту умет нич ког жи во та, сма тра он, а ње го ва чи та-
лач ка оцје на ни је ла ка: На ста си је вић је, пре ма Гли го ри ће вој про цје ни „те го бан 
за чи та ње“ (гли го рић 1927: 3). Гли го рић ће ка сни је сво је ми шље ње уне ко ли-
ко ре ви ди ра ти (у тек сту Пу сти њак у гра ду, за По ли ти ку 1962). На по ми њу ћи 
опре зно да је наш пи сац уву чен у про па ган ду „на ци о нал ног и вер ског ра-
си зма“, спо чи та ва ју ћи му да је по сје ти лац „кру жо ка ко ји ор га ни зу је је дан 
оп скур ни не при ја тељ про гре са“ и да, не за ми сли во за Гли го ри ћа, чак „и у 
том кру жо ку го во ри о фре ска ма“, ау тор члан ка исто вре ме но уз ми че од сво-
јих пр во бит них ста во ва о не у спје ху На ста си је ви ће вог дје ла, из но се ћи:

Он је чи нио по ду хват да оно не до ре че но у све ту умет но сти што се 
из ра зи са мо му зи ком из ра зи и сти хом. И то та квим ко ји би пре чи шће ном 
из вор но шћу је зи ка ис ка зао и осо бе ни ме лос на ро да (гли го рић 1962: 17). 

На је сен 1927, у Књи жев ној ре ви ји, у при ка зу на три пу не стра не, и 
освр ћу ћи се на до та да шње „све при ча ње на ше, уста ја ло и спа ру ше но, у ар-
хив ским из ве шта ји ма и без бој но сти сти ла из по ли циј ских ре фе ра та Вељ ка 
Пе тро ви ћа и М. Ка ша ни на“, Јо ван С. Ђор ђе вић оцје њу је да умет нич ко на
сто ја ва ње у На ста си је ви ће вом при по ви је да њу ни је ни но во ни уса мље но. 
Уста но вља ва ју ћи му као бли жу и да љу (у вре мен ском сми слу) пре дач ку 
ли ни ју, оли че ну у усме ном при по ви је да њу, је зи ку Сте фа на Ми тр о ва Љу би-
ше, „убо гом Гли ши ћу, ко ји му да је мо ти ве“, Ђор ђе вић до но си и за ни мљи ву 

13 Ми ли во је Ј. Ри стић, та ко, на во ди да ако се не чи та о ци не уду бе до вољ но, ако не 
по све те свом сво јом кон цен тра ци јом оно ме што је на пи са но, је зич ке игре иду кат кад до тле 
да чи та о цу по ста је – до сад но. За кљу чу ју ћи на по ме ном да је пи сац млад чо вјек од ко га се 
„мо же мо на да ти не че му бо љем“, Ри стић за пра во ци ља на оно што су већ и дру ги из ре кли 
у оцје ни ове про зе: На ста си је вић мо ра огра ни чи ти сво је „лу та ње“, мо ра се „пот пу но сре-
ди ти“ (ри стић 1927: 14).
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опа ску ко јом за пра во узгло бљу је На ста си је ви ће во дје ло не по сред но у аван-
гард ни ток срп ске књи жев но сти, не до зво ља ва ју ћи му да сто ји уса мље нич ки, 
по стра ни, што се уста ли ло као да ља прак са у на шој исто ри ји књи жев но сти: 
„от ме ни и не у јед на че ни Цр њан ски и та на ни Ан дрић већ бе ле же прег ну ћа 
у тој ли ни ји“ (Ђор ЂЕ вић 1927: 21). Осим то га, у На ста си је ви ће вом дје лу 
Ђор ђе вић пре по зна је ути ца је До сто јев ског,14 Пши би шев ског, Гор ког, као и 
до ма ћих, ка ко он ка же, оза ко ње них при по вје да ча Ла зе Ла за ре ви ћа и Бо ре 
Стан ко ви ћа.15 Ипак, без об зи ра на то што пра вил но оцје њу је мје сто На ста си-
је ви ће во у та да шњем аван гард ном кру гу, Ђор ђе ви ће ва кри ти ка је у су шти ни 
вр ло не га тив на и иро нич но за о штре на,16 бу ду ћи да се он не ли би да из не се 
оцје не по пут: „од већ че сто ис ка че из умет но сти“, „без ли чан је и са су шен“ 
и, не без при мје се ху мо ра: „све су му при по вет ке не до пе ва на Не до куч ност 
и, нео све сну та Пот све сност“ (исто, 22). До не се ни је за кљу чак, углав ном, 
да је мла ди при по вје дач „за треп та ли пе сник“, чи ји је „реч ни раз ме штај“ 
ре зул тат „сво је гла во сти као би зар но сти“, свје сног и ци ља ног мај стор лу ка, 
ка при ци о зног раз мје шта ња фра за, ин те ли гент ног хо те ња. 

У при ка зу Ме ђу лу шког бла га, да на пра ви мо је дан кра так из лет пре ма 
ре цеп ци ји На ста си је ви ће вог драм ског дје ла, Ђор ђе вић је још не у мо љи ви ји. 
На зи ва ју ћи, на из глед по хвал но, у отва ра њу члан ка на шег пи сца нај ин те ре-
сант ни јим по сле рат ним књи жев ним ка зи ва чем и је зи ча рем, он му у да љем 
раз во ју при ка за крат ко и оштро су ди: 

У овом да ва њу без му зи ке збо ро ви су тан ко, обич но и ли те рар но 
као и умет нич ки ни же по ка за ни: ра ди ау тен тич но сти на род ног при ми-
тив ног уне ла се умет нич ка про из вољ ност и пок њи же ни на и ви те ти, уз 

14 О ути ца ју про зе ве ли ког ру ског ре а ли сте (осим са мог ау то ра у ау то по е тич ким на-
пи си ма), пи ше и Иси до ра Се ку лић: „Же не На ста си је ви ће ве не би би ле ту ђе До сто јев ском, 
али не иду да ље од ду шев них ста ња и пси хо ло шких ис ку ста ва; не пре о бра жа ва ју се, и не 
мо гу дру ге да пре о бра зе“. Она осим то га ста вља и јед ну ве о ма за ни мљи ву при мјед бу на 
укуп но На ста си је ви ће во дје ло (као и на шу прак су кул тур ног не ма ра), уво де ћи још јед но 
име, и то ве о ма ин ди ка тив но, име у иза бра ни низ прет ход ни ка и бли ских по е тич ких са-
вре ме ни ка на шег ау то ра: „Чу ве ни, и по кој ни и он, Лу и ђи Пи ран де ло ра до би про чи тао 
не ку при чу или дра му Мом чи ла На ста си је ви ћа. Али ми се ни смо бри ну ли да се пре ве де и 
до ба ци. Ми ни ка да не ма мо син те тич ких ми сли ни по ми сли“ (сЕ Ку лић 1941: 141, 143).

15 О ути ца ју Бо ри са ва Стан ко ви ћа го во ри ће и Цр њан ски у тек сту по све ће ном Не до
зва ни ма, из 1932. го ди не. Кон ста ту ју ћи да се пи сац зби р ком Из там ног ви ла је та „сен за-
ци о нал но обе ле жио“, Цр њан ски на по ми ње да „под ње го вим пе ром ко је би зна ло, сва ка ко, 
тра гом Бо ри са ва Стан ко ви ћа, да са чу ва и оцр та оно што је за при чу у па три ар хал ној срп ској 
(и ма ке дон ској) по ро ди ци, по ја вљу је се, све вид ни је, чи тав низ књи жев них сли ка ко је су 
вр ло са вре ме не сво јим ли те рар ним на ме ра ма, а вр ло зна чај не за раз ви так на ше про зе“. У 
по ме ну том члан ку Цр њан ски на ла зи и на ту ра ли стич ке ак цен те у раз ма тра ним при по ви-
јет ка ма, што је као њи хо ва бит на осо би на ка сни је че сто за не ма ри ва но на у штрб на гла ска 
на ете рич но сти и ми сти ци.

16 Ј. Ђор ђе вић се не су спре же да у истом ча со пи су, већ у сље де ћем бро ју, оци је ни Во-
ји сла ва Или ћа ова ко: Во ји слав Илић има кр ња ве и не за о кру гље не ви зи је, ин вен ци је крат ке 
и из на ла же ња убо га“ (Ђор ЂЕ вић, КР, год. 2, св. 6, 10).
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је дан еп ски ње го ши зам са ку пља ња у го ми ле а оста ја ња од Маг бе та у 
кле тва ма и утва ра ма ба ба гро бљар ки. Ме ђу лу шко бла го до но си пре чи-
шће ни ја је зич на и из ра жај на ре ше ња не го у Там ном ви ла је ту, али је 
суд бин ско и ута ло же но уда ви ло ви та ли тет жи во та и еле мен тар ност де-
ша ва ња (Ђор ЂЕ вић 1927а: 75).

Ту је, ви ше ма ње, био и крај тек сто ви ма ко ји се ти чу не по сред ног од-
је ка на пр ву На ста си је ви ће ву зби р ку. На не сре ћу на шег пи сца, ту је, уз 
не ко ли ко из у зе та ка за ње го вог жи во та, био крај и по хва ла ма на ра чун ње-
го вог про зног дје ла. Не ко ли ко на ред них го ди на, у скла ду са ди на ми ком 
об ја вљи ва ња, сли је ди ли су члан ци по све ће ни тек сто ви ма дра ма и њи хо вим 
из во ђе њи ма, ко ји су, че сто би ва ли у са свим су прот ном то ну у од но су на 
пр ви та лас оду ше вље ња ње го вом про зом.17 Об ја вљи ва ње и из во ђе ње дра ма 
до ни је ло је ма ло успје ха ау то ру – не ко ли ко ви ше-ма ње су здр жа них по хва ла 
љу ди од пе ра и два-три озбиљ на су ко ба са кри ти ком. Драм ска дје ла На ста-
си је ви ће ва ни су бог зна ка ко до бро про шла ни пред пу бли ком. Пр ва дра ма, 
Не до зва ни, ко ју је из ве ло ама тер ско, мла до Ака дем ско по зо ри ште, до че ка-
на је мла ко од гле да ли шта и са озбиљ ним при мјед ба ма од по зо ри шних кри-
ти ча ра. Осим са мом тек сту, кри ти ке су упу ћи ва не и на ра чун не спрем но сти 
глу ма ца да из не су те жак је зик драм ског тки ва и на ла зи ле су се, у за ви сно-
сти од то га ко ли ко је ау тор био на кло њен ко ма ду у цје ли ни, на ска ли од 
кон ста та ци ја о „скром ним сна га ма Ака дем ског по зо ри шта“ до оцје на о ци-
је лој ства ри као ап со лут ном ди ле тан ти зму.18

Ту ни је био крај рас пра ва ма са кри ти ком. Оно што је На ста си је ви ћа 
по себ но мо ра ло до та ћи био је текст ци је ње ног и ути цај ног Јо си па Ку лун-
џи ћа дат опет у Прав ди (1931), у ко јем он об ја шња ва да се ни је по ду хва тио 
ре жи ра ња по ми ња не дра ме бу ду ћи да у њој ни је ви дио до вољ но по тен ци ја ла. 
Ку лун џић је, не ште де ћи пи сца ко ји се не срећ но по звао на ње гов ау то ри тет, 

17 Де вр ња по во дом Ме ђу лу шког бла га пи ше: „По ја ва ове ван ред не Мом чи ло ве дра ме 
ни је на и шла на оче ки ва но раз у ме ва ње (...) Али Мом чи лу се ра зним га до сти ма оне мо гу ћа-
ва ло из во ђе ње ове дра ме у по зо ри шту. Он већ схва та ка ко ће ње гов књи жев ни став, ко ји 
он од луч но хо ће да за др жи, на и ћи на мно ге пре пре ке и не ра зу ме ва ња“ (дЕ вр ња 1939: 64).

18 У Прав ди Д. Кру нић пи ше, 22. 6. 1931, да је сав драм ски по лет „остао угу шен у 
са мом се би“, да је „це ла дра ма јед но склуп ча но окре та ње у мрач ном кру гу“, и да је као та ква, 
не у бје дљи ва, из вје шта че на и бли је да, ви ше ски ца не го пра ва дра ма, и да „је дан ли те рат ран га 
г. На ста си је ви ћа или је тре ба ло да од тог ма те ри ја ла на пра ви јед ну озбиљ ну дра му, или 
ни ка ко не до пу сти да пре ђе пре ко сце не, па ма ди ле тант ске“ (Кру нић 1931: 6). На ста си је вић 
се већ у сље де ћем бро ју осје ћа по зва ним да од го во ри, у тек сту ко ји је ре дак ци ја на сло ви ла 
са „Пи сац бра ни сво ју дра му: Ау тор дра ме Не до зва ни жуч но од го ва ра г. Д. Кру ни ћу“. И 
жу чи је до и ста и би ло, јер На ста си је вић при го ва ра ау то ру члан ка да је „не ква ли фи ко ван 
за раз го вор по пи та њи ма умет но сти“, да он не мо же сно си ти кри ви цу што Кру нић не по-
зна је осно ве мо дер не дра ме, а при том се усу ђу је да оно што је „у пот пу но сти ус пе ло“ про-
гла ша ва за „са вр ше но не у спе ло“, чи ме га, сва ка ко и ујед но, оп ту жу је за лаж и тен ден ци о-
зност. Али, г. Кру нић ни је имао на мје ру да оста не ду жан, па је у пр вом на ред ном бро ју и 
он уда рио тук на утук, оп ту жу ју ћи пи сца за су је ту и не у рав но те же ност.
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за кљу чио да је је зик дра ме ком по но ван „на књи шку фра зу ег зо тич ним но-
та ма“, дру гим ри је чи ма – ка ћи пер ство. 

У ју ну тра је рас пра ва На ста си је ви ће ва са Ж. Ву ка ши но ви ћем, та ко ђе 
око Не до зва них, и то у По ли ти ци. Ву ка ши но вић је не по вољ но оци је нио 
дра му, на во де ћи да је пи сац успио у про зи, али да се ви ди да је у те шку тех-
ни ку драм ског ро да ипак не у пу ћен, да му лич но сти ису ви ше фи ло зо фи ра ју 
и да је фра за те шка за по зо ри ште. И по во дом овог тек ста је би ло уза јам ног 
пре пу ца ва ња у ис прав ка ма.19

О Не до зва ни ма је, исти ни за во љу, би ло и ли је пих ри је чи. Де си мир 
Бла го је вић пи ше ви ше не го по зи ти ван осврт. Ра до сав Ме де ни ца на во ди да 
дра ме „но се све до бре осо би не На ста си је ви ће вог при по вје дач ког и пе снич-
ког та лен та“ (МЕ дЕ ни Ца 1931: 116). Ми ли во је Ри стић у Књи жев ној кра ји ни 
на по ми ње да су – по ред свих смет њи и сум њи, ко је се ти чу при је све га пре-
во дљи во сти ли ри ке ње го вог тек ста у драм ско тка ње, ско ро не са вла ди ве са-
пе то сти го во ра у „жи вом је зи ку дра ме“ – Не до зва ни успје ло дје ло, „не ша блон-
ско стру ја ње и за ди ра ње у срж“, до да ју ћи: „Ако се ова ко по сма тра не ма 
не ја сно сти, и за пре па сти се кад се чи та ју кри ти ке но ви на ра ко ји ни су про-
на шли сми са о скри ва ју ћи сво ју плит кост ти ме што на ла зе да је дра ма ка-
лам бур и да ни је дра ма“ (1931: 258).

Го спо дар Мла де но ву кћи (при ка за ну на Ко лар че вом на род ном уни вер-
зи те ту у ју ну 1934.) та ко ђе пра те по ди је ље не кри ти ке. И њу из во ди ама тер-
ско по зо ри ште, а са мом тек сту се спо чи та ва што и Не до зва ни ма: „го вор у 
тек сту одво јен од уо би ча је ног ре ал ног оп ште ња, ин те лек ту а ли зи ран и за-
мра чен ми стич ном са др жи ном“. В. Гли го рић још и оштро про цје њу је, у 
оцје ни ко ма да за По ли ти ку, да „текст ни је мо гао пре ћи из ко ри це књи ге на 
сце ну, на сце ни се по ја вио као вре мен ски ана хро ни зам, као по зо ри шни сим-
бо ли зам у ко ме ре а ли стич ки де та љи пло ве као от па ци ла ђе по сле бро до ло-
ма“ (гли го рић 1934: 11). И ту се не за у ста вља. Оп ту жбе иду та ко да ле ко да 
Гли го рић на во ди да је пи сац „по гре шно схва тио До сто јев ског, са зе мље пре-
ко ре ли ги о зно ми стич них и ли те рар но сим бо лич них пу те ва по бе гао у ад […] 
не мушт, пре то ва рен ми сти ком“.

* * *

Од 1928. до 1932. пре о вла ђу ју, да кле, тек сто ви о дра ма ма и из ве де ним 
ко ма ди ма: Не до зва ни ма, Го спо дар Мла де но вој кће ри и Ме ђу лу шком бла гу. 
Сви ти тек сто ви, без об зи ра на ши ро ке ра спо не у вред но сним пред зна ци ма 

19 Но ви ца Пет ко вић на во ди да је „ова (1931. прим. аут.) го ди на до не ла и не при јат но сти 
ко је ће он, очи глед но, бол но до жи ве ти. По зо ри шта су од би ја ла ње го ве дра ме. А ка да је тек 
осно ва но Ака дем ско по зо ри ште пре ми јер но из ве ло Не до зва не на по зор ни ци Ма ње жа (на 
Вра ча ру) кри ти ча ри у Прав ди и По ли ти ци, нај у ти цај ни јим ли сто ви ма, да ли су не га тив не 
оце не не то ли ко по зо ри шне пред ста ве ко ли ко драм ског тек ста. На ста си је вић је јав но, и ни-
ма ло срећ но, устао у од бра ну свог де ла“ (ПЕт Ко вић 1991 IV: 638).
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ко ји ма их кри ти ча ри оцје њу ју, до но се јед но гла сан за кљу чак да пи сац оста је 
вје ран соп стве ном гла су и да је ње го ва по е ти ка, без об зи ра на жа нр у ко ме 
се по ја вљу је, је дин стве на. „Там но ви ла јет ски“ је за то при дјев ко ји јој се, без 
об зи ра на то о че му се го во ри, нај че шће до дје љу је. Симп то ма тич но је и то 
да је суд оних ко ји дра ме оцје њу ју не по вољ но углав ном по зи ти ван ка да се 
о при по ви јет ка ма ра ди: не га тив ни при ка зи че сто за по чи њу кон ста та ци јом 
да је На ста си је вић пи сац из гра ђе ног при по ви јед ног угле да, али да је дух ње-
го вог там ног ви ла је та у дра му не вје што тран спо но ван.

Мо ра ло је за то На ста си је ви ћу на ро чи то те шко па сти то што је, по сли-
је ци је ле дви је го ди не, ка ко сам свје до чи, др жа ња на ле ду, Хро ни ка мо је 
ва ро ши нео по зи во од би је на за штам пу. Та дру га зби р ка не са мо да је до би ла 
ко ри це тек по сли је ње го ве смр ти (иа ко је, на шта и сам скре ће па жњу, глав-
ни на тих при ча већ би ла об ја вље на) не го му је та ко нео бја вље на про у зро-
ко ва ла и озбиљ не не у год но сти у ве зи са ко ји ма ће се огла си ти и сам, у 
фор ми об ја ве, ма да то ни је на ро чи то че сто прак ти ко вао. 

Упра во је увод на при по ви јет ке Хро ни ке, За по мо зи Бо же, би ла по вод 
за је ди ни текст о На ста си је ви ћу из 1933. го ди не – и то по раз не са др жи не, из 
пе ра вр хун ског ау то ри те та то га вре ме на – лин гви сте Алек сан дра Бе ли ћа. 
Кри стал но ја сан већ у на сло ву На си ље над је зи ком, Бе лић је дао се би у за-
да так да са фор мал не, али и са уну тра шње, са др жин ске стра не, иду ћи ко рак 
по ко рак, оспо ри сва ки ква ли тет На ста си је ви ће вом дје лу. Чла нак је те ме љан, 
оштар и иро ни чан20 и у ње му Бе лић, из ме ђу оста лог, на во ди: „Од не ко ли ко 
го ди на по чео је пи са ти г. На ста си је вић. Он је у не ким сво јим ра до ви ма већ 
у по чет ку по ка зао да те жи нео бич ној ре чи, про бра ну из ра зу, на ро чи то тра-
же ну и без ве зе са жи во том упо тре бље ну у сли ка њу до га ђа ја и ка рак те ра“ 
(под вла че ње на ше). У не че му што би се мо гло пре по зна ти као су здр жа ни 
ком пли мент „у мно гим ре че ни ца ма би ло је срећ но про на ђе них из ра за, не-
сум њи во ослу шну тих на ули ци, у на ро ду, мо жда про чи та них у ка квом реч-
ни ку или зби р ци по сло ви ца“ (БЕ лић 1933: 258), кри је се за пра во оп ту жба за 
свје сно или не свје сно пла ги ра ње, и у њој се за пра во тек хва та за мах за на 
не ко ли ко стра ни ца из ве де но син так сич ко-се ман тич ко ра шла њи ва ње и ана-
ли зи ра ње На ста си је ви ће ве ре че ни це,21 а са мим тим и сти ла, ко је во ди ка 

20 „И у сво јим нај бо ље кон стру и са ним ре че ни ца ма г. На ста си је вић се по тру дио да 
бар не што за мр си. На пр: ʼЈер ко год се дам де се ту бро ји, тај већ уве ли ко бе ше про хо дао кад 
пр ви бу дак за ко па пр ви те мељ мо јој ва ро ши’. Ја сно је да је пи сац хтео ре ћи да је ње го ва 
ва рош би ла осно ва на пре јед но 68 го ди на, али ка ко он то ка зу је? Онај ко да нас има се дам-
де сет го ди на уве ли ко бе ше про хо дао кад је то би ло; то зна чи да је имао, след стве но, око 
две го ди не […] ʼПа мо лим сме р но, ко уш чи та ово, не ка мно го не за ме ри за мр ше но сти ма 
ов де он де, бо ље се ни је мо гло раз мр си ти.’ Ле по је што и сам при зна је да је текст за мр шен, 
али му ни ка ко не ве ру је мо да се ни је мо гло бо ље раз мр си ти“ (БЕ лић 1933: 260).

21 „Али овај се стил, та ко ту роб но пе си ми стич ки, не за др жа ва до кра ја. За час се за-
ме ни друк чи јим ко ји са њим не ма ве зе. И увек та ко: увек елип тич не ре че ни це (оно ʼне ка-
за но’ за ко јим пи сац ту гу је у по чет ку), увек не ко чуд но по на вља ње истим ре чи ма истих 
пој мо ва, че сто без раз ло жно ис пре ме шта не ре чи и де ло ви ре че ни ца, увек ан ти те зе […] ко је 
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за кључ ку о пот пу но не мо ти ви са ном ки да њу и упе тља ва њу ре че нич них 
струк ту ра, из вје шта че ном на пре за њу жи вог ор га ни зма је зи ка, без раз ло жној 
де кон струк ци ји без на кнад не син те зе, да би се на кра ју за вр ши ло за пре па-
шће ним уз ви ком: „Ка ко је све не при род но, не пра вил но, исец ка но и раз ри-
ве но!“ (БЕ лић 1933: 261).

Осим што ће као глав ну ка рак те ри сти ку На ста си је ви ће вог при по ви-
јед ног по ступ ка на ве сти „ста ра ње пи шче во да за ме ни пра ву реч, пра ви ред 
ре чи срод ним, али ма ло уда ље ним, ма ло друк чи јим, не пра вил ним или ве-
штач ки ско ва ним, да сми сао по ста не нео д ре ђен и не ја сан“ (исто, 260) Бе лић 
ће и де ци ди ра ти:

Да се осе ти вред ност тих сред ста ва (дис хар мо ни је у му зи ци, књи
жев но сти, итд, прим. аут.) по треб но је да су упо тре бље на у књи жев но 
ис прав ном де лу, у ко јем је све оста ло на сво ме ме сту. Са мо ће та ко та 
сред ства не што зна чи ти. Ме ђу тим ка да се та сред ства стал но упо тре бља-
ва ју, ка да се сем њих до пу сте и на си ља над њи хо вим об ли ци ма, он да се 
гу би вред ност тих сред ста ва, до би ја се по ре ме ћен, на сил но уна ка жен и 
не по сред ном раз у ме ва њу и осе ћа њу не при сту па чан текст (1933: 259).

Осим то га, Бе лић ће цје ло ку пан стил оци је ни ти као не по треб но је ван-
ђе о ски, ту роб но пе си ми стич ки, на мјер но не ја сан пре ко сва ке гра ни це и 
мје ре, за кљу чу ју ћи да „та кав је зик и стил ми не мо же мо одо бри ти“. Из уста 
Алек сан дра Бе ли ћа, он да али и знат но ка сни је, ово је сва ка ко мо ра ло зву-
ча ти као ко нач на пре су да На ста си је ви ћу при по вје да чу.

Чи ни се да је под јед на ко ин те ре сант но и ва жно на по ре до по сма тра ти 
овај Бе ли ћев и Ви на ве ров текст, иза шао 1937. го ди не у СКГ – штам па но 
пре да ва ње по во дом Ме ђу лу шког бла га на Ко лар че вом уни вер зи те ту22. У 
ње му је Ви на вер до бру че твр ти ну сво га из ла га ња по све тио не дје лу са мом, 
не го умјет нич кој уоп ште (нпр. сли кар ској, му зич кој), а он да и уже је зич ко-
стил ској прак си екс пе ри мен ти са ња и кон стант не над град ње умјет нич ког 
би ћа кроз вје жбу и по ку шај. Илу стру ју ћи сво је ми шље ње и при мје ри ма 
анег дот ског ти па ве за ним за слав на име на у умјет но сти, Ви на вер из но си и 
соп стве ни по глед на ствар: 

Да кле, хтео бих да бу дем ја сан кад го во рим о тех ни ци. Она ни је 
са мо низ утвр ђе них ре це па та, она се са сто ји још и у ме то ди тра же ња, 
тра га ња, про на ла же ња и из у ча ва ња. Јед ном ре чи по сто ји ста тич ки део 

за мра чу ју ме сто да ту ма че, увек рет ке, с му ком тра же не ре чи, ис ки да ни, не по ве за ни де ло ви 
ре че ни ца“ (БЕ лић 1933: 261).

22 Чи ни се да овај Ви на ве ров текст но си, у све га не ко ли ко ла кон ских ре че ни ца и јед-
ном по лу па ра док су, је дан од нај ду бљих и нај о бу хват ни јих уво да у при ро ду На ста си је ви-
ће ве про зе: „Мом чи ло На ста си је вић је по тра жио свет ле ген да р ног де се тер ца. Тог све та 
ни кад ни је ни би ло. Али ако се при ми де се те рац као од јек и из раз јед не ау тен тич не ствар-
но сти он да је На ста си је ви ће во Ме ђу лу шко бла го та ствар ност. Та ква је ствар ност би ла и 
Там ни ви ла јет од Мом чи ла На ста си је ви ћа“ (ви на вЕр 1937: 53).
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тех ни ке, то је као не ка вр ста гра ма ти ке, утвр ђе них ре це па та, и по сто ји још 
и је дан те шко ис тра жљив део тех ни ке, ди на мич ка тех ни ка ко ја тра жи 
од чо ве ка да про у ча ва мо гућ но сти, да екс пе ри мен ти ше, да по ку ша ва, 
да му чи се бе и сво ју ма те ри ју, али да се му чи ства ра лач ки да би до ку чио 
ко нач ни ји из раз (ви на вЕр 1937: 524).

Раз ја шња ва ју ћи да они ко ји са вла да ју пр ви дио уми је ћа пје ва ња, онај 
у ужем сми слу тех нич ки, за нат ски, и не по ку ша ва ју да се од ње га од мак ну 
при мје њу ју за пра во „ба нал ни дио из ра жај не тех ни ке“, Ви на вер за кљу чу је 
ста вом да њи хо ва дје ла „но се на се би пе чат ба нал не ру ти не и са мо до вољ не 
си гур но сти“. И на том мје сту, као и на мно гим дру гим, Ви на вер под сје ћа 
да су нам се, усљед ду ге и ине рт не тра ди ци је осла ња ња на упро шће не ша-
бло не осмер ца, де се тер ца, је да на е стер ца, ше сна е стер ца... по е те пре тво ри ле 
у „обич не си ла би сте“:

Ово го во рим пре све га о сло го ви ма ма те ри јал ним. Али исто то 
ва жи и за сло го ве и сто пе у пре не се ном сми слу, за са став не де ло ве пе снич-
ког тки ва, за сли ке, за пој мо ве ко је тре ба ве зи ва ти, раз ве зи ва ти, спа ја ти, 
из ме ђу ко јих тре ба ства ра ти мо сто ве, пре ла зе или слу ти ти по но ре […] 
Ми стич ног жи во та у тим сло го ви ма ни је би ло (ви на вЕр 1937: 530).

Ви на вер иде још да ље, он го во ри о гра ма ти ци ко ја „над вла да ва и да је 
свој пе чат не са мо је зи ци ма не го и це ло куп ној кул тур ној су шти ни на ро да“. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, осим што слу жи као ко ри стан скуп ре гу ла да је зик 
не би оти шао у ра сап и да би се не ки си стем ипак на слу ћи вао, ова на у ка исто-
вре ме но по сје ду је не вје ро ват но чврст по тен ци јал да сте же и ука лу пљу је, да 
нор ми ра и кон тро ли ше:

Гра ма ти ка је би ла не са мо спо ља шња, не са мо у оно ме што се осе ћа и 
слу ти, што се ви ди и до зна је, не го чак и у не кој пра ће ли ји ко ја упра вља 
сви ма […] јед на по тај на дру жи на гра ма тич ких им пе ра ти ва деј ству је кад јој 
се ни ко не на да, на нај о се тљи ви јим пре лом ним тач ка ма и у нај пре суд ни јим 
тре ну ци ма (исто).

За тим, по во дом ла тин ске гра ма ти ке, у по лу ме та фо ри ко ја је ви ше не го 
згод на за те му и тре ну так, Ви на вер по ен ти ра, по ве зу ју ћи је зик са на чи ном 
са мог жи вље ња, бив ство ва ња, ег зи стен ци је: „[то је] јед на за ве ра без бр ој них 
не по пу стљи вих еле ме на та ла тин ске гра ма ти ке, ко ја је не пот ку пи ва, – про-
ти ву жи во та и је зи ка ко ји се бо ре, ко ји у се би има ју че сто и ве ће и пре те жни-
је сна ге но ико, но ишта – али ко ји ни су до вољ но ор га ни зо ва ни да се бо ре, 
да по бе де та ко нео бран љи во га не при ја те ља“.

И он да се, у јед ном ко ра ку, у по е тич ким ста во ви ма Ви на вер од сут но 
ста вља на На ста си је ви ће ву стра ну: 

Про блем ме ло ди је – чак и на су прот иден тич но сти гра ма ти ке – дра-
ма ти чан је и сам по се би. Он де где је ма те ри ја мо ра ла да при бег не сво-
јим леб де њи ма да би до ско чи ла гра ма ти ци, она је ге ни јал ни ја од ње. 
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Али не сум њи во да је и не за ви сно од сва ке бор бе са гра ма ти ком – ме ло
ди ја још и мно го чу де сни ја но што се то при сни ло лин гви сти ма (ви на-
вЕр 1937: 528, под вла че ње на ше). 

Про кла ма ци ја бо р бе них по сту ла та бит ке за но ви је зик и но ву ми сао не 
мо же би ти де цид ни ја: 

Про блем ме ло ди је, не за ви сно од дру гих – је дан је од нај ва жни јих 
у је зи ку и у из ра же ној ми сли. Је дан је зик у јед ном ча су има сво ју ме ло-
ди ју, али се са том ме ло ди јом мо же и сту пи ти у ко штац – да би се оства
ри ла чед ни ја уз бу дљи вост по бе ђу ју ћег на гла ска, ко ји још ни је овен чан 
по бе дом (исто).

Већ у на ве де ним ци та ти ма ја сно је да, по во дом јед ног ау то ра (те ме), 
Ви на вер бра ни ап со лут ну сло бо ду у од но су пре ма је зи ку цје ло куп ног по-
кре та. У иро нич ном то ну, лин гви сти ма је чак оспо ре на мо гућ ност да, ми мо 
гра ма ти ке, спо зна ју чу де сну моћ, ка ко би то На ста си је вић ре као, ме ло диј ског 
са оп шта ва ња. 

Осим то га, иа ко је већ у овим на во ди ма ре ла тив но ја сно на ко је би се 
лин гви сте ис каз мо гао од но си ти, по сто је мје ста гдје нам се на ро чи то чи ни 
да Ви на вер по вла чи ре ми ни сцен ци је ка Бе ли ће вом тек сту. Упо шља ва ју ћи 
упра во не за бо рав ну Бе ли ће ву на слов ну ме та фо ру „на си ље над је зи ком“23, 
и опет у по лу ме та фо ри, вје ро ват но због не по ре ци ве, ау то ри та тив не ве ли-
чи не кла сич ног узо ра, Ви на вер по во дом Хо ра ци је ве по ет ске прак се твр ди: 
„а нај у же ре че но, то је про блем Хо ра ци ја. Он је унео грч ке рит мо ве у ла тин-
ски је зик. Из на си ло вао је не мр ски, не го во ље ни ла тин ски је зик. На си ље је 
би ло ства ра лач ко – и ко зна у ко јој ме ри тре ба ло би и да се на зо ве на си љем. 
Осе ћа се на ма хо ве да се ла тин ски је зик не да под ре ди ти грч ком ме ло дич-
ном ка лу пу. Осе ћа се цви ле ње ла тин ских на пе ва. Али у то ме не скла ду, 
раз ми мо и ла же њу, осе ћа се и во ља пе сни ко ва, осе ћа се ње гов успех, осе ћа 
се ње го ва ре ше ност, осе ћа се из ве сна дво стру кост: као ка да два ин стру мен-
та не успе ва ју да се ме ло дич ки сро де до је дин ства а ипак оства ру ју је дан 
чу де сни спој од за јед нич ког ви бри ра ња, по де ша ва ња и од асимп то тич не 
те жње да се нај зад уне су у пун звук је ди не ли ни је“ (ви на вЕр 1937: 529).

Ко нач но Ви на вер, у два по те за, ова ко за кљу чу је, из но се ћи ул ти ма тив-
ну од бра ну јед ног та лен та ко ји сво ју по е ти ку за сни ва на тра же њу: „јед ном 
ре чи, ако је пе сник ствар но про дро до у срж сво га је зи ка и ње го ве ме ло ди је 
он да он мо же да пра ви и екс пе ри мен те са том ме ло ди јом и да је из ви то пе ру је, 
да је из во ди из рав но те же, да се у њу вра ћа […] Од на ших пи са ца Мом чи ло 
На ста си је вић је дан је од та јан стве них зна ла ца је зи ка. Ра зу ми мо се до бро: 

23 Го ди не 1939, у ко мен та ру уз Ра не пе сме и ва ри јан те, при ре ђи вач Ви на вер син таг-
мом „на си ље над је зи ком“ озна ча ва – ме три ку: „Он [Момчило] је осе тио да у фран цу ској 
ли ри ци из ра жа ва ње ни је ви ше у на сло ну на го вор (ре тор ски), или у на си љу над го во ром 
(ме трич ки) не го у при сној са рад њи са го во ром“ (ви на вЕр 1939: 93, под вла че ње на ше).
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ни је по сре ди лин гви стич ко зна ње, гра ма тич ко зна ње, ма да су они нео п-
ход ни. По сре ди је та јан стве но са зна ње о је зи ку, о ле ту и прав цу стре ла ко је 
по га ђа ју ср це пој мо ва, ствар је у ме ло ди ји, у те жњи, у на ме ри, у ци љу, у 
убр за њу, у да ху, у тра ја њу. И ба ве ћи се је зи ком као ма те ри ја лом за из град њу 
пе снич ког де ла, На ста си је вић, го то во при ну ђен, мо ра и да оба сја ва из но ва-
о не там не ви ла је те у ко ји ма се код нас из раз уоб ли чио“ (ви на вЕр 1937: 529).

Да ли је Ви на ве ро во пре да ва ње (текст) крип то по ле ми ка са јед ним тек-
стом или пак зби р ни од го вор на све при го во ре На ста си је ви ће вој по е тич кој 
прак си? По што до ла зи че ти ри го ди не на кон уби стве ног Бе ли ће вог тек ста, 
на ма ви ше ли чи на фор ми ран уку пан од го вор на Бе ли ће ве и све ње му слич-
не или јед на ке на па де на ра чун На ста си је ви ће вог је зи ка и сти ла, ко је је 
Ви на вер узео и као атак на цје ло куп ну прак су аван гард ног ства ра ња, а за тим 
их пре мје рио и си сте ма тич но, је дан по је дан, од ба цио као нео сно ва не.

* * *

Го ди на 1934, ве ли ка го ди на срп ске књи жев но сти и са мог на шег пи сца, 
сва је, као што се мо же и оче ки ва ти, у зна ку раз го во ра о Пет лир ских кру го ва, 
о чи јој је ре цеп ци ји већ те мељ но пи са но (вид. фу сно ту број 1). Осим то га, 
њу су оби ље жи ли и на пи си о Го спо дар Мла де но вој кће ри и (не)уз др жа на 
по ле ми ка пи шче ва са не га тив но на стро је ним кри ти чар ским гла со ви ма. 

Сли је де не ко ли ке го ди не ре ла тив ног за тиш ја ве за них за На ста си је ви-
ће во дје ло у цје ли ни. У 1935. из ла зи са мо је дан текст Де си ми ра Бла го је ви ћа, 
у Прав ди – Ре чи и де ла на шег је зи ка, не чак ни не по сред но ве зан за На ста-
си је ви ће во дје ло ко ли ко за ње го ву ак тив ност као по сле ни ка на по љу срп ске 
кул ту ре. 

Го ди на 1936. не до но си ни је дан текст о овом ау то ру, а на пи си о Ме ђу
лу шком бла гу и не ко ли ко по е тич ко ре флек сив них тек сто ва На ста си је ви ће вих 
оби ље жи ли су 1937. 

На ред не, 1938. го ди не, На ста си је вић уми ре по сли је кра ће бо ле сти. Круг, 
По ли ти ка, Прав да, Вре ме, Хри шћан ска ми сао, Но ва сме на, Ју тро, ХХ век, 
СКГ, Жи вот и рад, Упо знај се бе, Пре глед, Ју жни пре глед, Ју го сло вен ски ра
свит, Slo ve nec… до но се не кро ло ге, штам па не го во ре са са хра не, тек сто ве 
по све ће не дје лу и лич но сти ра но пре ми ну лог пи сца. Из ме ђу оста лих при год-
них тек сто ва из два ја се то пли ном то на текст из Срп ског књи жев ног гла сни
ка Ми ли во ја Ри сти ћа, уче ни ка и при ја те ља На ста си је ви ће вог, под на сло вом 
Успо ме не на Мом чи ла На ста си је ви ћа. Из ме ђу оста лог, Ри стић пи ше: 

У Мом чи ло вом са оп шта ва њу ми сли био је и је дан му зич ки та ле нат 
кад се без зву ка ро ни ло у ми сао до кра ја. (...) По сто ји уче ност ко ја све 
раз го ли ти, све му да на зив, све уђе у од ре ђе ну фи јо ку, па ипак оно о чему 
го во ри ни ка да ни је да ље не го он да кад је та ко ис цеп ка но и раз ја шње но 
бли ста вим и ви со ко у че ним фор му ла ма. Мом чи ло је при ла зио не по сред-
но ства ри ма, све што је њи ма знао слу жи ло му је са мо да при ђе бли же, 
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да ви ди ја сни је, и нај че шће чи тав апа рат уче но сти од ба ци вао је да би не-
по сред но дао ви ђе но и до жи вље но. А он да се ре чи ма му ца ло и оста ја ла 
јед на је ди на реч ко ја је као маљ уда ра ла, као све тлост про ди ра ла у исти ну 
– то, то... Не ко ме је она ка за ла све, не ко ме ни шта (ри стић 1938: 340).

Иа ко не у не по сред ној ве зи са за пи са ном про зом, ово је свје до чан ство 
ин те ре сант но због уо че ног по кла па ња из ме ђу жи вог го во ра ау то ра са стил-
ски мар кант ном фи не сом ње го вог дје ла: од ба ци ва ње кли ше ти ра ног, по зна-
тог, тра га ње за пу тем ко јим се не по сред но при ла зи ства ри ма, па, и у јед ном 
де та љу по ка за на, прак са осла ња ња на ви ше стру ку се ман ти ку по ка зних 
за мје ни ца, би ли су из гле да јед на ко ва жни На ста си је ви ћу и ка да пи ше и у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји – ње гов је зик, очи глед но, те жио је да пре вла да 
ка лу пе функ ци о нал них сти ло ва.24

У Срп ском књи жев ном гла сни ку 16. мар та из ла зи би бли о гра фи ја Мом-
чи ла На ста си је ви ћа, ко ју је са чи нио Жи во рад Јо ва но вић, са кра ћим уво дом 
о пи шче вом жи во ту. Јо ва но вић је дао пре глед свих из да тих и не из да тих На-
ста си је ви ће вих дје ла за ко је је знао, по пи сао тек сто ве ко је су у ве зи са тим 
дје лом иза шли, и до дао не ке тек сто ве ко ји су се по ја ви ли на кон ау то ро ве 
смр ти. Ау тор би бли о гра фи је на во ди да су, из ме ђу оста лог, у ру ко пи су оста-
ле дви је не штам па не На ста си је ви ће ве зби р ке при по вје да ка: Хро ни ка мо је 
ва ро ши и При по вет ке (1914–1917), ко је су доц ни је штам па не у окви ру це ло-
куп них де ла (при ре ђи вач Ви на вер) као књи га IV – Хро ни ка мо је ва ро ши, 1938. 
и књи га VI II, Ра не при че, 1939.25

Исте го ди не од лу че но је да се при ре де и из да ју са бра на На ста си је ви-
ће ва дје ла, па се у ча со пи си ма и но ви на ма на ла зе на ја ве но вог из да ња и 

24 „На про тив, стил ни је фра за, ни је ко рек тан низ фра за, не го је дан си гу ран став који 
је чо век за у зео пре ма се би и пре ма све ту, ма те ри јал ни об лик ње го ва осе ћа ња и ми шље ња, 
јед ног ве ли ког убе ђе ња, јед не ре ли ги је. Ако сам са ве ли ким убе ђе њем ка зао или на пра вио 
што, ја сам до шао до свог сти ла“, пи ше На ста си је вић у Не ко ли ко ре флек си ја у умет но сти 
(под вла че ње је на ше).

25 Но ви ца Пет ко вић је у кри тич ком из да њу Са бра них де ла Мом чи ла На ста си је ви ћа, 
1991, про зу са брао у књи зи 3. У њој су да те зби р ке Из там ног ви ла је та и Хро ни ка мо је ва ро
ши она ко ка ко их је пи сац сам сло жио (при ре ђи вач из ри чи то на по ми ње да су се сву да по што-
ва ле „пи шче ва за ми сао и во ља“), док је оста так про зне гра ђе сло жен у одјељ ци ма Вер зи је 
и Ра не при че, чи ји је ре до сли јед уста но вио Пет ко вић. Фраг мент Че твр то ро ђе ње Ка че 
Пет ко вић је ри је шио да ста ви у за се бан одје љак Ви ла је та – До да так – јер му је еви дент но 
ство рио не до у ми цу ор га ни за ци о не при ро де. По во дом те не до вр ше не при че Пет ко вић у 
оп штим на по ме на ма уз кри тич ко из да ње пи ше да га је из гле да Ви на вер увр стио у до пу ње но 
из да ње Ви ла је та из 1938: „Уз на слов по след ње при по вет ке, на стр. 173, при мед ба: ʼНе за-
вр ше на при ча, пи са на по сле пр вог из да ња Из там ног ви ла је та.’ Прем да је из да ње из 1927, 
осим до пу не, ком по зи ци о но из ме ње но, ни ка ква дру га бе ле шка или об ја шње ње ни је да то, 
а ни је на ве де но ни при ре ђи ва че во име“ (ПЕт Ко вић 1991 III: 846). Не ко ли ко стра на ка сни је 
Пет ко вић опи су је про на ђе не фраг мен те ове при че: „Са чу ван је ве ли ки број, пет на е стак 
пре ки ну тих по ку ша ја да се овај део при че о Ха џи-То па лу про ду жи. Они се углав ном раз ли-
ку ју по ду жи ни. Го ре опи са ни ру ко пис нај це ло ви ти ји је“ (ПЕт Ко вић 1991 III: 856). 
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по зи ви на прет пла ту.26 Це ло куп на де ла, ко ја је уре дио Ви на вер, кон ци пи-
ра на као Из да ње при ја те ља, у де вет књи га (1. Из там ног ви ла је та, 2. Ми сли, 
3. Дра ме, 4. Хро ни ка мо је ва ро ши, 5. Пе сме, 6. Му зич ке дра ме, 7. Есе ји, 8. 
Ра не при че, 9. Ра не пе сме и ва ри јан те) иза зва ла су млак од јек код пу бли ке, 
и пе ри о ди ка се, осим спо ра дич но (тј. при год но), не ба ви на ро чи то њи хо вом 
по ја вом. У овом из да њу се по ја вљу је у ко ри ца ма и пр ви пут Хро ни ка мо је 
ва ро ши27 као са мо стал на зби р ка, бу ду ћи да је нај ве ћи дио при по вје да ка 
ко је су ушле у њу из ла зио по ча со пи си ма. 

У пр вој књи зи Це ло куп них де ла, Из там ног ви ла је та дат је и чу ве ни, 
ли ри ком и па то сом обо је ни Ви на ве ров пред го вор28: 

Он је био све тац срп ско га је зи ка и срп ско га књи жев но га из ра за. У 
тра га њу за из ра зом по тре бан је под виг це ло куп ног би ћа. По треб на је 
не ка вр ста са мер љи во сти свих мно го број них нер вних тр за ја […] Али 
све тац, под ви жник, му че ник и тра гач, ко ји тек иде да осво ји и омо гу ћи 
стил, сав је на је жен од че ка ња, од са зна ња, од чул ног по дрх та ва ња. Уз 
то до ла зи и до жи вљај је зи ка, ко ји се на ма хо ве по кла па са чул ним по-
дат ком, на ма хо ве раз ми мо и ла зи. И са ма не из ра жљи вост по ста је пу то-
каз […] Ње гов из раз мо ра да из на ђе што је нај не сво дљи ви је у чо ве ку и 
у до га ђа ју – што их над ма ша ва зна ча јем и слут њом (ви на вЕр 1938: 8).29

26 О, на зо ви мо их та ко, ван ли те рар ним окол но сти ма ко је су пра ти ле ово из да ње, при ку-
пља њу сред ста ва, оку пља њу ре дак ци је, од је ку у јав но сти ви дје ти ви ше у Ди ми три је вић 2011.

27 Суд би на дру ге На ста си је ви ће ве зби р ке ни је би ла срећ на, он сам, у тек сту на сло-
вље ном О ра ду у Срп ској књи жев ној за дру зи, на во ди окол но сти под ко ји ма се слу чи ло да 
за пи шче вог жи во та оста не нео бја вље на: „Кад је већ до тле до шло да се ра ди од бра не на-
че ла мо ра ју об ја вљи ва ти и лич ни слу ча је ви, на ла зим да ми је ду жност об ја ви ти, ма и те шка 
ср ца, не ко ли ке по је ди но сти о то ме ка ко сам се и ја са сво јим при по вет ка ма на шао у бро ју 
жр та ва Срп ске књи жев не за дру ге. Још пре не ко ли ко го ди на, на усме ну по ру ку та да шњег 
се кре та ра За дру ге г. Вл. Ћо ро ви ћа, под нео сам јој дру гу зби р ку сво јих при по ве да ка, Хро ни ку 
мо је ва ро ши, да их увр сти у из да ње Са вре ме ни ка. Све те при по вет ке већ су та да но си ле свој 
књи жев ни пе чат, јер сам их пре то га по вре ме но об ја вљи вао нај ве ћим де лом у СКГ, за тим 
по јед ну у Ви јен цу, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Жи во ту и ра ду и др., као и у књи жев ним до-
да ци ма пра знич них бро је ва По ли ти ке и Прав де. По сле две го ди не че ка ња тра жио сам да 
ми се ру ко пис вра ти. Уме сто то га, од но вог се кре та ра За дру ге, г. Св. Пе тро ви ћа, од го во ре-
но ми је да је де ло узео на ре фе рат г. Жив ко Ми ли ће вић, чо век с ко јим, чак и ја, већ та да 
ни сам го во рио. И на рав но, ре фе рат је био та кав да ми је г. Св. Пе тро вић, са је два уз др жа ним 
сти дом на ли цу, са оп штио да је скроз не га ти ван и да са др жи та кве тврд ње на ко је ћу се, 
кад их про чи там, у нај ма њу ру ку, на љу ти ти (на ста си јЕ вић 1991 (IV): 402–403, под вла че ња 
су ау то ро ва). Ов дје је ва жно и по ме ну ти да го ди не 1944. Срп ска књи жев на за дру га из да је 
из бор из На ста си је ви ће ве про зе, ко ји је из вр шио Све ти слав Сте фа но вић. Иро нич но, у тај 
из бор ула зи осам при по вје да ка из Хро ни ке од би је не за штам па ње та ко ђе у За дру зи.

28 Осим Ви на ве ро вог пред го во ра, у овом из да њу на ла зе се и пред го вор др Ми ло ша 
Ра дој чи ћа, у књ. 2, О ру ко пи су и сре ђе њу ових ми сли, пред го вор Ми лу ти на Де вр ње књи зи VII, 
Есе ји, и би о гра фи ја На ста си је ви ће ва (из Де вр њи ног пе ра) и кра ћи уред нич ки пред го вор 
(од но сно ко мен тар из да ња) у књи зи 9, Ра не пе сме и ва ри јан те. 

29 Ви на вер ов дје пи ше и о прин ци пи ма На ста си је ви ће ве умјет нич ке ра ди о ни це, го-
во ре ћи ујед но та ко и о сво јој по е ти ци и о по е ти ци чи та во га по кре та, али ука зу ју ћи по сред но 
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Осим то га, 1938. по зна та је и по чу ве ном раз го во ру одр жа ном у Пен 
клу бу: Књи жев но ства ра ла штво и књи жев на тех ни ка. Лич ност и де ло 
Мом чи ла На ста си је ви ћа пред су дом ње го вих при ја те ља. У са мој де фи ни-
ци ји на сло ва при мје ћу је се од јек Ви на ве ро вих пре да ва ња са Ко лар че вог 
уни вер зи те та. У раз го во ру су још уче ство ва ли и Си ни ша Кор дић, Ми лан 
Грол, Иво Ан дрић, Ми ли во је Ри стић, Ми лош Ђо рић, Мо мир Вељ ко вић, 
Мла ден Ђу ри чић и Ми о драг Ибро вац. Су де ћи пре ма Ви на ве ро вом тран-
скрип ту, при ре ђе ном под псе у до ни мом Swann за Но ву сме ну под да ту мом 
24. 5. 1938, ни су сви ко ји су ди ску си ји при су ство ва ли ујед но и узе ли уче шћа 
у раз го во ру, али и из од ло ма ка и са же та ка од го во ра на за да ту те му и Ви на-
ве ро ву увод ну ри јеч да се ви дје ти да су и у том при ли ком, као и при је и 
по сли је ње – па све до да нас – оп ста ја ва ла као го ру ћа и не ри је ше на пи та ња 
про бле ми На ста си је ви ће вог из ра жа ја, тех ни ке и је зи ка.

У свом ма лом пре да ва њу пред отва ра ње по ме ну те ди ску си је Ви на вер 
се, што је по ма ло нео бич но, у не ку ру ку ода је (упр кос ре пли ци ко ју ће у 
ис тој овој ди ску си ји упу ти ти Иву Ан дри ћу) ми шље њем да На ста си је вић 
ни је сти гао да об зна ни пу ну мје ру свог та лен та, ка да за кљу чу је ова ко: „Он 
је умро у ча су нај ве ће ства ра лач ке оза ре но сти, кад је био на пра гу нај ви ших 
тво ре ви на“ (Но ва сме на 1938: 84, под вла че ње на ше). Тим и слич ним ста во-
ви ма дје ли мич но је за че та и прак са да се На ста си је ви ће во дје ло мје ри оним 
што је он мо гао да ти да је по жи вио, ку да се мо гла кре та ти ње го ва по е ти ка 
и ко ји је ре зул тат у сво јим ства ра лач ким екс пе ри мен ти ма тек тре ба ло да 
по стиг не, умје сто да се оно као та кво по сма тра као за вр ше но, цје ло ви то и 
уну тар се бе оства ре но. 

Тра же ње и ис тра жи ва ње као кон цепт На ста си је ви ће ве по е ти ке Ми ла-
ну Гро лу за то из гле да као сво је вр сна оп се си ја и уну тра шњи ул ти ма тум 
ко ји ово дје ло са мо се би не пре ста но по ста вља, а што се на кра ју уоб ли ча ва 
(или мо жда при је из вр ће) у тра гич ни не спо ра зум са пу бли ком: 

Осо би на На ста си је ви ће ва, да бу де до сле дан се би, ис кљу чу је да је 
он хтео ма нир. Он ма нир ни је хтео; али, по за ко ну инер ци је, не за ви сно од 
ње га, то је ипак по ста јао ма нир, тј. то ни је био ма нир за ње га, не го за 
нас. Је зик је ко лек тив но срет ство и он је пре ла зио у ма нир пре ма на шем 
осе ћа ју ње го ве је зич ке тво ре ви не. (...) И тад сам био збу њен јер сам ина че 
осе ћао у На ста си је ви ће вим спи си ма и пе сма ма тра же ње. Овај пут ви део 
сам да је то за ње га не што ствар но, че му је он ве ран. Ја сам био збу њен 
и ви део сам да је цео рад На ста си је ви ћев тра ги чан (грол 1938: 84). 

и на ва жна мје ста На ста си је ви ће ве ау то по е ти ке: „Он је мно го учио, мно го чи тао, ми слио 
и екс пе ри мен ти сао. Он је сне вао сво ју ја ву, он је кон тро ли сао свој сан. А оно што је у то-
ли ком ко ле ба њу и по ду да ра њу на пи сао оста је си гур на и из бо ре на ме ра на шег је зи ка и 
до жи вља ја и као на ша за ско че на ствар ност. […] По гре шно је ми сли ти да се На ста си је вић 
уда љио од Евро пе, од За па да, и од ве ли ке и ма ле људ ске ци ви ли за ци је. Он је са мо пре ма 
њи ма узи мао став и сло бо ду јед но га ства ра о ца. Ства рао је на свом нео д го нет ну том под-
руч ју“ (ви на вЕр 1938: 10).
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Ов дје се чи ни да је ва жно ис так ну ти, што је мо жда са мом Гро лу и про-
ма кло, да је гла сно чи та ње, из во ђе ње,30 На ста си је ви ћу из гле да и би ло идеа-
лан об лик ре цеп ци је. О то ме свје до чи ко ли ко ње го во тран спо но ва ње при по-
вјед них си жеа у драм ске, то ли ко и ње го ви екс пли цит ни по е тич ки на пи си: 
по во дом пре во да по е зи је (про тив ко јих је у на че лу), На ста си је вић пи ше: „Тек 
пе ва ној, а не пре во ђе ној, отво рио би јој се пут у ту ђин ска ср ца“. Оту да, вје-
ро ват но, то ли ка ње го ва те жња за умјет нич ким син кре ти змом, оли че на у 
кон цеп ту му зич ке дра ме.

То дор Ма ној ло вић по ку ша ва да у афир ма тив ној син те зи из ми ри из не-
се не су до ве: „да ли је за блу да, или от кро ве ње, све јед но је – глав но је да је 
афир ми рао ве ли ки пе снич ки по глед. За та кав под виг, чи сто пе снич ки, био 
је по тре бан пе снич ки ге ни је“ (Ма ној ло вић 1938: 85). Али Ви на вер при бли-
жа ва ње два ста ва у овој ди ску си ји ни је до зво лио, па је оспо рио по тре бу за 
Ма ној ло ви ће вим по сре до ва њем (пре ци зно се на то ро ва њем, ка ко се из ра зио 
Ви на вер) у слу ча ју На ста си је вић. Ви на вер је за пра во као јед ну од нај дра-
го цје ни јих осо би на На ста си је ви ће вог дје ла и по сма трао моћ да се ис про во-
ци ра жу стар ди ја лог, за ње га је то „жи ва си ла ко ја деј ству је и са ко јој ни смо 
на чи сто, ми стич ни вул кан“. И упра во је, чи ни се, тај по тен ци јал да иза зо ве 
су коб ми шље ња жи во ути снуо у на ше кул тур но пам ће ње оштар став Ан-
дри ћев о тра гич ном пр о ма ша ју На ста си је ви ће вог екс пе ри мен та31 и ко па њу 
ту не ла ко ји ни кад ни је до вео на свје тло да на, и по не што ци нич на ре пли ка 
Ви на ве ро ва да се пје снич ки ту не ли не ко па ју са мо у са о бра ћај не свр хе и да 
је у ко па њу по не кад нај ве ћа и нај чу де сни ја на у ка, јер је упра во та ми кро по-
ле ми ка нај че шће ци ти ра на у тек сто ви ма ко ји се ти чу ре цеп ци је На ста си је-
ви ће ве. Ви на вер је, у свом сти лу, на кра ју за кљу чио упо шља ва ју ћи од ред ни цу 
тра гич но ко ја се у овом раз го во ру чу ла не ко ли ко пу та, али у са свим дру гом 
кон тек сту: 

Тра ге ди ја је би ла, зби ља, што ни је ви ше жи вео да се бе оства ри – а 
имао је за то све мо гућ но сти. Ето, то ма ло ни штав на, лом на жи во та само 
не до ста ја ло му је у пре суд ном ча су. Ње го ва тра ге ди ја не до вр ше ног дела 
мно го је ви ше тра ге ди ја це ло куп не на ше књи жев но сти. Шта је она из-
гу би ла смр ћу На ста си је ви ћа те шко је уоп ште и на слу ти ти (ви на вЕр 
1938а: 89).

30 „На ста си је вић је увек чи тао на глас“, под вла чи Ви на вер. „Ла жна и на кин ђу ре на 
одур ност тек сто ва пра зних од мах је зву ча ла зво ном шу пљим. Ка ко је зву чао, тре пе рио, 
бли стао ње гов ро ђе ни текст, сав за не сен од игре и по и гра ва ња на ших ак це на та, на ше при-
сне и не слу ће не ср дач но сти“ (ви на вЕр 1938: 14).

31 Не по сред но по сли је из ла ска Се дам лир ских кру го ва, из да ња На ста си је ви ће ве по е-
зи је ко је је при ре дио По па при кљу чу ју ћи зби р ци Пет лир ских кру го ва „Маг но ве ња“ и 
„Од је ке“ (гдје се, осим пр о ши ри ва ња ком по зи ци је, пр о мје ном на сло ва не по врат но пр о ми-
је ни ла и се ман ти ка јер бро је ви пет и се дам не ма ју исту сим бо лич ку ври јед ност) у ча со пи-
су Де ло Ми ло ван Да ној лић се пи та: „Шта је то не мо гућ но, не до сти жно, сво је гла во по ку шао 
На ста си је вић са је зи ком, и ко ли ко је у то ме ус пео?“
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Ипак, те шко је не за пи та ти се и на овом мје сту да ли Ви на вер опет сам 
се би про ти вр је чи. Да ли је На ста си је ви ћев по сту пак по сма трао као са мо-
свр хо вит и исто та ко ле ги ти ман, или је сма трао да је тај по сту пак мо рао, у 
слу ча ју срећ ни јих окол но сти, да до ве де до сми ри ва ња, до на ла же ња сво је 
фра зе и свог то на? Да ли је сма трао да је тра же ње са мо по се би циљ, или се 
не што ипак мо ра ло про на ћи? 

У го ди на ма ко је су усли је ди ле то је пи та ње, као су штин ско у ре цеп-
ци ји На ста си је ви ће ве про зе, за пра во оста ло не ри је ше но. Ње му су до да ти 
про бле ми пе ри о ди за ци је, чи ја је осно ва у пер ма нент ној не сво ди во сти На ста-
си је ви ће вог дје ла на би ло ко ји круг или шко лу, о че му вр ло илу стра тив но 
свје до че и на пи си ње го вих са вре ме ни ка. 

Чи ње ни ца је да је На ста си је ви ће ва по е ти ка оста ла до брим ди је лом 
иму на на, на зо ви мо их та ко, спољ не ути ца је ко ји су се ти ца ли (не)из рав них 
кри ти ка и су ге сти ја. Без об зи ра на по ма ло не срећ на огла ша ва ња и спо ра-
дич не чар ке са кри ти ча ри ма свог дје ла, ре зул тан та свих тих од носâ, гла совâ, 
ми шљењâ, хва ло спјевâ, су кобâ чи ни се да је спо ља су штин ски ма ло ути-
ца ла на при ро ду На ста си је ви ће ве про зе, што је но си ла, у сво јим за че ци ма 
а по сли је чи ни се и ви ше, не ку жи ла ву и бес кром по ми сну ау тох то ност и 
са мо пре гор ри јет ко ви ђан у на шој књи жев но сти. 

Да љи (тре ба ре ћи и по ма ло нео бич ни, до не кле и ми сти фи ко ва ни) пу-
те ви при је ма На ста си је ви ће ве про зе ни су ни из бли за би ли та ко жи вах ни и 
су прот ста вље ни као у пр вим го ди на ма. Ов дје би, као не ки уоп ште ни за кљу-
чак, мо гло да сто ји да је пут од по ја ве На ста си је ви ће вих при ча до њи хо вог 
увр шћа ва ња у на шу књи жев но и сто риј ску тра ди циј ску ма три цу ис пре си је-
цан ка ко гло ри фи ка тор ским до че ци ма, та ко и пе ри о ди ма ско ро па пот пу не 
иг но ран ци је или опо вр га ва ња би ло ка квог зна ча ја На ста си је ви ћа као ау то ра. 
Ипак, чи ње ни ца је да је ба рем зби р ка Из там ног ви ла је та из бо ри ла ка кву 
та кву ста бил ну по зи ци ју. Са Хро ни ком, а по себ но оним при ча ма ко је су 
оста ле ван зби р ки, ствар сто ји друк чи је. Чи ни се да оне, не за слу же но, још 
че ка ју пу ну мје ру при зна ња сво је ври јед но сти. 

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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маг но ве ња и од је ци. Збо р ник ра до ва. Јо ван Де лић (ур). Ин сти тут за књи жев ност 
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FIRST WAVE OF RECEPTIOIN OF NASTASIJEVIĆ’S PROSE 
– Poetics of an attempt – 

S u m m a r y 

The paper analyzes and panoramically presents the overview of the first wave of 
Nastasijević’s prose immediately after the publication of individual short stories and the 
collection Iz tamnog vilajeta. The majority of the texts that were found provide a full 
impression of the reception of this prose among his contemporaries and, conditionally 
in the second circle, immediately after the writer’s death. For that reason the paper first 
offers an overview of the journals that dealt with Nastasijević’s work (and which were, 
in a certain way, either in his favour or against him) and then of the authors who followed 
and commented on his work. It can be said that the (auto)poetic characteristics of the 
analyzed work were even then, during the first contact with it, noticed and described. 
Critics presupposed who could be the possible models or sources of influence and fi-
nally, as the most intriguing (and still open) issue, there was the question of how the 
contemporaries classified and placed a living work in creation in an extremely tumultuous 
(and at the same time doubly entrenched) time of our literature. 
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Др Ка јо ко Ја ма са ки

БА ШО И ЦР ЊАН СКИ: ХЛАД НИ ПИ РИ НАЧ У  
ПЕ СМА МА СТА РОГ ЈА ПА НА*

Ан то ло ги ја Пе сме ста рог Ја па на (1928), ко ју је са ста вио Ми-
лош Цр њан ски, пред ста ви ла је чи та о ци ма не са мо ја пан ску кла сич-
ну по е зи ју, већ и кул ту ру, те је та ко до при не ла фор ми ра њу сли ке о 
Ја па ну. Ме ђу тим, у са мом пре во ду сти хо ва про на ла зи мо и мно го 
не ја сно ћа или гре ша ка, као и у об ја шње њи ма пе сни ка јер је ко ри стио 
ли те ра ту ру с европ ског под не бља. У ова кву ли те ра ту ру спа да и 
де ло Му дра ци и пе сни ци Ази је (Sa ge et poè tes d’ Asie), ко је је са ста-
вио фран цу ски фи ло зоф Пол-Луи Ку шу. Овај рад се ба ви мо ти вом 
хлад ног пи рин ча, ко јим се хра нио Ба шо, ка ко су на пи са ли и Цр њан-
ски и Ку шу. У ра ду се, нај пре, раз ма тра при ро да ин тер тек сту ал не 
ве зе два њи хо ва тек ста. Утвр ђу је се и ори ги нал на при ча о хлад ном 
пи рин чу у Ба шо о вом пу то пи су Уска ста за ка Да ле ком се ве ру. 

Кључ не ре чи: Ма цуо Ба шо, Ми лош Цр њан ски, Пе сме ста рог 
Ја па на, Пол-Луи Ку шу, ха и каи пе сме, хлад ни пи ри нач.

1. увод.
Ан то ло ги ја Пе сме ста рог Ја па на (1928), ко ју је са ста вио Ми лош Цр-

њан ски, пред ста вља је дин стве но де ло. У ње му се хро но ло шки пра ти раз вој 
ја пан ске по е зи је од древ не до пре мо дер не књи жев но сти. Об у хва та пе сме из 
три нај ва жни је зби р ке пе са ма у ја пан ској кла сич ној књи жев но сти: Ман̓ јо шу 
(8. век), Ко кин шу (10. век) и Шин ко кин шу (13. век), уз по се бан оде љак Ха и каи, 
ко ји при ка зу је све кључ не пе сни ке из Едо пе ри о да (1603–1867). Иа ко је про-
шло већ де ве де сет го ди на од на стан ка ове ан то ло ги је, она је и да нас ве о ма 
при влач на, по себ но као кул ту ро ло шка по ја ва ко ја је до при не ла фор ми ра њу 
сли ке о Ја па ну код Ср ба.

Пе сме ста рог Ја па на по ну ди ле су чи та о ци ма и тер ми не пе снич ких форми 
из тра ди ци о нал не књи жев но сти: ута (пе сма), тхан ка (тан ка) и ха и каи (ха и ку). 
Ми лош Цр њан ски је нај ве ро ват ни је пр ви пут ко ри стио ове ја пан ске ре чи у 

* Текст је на стао у окви ру про јек та Књи жев ност и ви зу ел не умет но сти: ру скосрп ски 
ди ја лог Ми ни стар ства на у ке Ре пу бли ке Ср би је бр. 178003.
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срп ској кул ту ри. По ред то га, ја вља се и реч зен, као на зив „бу ди стич ке док три-
не“, о ко јој се та да ве о ма ма ло зна ло у срп ско хр ват ском го вор ном под руч ју.

При ли ком при ку пља ња гра ђе за ову зби р ку, Цр њан ски је ко ри стио, 
ка ко сам на во ди у сво јој књи зи, сле де ћу ли те ра ту ру европ ских ау то ра:

Paul-Lo u is Co uc houd, Sa ge et poè tes d’ Asie, At mosp he re Ja po na i se, Pa ris, 1916.
Karl Flo renz, Geschic hte der ja pa nischen Li te ra tur, Le ip zig, 1909.
Émi le Gu i met, Bo ud hi sme ja po na i se: An na les du Musée Gu i met, Pa ris, n.d.
Ba sil Hall Cham ber lain, The Clas si cal Po e try of the Ja pa ne se, Lon don, 1880.
Mic hel Re von, Ant ho lo gie de la littéra tu re Ja po na i se, Pa ris, 1919.
Ku ni Mat suo et Ste i ni ber-Ober lin, Les Ha i kai de Ki ka kou, Pa ris, 1927.

Сва ова де ла на пи са ли су вр сни по зна ва о ци ја пан ске по е зи је, ис так ну ти 
ја па но ло зи као што су К. Фро ленц и Б. Х. Чем бер лен, ко ји су ду го ра ди ли 
као про фе со ри Цар ског уни вер зи те та у То ки ју и по ста ви ли те мељ ја па но-
ло шких сту ди ја на За па ду. Цр њан ски, ме ђу тим, ни је мо гао да из бег не не ке 
не пре ци зно сти или по гре шке ка ко у пре во ду пе са ма та ко и у ко мен та ри ма, 
што је при род но и не ми нов но. Гре шке су че сто пре но ше не из са ме ли те ра-
ту ре, а не кад би их на чи нио и он сам по што ни је по зна вао ја пан ски је зик 
ни ти је имао при ли ку да бо ра ви у Ја па ну. Сви ови не спо ра зу ми, уда ља ва ње 
од из вор ни ка у пре во ду, до при не ли су фор ми ра њу сли ке о Ја па ну. Чак и не ки 
на пр ви по глед бе зна ча јан и бе за злен „по гре шни“ опис о не кој по ја ви мо гао 
би да гра ди не ку дру га чи ју сли ку ко ја чи та о це уда ља ва од ствар но сти. 

Је дан од не спо ра зу ма од но си се на мо тив хлад ног пи рин ча чу ве ног Ма цуо 
Ба шоа у Пе сма ма ста рог Ја па на, ко јим се ис ти че Ба шо о ва скром ност. У 
овом ра ду раз мо три ће мо фор ми ра ње ли ка Ма цуо Ба шоа пре ко овог мо ти ва. 

Пр ви за да так овог ра да је сте утвр ђи ва ње при ро де ин тер тек сту ал не 
ве зе већ по ме ну те Ку шу о ве књи ге и Пе са ма ста рог Ја па на у ве зи с опи сом 
Ма цуа Ба шоа. Од већ на ве де не ли те ра ту ре, при пи са њу одељ ка Ха и каи Цр-
њан ски се нај ви ше осла ња на Ку шу о во де ло Му дра ци и пе сни ци Ази је (Sa ge 
et poè tes d’ Asie), ка ко он сам пи ше у тек сту. Сле де ћи за да так је ис тра жи ва ње 
по ре кла при че о хлад ном пи рин чу у Ба шо о вим де ли ма, по себ но у чу ве ном 
по ет ском пу то пи су Уска ста за ка Да ле ком се ве ру (Oku no ho so mic hi,『奥の
細道』, 1702). Ра све тли ће мо књи жев но-исто риј ски кон текст у ко ме је жи вео 
Ма цуо Ба шо (1644–1694). На кра ју овог ра да при ка за ће мо и кул тур но-исто-
риј ску по за ди ну у ко јој је пре не се на при ча о хлад ном пи рин чу. 

2. Ма Цуо Ба шо у ПесмамастаРогјаПана.
У по гла вљу Ха и каи сво је ан то ло ги је Цр њан ски пред ста вља зна чај не 

ха и каи пе сни ке уз пре пе ве пе са ма, по све ћу ју ћи по себ ну па жњу Ба шоу. Цр-
њан ски је пре вео укуп но 58 пе са ма 16 пе сни ка. Ба шо је за сту пљен са 11 
пе са ма, што ни је ма ло.2 Цр њан ски му по све ћу је нај ду жи текст у ко ме се 
при ка зу је ње гов жи вот. 

2 О то ме оп шир ни је у: ја Ма са Ки 2008. 
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У овом тек сту је Ба шо опи сан као си ро ма шак, скит ни ца по бр ди ма, 
за до во љан и у нај си ро ма шни јој го сти о ни. Цр њан ски по ми ње огро ман по жар 
1683. го ди не ко ји је по ка зао ја пан ском ха и каи пе сни ку да „бу ди зам зби ља 
пр во учи да је цео жи вот људ ски као ку ћа у пла ме ну, и да је на овом све ту 
не из ве сно“ (Цр њан сКи 1993: 487). 

Цр њан ски на во ди сле де ћу при чу о Ба шо о вом пу то ва њу: „Но се ћи не ко-
ли ко књи га, пу то вао је као си ро ма шак. По зван и од нај бо га ти јих и нај от ме-
ни јих, он се хра нио хлад ним пи рин чем“ (Цр њан сКи 1993: 487). Исти на, Ба шо 
је, као углед ни ха и каи мај стор, „иза брао“ скро ман жи вот. Хлад ни пи ри нач, 
без сум ње, сим бо ли зу је ис по снич ки лик ко ји нас под се ћа на сред њо ве ков ног 
зен бу ди стич ког мо на ха.

Ова сли ка, ме ђу тим, ја пан ским чи та о ци ма из гле да по ма ло чуд но, јер 
се зна да је Ба шо био че сто окру жен сво јим уче ни ци ма и по што ва о ци ма: 
ни је жи вео са мот но баш као ис по сник, хра не ћи се са мо хлад ним пи рин чем. 
У Едо пе ри о ду у ко ме су зе мљом вла да ли мир и про спе ри тет, жи вот углед-
ног ха и каи учи те ља ка кав је био Ба шо до ста је до бро уре ђен и ма те ри јал но 
обез бе ђен. У то вре ме по ја вио се по зив тен ђа, тј. учи тељ ха и каи по е зи је, ко ји 
је имао при ход од оце њи ва ња и лек то ри са ња ха и каи пе са ма, јер је пи са ње 
ха и каи пе са ма по ста ло је дан вид кул тур ног жи во та обич них љу ди у град ској 
сре ди ни. Ве ли ки мај сто ри ха и каи по е зи је, по пут Ба шоа, пу то ва ли су уз прат-
њу уче ни ка на по зив имућ них до ма ћи на из уну тра шњо сти. Они су ор га ни-
зо ва ли су срет с ло кал ним пе сни ци ма ка ко би за јед но ни за ли сти хо ве уз са вет 
мај сто ра по е зи је. До ма ћи ни су ува жа ва ли углед не мај сто ре, при ре ђу ју ћи 
им го збу.

При ча о хлад ном пи рин чу слу жи да на гла си Ба шо о ву зен бу ди стич ку 
пре да ност и скром ност. Из тек ста се ви ди да Цр њан ски до жи вља ва Ба шоа 
као зен бу ди стич ког пе сни ка, уз ре чи: „Ха и каи, пре ње га јед на мо да, по стао 
је у ње го вим ру ка ма, нај чи сти ји из раз ја пан ског бу ди зма“ (Цр њан сКи 1993: 
487). Тач но је да је Ба шо ство рио од ко мич не ха и каи по е зи је уз ви ше ну умет-
ност, ма да би се те шко мо гло ре ћи да је Ба шо о ва по е зи ја из раз ја пан ског 
бу ди зма. Ипак, пре во ди о ци и про у ча ва о ци на За па ду су не рет ко ту ма чи ли 
Ба шо о ву по е ти ку у кон тек сту зен бу ди зма. Ни Ку шу ни је био из у зе так: он 
је Ба шоа схва тио као зен бу ди стич ког учи те ља. 

Ја пан ски ком па ра ти ви сти, на уч ни це Ми цу ко Ка не ко и Јо ри ко Ши ба та 
ис тра жи ле су Ку шу о во де ло Му дра ци и пе сни ци Ази је (1916), и пре ве ле су га 
на ја пан ски уз де таљ не ана ли зе и ко мен та ре. Ко ри сте ћи њи хов пре вод, упо-
ре ди ће мо га са зби р ком Цр њан ског.

Ка да се упо ре ди 11 Ба шо о вих ха и каи пе са ма ко је се на ла зе у Пе сма ма 
ста рог Ја па на3 с оним сти хо ви ма у Ку шу о вој зби р ци, од мах се ви ди да је 

3 Об ја вио је 12 пе са ма као Ба шо о ве, а јед на пе сма ни је ње го ва: „Зр но па при ке, /до дај-
те кри ла, /цр ве ни ко њиц“ (Цр њан сКи 1993: 489). Гре шка је пре не та из фу сно те Ку шу о ве 
зби р ке. 
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Цр њан ски мно го то га пре у зео из Ку шу о вог из бо ра: од укуп но 14 Ба шо о вих 
пе са ма у Ку шу о вој књи зи, осам се на ла зи код Цр њан ског.4

Ку шу о во де ло Му дра ци и пе сни ци Ази је, ме ђу тим, ни је Цр њан ском по ну-
ди ло са мо из бор Ба шо о вих пе са ма, већ и при каз ду хов не ди мен зи је ја пан ске 
по е зи је, као и жи вот ја пан ског на ро да, што је ути ца ло на фор ми ра ње сли ке 
о Ја па ну код Цр њан ског. Код Ку шуа се до ста по ми ње бу ди зам, што је Цр њан-
ски пре нео у сво ју ан то ло ги ју.

На по чет ку по гла вља Ха и каи, Цр њан ски ци ти ра Ку шу ов текст Љу бав пре
ма при ро ди из књи ге Му дра ци и Пе сни ци Ази је (Цр њан сКи 1993: 485; クーシュー 
1999;『明治日本の詩と戦争』、金子美都子、柴田依子訳、東京、みすず書房、14). 
То је бе ле шка с пу то ва ња, у ко јој Ку шу на дах ну то пи ше о цве та њу шљи ве 
и тре шње у Ја па ну. И сле де ћа суп тил на сли ка, ко ја се на ла зи у Пе сма ма 
ста рог Ја па на, пре не се на je из Му дра ца и пе сни ка Ази је: „Го ми ле, као опи-
је не, по здра вља ју ла ке ма гле цве то ва. Дуж све оба ле око То ки ја, ои ви че не 
тре шња ма, чу но ви од ла зе и вра ћа ју се по бра зда ма од цве ти ћа. Свет пу ту је 
по два да на са мо до се ла Јо ши на, бр да об ра сла тре шња ма“ (Цр њан сКи 1993: 
482–483; クーシュー 1999: 15). 

Ку шу ов до жи вљај и за па жа ња на пу ту по Ја па ну оста ви ли су на Цр њан-
ског сна жан ути сак и он жи во пи сно гра ди сли ку не са мо о по е зи ји, већ и о 
ја пан ској зе мљи, али и о ја пан ском ду хов ном жи во ту. За хва љу ју ћи ње му 
Цр њан ски је схва тио зна чај тре шње вог цве та ко ји сим бо ли зу је про ла зност. 
Мо же се ре ћи да је Ку шу дао и кон текст у ко ме жи ви ја пан ска тра ди ци о нал-
на по е зи ја. 

Ба шо ов лик у Пе сма ма ста рог Ја па на та ко ђе је ин тер тек сту ал но по ве-
зан с Ку шу о вим тек стом. Ка да отво ри мо Ку шу о во де ло, од мах при ме ћу је мо 
из раз „умет ни ци ски та чи“. Слич ним из ра зом Ку шу опи су је ха и каи пе сни-
ке у дру гом по гла вљу Лир ски епи гра ми Ја па на (クーシュー 1999: 39). Ку шу 
ис ти че да су „злат но до ба ха и каи по е зи је ство ри ли ми стич ни мо на си по пут 
Ба шоа, ори ги нал ни сли ка ри по пут Бу со на и на ту ра ли стич ки ро ма но пи сци 
по пут Са и ка куа“ (Исто). По ње му, ха и каи пе сни ци су „хо до ча сни ци ко ји са-
ња ју ме сец, на ро чи ти умет ни ци ски та чи, ко ји по ма ло ли че на про сја ке, лу-
та ју ћи ста за ма по Ја па ну, пре тва ра ју са му ствар ност у пе сми цу“ (Исто). У 
да љем тек сту Ку шу на зи ва ха и каи пе сни ке „веч ни ски та чи“ (クーシュー 1999: 
115). Као што се ви ди, Цр њан ски је од Ку шуа пре у зео сли ку ха и каи пе сни ка 
као пу ту ју ћих мо на ха.

Ку шу при ка зу је по е ти ку Едо књи жев но сти, у ко јој се ме ша ју ре а ли-
стич ка по е ти ка чи ји је пред став ник ро ма но пи сац Иха ра Са и ка ку (1642–1993) 
и ме та фи зич ка по е ти ка чи ји је тво рац Ма цуо Ба шо. 

Ку шу у да љем тек сту на гла ша ва бу ди стич ке еле мен те код ха и каи пе-
сни ка. По ње му, ха и каи пе сни ци „из ра жа ва ју не жност бу ди зма вр хом чет ки-

4 Сле де ће две пе сме ни су пре у зе те од Ку шуа: „Чи тав облак цве ћа, / Зво ни. Да л’ у Је ну, 
/ или Аса ку си?; Обо лео на пу ту, /у сну, на пу стом по љу, / лу там. Нај ве ро ват ни је је пре у зео 
из по ме ну тог де ла Чем бер ле на (Цр њан сКи 1993: 488–489). 
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це“ (クーシュー 1999: 58). О бу ди зму Ку шу пи ше ова ко: „Из гле да да је бу ди зам 
у ср цу Ја па на ца учвр стио са ми лост пре ма свим жи вим би ћи ма, ко ја је, 
чи ни се, од вај ка да при сут на код азиј ских љу ди. Ско ро сви ха и ђи ји (ха и каи 
пе сни ци), мо гли би смо ре ћи, би ли су мо на си ко ји ни су то ли ко ве за ни за за по-
ве сти. [...] Има ти осе ћа ње са ми ло сти пре ма свим би ћи ма је сте њи хо ва пр ва 
за по вест“ (Исто).

Цр њан ски је, уз знат не из ме не, на пи сао ово: 

„Пе сник ха и ка и ја во ли сва ки по крет би ља и жи во ти ња, и у сво јој 
без гра нич ној, бу ди стич кој љу ба ви и са ми ло сти, сма тра се бли зак ин сек ту, 
др ве ћу, све му што цве та и пре цве та, све му што би ва и про ђе. Ла ко ћом, 
ко јом ја пан ски цр тач цр та, пе сник ха и ка и ја пе ва – сво је пе сми це“ (Цр њан-
сКи 1993: 484).

Ку шу о ва пред ста ва да су ха и каи пе сни ци „скит ни це, скром ни пут ни-
ци, ко ји из ра жа ва ју са ми лост пре ма свим би ћи ма“ бит но је ути ца ла на текст 
Цр њан ског. У Пе сма ма ста рог Ја па на на ла зи мо сле де ће:

„Сви ко ји су по ста ли чу ве ни по сво јим ха и ка и ма би ли су пут ни ци, 
пе ша ци по по љу и шу ма ма, и про ве ли су жи вот ди ве ћи се и но ћи и ме-
се цу, рас цве та лим тре шња ма и је се ни на бре гу, жи ве ћи у си ро ти њи, по 
ко ли ба ма, че сто као мо на си и пу сти ња ци и скит ни це“ (Исто).

Као што се ви ди, по сто ји чвр ста ин тер тек сту ал на ве за тек сто ва Ку шуа 
и Цр њан ског. Ку шу о во схва та ње бу ди зма у Ја па ну од ра жа ва се на ан то ло ги ју 
Цр њан ског. Ку шу сма тра да „не ма ни јед не умет но сти на ко ју ни је ути цао 
бу ди зам“ (クーシュー 1999: 31) и да „не ма ни жи вот ног сти ла ко ји ни је те-
ме љи то про ме нио бу ди зам“ (Исто). Он ви ди срод ност сми ре них и бла гих 
бу ди стич ких мо на ха са Све тим Фра њом Аси шким (Исто). Као што се ла ко 
при ме ти, Ку шу је ис ти цао бу ди стич ку те жњу код ха и каи пе сни ка, што је 
при хва тио и Цр њан ски. 

Скро ман, пу ту ју ћи мо нах или скит ни ца – то је ха и каи пе сник ка ко га 
је опи сао Ку шу, а пре у зео срп ски пе сник. Ка ко се ла ко мо же при ме ти ти, 
у тек сту Цр њан ског по ја вљу је се не ко ли ко пу та сли ка: „Ски та чи са сво јим 
ки шо бра ном или сун цо бра ном, они су пу то ва ли по зе мљи, не са свим при 
се би, не са свим буд ни (Цр њан сКи 1993: 485). За Ба шоа Цр њан ски ка же да је 
„скит ни ца по бр ди ма“ (Цр њан сКи 1993: 485), а за дру гог ха и каи пе сни ка – 
Ки ка куа – пи ше да је по стао „скит ни ца и пи ја ни ца“ (Цр њан сКи 1993: 490).5

3. Ба шо, Цр њан сКи и Ку шу.
Што се ти че Ба шоа, Цр њан ски је до ста то га пре у зео из Ку шу о вог тек ста. 

У већ по ме ну том по гла вљу Лир ски епи гра ми Ја па на, по сле при ка зи ва ња 

5 За Ки ка куа је Цр њан ски ко ри стио и дру гу ли те ра ту ру: Les Ha i kai de Ki ka kou, Crès, 
Ku ni Mat suo et Ste i ni ber-Ober lin, Pa ris, 1927. У сле де ћем ра ду тре ба про у чи ти и ово из да ње.
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ха и ку пе са ма по мо ти ви ма (жи во ти ње и би ље; пеј заж), по себ но из два ја три 
пе сни ка: Ба шо; Бу сон (1716–1784); Ћи јо ђо (1703– 1775). Ка да се упо ре де Ку-
шу о ве бе ле шке о Ба шоу с они ма у Пе сма ма ста рог Ја па на, мо гли би смо 
за кљу чи ти да је текст Цр њан ског за пра во скра ће на вер зи ја Ку шу о вог тек ста. 
Цр њан ски је пре у зео ско ро по ло ви ну тек ста али је до дао не ко ли ко де та ља, 
по све му су де ћи из стра не ли те ра ту ре а нај ве ро ват није од Чем бер ле на.6 Он 
при ка зу је Ба шо ов жи вот по хро но ло шком сле ду, да би на кра ју на гла сио 
ка ко је Ба шо до при нео раз во ју ха и каи по е зи је. 

Ку шу ов текст о Ба шоу са др жи два на ест па су са, а текст Цр њан ског де вет. 
Пр ви па сус Ку шу о вог тек ста у ко ме се по ре ди Ба шо са фран цу ским фи ло-
зо фом Бле зом Па ска лом (Bla i se Pa sal, 1623–1662), Цр њан ски ни је унео у свој 
текст. 

Дру ги па сус код Ку шуа, у ко ме пи ше о Ба шо о вој мла до сти, уз знат не 
из ме не је пре не сен у пр ви па сус Пе са ма ста рог Ја па на. Цр њан ски ни је унео 
име бу ди стич ког ма на сти ра Ко ја сан (Ko ja san), ко ји се по ре ди с ита ли јан ским 
бе не дик тан ским са мо ста ном Мон те Ка ши но, ни ти Ку шу о ву тврд њу да је 
Ба шо „глав ни лик де мо крат ског књи жев ног дру штва“ за вре ме ка стин ског 
дру штва (クーシュー 1999: 125). 

Ку шу ов тре ћи па сус, у ко ме опи су је ве ли ки по жар ко ји је Ба шоу дао 
по вод да ду бо ко до жи ви зен бу ди стич ко уче ње, Цр њан ски је скра тио да би 
са ста вио свој дру ги па сус у ко ји ни је унео Ба шо о во дру же ње с учи те љом 
зен бу ди зма Бу ћом (1641–1715), ни Ку шу о во по ре ђе ње да је по жар „као Ису-
сов ве нац од тр ња“ (クーシュー 1999: 125). 

Цр њан ски је скра тио Ку шу ов че твр ти па сус, ко ји је ис ко ри стио да са-
ста ви свој тре ћи па сус. Ку шу по ре ди Ба шоа са хри шћан ским апо сто лом као 
што се ви ди у ре че ни ци: „Од та да (по жа ра) Ба шо је по стао апо стол ко ји у 
се би но си сми ре не али то пле ми сли“ (クーシュー 1999: 126). 

У овом па су су Ку шу на гла ша ва да је Ба шо упо тре био по е зи ју за свој 
ду хов ни пре о бра жај, опи су ју ћи га као стро гог зен бу ди стич ког мо на ха који 
је про по ве дао бу ди стич ке док три не сво јим уче ни ци ма. Ку шу по ми ње и 
бу ди стич ки тер мин са то ри (про све тље ње). Ме ђу тим, ње го во схва та ње ода-
је по гре шан ути сак да је Ба шо био за мо на шен, што ни је исти на. Цр њан ски 
ни је пред ста вио Ба шоа као стро гог бу ди стич ког мо на ха, већ га је са мо опи-
сао као пу ту ју ћег, скр ом ног пе сни ка, ко ме је „бу ди зам зби ља пра во да учи 
да је цео жи вот као ку ћа у пла ме ну“ (Цр њан сКи 1993: 487), што је ци тат из 
Ку шуа (クーシュー 1999: 125), и „да је на овом све ту све не из ве сно“ (Цр њан-
сКи 1993: 487). 

Ку шу ов пе ти па сус Цр њан ски је пре у зео за пр ву по ло ви ну свог че твр-
тог па су са у ко ме пи ше о Ба шо о вом по ла ску на пут с уче ни ци ма. Ов де 
ни је пре нео Ку шу о во ту ма че ње Ба шо о ве по е ти ке у ко јој се осе ћа „не жна 
љу бав пре ма жи во ти ња ма и би љу“ (クーシュー 1999: 126).

6 Нај ве ро ват ни је из де ла: Ba sil Hall Cham ber lain, The Clas si cal Po e try of the Ja pa ne se, 
Lon don, 1880. По треб но је де таљ но про у чи ти у сле де ћем ра ду. 
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Упра во ов де се на ла зи „хлад ни пи ри нач“, ко ји ће мо де таљ но про у чи ти 
ка сни је. 

Са др жи ну Ку шо о вог ше стог до осмог па су са, ко ји го во ре о Ба шо о вом 
жи во ту с уче ни ци ма, Цр њан ски ско ро уоп ште ни је ис ко ри стио у свом тек сту. 
Ку шу ов де ве ти па сус, у ко ме се ци ти ра Ба шо о во пи смо при ја те љу, Цр њан ски 
је па ра фра зи рао, за др жа ва ју ћи су шти ну, ка ко би са же то при ка зао Ба шо ов 
на чин вред но ва ња сти хо ва. Ме ђу тим, по че так ово га Ку шу о вог па су са у коме 
пи ше да је „Ба шо де лио ха и каи пе сни ке на три ре да“, Цр њан ски ни је пре у зео.

Као што смо при ме ти ли по ре ђе њем два тек ста, Цр њан ски је скра ћи ва-
њем Ку шу о вог тек ста на пи сао са жет, лир ски текст, без лич них име на, као 
што су име на Ба шо о вих уче ни ка и зен бу ди стич ког учи те ља, као и ге о граф-
ска име на ко ја би мо гла чи та о ци ма да оте жа ва ју раз у ме ва ње су шти не.

Ме ђу тим, скра ћи ва ње код Ми ло ша Цр њан ског ни је би ло са мо тех нич ке 
при ро де, већ и идеј не: по ре ђе њем Ку шуа и Цр њан ског при ме ћу је се су штин-
ска раз ли ка у схва та њу Ба шо о вог од но са пре ма по е зи ји и ве ри. Ку шу је 
твр дио да је Ба шо по е зи ју ко ри стио као сред ство за ду хов ни пре о бра жај, 
пред ста вља ју ћи га као бу ди стич ког мо на ха и че сто га по ре де ћи с хри шћан ским 
ли ко ви ма. Цр њан ски, ме ђу тим, тај став ни је пре у зео, што му је омо гу ћи ло 
да срп ским чи та о ци ма по ну ди при ро дан и из вор ни лик Ма цуо Ба шоа, ко ји је 
био пре све га пе сник. За ње га је по е зи ја би ла из над све га, ка ко се раз у ме и ту-
ма чи у Ја па ну, иа ко је Цр њан ски код Ба шоа ви део „вер ски за нос“ (Исто, 487).

4. хлад ни Пи ри нач и Ба шо.
Ов де ће мо се освр ну ти на мо тив хлад ног пи рин ча, ко ји је Цр њан ски 

пре у зео од Ку шуа.
Ку шу у већ по ме ну тој књи зи пи ше ова ко: 

„Он је са два три уче ни ка, об у чен као скро ман хо до ча сник, по шао 
на пут, са со бом је но сио са мо туш, чет ки це и не ко ли ко књи га. Но ћи вао 
је у ко на ци ма или шта ла ма. По зи ва ли су га углед ни љу ди, јер је био сла-
ван. Али је од би јао рас ко шну го збу, са мо је при мао јед ну чи ни ју хлад ног 
пи рин ча ко ји је ње му и уче ни ци ма слу жио лич но до ма ћин, а не ње го ва 
слу га. Жи вот му је био не у о бра жен, чист“ (クーシュー、1999: 126).

Овај текст Цр њан ски је свео на са мо три ре че ни це: „Но се ћи не ко ли ко 
књи га, пу то вао је као си ро ма шак. По зи ван и од нај бо га ти јих и нај от ме ни јих, 
он се хра нио са мо хлад ним пи рин чем. Жи вот му је про шао чист“ (Цр њан сКи 
1993: 487).

Ов де се ви ди да је Цр њан ски, укло нив ши де та ље из Ку шу о ве књи ге, 
са ста вио поетски све ден текст. Без по ми ња ња уче ни ка или дру гих ли ко ва, 
ис ти че се са мо тан ис по снич ки жи вот ја пан ског пе сни ка, иа ко у ствар но сти 
то ни је би ло та ко. 

На ме ће се пи та ње: ка ко је на стао Ку шу ов текст о хлад ном пи рин чу? 
То ком жи во та, Ба шо је пу то вао пет пу та, а пост хум но се по ја ви ло пет 

пу то пи са, ме ђу ко ји ма су Пут бе лих ко сти ју (野ざらし紀行/ No za ras hi ki ko, 
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1698), Бе ле шке из пут ног ран ца (笈の小文/ Oi no ko bu mi, 1709) и Уска ста за 
ка Да ле ком се ве ру (おくのほそ道/ Oku no ho so mic hi, 1702). Нај зна чај ни је дело 
је, без сум ње, Уска ста за ка Да ле ком се ве ру, ко је је на ста ло то ком ше сто-
ме сеч ног пу то ва ња. 

У овим пу то пи си ма не ма не по сред ног по ме на о хлад ном пи рин чу, нити 
по сто је слич не ре че ни це ко је би мо гле да по слу же као под текст за Ку шу ов 
есеј. Ме ђу тим, по сто је опи си пред ме та ко је је Ба шо по нео са со бом на пут, 
што нас под се ћа на Ку шуа. У одељ ку Со ка пу то пи са Уска ста за ка Да ле ком 
се ве ру Ба шо бе ле жи ово: „Хте дох на пут да кре нем без иче га, али ту ипак 
бе ху: огр тач од хар ти је, ко ји би ме за шти тио у хлад ним но ћи ма, па муч ни 
ки мо но за по сле ку па ње, ка ба ни ца за ки шу, туш и чет ки це...“ (ba šo 2012: 
10; 松尾 2005: 12). Сли чан опис на ла зи се и у Бе ле шка ма из пут ног ран ца, у 
ко ји ма Ба шо пи ше да је по нео са со бом на пут „јор ган, тор бу од хар ти је, ка-
ба ни цу, ку ти ју за туш, чет ки цу, хар ти је, ле ко ве и ку ти је за ру чак“ (松尾 1973: 
58)7 ко ји су му оте жа ли ход. Упр кос ма лим из ме на ма, мо же се ре ћи да Ку шу 
до бро по га ђа скром но пу то ва ње ја пан ског пе сни ка.

Ка да па жљи во про чи та мо све на ве де не Ба шо о ве пу то пи се, у Уској ста зи 
ка да ле ком се ве ру при ме ћу је мо опис хра не у по гла вљу Ка на за ва, уз сле де ћу 
ха и ку пе сму:

По зван у јед ну ко ли бу
Све жа је је сен. 
Не ка сва ко ољу шти
па тли џан, ди њу. (ba šo 2012: 75; 松尾 2005: 59)

Ја суо Ха ги ва ра (萩原恭男) на по ми ње да се ра ди о ко ли би „Шу ген-ан “, 
чи ји је вла сник по зна ти ха и каи пе сник Са и то Исен, ко ји је уго стио Ба шоа 
у гра ду Ка на за ва (Исто, 59). На и ме, Ба шо ов ода ни уче ник Ка ваи Со ра (1649 
–1710), ко ји га је пра тио на пу то ва њу, у сво ме Со ри ном пут ном днев ни ку 
по дроб но бе ле жи по је ди но сти о њи хо вом бо рав ку у Ка на за ви. По ње му, они 
су сти гли у Ка на за ву пе тог да на дру ге де ка де сед мог ме се ца и оста ли су до 
че твр тог да на тре ће де ка де истог ме се ца (Исто 121−123). О пр вом да ну тре ће 
де ка де, Со ра пи ше сле де ће:

„Сун ча но. У сво јој ко ли би Исен нас је уго стио. На пи са ли смо ха-
и каи пе сме, а на ве че смо ше та ли по по љу. По по врат ку у ко ли бу, слу жио 
нас је ве че ром, по том смо се вра ти ли у ко нак“ (Исто).

Ов де се ра ди о ис тој Исе но вој ко ли би Шу ген-ан , ка ко твр ди Ха ги ва ра 
у на по ме ни (Исто).

У по ме ну тој ха и каи пе сми, ка ко на во ди Те цу ђи Ии но (飯野哲二), по-
сто ји јед на ле ген да о хлад ном пи рин чу. Пре не го што је Исен по звао Ба шоа 
у сво ју ко ли бу, пе сник Шо шун, угле дан и иму ћан тр го вац, при ре дио је рас-

7 Пре вод с ја пан ског Ј. К. 
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ко шну го збу у част ве ли ко га мај сто ра ха и каи по е зи је, оку пља ју ћи пе сни ке 
из це лог гра да Ка на за ва. Ба шо, ме ђу тим, ука зу је на то да на бо га тој тр пе зи 
не до ста је дух са би, тј. не ма пре фи ње не ле по те, ле по те скр ом но сти. Шо шун 
је су тра дан због то га спре мио јед но став ну хра ну у сво јој ко ли би Шу ген-ан  
по ред ре ке Са и га ва, за јед но с оста лим пе сни ци ма. По хва лио га је Ба шо, ис ти-
чу ћи да пре фи ње ност та ква и тре ба да бу де (飯野 1991: 366; 455). Пре ма Ии ну 
ову при чу је за бе ле жио Та ка ку ра Ран коу (1727–1799) у сво јој књи зи Ха и каи 
се се цу (『俳諧世説』).

Са вре ме ни ха и ку пе сник Оги ва ра Се и сен суи (荻原井泉水) да је де таљ но 
об ја шње ње о то ме. Ка на за ва, је дан од нај пре фи ње ни јих и нај от ме ни јих гра-
до ва та да шњег Ја па на, био је и сре ди ште кул тур ног жи во та. Та мо шњи ха-
и каи пе сни ци су с оду ше вље њем до че ка ли Ба шоа, јед ног од нај зна чај ни јих 
ха и каи мај сто ра. Шо шун по име ну Ми ја та ке Ки за е мон, ко ји је во дио јед ну 
од нај у спе шни јих тра вар ских рад њи у гра ду, сме стио је Ба шоа и Со ру у 
сво ме до му. Оку пио је све зна чај не та мо шње пе сни ке, ме ђу ко ји ма је био 
Хо ку ши. Оги ва ра пи ше ова ко: „Шо шун, као до ма ћин го збе, по слао је мно-
ги ма по зив ни це ка ко би се оку пио ве ли ки број пе сни ка. По сле го збе, Ба шо 
је по здра вио до ма ћи на и при сут не: „Ве о ма сам за хва лан што сте нам при-
ре ди ли пре кра сан при јем. Ме ђу тим, то ви ше ли чи на го збу за го спо да ра, 
не при ли чи ме ни, ко ји сам пу ту ју ћи пу сти њак. Пре фи ње ност се не на ла зи 
у рас ко ши ка ко се схва та у све ту. Ле по та са би (уса мље но као ле по) на ла зи 
се на не че му што је пу сто и скром но (ва би).“ Сви су до бро раз у ме ли ка да су 
при ре ди ли за јед нич ко пи са ње пе са ма, по слу жи ли су Ба шоа са мо ча јем, без 
је ла. Ба шо, ка ко је оглад нео, за мо лио је до ма ћи на да му до не се хла дан пи-
ри нач, ако га има. Ка да је до ма ћин до нео чи тав ло нац хлад ног пи рин ча, Ба шо 
је сви ма ре као да се око ње га оку пе, и сам је јео ча зу ке (хла дан пи ри нач у 
ча ју)“ (荻原 1981: 139–140).8

Оги ва ра сма тра да је Ка на за ва био ве о ма ва жан град то ком Ба шо о вог 
пу то ва ња ка се ве ру. Про ла зи ли су и кроз дру ге гра до ве: Фу ку ши му као тр го-
вин ски град; Сен даи као ад ми ни стра тив ни цен тар се вер не зе мље; Иши но-
ма ки као луч ки град. Је ди ни град с бо га том тра ди ци јом кул тур ног жи во та 
био је Ка на за ва, глав ни град зе мље Ка га, нај бо га ти је у та да шњем Ја па ну, у 
ко ме су де ло ва ли мно ги до бри ха и каи пе сни ци. Ба шо је хтео да пре не се та-
мо шњим пе сни ци ма сво ју по е ти ку Шо фу, ко ја спа ја жи вот но сти и ме та фи-
зич ке ду би не (Исто 137).

Ба шо ни је про по ве дао бу ди стич ке док три не уче ни ци ма, већ је го во рио 
о су шти ни ха и каи по е зи ји у ко ју су ду бо ко уре за ни зен бу ди стич ки еле мен-
ти. Ба шо се ни је за мо на шио, већ је био пут ник пе сник, до ду ше жи вео је у 
ис по снич ком ду ху. На и ме, у Едо пе ри о ду у ко ме се ви ше ни су во ди ли ра-
то ви, пу то ва ње је по ста ло вид ра зо но де и за оби чан свет: пу те ви су би ли 
уре ђе ни, ко на ци и го сти о ни це су се раз ви ја ли и мо гао је да их ко ри сти 
оби чан на род. По ред то га, у Ја па ну је по сто ја ла тра ди ци ја „књи жев ног пу-

8 Пре вод са ја пан ског К. Ј.
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то ва ња“. Сред њо ве ков ни пу ту ју ћи пе сни ци књи жев ни ци Са и гјо (1118–1190), 
Со ги (1421–1502) и мо на хи ња Абу цу ни (1222? –1283), ко ји су пи са ли пе сме 
или пу то пи сне днев ни ке, би ли су узо ри не са мо пе сни ци ма, већ и на ро ду: 
љу ди су пу то ва ли по ме сти ма о ко ји ма су пе ва ли пре ци (в. 倉本 2015: 23–31). 
И Ба шо је сле дио сво је књи жев не прет ке. Ба шо се за сво је пу то ва ње ве о ма до-
бро при пре мио, раз ра ђу ју ћи пре ци зан план. Ни је пу то вао сам, већ с уче ни ком.

Ка да се вра ти мо тек сто ви ма ко је су са ста ви ли Ку шу и Цр њан ски, при-
ме ћу је мо из ве сно уда ља ва ње од ја пан ских из вор них тек сто ва. Ба шо ни је 
био мо нах, већ пу ту ју ћи ха и каи учи тељ, што и ни је био ре дак слу чај у Едо 
пе ри о ду. Ба шо о ва скром ност би ла је ве за на за ње го ву есте ти ку и по е ти ку, 
ко је по ти чу из сред њо ве ков не књи жев но сти: ва би (са мот но као ле по) и саби 
(оскуд но, скром но као ле по). 

У Едо пе ри о ду, у ко ме се раз ви ја ла кул ту ра у ур ба ним сре ди на ма, на-
ста ле су две раз ли чи те по е ти ке. Ре а ли стич ка по е ти ка, чи ји су но си о ци но-
во на ста ли град ски жи те љи као што су тр гов ци, сме ло се ба ви ла жи во том 
град ских жи те ља, ту гом и ра до шћу обич них љу ди, не рет ко укљу чу ју ћи сен-
зу ал не, ин тим не мо ти ве из жи во та. С дру ге стра не, по ја ви ла се и ме та фи зич ка 
по е ти ка, чи ји су но си о ци углав ном по ти ца ли од са му ра ја. Док су се „ре а ли-
стич ки пи сци“ ин те ре со ва ли за све тов не те ме из са вре ме ног жи во та, ме та-
фи зич ки књи жев ни ци тра га ли су за ми са о но шћу, че сто пре ко зен бу ди зма.

Ба шо, као је дан од нај зна чај ни јих но си ла ца ме та фи зич ке по е ти ке, по шао 
је од сред њо ве ков не бу ди стич ке по е ти ке. У пу то пи су Бе ле шке из пут ног 
ран ца пи ше о свом иде а лу по е зи је ова ко: „У ва ка пе сма ма мо на ха Са и гјоа, 
у рен га лан ча њу сти хо ва мај сто ра Со ги ја, у сли кар ству Се шуа, у чај це ре мо-
ни ји мај сто ра Ри кјуа, у све му то ме про вла чи се са мо јед но“ (松尾 1973: 52).9 

Че тво ри ца ко је Ба шо ов де по ми ње из ван ред ни су умет ни ци ко ји су 
до при не ли уса вр ша ва њу по и ма ња ле пог „ва би и са би“: оскуд но, скром но 
као ле по; са мот но, не по сто ја но као ле по. Ова ми сао је чвр сто по ве за на с 
бу ди змом, с пој мом муј ђо кан, с иде јом не по сто ја но сти: све што по сто ји на 
овом све ту је сте у стал ном не ста ја њу али и у на ста ја њу. Сред њо ве ков но по-
и ма ње ле пог, ко је је на ста ло за вре ме не пре кид них ра то ва, не ста бил но сти 
и си ро ма штва уса вр ши ли су вр хун ски пе сни ци ме ђу ко ји ма је и Ба шо. 

Ње го во до ба, ме ђу тим, би ло је до ба про спе ри те та. У Едо пе ри о ду (1600– 
1867), ка да је То ку га ва шо гу нат сје ди нио зе мљу и ус по ста вио мир и ма те-
ри јал ни про спе ри тет, фор ми ра ју се гра до ви у ко ји ма се раз ви ја ла град ска 
кул ту ра ко ју ства ра ју обич ни град ски жи те љи. Они су ство ри ли но ви по јам 
уки јо (плу та ју ћи свет), у зна че њу да је жи вот про ла зан и да за то тре ба у њему 
ужи ва ти.

Док су не ки пи сци те ма ти зо ва ли хе до ни стич ки жи вот, као што је чи-
нио ре а ли стич ки ро ма но пи сац Иха ра Са и ка ку (1642–1693), Ба шо се чвр сто 
опре де лио за скро ман и јед но ста ван жи вот ка ко би сле дио пу те ве ве ли ка на 
из про шло сти, као и жи вот ну прак су зен бу ди стич ке иде је. 

9 Пре вод са ја пан ског: К. Ј.
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Док су сред њо ве ков ни умет ни ци тра жи ли уто чи ште или при бе жи ште 
у умет но сти, Ба шо ни је тра жио бек ство у по е зи ју, већ је по ла зио из жи во та 
и вра ћао се у жи вот кроз по е зи ју. Дру гим ре чи ма, ство рио је чвр сту ве зу из-
ме ђу жи во та и умет но сти. 

Ба шо ов ис по снич ки став, зен бу ди стич ка скром ност или јед но став ност 
ко ју сим бо ли зу је хлад ни пи ри нач, при вла чи ли су и Ку шуа и Цр њан ског, 
ко ји су жи ве ли из ме ђу два ра та, на За па ду.

5. За Кљу чаК.
Упр кос по је ди ним не ја сно ћа ма или гре шка ма, и Ку шу и Цр њан ски су 

уви де ли чист и бе за злен жи вот код Ба шоа, гра де ћи сли ку веч ног пут ни ка 
ко ји се хра ни са мо хлад ним пи рин чем. Ба шо ни је про по ве дао зен бу ди стич ке 
док три не уче ни ци ма, ка ко је Ку шу опи сао, већ се ба вио ис кљу чи во по е зи-
јом, ши ре ћи сво ју по е ти ку ко јом се при ка зу је зен бу ди стич ка све тост кроз 
све тов ни при зор. Ни је пу то вао сам сам цат, ка ко је Цр њан ски опи сао, већ с 
ода ним уче ни ци ма ко ји су га вер но пра ти ли, во де ћи бри гу на пу ту. 

Али, исти на, обо ји ца су кроз „хлад ни пи ри нач“ ви де ли иде ал, ле по ту 
скром ног, чи стог ис по снич ког жи во та, ко ји је Ку шу по ре дио са Фра њом Аси-
шким, што је и Цр њан ски пре нео у Пе сма ма ста рог Ја па на ова ко (クーシュー 
1999: 129; Цр њан сКи 1993: 489):

Не где у по љу, упла шен за жи вот ма лог ин сек та, у то ну Св. Фра ња Аси-
ши ког, ка ко при ме ћу је Ку шу, на пи сао је овај ха и каи:

Не ди рај пче лу, 
што игра на цве ту, 
врап че, при ја те љу!

На кра ју, тре ба се при се ти ти исто риј ског кон тек ста у ко ме се на шао 
Кушу ка да је са ста вио сво је де ло. Ку шу је пр ви пут сти гао у Ја пан у фе бру а-
ру 1903. го ди не ,,као сти пен ди ста Кан фон да ци је ко ја се за ла га ла за хар мо нич-
ни од нос За па да и Ис то ка. Го ди ну да на ка сни је, у фе бру а ру 1904, из био је 
рат из ме ђу Ру си је и Ја па на. За раз ли ку од мно гих по се ти ла ца из Евро пе по пут 
Пи је ра Ло ти ја (Pi e r re Lo ti, 1850–1923), ко ји су пи са ли о Ја па ну у ду ху евро-
по цен три зма, Ку шу је по сма трао и раз у мео ја пан ску кул ту ру с аспек та кул-
тур ног ре ла ти ви зма и ху ма ни зма. Ду бо ким раз у ме ва њем, али и кри тич ким 
ду хом пре ма ми ли тант ној тен ден ци ји у та да шњем све ту, на пи сао је де ло 
Му дра ци и пе сни ци Ази је, ко је је и Ми лош Цр њан ски ко ри стио за Пе сме 
ста рог Ја па на. И Цр њан ски је тра гао за но вом по е ти ком, за на дах ну ћем у 
да ле ким пре де ли ма, по сле сви ре пог ис ку ства ко је је до нео Пр ви свет ски рат 
у Евро пи. На за па ду је Ба шо на шао од лич не ту ма че сво је по е зи је, ко ја им је 
по да ри ла дух ја пан ског по и ма ња ле пог: самот но и сетно као ле по, скромно 
и јед но став но као ле по.
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Kayoko Yama sa ki

BAS HO AND CR NJAN SKI: COLD RI CE IN  
PO EMS OF THE OLD JA PAN

S u m  m a r y

The Po ems of the old Ja pan ant ho logy (1928), com pi led by Mi loš Cr njan ski, in tro-
du ced to its re a ders not only the Ja pa ne se clas si cal po e try, but al so its cul tu re, de fi ning 
an ima ge of Ja pan. It al so con ta ins many mi scon cep ti ons, omis si ons in the tran sla ti ons 
as well as in the de scrip ti ons of the po ets, be ca u se of the aut hor’s re li an ce on so u r ces 
writ ten in Eu ro pean lan gu a ges. The Sa ges and po ets from Asia (Sa ge et poè tes d’ Asie) 
by a French phi lo sop her Paul-Lu is Cuc houd is one such so ur ce. Cold ri ce ap pe ars in this 
col lec tion, food that was part of Bas ho’s di et, as re por ted by Cr njan ski and Cuc houd. 
This pa per ex plo res the na tu re of the con nec tion bet we en the works of the two aut hors. 
It al so at tempts to de ter mi ne the ori gins of the cold ri ce story by lo o king at the Bas ho’s 
tra vel di ary The nar row road to the de ep North.

Фи ло ло шки фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
yama sa ki kayoko@g mail.com
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Др Љи ља на С. Ко стић

КРАЉ МИ ЛАН У КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ  
ВЛА ДА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА∗

Лич ност кра ља Ми ла на – ње гов жи вот, вла да ви на и спе ци-
фи чан ка рак тер – би ла је ве о ма ин спи ра тив на број ним срп ским 
књи жев ни ци ма. Пред мет овог ра да је су књи жев ни ра до ви Вла да-
на Ђор ђе ви ћа (ро ма ни из двор ског жи во та Гол го та и У фронт и 
де ло ви ме мо а ра Успо ме не) у чи јем сре ди шту се на ла зи срп ски краљ. 
Пи шу ћи сво ја де ла с по зи ци је бли ског и вер ног са рад ни ка кра ља 
Ми ла на, Ђор ђе вић је до ча рао сву сло же ност ка рак те ра срп ског 
вла да ра. При ка зао га је као ко ле бљи вог, не пред ви ди вог и ма ло ду-
шног, али му је ипак вра тио вла дар ско до сто јан ство, пре тво рив ши 
га у хра брог офи ци ра ко ји по ма же свом на ро ду.

Кључ не ре чи: Вла дан Ђор ђе вић, краљ Ми лан, Гол го та, У 
фронт, Успо ме не.

Пи шу ћи ме мо а ре у по зним го ди на ма жи во та, по сле мно го број них и 
ра зно вр сних ан га жо ва ња у по ли тич ком, кул тур ном и књи жев ном жи во ту 
Ср би је, Вла дан Ђор ђе вић је по ку шао кри тич ки да са гле да про ме не у сво јим 
иде о ло шким уве ре њи ма – од мла да лач ког за но са иде ја ма ре пу бли кан ства 
до афир ма ци је мо нар хи зма у зре лом жи вот ном до бу. Са по зи ци је оно га ко је 
ве ро вао у на у ку и ње ну про све ти тељ ску моћ, у мла до сти је до жи вља вао мо-
нар хи зам као пре ва зи ђен и ре тро град ни об лик вла да ви не. Ме ђу тим, убр зо 
по по врат ку са сту ди ја, по став ши лич ни ле кар кне за Ми ла на, про ме нио је 
сво ја уве ре ња. По ле ми шу ћи са Све то за ром Мар ко ви ћем (1872), у ча со пи су 
Рад ник, јав но се де кла ри сао као ан ти ре пу бли ка нац, одан ди на сти ји Обре но-
вић. Ка сни је, већ вре ме шан, у се дам де сет пе тој го ди ни жи во та, из ја вио је: 
„Ка да ме је по кој ни краљ Ми лан из ре пу бли кан ства пре вео у мо нар хи зам, од 
ме не је на пра вио чак ди на сти ча ра обре но ви ћев ца“ (Ђор ЂЕ вић, Ми ни стар 
у роп ству, 6. 9. 1919). Ода ност ди на сти ји очи та ва ће се и у књи жев ном де лу 

∗ Рад је на стао у окви ру про јек та На ста ва и уче ње – про бле ми, ци ље ви и пер спек ти ве 
(бр. 179026), ко ји по др жа ва 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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Вла да на Ђор ђе ви ћа – у ро ма ни ма о кра љу Ми ла ну и у ме мо а ри ма, ко ји су 
не за о би ла зна гра ђа за све стра ни је упо зна ва ње јед не од нај ин те ре сант ни јих 
вла дар ских лич но сти из срп ске исто ри је, али и јед ног ве о ма тур бу лент ног 
пе ри о да обе ле же ног број ним афе ра ма и скан да ли ма.

Су срет с кне зом Ми ла ном 1872. го ди не имао је пре суд ни зна чај за даљи 
жи вот Вла да на Ђор ђе ви ћа. Прем да га је на ме сто двор ског ле ка ра до ве ло 
за вид но зна ње и струч ност, он је ка сни је, са гле да ва ју ћи свој жи вот, од лу ку 
да уђе у по ли ти ку ту ма чио као ђа во љу ра бо ту – „док га ђа во ни је са свим 
од нео у по ли ти ку“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 3, XXII, 1). Ова кав Ђор ђе ви ћев 
став има и јед но ло гич но об ја шње ње – по ну ђе ни по сао двор ског ле ка ра 
„ла скао је су је ти“ мла дог док то ра, че му се он ни је мо гао од у пре ти и од би ти 
по ну ду (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 3, XXII, 2). У но ви по сао Ђор ђе вић је, што 
је би ло уо би ча је но за ње га, ушао с ве ли ким оче ки ва њи ма и ен ту зи ја змом. Пре-
у зео је на се бе оба ве зу да бри не о ду хов ном раз во ју де вет на е сто го ди шњег 
кне за, га је ћи на ду да ће Ми лан из ра сти у на пред ног, про све ће ног и обра зо-
ва ног вла да ра ко ји ће Ср би ји до не ти сва ну ће. Ме ђу тим, од мах је уо чио 
осо би не ко је кне за, а ка сни је кра ља, не ће ни ка да на пу сти ти – ма ло ду шност, 
его цен трич ност и од су ство ства ра лач ке енер ги је. 

Ду го го ди шња по све ће ност број ним по сло ви ма ко ји ма се ба вио и вер-
но слу же ње Обре но ви ћи ма те ме љи ли су се на Ђор ђе ви ће вом истин ском 
ве ро ва њу у пред о дре ђе ност ове ди на сти је да Ср би ју учи ни мо дер ном и 
сна жном др жа вом. Аб ди ка ци ја кра ља Ми ла на и же нид ба кра ља Алек сан дра 
Дра гом Ма шин у пот пу но сти су сру ши ли ње го ве иде а ле и сно ве. Екс ко му-
ни ци ран из по ли тич ког и дру штве ног жи во та Ср би је, де нун ци ран, у из бе-
гли штву пи ше књи ге Der let zte Obre no vitch (1903) и Das En de der Obre no vitch, 
Be i tra ge zur Geschic hte Ser bi ens 1897–1900 (1905). Без оног пи је те та ко ји је 
до ми ни рао у ње го вом до та да шњем од но су пре ма Обре но ви ћи ма, ве о ма 
по вре ђен, дво ји цу по след њих срп ских вла да ра оп ту жио је да са ми сно се 
кри ви цу за сво је стра да ње. По об ја вљи ва њу књи ге Крај јед не ди на сти је 
(1905–1906) окри вљен је да је у њој ода вао др жав не тај не и за вр шио је у за-
тво ру. Пре ма вла сти том све до че њу, за вре ме бо рав ка у за тво ру до шао је на 
иде ју да на пи ше тра ге ди ју у ко јој ће глав ни ју нак би ти краљ Ми лан, ко га ће 
пред ста ви ти као кра ља Ли ра. На ме сто тра ге ди је, Ђор ђе вић је 1909. го ди не 
об ја вио ро ман Гол го та, си ла зак са пре сто ла. Ро ман из бал кан ског жи во та 
(1909), а не ко ли ко го ди на ка сни је (1913) ро ман У фронт. Бу ду ћи чо век од 
по ве ре ње кра ља Ми ла на и не ка вр ста ње го ве си ве еми нен ци је, Ђор ђе вић 
је био спрем ни ји не го ико да пи ше о по след њим да ни ма Ми ла но ве вла да-
ви не и да осве тли сву спе ци фич ност кра ље вог ка рак те ра. 

Краљ Ми лан је био ве ли ка ин спи ра ци ја број ним срп ским књи жев ни ци-
ма. Кра љев жи вот, пре све га ње го во по ре кло, ро ди те љи ко ји су иза зи ва ли 
са бла зан сво јим сло бод ним по на ша њем, ње го во вас пи та ње и обра зо ва ње, 
ко ме су мно ги, по чев од кра љи це На та ли је, на ла зи ли број не ма не, особеност 
ње го вог ка рак те ра, сло же ност од но са с кра љи цом, ње го ва не вер ства, спољ на 
по ли ти ка и ау стро фил ство, не то ле рант ност пре ма нај бли жим са рад ни ци ма 
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и на ме та ње сво јих ста во ва, оправ да ни и нео прав да ни ра то ви, од нос пре ма 
ди на сти ји и вла сти, ра сип нич ки жи вот и аб ди ка ци ја, би ли су не за о би ла зна 
те ма и срп ске јав но сти и срп ских књи жев ни ка. Кра ље ва не стал на при ро да 
ства ра ла је од ње га књи жев ног ју на ка „не кад тра гич ног, не кад ко мич ног, 
али увек про бле ма тич ног“ (ива нић 2009: 37). 

У ро ма ну Гол го та Ђор ђе вић је осве тлио је дан пе ри од жи во та срп ског 
су ве ре на – до га ђа је не по сред но пред аб ди ка ци ју и на пу шта ње пре сто ла – пе-
ри од од све га не ко ли ко ме се ци, од но вем бра 1888. до фе бру а ра 1889. го ди не. 
Ђор ђе вић је у овај пе ри од сме стио број не до га ђа је ко ји су се зби ли и не ко-
ли ко го ди на или ме се ци ра ни је (атен тат Ил ке Мар ко вић, от ми ца мла дог 
пре сто ло на след ни ка у Ви зба де ну), као и оне ко ји су обе ле жи ли по ме ну ти 
пе ри од (ми тро по ли тов указ о раз во ду бра ка кра ља и кра љи це, до но ше ње 
Уста ва и аб ди ка ци ја). Опре де лио се да лич но сти и до га ђа је ма ски ра, пре и ме-
ну је. Ср би ја је Мо ра ва, а краљ Ми лан Еми ли јан IV. Kраљица На та ли ја је 
Је ри на, а Ру си ја Во сток. Ми ла но ви са рад ни ци до би ја ју ре дом слич на име на: 
др Ђо ка Вла дић је сам Вла дан Ђор ђе вић, Ми лу ти но вић је Ми лу тин Га ра-
ша нин и сл. Ме ђу ли ко ви ма, та ко ђе под из ме ње ним име ном, по ја вљу ју се 
и дру ге лич но сти из срп ског по ли тич ког жи во та: Пе ра То до ро вић као То дор 
Пе рић, Јо ван Ри стић као Јо вић итд. Рад ња ро ма на сме ште на је у Син ги дун, 
глав ни град Мо ра ве, „чуд ну ме ша ви ну Ис то ка и За па да“, ко ја се очи та ва 
сву да, па и на кра ље вом дво ру где се „рве мо дер ни дух Евро пе са па три јар-
хал ним ду хом“ срп ског на ро да (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 358). Алу зи је су ја сне, те је 
очи то да ни су има ле за циљ да скри ју иден ти тет ли ко ва или ме сто вр ше ња 
рад ње, тач ни је ово „ма ски ра ње“ до при не ло је да „го вор о ак ту ел ној ствар-
но сти“ бу де што ефект ни ји (јо ви ћЕ вић 2016: 140). Очи глед но је, та ко ђе, да 
је Ђор ђе вић, по у чен ис ку ством ко је је имао с књи гом Крај јед не ди на сти је, 
же лео исто вре ме но да бу де у из ве сној ме ри и нео д ре ђен и ве о ма кон кре тан. 

Ве ли ки део ро ма на за сни ва се на исто риј ским чи ње ни ца ма, као и на 
ау тен тич ним за бе ле шка ма и до ку мен ти ма. Ђо р ђе вић је, уо ста лом, у сво јим 
Успо ме на ма за бе ле жио да у ро ма ну Гол го та има „де вет де се ти на го ле исто-
ри је, а са мо јед на де се ти на ро ман ти чар ске уо бра зи ље“ (Ђо р ЂЕ вић, Успо ме не, 
књ. 5, XLVII, 1). „До ку мен тар ни еле мен ти ком би ну ју се са нај фан та стич ни јим 
при ча ма“ (Про тић 1987: 206). У њи ма се „ја вља ју ан ти и сто риј ске си ту а ци-
је и ан ти под ни (го то во тра ве сти ра ни) ју на ци“ (ву Ки ћЕ вић 2015: 92–93). Ђор-
ђе вић у фа бу лу уме ће јед ну нео че ки ва ну чи ње ни цу – Мил ку Је вре мо вић, 
чи ји је лик гра ђен по узо ру на Ил ку Мар ко вић, удо ви цу Је вре ма Мар ко ви ћа 
и јед ну од атен та тор ки на кра ља Ми ла на, пре тва ра у кра ље ву љу бав ни цу. 
Очи глед но да је то из раз Ђор ђе ви ће ве су рев њи во сти и је дан вид осве те Све-
то за ру Мар ко ви ћу, са ко јим се идеј но раз и шао 1872. го ди не. Он је, на и ме, 
уста но вио ро ма неск ни по тен ци јал ли ка хра бре љу бе освет ни це, ко ји му је 
мо гао знат но бо ље по слу жи ти од фри вол ног ли ка Ар те ми зе Хри стић, же не 
ко ја је за пра во би ла истин ски раз лог Ми ла но ве аб ди ка ци је. У Ил ки ној енер-
гич но сти Ђор ђе вић је на слу тио мо гућ ност нео че ки ва ног епи ло га – у нај од-
сут ни јим тре ну ци ма, ка да је краљ од лу чио да на пу сти пре сто, Мил ка, све сна 
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да њи хо ва љу бав на ве за по ста је коч ни ца бу дућ но сти Ср би је, пу на пре зи ра, 
осу ђу је кра ља и вр ши са мо у би ство.

У сре ди шту Ђор ђе ви ће вих ин те ре со ва ња је сте лик кра ља Ми ла на, ње-
го ва оси о ност, вла дар ска пре по тент ност, нео д го вор ност и ма ло ду шност. У 
сво јој ис по ве сти краљ ће на зна чи ти шта је све и у ко ли кој ме ри ути ца ло да он 
из ра сте у „нај тра гич ни јег“ и „нај не срећ ни јег“ чо ве ка. Ње го во стра да ње 
те ме љи се на не ко ли ко осно ва: ни је до шао на власт сво јом во љом, ве о ма млад 
при мио је бре ме на сво ја не ја ка пле ћа, на род га ни је раз у мео и ни је му пру жао 
по др шку у по ку ша ји ма мо дер ни за ци је др жа ве итд. Ме ђу тим, кра љу је нај те же 
па да ла чи ње ни ца да мо ра свој при ват ни жи вот да под ре ди др жав ним ин те-
ре си ма, што је би ло у не са гла сју са ње го вом сла до стра сном при ро дом. Док 
раз ми шља о пр вом му жу Мил ке Је вре мо вић, ста ром док то ру, он за кљу чу је: 

„До па да ми се тај док тор. Као ле кар, мо гао је до бро зна ти ста ње у 
ко јем су би ла ње го ва плу ћа, и пре ма то ме имао је да би ра из ме ђу ду гог 
уми ра ња и бр зог свр ша ва ња са жи во том. Као есте ти чар, прет по ста вио је 
да умре од љу ба ви у за гр ља ју ле пе же не, не го да умре по ла ко од гно ја у 
ка вер на ма сво јих плу ћа. То је па мет но ура дио“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 8).

Кра ље ва не моћ да се из бо ри са сво јим стра сти ма уоч љи ва је већ на 
по чет ним стра ни ца ма ро ма на, да би ње го вим да љим то ком, она кул ми ни-
ра ла. Услед ви ше днев не рас пра ве о но вом уста ву, кра ље ву не са ни цу не 
иза зи ва бри га о зе мљи, већ страст пре ма Мил ки, као и же ља да сво ју та јан-
стве ну љу бав обе ло да ни, а за ло жни цу пре тво ри у кра љи цу Мо ра ве. Не 
осе ћа ју ћи од го вор ност пред сво јим на ро дом, краљ је ди но за зи ре од ау то-
ри те та сво јих пре да ка и ре зиг ни ра но уз ви ку је: „Сви ми мо ра мо да умре мо 
од же ђи за ма ло сре ће“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 381). 

Ђор ђе ви ћев краљ Ми лан по ка зу је за вид ну хлад но крв ност у по на ша њу 
и оп ште њу са дру ги ма. Он је за чу ђу ју ће при се бан при ли ком Мил ки ног 
атен та та, што се ко си са све до че њи ма ње го вих са вре ме ни ка.1 Та ко ђе, по ка-
зу је за вид ну при себ ност при ли ком атен та та ађу тан та Ле ки ћа. Већ на ред ног 
ју тра из ла зи пред Уста во твор ни од бор сми рен, с цве том на ре ве ру, од лу чан 
да се по сао на из ра ди но вог уста ва спро ве де до кра ја. За гле дан са мо у се бе, 
рав но ду шан је и су ро во без о се ћа јан пред тра ге ди јом ко ја је за де си ла дру ге 
љу де. Пат ња кра љи це На та ли је, ко ја не же ли да оста не без сво га си на, за 
ње га је са мо „из и гра ва ње чи та ве ме ло дра ме“, „пра ва ко ме ди ја“ (Ђор ЂЕ вић 
[б.г.]: 27). На исти на чин се од но си пре ма стра да њу по ро ди це Ми лу ти но вић, 
чак, у свом ли це мер ју и ци ни зму, љу ба зност и по што ва ње ис ка за но Ми лу ти-
но ви ће вој же ни на зи ва ко ме ди јом ко ју из и гра ва. Опо ме на и кри ти ка Ђо ке Вла-
ди ћа осно ва на је: „Зар је за те бе све ко ме ди ја и по зо ри ште? Из гле да да људ ска 
крв и су зе за Вас не вре де ви ше не го обич на ки шни ца“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 42). 

1 Љу бо мир Ка ље вић је све до чио да краљ Ми лан ни је имао „пра ве му шке ку ра жи“, те 
да је за зи рао од сва ке ано ним не до ја ве о то бо жњим атен та ти ма (уп. Ка љЕ вић 2006: 29–30). 
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Ђор ђе вић бе ле жи че сто ис по ља ва ње кра ље ве са мо во ље. Ње го ва ка при-
ци о зност, „хи ро ви, ће фо ви и зло во ље“ усло вља ва ли су и про ме не у по на ша њу 
пре ма љу ди ма из нај бли жег окру же ња (оБрЕ но вић 2006: 85). У од лу ци да 
про го ни Ми лу ти но ви ћа и из врг не ру глу чи та ву ње го ву по ро ди цу краљ се 
ру ко во ди лич ним раз ло зи ма. Он, мо нарх, власт над вла сти ма, има пра во да 
ру ши углед сва ко га за ко га је на шао да му је про тив ник, без об зи ра на за слу-
ге ко је је тај по је ди нац имао за др жа ву. Ње го ва те жња за са мо вла шћу ни је 
му до зво ља ва ла да по ред се бе тр пи ути цај не по је дин це ко ји ми сле сво јом 
гла вом. Краљ се, при том, не ће за до во љи ти са мо кле ве том из не том у но ви-
на ма, већ ће се про тив лич ног не при ја те ља бо ри ти на ви ше фрон то ва – по-
тру ди ће се да му си но ве ис те ра ју из слу жбе, да кће р ки по ква ри ве рид бу, а 
по том и да по ша ље нео б у зда ну ру љу пред Ми лу ти но ви ће ву ку ћу. Ту се не 
за вр ша ва кра ље ва глу мач ка ро ла. Тре ну так ка да су се де мон стран ти пре тво-
ри ли у афи р ма то ра Ми лу ти но ви ће ве ча сти и по ште ња, краљ је ис ко ри стио 
да до ђе у ку ћу оно га ко га бе со муч но про го ни и та ко раз у ве ри на ци ју да има 
би ло ка кве ве зе с тим бе сти јал ним чи ном. Пот пу но од су ство са ве сти и че-
сти то сти по ка за ће у раз го во ру са Ми лу ти но ви ће вим уку ћа ни ма: „Су ма ну-
тост ко ју је је дан од мо јих бив ших слу гу са мо вла сно учи нио, у лу дој прет по-
став ци да се на тај на чин ме ни пре по ру чи, при мо ра ла ме је да лич но до ђем 
и мо лим за опро штај“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 280). При твор ност, глав но обе леж је 
кра ље вог од но са пре ма сво јим са рад ни ци ма, по себ но до ла зи до из ра жа ја 
док са про зо ра по сма тра вер ног Вла ди ћа ко ји је, по клек нув ши пред но вом 
кра ље вом ма ни пу ла ци јом, од у стао од на ме ре да под не се остав ку: „О, на ив-
чи но, на ив чи но! На и ван је као де те!“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 48). 

У ро ма ну Гол го та по себ но је ски ци ра на кра ље ва уме шност у ди пло-
мат ским пре го во ри ма – он је ве о ма опре зан и му дар у од но су са по сла ни ком 
Во сто ка. Иза ње го ве љу ба зно сти кри је се пре зир и же ља за осве том. Го вор 
на све ча ној ве че ри, пун на вод ног ува жа ва ња и ла ска вих ко мен та ра, иро-
нич но ин то ни ран, за пра во је про во ци ра ње во сточ ког по сла ни ка. Кра ље ва 
пре фри га ност и ди пло мат ска му др ост до ћи ће до из ра жа ја у пред ве че р је 
ње го вог аб ди ци ра ња. У раз го во ру са но вим во сточ ким по сла ни ком од лу чу је 
се да по ну ди сво ју аб ди ка ци ју као за лог за бла го на кло ност Во сто ка пре ма 
бу ду ћем кра љу, што ће би ти са мо увод у скла па ње кре дит ног уго во ра – за-
ло жи ће свој образ да од свог не при ја те ља до би је фи нан сиј ску по моћ за гла-
му ро зни жи вот у европ ским ме тро по ла ма. 

Сво јом те а трал но шћу, уце на ма, ла жним по што ва њем и ми ми кри јом 
краљ Ми лан је успе вао да при до би је и на кло ност сво јих про тив ни ка. О 
то ме до вољ но го во ри епи зо да са То до ром Пе ри ћем (Пе ром То до ро ви ћем), 
ко ји се од огор че ног кра ље вог про тив ни ка пре тво рио у чан ко ли за, ко ји бес-
по го вор но при хва та све ње го ве на ред бе. Кра ље ва слат ко ре чи вост и ко ке те-
ри ја раз о ру жа ли су и Мил ку Је вре мо вић, отре си ту и хра бру же ну, ко ја го ње-
на мр жњом пре ма кра љу-уби ци, без раз ми шља ња, при ста је да бу де кључ на 
ка ри ка у за ве ри во сточ ког по слан ства и уби ством кра ља ујед но осве ти сво га 
му жа. Нео че ки ва на кра ље ва сен ти мен тал ност и пла чев на ис по вест уз не ми-
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ри ли су Мил ку у то ли кој ме ри да она, са жа лив ши се, по ста је љу бав ни ца свом 
до ју че ра шњем не при ја те љу. Ова од ва жна удо ви ца, ме ђу тим, не при ста је да 
сно си кри ви цу за тра ге ди ју це лог на ро да, због че га ве о ма бур но ре а гу је на 
кра ље ву иде ју о аб ди ка ци ји:

„Аб ди ка ци ја? За што? Са мо да се са мном оже ни ти мо жеш? Ни кад, 
ни до ве ка. На та кву не сре ћу отаџ би не ја не ћу ни ка да при ста ти. Чуј ме, 
Еми ли ја не! Ако би др жав ни раз лог зах те вао да се ти по дру ги пут оже-
ниш, […] и ако ти оди ста не мо жеш жи ве ти без мо је љу ба ви, он да знај да 
ћу ја оста ти тво ја љу ба зни ца до кле год ти хо ћеш […], али под јед ним усло-
вом: да ни кад ви ше не по ми слиш на аб ди ка ци ју“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 385–386).

Ђор ђе вић је кра ље ву љу бав ни цу на сли као као од го вор ну, са ве сну и 
обра зо ва ну же ну, што Ар те ми за Хри стић сва ка ко ни је би ла. Њу ни је ин те-
ре со ва ла бу дућ ност ни ди на сти је ни срп ског на ро да – у сво јим на сто ја њи ма 
да по ста не за ко ни та же на кра ља Ми ла на, Ар те ми за је на пу сти ла сво га мужа, 
уце њи ва ла кра ља и про го ни ла га, не раз ми шља ју ћи о по сле ди ца ма ни о 
то ме да ли је уоп ште до ра сла да бу де на пре сто лу. По нос и до сто јан ство, 
упра во оно што Ар те ми за ни је по се до ва ла, ни су до зво ли ли Мил ки Је вре мо-
вић да при хва ти аб ди ка ци ју, срам ни чин на ко ји се од лу чио вла дар на ро да 
ко ме је и она при па да ла. Све сна то га да је ње гов по тез ис хи трен, не до вољ но 
про ми шљен и по сле ди ца стра сти, Мил ка од у ста је да у ње му бу де са у че сник 
и – уби ја се. Ње но ис по ве да ње ујед но је и ре тро спек ти ва њи хо ве љу ба ви, 
кри ти ка кра ље ве ма ло ду шно сти и из раз ње ног ве ли ког раз о ча ра ња. Од ве-
ли ког и „ге ни јал ног“ вла да ра, али не срећ ног и уса мље ног чо ве ка, ко ји је 
сву сво ју енер ги ју усме ра вао на бор бу про тив „глу по сти цр не не про све ће не 
ма се“, ка квим јој се учи нио на по чет ку, краљ Ми лан се пре тво рио у се бич-
ња ка и бе сти јал ног бе сед ни ка, ко ји се од оста лих му шка ра ца раз ли ко вао 
са мо „дра пе ри јом и ре чи ма“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 504–505). Крај ње ре зиг ни ра на, 
Мил ка га на зи ва „сла бо ти њом и ка ри ка ту ром јед ног кра ља“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 
506). Упо зна ва ње пра ве Ми ла но ве при ро де, од су ство кра љев ског до сто јан ства 
и свест о ње го вом пот пу ном мо рал ном по ср ну ћу услед од лу ке да но вац по-
зај ми од свог нај ве ћег не при ја те ља – Во сто ка, усло ви ли су Мил кин пре зир 
(„Устај, не мој да сли ниш. Не мо гу да те гле дам та ко у пра ши ни“) и же сто ку 
кри ти ку: „Не срећ ни че! Та то су сре бр ни ци Ју де Иска ри от ског!“ (Ђор ЂЕ вић 
[б.г.]: 510).

Ђор ђе вић не до зво ља ва свим ми ни стри ма да ко мен та ри шу кра ље во по-
на ша ње. Је ди но ће др Ђо ка Вла дић, тј. сам Ђор ђе вић, из ре ћи же сто ке кри ти ке 
на ра чун срп ског мо нар ха, а ње му ће се при дру жи ти пре сто ло на след ник и 
Мил ка Је вре мо вић. Краљ се бе пред ста вља као жр тву дру гих љу ди, па и са ме 
Мо ра ве (Ср би је) и ње них не у ких ста нов ни ка, док Вла дић, Мил ка Је вре мо вић 
и мла ди Алек сан дар то од луч но опо вр га ва ју – ни је краљ жр тва већ је на род 
Мо ра ве жр тва ње го ве сла до стра сне и нео б у зда не при ро де. На ре чи ко ји ма 
је краљ обра зло жио сво ју аб ди ка ци ју, Вла дић је оштро ре пли ци рао: 
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„Одав но ја ви дим да ће да на ста не тај но ви на пад лу ди ла. […] То је 
јед на сор та ду шев не на ступ не гро зни це са ве ли ким раз ма ци ма из ме ђу 
по је ди них на па да. […] Код овог бо ле сни ка ти ми кр о би има ју об лик ле пих, 
ду хо ви тих, стра сних и вр ло ам би ци о зних мла дих удо ви ца. […] Ама, 
го спо до, што се му чи те да из на ла зи те про ти вра зло ге? Зар не ви ди те да 
је пред на ма је дан те шко бо ле стан чо век? Ње го ва бо лест је жеђ, али не 
жеђ за во дом или ка квим дру гим пи ћем, не го жеђ за при ват ном лич ном 
сре ћом. […] Ка кво ро до љу бље, ка ква свест о ду жно сти, ка ква вер ност 
за ста ви […] вас је на па ла? Све то не вре ди јед ног по љуп ца оне ва тре не 
удо ви це“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 460–470).

Ме ђу тим, иа ко је у ро ма ну кри ти ко вао Ми ла на Обре но ви ћа, осло вив ши 
га у јед ном тре нут ку „сло вен ском ка ри ка ту ром нат чо ве ка“, Ђор ђе вић је ово 
сво је де ло за вр шио афир ма ци јом кра ља. За вр шна сце на го во ри у при лог 
то ме: 

„Хо ћу да ви дим Гол го ту. На њој су љу ди жи во га Бо га ра за пе ли на 
крст. Та мо је је дан пра ви Бог тр пео људ ске му ке она кве ка кве сам ја 
да нас мо јим очи ма гле дао... Хо ћу да ви дим ка ко из гле да ју по том ци оних 
љу ди ко ји су Бо га уби ли“ (Ђор ЂЕ вић [б.г.]: 513–514). 

На слов ро ма на, као и мо то из Је ван ђе ља по Ма те ју: „И до ша во на мје-
сто ко је се зо ве Гол го та, то јест ко стур ни ца / Да до ше му да пи је оцат по ми-
је шан са жу чи“, ко ре спон ди ра са ис по ве шћу кра ља Ми ла на и ја да њем због 
„вен ца од тр ња“ ко ји је он но сио као вла дар ско бре ме. Књи жев ност је „скло на 
ми ти за ци ји и сим бо ли за ци ји ствар но сти“ (ива нић 2009: 38). Ђор ђе ви ће ва 
од лу ка да до ве де у ве зу Ми ла на Обре но ви ћа са Ису сом Хри стом, ко га је 
ње гов на род ра за пео, у ве ли кој ме ри је блас фе мич на, по себ но ако се има на 
уму да је, по сле аб ди ци ра ња, краљ, ко ји је био слаб вер ник, пред у зео пу то-
ва ње у Је ру са лим не због то га да би об и шао Хри стов гроб, већ да би се ви део 
са сво јом љу бав ни цом Ар те ми зом Хри стић, ко ја је, бре ме ни та, на пу сти ла 
сво га му жа и скло ни ла се код ро ди те ља у Ца ри град (уп. љу шић 2000: 178). 

У јед ном од при ка за Гол го те ис так ну то је да Ђор ђе вић „не кри је да 
пи ше Schlüssel ro man“ (в. Ђор ЂЕ вић 1909: 537). Ро ман с кљу чем од ли ку је при-
ка зи ва ње до га ђа ја и лич но сти под дру гим име ном, али та ко да су алу зи је 
ве о ма ја сне, због че га их чи та лац мо же ла ко „де ши фро ва ти“. Ђор ђе вић слич но 
по сту па и у ро ма ну У фронт, ко ји пред ста вља сво је вр сни на ста вак прет ход-
ног ро ма на, и у ко ме се та ко ђе опре де лио да пре и ме ну је ли ко ве и то по ни ме 
(краљ Ми лан је по но во Еми ли јан, у Па ри зу по знат и као гроф од Бру сни це, 
кра љи ца На та ли ја је Је ри на, про кле та Је ри на; Ср би ја је Сил ва ни ја, а њен 
глав ни град Син ги ду нум. Вла дан Ђор ђе вић је др Ђор ђе, Ђо ка Ла зић). У оба 
ро ма на уо ча ва мо са ти ру, пре све га у ве зи с ли ком кра ља Ми ла на, по том и 
у ве зи са од ре ђе ним дру штве но-по ли тич ким при ли ка ма у Ср би ји. Ови ро-
ма ни мо гли би се ока рак те ри са ти и као по ли тич ки, дру штве ни, ро ма ни из 
двор ског жи во та. По зна ва ње сло же них по ро дич них од но са и рђа ве ат мос фе-
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ре на дво ру кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је омо гу ћи ло је Ђор ђе ви ћу да 
ука же на по ве за ност раз ли чи тих чи ни ла ца дру штве ног и јав ног жи во та у 
Ср би ји са без из ла зном си ту а ци јом на дво ру, што му је пру жи ло „гра ђу за 
опе рет ски за плет, свој ствен три ви јал ним ро ма ни ма ко је је ши ро ка чи та лач-
ка пу бли ка ра до при хва та ла“ (Па ла вЕ стра 1983: 381). 

У ро ма ну У фронт Ђор ђе вић је на сли као жи вот кра ља Ми ла на по сле 
на пу шта ња пре сто ла и пре се ље ња у Па риз. Сва де ша ва ња у ро ма ну сме ште-
на су у тре ћу го ди ну по кра ље вој аб ди ка ци ји, у је дан дан – од ра ног ју тра, 
ка да је Ђо ка Ла зић, осве до че ни кра љев при ја тељ, сти гао у Па риз, до на ред-
ног ју тра, ка да је екс-краљ, не сре ћан и не за до во љан, по ку шао да из вр ши 
са мо у би ство, али га је вер ни при ја тељ од вра тио од још јед ног су ма ну тог 
чи на и по звао да сво ју енер ги ју и зна ње ста ви на рас по ла га ње свом на ро ду 
и отаџ би ни. Из у зет ном по кре тљи во шћу ју на ка, не пре ста ним ме ња њем ло-
ка ци ја – кра ље ва па ла та, ен гле ски ре сто ран, ули це Па ри за, бер за, хи по дром, 
опе ра, џо кеј ски клуб – Ђор ђе вић је же лео у пот пу но сти да до ча ра бур ни 
жи вот кра ља Ми ла на у Па ри зу и мно го број не ње го ве па си је: же не, коц ка ње, 
кла ди о ни це, ра сип нич ки жи вот и сл. Пра те ћи кра љев жи вот, ин си сти ра ју-
ћи, с јед не стра не, на гла му ру и рас ко ши, а до пу њу ју ћи га, с дру ге стра не, 
Ла зи ће вим иро нич ним ко мен та ри ма и за па жа њи ма, Ђор ђе вић је же лео да 
још ја че ис так не па ра докс – ве ли ки углед ко ји је ужи вао у Па ри зу, краљ је 
мо рао же сто ко да пла ти сво јим по ни же њем. Шта ви ше, скла па ње „тр го вач-
ког“ уго во ра о зај му са Ру си јом би ло је по ни же ње на ко је је сво је вољ но при-
стао. Ла зић нај пре са чу ђе њем, по том и с го р чи ном и са жа ље њем по сма тра 
бив шег кра ља ка ко ги зда во, нон ша лант но и пот пу но рав но ду шно игра чу де-
сну игру пред па ри ском ари сто кра ти јом, сно бо ви ма и раз ли чи тим ме ди о кри-
те ти ма, ко ји су, као и он уо ста лом, ку по ва ли нов цем свој по ло жај у дру штву. 
Ње га по себ но же сти са зна ње да је краљ, ко ме се он без ре зер вно жр тво вао, 
до бро вољ но при хва тио да са оста лим бив шим кра ље ви ма у Па ри зу жи ви 
у фик тив ној при чи о њи хо вој на вод ној ве ли чи ни и го спод ству. По сма тра ју ћи 
ин до лент не и апа тич не по том ке не ка да моћ них и чу ве них европ ских вла сте-
лин ских по ро ди ца, док тор не мо же да са кри је сво је раз о ча ра ње иза зва но 
са зна њем да срп ска вла дар ска ло за ни је мо гла из бе ћи њи хо ву суд би ну и 
де ге не ра ци ју. За то у ње го вом го во ру има то ли ко гор чи не, иро ни је, че сто и 
сар ка зма: 

„Дру ге вла дар ске по ро ди це у Евро пи мо гле су од сна ге оних сил-
них љу ди ко ји су те ди на сти је осни ва ли да жи ве чи та ве ве ко ве, па се 
тек у њи хо вим по след њим из дан ци ма ја вља ју пр ви зна ци ра хи ти зма. Ви 
од Бе ле ру же још ни сте на вр ши ли ни пр ву сто ти ну го ди на, а већ по чи-
ње те да де ге не ри ше те“ (Ђор ЂЕ вић 1913: 14).

Др Ла зић за па жа све бла го де ти ко ји ма је краљ-хе до ни ста се бе окру жио: 
рас ко шно опре мље ну па ла ту, слу ге ко је не гу ју ње гов па ра зит ски на чин 
жи во та, оби ље хра не, пи ћа, же на, про во да. Лук су зни на ме штај у па ла ти по-
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твр ђу је још ра ни је уста но вље ну док то ро ву тврд њу да је краљ „пра ва ра спи-
ку ћа“ (Ђор ЂЕ вић 1913: 8). Док га упо зна је с ло шим ста њем у Ср би ји, ко је је 
по сле ди ца ње го ве аб ди ка ци је, краљ ужи ва у остри га ма и пе че ном фа за ну, 
не за ин те ре со ван за суд би ну свог на ро да ко ји сво јом му ком и не ма шти ном 
пла ћа ње го ва ужи ва ња по бе лом све ту. И он да ка да се у ње му, нео че ки ва но, 
по ја ви не ка искра отаџ бин ске од го вор но сти, убр зо се и уга си. У раз го во ру 
са бо га тим ба ро ном Ми лан на го ве шта ва пла но ве у ве зи с по сло ви ма из ме ђу 
Ис то ка и За па да, у ко је је пла ни рао да укљу чи и Ср би ју („Зар ти ми слиш да 
су у мо јој гла ви са мо игра чи це и ко њи тр ка чи?“). Ме ђу тим, ни је се по ме рио 
да ље од пра зних при ча, коц ка ња и бер зан ске игре. Не до ста ја ла му је ства-
ра лач ка енер ги ја да сво је пла но ве фи на ли зу је, а ње го ва за бри ну тост за срп-
ски на род сво ди ла се са мо на фор му, што је нај бо ље по твр ђи вао „чу дан 
лу стер од кри ста ла“, сме штен у сре ди шњем де лу ње го ве па ла те, „ко ји је 
из гле дао као дво гла ви орао Сил ва ни је“, или тр пе за ри ја ко ја је би ла „вер на 
ми ни ја ту ра ве ли ке тр пе за ри је у кра љев ском дво ру“ у Син ги ди ну му (Ђор-
ЂЕ вић 1913: 6, 9). 

Не мо же се за не ма ри ти чи ње ни ца да Ла зић по ла зи с по зи ци је озло је-
ђе ног не ка да шњег кра ље вог бли ског са рад ни ка, ко ји у сво јој вер но сти ма-
ло ду шном кра љу на ла зи нај ве ће раз ло ге не за до вољ ства сво јим ка сни јим 
жи во том. Без об зи ра на то с ким раз го ва ра (ба рон, ста ра углед на хер це ги ња), 
Ла зић не про пу шта да алу ди ра на кра љев срам ни чин. Оту да је и ве ли чан-
стве ни из глед лу сте ра-дво гла вог ор ла, са мо по вре ме но оба сја ног све тло шћу, 
слут ња све тле бу дућ но сти срп ског на ро да, у ко ју је Ђор ђе вић ве ро вао, док 
му краљ Ми лан, на пу шта њем тро на, ни је по ру шио сно ве. За то ње го ве при-
че о ста њу у Ср би ји, о опа сно сти ма ко је се на ла зе пред мла дим кра љем 
Алек сан дром, су ге ри шу мрак ко ји у пот пу но сти од го ва ра та ми у ко јој ча ми 
кри стал ни срп ски дво гла ви орао у па ла ти ку пље ној за те ле сна ужи ва ња 
екс-кра ља у Па ри зу.

Краљ Ми лан, по при ро ди сла до ку сац, уве рен да је жи вот ра ди ужи ва ња 
и про во да, жу део је за сло бод ним жи во том. У на ди да ће сво је сно ве ре а ли-
зо ва ти тек он да ка да на пу сти Ср би ју, краљ се на ста нио у Па ри зу где је 
жи вео „на ис тој но зи са стра ним прин че ви ма и ари сто кра ти јом“ (јо ва но вић 
1934: 152). Рас кош и ра сип ни штво би ли су од раз ње го ве ме га ло ма ни је, али 
му гла му ро зни па ри ски жи вот, ску пе блуд ни це и ква зи а ри сто кра ти ја ни су 
до не ли оче ки ва но за до вољ ство. Ни до ла зак за но сне ба ле ри не, ко кет не, екс-
тра ва гант не и на пир ли та не го спо ђи це Зе бре не вра ћа на кра ље во ли це из раз 
ис кре не ра до сти. На про тив, на ње го вом, од ноћ ног „бде ни са ња“ из ме ње ном 
ли цу, очи та ва ју се до са да, ре зиг на ци ја и пре зир, јер се сва ки но ви дан од-
ви ја по тач но утвр ђе ном сце на ри ју, не до но се ћи ни ка да ни шта но во, из у зев 
но вог нов ча ног до бит ка или гу бит ка. 

Ве сти о до би ци ма на кла ди о ни ци, у бер зи или на коц ка њу краљ при ма 
нео че ки ва но мир но, го то во не за ин те ре со ва но. Ње го ва рав но ду шност у ба-
ра та њу с нов цем, хлад но крв но тр па ње по гу жва них нов ча ни ца у џе по ве, 
са мо је гро теск на игра овог чо ве ка, не ка да по но са на ци је, а са да ду бо ко 
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не срећ ног и не за до вољ ног до бро вољ ног из гна ни ка. Су срет са док то ром 
Ла зи ћем, ко ји је але го ри ја не ког срећ ни јег вре ме на, злат ног до ба ње го вог 
жи во та, док то ро ве опа ске и ехо па три јар хал ног све та са ко јим је, до ла ском 
у „но ву Со до му и Го мо ру“, из гу био сва ку ве зу, из би стри ће кра љу сли ку о 
ре ал но сти у ко јој се на ла зи. Бе же ћи од це лог све та, краљ ни је ус пео да по-
бег не од се бе. Су о чен с бе сми слом, краљ се од лу чу је на са мо у би ство. Спа-
са ва га док тор Ла зић, ко ји му, као до бри дух, пре пи су је те ра пи ју за да љи 
жи вот: „Рад. У ра ду је је ди на пра ва сре ћа“ (Ђор ЂЕ вић 1913: 123). Без об зи ра 
на ње го во сво је вољ но мо рал но по ср ну ће, краљ и да ље оста је до бри офи цир 
ко ји би мо гао да по мог не свом на ро ду. 

Са гле да ва ње сло же но сти од но са из ме ђу кра ља Ми ла на и Вла да на Ђор-
ђе ви ћа на ме ће нам пи та ње да ли је не ка да шњи кра љев лич ни ле кар, по ве ре-
ник и при ја тељ, мо гао би ти објек ти ван и у сво јим при ча њи ма за не ма ри ти 
сво је у на след ство до би је но ре спек то ва ње ди на сти је Обре но вић. Упо зна ва ње 
са Ђор ђе ви ће вом лич но шћу, иш чи та ва ње Успо ме на и пре пи ске нај пре са 
су пру гом Па у ли ном, по том и са бли ским при ја те љи ма, утвр ђу је нас у уве-
ре њу да ни је мо гао би ти у пот пу но сти објек ти ван. Тем пе ра мен тан и пла хо-
вит, ни је мо гао за не ма ри ти сво ју ви ше го ди шњу бли скост пре све га с кра љем 
Ми ла ном, по том ни сво је слу же ње мла дом кра љу Алек сан дру. Кроз ро ма не 
Гол го та и У фронт ја сно се про вла чи ре зиг на ци ја и раз о ча ра ње чо ве ка ко ји, 
док ре зи ми ра свој жи вот, осе ћа жа ље ње због не ких по сту па ка и су ви ше ис-
хи тре них по те за, пр вен стве но због ула ска у по ли ти ку ко ја је ње гов и жи вот 
ње го ве по ро ди це окре ну ла у нео че ки ва ном сме ру. Ис про во ци ран ти ме, Ђор-
ђе вић се у овим ро ма ни ма ја сним алу зи ја ма об ра чу на вао са кра љем Ми ла ном, 
а ин ди рект но и с кра љем Алек сан дром, мар ки ра ју ћи све про пу сте и по гре шке 
у њи хо вој вла да ви ни. Ме ђу тим, упо ре до са жа ље њем („Нај зад си од ме не 
на пра вио тво ју дво р ску бу да лу“), уо ча ва се и Ђор ђе ви ће ва ода ност кра љу 
(„Ве ли чан ство се мо же на ме осло ни ти. Ја ни ову ноћ не ћу скло пи ти ока!“) 
и пре да но слу же ње ди на сти ји Обре но вић. На то, уо ста лом, упу ћу ју и за вр ше-
ци ових ро ма на. Ђор ђе вић је же лео да за не ма ри број на све до че ња о кра ље вом 
ра сип нич ком жи во ту у Па ри зу, због че га га, у ро ма ну У фронт, пре тва ра 
у хра брог офи ци ра, а у епи ло гу из но си ње го ве за слу ге у фор ми ра њу моћ не 
срп ске вој ске, по ми њу ћи и „не бла го дар ног“ си на је дин ца због ко га је до че-
као суд би ну кра ља Ли ра (уп. Ђор ЂЕ вић 1913: 125). 

Ди на стич ком ло јал но шћу и су рев њи во шћу Ђор ђе вић се ру ко во дио и 
при ли ком пи са ња ме мо а ра Успо ме не. У њи ма је по твр дио да је, за хва љу ју ћи 
ду го го ди шњој са рад њи с кне зом/кра љем Ми ла ном, мо гао да до ча ра сву сло-
же ност ка рак те ра срп ског вла да ра: 

„Ја сам слу жио два де сет го ди на под кра љем Ми ла ном. […] Оту да 
ја знам ње гов ка рак тер и тем пе ра мент. Он има ви со ке др жав не по гле де, 
има ви со ку ин те ли ген ци ју, он има мно го ср ца, мо жда и су ви ше. Он во ли 
стра сно, али мо же и да мр зи та ко исто стра сно, а по кад што та ко мр зи не ког 
чо ве ка без ика квог пра вог раз ло га и он да ту ни шта не по ма же“ (Ђор ЂЕ вић, 
Ка ко сам са ста вио мој ка би нет. По че так „вла да нов шти не“).
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У Ђор ђе ви ће вим при ча ма о кне зу/кра љу Ми ла ну мо же се уо чи ти не-
ко ли ко кра ље вих нај зна чај ни јих осо би на – не до след ност, не пред ви ди вост, 
осве то љу би вост,2 ма ло ду шност и ско ност ка хе до ни стич ком на чи ну жи вље-
ња. Аван ту ри стич ки дух и не стал ност во ди ли су га из јед ног по ду хва та у 
дру ги. Осци ла ци је у ње го вом по на ша њу, не до след ност, че сте про ме не рас-
по ло же ња и на пра си тост усло вља ва ле су да са рад ни ци ни ка да ни су мо гли 
да на слу те сле де ћи ње гов по тез. Ђор ђе вић је имао ве ли ка оче ки ва ња – же-
лео је да бу де укљу чен у сва де ша ва ња на дво ру, ка ко би кне за са чу вао од 
би ло ка квог не про ми шље ног по те за или скан да ла. Ме ђу тим, кне зу ни је био 
по тре бан ту тор, већ ле кар и рас по ло же ни са го вор ник, због че га су од но си 
ме ђу њи ма че сто осци ли ра ли из ме ђу без у слов ног по ве ре ња и ја сно ис ка за-
не не тр пе љи во сти (уп. ра јић 2008). Слич них тем пе ра ме на та – сан гви нич ни, 
не стр пљи ви и су рев њи ви – до ла зи ли су у број не су ко бе, че му су по себ но 
до при но си ла ду га пу то ва ња по Евро пи, че сте про ме не мар шру та и кне же во 
стра стве но кар та ње са „ари сто кра ти јом“. Кне жев его цен три зам, ма ни пу ла-
тив ност и не спо соб ност да по шту је по тре бе дру гих љу ди до дат но су про-
во ци ра ли Ђор ђе ви ћа и ком пли ко ва ли од но се ме ђу њи ма. 

Као лич ни ле кар и чо век од по ве ре ња, ко ји је у јед ном пе ри о ду но сио 
епи тет „кне же вог љу бим ца“, Ђор ђе вић је имао уви да у ин тим ни жи вот Ми-
ла на Обре но ви ћа. На број ним стра ни ца ма Успо ме на оста вио је све до чан ства 
о њего вом љу бав ном жи во ту и аван ту ра ма. Ме ђу тим, овој те ми при шао је 
ве о ма оба зри во, не же ле ћи да ком про ми ту је срп ског вла да ра. Он, у јед ном 
тре нут ку, по ле ми ше с кра ље вим по ли тич ким про тив ни ци ма и, у же љи да 
с ње га ски не епи тет жен ска ро ша, де цид но ис ти че: 

„Нек овом при ли ком оста не за бе ле же но да краљ Ми лан ни пре ни 
по сле же нид бе ни је имао љу бав них од но ша ја ни са јед ном де вој ком него 
или са удо ви цом или са же ном уда том за му жа вр ло то ле рант ног. Уоп-
ште, ле ген да да је краљ Ми лан био жен ска рош, са свим је нео сно ва на“ 
(Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 3, XXV, 1).

Го во ре ћи о љу бав ном жи во ту кра ља Ми ла на, Ђор ђе вић је за бе ле жио 
не ко ли ко ње го вих аван ту ра и афе ра ко је су по тре са ле пре сто ни цу. При том 
је ве о ма ра но уо чио кра ље ву спрем ност да лич но за до вољ ство прет по ста ви 
све му – и др жа ви и сво јим вла дар ским оба ве за ма. Бу ду ћи одан дво ру Обре-
но ви ћа, на сту пио је ве о ма опре зно, нај че шће по ка зу ју ћи раз у ме ва ње или 
на ла зе ћи оправ да ње за кра ље ве по ступ ке. Ка да пи ше о аван ту ри са удо ви-
цом Ле по са вом Но ва ко вић, Ђор ђе вић је ли бе ра лан и ста је на кне же ву стра ну: 
„Па и вре ме му је. Осе ти ло се му шко, а го спо ђа Ле по са ва ни је са мо ле па и 
па мет на, та ман ко ли ко тре ба ста ри ја од ње га, не го што је нај ва жни је, она је 
удо ви ца, она је од сво га шли ца га зда ри ца“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 3, XXV, 

2 О кра ље вом ре ван ши зму Ђор ђе вић све до чи на во ђе њем ре чи Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа, 
ми ни стра уну тра шњих де ла у вла ди Са ве Гру ји ћа: „Ка да бих ја по се као сва ко га на ко га се 
го спо дар на љу ти, ма ло би нас оста ло у жи во ту“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 5, XLI II, 1). 
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1). „Са ста но ви шта ле ка ра од го вор ног за кне же во мен тал но и фи зич ко здра вље, 
Ђор ђе вић је бла го на кло но гле дао на ње го ву сек су ал ну ак тив ност“ (Ко стић 
2014: 206). Ме ђу тим, ни је мо гао да при хва ти чи ње ни цу да је кнез спре ман 
да оста ви пре сто због аван ту ре са удо ви цом и ис пу ње ња сна – „да слу жим 
у ше стом пу ку вла шке пе ша ди је, да бу дем свој чо век и да се оже ним она ко 
ка ко је мом ср цу дра го“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 3, XXV, 4). На се бе је пре-
у зео оба ве зу да про на ђе „лек од љу ба ви“ и оне мо гу ћи кне зу да, бек ством у 
Вла шку за сво јом удо ви цом-ми ло сни цом, аб ди ци ра већ 1875. го ди не, све га 
три го ди на по сле сту па ња на пре сто. 

Ђор ђе вић је био све стан кне же ве не спо соб но сти да за не ма ри лич не 
ин те ре се и ис кон тро ли ше сво је на го не и сла бост пре ма же на ма. Ипак, ни је 
био спре ман да оп шир ни је го во ри о ње го вим ван брач ним ве за ма. Ви ше го-
ди шњу аван ту ру с двор ском да мом Ми цом Про тић, же ном ге не ра ла Ко сте 
Про ти ћа, кне же вог вер ног са рад ни ка, Ђор ђе вић је по ку шао да убла жи сво-
де ћи је на „скан да ло зну хро ни ку“ и „чи сто не ве ро ват не ства ри“, чи ју исти-
ни тост ни ко ни је ус пео да „ве ри фи ку је“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 4, XXXII, 
4). Бу ду ћи да је ова аван ту ра озбиљ но уз др ма ла Ср би ју, те да су мно ги, 
по чев од кне ги ње На та ли је, оста ви ли све до чан ство о кне же вој љу бав ној 
ве зи с Ми цом Про тић, ја сно је да је Ђор ђе вић ћу тао из пи је те та пре ма ди на-
сти ји ко јој је вер но слу жио. На ин си ну а ци ја ма се за др жао и не што ка сни је, 
по ми њу ћи „ха рем на ни шком дво р цу“, где су се уз кне за на ла зи ли кне ги ња 
На та ли ја, Ми ца Про тић и ње на се стри чи на Љу би ца, бу ду ћа су пру га вој во-
де Ра до ми ра Пут ни ка, та да још увек де вој ка за чи ју је част Ђор ђе вић био 
за бри нут упра во због бли зи не кне за Ми ла на. Ка да је, увре ђен кне же вим 
иг но ри са њем и ис кљу че њем из кру га нај бли жих са рад ни ка, по ку шао да се 
оправ да, по ме нуо је и ње го во мла дић ко „аши ко ва ње“ с ро ђа ком Сим ком 
(Гер ма ни), че му је мо рао да ста не на пут ка ко се „не би по но вио скан дал 
кне за Ми ха и ла“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 4, XXXII, 7), те аван ту ру са же ном 
грч ког по сла ни ка у Бе о гра ду, „афи ши ра ње“ с две ма го спо ђи ца ма из Ру му-
ни је и, на кра ју – це ло днев не бо рав ке код Ар те ми зе Хри стић, „ни ма ло ле пе, 
али пи кант не го спо ђе“ (Ђор ЂЕ вић, Успо ме не, књ. 5, XLV, 2).

Вла дан Ђор ђе вић је од го вор ност за гре хе кра ља Ми ла на пре ба цио на 
кра љи цу На та ли ју, ве ру ју ћи да су га ње на аро ган ци ја и охо лост усме ри ли 
пре ма ода ја ма и по сте ља ма дру гих же на. У по чет ку и сам оп чи њен ле по том 
мла де На та ли је, опи су је је као „де вој ку ван ред но ле пу са ми ра зом ко ји је у 
он да шњим ср би јан ским ми ра зи ма био ве лик као Чим бо ра со“, „мла ду као 
кап и ле пу као зо ра“, „све жу и скром ну мла ду“ у ко ју се срп ски вла дар „тако 
бр зо и та ко ра ди кал но за љу био“ (Ђор ђе вић, Успо ме не, књ. 3, XXV, 7). Ме-
ђу тим, за хла ђе ње од но са из ме ђу су пру жни ка, те све из ра же ни ји ани мо зи тет 
из ме ђу Ђор ђе ви ћа и кра љи це, за сно ван де лом на иде о ло шким раз ми мо и-
ла же њи ма, де лом на лич ном не сла га њу, ро ди ће огор че ње и слут њу да ће 
На та ли ја „као и све же не Обре но ви ћа би ти фа тал на за ди на сти ју“ (Ђор ЂЕ вић, 
Успо ме не, књ. 4, XL, 11). Ђор ђе ви ће ве слут ње по ка за ле су се оправ да ним, 
јер је крат ко трај ни пе ри од „сил не“ су пру жнич ке љу ба ви сме ни ла не сва ки-
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да шња оту ђе ност и „ме ђу соб на од врат ност“. Не тр пе љи вост пре ма кра љи ци 
ја сно се очи та ва и у ро ма ну Гол го та. Иа ко се не на ла зи ме ђу ју на ци ма ро ма на, 
њен дух је при су тан – и у ми сли ма мла дог Алек сан дра и у раз го во ри ма ми-
ни ста ра, али пре све га у Ми ла но вој ис по ве сти о жи во ту без љу ба ви и то пли-
не, по ред кра љи це охо ле, гор де и нео се тљи ве „сан те ле да“, „јад не, див не, 
ле пе же на без ср ца“, за љу бље не у сво ју ле по ту. 

Ро ма ни Гол го та и У фронт, ко ји су у нај ве ћем ин сце ни ра ње днев не 
по ли ти ке, и стра ни це Успо ме на по све ће не кра љу Ми ла ну, за пра во су Ђор-
ђе ви ће во по ле ми са ње са по след њим Обре но ви ћи ма. У њи ма је по ка зао по-
зна ва ње пси хо ло ги је и ка рак те ра срп ског вла да ра и при ка зао га као ко ле-
бљи вог, не спо кој ног и скло ног крај њим од лу ка ма. Исто вре ме но, из нео је и 
про блем ко ји га је не пре ста но му чио – пи та ње све сти вла да ра о сво јој ми-
си ји и осе ћа ње ду жно сти пре ма свом на ро ду и бу ду ћим ге не ра ци ја ма. На-
ла зе ћи да су оси о ност и ма ло ду шност кра ља Ми ла на пре суд но ути ца ле и 
на ње гов жи вот, Ђор ђе вић је овим ро ма ни ма по ку шао да оправ да и сво је 
по ли тич ко ан га жо ва ње – ро ма ни Гол го та и У фронт оди шу на па ди ма и 
по хва ла ма на ра чун кра ља Ми ла на, тен ден ци о зним из ди за њем се бе и ту ма-
че њем сво јих по сту па ка. Као што је сво ја ме мо ар ска де ла пи сао да би оправ-
дао не ке сво је по ступ ке, ка сни је и да би по ку шао да спе ре са се бе те рет 
„цр не вла да нов шти не“, Ђор ђе вић ни у ро ма ни ма о кра љу Ми ла ну ни је из-
бе гао да алу ди ра на сво је стра да ње и да по ма ло на ив но и па те тич но апе лу-
је на чи та о це да ра ци о нал но про су ђу ју и по сма тра ју ње го во по ли тич ко 
ан га жо ва ње нео п те ре ће ни пред ра су да ма ко је је днев на по ли ти ка ве за ла за 
ње го во име.
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KING MI LAN IN THE LI TE RARY WORK OF VLA DAN ĐOR ĐE VIĆ

S u m  m a r y

The per so na lity of King Mi lan – his li fe, re ign and his spe ci fic cha rac ter – was 
very in spi ra ti ve for many Ser bian wri ters. The su bject of this pa per are li te rary works of 
Vla dan Đor đe vić (no vels of co urt li fe The Cal vary and In Front, as well as parts of me-
mo irs The Me mo ri es) in who se cen ter is the Ser bian king. Wri ting his works from the 
po si tion of clo se and loyal col la bo ra tor of King Mi lan, Đor đe vić has im pres si vely pic tu red 
all the com ple xity of Ser bian ru ler’s cha rac ter. He pre sen ted King Mi lan as va cil la ting, 
un pre dic ta ble and fa int he ar ted, but still has re tur ned him the dig nity of ru ler, tur ning 
him in to a bra ve of fi cer who helps his own pe o ple.

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Пе да го шки фа кул тет у Ужи цу
ljko stic972@gmail.com 
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Сне жа на З. Ша ран чић Чу ту ра

ОСВРТ НА ДЕ ТЕ, ДЕ ТИЊ СКО, НА ИВ НО У ЕСЕ ЈИ МА  
И БЕ ЛЕ ШКА МА МОМ ЧИ ЛА НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋА 

У ра ду се на сто ји са гле да ти На ста си је ви ће во схва та ње пој-
мо ва де те, де тињ ско, на ив но (игра, бај ка) екс пли цит но упо тре-
бље них у есе ји ма, кри ти ка ма и бе ле шка ма. Иа ко не мо же би ти 
ре чи о за себ ној те ми ње го ве есе ји сти ке, они је су ва жан део об ли-
ко ва ња по је ди них по е тич ких гле ди шта и ту ма че ња умет но сти, а 
по том и део оп ште кул ту ро ло шко-књи жев не по тра ге за од го нет ком 
тај не фе но ме но ло ги је де чи јег ко ја је обе ле жи ла XX век.

Кључ не ре чи: Мом чи ло На ста си је вић, есе ји сти ка, де те, де-
тињ ско, на ив но.

О пе снич ком де лу Мом чи ла На ста си је ви ћа ис ка за ни су раз ли чи ти, 
ни кад рав но ду шни ста во ви: и да је „осво јио и омо гу ћио стил“ (ви на вЕр 
1971: 243); и да је све у куп но чи та лач ко ис ку ство до вео пред „ве ли ка ис ку-
ше ња“, а „за гле дан у там но дно је зи ка“, оста јао „чи та о цу окре нут ле ђи ма“ 
(si Mo Vić 1983: 162‒163); да је пе сник „ср жног пе ва ња“ ко ји „нам да ру је мета-
-је зик“ (лЕ о ваЦ 1985: 278‒287); и да је „пра ви и ау тен тич ни пе сник ег зи-
стен ци је и ег зи стен ци јал не зеб ње“ (глу шчЕ вић 1998: 290); и да је оства рио 
„нај ве ћу и је дин стве ну, до слов но не по но вљи ву, аван ту ру срп ског пе снич ког 
из ра за“ (Па ла вЕ стра 1985: 195); да је био „анти-традиционалистички тради-
ционалист“ који је дошао у „сукоб са језиком уопште“ (konstantinoVić 1983: 
179); или још да је је дан од оних ко ји „не ка ко фа на тич ки, за ве ре нич ки, уз 
нај ве ћа од ри ца ња, уз од ри ца ња од са мог жи во та ко ји жи ве, ту ма ра ју још 
та мо не где око из во ра, пре ру ше ни, на је дан по се бан на чин оту ђе ни, и дру-
ги ма и се би стра ни“ (Da noj lić 1963: 125). Уз нај че шће ре чи ко је кри ти ка 
све зу је за ње го во де ло (елип тич ност, не про зир ност, ми стич ност, древ ност, 
там но, ар ха ич но и мо дер но, по ет ски су што), оно се кат кад (а што ни је кон-
тра дик тор но прет ход ном) рас кри ли у че жњи и уте хи де тињ ства, об ли ку 
скри ве не „ин фан тил не ре гре си је“.1 Огле да ње тог сен зи би ли те та у ње го вом 

1 „По сто ји та ко сна жно из ре че на при сност ка зи ва ња у На ста си је ви ће вим сти хо ви ма, 
ко ја се мо же ту ма чи ти са мо ре гре си јом у до жи вље ну при сност де тињ ства: умил ност и 
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опу су и пи та ње ме ђу од но са На ста си је вић – де тињ ство, ов де је су же но на 
ра зматрање не ко ли ко екс пли цит но упо тре бље них од ред ни ца (де те/ де тињ ско/ 
на ив но) у есе ји ма, кри ти ка ма и бе ле шка ма. Ма да је ау то по е тич ки ис каз 
нео дво јив од пе снич ког, а на ро чи то ка да је реч о ства ра о цу ко ји есе ји сти ку 
пи ше као што пи ше пе сму или при по вет ку (лЕ о ваЦ 1985: 274), иа ко, ако се 
та кво раз два ја ње ипак спро ве де из о ста је те мељ ни је осве тље ње по ста вље ног 
пи та ња, ов де се не ће ићи ка це ло ви том од го во ру.

Без об зи ра на то да ли се На ста си је ви ће ва есе ји сти ка ви ди као еле мен-
тар ни део, под јед на ко ва жан као и ње го во пе снич ко де ло, или као при ли ка 
за упо зна ва ње „знат но дог ма тич ни јег, ужег, на ив ни јег ми сли о ца“ (Па вло вић 
2000: 345), она не да је ис црп не од го во ре о де чи јем. Мом чи ло На ста си је вић 
ни је био те о ре ти чар де тињ ства, ни у ан тро по ло шком, ни кул ту ро ло шком, 
ни ика квом дру гом сми слу оно га ни је по себ но за ни ма ло. Ни је га за ни ма ла ни 
књи жев ност за де цу као ли те рар но ис ку ство. Ни јед но књи жев но де ло де ци 
на ме ње но ни је при ву кло ње го ву па жњу (она ко ка ко је, би ло истин ски, би ло 
уз гред, при ву кло не ке ње го ве са вре ме ни ке, Ј. Ду чи ћа, И. Ан дри ћа, И. Се ку-
лић, С. Ви на ве ра, А. Ву ча, Д. Ма ти ћа, М. Ри сти ћа). Бар у есе ји ма и бе ле шка-
ма, ка ко их до но си че твр та књи га ње го вих са бра них де ла из 1991. го ди не, о 
то ме не ма тра га.2 Ме ђу тим, у кон тек сту кључ них ре флек сив них про во ка-
ци ја, он је из ре као по не што ва жно о де чи јем и де ти њем, и, с дру ге стра не, 
уз њих је уоб ли чио не ке од нај зна чај ни јих по е тич ких ста во ва.

У том смислу, најпре се издваја део из ње го вог есе ја Не ко ли ко ре флек си ја 
из умет но сти (1922). Пи шу ћи о ре ли ги ји и умет но сти као син те зи пе си ми зма 

па ће ни штво тог сти ха, берг со нов ски ин ту и ци зам и пра во слав но сми ре но му дри је, сим бо-
ли ка би ља и сла вље ње До сто јев ског, са мо су по то ња над град ња не че га што се прет ход но 
у об ли ку не ја сне а сна жне емо ци је фор ми ра ло вр ло ра но. Бла гост ње го ве пе сме мо же мо 
ви де ти сто га и као вас кр се ње упи је не бла го сти гла са ба ке а, по том, и гла са се стре (умр лих), 
за тим и ро ђа ка (умр лих); кроз ње го ве сти хо ве стру ји то при сно ша пу та ње бли ског са бли-
ски ма, [...] пе сник, гра де ћи сво је суп тил не, ми стич но-иде а ли стич ке све то ве (ба шла ров ско 
ʼно во де тињ ствоʼ), ко ра ча не зна но од са мог се бе у прав цу, ме та фо рич ки ка за но, ин фан тил не 
ре гре си је“ (ko stić 1983: 104). Осим то га, ве за са де чи јим (на ив ним) у На ста си је ви ће вој по-
е ти ци уо ча ва ла се на дру га чи је на чи не. У ар хи ву Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го-
сла ви је И. Тар та ља про на шао је ре фе рат Вељ ка Пе тро ви ћа из 1936. го ди не, за пра во од го вор 
на мол бу да про це ни мо же ли се удо во љи ти На ста си је ви ће вом зах те ву да Ми ни стар ство 
от ку пи зби р ку Пет лир ских кру го ва. Из ме ђу оста лог, Пе тро вић ка же: „Ако је г. На ста си-
је вић усво јио при ми тив но, на око, на ив но осе ћа ње на род них при ча ла, га та ра и вра че ва, 
не што и од па ган ских ко ле да ра, кра љи ца и деч јих рит мич ких за и га ра ча, то он чи ни бе сум ње 
што ње го вом ду шев ном рас по ло же њу и ње го вој есте ти ци од го ва ра“ (тар та ља 2008: 459). 

2 У На ста си је ви ће вим пре да ва њи ма гим на зи јал ци ма, об ја вље ним по за бе ле шка ма 
ње го вог уче ни ка, П. Сте ва но ви ћа, до так ну та је Жу пан чи че ва по е зи ја за де цу: „код нас нај -
умет нич ки је и нај бо ље деч је ства ри“ (на ста си јЕ вић 1991: 471). Ма да по сре дан и све ден, 
ова кав став је сте за ни мљив. Из ре чен је 1932/ 1933. го ди не, у исто вре ме ка да и Иси до ра 
Се ку лић пи ше из у зе тан при каз тре ћег из да ња Ци ци ба на и об ја вљу је га у „Срп ском књи жев-
ном гла сни ку“ (сЕ Ку лић 1977: 335–339; в. и: ша ран чић чу ту ра 2015). То ка зу је ви ше од 
чи ње ни це да је Жу пан чи че ва по е зи ја за де цу има ла до бру ре цеп ци ју са вре ме ни ка – ка зу је 
о (још) јед ном на ро чи том по љу књи жев ног од но са И. Се ку лић и М. На ста си је ви ћа.
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и оп ти ми зма, о жи во ту ко ји се у де ли ма ве ли ка на увек пре ла ма као сплет 
ра до сти и бо ла, ре ћи ће да „је ди на по зи тив на и трај на сре ћа је сте не пре жи-
ве ти ни шта или пре жи ве ти све, би ти де те или би ти ге ни је“ (на ста си јЕ вић 
1991: 23). Ако се ово ме сто узме за по чет ну тач ку са гле да ва ња ка кво се овде 
за ми сли ло, он да би На ста си је ви ћев по глед на де тињ ство, тај у не зна њу и не-
ис ку ству бла жен мо да ли тет сре ће, све до чио, ре ци мо, о митотворењу и иде а-
 ли зовању јед ног спо кој ног, до вр ше ног ста ња, или о, ма кар услов ној и при вид-
ној, анти но ми ји на ре ла ци ји де те (ап со лут но не ис ку сно) – од ра стао/ ге ни је 
(ап со лут но ис ку сно). Исти на, за На ста си је ви ћа де те ни је ге ни је, бар не она-
ко ка ко је то свој стве но ро ман ти чар ском на сле ђу, али их сје ди њу је јед но од 
вр хов них људ ских тра га ња и осва ја ња – сре ћа. Да је за На ста си је ви ћа де тињ-
ство до се же, оте ло тво ру је, сим бо ли ше, ипак је ис хи тре на прет по став ка: 
де сет го ди на ка сни је он ће о де тињ ству про ми шља ти на по при лич но опо-
зи тан на чин. За то се на ве де ном ме сту мо же при сту пи ти или као по твр ди 
пе сни ко вог амби ва лент ног по и ма ња де чи јег, или пак као ме сту, ко је је, из-
дво је но из це ли не, ов де по гре шно про чи та но, или као јед ној од мно го број них 
по твр да исти ни то сти за кључ ка да је На ста си је ви ће ва по е ти ка жи ва, про-
мен љи ва, и те шко се мо же пре до чи ти као ко хе рен тан си стем (Ми ло са вљЕ вић 
1978: 360). На го ве штај кон цеп ци је ко ја у де те ту пре по зна је чи сто ту (срећ ног) 
бив ство ва ња би ће за др жан као флу и дан траг и у дру гим На ста си је ви ће вим 
тек сто ви ма ко ји ће кре та ти од пр во бит но сти, из вор но сти де тињ ства, не ке 
вр сте искон ске да то сти „по чет ног ста ња“. 

Но, јед но дру га чи је по ве зи ва ње де те та са пе снич ким/ умет нич ким ис ку-
ством (по сло бо ди, ра до зна ло сти, уса мље нич ким кре та њи ма и скре та њи ма 
на „стран пу ти це“, от кро ве њи ма увек „по пр ви пут“), под ра зу ме ва па ра ле лу 
за сно ва ну пре све га на не ми ру ин ди ви ду ал ног ак ти ви зма. На ста си је вић је 
да је у об лич ју при бе ле же не ми сли у Си вој бе ле жни ци II (1920 – 1922):

„На уч ник је озби љан чо век ко ји па жљи во ко ра ча си гур ним и утр ве-
ним пу тем про ко па ним ра ни јим ге не ра ци ја ма [...]. Умет ник је не мир но, 
ра до зна ло де те пу ште но у свет. Он, иа ко има пред со бом мно ге пу те ве 
и ста зе, ра ди је иде стран пу ти цом, јер је су рев њив на оне ко ји су тим 
пу те ви ма про шли пре ње га. Не ма ре ћи за рав ни цу, си гур ност и чи сте 
ви ди ке, про вла чи се кроз не про ход не шу ме и пла ни не, и по ми сао да ће 
ту да по сле ње га не ко дру ги про ћи и ви де ти ви ше не го он ужа са ва га“ 
(1991: 289). 

Умет нич ка де лат ност и де чи је спо зна ва ње и ис тра жи ва ње по сто је ћег 
(и не по сто је ћег), ни су се ни пр ви ни по след њи пут су сре ли као срод ни ци. 
Но, та ква иден ти фи ка ци ја (и са мо и ден ти фи ка ци ја) на ро чи то зра чи у по е ти ци 
пе сни ка за ког је умет ник „све ште ник, маг, чо век ко ји има ве зе са над ствар-
но шћу“, онај ко ји „от кри ва бо жан ску бит ност ства ри“ (на ста си јЕ вић 1991: 
17), у ду ху „из ра зи то ро ман ти чар ских и кар лај лов ских“ схва та ња спрег ну-
тих још и са Бо дле ро вим (Cha r les Ba u de la i re), Рем бо о вим (Art hur Rim baud), 
Кро че о вим (Be ne det to Cro ce) или Берг со но вим (Hen ri Berg son). У ка сни јим 
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го ди на ма, умет ник за На ста си је ви ћа ви ше ни је „по све ће ни ко ме се исти на 
(са ма) от кри ва, већ је то ин ди ви дуа ко ја пред у зи ма из ве стан на пор да до ђе 
до из јед на че ња с би ћем. Тај на пор се са сто ји у са вла ђи ва њу те шко ђа, тј. у 
са мо са вла ђи ва њу: он зна чи увек и тро ше ње енер ги је“ (Ми ло са вљЕ вић 1978: 
134; 232). То што се су шта ство умет но сти ве зу је и за пулс де чи јег, ни је есе-
ји стич ки троп или слу чај ност у тра же њу пој мов но ефект не па ра ле ле. Жи вост 
де чи јег ду ха, он да и „су рев њи вост“ пре ма ту ђем зна њу и по у ци, на у ко ва њу 
ута ба них ста за ко је се ра ди је за ме њу ју вла сти тим тра га њем, из но ва и увек 
од по чет ка, по ве за но је са На ста си је ви ће вим уве ре њем о нео п ход но сти ак тив-
ног по да ва ња са мо и згра ђи ва њу пе сни штвом. За то ни „де чи је“ ту ма ра ње 
„не про ход ним шу ма ма“ ни је не ин вен ти ван де таљ – по е зи ја је сте „там на 
шу ма от кри ћа у ко јој се тре ба из гу би ти, не ста ти у ду ху ко ји пи та, она из на-
ла зи за го нет ке, уки да по зна ту сли ку све та ко ја нас чи ни не у трал ним, не по-
крет ним, мр твим“ (ПЕр вић 1963: 24). У том сми слу де те по ста је ме та фо ра 
пе снич ког де ло ва ња, али и уса мље ни штва у тра га лач ким по ду хва ти ма, 
сим бо лич ки знак аут сај дер ске при ро де и пред о дре ђе но сти, ре флек си ја ин-
ди ви ду а ли зма. То го во ри и о На ста си је ве ће вом схва та њу суд би не и по зи ва 
умет ни ка, и о схва та њу де чи јег као енергије ко ја у умет нич ком ду ху тра је и 
то не као тра же на ин фан тил ност и бун тов ни штво, па ни као са вр шен ство ком 
се упу ћу ју че зну тљи ва освр та ња, већ као са чу ва на ви тал ност поступања 
ми мо кон вен ци ја. Ка ко је ње го ва, мо жда и нај и зра зи ти ја од ли ка не ка вр ста 
от по ра и од би ја ње си гур ног и про ве ре ног, го то во екс цен трич ност у кре та њу 
са не пред ви ди вим ис хо дом, по ма ља се прет по став ка да је На ста си је вић и 
на овај на чин на го ве стио бли скост са ори јен та ци јом мо дер не умет но сти на 
де чи ју свест, по сту пак и „тех ни ку“ као об ли ци ма па ри ра ња чи стом ра ци о-
на ли зму – ин ту и тив но шћу, пра ви ли ма – спон та но шћу, мир но ћи и ме тод ској 
по ступ но сти ло ги ке – ка при ци о зно шћу не хо тич ног. Ову па ра ле лу На ста си-
је вић не гра ди на игри и игри во сти, ма да спон та ност и сло бо да умет нич ког/ 
де чи јег по на ша ња асо ци ра ју на то. Не це лис ход ност де чи је игре не спо ји ва је 
са ње го вим по и ма њем умет нич ког ства ра ња. Ве за је, чи ни се, ус по ста вље на 
по дру гом прин ци пу: по уве ре њу да пе снич ко стварање ну жно у се би но си 
тра га лач ку не по сред ност и од ва жност ду ха ком не тре ба ју ни во ди чи ни 
по сред ни ци. Тај прин цип ће се по ја ви ти и де се так го ди на ка сни је ка да у 
Бе ле шка ма за ствар ну ми сао бу де ис пи си вао:

„У че му је кри те ри јум мо јих лу та ња и об ма на? Са ове оку ке или 
оне, на јед ном ја сно ми се отво ри са зна њу: упра во кроз та лу та ња и об ма-
не, не схва тљи вом не ком си сте ма тич но шћу, не што се у ме ни све да ље и 
да ље иза тки ва. Као ко је слеп, а ипак на ла зи се би пу та. И ето, у тој ја ви, 
ко ја је са све ве ћим оства ре њем све ма ње мо ја, тек у њој на зрем се би 
оправ да ње“ (на ста си јЕ вић 1991: 49).

То што је де те и па ра диг ма срећ ног жи вље ња у не ис ку ству и сим бол 
не пре кид ног лу та ња умет нич ког ду ха, оста вља ути сак лом ног ме ста. У 
из ве сном сми слу об је ди ње ње тог удво је ног по и ма ња кри је се у јед ном мла-
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да лач ком пе сни ко вом за пи су из Си ве бе ле жни це I. Ис пу ње на ми сли ма (ве-
ро ват но 1916. го ди не и не ко ли ко го ди на ка сни је) о умет нич ком ства ра њу, 
људ ским од но си ма, ли ци ма и на лич ји ма, илу зи ја ма, она до но си и од ре ђе ње 
на ив ног: 

„На ив но је пре лаз (пре лив) из не све сног у све сно; оту да је то глав на 
осо би на де це и љу ди у пр вим по че ци ма њи хо ва кул тур на жи во та. Ја сно-
ћа на ив но сти не зна чи плит кост схва та ња, већ ду би ну на слу ћи ва ња: да ли 
је од ра сли во ле баш због то га или за то што су сви про шли кроз бла же но 
вре ме ње ног цар ства“ (на ста си јЕ вић 1991: 271). 

На ив но На ста си је вић до жи вља ва као пр ву ета пу, као раз дел ни цу ко ја 
чо ве ка во ди ка све сти и кул ту ри. Из ме ђу схва ће ног и слу ће ног ве ли ка је 
раз ли ка, а пред ност ко ја се ова ко да је ин ту и тив ном про ни ца њу у ср це ства-
ри, мо жда је во дич ка сре ди шту На ста си је ви ће вог по ет ског из ра за. Јер, у 
по тра зи за су штин ским у чо ве ку и умет но сти, он се, као и ве ћи на ње го вих 
са вре ме ни ка сум њи ча вих у не при ко сно ве ну моћ ра зу ма, осла њао на ин ту-
и тив но. Ту је пре по зна вао кли цу и за че так ства ра ња и ства ра ла штва, на чин 
ко јим се до при сут ног а не и ме но ва ног мо же при сти ћи, ту је на зи рао осно ву 
спо зна је, скри ве но би ће је зи ка, а ве чи ту ус ко ле ба ност из ме ђу ин ту и ци је и 
ин те лек та ко ја ра ђа не мир и не рав но те жу, ре ша вао ви зи јом умет но сти као 
је ди ног на чи на да се тај исти не мир уми ри (ПЕр вић 1963:11‒15). Ин ту и ци ја, 
она ко ка ко је На ста си је вић ви ди, бли ска је Дил та ју (Wil helm Dilt hey) и Берг-
со ну (Hen ri Berg son): „ул ти ма тив но сло бод на од по зи ти ви зма“, „од пој мо ва 
и за кљу чи ва ња – у нај ве ћој ме ри сло бод на од ло ги ке“, она је „по вла шћен 
об лик са зна ња у На ста си је ви ће вом тек сту“ (ро гач 2008: 40; 57‒58).3 Оту да 
на ив но по ста је об лик син те зе и су бли ма ци је та квих гле ди шта: по ла зи ште 
и пут, али, што је по себ но ва жно, не и ис ход пе снич ког по ступ ка. На ста си-
је ви ће ва те о риј ска ски ца на ив ног до ла зи из кул тур них и књи жев них пре-
ло ма ко ји се ре флек ту ју и у ње го вом (аван гард ном) ли ку,4 а уви ре, на рав но 

3 „Оно што Берг со но во за ла га ње за ин ту и тив но са зна ње чи ни ком па ти бил ним са 
аван гар ди стич ким кон цеп том је сте ре во лу ци о нар ност про ме не ко ја је у ње го вој осно ви: 
на су прот до та да шњем на чи ну по сма тра ња све та ну ди се пот пу но дру га чи ји по глед. [...] 
Из ме ђу ин те ли ген ци је и ин ту и ци је фран цу ски ма те ма ти чар и фи ло зоф за сту па онај на чин 
ми шље ња ко ји је био по ти снут у за пад ној ра ци о на ли стич кој ме та фи зи ци“ (Ба раћ 2008: 
191‒192), а ко ји под ра зу ме ва „схва та ње ства ри баш у њи хо вој јед но став но сти“, „моћ на ше 
ви зи је кроз про мен љи вост би ва ња“ (ви на вЕр, цит. по Ба раћ 2008: 193). Или, ин ту и тив ни 
дух у по е зи ји на ла зи „је дан по след њи ме та фи зич ки сми сао це ли не, јед ну осо би ту, дру гу 
са др жи ну, ко ја при па да већ јед ном ви шем све ту, ко ја деј ству је на нас сво јом та јан стве ном 
си лом и све тло шћу, али ко ја ве чи то из ми че есте тич кој – и сва кој дру гој ана ли зи“ (Ма ној-
ло вић, цит. по Ба раћ 2008: 195). И На ста си је ви ће во гле ди ште да је ин ту и ци ја „не рас кид на 
ве за су шти не се бе и су шти не све та“ (1991: 70) ва ри ја ци ја је на истом тра гу.

4 Он је по себ но бли зак, на при мер, раз ми шља њи ма Иси до ре Се ку лић у есе ју Скан
ди на ви ја и Ји тланд у ком се на ив ност и ин ту и тив ност су сре ћу као ва жни па ра ме три ње ног 
раз у ме ва ња скан ди нав ске му дро сти.
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тек по сред но, у ре ин тер пре та ци је мо дер ни стич ког и аван гард ног на сле ђа 
у на ред ном пре врат нич ком раз до бљу – ше зде се тим го ди на ма XX ве ка.5 Уз 
то, та ко пре до че на на ив ност кул тур не и ан тро по ло шке пр во бит но сти и 
„по че та ка“ по ве за на је са јед ном од нај ва жни јих На ста си је ви ће вих те ма – 
ма тер њом ме ло ди јом. 

Есеј За ма тер њу ме ло ди ју (1929) из ра стао је вре ме ном у „кри ста ли за-
ци о ну тач ку екс пли цит не по е ти ке Мом чи ла На ста си је ви ћа“ (гр ди нић 1994: 
33–36). Ако се под се ти да ма тер ња ме ло ди ја др жи као це ли ну и опус јед ног 
ау то ра, и књи жев ност јед ног је зи ка, и пе снич ке прет ке и по том ке, и да чини 
да по е зи ја „ак ти ви ра вер ти ка лу сво је кул ту ре“ (јо ва но вић 1994: 211), ста тус 
де чи јег го во ра у том кон тек сту по себ но је ре чит: 

„Ма тер њу ме ло ди ју нај ја сни је чу је мо код при ми ти ва ца. Ка зи ва ње 
му је већ упо ла по е зи ја. И код де те та. Оно се друк ше и не из ра жа ва него 
пе ву ше ћи. Ода тле па до тре нут ка ка да глас за пе ва у пра вом сми слу само 
је сту пањ или два“ (на ста си јЕ вић 1991: 42). 

Да ти и при зна ти де чи јем го вор ном из ра зу све оно што и у осно ви ма
тер ње ме ло ди је сто ји (афек тив ност, ко ре ни тост и ко лек тив ност), зна чи при-
кла ња ње ви зи ји ко ја у де тињ ству ви ди и се ме и плод. Ако ма тер ња ме ло
ди ја до ла зи „из нај ду бљих сло је ва ду ха“, ако „ве зу је пој мо ве у та јан стве ну 
це ли ну жи вог из ра за“, шта ви ше и је сте тај „жи ви из раз ду ха“, и ако се као 
та ква рас по зна је (и) у де чи јем го во ру – он да и то по твр ђу је да На ста си је вић 
ми сли о по е зи ји у уни вер зал ном кљу чу. Спој са по чет ком сва ке ин ду ви дуе, 
ко ја де тињ ством об на вља јед ну моћ те је за то и чи ни жи вом и све при сут ном, 
све до чи да де чи ји го вор ни је фе но мен ко ји пам ти срж по е зи је, већ ко ји је сте 
та срж, њен не по бит ни вла сник. На ив ни (ин ту и тив ни) по глед на свет и „по-
се до ва ње“ ма тер ње ме ло ди је и де те и де тињ ство уз ди жу у ра ван је згра из 
ког у жи во ту и умет но сти све кре ће. И још, ако је одр жи ва па ра ле ла са 
раз ми шља њи ма у Бе ле шка ма за ствар ну ми сао: „ту, у тој не пре кид ној при-
сут но сти пр во бит ног, у то ме би ти исто вре ме но и у то ку и на из во ру, ви дим 
исти ну би ва ња“ (на ста си јЕ вић 1991: 53). 

Прем да по сто ји веза са ро ман ти чар ским про ми шља ња о „злат ном до бу“ 
не ви но сти, или Ше ли је вим (Percy Bysshe Shel ley) уве ре њем да се пе сни штво 
ро ди ло ка да и чо век (шЕ ли 1967: 154), Настасијевићево гле ди ште је део от кро-
ве ња де тињ ства три де се тих го ди на XX ве ка и то као „нул те тач ке кул ту ре“ 
(fla kEr 1982: 45), ка ко га је аван гард ни та лас по и мао и по ме рао са мар ги не 

5 Без об зи ра на то ка кав је Да ној ли ћев став пре ма На ста си је ви ћу и ка ко је од го во рио 
на пи та ње ко је је по ста вио („Во ли те ли На ста си је ви ћа?“), у ис тра жи ва њу на ив не пе сме он 
је ин ди рект но раз вио и прет ход но гле ди ште у сми слу за гле да но сти у исту тај ну. Ис хо ди 
ни су исто вет ни, ни ти би то и мо гли би ти. У крај њој ли ни ји На ста си је вић ни је го во рио о 
де чи јој пе сми већ о јед ној осо би ни људ ске при ро де, па тек до не кле и о јед ном при сту пу 
умет но сти и жи во ту, о јед ној спо соб но сти ко ју од ра сли „во ле“, све јед но да ли због ње ног 
за ди ра ња у сре ди ште ства ри или због вла сти те но стал ги је за по врат ком у il lo tem po re.
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кул тур ног и књи жев ног све та те све му де чи јем (цр те жу, игри, го во ру, је зи ку) 
да вао ста тус мит ског пра по чет ка (љу шта но вић 2009: 24). Уз сва ра зи ла же-
ња, кон цеп ци је кључ них име на тог уза вре лог вре ме на срп ске књи жев но сти 
су сре та ла су се че шће но што то де лу је у пр ви мах. М. Ри стић, С. Ви на вер, 
Р. Пе тро вић, А. Ву чо, сва ка ко и М. На ста си је вић, ин ди ви ду ал ни су гла со ви 
чи ји су „пре се ци“ ви дљи ви и у раз ми шља њи ма о де тињ ству (и по е зи ји са 
де тињ ством по ве за ној). На ста си је вић мо жда ни је до слов це на ис тој ли ни ји 
на ко јој је, ре ци мо, Раст ко Пе тро вић ка да го во ри о да да и стич ком је зич ком 
ожи вља ва њу ар ха ич ног пам ће ња и ин фан тил ног ис ку ства, о је дан ко сти 
из ме ђу „пле ме на“, де це и пе сни ка као „три ма кључ ним ства ра лач ким ен ти-
те ти ма у ево лу ци ји по е зи је и пе сни штва“; мо жда и ни је, ре ци мо, на истом 
тра гу те о ри је Ла ва Ја ку бин ског (Л. Яку бин ский) по ко јој по е зи ја про ис ти че 
упра во из де чи јег го во ра – а са ко ји ма га и са вре ме на кри ти ка не по сред но 
по ве зу је (ха Мо вић 2008: 96–97). Он не ис ка зу је и не раз ви ја фа сци на ци ју 
де чи јим ри ма ма и рит мо ви ма, ка ко то чи не фу ту ри сти, не ба ви се за ум ним 
аспек том де чи јег го во ра, не иде ка игри вом де кон стру и са њу и је зи ка и пе сни-
штва и све та (ма да, скеп ти чан пре ма по јав но сти ре чи и усме рен на по тра гу 
за ње ним не по јам ним, је сте „из вр тао је зик“ и то „на на лич је“ по че му је, 
из ме ђу оста лог, био „сав у сво ме вре ме ну“ – ПЕт Ко вић 1994: 23). Но, На ста-
си је вић ни је ни на до слов це опреч ном кра ју та квих схва та ња. Ма кар са мо 
јед ном ди гре си јом, он де чи јем го во ру да је по вла шћен ста тус: оног ко је зна, 
осе ћа, по се ду је из во ри ште пе сни штва у уни вер зал ном сми слу. Де те ко је го-
во ри „пе ву ше ћи“, а де ли га са мо „сту пањ или два“ до пе ва ња „у пра вом сми-
слу“ је сте ро ди тељ пе сни ка.6

Због та квог вред но сног од но са пре ма де чи јем, поједини сегменти На-
ста си је ви ћевог при каза Ви на ве ро ве по е зи је могу деловати као про тив реч је. 
У крат ком освр ту на Чу ва ре све та (1926), а ис ти чу ћи не у хва тљи вост пе сни-
ко ве ми сли ко ја се по нај ви ше из игре усме ра ва на ствар ност па не пре ста но 
кре ће из ме ђу иро ни је и „по чет ног чла на из Вје ру ју“, ре ћи ће: 

„А мо жда на кра ју кра је ва све то до ла зи из вр хов не до са де: јер от куд 
оно не хо тич но, ша ле и игре ра ди, скре та ње у не сми сао? Има ту де тињ ске 
ма ли ци о зно сти да са му се бе из не на да оне мо гу ћи, а исме је све што се за 

6 То ће, бар хи по те тич ки, би ти јед на од осно ва из ко је ће се не ко ли ко де це ни ја ка сни је 
гра на ти ра зно ли ко те о риј ско про ми шља ње о пе сни штву за де цу. На при мер, такво је Да ној-
ли ће во ви ђе ње по е зи је за де цу као „ем бри о на лог“ пе снич ког ста ња, оног ко је чу ва пр во бит не 
им пул се, баш као и став да сва ка пе сма има свој деч ји пра о снов, да је сва ка „чу вар пе ча та 
све ко ли ке по е зи је“ (1976: 61; в. љу шта но вић 2009: 243–244). Ода тле је и по глед на из вор ност 
де чи јег све та у по е ти ци Ду ша на Ра до ви ћа. Не као до слов на по ду дар ност, јер, о то ме ни је и 
не може би ти ре чи, већ као не ка вр ста „мо ди фи ко ва ног“ од је ка, На ста си је ви ће во гле ди ште 
(и аван га рд но у оп штем сми слу) ра за зна је се у Ра до ви ће вом по и ма њу де тињ ства и де те та као 
„пр вог“, не па тво ре ног, спо нат ног, ин стинк тив ног од го не та ња, раз у ме ва ња и из ра жа ва ња 
у ком је ис пред, из над и из ван сми сла увек је зик као звук, по ста вљен не где из ме ђу лу ди зма 
и но вог пе снич ког ми то твор ства по чет ка (2006: 16). 
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њом упу ти ло. (Ми сли мо да отуд и по ти че не по ве ре ње пре ма Ви на ве ро вој 
ми сли, ко ја се ћу дљи во из кр ва ве зби ље у злоб ну ша лу та ла са, и ни кад 
за чу ђе ни, не осе ти мо пре лаз)“ (1991: 116). 

Ре ћи ће и да је то „чи ста по е зи ја ду ха, осло бо ђе ног гра ви та ци о них 
сре ди шта осе ћа ња“, али да ни је „хлад на“ у сми слу „из ми шље на“ и „ла жна“, 
већ да ње ни „вир ту о зни рит мо ви“ до ла зе „са ин ту и тив ног из во ра“, а ако 
кат кад „за зву че на ше гу, кри ва је ми сао, јер се њој хте ло“, и за кљу чи ти да 
Ви на ве ро ва по е зи ја је сте „ап со лут на раз и гра ност јед не де тињ ске ћу дљи ве 
ми сли“ (на ста си јЕ вић 1991: 116–117). 

Са вре ме на кри ти ка про це ни ла је да „На ста си је вић, очи глед но, склоп, 
струк ту ру, сми сло ве и зна че ња Чу ва ра све та – Ви на ве ро ву вр хов ну по ет ску 
гра ђе ви ну – ни је ни схва тио ни при хва тио“ (тЕ шић 1994: 220).7 Иа ко су не-
спорне мно ге до дир не тач ке дво ји це са вре ме ни ка (на при мер, од нос пре ма 
по ет ској тра ди ци ји, је зи ку, ми ту, фол кло ру, сим бо ли зму – в. тЕ шић 1994), оно 
што их раз два ја на во ди на за кљу чак да је На ста си је вић де тињ ско употребио 
као ефек тан об лик не га ци је. Пи та ње је да ли је мо гу ће уз кон текст ко ји об ја-
шња ва ње гов став пре ма Ви на ве ро вом пе снич ком ис ка зу (а сва ка ко и ћу та ње 
Ви на ве ро во о На ста си је ви ће вим књи га ма све до 1935. го ди не од ка да из ра-
ста у ства ра о ца у ком „ви ди ова пло ће ње сво јих по ет ских иде а ла“ – тЕ шић 
1994: 223), бар до не кле дру га чи је про ту ма чи ти вред но сни оп сег де тињ ског 
као на ро чи те (дис)ква ли фи ка ци је.

Нео п ход но је, по го то во ка да се има у ви ду На ста си је ви ћев од нос пре-
ма би ћу ре чи и је зи ка, ува жи ти суп тил ност тер ми но ло шког ода би ра: јед но је 
го вор де те та, „пе ву ше ње“ на ко рак до пе снич ког, а дру го је де тињ ско „аче ње“. 
Но, како оно у основи балансира између афирмативног и пејоративног,8 

7 У том сми слу сва ка ко ни је био је ди ни. Под се ћа се, ре ци мо, на Ка ша ни но во ми шље-
ње (1926) о Чу ва ри ма све та и Ви на ве ру чи ји се књи жев ни лик ту пот пу но „за о кру глио“ и 
по стао „пот пу но ја сан“: „Г. Ви на вер је чо век оштре и при јем чи ве ин те ли ген ци је, ћу дљив, 
гро те скан, сав бо дљи кав и ћо шкаст, чи ји дух че сто и ра до узме об лик кон кав ног огле да ла, 
у ко ме се ства ри ви де у на о па кој и чуд ној сли ци“; „то је је дан не ми ран, ло ман, бун тов нич ки 
дух, ко ји не мо же да ти ни шта трај но и ко нач но, али мо же би ти од до бр ог ути ца ја на оне ко ји, 
као и он, не во ле с̓та ре пу то веʼ и ʼутр те ста зе ,̓ а има ју ви ше рав но те же не го г. Ста ни слав 
Ви на вер“ (Ка ша нин 2004: 231).

8 Де тињ ско ни је уна пред на би је но не га тив ном се ман ти ком. У есе ју За ху ма ни за ци ју 
му зи ке На ста си је вић пи ше о на су шно сти рас пе ва но сти и раз и гра но сти у жи во ту чо ве ка и 
ис ти че да је му зи ка фе но мен пред ко јим „сто ји мо или де тињ ски за ди вље ни од не у ко сти, 
или твр до окло пље ни са мо у ве ре но шћу знал ца“ (1991: 81). При звук на кло но сти баш „де-
тињ ском“ од но су пре ма му зи ци, иа ко му „не у кост“ до не кле под ри ва пу но ћу, ипак је при-
су тан. Ин стинк тив ни ужи так и онај зна лач ки фун ди ран (че сто и исто та ко ела бо ри ран), 
две су крај но сти. И још, ка да је реч о му зи ци, у Си вој бе ле жни ци II На ста си је вић оце њу је 
да је „од свих ве дри на Мо цар то ва нај ду бља: она је не пре кид но ус хи ћен осмех де те та ко је 
се на ла зи пред тај ном“ (1991: 322), што из но ва осна жу је уве ре ње да де чи је у На ста си је-
ви ће вој есе ји сти ци има пр вен стве но по зи ти ван вред но сни тон без об зи ра на лек сич ку ва-
ри ја ци ју.
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такво је и На ста си је вићево ски ци рање за себ ног ли ца Ви на ве ро ве по е зи је. 
Ако га и не ће по др жа ти, не сум њи во ће га ја сно уо чи ти. Уо ста лом, због тог 
ли ца по не што је из Ви на ве ро вог опу са и до би ло ме сто, де це ни ја ма ка сни је, 
у јед ном истин ски пре врат нич ком ан то ло гиј ском из бо ру по е зи је за де цу.9 
Да је Ви на вер, на свим по љи ма књи жев не де лат но сти, „не пре су шно игрив 
и у игри на дах нут и ин вен ти ван до ме ре ко ја тој ин вен ци ји да је при вид 
са мо свр хо ви то сти“ (гор дић 1983: 31), сре ди шње је ме сто за раз у ме ва ње ње-
го вог зна ча ја и по себ но сти. Ка да се оно зби ло у став да је реч о „ап со лут ној 
раз и гра но сти јед не де тињ ске ћу дљи ве ми сли“, де тињ ско се по ка за ло и као 
лу цид но по ни ра ње у ва жан аспект Ви на ве ро ве по е ти ке. Што се при ли чан 
део На ста си је ви ће вих за па жа ња по ду да ра са мо дер ним по е тич ким иден ти-
фи ко ва њем пе сме за де цу (ре ци мо, ње не „не хо тич но сти“, „ша ле ра ди“ ор-
га ни зо ва ња по ет ског ис ка за ко ји за час „скре ће у не сми сао“, ње не, услов но 
ре че но, не пред ви ди во сти, пре вр тљи во сти, не до след но сти, раз и гра но сти, 
ње ног по ре кла из „ин ту и тив них из во ра“) – до дат но про во ци ра раз ми шља-
ње о овој те ми, уз свест да се оно ипак, у до број ме ри, за сни ва на упит ном 
за ме њи ва њу те за. Ка ко год, у На ста си је ви ће вом до жи вља ју Ви на ве ро вог 
пе снич ког по ступ ка оста је при звук па ра док са: с јед не стра не он би ва оли-
че ње умет ни ка као, услов но ре че но, „пр га вог“ ис тра жи ва ча ми мо кон вен-
ци ја, оног скло ног „стран пу ти ца ма“, а с дру ге стра не, тај „про то тип“ умет-
ни ка у На ста си је ви ће вом об зо ру, не би ва при хва ћен мо жда нај ви ше због 
„скре та ња у не сми сао“, и то тек та ко, јер „му се хте ло“. То је На ста си је вић 
ви део, чи ни се, као об лик ин фан тил не хи ро ви то сти, анар хич но сти, пр ко-
сног удо во ља ва ња вла сти тој же љи. Оту да про ис ти че ути сак да де тињ ско 
сје ди њу је по хва лу и кри ти ку, да из ра жа ва исто вре ме ну при ма мљи вост и 
од бој ност Ви на ве ро вог пе сни штва у На ста си је ви ће вом оку.

Ко нач но, исти ути сак по сто ји и у кон тек сту не ких сег ме на та тек ста 
на сло вље ног О же љи. Од го во ри на ан ке ту ко ју је 1932. го ди не ор га ни зо ва-
ла ре дак ци ја Над ре а ли зма да нас и ов де са др же и На ста си је ви ћев по глед на 
вас пи та ва ње де це. Он је не дво сми слен: уло га ро ди те ља и вас пи та ча ана лог на 
је „оној ка кву има ју во ља и свест у од но су на под свест: пу сти ти с лан ца, 
али не из ока“ (1991: 68). Уве рен да би се де те „вас пи та ва ло са мо по се би“ 
и без од ра слих, да је оно већ, при род но, би ће „ко је стре ми“, сва ко упли та ње 

9 Реч је о од лом ци ма Ви на ве ро вог пре во да Ке ро ло ве (Le wis Ca rr oll) Али се у ча роб ној 
зе мљи (1923) у ан то ло ги ји Деч ја по е зи ја срп ска Бо ре Ћо си ћа (1965). „Ма да ни кад не ство-
рив ши ни јед не ʼдеч је пе сме ,̓ Ви на вер је из у зет ним осе ћа њем за је зик не го вао раз и гра ну, 
ма што ви ту и не кон вен ци о нал ну по ет ско-про зну фра зу, при јем чи ву слу ху и мен та ли те ту 
мо дер ног де те та. Бу јан, ин вен ти ван и нов, ње гов је зик у по е зи ји, па ро ди ји и пре во ду мо гао 
би знат ни је ис пу ни ти стра ни це јед не ова кве ан то ло ги је, да ни је исто вре ме но, по пут ру ко-
пи са над ре а ли ста, ска ре дан, ла сци ван, а по том, стал но ви ше сми сле но под ра зу ме ва ју ћи, 
асо ци ја ти ван. Та ко ду бо ко ми сле ност мно ге (на ро чи то пре вод не) ре че ни це би ва уда ре на 
хи ње ном ин фан тил но шћу, ко ја на мах при ба вља па ро диј ску жи цу, ху мор и, на рав но, не из-
бе жни ʼдеч јиʼ по глед на пре о збиљ ни, бу да ла сти свет“ (ћо сић 1965: 24–25).
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од ра слих ви део је ви ше као штет но не го бла го род но.10 Ту ма че ње На ста си је-
ви ће вих пе да го шких на зо ра, па и по тен ци јал них ком па ра тив них па ра ле ла, 
јер, ути сак је, ов де за ти тра по не што Ру со о во (Jean Jac qu es Ro us se au), или 
по не што по ду дар но са раз ми шља њи ма До сто јев ског (Ф. М. До сто ев ский),11 
или Тол сто ја (Л. Н. Тол стой),12 за себ на је те ма. Но, ка ко та кви на зо ри до во де 
до по сма тра ња играч ке и бај ке као по ја ва из ли шних у жи во ту де те та, па и 
ви ше од то га – као не че га што по тре са те ме ље од ра ста ња,13 они се овде не 
мо гу у потпуности прећутати.

10 То је до не кле став опре чан оном ко ји ис ка зу је у при чи „Страх“ (1921), при чи са еле-
мен ти ма при кри ве ног ау то би о граф ског ис ка за и ро ман ти чар ске при по вед не кон цеп ци је 
(Ми ло са вљЕ вић 1978: 51). Док ка зу је о ста рим стра хо ви ма ко ји по ти чу из „нај там ни јих дожи-
вља ја“ ње го вог де тињ ства, а на пра ви ли су „ду бок по ре ме ћај“ у ње го вој „де ти њој ду ши“ и 
ути ца ли на цео ње гов жи вот, ви о ли ни ста до ти че и по ме ну ти ме тод вас пи та ва ња: 

„Мо је де тињ ство сво је би ло прот ка но стра хом и ћу та њем. До шав ши до убе ђе ња да 
сам ори ги нал но де те, ро ди те љи ми у то ме про на ђо ше оче вид ни пред знак мо је ве ли ке бу-
дућ но сти, и, бо је ћи се да не по ре ме те спон та ни ток мо га уну тра шњег раз во ја, оста ви ше ме 
са мом се би.

Та ко, у са мом по чет ку свог жи во та оста дох пот пу но уса мљен. За све што ме је оп ко-
ља ва ло до ла зио сам до сво јих ту ма че ња, не по ми шља ју ћи да их про ве рим јед ним од оних 
ин ди скрет них пи та ња ко ји ма де ца до во де ста ри је у за бу ну. Не, ни за шта ни сам пи тао! Али 
за то ни сам ви ше умео пра ви ти раз ли ку из ме ђу ствар ног све та и све та мо је де ти ње ма ште. 
Све што се око ме не де ша ва ло из гле да ло ми је као на ста вак јед не бај ке, ко ја не пре ста но 
пре ла зи из ја ве у сан, и ко ја се ни кад не ће за вр ши ти.

Да њу сам жи вео ме ђу ство ре њи ма и ства ри ма у ко ји ма су се кри ла чу до ви шта или до бри 
ду хо ви, но ћу, ме ђу би ћи ма сна, ко ја су у то ли кој ме ри узи ма ла чи сте об ли ке ствар но сти да 
сам им из де вао име на, во лео их или мр зео, бо јао их се или го спо да рио над њи ма“ (1991: 821).

11 У јед ној од днев нич ких бе ле шки 1876. го ди не До сто јев ски пи ше: „Још је ште та 
та ко ђе што се де ци са да у све му по ма же – не са мо у сва ком уче њу, сва ком сти ца њу зна ња, 
не го и у игри и у играч ка ма. Тек што де те поч не те па ти пр ве ре чи, већ тог тре нут ка му се 
поч не по ма га ти. По не кад по ма га ње уоп ште ни је раз ви ја ње, чак на про тив, то је за ту пљи-
ва ње. Две-три ми сли, два-три ути ска ма ло ду бље про жи вље на у де тињ ству, вла сти тим 
на по ром (а ако хо ће те и пат њом), упу ти ће де те знат но ду бље у жи вот од шко ле ко ја нај ви-
ше по ма же, из ко је на сва ком ко ра ку из ла зи ни јед но ни дру го, ни до бро ни зло, ко је ни је 
ни у раз вра ту раз врат но, ни у че сти то сти че сти то“ (1983: 232).

12 Пи шу ћи, са не скри ве ним по др жа ва њем Ру со о ве ми сли, о де те ту као „пра о бли ку 
ха р мо ни је исти не, ле по те и до бра“, о „иде а лу“ ко ји ће сва ким на ред ним ко ра ком, а на ро-
чи то вас пи та ва њем, би ва ти ра за ран и све уда ље ни ји, Тол стој ће, у члан ку об ја вље ном у 
пе да го шком ча со пи су „Ја сна По ља на“ 1862. го ди не, не дво сми сле но ре ћи да „вас пи та ва ње 
не по пра вља љу де, не го их ква ри“ (1968: 35–37). С об зи ром на то да На ста си је вић де тињ ство 
не ви ди на исто ве тан на чин, ве за се ус по ста вља са мо да под се ти да се, бар на пр ви по глед, 
срод не ми сли ја вља ју и у окви ри ма по све раз ли чи тих умет нич ких стру ја ња. Док Тол стој 
веру је да де те не тре ба вас пи та ва ти за то што је оно бли же по ме ну том иде а лу од од ра слог, 
На ста си је вић не за го ва ра ви зи ју де те та као са вр ше ног ста ња, већ де те та ко је соп стве ним 
„ко шма ри ма“ са мо стал но и ин стинк тив но тра жи сми ре ње, да кле у на ро чи том ак ти ви зму 
и ви тал но сти са мо о ства ри ва ња.

13 Уз гред ре че но, и ту је, на ро чи то из ра жај но ка да је реч о играч ка ма, по но во за зву чао 
Ру со: „Ви ше ни у чем не зна мо би ти јед но став ни, па ни с об зи ром на де цу. Пра пор ци од 
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„Ду хов на по моћ де те ту, ми слим, нео п ход на је тек кад је са мо за-
тра жи. Ту ма чи ти му о че му оно не пи та; ку пи ти му го то ву играч ку кад 
је у ње га пре о бил на моћ да је са мо ни из че га ство ри, ни је ли још ви ше 
уз бур ка ва ти већ уз бур ка но, што би оста вље но се би ма ло-по ма ло на шло 
свог сти ша ња. Ње му је и су ви ше ко шмар ских до ди ра са ствар но шћу; 
играч ком, бај ком, ко јих оно, осе тив ли их са мо, по ста не не на си то, јер у 
њи ма на ђе ма те ри ја ли зо ва ног ослон ца за још лу ђе фик ци је, чи та вом том 
ʼро ман ти комʼ де тињ ства ро ди тељ ска љу бав по тре са те ме ље (об ма њу ју ћи 
се зар да их ти ме ја ча) ко ји би ина че са ми по се би очвр шћа ли да по не су 
те рет јед ног жи вот ног раз во ја“ (на ста си јЕ вић 1991: 68‒69). 

Про ти вље ње по сто ја њу играч ке и бај ке у жи во ту де те та де лу је као 
ри ги дан став14 у ком по ма ло од је ку је не што на лик про све ти тељ ским ми сли-
ма о ва ља ном по ди за њу под млат ка ко је не ће да ти са ња ре оста вље не у сно-
ви ђе њи ма и не за у зда ним ира ци о на лим про сто ри ма. Но, та кав став укла па 
се у фи ло соф ски ин то ни ра на На ста си је ви ће ва по ни ра ња: и она ко ја ис ка зу ју 
не по ве ре ње пре ма ма те ри јал ној по јав но сти, а на ро чи то она ко ја пред ност 
увек да ју нео ства ре ној же љи јер са мо та ква под сти чу емо ци ју, а она опет 
умет нич ко ства ра ње, а оно, ко нач но пре о бра жај и се бе и све та (šu tić 1979: 
40). Ми мо го лог про го на играч ке и бај ке из де тињ ства, На ста си је вић за пра во 
ис ка зу је ве ру да де те ту не тре ба сти му ланс те вр сте јер рас по ла же вла сти тим 
мо ћи ма да ства ра (и играч ку и при чу), јер је ње го ва спо соб ност из ма шта ва ња 
све та (па и ства ра ња играч ке „ни из че га“) ин стинк ти ив на и еруп тив на. За то 
се чи ни да је На ста си је ви ће во од би ја ње играч ке и бај ке као ро ди тељ ске 
„ро ман ти ке“ за пра во од би ја ње ква зи ро ман ти ке, а по себ но вас пит не „тех-
ни ке“ ко ја под ра зу ме ва ова кво или она кво над гле да ње и осми шља ва ња 

сре бра, зла та, од ко ра ла, од из бру ше них кри ста ла, играч ке сва ке це не и сва ке вр сте: ко ли-
ко бес ко ри сних и шко дљи вих ства ри! Да ље с тим бес по сли ца ма! Да ље с пра пор ци ма и 
играч ка ма“ (ру со 1950: 57). По не што од ру со ов ске ми сли има и На ста си је ви ће ва опа ска да 
ва ља вас пи та ва ти нај не по сред ни је, лич ним при ме ром, у про тив ном, рђа ва вас пит на ме то-
да ства ра „по је дин ца дре си ра ног за је дан оп шти ин те рес“ (1991: 69). Истог ко ва је и ње го ва 
ви зи ја да је у вас пи та њу по тре бан „спрег мак си мал ног ма ха с јед не и мак си мал ног су же ња 
с дру ге стра не“ (1991: 69) – у Ру со о вој кон цеп ци ји ва ља ног вас пи та ња она је гла си ла: „до бро 
уре ђе на сло бо да“ (1950: 89).

14 У тек сту Мо рал играч ке Бо длер пи ше о вла сти тој, не са мо де ти њој већ трај ној фа-
сци на ци ји играч ка ма, о соп стве ном, од ра слом „све сном ди вље њу пре ма том чу де сном 
ва јар ству“ ко је об ли ци ма, ма те ри ја ли ма и бо ја ма „та ко до бро пред ста вља де ти ње ми сли о 
ле по ти“ и би ва „пр во упу ћи ва ње де те та у умет ност“ (1954: 97; 99). Исто вре ме но, он не од-
у ста је од по хва ле игри без играч ке, под јед на ко за но сној и све про жи ма ју ћој за хва љу ју ћи 
ван ред ној де чи јој мо ћи уо бра зи ље. На ста си је ви ћев фик тив ни ди ја лог са Бо дле ром иде ка 
пре ћут ном са гла ша ва њу с јед ним аспек том, а ди рект ној не га ци ји дру гог при сту па фе но ме ну 
играч ке и то на ро чи то као ма те ри јал ног, и, што је још ва жни је, ку пље ног про из во да ко ји 
од ра сли об ли ку ју за де цу и да ру ју де ци. Де чи ја по хлеп ност за играч ком за јед нич ко је уви-
ђа ње дво ји це пе сни ка: са мо док На ста си је вић ту глад ви ди као под стрек „још лу ђих фик-
ци ја“, Бо длер ју је до жи вео као кре а тив ну оп се си ју, ону ко ја ће пре или ка сни је до ве сти до 
за ви ри ва ња у уну тра шњост ме ха ни зма/ об ли ка – те „пр ве ме та фи зич ке тен ден ци је“ (1954: 102).
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де чи јег про сто ра фик ци је,15 па и не ку вр сту за ки да ња на при ли ци да се 
буј ност де чи јег фан та зиј ског чу ла, ко ју он ја сно ис ти че, у пу ној ме ри ис ка же 
у игри, тој чу де сној ал хе ми ји пре и на ча ва ња све та. 

Илу зор но је и не мо гу ће је на уз гред ни ци са гле да ти На ста си је ви ћев 
од нос пре ма бај ци, али се не ке прет по став ке, бар као спе ку ла ци ја из ме ђу 
ре до ва, ипак на ме ћу.16 Од де тињ ства уро њен у фол клор, пе сник чи ји је свет 
про жет „ду хом тај но ви то сти и по та је, ду хом ле ген де и бај ке, пре да ња“ (ПЕр вић 
1963: 40), ау тор ко ји се иден ти фи ку је са „пра и скон ским усме ним ства ра о цем“ 
(Ми ло шЕ вић Ђор ЂЕ вић 1994: 127), чи је се де ло у кри ти ци по ве зи ва ло са 
бај ков ном сли ком све та,17 ипак од би ја бај ку као си но ним и има ги на циј ског 
и ма гиј ског, и то у кон тек сту у ком се одав но „одо ма ћи ла“. Ако је играч ка, као 
ма те ри ја ли зо ван об лик игре и ма ште, не ка вр ста опред ме ће не и уни форм не 
има ги на ци је, па та ко и мо но то на, „ма ши ни зо ва на“ и ис пра зна у по ре ђе њу 
са оном ко ју сва ки ин ди ви ду а лан дух за се бе ства ра, оче ки ва но „прог на на“, 
поводом бај ке и да ље оста је нејасно зашто дели исту судбину.

Део од го во ра мо гао би се на зре ти у ње го вом од би ја њу и оп ти ми зма и 
пе си ми зма као крај но сти, јер све је у пре пле ту про тив реч ја ком тре ба на ћи 
са гла сје и из ми ре ње, а не опре де ли ти се за јед но или дру го, о че му је пи сао 
у есе ју Не ко ли ко ре фле си ја из умет но сти (1991: 23). Та ко гле да ју ћи, де кла-
ра тив ни оп ти ми зам бај ке ни је ни мо гао бити прихваћен, иако се, с друге 
стране, бај ка у приличној мери укла па у ви ђе ње умет но сти као син те зе „ве-
ли ке ра до сти и ве ли ког бо ла“, њи хо вог не пре ста ног ста па ња и сме њи ва ња 
та ко да „по не ком тај ном за ко ну рав но те же из јед не крај но сти ну жно се уз ле ће 
у дру гу, или се про па да“ (1991: 23). Ипак, понајвећи део одговора о разлозима 

15 Ма да, оно је увек при сут но као осе ћа ње за бра не и усло вља ва ња са ко ји ма се де те 
ми ри, „као да та ко мо ра би ти“ док у го ми ли пе ска по ди же „ефе мер не ку ле“, док стре ми „ма 
и не це лис ход но кроз пра шу му же ља, сво ме уми ре њу“ (на ста си јЕ вић 1991: 68).

16 Ово га пу та за не ма ру је се На ста си је ви ћа во пе снич ко „упо тре бља ва ње“ бај ке као 
си но ни ма за слат ку ла жу, љу бав но уто чи ште ма шта ри ја и осе ћа ња за љу бље них, као у јед-
ној од ро ман тич но ин то ни ра них ра них пе сми, „Ми ла, кад не кад бу деш уви де ла“ (1915): Из 
бај ке ста ре, ми сли ће нам мла де/ При ча ти о тај ној, али бли ској сре ћи/ И огре ја ће нас сун це 
но ве на де (1991: 453). 

17 Са мо у кон тек сту ње го вих драм ских оства ре ња те ве за је са гле да на пре ко од но са 
пре ма европ ској тра ди ци ји драм ске бај ке и тра же њу соп стве ног из ра за у кон цеп ци ја ма 
ко је су ову фор му уоб ли ча ва ле у ро ман ти зму, нео ро ман ти зму, сим бо ли зму, екс пре си о ни зму. 
У Ме ђу лу шком бла гу На ста си је вић је дао „струк ту ру сим бо ли стич ко-екс пре си о ни стич ке 
бај ке“; у ко ма ду Код „Ве чи те сла ви не“ „раз ре ша вао је ан тро по ло шке ди ле ме и мо гућ но сти 
њи хо ве етич ке и естет ске су бли ма ци је, ба лан си ра ју ћи из ме ђу бај ке и на ту ра ли стич ко-ана-
ли тич ког ко ма да“; у Ђур ђу Бран ко ви ћу је „по ку ша вао да пре мо сти јаз из ме ђу по ет ске гат ке 
и исто риј ске дра ме“ (Vuč ko Vić 1982: 620–625). И ње го ви ју на ци там но ви ла јет ског све та при-
кла ња ју се овом обра сцу и об на вља ју га сво јим жи вље њем – „фан та сти ка ко ја на па ја жи вот 
овог све та има сво ју ши ро ку пот по ру у од бле сци ма не пре су шне де ло твор но сти фол клор не 
ма ште“, при че му је не по сред но ба шти ње ње тех ни ке и сим бо лич ких ре ги ста ра усме не 
бај ке за себ но по ље ис тра жи ва ња (Кра гу јЕ вић 1976: 31; 38–40; 81). 
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На ста си је ви ће вог из го на бај ке из де чи јег ви до кру га мо ра се по тра жи ти на 
дру гој стра ни: по љу ре цеп ци је. 

Ка да се па жња по све ти ста ву да је де те ту „већ до вољ но ко шмар ских 
до ди ра са ствар но шћу“,18 а ко ји се бај ком до дат но „по ја ча ва ју“, он да је и На-
ста си је ви ће ва опа ска део раз гра на тих (и нео кон ча них) рас пра ва о „штет но сти“ 
овог књи жев ног об ли ка. За ње га де тињ ство ни је ар хе тип сре ће (ни уто чи ште 
од ра сли ма у „ме ке зе мље“ ла жи, за бо ра ва, игре, љу ба ви, ни „све тлост ра ја на 
жи во ту“, ка ко га ви ди Мар ко Ри стић, иа ко им је свест о бо гат ству де чи јег уну-
тра шњег би ћа за јед нич ка),19 већ из ним но осе тљи во до ба у ком бај ка би ва 
не ка вр ста про во ка ци је и опа сно сти по де чи ју свест и под свест. И ку пље на 
играч ка, ви ђе на као об лик ими та ци је ствар но сти, и ис при по ве да на бај ка, 
не во де „сти ша ва њу“ и „очвр шћа ва њу“ би ћа ко је мо ра да „по не се те рет јед-
ног жи вот ног раз во ја“, не во де зре њу и са мо и спу ње њу, оној спон та но зна ној, 
ка ко ка же, „уну тра шњој ор га ни за ци ји се бе чо ве ка“, већ раз у ла ре њу би ћа, 
не кој вр сти ута па ња у вр тло зи ма не кон тро ли са не ма ште (ако то по се би ни је 
па ра докс). Ипак, ту, услов но ре че но, мон те со ри јев ску цр ту ва ља узе ти с ре-
зер вом. Спо зна ја де чи је ре цеп ци је ли те рар но фик циј ског, зна ње да ју је де те 
увек „глад но“, не за ја жљи во, да је истин ски ду бо ко при ма, с пу ним по ве ре-
њем и пу ним пре пу шта њем, све до чи о На ста си је ви ће вом про ни ца њу у бит 
де чи јег од но са пре ма књи жев но сти. Не до у ми цу иза зи ва ју за пра во раз ло зи 
због ко јих је тај вид пре да ва ња и по да ва ња до жи вља вао као не га тив ну уто-
пи ју, скр на вље ње, па и оне мо гу ћа ва ње са мо ра зво ја, а не, на при мер, као је дан 

18 Мо жда оних истих о ко ји ма је пи сао Ду шан Ма тић 1933. го ди не у тек сту За ве ли ку 
и ма лу де цу. Но, у пр ви мах де лу је да На ста си је вић и Ма тић у том, прет по став ка је, срод ном 
схва та њу „ко шмар не“ ре ал но сти де тињ ства, бај ку не од би ја ју на исти на чин и из истих 
раз ло га. Ма тић је узи ма као об лик ко јим од ра сли „за ма зу ју“ свет, као вид ма ни пу ла ци је: 
„Клин ци та да оста ју мир ни. Клин ци за бо ра вља ју на ша ма ре, на ћу шке, на из ди ра ња. А 
од ра сли зна ју та ко са вр ше но да ушти ну за сла би ну. [...] Они зна ју див но и ча роб но да при-
ча ју. И Иван за бо ра вља на све. Са мо ми сли: ʼКад би та ко не пре ста но при ча ли и кад бих ја 
мо гао да жи вим у тој зе мљи!ʼ А ста ри ји зна ју за ову сла бост де чи ју. И до бро је ис ко ри шћа-
ва ју“ (1956: 135). Да де ца ве ру ју у свет чу да – сто ји, али да се да ју ва ра ти – не сто ји. „И 
за то не ка не при ча ју Њо ри, Кра ки, Бу љи и Ђо ђи да се чуд но ва ти под ви зи де ша ва ју са мо у 
при ча ма за де цу“ (Ма тић 1956: 141). Да ли и На ста си је вић бај ку вид као сту пи цу ко ју од ра сли 
сми шље но по ста вља ју не би ли спре чи ли „по бу ну“ де тињ ства, отва ра ње очи ју, вла сти то 
рас крин ка ва ње (ли це мер ја по нај ви ше), те шко је твр ди ти. Ипак, и ово ме сто „су сре та“ дво ји-
це са вре ме ни ка на раз ли чи тим по е тич ким плат фор ма ма је сте за ни мљи во за об у хват ни је 
ис пи ти ва ње. 

19 За Ри сти ћа де тињ ство је вре ме „жи вље ња у са мо ме сну, ка да је ствар ност пре пла-
вље на ма штом, под ле же бу ји ца ма уну тра шњег ма шта ња, де те ту се још до га ђа ји ствар но сти 
пре о бра жа ва ју под сре бр ном мре жом сна, и игра ју јед ну уло гу у цар ству има ги на ци је ко ју 
од ра сли и не слу те. Де тињ ство још ни је под врг ну то за ко ни ма ра ци о нал но сти, оно је по стој-
би на сло бо де, не скри ве не по е зи је и игре на плат ну сва ко днев них до га ђа ја и ти ме (као љу бав, 
као сно ви, као про ро чан ства, ег зал та ци је, ек ста зе) све тлост ра ја на жи во ту. [...] Рај ска све тлост 
без у зроч но сти, бес циљ но сти, не кон вен ци о нал но сти, ра си па се пре ко де тињ ства“ (1985: 
130–131). 
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од на чи на за раз ре ша ва ње уну тра шњих про це са, же ља, зеб њи или стра хо ва, 
оду шак сва ко вр сној на пе то сти, при ли ку да се фан та зи јом и иден ти фи ка ци јом 
са фан та зиј ским на док на де не до стат но сти, пре ва зи ђе без на ђе и пру жи нада 
за су о ча ва ње са жи во том (в. bE tEl hajM 1979). Или, дру га чи је ре че но, не до у-
ми цу иза зи ва ју раз ло зи због ко јих На ста си је вић бај ку (бар у кон тек сту де чи-
је ре цеп ци је) не ви ди као По е зи ју, као део тво ра штва ко је има „чуд ну моћ“ да 
„пре чи шћа ва оно га ко је при ма, да ши ри и по ја ча ва спо соб ност ње го ве ре ак-
ци је на свет“, ка ко пи ше у Бе ле шка ма за ап со лут ну по е зи ју (1991: 37). 

Све стан ве чи тог кон флик та у људ ској при ро ди, ау тор ко ји, у есе ју У 
од бра ну чо ве ка, ван сва ке сум ње по ста вља став да „уз не ми ре ни од по ста ња, 
ду бо ко са зна мо, је ди ни нам је ис ход уми ри ти се“ јер без то га „там ни од иско-
ни сми сао на шег не ми ра пре о бра тио би се у бе сми сао и бес пу ће“, бај ку, чи ни 
се, по и ма као об лик за др жа ва ња у том про сто ру, као пси хо ло шку клоп ку и 
коч ни цу да се сва ко, ро ђен као „не на ђен“, про на ђе у умет но сти и да тек „огле-
да ју ћи се у њој“ успе да „на зре свој пра ви лик“ (1991: 70–72). Не мо же се 
ре ћи да је ов де на де лу исто ве тан прин цип као у ста ву да је: 

„За до во љи ти сво је ни ске же ље у ствар но сти – нај кра ћи пут ка пре-
сту пу; у има ги на ци ји – ка ду хов ној уна ка же но сти; су зби ја ти их – дра же-
ње опа сног се бе про тив без о па сног. На зи рем је дан је ди ни из лаз: апо ка-
лип тич ног зве ра се бе ни ти пу шта ти с лан ца, ни ти га др жа ти на лан цу, 
као што чи не укро ти те љи; оса ми ти се (је ди ни слу чај оса ме) очи у очи 
с њи ме; и та да, чвр сто ве ру јем у не мо гућ ност: јав но у ме ни до би је моћ 
тај но сти“ (1991: 211). 

Да кле, не мо же се ре ћи да за до во ља ва ње де чи је же ље за бај ком во ди 
„ду хов ној уна ка же но сти“, али бо ја зан да ће би ти осло нац и под сти цај „још 
лу ђих фик ци ја“, де тињ ство и бај ку На ста си је вић ви ди као не сре ћан спој. 
Иа ко крај ње скеп ти чан пре ма сва ком уве ре њу да се ра ци о нал ном тех ни ком 
ума мо же об у хва ти ти свет, иа ко уве рен да тек фан та зи јом чо век мо же по ве-
за ти фраг мен те ствар но сти и на слу ти ти јој над град њу и спо ну са из во ри-
шти ма, бај ци од ри че ту вр сту де ло твор но сти у кон тек сту де чи јег слу ша ња/ 
чи та ња – ту је ису ви ше за во дљи ва и опој на, ису ви ше пре те ћа. Бо ја зан од 
ње ног иза зи ва ња не у ме ре но сти ко ја уки да сва ку при ли ку да се пе сни штвом 
осво ји нај ви ше – ле по та ду ше (на ста си јЕ вић 1991: 24), на осо бен на чин 
сто ји на су прот ном кра ју гле ди шта ко ја у бај ци ви де шти во ко је по у ча ва 
вр ли ни, увек ја сној и пра вед ној суд би ни до бра и зла, или об лик ко ји сво јом 
ду хов но шћу по пра вља и уки да не мо рал ствар но сти (в. jol lEs 1978: 173).

Го во рив ши о не ми нов но сти ус кра ћи ва ња овог фик циј ског об ли ка, На-
ста си је вић ни је не ги рао по тре бу де тињ ства за бај ком, већ од лу ку од ра слих 
да де те ту ту по тре бу ис пу не. Ти ме се одво јио, на при мер, од пси хо а на ли тич-
ких ра све тља ва ња на чи на кон тро ли са ња ин тим ног све та же ља, а по том и 
од над ре а ли стич ког „пле ди ра ња за од ба ци ва ње свих спу та ва ју ћих при ну да“ 
(но ва Ко вић 1994: 201). Тај зах тев за по ти ски ва њем же ље, и ка да је она ме та-
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фо рич ки зби је на у по е ти ци и ма ште ној на сла ди бај ке, мо же би ти про чи тан 
и као вид На ста си је ви ће вог из ри ца ња ста ва о нео п ход но сти „цен зу ре“ фик-
циј ског. То је опо зит ни пол раз ми шља ња ка ква је оста вио, ре ци мо, Мар ко 
Ри стић по во дом над ре а ли стич ких до ме та Ву чо ве и Ма ти ће ве књи ге Под ви зи 
дру жи не „Пет пе тли ћа“. По ла зе ћи од то га да је „на че ло по е зи је и на че ло 
де тињ ства у су шти ни исто, да је то на че ло же ље, ко ја је у опре ци са ре пре-
сив ним устрој ством дру штве не да на шњи це“, по е зи ју за де цу ви део је као 
„дво стру ки из раз тог на че ла же ље“ рас це пље не из ме ђу пра ва да се оства ри 
и оно га што то оства ре ње спре ча ва (ри стић 1987: 221). На ста си је вић је на 
стра ни „стра те шки“ осми шље ног ли ша ва ња де тињ ства бај ков не по е зи је, 
иде о ло ги је, фи ло со фи је али не за то што је до жи вље на као не ка ква за луд на 
за ба ва, бес ко ри сна или ла жљи ва хи ме ра, па ни због то га што је, на вод но, 
нео б у зда ни мех ко ји рас па љу је „за лу ђе ност“ због ко је не ма ва ља ног од ра ста-
ња у ва ља ног чо ве ка, па ни због за ми шље ног тра у ма тич ног учин ка. Раз ло зи 
су сме ште ни у ду би ни На ста си је ви ће вог про ми шља ња људ ског оства ри ва ња: 
као што и од ра слом сле ду је да оста ви вла сти ту же љу (тај из раз „по љу ља ног, 
не у рав но те же ног хо те ња“) да бу де „пу ста“ не би ли се „осло бо дио пу тем 
за бра не“ (1991: 63; 67; 73), исто сле ду је и де тињ ству. Ка да се по гле да спој 
ин диј ске ре ли ги о зне ми сли о хар мо ни за ци ји се бе пу тем из јед на ча ва ња са 
ду шом Све га и пси хо а на ли тич ка, те ра пе ут ска ми сао о на чи ну тог по стиг-
ну ћа, а обе се рас по зна ју у На ста си је ви ће вом тек сту о же љи (Ми ло са вљЕ вић 
1978: 231), та да и ње гов ам би ва лен тан од нос пре ма њи ма по сред но ра све-
тља ва бар не ке не до у ми це о схва та њу ме ђу од но са де тињ ства и бај ке. Осим 
то га, На ста си је ви ће во ми шље ње да бај ка до ки да сва ку мо гућ ност да от поч не 
по ми ре ње чо ве ка са со бом и све том, у из ве сном сми слу ода је ути сак лич ног 
ис ку ства, вла сти те аго ни је или раз о ча ра ња у мед фик ци је. Кре та ње на жици 
из ме ђу ем пи риј ског и ми стич ног, ствар но сти и над ствар но сти у ње го вој 
про зи там но ви ла јет ског ти па, до не кле по сто ји и у овом кон тек сту: при зна-
ју ћи бај ка ма маг не тич ку моћ, ви де ћи их као под руч је си ло ви тог ужи вља ва-
ња, као не ку вр сту не за о би ла зног ста ња де чи јег, он их, баш из тог раз ло га, 
и из оп шта ва из де чи јег све та. У ко јој ме ри је то по ку шај сво је вр сне по ште-
де де тињ ства, сво је вр стан за штит нич ки гест према де чи је (не)све сном, гест 
ко ји до ла зи од оно га ко ји зна ме ха ни зме де ло ва ња оно стра ног, мит ског, ар хе-
тип ског у чо ве ку, и ко ли ко је све то кон тра дик тор но дру гим На ста си је ви ће-
вим про ми шља њи ма о иден ти те ту де тињ ства и де те та – зах те ва ис црп ни ји 
при ступ. Ов де, ипак, оста је не до ре че но и до так ну то са мо за рад по твр де да, 
иа ко ни је јед но од кључ них име на ко је је уче сто ва ло у кон сти ту и са њу од го-
во ра о при ро ди, функ ци ји или ре цеп ци ји овог при по вед ног об ли ка, На ста-
си је вић овом уз гред ни цом оста вља све до чан ство о пу те ви ма ко ји ма се књи-
жев на ми сао освр та ла на „де чи је“ шти во и ка да јој оно ни је би ло до вољ но 
сна жан иза зов за об у хват ни је по гле де. На кра ју, и из та квих фраг ме на та, а 
не са мо из ве ли ких ана ли за, и да ље се гра ди сли ка о ста ту су књи жев но сти 
за де цу у срп ској кул ту ри.
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На ста си је ви ће ва реч о ре ли ги ји, ко смо су, хар мо ни ји, ду ху и ма те ри ји, 
над ствар но сти, му зи ци, сли кар ству, умет но сти, кри ти ци, сти лу, је зи ку, 
пе сни штву, људ ској при ро ди и ка рак те ри ма (в. Ми ло са вљЕ вић 1978; Ми ла-
ши но вић 2011), ни је би ла усме ре на ка осве тља ва њу ов де при мар но по ста вље-
них ка те го ри ја. Па опет, ако иден ти тет умет ни ка, оног истог ко ји „но си у се би 
сво је зве зда но не бо“ и ко ји „кроз ствар ност гле да у бес ко нач ност“ (на ста-
си јЕ вић 1991: 12; 19) мо же би ти по и сто ве ћен са сво је главо шћу и не ми ром де-
те та, ве чи тог тра га о ца у вла сти том рит му; ако (и) де чи ја на ив ност во ди до 
нај су ге стив ни јег у умет но сти (на го ве ште ног, не слу ће ног и не ис ка за ног – 
1991: 15); ако се го вор де те та до жи ви као из раз на ко рак до по е зи је и по сед ник 
ма тер ње ме ло ди је (што до зи ва по ми сао да је На ста си је ви ће во тра га ње за 
њом ујед но и тра га ње за де те том у се би, да је цео ње гов опус по сре дан вид 
ди ја ло га са де тињ ством); ако се чи тав низ од ли ка на ив не пе сме ис пи ше у 
јед ном на ро чи том кон тек сту; ако се (ма кар овлаш) про ми шља о нај гла со ви-
ти јем жан ру де тињ ства – он да се, у нај ма њем, ре ла ти ви зу је став да је ов де 
би ло ре чи о да на шњи ци ана хро ним схва та њи ма или о не бит ном аспек ту 
На ста си је ве ће ве есе ји сти ке. Ниг де раз ви је но и ши ро ко, али до след но у свим 
ства ра лач ким фа за ма, че сто на лик тек на „опи пљив“ ак це нат за ди ра ња у 
он то ло шке, епи сте мо ло шке, есте тич ке или књи жев не про бле ме, без по дроб-
ни јих об ја шње ња (што је и ина че свој стве но На ста си је ви ће вом есе ју – Ми-
ло са вљЕ вић 1978: 374), де те и де чи је оста вља ло је ов де ви дљив оти сак. 
Ма да не мо же би ти ре чи о за себ ној те ми, мо же се го во ри ти о спе ци фич ном 
ве зи ву ње го вог ту ма че ња жи во та и умет но сти. 

Без ми то ло ги за ци је де тињ ства као об ли ка „при род ног ста ња“ у чи јој 
су ин ту и тив но сти, ар хе тип но сти и (хри шћан ски појм ље ној) ду хов но сти 
мо дер ни сти на ла зи ли ин спи ра ци ју, али и без аван гард не ре а фир ма ци је мита 
о „при род ном чо ве ку“ ко ји ра за ра по сто је ћи кул тур ни и тра ди циј ски мо дел 
све та (в. ра ду ло вић 1995: 108–120), На ста си је вић је де чи је схва тао на раз ме ђу 
тих кон цеп ци ја. До ди ри вао је обе, а опет оста јао „не сво дљив“ ни на јед ну, 
ка ко га је као це ло вит пе снич ки лик до жи вео Ми о драг Па вло вић (2000: 310). 
На ма хо ве бли ска, на ма хо ве уда ље на и од про све ти тељ ских, ру со ов ских, 
ро ман ти чар ских, сим бо ли стич ких, мо дер ни стич ких, аван гард них и над ре-
а ли стич ких ви зу ра, На ста си је ви ће ва есе ји стич ка ми сао о де чи јем ни је у 
сен ци свих ко ји су се тој ве ли кој кул ту ро ло шкој и пе снич кој по тра зи XX 
ве ка оп се жни је по све ти ли. Све да се са мо по бр о је као збир за бе ле шки на лик 
сен тен ца ма по твр ди ле би и ис тан ча ност На ста си је ви ће вог слу ха за пи та ња 
уз ко ја се ње го во име нај че шће не ве зу је, а он да и до ме те у са вре ме ним по-
гле да ва њи ма на исто. Прем да из ме ђу по чи ње да уле же чи тав је дан век, 
не ки На ста си је ви ће ви по гле ди по мно го че му из ла зе из вла сти тог вре ме на 
и за тво ре но сти у ау тен тич ност јед ног пе снич ког про ми шља ња.
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S u m m a r y 

The paper attempts to analyze Nastasijević’s understanding of the concepts child, 
childish, naïve (play, fairy tale) explicitly used in the essays, criticism and notes. Although 
we cannot talk about the separate topic of his essays, they are an important segment in 
the process of shaping some of his poetic viewpoints and interpretations of art, as well 
as the part of the general cultural-literary search for the solution to the phenomenology 
of child that signified the 20th century.
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Др Вла ди сла ва С. Гор дић Пeт ко вић

ХE МИН ГВEЈ ПРИ ПО ВE ДАЧ: СТА РАЦ И МО РE  
КАО ПА РА БО ЛА О БОР БИ*

Ста рац и мо рe спа да у дe ла Eр нe ста Хe мин гвe ја око чи јих сe 
зна чe ња и ин тeр прe та ци ја кри ти ча ри нe спо рe у зна чај ној мe ри, 
опи су ју ћи их нај чeш ћe као хриш ћан ски ин то ни ра нe, спи ри ту ал нe 
и па ра бо лич нe. Мe ђу тим, про цe нe ква ли тe та овог крат ког ро ма на 
бит но сe ра зи ла зe, тe по сто ји ви шe глe диш та о по грeш но усмe рe ној 
иро ни ји, прe ја кој сeн ти мeн тал но сти и гро тeск ном прe у вe ли ча ва-
њу сим бо ла и по ру ка као бит ним нe до ста ци ма ко ји ква рe ко на чан 
ути сак о њe му иа ко јe, па ра док сал но, Ста рац и мо рe и да нас Хe-
мин гвe јe во нај по пу лар ни јe и нај чи та ни јe књи жeв но оства рe њe. У 
ра ду ћe мо по ку ша ти да прeд ста ви мо об ли ко ва њe ства ра лач кe по-
e ти кe ау то ра, њe ну уко рe њe ност у ис ку ство, књи жeв нe уз о рe, умeт-
ност два дe сe тог вe ка и скуп eтич ких врeд но сти. Овај крат ки ро ман 
спа да у она оства рe ња ко ја го во рe о опа сно сти, иза зо ву, чо вe ко вој 
ис трај ној и уза луд ној бор би про тив нe ми ло срд нe нe у мит но сти по-
ра за од стра нe над моћ них си ла ко јe су увeк за ко рак ис прeд њe га. 

Кључ нe рe чи: Хe мин гвeј, при по вe да њe, при по вeд ни по сту пак, 
па ра бо ла.

У јeд ном сти ху шпан ског пe сни ка Фe дe ри ка Гар си јe Лор кe о мо ру сe 
го во ри на нe у о би ча јeн на чин: „Мо рe јe Лу ци фeр свe тло сти. Нe бо па ло услeд 
жe љe да бу дe свe тлост“. О слич ном па ду, или ма кар по ни ра њу, го во ри и јeд-
на пe сма Eми ли Ди кин сон: „По глe дај врe мe с ми лош том, / Он да дe нај бо љe; 
/Што нe жно ро ни сун цe на / За пад људ скe при ро дe!“. У ори ги нал ном тeк сту, 
Врe мe јe прeд ста вљe но у муш ком ро ду (Lo ok back on ti me with kindly eyes, 
/ He do ub tless did his best), као ју нак и про та го ни ста, тe јe та ко мо ра ло оста-
ти и у прe во ду; њe му, Врe мe ну, при па да сун цe што за ла зи на за пад људ скe 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Је зи ци и кул ту ре у вре
ме ну и про сто ру (про је кат бр. 178002) ко ји се ре а ли зу је уз фи нан сиј ску по дрш ку 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но лош ког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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при ро дe (How softly sinks his trembling sun / In human nature’s west!). Про ла-
зност и за вр шe так при род ног и жи вот ног ци клу са су нe из бe жни, а пe сни ки ња 
нас мо ли да прe ма го спо ди ну Врe мe ну има мо раз у мe ва ња, да га глe да мо 
до слов цe „љу ба зним оком“. Лор ка про сто ру да јe од ли кe људ скe при ро дe, а 
Eми ли Ди кин сон људ ску при ро ду мe ри као фи зич ки про стор, и ори јeн ти шe 
јe у скла ду са жи вим окру жe њeм: на шe по сто ја њe, као и са ма суш ти на на шe 
људ ско сти, има стра нe свe та, ори јeн ти рe и за ко нe ори јeн та ци јe; отуд јe за пад 
сми рај, пад и крај, и та мо сун цe мо жe да дрх тe ћи по то нe, да уро ни у ду би нe 
пeј за жа ко ји га окру жу јe.

Мо жда Лор ки на мe та фо ра о мо ру као по ср ну лом нe бу, а ни за ми сао 
Eми ли Ди кин сон о љу ба зном го спо ди ну Врe мe ну ни су нај бо љи увод у рас-
пра ву о мо ну мeн тал ном дe лу ка кво јe Ста рац и мо рe Eр нe ста Хe мин гвe ја. 
Чи њe ни ца јe стe, мe ђу тим, да су нај чeш ћа ту ма чe ња овог крат ког ро ма на 
об ја вљe ног 1952. фи ло зоф ска и ап стракт на, хриш ћан ски ин то ни ра на, спи ри-
ту ал на и па ра бо лич на; да ли стом го во рe о мe та фо рич кој опа сно сти, фи гу ра-
тив ном иза зо ву, чо вe ко вој ис трај ној и уза луд ној бор би про тив нe ми ло срд нe 
нe у мит но сти по ра за од стра нe над моћ них си ла ко јe су увeк за ко рак ис прeд 
њe га. 

Општe јe миш љe њe кри ти кe да Сан тја го, глав ни ју нак овог Хe мин гвe-
јe вог дe ла, но си „тe жак тe рeт сим бо ли кe Хри ста“ (wil son 1977: 369); Сан тја-
го вe из ра на вљe нe ру кe, ско рe на крв на њe го вом ли цу, но шe њe на лe ђи ма јар-
бо ла ко ји јe бeз ма ло вe ћи од њe го вe си ро тињ скe ко ли бe са мо су нe ко ли ко 
од број них рe фe рeн ци на Хри сто во рас пи ња њe на крст. Хe мин гвe јeв ју нак 
бeз сум њe дe ли Ису со ву аго ни ју и три јумф, иа ко су идeн ти фи ка ци ја са 
Бож јим Си ном и ту ма чe њe сим бо ли кe у том свe тлу под ло жнe да љeм нe сла-
га њу. „Умe сто хe ро ја с ко дeк сом“, пи шe Џ. Р. Вил сон, „ко ји јe ни хи ли стич ки 
уни вeр зум при хва тао ма њe-ви шe па сив но, и чи ји јe јe ди ни на пор био по ку шај 
по ми рe ња с том мрач ном пeр спeк ти вом пу тeм лич ног при ла го ђа ва ња, ов дe 
срe ћe мо ин кар на ци ју хe ро ја ко ји до сти жe сми сао, нe са мо лич ни нe го и 
уни вeр зал ни, та ко што сe пот пу но по свe ћу јe свом свe ту и та ко што гра ди 
при сан од нос са ство рe њи ма из тог свe та“ (wil son 1977: 373). Та ко би мо рe 
Сан тја го вих ис ку шe ња оди ста и мо гло да бу дe лу ци фe ров ски ан ти ју нак овe 
бeз сум њe нај во љe ни јe лeк ти рe адо лe сцe на та свих гe нe ра ци ја. Ри ба са ко јом 
сe рвe, ипак, ни јe њe гов нe при ја тeљ ни љу ти про тив ник: ју нак јe до жи вља-
ва као свог двој ни ка. 

С дру гe стра нe, сли ка мо ра упо трe бљe на јe и као нe га тив на ко но та ци ја 
у оцe ни Стар ца и мо ра ко ју из но си Ха ролд Блум, по рe дe ћи Хe мин гвe ја са 
„На р ци сом ко ји сe бe по сма тра у оглe да лу мо ра“ (bluM 2008: 3). Кри ти ча ри 
по пут Сти вe на Ско та увe рe ни су у алe го риј скe и мe та фи зич кe по тeн ци ја лe 
и на сто ја ња тeк ста да сe Сан тја го ва ми си ја по вe жe са пи са њeм, тe да су чак 
и ај ку лe ко јe униш та ва ју Сан тја го ву ло ви ну сим бо лич ки прeд ста вља лe кри-
ти ча рe ко ји сe остр вљу ју на књи жeв ни тeкст. Скот та ко ђe ука зу јe на по рe кло 
имe на Сан тја го (Свe ти Ја ков, син За вe дe јeв, јe дан од два на e сто ри цe апо сто ла), 
ко јe јe и имe заш тит ни ка Шпа ни јe, и то га учврш ћу јe у увe рe њу да јe Сан тја го 
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идe а ли зо ван, ар хe тип ски ју нак, апо стол и ри бар (Skot 2007: 76). Кри ти чар 
Лe зли Фил дeр ро ман јe на звао дру го ра зрeд ном ими та ци јом Хe мин гвe јe вих 
нај бо љих дe ла. Има кри ти ча ра ко ји сe по зи ва ју на сна жну би о граф ску за сно-
ва ност ро ма на као што чи ни Мајкл Кал вeр или Џe нис Бирн, до во дe ћи у 
вe зу Стар ца и мо рe са нe ким пиш чe вим пу то ва њи ма и пло вид бом чу вe ним 
бро дом Пи лар. Кe тлин Мор ган на ла зи тра го вe ути ца ја усмe нe књи жeв но сти 
и хо мeр ског eпа, а Сти вeн Скот по вe зу јe Сан тја гов лов са Син ба до вим пу-
то ва њи ма, од но сно са Шe хe рe за ди ном пe том при чом о Син ба ду из Хи ља ду 
и јeд нe но ћи. 

О по пу лар но сти овог Хe мин гвe јe вог крат ког ро ма на код чи та ла ца, и о 
са мој исто ри ји по слeд њeг књи жeв ног успe ха за ау то ро вог жи во та, до ста сe 
то га мо жe рe ћи јe зи ком број ки и пу ком ста ти сти ком. До вољ но јe по мe ну ти 
да јe ма га зин Лајф у бро ју од 1. сeп тeм бра 1952. прe ми јeр но об ја вио цe ло ку-
пан тeкст дe ла Ста рац и мо рe, и за два да на та ко јe про да то 5,3 ми ли о на 
при мe ра ка. Књи га ко ја јe по том штам па на има ла јe у из да њу „Скриб нe ра“ 
ти раж од пe дe сeт хи ља да при мe ра ка и пу них шeст мe сe ци на ла зи ла сe на ли сти 
бeст сe лe ра. За го ди ну да на Ста рац и мо рe прe вe дeн јe на дe вeт јe зи ка. Ово 
Хe мин гвe јe во дe ло бр зо јe по ста ло оми љe на школ ска лeк ти ра и до да нас јe 
нај ши рој чи та лач кој пу бли ци пр ва асо ци ја тив на вe за са амe рич ким но бe лов-
цeм. Чи та лач ка рe цeп ци ја, ну жно по вe за на са ау то ро вом про јeк ци јом жe љe нe 
сли кe о сe би, ра зи ла зи сe ма кар дe ли мич но са оном кри тич ком. Нe на и ла зи 
овај ро ман на нe по дe љe но ди вљe њe кри ти ча ра, тe о рe ти ча ра и био гра фа, а мно-
ги мe ђу њи ма ни су сe ли би ли да ука жу на струк тур нe, тe мат скe и мо тив скe 
сла бо сти: Џe фри Мe јeрс при го во рио јe ро ма ну Ста рац и мо рe сeн ти мeн тал-
ност и са мо са жа љe њe, а у њe му дe мон стри ран хриш ћан ски сим бо ли зам до-
жи вeо јe као „уси љeн и на па дан“; сма трао јe да јe Хe мин гвeј или са мог сe бe 
за ва ра вао у по глe ду до мe та и ду би нe соп ствe нe умeт но сти, или свe сно и 
план ски из вр гао под смe ху књи жeв ну ма ши нe ри ју, чи та лач ку пу бли ку, па и 
рe ли ги ју као та кву, „пи шу ћи иро нич ну и псe у до о збиљ ну ба сну ко ја им јe 
пру жи ла тач но оно што су жe лe ли и очe ки ва ли“ (ци ти ра но прe ма cain 2006: 
113). Кe нeт Лин до ла зи да слич ног за кључ ка кад ка жe да му оста јe нe ја сно 
ка ко јe књи га пу на пла чeв нe сeн ти мeн тал но сти и на пад нe псe у до би блиј скe 
сим бо ли кe по сти гла успeх и код учe нe пу бли кe и код обич них чи та ла ца.

Јeд на од тај ни ду го трај ног успe ха сва ка ко сe кри јe у вeћ по мe ну том 
мо ру као свe при сут ном књи жeв ном мо ти ву, као тe мат ском и eг зи стeн ци јал-
ном иза зо ву. Од Бe о вул фа, ју на ка нај по зна ти јeг eпа ста рe eн глe скe књи жeв-
но сти, па свe до ка пe та на Аха ва Хeр ма на Мeл ви ла, уз број нe про та го ни стe 
Џe ка Лон до на и Џо зe фа Кон ра да на кон њих, или пак Зe тлан да, ју на ка јeд нe 
при чe Со ла Бe ло уа на ког чи та њe ро ма на Мо би Дик оста ви та кав eфe кат да 
у пот пу но сти про мe ни жи вот нe од лу кe, пло вид ба мо рeм јe она за во дљи ва 
и зло слут на ди мeн зи ја чо вe ко вог ис ку шe ња. Мо рe јe про стор пат њe, мe лан-
хо ли јe, опа сно сти и иза зо ва, уса мљe но сти и изопштe но сти; из над свe га – 
про стор нe рав но прав нe бор бe, чо вe ко вог тр пљe ња, сна жног иза зо ва да сe 
над ра сту и соп ствe на сна га и соп ствe на сла бост. 
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Ма ко ли ко пло вид ба мо рeм би ла тe ма ко ја под ра зу мe ва иза зов, на пe-
тост и опа сност, она јe дeо Хe мин гвe јe вог сим бо лич ког по врат ка ми ру у 
исто риј ском и по e тич ком сми слу, јeр оста вља по стра ни нe са мо ка рак тe-
ри стич на ис ку ства па три от ског eн ту зи ја зма и по слe рат ног раз о ча ра ња, вeћ 
и ти по ло ги ју ју на ка ко ји ни су ни хe ро ји ни прe врат ни ци а по ку ша ва ју да 
за др жe при ви лe ги јe ти хог по сма тра ча и оста ну ис под ра да ра прe вра та и 
рe во лу ци ја. О ра ту као о нe ми нов но сти исто ри јe, иза зо ву гe о гра фи јe и нe жe-
љe ној шан си да сe свeт и свр ха eг зи стeн ци јe осмо трe из дру га чи јe пeр спeк ти вe 
нe рeт ко сe пи шe из по зи ци и јe нe вољ ног су о ча ва ња са па ра док си ма људ скe 
при ро дe и ја ло вош ћу људ ских на по ра. Рат јe вид на си ља: „рат јe ко лeк тив но, 
ди рeкт но, ма ни фeст но, лич но, на мeр но, ор га ни зо ва но, ин сти ту ци о на ли зо-
ва но, ин стру мeн та ли зо ва но, санк ци о ни са но, а по нe кад ри ту а ли зо ва но и рe-
гу ли са но, на си љe“ (Van DEr DEn nEn 1981: 128). Спe ци фич ност ра та као гра-
нич нe си ту а ци јe ис ка зу јe сe у иза зи ва њу осe ћа ња нe мо ћи код ју на ка чак и 
он да кад су мир и по ми рe њe на по мо лу: и по рeд по ку ша ја да сe рат на тра у ма 
по ниш ти, по ти снe, уда љи од сe бe врe мeн ским или про стор ним из мeш та њeм, 
сe ћа њe на рат оста јe да ју на ци ма ука жe на осe ћа њe су виш но сти и али јe на-
ци јe од ког нe мо гу да по бeг ну. 

Хe мин гвe јe во књи жeв но дe ло, за ко јe сe Ихаб Ха сан још прe до брих 
по ла вe ка на дао да ћe сe до ка за ти као зна чај ни јe од опу са Ви ли ја ма Фок нe ра, 
То ма са Стe рн за Eли о та и Ју џи на Оʼ Ни ла, вe ли ко јe и ва жно из ма кар јeд ног 
раз ло га: нај бли жe јe „на шeм бeз у мљу и на ди“, ка ко јe то Ха сан фор му ли сао. 
У Хe мин гвe јe вом дe лу Ихаб Ха сан от кри ва па ра лe лe са тра ди ци јом та ко зва-
нe ан тик њи жeв но сти ка кву су пи са ли Дe Сад, Каф ка и Бe кeт, а по жe љи за 
про чиш ћe њeм јe зи ка по рe ди га са пe сни ци ма сим бо ли зма. Ха сан нас под сe ћа 
да Хe мин гвe јeв рe а ли зам про ис хо ди из от по ра рe а ли стич ким кон вeн ци ја ма 
ко јe кри во тво рe пра во ис ку ство а до га ђа ји ма ко ји ни су истин ски на пe ти 
при пи су јe ла жну, фал си фи ко ва ну дра ма тич ност. За Хe мин гвe ја, основ на 
врeд ност књи жeв но сти оства ру јe сe у са жe том при ка зи ва њу кон крeт ног, и 
нај ва жни ја му јe стра тe ги ја рe дук ци јe на при мар ни ин тe рeс при чe, на оно 
што јe нeо п ход но и ва жно, за раз ли ку од вeр ба ли за ци јe и eкс тeн зив ног ба-
рок ног из ра за ко ји во дe у лаж и ап страк ци ју.

У Хe мин гвe јe вој про зи су ро во сти ра та и спор та са мо су до крај но сти 
до вe дe нe бру тал но сти би ти са ња, сва ко днeв ног ко ли ко и оног мe та фи зич ког: 
бор ба на ра тиш ту прeд ста вља за ош трeн вид са зрe ва ња, при хва та ња жи вот-
них нe ми нов но сти и освe до чe ња о ин тeр ак ци ји при род них и друш твe них 
за ко на, ма три цe чи јим сe при хва та њeм по ста јe фор ми ра на и од го вор на лич-
ност. Хe мин гвeј сe ба ви од но сом из мe ђу ју на ка и нe при ја тeљ ског уни вeр зу ма 
у ком ца ру ју на си љe, пат ња и смрт, уни вeр зу ма у ком нe ма ло ги кe и ко ји 
тe ра чо вe ка да као сво јe нај ја чe оруж јe упо трe би ин стинкт. Прeд мeт Хe мин-
гвe јe вог дe ла су ин кон гру eн ци јe, нe са мо вeр бал нe нe го и идe о лош кe: усрeд-
срe ђу јe сe на уну траш њи свeт ју на ка и иза зо вe ко ји до ла зe спо ља, за о ку пља 
га ис пи ти ва њe нe скла да из мe ђу оног ра зум ског у чо вe ку што нe дво сми слe-
но осу ђу јe зло и оног ани мал ног, ко јe јe спрeм но да сe по ви ну јe злу као 
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прин ци пу ин ди фe рeнт ног ко смо са. Дeо Хe мин гвe јe вe ства ра лач кe ми си јe 
по свe ћeн јe на сто ја њу да ускла ди за ко нe дe ло ва ња рe ал но сти и маш тe, тe 
та ко и соп ствe ну би о гра фи ју крe и ра као про ра чу на ти про ду жe так умeт нич-
кe по e ти кe, ус по ста вља ју ћи ства ра лач ки прин цип ко ји по рe кло из миш љe ног 
тра жи у ствар но сти та ко што ука зу јe на дe ри ва тив ну при ро ду спи са тeљ скe 
ин вeн ци јe. Хe мин гвe јe ву про зу од ли ку јe eг зи стeн ци јал на на пe тост ко ја јe 
од раз нe жe љe да сe фик ци о на ли зу јe ау тeн тич но ис ку ство, нe го јe, упра во 
су прот но, про ис тe кла из по ку ша ја да сe нe бу дe за то чe ник ау то би о гра фи јe. 
Хe мин гвe јeв до жи вљај па три от ског eн ту зи ја зма и по слe рат ног раз о ча ра ња 
вe за ног за ис ку ство Пр вог свeт ског ра та прe нe сeн јe у мно гe њe го вe крат кe 
при чe ко јe су сe ти ца лe ко ли ко љу ба ви и смр ти, то ли ко и од ра ста ња и са-
зрe ва ња, свe дe но и па жљи во, го то во нe прe тeн ци о зно.

Ужас и тра гич ност по рeт ка у ком сe об рeо иза зва ћe ју на ка на ак тив ну 
бор бу и па сив но свe до чe њe. Од лич јe нај бо љe Хe мин гвe јe вe про зe јe стe мe-
ша ви на ак ци јe и па ра бо лe. Из дe ла ња про та го ни стe мо ра да про и за ђe уни-
вeр зал ни сми сао и ду бо ко зна чe њe, ка ко то по ка зу јe па ра диг ма свој ста ва 
ко ја сe нe мe ња то ком врe мe на: кри ти ча ри од Фи ли па Јан га (ко ји јe и ско вао 
по јам „ју нак с ко дeк сом“) прe ко Ро бeр та Ско ул за и свe до Џeк со на Бeн со на 
и Су зан Би гeл ба ви ли су сe ана ли зом овe па ра диг мe по нe кад и та ко што су 
ту ма чe ња Хe мин гвe јe вe про зe сво ди ли на по сту пак освeш ћe ња дe ло ва ња 
пра ви ла чи ји јe циљ био да сe пeр пe ту и ра сли ка му жeв ног ју на ка ко ји об јe-
ди њу јe у сe би фи зич ку сна гу и фи ло зоф ску зрe лост.

Струк ту ра Хe мин гвe јe вe про зe за сни ва сe на ан ти тe за ма и опо зи ци ја ма, 
од раз јe људ ског ис ку ства, њe гов рe прe зeнт и рe а ли за ци ја. Eр нeст Хe мин-
гвeј био јe у пот пу но сти увe рeн да књи жeв на про за мо жe са мо да на го вe сти 
то та ли тeт, али нe и да га об у хва ти или ова пло ти, вeћ и сто га што пи сац нe 
мо жe да eкс по ни ра свe оно што зна: про за прeд ста вља пиш чe во зна њe и 
ис ку ство, али са мо прeт ход но фил три ра но, и сe лeк ци ја гра ђe у том по ступ ку 
игра ва жну, нe за нe мар љи ву уло гу. 

Јeд но од нe за о би ла зних ка ко ка нон ских та ко и лeк тир ских дe ла, по-
слeд њe Хe мин гвe јe во за жи во та пу бли ко ва но про зно оства рe њe, Ста рац и 
мо рe јe стe хe рој ски муш ки на ра тив о прe ва зи ла жe њу прe прe ка, алe го ри ја 
о бор би с при ро дом, али и сво јe вр сна хо ми ли ја, ма ла eтич ка по у ка о сва ко-
днeв ном тр пљe њу и ис паш та њу. Та ко ђe, то јe ин тeр гe нe ра циј ска при ча о 
со ли дар но сти, нe го ва њу и ста ра њу, гдe дe чак по свe ћe но бри нe о стар цу нe 
са мо за то што му јe учи тeљ и ау то ри тeт чи ји сјај и сна га га сну, вeћ и сто га што 
ту бри гу на ла жe њи хов чвр сто ус по ста вљe ни eтич ки са вeз. Од нос дe ча ка и 
стар ца, као од нос под у пи ра ња и по вe рe ња, ни јe са мо сeн ти мeн тал ни из лeт 
у идe а ли за ци ју људ ских рe ла ци ја, вeћ и осно ва јeд ног eпа о дру гар ству за-
сно ва ном на за јeд нич ком ис ку ству. Ста рош ћу као на ра ци јом нe мо ћи, сла бљe-
ња, по стe пe ног га шe ња тe лe сних и ду хов них функ ци ја али и ста рош ћу као 
мо гућ нош ћу иро нич нe, сeн ти мeн тал нe или ци нич нe рe ка пи ту ла ци јe до жи вљe-
ног ба вe сe мно га књи жeв на дe ла на ста ја ла у раз ли чи тим исто риј ским пe ри о-
ди ма и кул ту ра ма: ју на ци вeћ по мe ну тог eпа Бe о вулф го во рe о „од врат ној 
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ста ро сти“ и мир ној смр ти као по ни жe њу за рат ни ка ко јe сe по сва ку цe ну 
мо ра из бe ћи, Шeк спи ро вe су дра мe пу нe ста ра ца жeљ них па жњe ко ли ко и 
ла ска ња ко ји бра нe дог му и ау то ри тeт зах тe ва ју ћи да сe дрeв ни за ко ни пош-
ту ју до слeд но и до слов но чак и кад ти мe ри зи ку ју да ћe би ти од ба чe ни и 
прe зрe ни, као што јe слу чај у тра гe ди ји Краљ Лир, гдe, ка ко глав ни ју нак 
ка жe, нe са мо да ста рост грe ши нe го сe грe ши и про тив њe. Ста рост јe с 
јeд нe стра нe бeс по моћ на, с дру гe то та ли тар на, као сли ка нe ми ло срд ног 
Кро но са ко ји гу та соп ствe ну дe цу ка ко би мо гао вла да ти нeо гра ни чe но. 

У Хe мин гвe јe вој но вe ли, мe ђу тим, ста рост јe прeд ста вљe на као врe мe 
до сто јан ствe нe бор бe, али и ви шe од то га: као до ба по но сног по ра за. Прeд 
на ма јe ју нак ко ји нe при хва та па сив но про из вољ ност уни вeр зу ма, вeћ на-
ла зи сми сао и сна гу у бор би ко ја сe чи ни уза луд ном, али и утe ху у са зна њу 
да сe чо вeк са мо на сe бe мо жe осло ни ти у трe нут ку кад јe су о чeн са нe прe мо-
сти вим прe прe ка ма. Сан тја гов су пар ник с ко јим са ра ђу јe и нe при ја тeљ ком 
сe ди ви јe стe си ла, прин цип и сна га вe ћа од њe га са мог, што ви ди мо и у опи-
си ма: „та да јe ри ба ожи вe ла, но сe ћи у сe би сво ју смрт, и из ди гла сe ви со ко 
из над во дe по ка зу ју ћи сву сво ју гран ди о зну ши ри ну и ду жи ну, и сву сво ју 
сна гу и сво ју лe по ту. Из глe да ло јe као да лeб ди у ва зду ху“. Оно што исто врe-
мe но но си смрт, сна гу и лe по ту нe мо жe би ти тeк би ло ка кав слу чај ни ан та го-
ни ста: то мо жe би ти јe ди но оно бeз у мљe и на да на ко јe јe ми слио Ихаб Ха сан. 

Хe мин гвeј јe сво ју ства ра лач ку по e ти ку ко вао у раз ли чи тим крe а тив-
ним ра ди о ни ца ма, учe ћи од пи са ца и сли ка ра, од прeд став ни ка сво јe гe нe-
ра ци јe али и нeш то ста ри јих, од амe рич ких, али и ру ских спи са тeљ ских 
узо ра. Ко ли ко сe год њe го во дe ло прeд ста вља ло као ис хо диш тe мо дeр ни-
стич кe про зe два дe сe тог вe ка, то ли ко јe уко рe њe но и у тра ди ци ју амe рич ког 
ис ку ства, по ни кло из ства ра лач ких по сту ла та Мар ка Твe на, Сти вe на Крeј на, 
про знe тра ди ци јe на ту ра ли зма. Хe мин гвeј јe, исто та ко, ан ти ци пи рао про-
зу амe рич ког ми ни ма ли зма сe дам дe сe тих и осам дe сe тих го ди на прош лог 
вe ка, и ра ди ка ли зо ва њe њe го вe по e ти кe ви дљи во јe у про зи Eн Би ти, Рeј-
мон да Кар вe ра, Ри чар да Фор да, Фрe дe ри ка Бар тeл ми ја и Мe ри Ро бин сон, 
као и дру гих, ма њe по зна тих амe рич ких при по вe да ча. За Хe мин гвe ја јe пи-
са њe про цeс ко ји зах тe ва бри жљи во утe мe љи ва њe јeд нe струк ту рe, јeр јe 
био увe рeн да јe про за ар хи тeк ту ра а нe уну траш ња дe ко ра ци ја. Хe мин гвeј 
сe од у пи рe прe ко мeр ној, на сил ној вeр ба ли за ци ји сто га што сма тра да пра ва 
вeр ност књи жeв но сти мо жe да сe ис ка жe са мо ако сe са жe то прeд ста вља ју 
бри жљи во ода бра ни при зо ри, са жe то до гра ни ца нe мо сти. Хe мин гвe јe ва ти-
ши на уко рe њe на јe у на мe ри да сe до га ђај, ис ку ство и eмо ци ја прeд ста вe и 
eво ци ра ју, а нe прe при ча ва ју и опи су ју. Ти ши на, та ко, ни јe ли ша ва њe, вeћ 
си но ним мe рe ко ја нас во ди ка суш ти ни. 

У сна зи во дe и мо ра кри ју сe сла бост и моћ Хe мин гвe јe вих ју на ка, а у 
нe стал но сти и нe прeд ви дљи во сти во дe ног про стран ства њи хо ва коб. Шeк-
спи ров Ти мон Ати ња нин освe тио сe при ја тe љи ма ко ји су га у нe во љи на-
пу сти ли та ко што их умe сто са уку сним ђа ко ни ја ма до чe ку јe са по су да ма 
на пу њe ним мла ком во дом и ка мe њeм. При сут но и на дла ну и у бeз мeр ју, 
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би ло у Ха млe то вом „мо ру нe во ља“ про тив ког сe ди жe мо на оруж јe за бо-
ра вља ју ћи да сe с мо рeм нe ра ту јe, би ло у сли ка ма пу чи нe у Шeк спи ро вој 
Бу ри, во дe но про стран ство нe прe ста јe да пру жа от пор, под сe ћа и опо ми њe, 
ма кар са мо на то да јe тра гич ни ју нак са врe мe ног свe та са здан од тe тва ри 
ко ја му да јe и сла бост, и вар љи ву сна гу, и опа сну, им пул сив ну од луч ност. 
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Vla di sla va S. Gor dić Pet ko vić

HE MING WAY THE NAR RA TOR: THE OLD MAN AND THE SEA  
AS THE FIGHT OF FA ITH

Su m  mar y

The pa per sets out to ex plo re the struc tu ring ca pa city of He ming way’s nar ra ti ve as 
pre sen ted in his last pu blis hed bo ok and his gre a test com mer cial suc cess. Not all of He-
ming way’s bi o grap hers and cri tics ad mi re The Old Man and the Sea, and so me ha ve even 
cri ti ci zed it harshly. At pre sent, The Old Man and the Sea se ems to oc cupy only a mar-
gi nal pla ce in He ming way stu di es, sin ce it do es not ha ve very much to say abo ut se xu a lity 
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and gen der; this short no vel is bri efly pra i sed, se ve rely cri ti ci zed or simply bypas sed, 
but the le gacy of He ming way cri ti cism se ems ne ver to ha ve han dled it with pro per ca re. 
Whet her San ti a go ser ves as an ana logy for the wri ter him self or any ar tist that stri ves to 
ac hi e ve the im pos si ble, is highly de ba ta ble, as the re is not hing sen ti men tal or su bli me 
abo ut his mis sion: the fis hing might be just a sim ple symbol of a con stant risky ef fort 
in vol ved in everyday li ving. He ming way’s use of the Christ mo tif brings a bre ath of 
me di e val play in to the po pu lar cul tu re in te re sted in spo rts and com pe ti ti ons, whe re as 
Bi bli cal pa ral lels and Chri stian he ri ta ge are used wit hin a spe ci fic pat tern which in vo kes 
ido la try, sac ri fi ce and en du ran ce at the sa me ti me.
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Др Све тла на Д. Мла де но вић

ТЕН ЗИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ЕП СКЕ И РО МА НЕСК НЕ ФОР МЕ У  
ФОК НЕ РО ВОМ РО МА НУ АВЕ СА ЛО МЕ, АВЕ СА ЛО МЕ!*

У ра ду се ана ли зи ра Фок не ров ро ман Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
по ла зе ћи од кључ ног пи та ња ко је је о ње му по кре ну то фок не ров-
ској кри ти ци, а то је фор мал но-са др жај но пр о бле ма ти зо ва ње мо-
гућ но сти ре кон стру и са ња про шло сти. Од нос исто ри је и фик ци је 
у Аве са ло ме по сма тра се кроз епи сте мо ло шку па ра диг му Мек хеј-
ла и До не ли је ве, ко ја се на до гра ђу је по мо ћу ме та фо ре ет но граф ског 
ис тра жи ва ња. Осла ња ју ћи се на ау то ре ко ји ме ђу де фи ни шу ћа обе-
леж ја Аве са ло ме свр ста ва ју суб вер зив ну (пост мо дер ни стич ку) скло-
ност ка пре ва зи ла же њу гра ни ца, у ра ду на сто ји мо да раз ли чи те 
ти по ве та квих пре ва зи ла же ња пре по зна те у кри тич кој ли те ра ту ри 
об у хва ти мо у окви ру јед ног екс пла на тор ног окви ра. На ша те за је 
да је та кав оквир мо гу ће по тра жи ти у те о ри ји ро ма на Ми ха и ла 
Бах ти на. 

Кључ не ре чи: Ви ли јам Фок нер, Аве са ло ме, Аве са ло ме!, Ми-
ха ил Бах тин, еп и ро ман.

1. од нос ПрЕ Ма исто ри ји и ју гу у авесаломе,авесаломе! У свом мо дер-
ни стич ком пр вен цу, Бу ци и бе су, Фок нер је при мар но на те ре ну по ро дич ног 
ро ма на и ро ма на ге не ра ци ја, те ма ти ка и си же огра ни че ни су на ово уско 
по ље и ни је јед но став но раз лу чи ти шта нам тај ро ман го во ри о Фок не ро вом 
род ном Ју гу. Клинт Брукс, ко ји при ме ћу је да „пад по ро ди це Комп сон пред-
ста вља вр сту де ге не ра ци је ко ја се мо же ја ви ти, и ко ја се ја вља ла би ло где, 
у би ло ко је вре ме“ сма тра да ва жност ју жњач ког ми зан сце на ле жи у то ме 
што се ова де ге не ра ци ја мно го ја сни је и бол ни је оцр та ва у па три јар хал ном 
дру штву, ко је је усред сре ђе но на ста рин ске вред но сти и на по ро ди цу (bRo okS 
1963: 341). „С об зи ром да су Комп со но ви би ли по све ће ни ста рин ским идеа-
ли ма – укљу чу ју ћи те сну ло јал ност по ро ди ци, кућ ну не гу о де фект ној де ци, 

* Рад је на стао у окви ру при пре ме док тор ске те зе Хро но то пи у ве ли ким ро ма ни ма 
Ви ли је ма Фок не ра из ци клу са о Јок на па то фи ко ја је од бра ње на на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду, под мен тор ством проф. др Ра дој ке Вук че вић. 
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и не ви ност не у да тих ћер ки – рас пад по ро ди це има ве ћи ефе кат“ (bRo okS 
1963: 341). Ме ђу тим, у свом не пре ста ном про ду бљи ва њу истих те ма, Фок нер 
ће по ку ша ти да тра ге ди ју Комп со но вих на екс пли цит ни ји на чин обо га ти 
ју жњач ким зна че њем. У пи сму из да ва чу Ха ри со ну Сми ту, за ко је се про це-
њу је да да ти ра из фе бру а ра 1934. (две го ди не пре об ја вљи ва ња Аве са ло ме, 
Аве са ло ме!), Фок нер ја сно на во ди раз ло ге због ко јих ко ри сти Квен ти на 
Комп со на у свом но вом ро ма ну:

Квен тин Комп сон, из Бу ке и бе са, при по ве да је [Сатпенову причу], или 
је скла па; он је про та го ни ста та ко да то ни је пот пу ни апо криф. Ко ри стим 
га јер је то не по сред но пре не го што ће по чи ни ти са мо у би ство због сво је се-
стре, и ко ри стим гор чи ну ко ју је про јек то вао на Југ у об ли ку мр жње пре ма 
ње му и ње го вим љу ди ма да бих из ву као ви ше из са ме при че не го што бих 
по сти гао са исто риј ским ро ма ном (fa ulk nEr пре ма Dal ZiEl 1992: 11). 

Да кле, Фок нер је на ста вио да ис тра жу је на ко је све на чи не те му про-
па да ња по ро ди це и де ге не ра ци је кроз на ра шта је мо же да ис ко ри сти као 
па ра бо лу про па сти ње го вог во ље ног Ју га. Као нај у спе шни ји по ку шај по ка-
за ће се Аве са ло ме, Аве са ло ме!, где је те му успо на и про па да ња – јед не дру ге 
по ро ди це – из ра зио кроз екс пе ри мен ти са ње са ро ма неск ном фор мом, по ме-
ра ју ћи гра ни це ро ма на и пру жа ју ћи до тад не ви ђе ну ви зу ру за са гле да ва ње 
про шло сти и за су дар ста рог са но вим Ју гом. 

За ни мљи во је да у Аве са ло ме, Аве са ло ме!, Фок не ро вом ро ма ну ко ји се 
од свих ње го вих де ла сма тра у нај ве ћој ме ри исто риј ским, од нос пре ма 
исто ри ји оста је са свим не про зи ран. Ако би смо не у пу ће ном чи та о цу же ле ли 
да у јед ној ре че ни ци са жме мо о че му се ра ди у том ма е страл ном, и мо жда нај-
бо љем Фок не ро вом де лу, ре кли би смо да је у ње му, из угла не ко ли ко на ра-
то ра, ис при ча на при ча о јед ном ју жњач ком план та же ру, ње го вом уз бу дљи-
вом жи вот ном пу ту од си ро ма штва до бо гат ства, као и о ње го вој ко нач ној 
про па сти и тра ге ди ји ње го ве по ро ди це. Ме ђу тим, ако би смо при том про пу-
сти ли да га упо зо ри мо на из ра зи то сло же ну и не при сту пач ну фор му и стил 
ро ма на, из о ста ви ли би смо да по ме не мо кључ но обе леж је Аве са ло ме. Док се 
мо за ик при че гра ди по сте пе но на осно ву огра ни че них пер спек ти ва раз ли-
чи тих на ра то ра, до дат но се про бле ма ти зу је са ма мо гућ ност раз у ме ва ња 
про шлих до га ђа ја. Те ма од но са пре ма про шло сти и фор мал на и стил ска 
сло же ност чи не ми ни мал ни за јед нич ки име ни тељ Аве са ло ме око ко га по сто-
ји са гла сност у кри тич кој ли те ра ту ри, иа ко сва ка да ља ана ли за ових еле ме-
на та, па чак и нај јед но став ни ји по ку шај да се они ста ве у ме ђу со бан од нос 
отва ра низ не по зна ни ца. Кри ти ча ри се спо ре око то га да ли су сло же не на ра-
тив не тех ни ке ро ма на по мо гле у вер ној ре кон струк ци ји про шлих до га ђа ја 
или су у ве ћој ме ри ми то ло ги зо ва ле при чу. 

Ке трин Гин тер Ко дат (Cat he ri ne Gunt her Ko dat) на при мер пре по зна је 
да је „тра га ње за од го ва ра ју ћом фор мом у ко јој би се из ра зио исто риј ски 
са др жај“ (1997: 182) екс пли цит но дра ма ти зо ва но у Аве са ло ме, те да по ста је 
кључ на пре о ку па ци ја овог Фок не ро вог ро ма на. Она под вла чи фор мал ну и 
стил ску ком плек сност и не при сту пач ност Аве са ло ме као ње го во ди стинк-
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тив но обе леж је, ко је би се мо гло су ми ра ти оце ном из јед не од ра них кри-
ти ка – да је ро ман „чу дан пре све га због за па њу ју ће ин ди рект но сти са ко јом 
је Фок нер ус пео да ис при ча јед ну у осно ви јед но став ну при чу“ (stra uss, h. 
пре ма ko Dat 1997: 195), а по том по ку ша ва да пред у пре ди ту ма че ње Аве са
ло ме са по зи ци је до ми нант ног иде о ло шког чи та ња мо дер ни стич ких тек сто-
ва, пре ма ко ме „раз ли чи те стра те ги је ин ди рект но сти – сло же на син так са, 
ви со ко сти ли зо ва на струк ту ра и пре ки ди у на ра тив ној син так си – слу же 
све о бу хват ном ци љу да се, да па ра фра зи рам Џо зе фа Фран ка, исто ри ја учи ни 
не ис то рич ном“ (184). По ла зе ћи од Адор но вог (The o dor W. Ado r no) кон цеп та 
не га тив не ди ја лек ти ке, „у ко ме је сан о син те зи увек бло ки ран не ким остат-
ком, не ким ви шком, не чим што га оп се да и про го ни“ (182), Ко дат сма тра да 
Аве са ло ме ре а ли зу је на пор да се ми сли исто риј ски у ви ду ди ја лек тич ког 
остат ка на пла ну са др жа ја – у ви ду Џи ма Бон да ко ји пре о ста је на кра ју ро-
ма на, не до зво ља ва ју ћи да се по рав на ју сви ра чу ни. На тај на чин, пре ма ту-
ма че њу Ке трин Ко дат, „у Фок не ро вом ви со ко мо дер ни стич ком тек сту, при-
зна ти ви шак ко ји се не да аси ми ло ва ти је са ма африч ко-аме рич ка исто ри ја; 
нај пре при зва на као нео п хо дан до да так Сат пе но вој при чи, она ја ча и за хук-
та ва се, да би на кра ју, пред за вр ше так ро ма на, збри са ла све пред со бом“ (182). 

По ла зе ћи од то га да је на пор да се ми сли исто риј ски и ан га жо ван од нос 
пре ма исто ри ји бит на фор мал но-са др жај на цр та Аве са ло ме, за ћи ће мо ма ло 
ду бље у фор мал не од ли ке овог ро ма на и ис тра жи ти у ко јим еле мен ти ма се 
ова пре о ку па ци ја још од ра жа ва, осим већ по ме ну тог са др жај ног за о стат ка. 
Сма тра мо, на и ме, да је од ре ђе ни не ди скур зив ни и не а си ми бил ни ви шак 
ем фа тич но при су тан и на пла ну фор ме у Аве са ло ме. 

Кон крет ни ју ана ли зу ди на ми ке из ме ђу на ра тив не фор ме и од но са пре ма 
про шло сти у Аве са ло ме дао је Пи тер Брукс, у из ван ред ном есе ју „Не ве ро ват-
на на ра ци ја: Аве са ло ме, Аве са ло ме!“1. На осно ву ње го ве ана ли зе, по чи ње мо 
да на слу ћу је мо у че му се за пра во са сто ји та за па њу ју ћа ин ди рект ност са ко јом 
је Фок нер за о де нуо јед ну у су шти ни јед но став ну при чу. На гла ша ва ју ћи на 
са мом по чет ку да же ли да о Аве са ло ме го во ри као о про бле му у до ме ну 
на ра то ло ги је, Брукс упо зо ра ва да за кри ти ча ра за ин те ре со ва ног за на ра тив, 
не гов об лик и свр ху, овај ро ман пред ста вља ег зем пла р ни ка мен спо ти ца ња. 
По зи ва ју ћи се на Же не то ву три пар тит ну схе му при ча – за плет – при по ве-
да ње, он за кљу чу је да у Аве са ло ме сред њи члан не до ста је, те да ро ман чак 
по ста је јед на вр ста де тек тив ске при че у ко јој је пред мет по тра ге и ми сте-
ри је сам на ра тив ни ди зајн, или за плет. 

Ци та ти из при по ве да ња и гђи це Ро зе и г. Ком по со на су ге ри шу да с јед-
не стра не по сто ји при ча ко ју тре ба ис при ча ти – мо жда чак и са ма Исто ри ја 
ко ју тре ба ис при ча ти, док с дру ге стра не по сто ји при ча ње и пи са ње: љу ди 
ко ји пи шу и чи та ју пи сма и до ку мен та, и по себ но, љу ди ко ји при ча ју; али 
не ка ко оно што тре ба да ле жи из ме ђу – при ча као ис при ча на, на ра тив са ко-
хе рент ним за пле том, хер ме не у тич ка ре че ни ца – не до ста ју (bRo okS 1982: 251). 

1 Bro oks, Pe ter. “In cre du lo us Nar ra tion: Ab sa lom, Ab sa lom!“ (1982).
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Тра га ју ћи за раз ло зи ма ње го вог од су ства, Брукс да ље по ку ша ва да 
на ра тив но зна че ње по тра жи у свр си, упо тре би на ра ти ва, бу ду ћи да се не пре-
кид но при ча ње у Аве са ло ме опа сно при бли жа ва, ка ко он ка же, на ра ти ву без 
мо ти ва. Не ма ја сног ау то ри те та за при ча ње при че, па сто га не мо же би ти 
ни уме шно сти у ње ном ту ма че њу. Симп то ма тич но је у том све тлу Квен ти-
но во об ја шње ње Ро зи ног мо ти ва за при по ве да ње при че: „То је сто га што јој 
је ста ло да ис при ча, ми слио је, да би љу ди ко је ни кад не ће ви де ти и чи ја 
име на ни кад не ће чу ти и ко ји ни кад ни су чу ли ње но име ни ти ви де ли ње но 
ли це то чи та ли и нај зад са зна ли за што је Бог до зво лио да из гу би мо Рат” 
(fa ulk nEr 1978: 44). Ово Квен ти но во об ја шње ње пра ви скок на ни во Исто-
ри је, на фа бу лу као на не што истин ски фа бу ло зно: еп о Гра ђан ском ра ту, 
тра ге ди ју Ју жњач ке исто ри је. Али ди рек тан скок на тај ни во пред ста вља 
ели до ва ње по сред ног ни воа за пле та, или ко хе рент но мо ти ви са ног и об ли ко-
ва ног на ра ти ва: из ме ђу Исто ри је с јед не стра не и на ра тив не ре ка пи ту ла ци-
је с дру ге, за плет као да се из гу био, као да је био не у спе шан у сво јој уло зи 
ко хе зив не ве зе у на ра тив ној кон струк ци ји (bRo okS 1982: 253). 

Не са мо код Ро зе, већ и код дру гих при по ве да ча, спо ран је мо тив. Брукс 
сма тра да не ма ја сног од го во ра на то ко ји је Квен ти нов и Шри вов мо тив, 
ин ве сти ра ње у при чу, та ко да не успе ва мо да раз у ме мо „ши ри за плет ко ји 
тре ба да по ве же си но ве са оче ви ма, да мо ти ви ше не са мо при чу из про шло-
сти, већ и од нос са да шњо сти пре ма овој при чи“ (264). Пре ма Брук су, Аве са-
ло ме не пре ста но ево ци ра те ме 19-ве ков ног ро ма на – ге не а ло ги је, ау то ри те та, 
обра за ца пре но са, да би их не у мо љи во све од ре да из не ве рио. Не мо гућ ност 
ус по ста вља ња ове ве зе има и ши ре кон се квен це, до во ди у пи та ње сми сле ни 
пре нос зна че ња кроз при чу – „Мо же ли про шлост да го во ри у син так тич ки 
ис прав ној и ра зу мљи вој ре че ни ци?“ (265). Брук сов за кљу чак је да на пи та ње 
од но са пре ма про шло сти, или дру гим ре чи ма пи та ње раз у ме ва ња про шло-
сти из са да шње пер спек ти ве, Аве са ло ме не да је за до во ља ва ју ћи од го вор. 

Ре ге не ри са ње про шло сти – за ко је сма трам да је свр ха це ло куп не на-
ра ци је – мо жда не успе ва у Аве са ло ме, Аве са ло ме!, уко ли ко под ре ге не ри-
са њем про шло сти под ра зу ме ва мо ње но ин те гри са ње са са да шњо шћу кроз 
ко хе рен тан за плет мо ти ви сан у од но су на при по ве да че. Ипак, на ме ра ва но 
об на вља ње про шло сти мо же ба рем да от кри је исто ри ју про шле же ље ко ја 
оста је у са да шњо сти (bRo okS 1982: 267). 

У тек сту При ну ђен да ве ру је: исто ри о гра фи ја и исти на у Аве са ло ме, 
Аве са ло ме!2 Ко лин До не ли та ко ђе ана ли зи ра на мер но не са вр ше не на ра ти-
ве ко ји ма се ре кон стру и ше исто ри ја у Аве са ло ме, али за раз ли ку од Брук са 
до ла зи до афир ма тив ног за кључ ка, ве ро ват но за то што ста вља ве ћи на гла-
сак на ин тен ци ју (и же љу) на ра то ра не го на ко хе рент ност њи хо вих на ра тив-
них кон струк ци ја. На по чет ку свог члан ка, она фор му ли ше кључ но пи та ње 
Аве са ло ме:

2 Don nelly, Col leen E. Com pel led to Be li e ve: Hi sto ri o graphy and Truth in Ab sa lom, Ab sa lom! 
(1991). 
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Мно ги кри ти ча ри то ком по след њих два де сет го ди на, по пут Ол ге Ви-
ке ри, Џо на Ме тју за и Лин Ле винс, сло жи ли су се да Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
ни је исто ри ја, већ пре ин ту и тив на пре зен та ци ја исти не. [...] Ипак, још увек 
пре о ста је да се раз ја сни ка ко то овај текст функ ци о ни ше као про за, иа ко се 
осе ћа мо при ну ђе ни да га чи та мо и да ве ру је мо у ње га као у исто ри ју (Don-
nelly 1991: 104).

Ана ли зе Брук са и До не ли је ве са др же не ке за јед нич ке мо мен те, али 
до ла зе до су прот них за кљу ча ка. Ова раз ли ка би се мо гла по сма тра ти као 
раз ли ка у ту ма че њу ин тен ци је Фок не ро вог тек ста. До не ли је ва овај ро ман 
чи та као Фок не ров епи сте мо ло шки ис каз о при ро ди исто риј ске фик ци је, док 
Брукс по ку ша ва да ме ђу раз ли чи тим по ну ђе ним на ра тив ним ре кон струк-
ци ја ма при че на ђе и ону ко ја би би ла увер љи ва за чи та о ца, јер по ње му 
је ди но мо ти ви сан и ко хе рен тан на ра тив за и ста ре ге не ри ше про шлост. За До-
не ли је ву овај мо ме нат ни је то ли ко би тан – чи ње ни ца да су Квен тин и Шрив 
про на шли на ра тив ко ји је уве р љив за њих за њу је до вољ на по твр да мо гућ-
но сти ре кон струк ци је исто риј ске исти не. Она се по зи ва на кон струк ти ви-
стич ку те о ри ју исто ри о гра фи је Хеј де на Вај та (Whi te Hayden) и сма тра да је 
Фок нер, на кон што је до вео у пи та ње тра ди ци о нал ну ди стинк ци ју из ме ђу 
чи ње ни ца и фик ци је, се би по ста вио за да так да по ка же ко ли ку екс пла на тор ну 
моћ но се раз ли чи ти мо ду си исто риј ске ре кон струк ци је. По ка зу је се да су 
„исто риј ска ре кон струк ци ја и књи жев на има ги на ци ја удру же не у по тра зи 
за узро ци ма и об ја шње њи ма ко ји до вољ но об ја шња ва ју до га ђа је“ (112). У 
овом про це су ме та и сто риј ске ана ли зе сам здра во ра зум ски по јам исто ри је 
би ва ре де фи ни сан. 

Оно што је ва жно је сте да об ја шње ње до ког смо до шли – та пи се ри ја 
иза тка на од чи ње ни ца, спе ку ла ци ја, ло гич ких из во ђе ња, сно ва и ви зу а ли за-
ци ја – чи ни исто риј ску ре кон струк ци ју мо гу ћом, уко ли ко исто ри ју де фи ни-
ше мо као про цес по мо ћу ко га от кри ва мо пси хо ло шка, мо рал на, и естет ска 
об ја шње ња про шло сти ко ја нам он да из гле да ју нео до љи во увер љи ва (Don-
nelly 1991: 118).

По ми шље њу До не ли, пред крај осмог по гла вља, ка да Квен тин и Шрив 
би ва ју бу квал но те ле пор то ва ни у камп кон фе де ра циј ског пу ка у вре ме пре 
че тр де сет шест го ди на, они до сти жу тач ку пси хо ло шке исти не и пре ла зе „са 
слу ша ња, гле да ња и ин те лек ту а ли за ци је на осе ћа ње и жи вље ње исто ри је“ 
(118), чи ме се за вр ша ва њи хо ва по тра га за об ја шње њи ма. При том је „пра ви 
тест за исто риј ску ре кон струк ци ју да ли осо ба ан га жо ва на у исто риј ском 
про це су успе ва да по мо ћу ње га осве тли свој жи вот и жи вот сво јих бли жњих“ 
(116‒117). До не ли је ва је уве р љи во по ка за ла да се Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
мо же чи та ти као ме та и сто риј ски на ра тив у ко ме су на гла ше ни на ра тив ни 
и лин гви стич ки мо мен ти ко ји ће до ћи у пр ви план тек са пост мо дер ном исто-
ри о гра фи јом. Слич но Ко лин До не ли, ко ја про блем од но са фик ци је и исто-
ри је у Аве са ло ме пре ме шта на ме та ра ван, по сма тра ју ћи га као пр о бле ма ти-
зо ва ње исто риј ског са зна ња, и Мек хејл (McHa le, Brian) ту ма чи Аве са ло ме 
као па ра диг ма тич но де ло ко је де мон стри ра епи сте мо ло шку до ми нан ту 
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мо дер ни стич ке књи жев но сти. У свом де лу Пост мо дер ни стич ка про за, у 
на сто ја њу да де фи ни ше до ми нан те мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке 
про зе и тран сфор ма ци ју јед не у дру гу, Бра јан Мек хејл из два ја Фок не ров 
Аве са ло ме, Аве са ло ме! као гра нич ни при мер. По Мек хеј лу, овај текст у це-
ли ни гле да но ис по ља ва све од ли ке ви со ког мо дер ни зма и ор га ни зо ван је 
око мо дер ни стич ке до ми нан те епи сте мо ло шке сум ње и ме та лин гви стич ког 
са мо ра зма тра ња. При илу стро ва њу ло ги ке ове до ми нан те Мек хејл ко ри сти 
ме та фо ру де тек тив ске ис тра ге, као епи сте мо ло шког жан ра пар екс е ланс. 

Фок не ро ви про та го ни сти, као и ли ко ви у мно гим кла сич ним мо дер ни-
стич ким тек сто ви ма – Хен ри ја Џеј мса и Џо зе фа Кон ра да, на при мер – ста-
вља ју под лу пу све до че ња све до ка ко ји ма се у раз ли чи тој ме ри мо же ве ро-
ва ти да би ре кон стру и са ли и ре ши ли „зло чин“ – осим што се у Фок не ро вом 
слу ча ју мо гу из о ста ви ти на вод ни ци из ре чи зло чин, јер се ов де ствар но ра ди 
о ре ше њу та јан стве ног уби ства (Mcha lE 1989: 285).

Оста ју ћи у Мек хеј ло вом окви ру епи сте мо ло шке до ми нан те, ми би смо 
ме та фо ру де тек тив ског ис тра жи ва ња за ме ни ли ме та фо ром ет но граф ског 
ис тра жи ва ња, јер на дру гом те мат ском ни воу, Фок не ро ва при ча је ет но ло-
шка – при ча о то ме ко је убио Бо на, и ко је убио Сат пе на ујед но је и при ча 
о Фок не ро вом во ље ном Ју гу и упра во је та ве за сво је вр сна ениг ма. Квен ти-
но ва при ча о Сат пе ну од го вор је на Шри во во: При чај ми о Ју гу и иа ко је ова 
ве за (скок) ин ту и тив но ја сна, она је на ра то ло шки не пот кре пље на. За јед но 
са Ко лин До не ли, сма тра мо ве о ма ва жним по ме ра ње од но са из ме ђу исто-
ри је и фик ци је у Аве са ло ме на ме та и сто риј ску ра ван, али као и Брукс, не 
би смо та ко ла ко пре шли пре ко чи ње ни це да ни је дан од по ну ђе них ин тра-
ди је ге тич ких на ра ти ва не ну ди ко хе рен тан на ра тив ни за плет. За раз ли ку 
од До не ли, ко ја сма тра да су Квен тин и Шрив на кра ју ус пе ли да из гра де 
увер љи ву на ра тив ну ре кон струк ци ју Сат пе но ве при че, ти ме што су се ужи-
ве ли у њу, ми сма тра мо да ње но спе ци фич но „ју жњач ко“ зна че ње за Квен-
ти на ипак оста је не раз ре ше но или нео све шће но, што је су ге ри са но ње го вим 
дво сми сле ним ин си сти ра њем на то ме да не мр зи Југ. То зна чи да об ја шње-
ње ко је је Квен ти ну пси хо ло шки увер љи во ипак не про ла зи у до вољ ној 
ме ри ни крај њи тест До не ли је ве – јер Квен тин не успе ва да по мо ћу ње га до-
вољ но осве тли свој жи вот. Брукс је овај про блем до бро де тек то вао као не мо-
ти ви са ни скок на ра ти ва „на ни во Исто ри је, на фа бу лу као на не што истин ски 
фа бу ло зно: еп о Гра ђан ском ра ту, тра ге ди ју Ју жњач ке исто ри је“ (253). Овај 
скок би смо мо гли по сма тра ти као епи сте мо ло шки и ме то до ло шки про блем 
уоп шта ва ња са кон крет них људ ских при ча и си ту а ци ја на „ве ли ке“ ре ал но сти 
људ ског по сто ја ња. Иа ко је овај про блем за јед нич ки свим ху ма ни стич ким 
на у ка ма, са њи ме се у на гла ше ном сми слу су сре ће ет но ло ги ја. 

2. Ет но ло шКа МЕ та фо ра. Чи ни нам се да схва та ње ет но гра фи је Кли фор да 
Гер ца, пред став ни ка се ми о тич ког и ин тер пре та тив ног при сту па ан тро по-
ло ги ји, мо же да по слу жи и као ме та фо ра Фок не ро вог при сту па ње го вом 
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во ље ном Ју гу.3 За хва љу ју ћи то ме што је Герц опи сао ан тро по ло шки по ду-
хват у књи жев но-те о риј ским тер ми ни ма, мо гу ће је при ме ни ти ме та фо ру у 
обр ну том прав цу, те кроз при зму ин тер пре та тив не ан тро по ло ги је Фок не ра 
мо же мо раз у ме ти и као јед ног из у зет но по све ће ног и та лен то ва ног ет но-
гра фа аме рич ког Ју га ње го вог до ба.4 Аве са ло ме, Аве са ло ме! се та ко мо же 
чи та ти као од го во ран ет но граф ски за пис о јед ној кул ту ри ко јој пи сац по ку-
ша ва да се при бли жи са пу ном све шћу о ми кро скоп ској при ро ди ет но граф-
ског опи са ко ја на ме ће опре зност у уоп шта ва њи ма и им пе ра тив да се оста не 
ве ран оно ме „што у да то вре ме или на да том ме сту од ре ђе ни љу ди го во ре, 
ра де, или што се њи ма ра ди“ (до га ђај ној кон крет но сти, бах ти нов ским реч-
ни ком) (ge e Rtz 1998: 26). Фор му ли шу ћи (епи сте мо ло шки и ме то до ло шки) 
про блем уоп шта ва ња са кон крет них људ ских при ча и си ту а ци ја ко ји ма се 
ба ви ет но лог, Герц на по ми ње:

Он [етнолог] се су о ча ва са истим ве ли ким ре ал но сти ма са ко ји ма се и 
дру ги – исто ри ча ри, еко но ми сти, по ли ти ко ло зи, со ци о ло зи – су о ча ва ју у 
мно го суд бо но сни јим окол но сти ма: Моћ, Про ме на, Ве ра, Ре пре си ја, Рад, 
Страст, Власт, Ле по та, На си ље, Љу бав, Пре стиж; али он их сре ће у кон тек-
сти ма ко ји су та ко оп скур ни – на ме сти ма као што је Мар му ша и жи во ти ма 
ка кав је Ко е нов – да не за слу жу ју ве ли ка сло ва. Ове крај ње људ ске кон стан-
те, ʼте ве ли ке ре чи ко је нас све стра ше’, до би ја ју сва ки да шњу фор му у та ко 
сва ки да шњим кон тек сти ма. Али у то ме је упра во пред ност. У све ту већ има 
до вољ но оно га што је ду бо ко скри ве но“ (ge e Rtz 1998: 34). 

Ам би ци ја ова квог на уч но од го вор ног при сту па кул ту ри да ле ко је од 
гран ди о зних те о ри ја и про све тљу ју ћих од го во ра на ве ли ка пи та ња чо ве ко-
вог по сто ја ња и Герц је из ра жа ва са свим бах ти нов ским је зи ком: „Су шти на 
се ми о тич ког при сту па кул ту ри са сто ји се, као што сам ре као, у то ме да нам 

3 Иде ју за при ме ну Гер цо вог те о риј ског при сту па на Фок не ро ву књи жев ност до би ли 
смо од Ри чар да Гре ја, ау то ра књи ге Мре жа ре чи: Ве ли ки ди ја лог ју жњач ке ли те ра ту ре 
(gRey 2007), ко ја је по све ће на за ми шље ној за јед ни ци пи са ца са аме рич ког ју га, њи хо вим 
ме ђу соб ним ути ца ји ма, те ма ма и има ги нар ној ге о гра фи ји ко ју де ле. Ба ве ћи се ди ја ло гом 
из ме ђу ових пи са ца и ин тер тек сту ал ном раз ме ном из ме ђу њи хо вих де ла, у те о риј ским 
по став ка ма Греј се по зи ва пре све га на Бах ти на, али и на ан тро по ло га Кли фор да Гер ца, 
уме те љи ва ча се ми о тич ке и ин тер пре та тив не ан тро по ло ги је. Док Греј ко ри сти Гер цо ву 
те о ри ју као на чел ну ин спи ра ци ју за свој при ступ, ми ће мо ње го ве ста во ве при ме ни ти у ана-
ли зи кон крет ног Фок не ро вог де ла. На и ме, ис ко ри сти ће мо Гер цо во схва та ње ет но ло ги је као 
сред ство за де ши фро ва ње умет нич ко-иде о ло шког сми сла овог „нај ју жњач ки јег“ од свих 
Фок не ро вих ро ма на. 

4 Ет но граф ска ме та фо ра се мо же ла ко при ме ни ти на Фок не ро ву књи жев ност због 
ње не те мат ске усме ре но сти на је дан кон кре тан ре ги он, али и за хва љу ју ћи то ме што је Герц 
ме то до ло шки при бли жио ове две ху ма ни стич ке на у ке. Ми се ов де не мо же мо ба ви ти на-
уч ном оправ да но шћу ова квог Гер цо вог при сту па ет но гра фи ји, осим на по ме не да он у ет но-
граф ским кру го ви ма има и опо нен те, ко ји се про ти ве тзв. Гер цо вој ре дук ци ји. О то ме ви ди 
нпр. Ми лен ко вић: „’Гер цо ва ре дук ци ја’ део је ши рег про це са ре дук ци је укуп не са знај не 
ак тив но сти на ет но гра фи ју, ко ји је вре ме ном ство рио кон текст у ко јем је кри ти ча ри мо гу 
по дру гљи во да кон ста ту ју ‘сва на у ка је ет но на у ка’“ (Ми лЕн Ко вић 2006: 54). 
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по мог не да уђе мо у пој мов ни свет у ко ме на ши су бјек ти жи ве та ко да мо же мо 
да, у не ком про ши ре ном сми слу те ре чи, раз го ва ра мо са њи ма [...]“ (38). Или, 
ка ко Герц на дру гом ме сту то фор му ли ше, по зи ва ју ћи се на из вод из свог 
днев ни ка са те ре на5: „Су штин ски по зив ин тер пре та тив не ан тро по ло ги је 
ни је да од го во ри на на ша нај те мељ ни ја пи та ња, већ да нам учи ни до ступ ним 
од го во ре ко је су дру ги љу ди, чу ва ју ћи дру ге ов це у дру гим до ли на ма, да ли, 
и та ко их укљу чи у до сту пан до ку мент о то ме шта је чо век ре као“ (46). Ова 
ре че ни ца нео до љи во под се ћа на Џу ди ти на раз ми шља ња док пре да је Бо но во 
пи смо на чу ва ње гђи Комп сон, ин ту и тив но осе ћа ју ћи да то фра гил но пар че 
па пи ра у ко је је ин ве сти ран људ ски сми сао има ве ћу ва жност од мер мер них 
над гроб них ка ме но ва ко ји оп ста ју ду го по сле чо ве ко ве смр ти. Ако при ме-
ни мо ме та фо ру ет но граф ског ис тра жи ва ња, ро ман Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
мо же се на јед ном ни воу чи та ти као ет но граф ски за пис у ко ме пи сац – ет но-
граф за пи су је за па жа ња ин фор ма на та (чла но ва да те кул ту ре – у овом слу ча ју 
гђи це Ро зе, Квен ти на, Шри ва) о оно ме што су у да то вре ме и на да том ме сту 
од ре ђе ни љу ди го во ри ли и ра ди ли (про та го ни сти Ро зи не и Квен то но ве при-
че) и њи хо ва ту ма че ња тих до га ђа ја, обо је на сте пе ном њи хо вог раз у ме ва ња/
не ра зу ме ва ња соп стве не кул ту ре (и, на рав но, лич ним по себ но сти ма, јер као 
што сва ки ет но граф зна, ни је сва ки ин фор мант јед на ко спо со бан да опи ше и 
про ту ма чи до га ђај). На дру гом, ме та ни воу, овај ро ман пак пред ста вља ет но-
гра фов за кљу чак о да тој кул ту ри за сно ван на опре зним уоп шта ва њи ма, про-
жет све шћу о огра ни че но сти ко ју на ме ће сам пред мет про у ча ва ња, то јест о 
то ме да су та уоп шта ва ња „нео дво ји ва од не по сред но сти ко је по дро бан опис6 
пред ста вља“ (ge e Rtz 1998: 38). По сма тра на кроз овај мо дел ет но граф ског 
ин тер пре та тив ног по ду хва та, по себ ност Фок не ро вог спе ци фич ног при сту па 
ње го вом род ном Ју гу у Аве са ло ме, Аве са ло ме! до би ја ви ше сми сла. Она се 
на и ме нај бо ље мо же су ми ра ти за чу ђе но шћу го спо ди на Комп со на:

– Да, Џу ди ту, Бо на, Хен ри ја, Сат пе на: све њих. Они су ту, па ипак 
не што не до ста је; они су као хе миј ска фор му ла ис ко па на за јед но са пи-
сми ма из оног за бо ра вље ног ков че га, бри жљи во, јер је хар ти ја ста ра и 
по жу те ла и рас па да се а ру ко пис из бле део, го то во не чи тљив, али пун 

5 При чу јед ног ин фор ман та ис при ча ну 1968. го ди не о до га ђа ју ко ји се де сио у пла ни-
на ма цен трал ног Ма ро ка 1912. го ди не, а укљу чу је ви ше уче сни ка: фран цу ске ле ги о на ре, 
бер бер ска пле ме на, је вреј ске сит не тр гов це и од но си се на кра ђу ова ца у кон тек сту ин сти-
ту ци је ме зра га, си сте ма спо ра зум не тр го ви не. При мер је ис ко ри шћен као илу стра ци ја 
то га ко ли ко је за ту ма че ње до га ђа ја бит но раз у ме ти ко ја ту ма че ња му при да ју бер бер ски, 
фран цу ски или је вреј ски уче сни ци.

6 Ина че, тер мин по дроб ни опис (thick de scrip tion) Герц пре у зи ма од бри тан ског фи ло-
зо фа Гил бер та Рај ла. По дро бан опис људ ског по на ша ња под ра зу ме ва не са мо опис по на ша ња, 
већ и кон тек ста, на та кав на чин да то по на ша ње до би је сми сао за спољ њег по сма тра ча (Рајл 
и Герц на во де при мер на ми ги ва ња два де ча ка, при че му код јед ног оно пред ста вља за ве-
ре нич ки сиг нал упу ћен при ја те љу, а код дру гог тик, не вољ ни тр зај). По дро бан опис је, 
дру гим ре чи ма, опис оног што ви ди мо, али и то га шта ти зна ци и ге сто ви зна че за уче сни ке, 
па и пре ко то га – он нам ука зу је шта то го во ри о да тој кул ту ри.
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зна ча ја, при сан по об ли ку и сми слу, они су као озна ка и при су ство ис пар-
љи вих и осе тљи вих сна га; ти их спа јаш у по треб ним раз ме ра ма али ни шта 
се не до га ђа; ти по но во чи таш ис цр пен, на прег нут, не ди жу ћи гла ве, 
про ве ра ва ју ћи да ни си не што за бо ра вио, по гре шно из ра чу нао; опет их 
спа јаш и опет се ни шта не до га ђа: са мо ре чи, сим бо ли, са ми об ли ци, 
мут ни, не до ку чи ви и спо кој ни на тру лој по за ди ни је зи вих и кр ва вих 
не сре ћа у људ ским де ли ма (fa ulk nEr 1978: 119−120).

Упра во на та кав на чин, по Гер цу, и ет но граф при сту па свом пред ме ту: 
„Ба вље ње ет но гра фи јом слич но је по ку ша ју да се про чи та (у сми слу ’кон-
стру и са ња ту ма че ња’) ру ко пис – стран, из бле део, пун пра зни на, не до след-
но сти, сум њи вих ис прав ки и тен ден ци о зних ко мен та ра, ко ји при том ни је 
ис пи сан тра ди ци о нал ним сим бо ли ма за гла со ве, већ про мен љи вим при ме-
ри ма фор ми ра ног по на ша ња“ (ge e Rtz 1998: 18). Ина че, при илу стро ва њу мо-
дер ни стич ких од ли ка Аве са ло ме, Бра јан Мек хејл ко ри сти упра во го ре на ве-
де ни ци тат г. Комп со на да би по ка зао ка ко овај Фок не ров текст увла чи свог 
чи та о ца ду бо ко у сво је епи сте мо ло шке пре о ку па ци је. „При ча г. Комп со на 
о чи та њу и иш чи та ва њу сум њи вих тек сто ва о при чи Сат пе но вих је, украт ко, 
mi seen ab yme , ко ја се од но си на чи та о ца Аве са ло ме, Аве са ло ме! исто ко ли ко 
и на чи та о це у Аве са ло ме, Аве са ло ме!“ (Mcha lE 1989: 284). Про блем ет но-
граф ског чи та ња кул ту ре за о штрен је ода би ром са мих ин фор ма на та, јер 
Квен тин, иа ко је ју жњак, као да по се ду је нај ве ћи сте пен за чу ђе но сти над 
соп стве ном кул ту ром и ис по ља ва ра ди кал ну не спо соб ност да сту пи у ди ја лог 
са њом, док је Шрив по сма трач, од но сно слу ша лац ко ји при зна је сво ју по зи-
ци ју аут сај де ра и по ка зу је ен ту зи ја зам док по ку ша ва да про ник не у зна че ње 
до га ђа ја из пер спек ти ве уче сни ка. Ова ви ше слој ност пер спек ти ва (и ви ше-
стру ко на ра тив но уо кви ра ва ње при че), где Фок нер ту ма чи соп стве ну кул-
ту ру (и до ку мен ту је је у ви ду Аве са ло ме, Аве са ло ме!) ко ри сте ћи све до че ња 
Квен ти на, као ин фор ман та ко ји опет да је сво је ту ма че ње до га ђа ја и кул ту ре, 
мо же се чи та ти као ан тро по ло шки про блем ре да, јер су ан тро по ло шки за пи си 
ту ма че ња дру гог или тре ћег ре да (а мо гу, на ра тив но, би ти и ви шег ре да) док 
„ин фор ман ти че сто, чак уо би ча је но, да ју дру ги ред ту ма че ња – оно што је 
по ста ло по зна то као ’до мо ро дач ки мо де ли’“ (ge e Rtz 1998: 25). 

По сма тра ју ћи кроз ет но граф ску ме та фо ру Фок не ров кул ту ро ло шки 
сен зи ти ван и ви ше сло јан при ступ ње го вом Ју гу, по ста је мо још за чу ђе ни ји 
не мо ти ви са ним ско ком на Ве ли ка сло ва на оба сте пе на ин тра ди је ге тич ке 
на ра ци је – и у Квен ти но вом раз ја шња ва њу мо ти ва Ро зи не при че и у раз ре-
ше њу дра ме Сат пе но вих по то ма ка. На пр ви скок – Квен ти но ву прет по став ку 
о то ме ко ји је Ро зин мо тив за при по ве да ње при че, ука зао је Брукс: 

То је сто га што јој је ста ло да ис при ча, ми слио је, да би љу ди ко је ни кад 
не ће ви де ти и чи ја име на ни кад не ће чу ти и ко ји ни кад ни су чу ли ње но име 
ни ти ви де ли ње но ли це то чи та ли и нај зад са зна ли за што је Бог до зво лио 
да из гу би мо Рат (fa ulk nEr 1978: 44).

Дру ги скок је још за го нет ни ји и још ма ње обра зло жен. На ње га на и ла-
зи мо на ни жем ин тра ди је ге тич ком сте пе ну и то на са мом вр хун цу тра ге ди је 
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Сат пе но вих. Упра во ме та фо ром о по ра зу Ју га Чарлс Бон са оп шта ва Хен ри ју, 
а по том и Хен ри оцу сво ју ко нач ну од лу ку, ко ја во ди кул ми на ци ји по ро-
дич не тра ге ди је. У зи му 1864. го ди не, при ли ком по вла че ња Бо но вог и Хен-
ри је вог пу ка из Ала ба ме у Џор џи ју, Бон, ко ји је био офи цир, са зна је да Ли 
ша ље не ке тру пе њи ма у по ја ча ње и до би ја на ду да ће ме ђу њи ма би ти и џе-
фер сон ски пук, ко ји пре во ди ње гов отац. У Бо ну се та да по след њи пут ја вља 
искра на де да ће од Сат пе на до би ти би ло ка кав миг или гест при зна ња 
очин ства, али на и ла зи са мо на ње го во хлад но и без из ра жај но ли це. Та да ко-
нач но до но си од лу ку да ће се оже ни ти Џу ди том, и то са оп шта ва Хен ри ју 
на на да све нео би чан на чин:

„Не ће још ду го по тра ја ти и он да нам не ће ни шта оста ти: не ће нам 
чак ни шта оста ти ни да ра ди мо, чак ни при ви ле ги ја да се ла га но по вла-
чи мо због не ког раз ло га, због ча сти, због оно га што нам је пре о ста ло од 
по но са. Не због бо га; ми смо очи глед но мо гли без ње га ове че ти ри го ди-
не а о ни је по ми слио да нам на то ука же; и не са мо да нам не ће оста ти 
ци пе ле и оде ло не го чак не ће мо има ти ни по тре бу за њи ма, и не са мо да 
ће мо би ти без зе мље и без ика квог сред ства да до ђе мо до хра не не го 
не ће мо ни осе ћа ти по тре бу за хра ном по што смо на у чи ли да жи ви мо и 
без ње; и за то ако чо век не ма бо га и не осе ћа по тре бу за хра ном и оде лом 
и скло ни штем, не по сто ји ни шта уза шта би се част и по нос мо гли ус пу-
за ти и за шта би се мо гли др жа ти и цве та ти. А ако се не ма ју част и по нос 
он да ни шта ни је ва жно. Али по сто ји не што што не ма ри за част и по нос 
а ипак жи ви, чак се по вла чи це лу го ди ну са мо да би жи ве ло; што ће 
ве ро ват но чак и кад ово бу де свр ше но и кад не оста не ни по раз још увек 
од би ја ти да се ди мир но на сун цу и да умре не го ће би ти на по љу у шу ми, 
лу та ју ћи и ис тра жу ју ћи та мо где во ља и ис трај ност ни су у ста њу да га 
по кре ну, чу па ју ћи из зе мље ко ре ње и слич не ства ри – ста ро осе тљи во 
ме со без ра зу ма и без сна ко је чак не по зна је ни ка кву раз ли ку из ме ђу 
оча ја ња и по бе де, Хен ри.“ А он да је Хен ри по чео да го во ри „Хва ла бо гу“ 
[...] Имам ли тво ју до зво лу, Хен ри?“ а Хен ри? „Пи ши. Пи ши. Пи ши“ 
Та ко је Бон на пи сао пи смо, по сле че ти ри го ди не, а Хен ри га је про чи тао 
и по слао (fa ulk nEr 1978: 339‒340). 

Ју жњач ка вој ска на кон то га на ста вља сво је муч но по вла че ње и у јед ном 
мо мен ту ука зу је се при ли ка да То мас Сат пен ви ди свог си на Хен ри ја. Он га 
по зи ва у свој ша тор и та да без уво да по чи њу раз го вор на те му Џу ди те и Бо на. 
За Хен ри ја је ло гич но да ње гов отац на не ки вол ше бан на чин зна за пи смо 
ко је је Бон по слао Џу ди ти, а Хен ри га одо брио. У овом кључ ном раз го во ру 
То мас Ста пен ин си сти ра да се Хен ри не мо же оже ни ти Џу ди том. Ме ђу тим, 
глав ни раз лог – чи ње ни цу да Бон има у се би цр нач ке кр ви, Сат пен ће от кри-
ти тек на кра ју раз го во ра. То при зна ње је у од ре ђе ној ме ри из ну ђе но Хен ри-
је вим ста вом, бу ду ћи да син још увек пр ко си оцу, оста вља ју ћи га у ди ле ми 
око то га шта ће учи ни ти. Хен ри са оп шта ва оцу сво ју од лу ку у ско ро иден-
тич ним фор му ла ци ја ма у ко ји ма ју је Бон са оп штио ње му – ме та фо ром о 
про па сти Ју га. 
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– Он се не мо же оже ни ти њо ме, Хен ри.
Са да је Хен ри про го во рио.
– Ре као си то ра ни је. Ја сам ти ка зао сво је та да. А са да, са да не ће 

про те ћи мно го вре ме на и он да нам ни шта не ће оста ти: ни част ни по нос 
ни бог по што нас је бог на пу стио пре че ти ри го ди не, са мо он ни кад није 
сма трао по треб ним да нам то ка же; ни ци пе ле, ни оде ло, ни по тре ба за 
њи ма; не са мо зе мља да из ње про из во ди мо хра ну не го ни по тре ба за 
хра ном а кад чо век не ма ни бо га, ни ча сти, ни по но са, ни шта ни је ва жно 
осим да по сто ји ста ро ме со без ра зу ма ко ме је чак све јед но да ли је по сре-
ди по раз или по бе да, ко је чак не ће ни да умре, ко је хо ће да иде у шу ме 
и по ља да чу па ко ре ње и ко ров. – Да. Од лу чио сам, брат или не, од лу чио 
сам. Хо ћу. Хо ћу (fa ulk nEr 1978: 344).

Да кле, при кра ју ро ма на, док жељ но иш че ку је мо Чар лсо ву и Хен ри је-
ву од лу ку мо ти ви са ну не уз вра ће ном љу ба вљу пре ма оцу, од но сно љу ба вљу 
пре ма се стри или од бра ни по ро дич не ча сти, или пак стра хом од ро до скрвну-
ћа (мо тив ми са ге на ци је је још увек скри вен), на не ки на чин би ва мо ус кра-
ће ни – од јед ном нам се под ме ће из гу бље ни рат као об ја шње ње. Оче ку ју ћи да 
от кри је мо мо ти ве ове по ро дич не тра ге ди је, „од го во ре ко је су дру ги љу ди, 
чу ва ју ћи дру ге ов це у дру гим до ли на ма“ да ли, су да ра мо се са Исто ри јом и 
По ра зом Ју га, са ве ли ком по чет ним сло вом. Све на во ди на за кљу чак да овај 
скок ни по што ни је слу ча јан и да са др жи пи шче ву по ру ку. Циљ пред сто је ће 
ана ли зе је сте да де ши фру је шта Фок нер на овај на чин по ку ша ва да нам каже.

Оста ју ћи у окви ру епи сте мо ло шке па ра диг ме Мек хеј ла и До не ли је ве, 
по ку ша ли смо да Фок не ро ву и Квен ти но ву за пи та ност над њи хо вим род ним 
Ју гом пред ста ви мо кроз ме та фо ру ет но граф ског ис тра жи ва ња. По зна то је 
ме ђу тим да је Мек хејл по сма трао Аве са ло ме као гра нич ни слу чај, као де ло 
ви со ког мо дер ни зма ко је та ко ђе са др жи и не ке пост мо дер не еле мен те, за хва-
љу ју ћи ко ји ма се мо же по сма тра ти у све тлу још јед не па ра диг ме. У мо мен-
ту ка да Квен тин и Шрив пре ла зе са ре кон струк ци је при че на чи сто на га-
ђа ње, од но сно са „епи сте мо ло шког про це са“ на „ма што ви ту про јек ци ју“, 
до ми нан та се ме ња: „Украт ко, осмо по гла вље Аве са ло ме, Аве са ло ме! дра-
ма ти зу је пре лаз до ми нан те са про бле ма са зна ња на про бле ме ви до ва по-
сто ја ња – са епи сте мо ло шке до ми нан те на он то ло шку“ (Mcha lE 1989: 286).

У свом есе ју о ин тер тек сту ал но сти, тран сфе ру, и пост мо дер ни зму у 
Аве са ло ме7 Мар тин Крај свирт до пу ња ва Мек хеј ла и уз он то ло шку до да је и 
ин тер тек сту ал ну до ми нан ту – „отво ре но ре а ли зо ва ну у про сто ри ма из ме-
ђу тек сто ва и пси ха, и из ме ђу исто риј ског и фик тив ног“ (120). Крај свирт 
сма тра да ди ја ло шка про дук ци ја раз ли чи тих на ра ти ва у Аве са ло ме, на ко ју 
је ста вљен јед нак на гла сак као и на сам про из вод, ре про ду ку је „екс цен трич-
ну фор му и енер ги је пси хо а на ли тич ког тран сфе ра“ (118) и слу жи као на чин 
за пре ва зи ла же ње пост мо дер не ло ги ке кон тра дик тор но сти и нео д ре ђе но сти 

7 Kre i swirth, Mar tin. In ter tex tu a lity, Tran sfe ren ce, and Post mo der nism in Ab sa lom, Ab sa lom!: 
The Pro duc tion and Re cep tion of Fa ulk ner’s Fic ti o nal World (1999).
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уве де не спе ци фич ним (пост мо дер ним) на чи ном пр о бле ма ти зо ва ња исто-
риј ског на ра ти ва у ро ма ну. По ње го вом ми шље њу, ти ме што су ге ри ше на чин 
за ре цеп ци ју ових кон тра дик тор них на ра ци ја, ова до ми нан та пред ста вља 
и Фок не ров за о крет на зад ка мо дер ни зму „где је мо гу ће кре и ра ти ко хе рент не 
есте тич ке све то ве, ма кар и са мо кроз фик ци је же ље“ (121)8 . Илу стра ци ју 
овог мо де ла ре цеп ци је Крај свирт на ла зи у осмом по гла вљу, у нео бич ном 
па су су ка да Шрив по зи ва Квен ти на да го во ре о љу ба ви. По Крај свир ту, ова 
па у за у ре-кре а ци ји на ра ти ва као да је ту умет ну та у свр ху те о риј ске са мо-
ре флек си је „и тран сфер-љу бав и са ма по ста је су бјект и објект Шри во вих и 
Квен ти но вих спе ку ла ци ја и праг ма ти ке“ (118). 

„А сад ће мо го во ри ти“, ре че Шрив, „о љу ба ви“. Али ни је имао по тре-
бе да ка же ни ово као што ни је имао по тре бе да од ре ђу је по и мен це ко га 
под ра зу ме ва под он, по што ни је дан од њих ни је ми слио ни о че му дру гом; 
све што се до го ди ло ра ни је мо ра ло се са мо са же то по но ви ти а ни је био ни-
ко при су тан осим њих да то учи ни, као што не ко увек мо ра да по гра бу ља 
ли шће пре не го што се од ње га мо же за па ли ти ва тра ра до сни ца. Због то га 
ни је ни за јед ног од њих би ло ва жно ко при ча, по што се то ни је чи ни ло само 
при ча њем, то са же то по на вља ње ни је се из во ди ло и из вр ша ва ло са мо при-
ча њем, не го не ка квим срећ ним спо јем го во ра и слу ша ња у ко ме је сва ки 
пре не го што би тра жио, зах те вао, по пу стљи во пра штао и за бо ра вљао ома-
шку оног дру гог – ома шку и у ства ра њу ове утва ре о ко јој су рас пра вља ли 
(бо ље ре ћи, у ко јој су жи ве ли) и у слу ша њу и про ре ше та ва њу и од ба ци ва њу 
ла жног и за др жа ва њу оно га што из гле да исти ни то, или што од го ва ра уна-
пред ство ре ном пој му – да би пре шли на љу бав, где мо же би ти па ра док са и 
не до след но сти, али не мо же би ти ни чег по гре шног ни ла жног (fa ulk nEr 
1978: 311). 

Крај свир то ва те за је да овај од нос – пси хо а на ли тич ког пре но са из Аве
са ло ме пру жа мо дел не са мо за ре цеп ци ју кон тра дик тор них на ра ци ја из 
овог ро ма на, већ и це ло куп ног има ги нар ног кон струк та Јок на па то фе, кре-
и ра ног у ин тер тек сту ал ним од но си ма Фок не ро вих ше сна ест ро ма на и број-
них крат ких при ча. 

На Мек хеј ло ва за па жа ња на до ве зу је се и Те рел Те бетс (Ter rell Teb betts), 
ау тор по гла вља о пост мо дер ни стич кој кри ти ци у Пик-Хам бли но вом При
руч ни ку за сту ди је Фок не ра9, ис прав но при ме ћу ју ћи да Квен тин и Шрив у 
Аве са ло ме, Аве са ло ме! не пре ла зе са мо гра ни цу свог зна ња (ти ме што на ста-
вља ју да про јек ту ју је дан свет), већ и две дру ге гра ни це – гра ни цу из ме ђу 
про шло сти и са да шњо сти и из ме ђу при по ве да ча и при че (PE Ek, huM blin 2004: 
146). Те бет со во за па жа ње је да то уз гред но, у свр ху илу стро ва ња у ко јој мери 
су Фок не ро ви тек сто ви отво ре ни за пост мо дер ни стич ка ту ма че ња, у овом 

8 У овом по гле ду је Крај свирт да кле на ис тој ли ни ји са Ко лин До не ли, ко ја сма тра да 
су Квен тин и Шрив ус пе ли да из гра де за до во ља ва ју ћи на ра тив, а на су прот ној по зи ци ји од 
Брук са.

9 Pe ek A.Char les, Ham blin W. Ro berts. (eds.) A Com pa nion to Fa ulk ner Stu di es. (2004). 
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слу ча ју за пост мо дер ни стич ку суб вер зив ну скло ност ка пре ва зи ла же њу 
гра ни ца 10. Ми би смо се ме ђу тим ма ло де таљ ни је за др жа ли на сва три по ме-
ну та ти па кр ше ња гра ни ца (из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, при по ве да ча 
и при че и зна ња и ма ште) у Аве са ло ме, Аве са ло ме! и по ку ша ли да их об у хва-
ти мо у окви ру јед ног екс пла на тор ног окви ра. Та кав оквир је мо гу ће по тра-
жи ти у те о ри ји ро ма на Ми ха и ла Бах ти на. 

3. ЕП сКа фор Ма у авесаломе,авесаломе! Фор мал но-са др жај но пр о бле-
ма ти зо ва ње мо гућ но сти ре кон стру и са ња про шло сти из са да шње пер спек ти ве 
у Аве са ло ме мо гу ће је по сма тра ти и кроз при зму Бах ти но ве те о ри је ро ма на. 
На и ме, у овом Фок не ро вом ро ма ну за о штре на је тен зи ја из ме ђу епа и ро-
ма на, два по Бах ти ну уза јам но ис кљу чи ва жан ра и у тој тен зи ји мо гу ће је 
по тра жи ти кључ од но са пре ма исто ри ји у Аве са ло ме. 

Џејмс Ју стус је пр ви пре по знао еп ске од ли ке Авесаломе11 и ис та као да 
се овај Фок не ров ро ман не мо же пра вил но оце ни ти ако га не са гле да мо у 
све тлу по ме ну тог жан ра. Сма трао је да су пр во бит не ка те го ри за ци је Аве
са ло ме као со ци о ло шке але го ри је или гот ског ми та ума њи ва ле ње гов тон, 
те му и оп сег, док су ка сни ја чи та ња овог ро ма на као тра ге ди је (ви ди нпр. 
ту ма че ње Ил се Ду зо ар Линд12) аде кват но са гле да ва ла им пре си ван Сат пе нов 
ка рак тер, као и уз ви ше ни тон и свр ху у ево ци ра њу ле ген де, али су са др жа-
ва ла струк тур не по те шко ће, пре све га за то што ни су би ла у ста њу да аде кват-
но об ја сне па жњу по све ће ну за пле ту са мла ђим Сат пе но ви ма – Хен ри јем, 
Џу ди том, и Бо ном, по ред глав ног прет по ста вље ног тра гич ног ју на ка То ма-
са Сат пе на13. Пре ма Ју сту су, ако ис кљу чи мо тра ге ди ју, жа нр ко ји је је ди ни 

10 Кри ти ча ри че сто Фок не ра ста вља ју на са му гра ни цу из ме ђу мо дер ни зма и пост мо-
дер ни зма, а текст за ко ји се нај че шће сма тра да пре ла зи ту гра ни цу и ко ке ти ра са пост мо-
дер ни змом је Аве са ло ме. Из вор ове тран сгре сив но сти за ве ћи ну кри ти ча ра је упра во ениг-
ма ти чан од нос пре ма исто ри ји у овом ро ма ну и не ка од ег зем плар них кри тич ких чи та ња 
смо већ раз мо три ли у ра ду (Ко дат, Мек хејл, Крај свирт). Ме ђу тим, тре ба по ме ну ти да и у 
не ким дру гим аспек ти ма Аве са ло ме кри ти ча ри на ла зе так ти ке ко је би се мо гле на зва ти 
пост мо дер ним. До рин Фа у лер на при мер чи та ро ман из ла ка нов ске пер спек ти ве и из но си 
те зу да у Аве са ло ме Фок нер раз от кри ва ла жност сли ке па три ја хал не мо ћи ко ју је Квен тин 
усво јио у Бу ци и бе су, и то по мо ћу под тек ста „ко ји ис тра жу је и де ми сти фи ку је кул тур но 
кон стру и са ње су бјек ти ви те та и зна че ња” (fow lEr 1999: 98), а глав ни пред мет ње не ана ли зи 
су Сат пен и Ваш Џо унс. 

11 Justus Ja mes H. “The Epic De sign of Ab sa lom, Ab sa lom!“ (1962).
12 Lind, Il se Du so ri. “The De sign and Me a ning of Ab sa lom! Ab sa lom!“ (1955). 
13 У но ви јим (и пост мо дер ним) чи та њи ма, ме ђу тим, кри ти ча ри се ма ње усред сре ђу-

ју на на чин при ка зи ва ња са ге о Сат пе ну, а ви ше на ини ци јал ни чин ус по ста вља ња ње го вог 
пла на (ње го во ре зо но ва ње на кон што га је ли вре ји са ни цр нац оте рао са вра та план та же ро ве 
ку ће), ко ји по том де кон стру и шу. Те ди јус Деј вис нпр. сма тра да „због то га што за сни ва свој 
план на не га тив ном, не здра вом мо де лу, Сат пен не ма ста тус чо ве ка ко ји је про пао у по ку-
ша ју да до стиг не не што ве ли чан стве но или хва ле вред но“ (Da Vis пре ма Hob Son 2003: 74). 
До рин Фа у лер овај чин по сма тра кроз ла ка нов ску при зму и сма тра да он пред ста вља кон-
стру и са ње иден ти те та на осно ву гу бит ка (fow lEr пре ма Du Vall 1999: 98).
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у ста њу да об ја сни уз ви ше ни стил и ши ри ну Аве са ло ме, је сте еп. На осно ву 
ре ле вант них ре фе рен ци, Ју стус из два ја ми ни мал ну де фи ни ци ју епа за ко ју 
ће по ка за ти да је Аве са ло ме за до во ља ва: „ли ко ве на ви со ким по зи ци ја ма 
ан га жо ва не у ни зу аван ту ра, ор ган ски на ра тив ко ји се кре ће око цен трал не 
фи гу ре хе рој ских про пор ци ја, рад њу ва жну за на ци ју или ра су кон крет ној 
тач ки ње ног раз во ја, и стил ко ји је до сто јан ствен, ве ли чан ствен и уз ви шен“ 
(ju stus 1962: 159). Он де таљ но раз ма тра еле мен те ко је је Фок нер па жљи во 
угра дио у хе рој ски Сат пе нов лик, ко ји по ста је ле ген да ран, мит ски, по и сто-
ве ћен у јед ном мо мен ту чак и са са мим Ства ра о цем, а са дру ге чо век ко ји 
је сам се бе ство рио и уз ди гао, у сво јој апо те о зи – што је по Ју сту су мо жда 
је ди на вер зи ја еп ског ју на ка ко јој би мо дер ни аме рич ки пи сац мо гао да 
удах не жи вот. Од са ме Сат пе но ве ка рак те ри за ци је, у ко ју је Фок нер, по Ју-
сту со вом ми шље њу, уло жио ви ше енер ги је не го у гра ђе ње би ло ког дру гог 
ју на ка у це ло куп ном свом опу су, ин те ре сант ни је су еп ске од ли ке на пла ну 
на ра ти ва. Ди стинк тив на од ли ка еп ске на ра ци је је сам ри ту ал при по ве да ња. 
„Уме сто спон та но сти, кључ је у све ча ном то ну“ (167). Аве са ло ме је ис при чан 
упра во та квим све ча ним то ном, и у том кон тек сту Ју стус та ко ђе ис ти че да 
све ча ни и без ли чан од нос еп ског бар да и слу ша о ца у нај ве ћем де лу ро ма на 
ни је нпр. на ру шен лич ним Квен ти но вим пре и спи ти ва њи ма, са ко ји ма се 
су сре ће мо тек на кра ју књи ге. С дру ге стра не, Квен ти но во по ре кло је сте 
ва жно, јер „као тра ди ци о нал ни еп ски на ра тор, он из ра жа ва осе ћа ња љу ди 
из свог ре ги о на. Иа ко ње го во ин те лек ту а ли зи ра ње пре ва зи ла зи ње го ву уло-
гу бар да, он ипак од ра жа ва груп ну свест сво га вре ме на и сво је зе мље“ (169). 
Шри во ве упа ди це та ко ђе има ју уло гу, као стал ни под сет ник „да се на ра тив 
ни у јед ном мо мен ту не одва ја од ба зич не фи зич ке си ту а ци је епа: ри ту а ла 
из ме ђу при по ве да ча и ње го ве пу бли ке“ (169). Чак су и под на ра ци је јед на ко 
струк ту ри ра не – у све ча ној ат мос фе ри, са уз ви ше ном или по ја ча ном ре то-
ри ком, док Квен тин као слу ша лац за у зи ма став по што ва ња. До ка зу ју ћи да 
и на ни воу сти ла ро ман има обе леж ја епа, Ју стус се по зи ва на став ку око 
ко је по сто ји оп шти кон сен зус, а то је да је про зни стил Аве са ло ме све чан, 
мал те не до не из др жи во сти, от кри ва ју ћи да раз лог ле жи у са мом пред ме ту. 
Сат пе но ва ле ген да је па ра диг ма за уни ште ње до мо ви не, и то ме ду гу је свој 
„хор ски ква ли тет“, али уз то са др жи и од ре ђе ни ју но ту не до стат ка љу ба ви. 
Од свих Фок не ро вих ве ли ких де ла (све до Бај ке (A Fa ble)), ово је је ди но у 
ко ме је ху мор оштро су зби јен. Та ко ђе, стил при по ве да ња ни је пре те ра но 
ин ди ви ду а ли зо ван по на ра то ри ма (у по ре ђе њу нпр. са Бу ком и бе сом), упра во 
за то што Фок нер же ли да за др жи све мо ду ла ци је раз ли чи тих при по ве да ча 
под кон тро лом глав ног сти ла. Не ке од кон крет них еп ских тех ни ка ко је Ју стус 
из два ја су нпр. че ста јед но ди мен зи о нал ност глав ног ју на ка (за раз ли ку од 
драм ског ју на ка), не пред ви ди вост еп ског при по ве да ча ко ји, за не ма ру ју ћи 
ко хе рент ност и хро но ло ги ју, по не кад чак за кљу чу је по гла вље уво де ћи но во 
отво ре но пи та ње ко је су ге ри ше но ву ли ни ју рад ње (нпр. Ро зи но: „Има не што 
у тој ку ћи…“ на кра ју пе тог по гла вља), еп ске фор му ле, ко је у овом слу ча ју 
Фок нер ко ри сти у две свр хе: „да ди стинк тив но обе ле жи под на ра то ра по 
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ка рак те ру и го во ру и да уни фи ку је од ре ђе ни на ра тив ни сег мент ре то рич ким 
ва ри ја ци ја ма фра за ко је се по на вља ју“ (173) (нпр. опи си ва ње Еле ни ног свад-
бе ног жи во та по мо ћу сли ке леп ти ра, или ње ног вен ча ња по мо ћу сли ке суза 
итд.). Ро зи на ре то ри ка је та ко ђе у раз ли чи тим сег мен ти ма, у за ви сно сти од 
то га о че му го во ри, обе ле же на сли ка ма са ња ли це, ви ста ри је итд. Слич но 
еп ским опи си ма, у опи си ма То ма са Сат пе на по по врат ку из ра та па жња се 
по све ћу је оде ћи, ко њу, оруж ју, док су оку пља ња у не за вр ше ној Сат пе но вој 
сто ти ни иро ниј ска вер зи ја го зби из еп ске по е зи је. Ју стус за кљу чу је да ње го-
во чи та ње Аве са ло ме не зна чи ри гид ну ка те го ри за ци ју, јер се на рав но мно ги 
тра ди ци о нал ни аспек ти епа као спе ци ја ли зо ва ног жан ра не мо гу на ћи у 
овом ро ма ну, али ис ти че да оно нај ма ње огра ни ча ва ши ри ну и уз ви ше ност 
ње го ве рад ње и те ме. 

Де таљ ни је смо се за др жа ли на Ју сту со вој ин тер пре та ци ји упра во за то 
што се сла же мо да по ре ђе ње Аве са ло ме са епом по ма же да се ар ти ку ли ше 
ње го ва по себ ност. Сма тра мо ме ђу тим да та по себ ност ле жи ка ко у оно ме у 
че му овај ро ман успе ва да ре кре и ра еп, та ко и у оно ме у че му не успе ва, јер 
је пре све га ро ман, и да по врх то га, што је мо жда нај за ни мљи ви је, ње го ва 
по себ ност ле жи и у са свим је дин стве ној ме та е ле ги ји ко ја га про жи ма због 
тог не у спе лог по ку ша ја ста па ња са епом. У на шој ана ли зи, ко ја по ла зи од 
Бах ти но вих раз ма тра ња, ин те ре со ва ће нас пре све га ка ко се у Аве са ло ме 
оства ру је тен зи ја из ме ђу еп ске о ро ма неск не фор ме. Кри ти ча ри су са гла сни 
да овај Фок не ров ро ман у фор мал ном по гле ду пред ста вља смео екс пе ри мент 
са гра ни ца ма ро ма неск ног жан ра, а да би смо са гле да ли у че му ле жи не у хва-
тљи ва сме лост и сна га овог екс пе ри мен та, окре ну ће мо се Бах ти но вом по ку-
ша ју да де фи ни ше ро ман. Бах ти нов при ступ епу и ро ма ну по себ но је ко ри-
стан јер нам по ма же да про ник не мо у глав ну те му и ениг му Аве са ло ме, а 
то је мо гућ ност ре кон стру и са ња про шло сти из са да шње пер спек ти ве.

На сто је ћи да де фи ни ше основ на струк тур на обе леж ја ро ма на, као нај-
пла стич ни јег жан ра и жан ра у на ста ја њу, ко ји се сто га нај ви ше опи ре де-
фи ни са њу и ка но ни за ци ји, Бах тин је у есе ју Еп и ро ма н14 ста вио на гла сак 
упра во на вре мен ску ди мен зи ју. Он на и ме от кри ва да се од три основ не 
де фи ни шу ће од ли ке ро ма на, две ти чу вре ме на.

На ла зим три та кве основ не од ли ке, по ко ји ма се ро ман на чел но раз ли-
ку је од свих оста лих жа нр о ва: 1) стил ску тр о ди мен зи о нал ност ро ма на, по-
ве за ну с ви ше је зич ном све шћу ко ја се у ње му оства ру је; 2) ко ре ни ту из ме ну 
вре мен ских ко ор ди на та књи жев не сли ке у ро ма ну; 3) но ву зо ну гра ђе ња књи-
жев не сли ке у ро ма ну – упра во зо ну мак си мал ног кон так та с не за вр ше ном 
ствар но шћу (са вре ме но шћу) (Бах тин 1989: 443). 

Ове спе ци фич но сти ро ма на Бах тин је пак илу стро вао по ре де ћи га са 
епом. На сто је ћи да де фи ни ше ро ман у по ре ђе њу са епом, и то са на гла ском 
на вре мен ској ди мен зи ји, Бах тин пре по зна је три кон сти ту тив не цр те епа. 
Ап со лут на (на ци о нал на) про шлост је пред мет епа, не при ко сно ве но пре да ње 

14 О вај есеј код нас је укљу чен у зби р ку Бах ти но вих ра до ва О ро ма ну (1989). 
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(а не лич но ис ку ство, са зна ње или ма шта) ње гов је из вор, из че га про из ла зи 
и тре ће обе леж је епа, ап со лут на еп ска дис тан ца ко јом је еп ски свет одво јен 
од са вре ме но сти, тј. од вре ме на пе ва ча и ње го вих слу ша ла ца. Пре ма Бах ти ну, 
кон сти ту тив на цр та епа је пре но ше ње при ка зи ва ног све та у „ап со лут ну 
про шлост на ци о нал них по че та ка и вр хо ва“ (447). При том, ова ап со лут на 
про шлост ни је са мо вре мен ска, већ и вред но сна (хи је рар хиј ска) ка те го ри ја. 

На пр ви по глед се мо же учи ни ти да не ма до вољ но осно ва за учи та ва ње 
ап со лут не дис тан це из ме ђу про шлог (при ка зи ва ног) вре ме на и вре ме на 
при по ве да ча у Аве са ло ме. На кра ју кра је ва, при по ве да че ва (Квен ти но ва) 
при ча по чи ње упра во сце ном у ко јој он се ди у со би и раз го ва ра са јед ним 
од про та го ни ста сво је при че (го спо ђи цом Ро зом). Са дру гим про та го ни стом 
(из још „да љег“ вре ме на, јер бу ду ћи да се Хен ри ни је по ја вљи вао че тр де сет 
и три го ди не има мо ути сак као да се ди гао из мр твих) и Ро за и Квен тин се 
та ко ђе фи зич ки су сре ћу на кра ју ро ма на, и на тај на чин Ро за, а што је још 
чуд ни је, и Квен тин, на не ки на чин за ко ра чу ју у соп стве ну при чу. Та ко ђе, 
Квен тин и Шрив ко ри сте сва ка ко сво ју ма шту, а до не кле и соп стве но ис ку-
ство (нпр. Квен тин до жи вља је из де тињ ства) у ре кон стру и са њу про шлих 
до га ђа ја о ко ји ма при по ве да ју, та ко да би се ре кло да чи не ра ди ка лан за о крет 
од по кло нич ког ста ва и пре ко ра чу ју, као што би Бах тин ре као, из свог епа 
у свет ро ма на, и у вре ме жи ве, не за вр ше не са да шњо сти. Ме ђу тим, Фок не-
ро ва ге ни јал ност у ба лан си ра њу на са мој гра ни ци ро ма неск не фор ме, она ко 
ка ко је Бах тин де фи ни ше, огле да се упра во у то ме што сва ова при вид на 
за ко ра че ња у свет са да шњо сти за пра во са мо по твр ђу ју еп ску дис тан цу. 

Го спо ђи ца Ро за, Квен ти нов са вре ме ник ко ји са њи ме де ли сво ја се ћа ња, 
не пред ста вља пре лаз од про шло сти ка са да шњо сти, не го је при ка за на мал-
те не као авет ко ја го во ри, пре ма ко јој по том ци има ју упра во по кло нич ки став 
ка рак те ри сти чан за еп. Ро за је на ви ше ме ста на зва на утва ром (чак и вам пи-
ром), а ње ну кру ту це ро мо ни јал ну мол бу да је са слу ша Квен тин до жи вља ва 
као по зив „го то во из не ког дру гог све та“ (Fa ulk ner 1978: 44). Иа ко не вољ но, 
он се ода зи ва на овај по зив, јер осе ћа да твр до гла ве утва ре о ко ји ма Ро за 
го во ри пред ста вља ју уз не ми ру ју ћи део ње го вог соп стве ног иден ти те та. 

Квен тин је од ра стао с тим; са ма име на су се мо гла ме ђу соб но за ме њи-
ва ти а би ла их је го то во ми ри ја да. Ње го во де тињ ство је би ло пу но име на, 
а ње го во те ло је ли чи ло на пра зну дво ра ну ко ја је од је ки ва ла од звуч них 
по ра же них име на; он ни је био би ће, је дин ка, био је ску пи на. Био је ка сар на 
ис пу ње на твр до гла вим утва ра ма, за гле да ним у про шлост [… ] (fa ulk nEr 
1978: 45).

Та ко ђе, ње го во на сле ђе, као ју жњач ког џен тле ме на, али и као по том ка 
Комп со но вих, оба ве зу је га да са слу ша Ро зу и оста ле утва ре. 

„Ах“, ре че го спо дин Комп сон. „Пре мно го го ди на ми смо на Ју гу 
на пра ви ли на ше же не го спо ђа ма. Он да је до шао Рат и ове го спо ђе на пра-
вио утва ра ма. Шта дру го мо же мо чи ни ти, ми ко ји смо го спо да, не го слу-
ша ти њих ко је су утва ре?“ За тим ре че „Хо ћеш ли да знаш пра ви раз лог 
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за што је те бе иза бра ла?“ […] „За то што ће јој би ти по тре бан не ко да иде 
с њом – не ки му шка рац, го спо дин, али још увек до вољ но млад да чи ни 
оно што она же ли, и то она ко ка ко она же ли. И иза бра ла је те бе за то што 
је твој де да био нај бли жи пој му при ја те ља ко га је Сат пен икад имао у 
овом кра ју […] Она мо жда ве ру је да Сат пен, да ни је би ло при ја тељ ства 
твог де де, не би ни кад мо гао сте ћи упо ри ште ов де, и да се он, да ни је 
би ло тог упо ри шта, не би мо гао оже ни ти Еле ном. Та ко она те бе мо жда 
сма тра де ли мич но од го вор ним кроз на сле ђе због оно га што се до го ди ло 
њој и ње ној по ро ди ци пре ко ње га“ (fa ulk nEr 1978: 46).

Да ле ко од то га да пред ста вља спо ну са ста рим вре ме ни ма, тет ка Ро за је 
и са ма пре тво ре на у мал те не пре па ри ра ни ра ри тет и све до чан ство ми ну лих 
вре ме на: је дан о рет ких пре жи ве лих при ме ра ка „ју жњач ке го спо ђе“, ко ји ма 
са вре ме ник ду гу је то да их са слу ша (по кло нич ки став) – и то је ујед но и 
је ди ни од нос ко ји му пре о ста је са овим нео бич ним би ћи ма. 

Су срет са Хен ри јем на кра ју ро ма на пред ста вља Квен ти нов и Ро зин 
„ула зак“ у њи хо ву соп стве ну при чу, од ко га с пра вом оче ку је мо да ће раз-
би ти еп ску дис тан цу. Ме ђу тим, сво јом за го нет ном фор мом он је још ви ше 
по ја ча ва. Уме сто да ју на ке Квен ти но ве и Ро зи не при че (а ти ме и при ка за ни 
свет) ста ви у исту, ка ко би Бах тин ре као, „вред но сно-вре мен ску ра ван“ са 
њи ма са ми ма, да их учи ни са вре ме ни ци ма, и да њи хо ве ре чи ста ви у ди ја-
ло шки од нос, ди ја лог из ме ђу Квен ти на и Хен ри ја има цир ку лар ну фор му 
па лин дро ма. 

И ви сте – ?
Хен ри Сат пен.
И ви сте ов де – ?
Че ти ри го ди не.
И до шли сте ку ћи – ?
Да умрем. Да. 
Да умре те?
Да. Да умрем.
И ви сте ов де – ?
Че ти ри го ди не. 
И ви сте – ?
Хен ри Сат пен (fa ulk nEr 1978: 360).

Овај ди ја лог у об ли ку кон кав ног огле да ла (ову ме та фо ру ду гу јем Брук су) 
не из бе жно ис кри вљу је сли ку и уме сто да слу жи као тач ка су сре та, пред ста-
вља сле пу мр љу, за ча ра ни круг. Квен тин сто га, упр кос фи зич ком су сре ту, 
и да ље не успе ва да сми са о но пре мо сти дис тан цу и на пси хо ло шком пла ну 
ње го во се ћа ње на су срет са Хен ри јем (чак и не по сред но на кон што се од и-
грао) ви ше ли чи на сан не го на се ћа ње о ствар но до жи вље ном до га ђа ју. 
Рит мич на фра за о гу бље њу раз ли ке из ме ђу ја ве и сна по на вља се у не ко ли-
ко на вра та, уз гра да циј ско по ја ча ва ње, по пут из го ва ра ња ма гиј ске фор му ле: 
„би ло је све јед но, ни је би ло ни ка кве раз ли ке: бу дан или у сну, ишао је гор њим 



508

пред со бљем“; „бу дан или у сну, би ло је исто; по сте ља, по жу те ли чар ша ви 
и ја стук“; „бу дан или у сну, би ло је исто и би ће увек исто док год је жив: И 
ви сте–? Хен ри Сат пен“ (fa ulk nEr 1978: 359).

Пи тер Брукс да је слич ну ана ли зу ове сце не. Он од ње та ко ђе оче ку је 
да бу де тач ка ко ја ће осве тли ти ка ко при чу, та ко и њен за плет, и по ну ди ти 
кљу чан увид у Квен ти нов од нос пре ма на ра ти ву, „бу ду ћи да озна ча ва мо-
ме нат у ко ме се вре ме при по ве да ча пре се ца са вре ме ном при по ве да ног; 
мо ме нат у ко ме се от кри ва да је дан од про та го ни ста дра ме из про шло сти 
жи ви и да ље у са да шњо сти про по ве да ња, обе ћа ва ју ћи да се про шлост мо же 
об но ви ти у са да шњо сти“ (bRo okS 1982: 264). Бу ду ћи да не ну ди ни ка кво 
от кро ве ње, већ пред ста вља „шу пљу струк ту ру, кон кав но огле да ло или црну 
ру пу у цен тру на ра ти ва“, ова сце на је бол но под се ћа ње да још увек не разу-
ме мо „ши ри за плет ко ји тре ба да по ве же си но ве са оче ви ма, да мо ти ви ше 
не са мо при чу из про шло сти, већ и то ка ко се са да шњост од но си пре ма њој“ 
(bRo okS 1982: 264). 

Бах тин ис ти че да се еп осла ња на пре да ње и пам ће ње, не са мо као на 
свој из вор, већ је то пре да ње има нент но и са мом об ли ку епа и пред ста вља 
ње го ву фор мал но-са др жај ну цр ту. 

Еп ска реч је реч пре да ња. Еп ски свет ап со лут не про шло сти је по са мој 
сво јој при ро ди не до сти жан лич ном ис ку ству и не до зво ља ва ин ди ви ду ал но 
– лич но гле ди ште и оце ну. Не мо же се ви де ти, опи па ти, до дир ну ти, не може 
се осми сли ти са би ло ко га гле ди шта, не мо же се ис пи ти ва ти, ана ли зи ра ти, 
раш чла ња ва ти, не мо же се про зре ти ње го ва уну тра шњост. Дат је са мо као 
пре да ње, све то и не при ко сно ве но, ко је у се би са др жи са мо оп ште при хва ће ну 
оце ну и зах те ва да се пре ма ње му од но си с по што ва њем (Бах тин 1989: 449). 

Иа ко је Квен тин, уз ве ли ку по моћ Шри ва, као не при стра сног и објек-
тив ног слу ша о ца, ак тив но ан га жо ван у по ду хва ту ре кон стру и са ња и ана-
ли зи ра ња са ге о Сат пе но ви ма на осно ву оно га што је чуо од гђи це Ро зе и 
свог оца, го спо ди на Комп со на, али и оп штег мње ња и су је вер ја ста нов ни ка 
Џе фер со на о ко ји ма но си ма гло ви то се ћа ње из де чач ких да на, он ипак не 
успе ва да ис при ча сво ју при чу, од но сно да истин ски пре вред ну је и пре о сми-
сли до га ђа је из про шло сти ко ји пред ста вља ју део ње го вог на ци о нал ног и 
кул тур ног на сле ђа, што га ста вља у ши зо фре но ста ње не мо гућ но сти да 
истин ски раз у ме и за до би је це ло ви тост соп стве ног иден ти те та. Ова иден-
ти тет ска рас це пље ност уво ди се у пр вим па су си ма ко ји ма Квен тин за по-
чи ње сво је при по ве да ње, и по но во по твр ђу је на за вр шет ку ро ма на, у ње го-
вим хи сте рич ним по ви ци ма да не мр зи Југ, што ука зу је да се, упр кос свим 
на по ри ма на ре кон стру и са њу при че, Квен тин ни је по ме рио из пр во бит не 
си ту а ци је у ко јој осе ћа рас цеп из ме ђу два одво је на Квен ти на, из ме ђу ко јих 
као да не по сто ји ве за, јер они „раз го ва ра ху је дан с дру гим у ду гом ћу та њу 
не љу ди, на не је зи ци ма“ (bRo okS 1978: 43). 

Квен ти но во и Шри во во ре кон стру и са ње при че, у ко ме успе ва ју да по-
пу не не ке од пра зни на ко је су оста ви ли дру ги при по ве да чи (по пут ениг ме 
са сли ком и ра мом ко ју ре ша ва ју на кра ју осмог по гла вља) не успе ва да 
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на ру ши за тво ре ност и ап со лут ност при ка за не при че, од но сно да је вред но-
сно пре о сми сли и да под ри је ње ну не при ко сно ве ност15. Чи та о цу до са мог 
кра ја по на ша ње глав них про та го ни ста оста је не ја сно и ениг ма тич но и не 
мо же мо да се от ме мо ути ску да се тра ге ди ја мо жда и мо гла из бе ћи, да ни су 
сви та ко нео бја шњи во, сти ли зо ва но и ме ха нич ки те жи ли тра гич ном кра ју, 
као „ис пу ње њу“ не ка кве сво је суд би не или усу да. Ако је већ Хен ри, при ти-
снут ра сним та бу ом ко ји му је уса ђен вас пи та њем и за штит нич ким ста вом 
пре ма се стри, и по ред сво је љу ба ви пре ма Бо ну мо рао да учи ни бра то у би ство, 
сат пе нов ска или „жен ска“ твр до гла вост, па чак и љу бав из гле да ју као не до-
вољ ни мо ти ви да Џу ди ту на гна ју да се уда за свог по лу бра та. Слич но то ме, 
и мо ти ви Бо на, па и са мог То ма са Сат пе на де лу ју су ви ше ри гид ни и сва ка ко 
се чи ни да би не ки „са вре ме ни ји“ љу ди, не ки ли ко ви ко ји би би ли ма ње 
ап стракт ни, и има ли ви ше кр ви и ме са, ма кар по ку ша ли да се не ка ко ис ко-
бе ља ју, уме сто да хр ле у за гр љај сво јој ко би.16 

Квен ти но ве се ан се слу ша ња Ро зе под се ћа ју на слу ша ње ре чи пре да ка, 
са ја сном на ме ром да је он са чу ва и пре не се да ље. То пре да ње Квен тин до-
и ста да ље усме но пре но си Шри ву, ко ји га усва ја са оче ки ва ном до зом не ве-
ри це и по вре ме но ша љи вим то ном: „Ису се, тај Југ је сја јан, зар не. Бо љи је 
не го по зо ри ште, зар не. Бо љи је не го Бен Хур, зар не. Ни је ни ка кво чу до 
што по не кад мо ра те да оде те оту да, зар не“ (fa ulk nEr 1978: 226). Бах тин 

15 У овом по гле ду се да кле не сла же мо са До не ли је вом. 
16 Фи лип Вајн стајн, у свом чи та њу Аве са ло ме као ми сте ри је ра се и иден ти те та (wE in-

stE in пре ма tFRe zeR, ab ba DiE 2009) до не кле успе ва да про ник не у на ра тив ни ме ха ни зам 
ко јим је Фок нер ус пео да за о штри ову не ра зу мљи вост при по ве да не при че за ње не при по-
ве да че. По Вајн стај но вим ре чи ма, Фок нер дра ма ти зу је „оно што је мо гло би ти“ (10). Он 
гра ди је дан уто пиј ски свет хар мо ни је ра са, не за ми слив за Сат пе нов, али и за Квен ти нов 
Југ, и до пу шта да он за вр ти за ма јац при че (да Бон сту пи у ду бо ке лич не од но се са глав ним 
ли ко ви ма) – што је мо гу ће је ди но за хва љу ју ћи на ра тив ном ме ха ни зму скри ва ња Бо но вог 
иден ти те та све док ду бо ко не за га зи мо у при чу. Због то га, ка да на сту пи на гло ски да ње 
ма ске, де ли ћи се ни ка ко не укла па ју, већ ли че на де ло ве дав но из гу бље не фор му ле из мо но-
ло га г. Комп со на. Из угла ове ин спи ра тив не ана ли зе Фок не ро вог при сту па ра сном пи та њу 
у Аве са ло ме, кри ти ка Те ди јус Деј вис, ко ја сма тра да је Фок нер ола ко пре тво рио Бо на у 
црн ца, јер му „ни ин цест ни бра то у би ство не пру жа ју сред ство за тран сцен ди ра ње уну тра-
шњих тен зи ја ње го ве на ра тив не си ту а ци је“ (Da vis пре ма Hob son 2003: 94) из гле да као да 
про ма шу је по ен ту. Деј вис на во ди да и Квен тин и Шрив, ти пич но ју жњач ки, ола ко при бе-
га ва ју овом ре ше њу у ре ша ва њу ком плек сно сти људ ских ин тер ак ци ја и мо ти ва ци ја (95). 
Деј вис иде чак то ли ко да ле ко да су ге ри ше да „мо жда про блем ко ји Цр нац пред ста вља за 
бел ца ју жња ка за ма гљу је ње го ве пер цеп ци је и огра ни ча ва ње го ве има ги на тив не мо ћи“ 
(96), те отуд Фок нер и Квен тин ола ко при бе га ва њу овом ре ше њу. Иа ко сма тра да сво ђе њем 
на ра сно пи та ње Фок нер сим пли фи ку је при чу, Деј вис ипак ис ти че, исто као и Вајн стајн, 
да дру га (цр на) ра са оста је ениг ма. Хен ри је во „ти си мој брат“ и Бо но во „Не, ја сам цр нац 
ко ји ће да спа ва са тво јом се стром“ за Вајн стај на по ста је нај бол ни ји из раз су да ра има ги нар-
ног-уто пиј ског све та са су ро вом ре ал но шћу, јер Бон за и ста пред ста вља оба ова екс тре ма, 
док за Деј ви со ву пред ста вља ола ко и до не кле ба нал но ре ше ње де тек тив ске на ра тив не ениг ме 
у ко јој се ну ди мно го мо гућ но сти, а би ра она нај јед но став ни ја. 
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ука зу је на то да смех има функ ци ју да по ти ре еп ску дис тан цу, бу ду ћи да 
при зе мљу је и при бли жа ва пред мет при ка зи ва ња. „Смех је нај ва жни ји чи-
ни лац у ства ра њу оне прет по став ке не у стра ши во сти без ко је ни је мо гућ но 
ре а ли стич ко схва та ње све та“ (Бах тин 1989: 456). И док се Шрив упу шта у 
та кав здрав, не у стра шив и екс пе ри мен та лан при ступ пре да њу, Квен тин 
оста је глув за ње го ве по ку ша је. Ин те ре сант но је да кле да је у овом пре но ше-
њу пре да ња „при зе мље ње“ или фа ми ли ја ри за ци ја пу тем сме ха по ку ша на, 
али осу је ће на, јер то ком чи та вог при по ве да ња Квен тин не ре а гу је на Шри-
во ве про во ка ци је, за др жа ва ју ћи исту до зу озбиљ но сти. Ње го во се ћа ње је 
хе ро и зи ра ју ће се ћа ње ти пич но за еп, а не ме мо ар ско се ћа ње из ко га се ро дио 
ро ман (Бах тин 1989: 457). У раз го во ру са сту ден ти ма Уни вер зи те та Вир џи-
ни ја о Аве са ло ме, Аве са ло ме! (овај раз го вор ина че пред ста вља не што нај бли-
же пи шче вом ин тер вјуу о том ро ма ну; Hob Son 2003: 283), на пи та ње о то ме 
ко ли ки део при че су ре кон стру и са ли Шрив и Квен тин и ка ко да чи та лац 
раз лу чи шта је објек тив но исти ни то, а шта од раз њи хо вих лич но сти, Фок-
нер од го ва ра:

Па, при чу је ис при чао Квен тин Шри ву. Шрив је био ко мен та тор ко ји 
је ту ствар са о бра жа вао не че му по пут ре ал но сти. Да је Квен тин оста вљен 
сам да је ис при ча, она би по ста ла пот пу но не ства р на. Мо рао сам има ти не-
ког сол вент ног да је одр жим ствар ном, увер љи вом, креди бил ном, ина че би 
не ста ла у ди му и бе су (fa ulk nEr пре ма Hob Son 2003: 283). 

Бу ду ћи да је ро ман, по Бах ти ну, жа нр не за вр ше не са да шњо сти, у ње му 
се ја вља и усме ре ност ка бу дућ но сти, за раз ли ку од епа у ко ме се са да шњост 
и бу дућ ност оси ро ма шу ју на ра чун гло ри фи ко ва не про шло сти. У Аве са ло ме 
не ма сум ње да је за Квен ти на и Шри ва са вре ме на ствар ност на не ки на чин 
„ни жег“ ре да у по ре ђе њу с еп ском про шло шћу о ко јој го во ре. Њи хо во схва-
та ње са да шњо сти од го ва ра осе ћа ју вре ме на и хи је рар хи ји вре ме на ко ји про-
жи ма ју еп: 

Са да шњост је не што што је про ла зно, то је ток, не ка кво веч но тра ја ње 
без по чет ка и без кра ја; она је ли ше на ствар не за вр ше но сти, па, пре ма то ме, 
и су шти не. Бу дућ ност је за ми шља на или као по при ро ди ства ри рав но ду шно 
на ста вља ње са да шњо сти, или као крај, ко нач на про паст, ка та стр о фа [...] 
По че так се иде а ли зу је, крај је по мра че ње (ка та стр о фа, ’про паст бо го ва’) (Бах-
тин 1989: 452‒453). 

Шри во во пред ска за ње о Џи ми Бон до ви ма ко ји ће осво ји ти за пад ну 
хе мис фе ру има упра во при звук ко нач не де ге не ра ци је ко ја ће на сту пи ти 
пу ким рав но ду шним на ста вља њем са да шњег ста ња. 

Ме ђу тим, не ма сум ње да је Фок нер гра дио Квен ти нов Југ, свој Југ, не 
у да љин ској сли ци ап со лут не про шло сти, већ у зо ни не по сред ног кон так та 
са не за вр ше ном са да шњо шћу, и тај ви шак, оно што пре ва зи ла зи за о кру же ну 
и не про мен љи ву еп ску при чу, очи глед но је угра ђен у фор мал но-са др жин ску 
ори јен та ци ју Аве са ло ме (у ви ду тен зи је из ме ђу еп ске и ро ма неск не фор ме) 
и нај о чи глед ни је, у оквир ни на ра тив – си ту а ци ју при по ве да ња. При ча ње 
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при че по сре до ва но је од но сом из ме ђу Квен ти на и Шри ва ко ји, иа ко ево ци-
ра ју функ ци ју еп ског при по ве да ча, но се и од ре ђе ни па ро диј ски ви шак, као 
и Квен ти но вим од но сом пре ма соп стве ном иден ти те ту. Ни је да кле реч о 
епу, већ о ро ма ну ко ји је са од ре ђе ном свр хом епи зо ван, што нас вра ћа на 
про блем ор ган ског од но са фор ме и са др жи не у Аве са ло ме, на ко ји су мно ги 
кри ти ча ри ука за ли. Сло жи ли би смо се са Ке трин Гин тер Ко дат да фор мал на 
сло же ност Аве са ло ме ни је знак не ка квог мо дер ни стич ког бе жа ња из исто ри је 
у мит, већ да је реч о јед ном дру га чи јем, мо жда пост мо дер ном (ка ко Ко дат 
су ге ри ше), а сва ка ко ан га жо ва ном од но су пре ма про шло сти. Епи за ци јом 
при че из не та ко дав не про шло сти Ју га (не ки про та го ни сти, нпр. Ро за и 
Хен ри, још су жи ви) и по тен ци ра њем еп ске дис тан це Фок нер је про бле ма-
ти зо вао пи та ње раз у ме ва ња соп стве не исто ри је у вре ме ни ма на кон ве ли ких 
про ме на и по ре ме ћа ја у вред но сним си сте ми ма, ка да се ну жно ства ра огро-
ман иден ти тет ски рас цеп јер соп стве ну на ци о нал ну и кул тур ну пр о шлост 
по сма тра мо кроз уве ли ча ва ју ће или ума њу ју ће ста кло. 

При ро да овог од но са пре ма пр о шло сти мо жда се нај бо ље мо же де ши-
фро ва ти по ла зе ћи од Бах ти но ве де фи ни ци је ро ма на у опо зи ци ји пре ма епу. 
Ис по ста вља се да је „епи зо ван“ Квен ти нов на ра тив са мом сво јом фор мом 
у ко ли зи ји са ро ма неск ном фор мом у ко ју је угра ђен, и сто га је, на из ве стан 
на чин, де кон стру и ше из ну тра. То је при по ве да ње о де до ви ма, пра о ци ма и 
пра по че ци ма, уз ус по ста вља ње огром не еп ске дис тан це ко ју Квен тин, ипак, 
као да не при зна је, бу ду ћи да се не пре пу шта оду ше вље но сти и ди вље њу, 
већ је оча јан због не мо гућ но сти да се са тим све том спо ји или да га ба рем 
раз у ме. Кључ на је Квен ти но ва не спо соб ност да ус по ста ви мост из ме ђу тог 
све та и сво је са да шњо сти, и упр кос то ме, твр до гла во ин си сти ра ње да упра-
во та, не ра зу мљи ва пр о шлост чи ни око сни цу ње го вог иден ти те та, у тој ме ри 
да по ти ре све оста ло – нпр. ши ри се на ра чун бу дућ но сти. 

На ша је те за да кле да Аве са ло ме је сте до не кле епи зо ван, али да се у 
знат ној ме ри и по и гра ва са епом, и да је то јед на од ње го вих по себ но сти, 
јер упра во у овом аспек ту Фок нер во ди ро ман у ње го ву су прот ност и екс пе-
ри мен ти ше са гра ни ца ма ро ма неск не фор ме. По ка за ли смо да се ова тен зи ја 
еп ске и ро ма неск не фор ме, као су штин ско обе леж је Аве са ло ме, нај бо ље мо же 
са гле да ти из бах ти нов ске пер спек ти ве. Не ре шив су срет и су дар вред но сно 
су пер и ор ног вре ме на при ка за не (при по ве да не) при че и вре ме на при по ве да-
ча (Квен ти но вог, Шри во вог, па и Фок не ро вог вре ме на), јед на је од кључ них 
те ма и по ру ка Аве са ло ме, ко ју ње го ва на ра тив на фор ма са вр ше но од ра жа ва. 
Квен ти нов лик та ко ђе оли ча ва ову тен зи ју ко ја је у ње му ре а ли зо ва на и као 
пси хо ло шки мо тив. Иста те ма је да кле при ка за на на два пла на – као жан ров-
ска не у кло пље ност „еп ског хро но то па“ у са вре ме ном ро ма ну и као тра ге ди-
ја ју на ка отво ре не, не за вр ше не са да шњо сти у су да ру са еп ском про шло шћу, 
не про бој ном за ње га. 
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Др Ми лан Д. Алек сић 

ТРА ДИ ЦИ ЈА И ИДЕ О ЛО ГИ ЈА*  
(По ле ми ка Зо ра на Ми ши ћа и Мар ка Ри сти ћа или  

Шта је то ко сов ско опре де ље ње)

У ра ду је ана ли зи ра на по ле ми ка во ђе на из ме ђу Мар ка Ри сти ћа 
и Зо ра на Ми ши ћа у НИН-у 1961. го ди не. Обра ћа њем па жње на шири 
кон текст ове по ле ми ке, књи жев но и сто риј ске окол но сти у ко ји ма 
је она на ста ла, као и на ре ак ци је ко је су усле ди ле, у ра ду је ука за но 
на основ не књи жев но те о риј ске ста во ве уче сни ка у по ле ми ци, раз ли-
ке из ме ђу њи хо вих по ле мич ких стра те ги ја, као и на мо ти ве ко ји 
су их во ди ли у рас пра ви.

Кључ не ре чи: Зо ран Ми шић, Мар ко Ри стић, тра ди ци ја, идео-
ло ги ја, ко сов ско опре де ље ње, књи жев на кри ти ка.

У срп ској на у ци о књи жев но сти од кра ја XIX ве ка по сто ји ли ни ја књи-
жев них кри ти ча ра ко ји вред но сне су до ве о књи жев ним де ли ма до но се на 
осно ву сво јих књи жев но те о риј ских ста во ва. За чет ник ове ли ни је био је 
Љу бо мир Не дић ко ји је фор ми рао соп стве ни књи жев но те о риј ски си стем у 
по след њој де це ни ји XIX ве ка и чи ји кри тич ки ра до ви у исто вре ме озна ча-
ва ју и пре лаз на уну тра шњи при ступ у про у ча ва њу књи жев но сти. Зо ран 
Ми шић, ко ји про у ча ва њем срп ске књи жев но сти по чи ње да се ба ви 1940. го-
ди не, у вре ме ка да у Евро пи већ бе сни Дру ги свет ски рат, при па да овој ли-
ни ји књи жев них кри ти ча ра за то што и он сво је књи жев не оце не до но си на 
осно ву соп стве них књи жев но те о риј ских ста во ва ко је је пре ци зно фор му ли сао 
на са мом по чет ку свог про у ча ва ња књи жев но сти, у кри тич ким ра до ви ма 
об ја вље ним у Срп ском књи жев ном гла сни ку 1940. го ди не. 

У члан ку Ми шље ња о Ан дре Жи ду Ми шић је из нео сво је схва та ње 
функ ци је књи жев но сти (в. алЕКсић 2013) и на са мом по чет ку сво је кри ти-
чар ске де лат но сти по ка зао ја сно да за сту па не праг ма тич ку кон цеп ци ју и 
оштро се про ти вио и мо гућ но сти упли та ња иде о ло ги је у књи жев ност чи ме 

* Рад је на стао у окви ру НП 178026 Про у ча ва о ци књи жев но сти у срп ској кул ту ри 
дру ге по ло ви не два де се тог ве ка на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 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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је не дво сми сле но по ка зао сво ју на чел ну књи жев но те о риј ску по зи ци ју ко је ће 
се при др жа ва ти то ком чи та вог жи во та. У члан ку „Мар ги на ли је“ Ми о дра га 
Ста ји ћа, та ко ђе об ја вље ном у Гла сни ку 1940. го ди не, Зо ран Ми шић је по но-
вио свој став о функ ци ји књи жев но сти, а уз ње га је из нео и ста во ве о при-
ро ди књи жев но сти, као и о књи жев ној кри ти ци. Бу ду ћи да је сво је кључ не 
књи жев но те о риј ске ста во ве Ми шић из нео у Срп ском књи жев ном гла сни ку 
1940. го ди не, а по том од њих ни је од сту пао ни у по сле рат ним го ди на ма, ја сно 
је да он при па да ти пу про у ча ва ла ца ко ји не ме ња ју сво је на чел не те о риј ске 
по зи ци је и ко ји су спрем ни да их бра не не пла ше ћи се да сту па ју ни у по ле-
ми ке у ко ји ма је њи хо во ста но ви ште уса мље но. (Љу бо мир Не дић је при мер 
та квог кри ти ча ра јер је кри ти ку о Зма је вом пе сни штву те о риј ски уте ме љио 
и до след но за сту пао огле ди ма у обе сво је књи ге у вре ме нај ве ће Зма је ве 
сла ве.) 

По ла зе ћи од спрем но сти за од бра ну соп стве ног књи жев но те о риј ског 
ста ва, Зо ран Ми шић је уче ство вао у не ко ли ко по ле ми ка од ко јих је нај чу-
ве ни ја би ла ве за на за од бра ну мо дер не по е зи је по чет ком пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка ка да је на пи сао, са да већ кла сич не, огле де о пе сни штву Мио-
дра га Па вло ви ћа и Вас ка По пе. Ова по ле ми ка, во ђе на у име сло бо де ства ра ња 
и ау то но ми је књи жев но сти, до бро је по зна та и увек пред ста вље на у књи-
жев но и сто риј ским по гле ди ма, док је дру га Ми ши ће ва по ле ми ка, во ђе на 
по чет ком ше зде се тих го ди на са Мар ком Ри сти ћем око по и ма ња тра ди ци је, 
чи ни се, при лич но скрај ну та и по ти сну та. Раз ло зи за по ме ра ње ове по ле ми-
ке у област не се ћа ња су по ли тич ки и иде о ло шки.1 Иа ко це ли ну по ле ми ке 
чи ни ве ћи број тек сто ва, кључ на два тек ста су огле ди об ја вље ни у НИНу 
1961. го ди не, Ри сти ћев текст За ви си и не за ви си и Ми ши ћев Шта је то ко
сов ско опре де ље ње ко ји је са мо по ми ња њем Ко со ва иза звао ре ак ци ју и идео-
ло шку осу ду. Ми ши ћу је увек, исти на, при зна ва но у за слу ге об на вља ње 
ин те ре са за тра ди ци ју у срп ској књи жев но сти на кон Дру гог свет ског ра та, 
по ме ни мо ов де са мо ре чи Ми о дра га Па вло ви ћа из огле да об ја вље ног у збор-
ни ку Зо ран Ми шић 1921–1976: „Као кри ти чар, Зо ран Ми шић је у ра спо ну од 
де се так го ди на лан си рао две те ме, зна чај не у на шем по сле рат ном књи жев-
ном тра ја њу: те му мо дер но сти и те му од но са пре ма тра ди ци ји“ (Па вло вић 
1978: 7). Ме ђу тим, и ка да је пи са но о Ми ши ће вом те о риј ском ста ву пре ма 

1 У но ви је вре ме по ја ви ло се не ко ли ко под се ћа ња на по ле ми ку из ме ђу Ри сти ћа и Ми-
ши ћа: у збор ни ку Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма из 2010. го ди не об ја вље-
ни су ра до ви Јо ва на Љу шта но ви ћа: Кул тур но и ду хов но је дин ство све та и Ко сов ско опре де-
ље ње у есе ји стич кој ви зи ји Зо ра на Ми ши ћа и Јо ва на Де ли ћа: Ко со во и ко сов ско опре дје ље ње 
у по е зи ји и кри ти ци; у ча со пи су По е ти ка 2012. го ди не од штам па ни су тек сто ви Мар ка 
Ри сти ћа и Зо ра на Ми ши ћа из НИН-а, уз уред нич ку бе ле шку Ле о на Ко је на под на сло вом 
Под се ћа ња: срп ска кул ту ра и ко сов ско опре де ље ње; за тим исте го ди не, у ли сту Пе чат 
об ја вљен је текст Дра га на Ха мо ви ћа Ко сов ско опре де ље ње Зо ра на Ми ши ћа; а у Ха мо ви ће вим 
тек сто ви ма: Кон цепт мо дер не по е зи је у кри тич кој ми сли Зо ра на Ми ши ћа из 2013. го ди не, 
и Зо ран Ми шић: кон цепт мо дер не по е зи је по ста ван гард ног до ба из 2016. го ди не, та ко ђе је 
по све ћен про стор ра зли ци ста во ва Мар ка Ри сти ћа и Зо ра на Ми ши ћа. 
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тра ди ци ји, Ко со во и ко сов ско опре де ље ње ни је по ми ња но. У по ме ну том 
збор ни ку пи са но је о Ми ши ће вом од но су пре ма тра ди ци ји и на ци о нал ним 
ми то ви ма (в. ан то ни јЕ вић 1978: 162–165), али ни је по ми ња на по ле ми ка са 
Мар ком Ри сти ћем из 1961. го ди не. Све тла на Вел мар-Јан ко вић је ди на је у 
овом збор ни ку ци ти ра ла Ми ши ћев оглед Шта је то ко сов ско опре де ље ње 
кон ста ту ју ћи да је сво је вре ме но „текст био же сто ко на па дан. По свој при-
ли ци због то га што је ве ћи на кри ти ча ра текст чи та ла не до вољ но па жљи во” 
(вЕл Мар-јан Ко вић 1978: 283). Ме ђу тим, ја сно је да су на па ди по кре ну ти про-
тив Ми ши ћа на кон об ја вљи ва ња овог тек ста би ли иде о ло шки мо ти ви са ни. 
При ти сак из вр шен на Ми ши ћа на кон ње го вог по ле мич ког од го во ра Мар ку 
Ри сти ћу у огле ду Шта је то ко сов ско опре де ље ње, био је об ли ко ван иде о-
ло ги јом и прак тич но је оне мо гу ћио Ми ши ће во да ље ба вље ње књи жев ном 
кри ти ком, о че му све до чи Ђор ђе Ја нић: „Пам ти ло се ка ко је Зо ран Ми шић 
био збри сан из књи жев не кри ти ке због са мог по ми ња ња ко сов ског пре да ња“ 
(ја нић 2005: 32). Ма да, у оном вре ме ну до ми нант на су би ла ту ма че ња ко ја 
су на сто ја ла да ума ње зна чај иде о ло шке ре пре си је и раз лог за Ми ши ће во 
из гнан ство из књи жев не кри ти ке по тра же у са мом књи жев ном кри ти ча ру. 
Ра до ван Вуч ко вић је, на при мер, сма трао да је Ми шић за пра во бр зо ис цр пео 
мо гућ но сти ана ли зе јер је су ви ше огра ни чио оп сег свог кри тич ког ин те ре-
со ва ња: 

„Бр зо је за тво рио круг у ко ји га је увео ње гов стро го спе ци ја ли зо ван и 
ис кљу чив од нос пре ма пе сни штву и у ње му ве за ност за пе снич ку ге не ра ци-
ју ко јој је сам при па дао и на чи јој по е ти ци је гра дио про фил свог кри тич ког 
си сте ма. И Ми шић је за ћу тао као и то ли ки на ши кри ти ча ри пре ње га“ (вуч-
Ко вић 1968: 119).

Зо ран Ми шић ни је, на кон на па да ко ји су усле ди ли на кон ње го вог тек-
ста у НИН-у, у пот пу но сти пре стао да се ба ви про у ча ва њем књи жев но сти, 
али је фо кус по ме рио пре ма књи жев но те о риј ским пи та њи ма, као и ве за ма 
књи жев но сти са дру гим умет но сти ма или дру гим обла сти ма кул ту ре (Је зик 
и по е зи ја, Ху мор и по е зи ја, На у ка и по е зи ја, итд.). Бу ду ћи да је на кон ове 
по ле ми ке Ми шић пре стао да об ја вљу је књи жев но кри тич ке ра до ве, прет по-
ста вља мо да је на де лу би ла не ка вр ста цен зу ре. Ми шић је не сме та но ра дио 
као уред ник ча со пи са Књи жев ност, што нам све до чи да ни је ап со лут но 
од стра њен из књи жев ног жи во та, али је, чи ни се, био скрај нут. При ли ком 
об ја вљи ва ња Иза бра них де ла Раст ка Пе тр о ви ћа 1964. го ди не, Зо ран Ми шић 
је као пред го вор пр вом то му под на сло вом По е зи ја штам пао свој текст о Пе-
тр о ви ће вој по е зи ји ко јим је по ле ми ка и за по че ла. Ти ме је по ка зао ис трај ност 
соп стве них ста во ва. Обра ти мо ли па жњу на не дав но об ја вље но све до че ње 
Све тла не Вел мар-Јан ко вић о Зо ра ну Ми ши ћу, би ће нам ја сни ја ње го ва по-
зи ци ја у це лом слу ча ју око ове по ле ми ке. Све тла на Вел мар-Јан ко вић је у 
ин тер вјуу за Ве чер ње но во сти из не ла се ћа ње на свој пр ви су срет са Зо ра ном 
Ми ши ћем и ње го ве ре чи ко је све до че о спрем но сти да за сту па свој став: 
„шта год да по стиг не те, не мој те за бо ра ви ти ово што вам ка же је дан ста ри, 
пра ста ри чи ка: ни ка да не мој те пра ви ти ком про ми се са сво јом са ве шћу. Ни 
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по ко ју це ну“ (вЕл Мар-јан Ко вић 2016: 19). Она је на по ме ну ла да је тај ста ри, 
пра ста ри чи ка та да имао три де сет го ди на. 

Са ма по ле ми ка из ме ђу Зо ра на Ми ши ћа и Мар ка Ри стић ни је ду го тра-
ја ла ни ти су је чи ни ли оби мом ду ги тек сто ви. Ми ши ћев текст о Раст ку 
Пе тро ви ћу об ја вљен у ча со пи су Де ло у но вем бру 1961. го ди не био је по вод за 
чла нак Мар ка Ри сти ћа За ви си и не за ви си об ја вљен у НИНу, а Ми шић је од-
го во рио у на ред ном бро ју НИНа тек стом Шта је то ко сов ско опре де ље ње 
ко јим је по ле ми ка за вр ше на, али је на кон ње го вог об ја вљи ва ња от по че ла 
сво је вр сна хај ка на књи жев ног кри ти ча ра у ко ју су се укљу чи ли мно ги и 
ко ја је озна чи ла уда ља ва ње Ми ши ће вог при су ства у књи жев ној кри ти ци 
оног вре ме на. У тек сту о пе снич ком де лу Раст ка Пе тро ви ћа, ко ји је иза звао 
од го вор Мар ка Ри сти ћа, Ми шић је из нео сво је ста во ве о су шти ни ства ра-
лач ког чи на, ис пи ту ју ћи на кон крет ном при ме ру од нос и уло гу ра ци о нал ног, 
од но сно ира ци о нал ног или емо ци о нал ног у ства ра ла штву. Ми шић је, овим 
тек стом, за пра во на ста вио обра зла га ње свог ста ва о при ро ди ства ра ла штва 
из не се ног у ви ше кри тич ких тек сто ва као и у књи жев но те о риј ском огле ду 
под на сло вом Пе ва ње и ми шље ње из 1953. го ди не. Та ко ђе, Ми шић је у огле ду 
Раст ко Пе тро вић из нео и сво је не сла га ње са Ри сти ће вим по гле ди ма о Пе-
тро ви ће вом ства ра ла штву из не тим у есе ју Три мр тва пе сни ка 1954. го ди не.2 
Ми ши ће во не при хва та ње уно ше ња иде о ло шког по гле да у ту ма че ње књи-
жев но сти пот пу но је до след но и не по ко ле бљи во то ком чи та вог ње го вог жи-
во та. (Алу зив ни на слов огле да из 1968. го ди не об ја вље ног у ча со пи су Књи
жев ност све до чи о Ми ши ће вој по тре би стал ног на гла ша ва ња су штин ског 
ра зи ла же ња са Ри сти ће вим ста во ви ма (Три мла да пе сни ка), или све до чи о 
но вој, „дис крет ној по ле ми ци, сиг на ли зо ва ној на сло вом” (ха Мо вић 2012: 59)). 
У Ри сти ће вој сту ди ји Три мр тва пе сни ка не дво сми сле но је на гла ше но да 
дру га чи је по ли тич ко уве ре ње, од но сно слу же ње „ре ак ци о нар ном дру штву” 
озна ча ва из да ју, а ти ме и смрт ау то ра, чи ме је Ри стић иде о ло ги ју по ста вио 
као осно ву за про це њи ва ње вред но сти у књи жев ној кри ти ци. Зо ра ну Ми ши-
ћу је та кав став увек био не при хва тљив, те је, пи шу ћи о Раст ку Пе тро ви ћу, 
зна тан про стор по све тио ис ти ца њу раз ли ка из ме ђу соп стве них књи жев но-
те о риј ских ста во ва и ста во ва ко је су за сту па ли срп ски над ре а ли сти, на пр вом 
ме сту Мар ко Ри стић. 

Ми шић је у тек сту нај пре ука зао на оне осо би не ко је раз два ја ју по е ти-
ку Раст ка Пе тр о ви ћа од по е ти ке срп ских над ре а ли ста, ис ти чу ћи да су Пе-
тро ви ћу би ла ва жни ја осе ћа ња од иде ја ко је су би ле бли же над ре а ли сти ма 
и да му је би ла бли жа ствар ност од но вих по ет ских све то ва: „Раст ку је, за 
раз ли ку од над ре а ли ста, би ло мно го ви ше ста ло да про ник не у тај не оних 
„си ла не мер љи вих” ко је вла да ју све том, не го да гра ди но ве по ет ске све то ве, 
ча роб ни је од ствар но сти” (Ми шић 1961а: 1280–1281). Ова кво ис ти ца ње по-
е тич ких раз ли ка, са мо по се би, не би има ло по тен ци јал да иза зо ве по ле мич ки 

2 Јо ван Љу шта но вић сма тра да је овај Ри сти ћев есеј за пра во „по чет ни им пулс ове 
ра спре” (љу шта но вић 2010: 357).
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од го вор, ме ђу тим, Ми ши ће во алу зив но ука зи ва ње на раз ли чи то схва та ње 
пој ма тра ди ци је, са јед не стра не код над ре а ли ста, а са дру ге стра не код 
Раст ка Пе тр о ви ћа, у се би је са др жа ло и став о тра ди ци ји: 

„И док су дру ги мар љи во пре во ди ли па ри ске књи жев не ма ни фе сте 
и учи ли се спон та но сти на стра ним узо ри ма, Раст ко је кре нуо да тра жи 
из во ре но вог по ет ског ду ха та мо где су нај чи сти ји и нај све жи ји: у шу-
ма ма и је зе ри ма где се огле да ју бо је на шег под не бља и где по чи ва тај на 
на шег би ћа, у ве ли ком ју тру над гр мом Ви шњи ће вим и у ли ку све те 
се љан ке на Ко со ву, у на шим ста рим ма на сти ри ма, у на род ној пе сми и 
пре да њу, игра ма и ве зо ви ма, ле ген да ма и оби ча ји ма” (Ми шић 1961а: 1284).

Зо ран Ми шић је на ве де ним ре до ви ма пред ност дао осла ња њу на тра-
ди ци ју соп стве не књи жев но сти, соп стве не кул ту ре, а из нео је и вред но сни 
суд ко јим је пред ност дао књи жев ном де лу Раст ка Пе тро ви ћа у од но су на 
алу зи јом при зва на де ла срп ских над ре а ли ста. Из ре че ни суд и алу зи ја о не-
у те ме ље но сти књи жев них де ла над ре а ли ста на на ци о нал ној кул ту ри про-
у зро ко ва ће Ри сти ћев на пад. У осно ви Ри сти ће вог и Ми ши ће вог не сла га ња 
на ла зи се књи жев но те о риј ски став о тра ди ци ји и ње ној уло зи у књи жев ном 
ства ра њу. Ми шић је сво је по чет но из ла га ње осо вио на по е тич ке раз ли ке 
из ме ђу Раст ка Пе тро ви ћа и над ре а ли ста, са очи глед ном на ме ром да ис так не 
зна чај тра ди ци је, на пр вом ме сту, за Пе тро ви ће во књи жев но де ло, а за тим и 
њен оп шти зна чај за умет ност у це ли ни, и књи жев ност по себ но. Ми шић је 
у окре та њу тра ди ци ји, про шло сти и мит ској све сти Раст ка Пе тро ви ћа ви део 
мо гућ ност за оства ри ва ње син те зе и из ми ре ње не по мир љи вих крај но сти. 
Он је из дво јио Пе тро ви ћа из чи та ве ге не ра ци је на пи сав ши за ње га:

„Је дан од рет ких на ших пе сни ка ко ји по по врат ку из Па ри за ни су 
би ли из гу би ли чу ло за на ци о нал не тра ди ци је, он је већ у пр вим сво јим 
пе сма ма, при по вет ка ма и члан ци ма, био на нај бо љем пу ту да оства ри 
син те зу ко ју ни ко ни је био оства рио, да из ми ри крај но сти ко је се још ни 
да нас не мо гу из ми ри ти: да при бли жи Ис ток и За пад у на ма и по ве же 
на шу про шлост са са да шњи цом (...) да на ше ми то ве учи ни ва се љен ским 
и ва се љен ским ме ра ма да пре ме ри на шу ми то ло ги ју“ (Ми шић 1961а: 1283).

Упра во ће став о тра ди ци ји би ти не пре мо сти ва пре пре ка и сре ди шње 
ме сто су ко ба са Мар ком Ри сти ћем. Ин си сти ра ње на по ве за но сти са вре ме-
но сти и тра ди ци је, од но сно ко смо по лит ског и на ци о нал ног ду ха би ла је 
основ на идеј на по тка Ми ши ће вог пи са ња о књи жев ном де лу Раст ка Пе тро-
ви ћа, а за сни ва ње мо дер не ли те ра ту ре на на ци о нал ним осно ва ма по ду хват 
је ко ји је хва лио не са мо код Пе тро ви ћа, уза све не до стат ке ко ји се при то ме 
ја вља ју, већ и код Ми ло ша Цр њан ског и Мом чи ла На ста си је ви ћа. Иза по хва-
ла о на чи ну на ко ји је мо гу ће за сно ва ти мо дер ну књи жев ност и по ми ри ти 
ко смо по лит ско и на ци о нал но, на рав но по сто ји и по ку да, из ре че на скри ве но, 
алу зи јом да Пе тро ви ћев ко смо по ли ти зам ни је био по мо дан и ла жан. По ред 
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алу зив но сти ко ја би би ла пред мет ту ма че ња и ин тер пре та ци је, Ми шић је 
био и ди рект ни ји у из но ше њу раз ли ка из ме ђу Пе тро ви ће вих по е тич ких 
ста во ва и схва та ња над ре а ли ста ка да је на во дио да су над ре а ли сти сво је-
вољ но би ли ве за ни са мо за те о риј ске ста во ве фран цу ских ау то ра срод них 
усме ре ња, што за пра во по ка зу је њи хо ву нео ри ги нал ност и из ве сно, ма кар, 
про грам ско епи гон ство. Ри сти ћа је сва ка ко про во ци ра ло и по ми ња ње Цр њан-
ско вог име на уз Пе тро ви ће во јер је ти ме Ми шић укљу чи вао у кон текст и 
Ри сти ћев есеј Три мр тва пе сни ка. Из ла жу ћи сво је не сла га ње са те о риј ским 
по став ка ма срп ског над ре а ли стич ког по кре та, а са мим тим и са мог Мар ка 
Ри сти ћа, Ми шић је иза звао Ри сти ћев на пад. Иа ко је сво је за мер ке ар гу мен-
то вао и све вре ме оста јао у до ме ну књи жев не те о ри је, Ми шић је био на пад-
нут са дру га чи јег по ла зи шта. Мар ко Ри стић је у свом на па ду по ме рио фо кус 
и у пр ви план по ста вио, не раз ли ке у књи жев но те о риј ским по гле ди ма, већ 
од нос књи жев но сти и по ли ти ке, од но сно тра ди ци је и иде о ло ги је. 

Ри сти ће ва те о риј ска по зи ци ја пре суд но је би ла об ли ко ва на и од ре ђе на 
иде о ло ги јом, ко му ни стич ком, од но сно још пре ци зни је со ци ја ли стич ком. 
Та иде о ло ги ја му је слу жи ла уме сто кри ти чар ских ме ри ла у про це њи ва њу 
вред но сти књи жев ног де ла, што се не дво сми сле но ви де ло у по гле ду пре ма 
Цр њан ском и Раст ку Пе тро ви ћу. По ла зе ћи од иде о ло ги зо ва не све сти и не ка-
да шњег аван гард ног по кли ча про тив тра ди ци је, Ри стић ни је мо гао да при-
хва ти да би ло шта из про шло сти, по го то ву срп ске на ци о нал не про шло сти 
мо же да бу де вред но за ства ра ње књи жев них де ла у мо дер ној књи жев но сти. 
Он је Ми ши ћу од го во рио тек стом За ви си и не за ви си у чи јем је дру гом па-
су су алу ди рао на свој већ по ме ну ти есеј Три мр тва пе сни ка на пи сав ши 
ка ко по сто је ау то ри ко ји осе ћа ју по тре бу да по е зи ју бра не и спа са ва ју „на 
при мер од ме не, јер по зна то је да сам ја убио жи вог Цр њан ског и мр твог 
Раст ка Пе тро ви ћа“ (ри стић 1961: 9). Да кле, на са мом по чет ку тон је био из-
ве ден из окви ра књи жев не по ле ми ке и по чео је да од зва ња са по зи ци је си ле, 
са по зи ци је чи ји ле ги ти ми тет да је иде о ло ги ја оног вре ме на. По сту па ју ћи 
по на зо ри ма иде о ло шке све сти, Мар ко Ри стић сар ка стич но пи ше ка ко би 
Раст ко Пе тро вић „у очи ма Зо ра на Ми ши ћа пот пу но про пао да ни је оно га 
што га раз ли ку је од над ре а ли ста, то јест да се ни је, су прот но од тих за пад-
њач ких епи го на, на пио ау тох то ног ко сов ског мле ка и при че стио у Ви дов-
дан ском хра му!“ (ри стић 1961: 9). На овом ме сту се Ри стић по зи ва и на 
До бри цу Ћо си ћа (ко ји у ча со пи су Де ло тих не де ља во ди по ле ми ку са Ду ша-
ном Пирјeвцем о на ци о на ли зму) твр де ћи да је Ми ши ће ва ана ли за ука за ла 
на „са вре ме ни не са вре ме ни на ци о на ли зам“ у де лу Раст ка Пе тро ви ћа чи ме је 
Ми шић као кри ти чар „ус хи ћен“. Пот пу но је ја сно да смо са те ре на књи жев-
не по ле ми ке одав но скре ну ли на опа сни те рен по ли тич ких оп ту жби, ни ма-
ло бе за зле них у оном вре ме ну. Ри стић се по себ но об ру шио на по ми ња ње 
Ко со ва и ко сов ског опре де ље ња до во де ћи га, у сво јој иде о ло шкој за сле пље-
но сти, чак и у пи та ње: „И шта је то уоп ште ’косовско опредељење’?” (ри стић 
1961: 9), прет по ста вља мо са иде јом да оно бу де ре тор ско пи та ње, те ни је 
оче ки вао од го вор ко ји је до био тек стом Зо ра на Ми ши ћа. За вр ша ва ју ћи свој 
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чла нак, Мар ко Ри стић, на рав но, ни је про пу стио да на по ме не исто риј ске чи-
ње ни це из би о гра фи је Раст ка Пе тро ви ћа ко је ни су ишле у при лог пе сни ку у 
оном вре ме ну (чи ње ни цу да је пре ра та слу жбо вао у ам ба са ди у САД и да 
је у еми гра ци ји остао и на кон ра та), а за ко је је чак имао раз у ме ва ња у есе-
ју Три мр тва пе сни ка. Раз ли ка из ме ђу ових тек сто ва ве за на је са да за свр ху 
по ле мич ког тек ста: по треб но је у пот пу но сти од у зе ти мо гућ ност Ми ши ћу 
да бра ни сво ју по зи ци ју. Због то га Ри стић на гла ша ва дру ги Пе тро ви ћев 
по вра так тра ди ци ји (на ци о на ли стич ког ка рак те ра – ко ји во ди у из да ју). По-
ве зи ва њем на ци о на ли зма и тра ди ци је са из да јом Ри стић же ли да дис кре-
ди ту је не са мо Пе тро ви ћа, већ и срп ску тра ди ци ју ко јој се он окре ће, сле-
де ћи сво ју ма три цу већ ис про ба ну у есе ју Три мр тва пе сни ка, и иде о ло шки 
став пре ма срп ском на ци о на ли зму ко ји је Ко мин тер на од ре ди ла на V кон-
гре су3 у Мо скви 1924. го ди не, а ко га су се ко му ни сти др жа ли све вре ме 
тра ја ња Ју го сла ви је.

Ри стић, да кле, не са мо да по ме ра фо кус на од нос из ме ђу тра ди ци је и 
иде о ло ги је, већ и на гла ша ва исто риј ски тре ну так у ко ме се ви ди при лич на 
за ин те ре со ва ност за те му на ци о на ли зма и на ци о нал них ми то ва. Бу ду ћи да 
је исто риј ски тре ну так био по во љан за из но ше ње нај ра зли чи ти јих иде ја 
упе ре них про тив срп ске тра ди ци је и срп ских на ци о нал них ми то ва, по ја-
вљи ва ли су се раз ли чи ти пред ло зи о уло га ма ко ју на ци о нал ни ми то ви тре ба 
да има ју. У ок то бар ском бро ју за гре бач ког ча со пи са На ше вре ме, чи ји је из да-
вач био Цен трал ни ко ми тет На род не омла ди не Хр ват ске, во ђе на је ди ску си ја, 
од но сно упри ли чен је те мат ча со пи са на те му Про бле ми на ше кул ту ре. Ме ђу 
раз ли чи тим тек сто ви ма за на шу те му се из два ја ју два, нај пре Ива Фран га ша 
под на сло вом Про блем тра ди ци је у на шој со ци ја ли стич кој кул ту ри и дру-
ги Пе тра Ше ге ди на Про бле ми на ше кул ту ре да нас, а овај дру ги за нас би ва 
по себ но ин те ре сан тан јер са др жи кон ста та ци ју о спре зи на ци је и ми та без 
ко је не ма др жав не ко хе зи је. 

„Ми Ју го сло ве ни, као Ју го сло ве ни, та ква ми та не ма мо. На про тив, 
ви Ср би по сје ду је те ваш мит, ко ји са вр ше но ин кар ни ра срп ство. Мит 
ко сов ски, мит на род не еп ске пе сме, мит на ци о нал не срп ско-пра во слав-
не цр кве, мит устан ка, мит др жа ве… Све је то вр ло до бро, али на жа лост, 
за са му Ср би ју“ (шЕ гЕ дин 1961: 5). 

Од мах на кон кон ста та ци је, Ше ге дин по ка зу је свој по глед на срп ски на-
ци о нал ни мит об ли ко ван пре ма ре зо лу ци ја ма Ко мин тер не и ко му ни стич кој 
иде о ло ги ји: „На жа лост, тај је мит и пре ви ше на ци о нал но срп ски и ти ме се 
не мо гу по ве за ти ни Хр ва ти, ни Ма ке дон ци, ни Сло вен ци, а да и не го во рим 
о му сли ма ни ма…“ (шЕ гЕ дин 1961: 5), да би се по том пре по зна ла прет ња по 

3 За Ко мин тер ну Ср би ја уну тар Кра ље ви не СХС по ста је им пе ри ја ли стич ка др жа ва 
ко ја је оку пи ра ла све дру ге на ро де, у ко јој ти на ро ди не ма ју ни ка квог ин те ре са да жи ве, те 
се пра во на са мо о пре де ље ње „мо ра из ра зи ти у об ли ку из два ја ња Хр ват ске, Сло ве ни је и Ма-
ке до ни је из са ста ва Ју го сла ви је“ (гли го ри јЕ вић 1992: 118–119).
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др жав но је дин ство упра во у срп ском на ци о нал ном ми ту, док хр ват ство 
име ну је као ју го сло вен ско!? Ше ге дин је про блем пре по знао, пре ма ко му-
ни стич кој иде о ло шкој ма три ци фор ми ра ној на кон гре су Ко мин тер не 1924. 
го ди не у Мо скви, упра во у срп ском на ци о нал ном ми ту:

„Чи ни ми се, да ће они ма, ко ји бу ду же ле ли ство ри ти ју го сло вен ско 
је дин ство у пра вом сми слу, би ти нај те же с ва шим ми том. Хр ва ти има ју 
свој мит, али он ни је је дин ствен, та ко раз ви јен у ду хов ном сми слу и 
ни је та ко ис кљу чи во хр ват ски; у хр ват ству је ја сно ис пре пле те на ју го-
сло вен ска ми сао“ (шЕ гЕ дин 1961: 5).

Са да на шње тач ке гле ди шта ова кви ста во ви су крај ње ци нич ни. Има мо 
ли у ви ду и чи ње ни цу да се Ше ге дин на кон Дру гог свет ског ра та на ла зио на 
функ ци ји се кре та ра Ма ти це хр ват ске, те је во дио слу жбе ну пре пи ску и тако 
био ди рект но уме шан у по ку шај кро а ти зо ва ња4 лек си ке у из да њу из бо ра при-
по ве да ка Иве Ан дри ћа 1947. го ди не, ја сни ја ће нам би ти мо ти ва ци ја и пра вац 
де ло ва ња, увек усме рен про тив срп ске књи жев но сти и увек у функ ци ји 
по ли тич ког де ло ва ња и хр ват ског шо ви ни зма. Ан дри ће во оштро про те сто-
ва ње, ка да је до био при мер ке из да ња и схва тио шта се де си ло, до ве ло је до 
„по ни шта ва ња“ из да ња и по вла че ња ти ра жа. У лич ној би бли о те ци Иве Ан-
дри ћа у окви ру Спо мен-му зе ја Иве Ан дри ћа чу ва ју се при мер ци из да ња на 
ко ји ма је ау тор на пи сао да су по ни ште ни и не ва же ћи. Ше ге ди но ва уве ра-
ва ња да је кри ви ца са мо на јед ном чо ве ку (Ста ни слав Ши мић) и при су ство 
при ме ра ка по ни ште ног из да ња и да нас, ви ше од се дам де сет го ди на на кон 
слу ча ја, у фон ду На род не би бли о те ке Ср би је5, по ка зу ју не баш ве ли ку ода-
ност ау то ру, ни ти про фе си о нал ност, али ве ли ку за ин те ре со ва ност пре ма 
те ма ма ко је из ла зе из окви ра књи жев но сти и пре ла зе у по ље по ли ти ке и 
иде о ло ги је.

У бе о град ском ча со пи су Да нас у бро ју од 22. 11. 1961. го ди не пре не ти 
су де ло ви ди ску си је во ђе ни у за гре бач ком ли сту Цен трал ног ко ми те та На-
род не омла ди не Хр ват ске из ко је смо на ве ли Ше ге ди но ве ста во ве. У истом 
бро ју ча со пи са Да нас је об ја вљен текст Зо ра на Ми ши ћа под на сло вом Са вре
ме ност и тра ди ци ја. Сви ови тек сто ви чи не је дан кон текст у ко ме је ја сно 
при ка зан дух вре ме на и у ко ме се, та ко ђе, вр ло ја сно ви ди, да је ди но Зо ран 
Ми шић не на сту па во ђен иде о ло ги јом, већ сав свој на пор усме ра ва у прав-
цу ре ле вант них те о риј ских пи та ња од ва жно сти за са му књи жев ност. У 
та квим окол но сти ма, ка да се по ја вљу ју по ли тич ки зах те ви, ка да се књи-
жев на рас пра ва од мах тран сфор ми ше у по ли тич ку по ле ми ку, од но сно у 
иде о ло шку кри ти ку ко ја са со бом но си и прак тич не по сле ди це јер она ско ро 

4 Ма ти ца хр ват ска је 1947. го ди не об ја ви ла из бор Ан дри ће вих при по ве да ка под на-
сло вом При по ви јет ке у ко ме је на др зак на чин фал си фи ко ван ау то ров је зич ки из раз из ме-
на ма ко је су има ле за циљ да оства ре кро а ти за ци ју при по вед ног из ра за Иве Ан дри ћа. 

5 Под истом сиг на ту ром у фон ду НБС на ла зе се пр во, по ни ште но (II 18408 – пр ви 
при ме рак), и дру го, по пра вље но из да ње (II 18408 д – ду пли кат).
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да по ста је оп ту жни ца, оно што би ва нео че ки ва но је сте од го вор Зо ра на Ми-
ши ћа на Ри сти ћев текст За ви си и не за ви си. Ми ши ћев по ле мич ки чла нак 
об ја вљен у на ред ном, 569. бро ју НИН-а под на сло вом Шта је то ко сов ско 
опре де ље ње но си под на слов ко ји пре ци зи ра да је у пи та њу од го вор на јед но 
пи та ње Мар ка Ри сти ћа и по ка зу је из ме ђу оста лог, не са мо кри ти чар ску 
до след ност, већ и лич ну хра брост јер је та да шњим ко му ни стич ким вла сти-
ма сме та ло и са мо по ми ња ње ре чи Ко со во. А Ми ши ћев оглед о сми слу 
ко сов ског опре де ље ња је по ка зао уни вер зал ност и оп ште људ ску осно ву 
ко сов ског ми та, чи ме је Ми шић уна пред ели ми ни сао и мо гућ ност оп ту жбе 
за зло у по тре бу на ци о на ли зма, а тек по том је на гла сио ва жност ко сов ског 
опре де ље ња за мен та ли тет срп ског на ро да:

„Опре де ли ти се ко сов ски, то зна чи од ре ћи се све га што је вар љи ва 
до бит и ла ко ма сла ва, на пу сти ти оно што је до ступ но за љу бав не до сти-
жног, ус хте ти ње го шев ски да бу де оно што би ти не мо же. То зна чи при-
хва ти ти игру ко гу би до би ја, по ги би јом, до ма ши ти се по бе де, оп кла ди ти 
се на кар ту не мо гу ћег, је ди ну ко ја не про па да“ (Ми шић 1961б: 9). 

Ми шић је ис та као да је ко сов ско опре де ље ње нај ви ши етич ки прин цип 
и да оно ни је иден тич но са исто риј ским за ве том да се Ко со во осве ти, ни ти 
га тре ба по ве зи ва ти са исто риј ским до га ђа ји ма, рат нич ким по кли чи ма или 
ра то ви ма во ђе ним за осло бо ђе ње, и на гла ша ва да „ни је ко сов ско опре де ље ње 
исто што и за вет да се Ко со во осве ти“ (Ми шић 1961б: 9). Су шти на Ми ши-
ће ве од бра не ко сов ског опре де ље ња ве за на је за тврд њу о уни вер зал но сти 
етич ког прин ци па. Ње го во ука зи ва ње да ко сов ско опре де ље ње ни је са мо 
на ци о нал ни мит ука зу је нам се као од бра на ко сов ског опре де ље ња, не са мо 
од иде о ло шког на па да Мар ка Ри сти ћа, већ и у кон тек сту рас пра ва и ди ску-
си ја во ђе них у За гре бу као од го вор и Пе тру Ше ге ди ну:

„Ко сов ски еп не за сни ва се на осва јач кој охо ло сти, већ на по но су 
оних ко ји су оруж јем ду ха са вла да ли осва ја ча. Због то га он ни ког не 
угро жа ва, ни ко ме не пре ти. Мит о Ко со ву да ле ко пре ма шу је гра ни це 
на ци о нал ног ми та; сво јом су шти ном он се при дру жу је оним нај ви шим 
тво ре ви на ма људ ског ду ха“ (Ми шић 1961б: 9).

Ми шић је та ко ђе на гла сио да је ко сов ско опре де ље ње етич ки прин цип 
за пра во пре у зет од Гр ка ко ји је по стао срп ско исто риј ско ис ку ство и да је, оно 
што је нај ва жни је, ду хов но и пе снич ко опре де ље ње. При ме ре ко је је на во дио, 
Ми шић је узео из срп ског пе сни штва чи ме је све вре ме из но сио ар гу мен те 
ко ји су од зна ча ја за књи жев ност, за раз ли ку од Ри сти ћа ко ме је иде о ло шка 
дис ква ли фи ка ци ја Раст ка Пе тро ви ћа би ла на пр вом ме сту. Ри стић и де ло-
ви ма свог огле да у ко ји ма пи ше о књи жев ним де ли ма Раст ка Пе тро ви ћа не 
за бо ра вља да спо ме не ње гов за о крет у на ци о на ли зам ко ји је ви дљив у Пе тро-
ви ће вим члан ци ма у Вре ме ну, или чи ње ни цу да је био чи нов ник у кра љев-
ској ам ба са ди у Ва шинг то ну, где је остао на кон Дру гог свет ског ра та што 
нам по ка зу је ње го ву по ле мич ку стра те ги ју да ар гу мен те усме ри ad ho mi nem 
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и да фо кус пре ба ци на иде о ло ги ју за ко ју је Пе тро вић не при хва тљив. Са 
дру ге стра не, Зо ран Ми шић је ве ли ку па жњу у свом тек сту по све тио од но-
су из ме ђу тра ди ци је и умет нич ког ства ра ња ука зу ју ћи да се у жур би при-
ла го ђа ва ња евр оп ској кул ту ри за бо ра вља срп ска тра ди ци ја ко ја је са став ни 
део европ ске кул ту ре: „Отва ра ју ћи се мо дер ном све ту, као да смо за бо ра ви ли 
на се бе“ (Ми шић 1961б: 9). Ми шић је пре ба цио Ри сти ћу за ста ре лост ње го-
вих те о риј ских на че ла пре у зе тих од Бре то на (чи ме још јед ном на гла ша ва 
епи гон ство срп ских над ре а ли ста у од но су на фран цу ске над ре а ли сте) и да 
за пра во ин си сти ра њем на за др жа ва њу аван га рд них про грам ских на че ла за-
пра во спре ча ва и за у ста вља раз вој књи жев но сти и по ве ћа ва за о ста ја ње за 
мо дер ним то ко ви ма књи жев но сти и умет но сти уоп ште. Ми шић је за вр шио 
свој оглед ука зи ва њем на на сле ђе ан тич ке Грч ке ко је срп ска кул ту ра ба шти-
ни пре ко ути ца ја ви зан тиј ске кул ту ре, те да у чи стом, за ви чај ном је зи ку 
жи ви „успо ме на на хо ме ров ска и ко сов ска вре ме на“ (Ми шић 1961б: 9), те да 
су то ве ли ки пе сни ци увек зна ли (од Бран ка Ра ди че ви ћа до Раст ка Пе тро-
ви ћа и од Раст ка Пе тро ви ћа до Бран ка Миљ ко ви ћа) и да ће за њи ма по ћи 
но ва срп ска по е зи ја. 

На кон Ми ши ће вог огле да, усле ди ло је тре нут но за тиш је, по ја ви ло се 
и пар тек сто ва ко ји су све до чи ли о над моћ но сти Ми ши ће вих ар гу ме на та 
(по ме ни мо Зо ра на Пе тро ви ћа у ли сту Да нас), а он да је ча со пис Ви ди ци у 
пр вом бро ју 1962. го ди не об ја вио део ди ску си је во ђе не сре ди ном де цем бра 
прет ход не го ди не, да кле од мах по по ле ми ци, под вр ло су ге стив ним на сло-
вом Од го во р ност и тра ди ци ја. Уред ник и во ди тељ раз го во ра био је Љу бо-
мир Си мо вић, а те зе су би ле по све ће не од го вор но сти умет ни ка, од но су 
пре ма ми ту, од но сно кон крет но пи та њу да ли нам је мит по тре бан, као и 
тра ди ци ји и ју го сло вен ству, да кле вр ло су ге стив но по ста вље не у бли зи ну 
по ли тич ких те ма. У увод ни ку Си мо вић је по ве зао Ми ши ће ву и Ри сти ће ву 
по ле ми ку са оном ко ју су о на ци о на ли зму во ди ли Ћо сић и Пир је вец и ти ме 
за пра во још јед ном под ву као по ли тич ки оквир на ко ји се мо ра ми сли ти. Та ко 
су се то ком ди ску си је по ја вљи ва ле иде је о мо гућ но сти за ме не ко сов ског 
ми та но вим ми то ви ма о Су тје сци или Зе лен го ри (Три во Ин ђић), као и ди-
рект но по ве зи ва ње Ми ши ће вих тек сто ва са зах те ви ма Пе тра Ше ге ди на 
из не тим у за гре бач ком пар тиј ском ли сту. Ра ша По пов је љу ти то за ме рио 
Ми ши ћу што од мах на кон мол бе из За гре ба да се не пи ше о Ко со ву, то чини:

„То је си гур но да се чо век ко ји ис по ве да је дан мит од не че га бра ни, 
и то две не де ље по сле из ла ска Ше ге ди но ве ди ску си је у ко ме <sic> он 
мо ли срп ске песникe и умет ни ке да не пе ва ју о Ко со ву. По сле две не де-
ље Зо ран Ми шић од јед ном пи ше о Ко со ву. Бра ни се од не че га. Од че га 
се бра ни? Од те мол бе? (...) Пре ма то ме наш бе о град ски ин те лек ту а лац 
је ду жан да слу ша шта је дан Ше ге дин го во ри ипре по ру чу је <sic> као 
чо век“ (По Пов 1962: 3).

Су ви ше је ком пли ко ва на ов де по ка за на моћ са мо за ва ра ва ња и те жње 
за са мо по ри ца њем за рад иде о ло ги је. Су ви ше је муч но ви де ти пра зну ар гу-



525

мен та ци ју о по тре би за уни жа ва њем пред Хр ва ти ма за рад др жав не иде о-
ло ги је. Љу бо мир Си мо вић је био и ди рект ни ји у оспо ра ва њу мо гућ но сти 
осла ња ња на ко сов ски мит из но се ћи став да је „не мо гу ће одво ји ти Ко со во 
од оних зло у по тре ба ње го вог ми та и име на“ (си Мо вић 1962: 3) и као пред лог 
за за ме ну ста рих ми то ва и ус по ста вља ње но вог, за јед нич ког ми та за све ју-
го сло вен ске на ро де, ви дио је Су тје ску. Бит ка на Су тје сци би, пре ма Си мо-
ви ћу, мо гла да бу де ује ди њу ју ћи мит за ју го сла вен ске на ро де и на чин да се 
укло не на ци о нал ни ми то ви. Да нас нам је ја сно да је чи тав про блем био у 
срп ском на ци о нал ном ми ту ко ји је био опа сност за иде о ло ги зо ва ну свест 
ко ја је по ла зи ла од за кљу ча ка Ко мин тер не, а дру ги ју го сло вен ски на ро ди 
ни су ни има ли на ци о нал не ми то ве. 

На до ве зу ју ћи се на Си мо ви ћев став да је не мо гу ће одво ји ти Ко со во од 
зло у по тре ба ми та и име на, Пре драг Па ла ве стра је об ја вио на на слов ној 
стра ни Књи жев них но ви на у фе бру а ру 1962. го ди не ве о ма су ге сти ван текст, 
за Ми ши ћа и опа сан. На слов је очи глед но био по себ но би ран: Гра ни це љу ба ви 
и сло бо де. Иа ко Па ла ве стра не по ми ње Ми ши ће во име, већ члан ку да је књи-
жев но те о риј ски ка рак тер пи шу ћи о кон цеп ци ја ма у схва та њу функ ци је 
књи жев но сти, он ипак у тек сту алу ди ра на Зо ра на Ми ши ћа на во де ћи да се 
у са вре ме ним рас пра ва ма са бе сед ни ци че сто слу же скри ва њем иза оп ште-
ху ма ни стич ких иде а ла ка да оста ју без ар гу ме на та, а да те „оп ште ху ма ни-
стич ке те зе мо гу, на не сре ћу, да по кри ва ју и нај о чи глед ни је бе сми сли це, па 
и зло чин“ (Па ла вЕ стра 1962: 1), као и да су се ху ма ни стич ке за ста ве увек 
ви јо ри ле у ру ка ма му чи те ља и џе ла та, као и у ру ка ма чо ве ко љу ба ца. На ро-
чи то су ин те ре сант на ме ста где Па ла ве стра алу зив но по ми ње по прав ни дом 
и гра ни це љу ба ви и сло бо де ко јих се мо ра ју при др жа ва ти уче сни ци рас пра-
ва, а не да зло у по тре бља ва ју сло бо ду „сле по усва ја ју ћи до не кле тач ну ми сао 
да древ ни ми то ви и ле ген де кри ју у се би све оп ште ис ку ство и фи ло зо фи ју 
жи во та, на ши це ло му дре ни по кло ни ци ми то ва с по но сом об ја вљу ју да је 
мит о не че му по треб ни ји од чи ње ни ца ко је по сто је о истом пред ме ту“ (Па-
ла вЕ стра 1962: 2). Има ју ћи у ви ду на ве де не Па ла ве стри не ре че ни це, при-
лич но је ја сно да је ње го ва на ме ра да алу зи јом до во ди Ми ши ће ву по зи ци ју 
у пи та ње дис крет но из но се ћи и прет ње. Ин те ре сант но је да Па ла ве стра 
ни јед ном не по ми ње да је у пи та њу ко сов ски мит и ко сов ско опре де ље ње, 
као да је реч Ко со во та бу.

На ве де ни при ме ри су са мо де лић ко ји је штам па са чу ва ла. Ми са мо 
мо же мо да прет по ста ви мо ка квим је све при ти сци ма Ми шић био из ло жен 
и шта му је све ре че но што но вин ска бо ја ни је фик си ра ла на хар ти ји за веч-
ност. Зо ран Ми шић је на кон по ле ми ке са Ри сти ћем био при мо ран на ћу та ње, 
али ни је на пу стио сво је ста но ви ште. Сво јим де ли ма оправ дао је по ме ну ти 
са вет дат Све тла ни Вел мар-Јан ко вић да се са соп стве ном са ве шћу ни ка да 
не сме ју пра ви ти ком про ми си. У по нов ним из да њи ма иза бра них де ла Раст ка 
Пе тро ви ћа, Ми шић је свој оглед о Раст ку Пе тро ви ћу по но во штам пао као пред-
го вор. Тим по на вља њем већ ре че ног на гла сио је уве ре ност у ис прав ност свог 
ста ва. Ми ши ће ви књи жев но те о риј ски ста во ви ко је је бра нио у по ле ми ка ма 
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за ње га су би ли са мо књи жев но пи та ње, за раз ли ку од ње го вих про тив ни ка 
за ко је је иде о ло ги ја би ла ва жни ја. Зо ран Ми шић нам се ука зу је не са мо као 
фи гу ра ве ли ког књи жев ног кри ти ча ра, ко ји има за слу ге за од бра ну две ве-
ли ке вред но сти у књи жев но сти, по тре бе за мо дер ни за ци јом, а у исто вре ме, 
осла ња ње на тра ди ци ју, не го и као фи гу ра не по ко ле бљи вог бор ца за сло бо ду 
књи жев но сти и ње ну ау то но ми ју.

Исто вре ме ним ин си сти ра њем на мо дер но сти пе снич ког из ра за, али и 
на зна ча ју тра ди ци је за књи жев но ства ра ње, Ми шић нас под се ћа на Бог да на 
По по ви ћа, иа ко се он у мно го че му ни је сла гао са По по ви ће вим ста во ви ма 
(раз ли ке у ан то ло ги ча р ским ме ри ли ма Ми шић је по бро јао у пред го во ру 
сво је Ан то ло ги је срп ске по е зи је из 1956. го ди не, али је ипак на пи сао за По-
по ви ће ву Ан то ло ги ју да је до стој ни про тив ник и зна чај на и сме ла књи га). 
Оно што их спа ја, је сте по ста вља ње књи жев но те о риј ских ста во ва у осно ву 
кри тич ке ана ли зе, од но сно по ла же ње у књи жев не ана ли зе од соп стве них 
књи жев но те о риј ских ста во ва. Ин те ре сант но је, и ва жно по ме ну ти да их и 
по гле ди на ко сов ско опре де ље ње спа ја ју, пот пу но слу чај но и без ика кве 
мо гућ но сти ути ца ја ста ри јег кри ти ча ра. Бог дан По по вић је за вре ме Пр вог 
свет ског ра та одр жао у Ен гле ској не ко ли ко при год них го во ра о Ви дов да ну 
и Ко сов ском бо ју, али их ни је об ја вио за жи во та, те су они штам па ни тек 
кра јем два де се тог и по чет ком два де сет пр вог ве ка, те ни су мо гли би ти по-
зна ти Зо ра ну Ми ши ћу. Бог дан По по вић је у тек сту Ви дов дан 1919. го ди не у 
Лон до ну из нео сво је об ја шње ње због че га су Ср би ода бра ли да тум нај тра-
гич ни јег по ра за за на ци о нал ни пра зник. Он је ко сов ски мит ту ма чио као 
опре де ље ње срп ског на ро да за без у слов ни оп ти ми зам и као на чин за су прот-
ста вља ње стал ним исто риј ским ис ку ше њи ма и не да ћа ма. „За Ср бе по раз 
ни је по раз, не го под стрек за но ви по ку шај и но ву на ду. (...) Ср би су под све-
сно осе ти ли да стре мље ње ка иде ал ним ства ри ма и бор ба за њих ни је са мо 
ле по, не го да је на кра ју кра је ва и ко ри сно“ (По По вић 1999: 93). И По по вић 
и Ми шић су у ко сов ском опре де ље њу ви де ли ду хов ну, иде ал ну и етич ку 
осно ву, ону ко ја је сво јом уни вер зал но шћу оп ште чо ве чан ска. 

Зо ран Ми шић при па да ли ни ји про у ча ва ла ца срп ске књи жев но сти која 
по чи ње од Љу бо ми ра Не ди ћа и ко јој при па да и Бог дан По по вић. Оно што 
спа ја ове по мно го че му раз ли чи те кри ти ча ре је су њи хо ва основ на књи жев но-
те о риј ска ста но ви шта, по гле ди на тра ди ци ју, мо дер ни за ци ју књи жев но сти, 
при ро ду и функ ци ју књи жев но сти. По ла зе ћи од свог ста ва да у књи жев но-
сти не ма ме ста за иде о ло ги ју, Ми шић је оста вио ве о ма дра го це не ра до ве 
ко ји су има ли огро ман зна чај за срп ску књи жев ност6, за раз ли ку од Мар ка 
Ри сти ћа, ко ји је на пу стио сво је књи жев но те о риј ске ста во ве пред ста вље не 
у огле ду о Се о ба ма Ми ло ша Цр њан ског 15. 4. 1929. го ди не у По ли ти ци, при-
хва та ју ћи по ли тич ке, од но сно иде о ло шке ста во ве ко ји су има ли про ла зну 

6 Јо ван Де лић је на гла сио зна чај Ми ши ће вог есе ја Шта је то ко сов ско опре де ље ње 
за пут но ве срп ске по е зи је на бра ја ју ћи пе сни ке за чи ја де ла тра ди ци ја је има ла пре суд ни 
зна чај (дЕ лић 2010: 370).
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вред ност и ни су има ли зна чај за књи жев ност. Зо ран Ми шић је у свим по-
ле ми ка ма ко је је во дио имао са мо је дан циљ пред со бом: бо љи так срп ске 
књи жев но сти. Ми ши ће ви ста во ви су увек по чи ва ли на књи жев ним и књи-
жев но те о риј ским осно ва ма, а ар гу мен ти ко ји ма се слу жио би ли су ве за ни 
за књи жев ност, те је по зи ци ја ко ју је он за сту пао и да нас жи ва, док је идео-
ло ги ја ко ја га је оспо ра ва ла и при мо ра ва ла на ћу та ње, одав но мр тва.
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TRA DI TION AND IDE O LOGY 
(PO LE MIC BET WE EN ZO RAN MI ŠIĆ AND MAR KO RI STIĆ OR  

WHAT IS KO SO VO PLED GE)

S u m m a r y

The pa per analyzes po le mic that was con duc ted in 1961 by Mar ko Ri stić and Zo ran 
Mi šić and its bro a der con text that is con sti tu ted of se ve ral texts that pre ce de and se ve ral 
texts that fol low and re pre sent the re ac tion on the po le mic. The fun da men tal prin ci ples 
of li te rary the ory of the par ti ci pants in the po le mic are pre sen ted and they show com ple-
tely dif fe rent stan dings. Zo ran Mi šić re pre sen ted his own po si tion in li te rary the ory, as 
well as in all the po le mics in which he par ti ci pa ted, and al ways in si sted on im por tan ce 
of tra di tion for Ser bian li te ra tu re, espe ci ally in po e try, and he re min ded his op po nent of 
Ko so vo pled ge that is the hig hest et hi cal ideal and it was in he ri ted from the Hel le nic 
cul tu re. On the ot her hand, Mar ko Ri stić had re jec ted his stan dings in li te rary the ory 
and re pla ced them with com mu nist ide o logy that had a ne ga ti ve po int of vi ew to wards 
Ser bian tra di tion be ca u se it per si sted on Ko min ter na’s con clu si ons of Ser bian na ti o na-
lism. In that man ner, Mar ko Ri stić set the po li ti cal goal in front of li te ra tu re, un li ke 
Zo ran Mi šić who al ways tho ught only for li te ra tu re.
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Др Зо ра на З. Опа чић

НЕО СИМ БО ЛИ СТИЧ КИ И НЕО А ВАН ГАРД НИ ИМ ПУЛ СИ  
У ПЕ ВА ЊУ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ*

У овом ра ду ука зу је мо на ши ри кон текст мо дер но сти по е зи-
је Де сан ке Мак си мо вић. Кроз по ре ђе ње кор пу са пе са ма ин ти ми-
стич ке ли ри ке, за сно ва не на опа жа њу спољ ног све та и вла сти те 
жи вот не по зи ци је из ра не и по зне ета пе ви дљи ва је пе снич ка ево-
лу ци ја. У ра ној по е зи ји ти пич но је сје ди ње ње са све том при ро де, 
ко је иде до пот пу ног ста па ња и тран сфор ма ци је пе снич ког су бјек-
та у ве ге та бил ни. Раз у ме ва ње ми кро све та омо гу ћу је спо зна ју уни-
вер зал ног пул са при ро де ко ји се ши ри у кон цен трич ним кру го ви ма 
ка не бе ској сфе ри и иде ји ап со лу та. Осе ћа ње све та у ау тор ки ној 
по е зи ји, по ко јем се у сва ком би ћу про зи ре искра бо жан ског (иде ја 
све тло сних по да ни ка) у ве ли кој ме ри срод но је са мо ти ви ма по е-
зи је Ми ло ва на Да ној ли ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
Бра ни сла ва Пе тро ви ћа. Ти ме се Де сан ка Мак си мо вић у пу ној мери 
свр ста ва у мо дер ни стич ки ток срп ске по е зи је. По е тич ка про ме на 
ви дљи ва је и у рав ни хро мат ске сим бо ли за ци је ко ја се ра сло ја ва 
по све тли ни, ин тен зи те ту бо ја, сја ју и то пли ни пе снич ких сли ка, 
што ука зу је на бит ну из ме ну до жи вља ја све та. У свом по зном пе-
ва њу, по себ но од 70-их го ди на чо ве ко ли ка биљ ка пре о бра жа ва се 
у цр ну пе ви цу и би ва оп сед ну та те мом смр ти; оби ман кор пус по све-
ћен смр ти пред ста вља ау тен тич но и ино ва тив но лир ско све до чан-
ство. По сво јој дра ма тич но сти и раз гра на тој сим бо ли ци, по е зи ја о 
смр ти Де сан ке Мак си мо вић је дин стве на је у мо дер ном срп ском 
пе сни штву.

Кључ не ре чи: мо дер ни зам, ин ти ми стич ка ли ри ка, ми кро ра ван, 
жи ва при ро да, ве ге та тив ни пе снич ки су бјект, хро мат ска сим бо ли-
ка, по е зи ја о смр ти. 

* 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 
20. ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон текст, бр. 178016, ко ји фи нан си ра МПНТР РС.
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1. Јед но од основ них пи та ња ко је се по ста вља ло у ве зи са вред но ва њем 
и си ту и ра њем по е зи је Де сан ке Мак си мо вић ти ца ло се ње ног тра ди ци о на ли-
зма или, бла го на кло ни је, од но са тра ди ци је и мо дер но сти. Иа ко су ста во ви 
о тра ди ци о нал ном ду ху и из ра зу ње не по е зи је ду го би ли пре о вла да ва ју ћи,1 
у но ви је вре ме по ста ло је ја сни је да је по е зи ја ко ју је Де сан ка Мак си мо вић 
ства ра ла то ком го то во чи та вог про шлог ве ка, ма ло ви ше од се дам де це ни ја 
(пр ве пе сме об ја вљу је 1920. а по след ње у го ди ни сво је смр ти, 1993) у знат но 
ве ћој ме ри би ла мо дер ни стич ка и то у раз ли чи тим по гле ди ма. Ду га и бо га та 
пе снич ка ка ри је ра под ра зу ме ва раз у ђе ност пе снич ких мо ти ва и пре о ку па-
ци ја (сва ка ко и не у јед на че ни ква ли тет пе са ма), али и уну тра шњу пе снич ку 
ево лу ци ју. Ства ра ње у вре ме ни ма бур них по е тич ких пре о кре та у срп ској 
књи жев но сти и др жа ње се по стра ни, или го то во по стра ни, усред сре ђи ва ње 
по нај ви ше на по ље вла сти тих ин тим них пре о ку па ци ја, од су ство ра ди кал них 
фор мал них и зна чењ ских екс пе ри ме на та и ино ва ци ја во ди ло је свр ста ва њу 
у тра ди ци о на ли сте. То ни у ком слу ча ју не зна чи да у по е зи ји Де сан ке Мак-
си мо вић не ма мо дер но сти и то баш у до ме ну ин ти ми стич ке ли ри ке за сно-
ва не на са мо о дре ђе њу пе снич ког гла са и опа жа њу спољ ног све та: „Де сан ка 
Мак си мо вић је по ме ра ла гра ни це, али па жљи во и без ве ли ких, буч них ма-
ни фе ста ци ја“ (шЕ а то вић 2008: 48). 

Ства ра ње Де сан ке Мак си мо вић кон тек сту а ли зо ва но је у но ви је вре ме 
уз аван гард ну по е ти ку и до во ђе но у ве зу, уз сву услов ност ова квих ана ло-
ги ја и раз ли чи тост књи жев них по е ти ка, нај че шће са Цр њан ским, али и са 
Де дин цем (Пе тров све до чи о еле мен ти ма су ма тра и зма у ње ном ме ђу рат ном 
пе ва њу2 а Иван В. Ла лић по твр ђу је суд Јо ва на Хри сти ћа о „срод ним пе-
снич ким на по ри ма“ Ми ла на Де дин ца и Де сан ке Мак си мо вић (ла лић 1970: 
180–192) (до да ће мо, по себ но у по гле ду пе ва ња о про ла зно сти и смр ти).

Зна чај на је Пе тро вље ва ана ло ги ја ње ног пе сни штва са ру ским ак ме и-
сти ма ко ји су се по чет ком про шлог ве ка тру ди ли да по ми ре мо дер но и 
тра ди ци о нал но и на сту па ли не као ру ши о ци сим бо ли зма, већ као ње го ви 

1 О то ме по нај бо ље све до че про це не Јо ва на Де ре ти ћа и Пре дра га Па ла ве стре у њи-
хо вим син те тич ким пре гле ди ма срп ске књи жев но сти. Па ла ве стра свр ста ва пе сни ки њу у 
ток „ре а ли стич ког ис ка за и ме ког ис по вед ног ли ри зма“: „Дру ги, по пут Вељ ка Пе тро ви ћа 
(1884–1967) и Де сан ке Мак си мо вић (1898–1993), др жа ли су се здра ве и уста ље не срп ске 
књи жев не тра ди ци је на ста вља ју ћи не ис тро ше ну стру ју ре а ли стич ког ис ка за и ме ког ис по-
вед ног ли ри зма“ (Па ла ве стра). Де ре тић у Исто ри ји срп ске књи жев но сти о ње ном ства ра-
ла штву го во ри ис кљу чи во у кон те сту тра ди ци о на ли зма: уну тар по гла вља Тра ди ци о нал на 
ли те ра ту ра из ме ђу два ра та и екс пли цит но вред ну ју ћи ње но де ло у кон тек сту пи са ца 
пре те жно тра ди ци о нал не ори јен та ци је (Де ре тић 1996: 446–449). 

2 „Ма да је Де сан ка Мак си мо вић би ла бли ска са тра ди ци о нал ним, па и кон зер ва тив-
ним књи жев ним кру го ви ма и ре дов но је у ра ној фа зи об ја вљи ва ла у њи хо вим гла си ли ма, 
у ње ној по е зи ји је нај при мет ни ји ути цај јед ног од глав них пред став ни ка мо дер ни стич ке 
по е зи је, Ми ло ша Цр њан ског, и ње го вог су ма тра и зма. Мо гло би да се го во ри и о срод но сти 
лир ских емо ци ја код дво је пе сни ка, али „су ма тра и стич ко“ осе ћа ње све та или су ма тра и-
стич ки вел тан ша унг сва ка ко се пре по зна ју у ни зу пе са ма“ (ПЕ тров 2008: 38).
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на след ни ци (а у зре лој ета пи пе ва ња пе сни ки ња је пре по зна тљи ва упра во 
по свом ак ти ви ра њу ра зно род ног књи жев ног и кул тур ног пам ће ња, на ро-
чи то у збир ка ма Тра жим по ми ло ва ње и Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка). И 
ин ти ми стич ко ства ра ње Ане Ах ма то ве, нај срод ни је Де сан ки Мак си мо вић, 
би ло је у „су прот но сти са сти лом и ду хом вре ме на у ко јем су „ја“ и чо ве ко-
ва лич ност или би ли пре у ве ли ча ни или по ти сну ти и до ве де ни у сум њу 
не чу ве ним рат ним стра хо та ма и три јум фом ко лек тив не све сти“ (ПЕ тр ов 
2008: 20). (Да ова ве за ни је без осно ва по ка зу је и са ма пе сни ки ња ко ја на 
по чет ку пе сме „Ру ским пе сни ки ња ма ко је сам че зну ла да ви дим“ по вла шће-
ну по зи ци ју да је Ах ма то вој: „Знам сад, за гр ли ћу те јед ног да на, / Ах ма то ва, 
дра га Ана Ах ма то ва“.) 

У овом ра ду по ку ша ће мо да по ка же мо ши ри кон текст мо дер но сти по-
е зи је Де сан ке Мак си мо вић, онај ко ји пре ва зи ла зи еле мен те ње не мо дер но-
сти у ме ђу рат ном пе ри о ду и ње ну срод ност по сле рат ним нео сим бо ли сти ма 
и нео а ван гар ди сти ма, од но сно ге не ра ци ја ма пе сни ка из 50-их, 60-их, 70-их, 
ка кви су Ми ло ван Да ној лић, Сте ван Ра ич ко вић, Бран ко Миљ ко вић, Бра ни-
слав Пе тро вић и дру ги. 

Пе ва ње у свим жи вот ним пе ри о ди ма усло ви ло је, ка ко смо на по ме ну ли, 
и из ме не у са мо о дре ђе њу пе снич ког гла са. Јед на од основ них ка рак те ри сти-
ка ра не и зре ле по е зи је Де сан ке Мак си мо вић је сте ти пич но аван гар ди стич ко 
и нео а ван гар ди стич ко сје ди ње ње са пул сом при ро де и ко смич ким рит мо ви ма, 
ка рак те ри стич но за по е зи ју дру ге по ло ви не про шлог ве ка, па ће срод но сти 
лир ског су бјек та са све том при ро де би ти по све ћен пр ви део ра да. А на дру-
гом кра ју сво је књи жев не ка ри је ре, по себ но то ком 70-их и 80-их, чо ве ко ли ка 
биљ ка пре о бра жа ва се у цр ну пе ви цу, по ста ју ћи је дан од нај и страј ни јих тво-
ра ца по е зи је о жи вот ном кра ју. 

При мет на је, ди ја хро ниј ски гле да но, ка лен дар ска сим бо ли ка: у сво јим 
пр вим де це ни ја ма ства ра ла штва пе сни ки ња фре квент но пе ва о про ле ћу, 
ус по ста вља се па ра ле ли зам ве дрог пе снич ког ја са све том при ро де, баш као 
што у по зној ета пи до ми ни ра ју мо ти ви ле де не зи ме и пу сто ши. „Али не 
гле дам ја са мо око се бе, гле дам мно го ви ше у се бе“ (Мак си мо вић 2012 том 
3, књ. 1: 299). Дру го по ље ис тра жи ва ња ти че се хро мат ске сим бо ли за ци је, 
по што „бо је функ ци о ни шу као сим бо ли, про из вољ но и кон вен ци о нал но као 
ре чи; чак су, у овим слу ча је ви ма, њи хо ве по зи ци је у спек тру бо ја и њи хо ва 
зна че ња по ве за ни“ (ca i Va no 1998: 391).3 Пе ва ње у ра ној и по зној ета пи ра сло-
ја ва се и по све тли ни, сја ју и то пли ни пе снич ких сли ка, што ука зу је на бит-
ну из ме ну до жи вља ја све та и по е тич ка по ме ра ња. У ра ној ета пи на гла ше на 
је њи хо ва лу ми нант ност – свет се опа жа као бли став, искри чав, све тлу цав, 
ти пич на је ин тен зив ни ја, жи ва и ра зно вр сна хро ма ти за ци ја (при су ство го-
то во свих основ них и из ве де них бо ја: зе ле не, жу те, цр ве не/ру ме не, пла ве и 

3 Ко но та тив на вред ност бо је мо же се раз ли ко ва ти: „Сва ка бо ја мо же да бу де и све тла 
и там на, и хлад на и то пла, у за ви сно сти од ак ту е ли за ци је ње ног по зи тив ног или не га тив ног 
про то ти па у све сти ре ци пи јен та“ (По По вић 2001: 24). 
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че ста при ме на сре бр не и злат не)4. То ва жи и за по е зи ју за де цу, ко ја је ка рак-
те ри стич на по јар ким, све тлим, сна жним бо ја ма. У по зној ета пи при мет но 
је знат но сма ње ње ин тен зи те та бо ја, од но сно де хро ма ти зо ва ње пе снич ких 
сли ка (до ми на ци ја бе ли не и та ме). Осим обо је но сти, јед на ко су ва жни ква-
ли фи ка ти ви то пло те и хлад но ће. При сни свет при ро де на по че ци ма пе ва ња 
то пао је, осун чан, чак се и хлад но ћа опа жа као при јат на све жи на (шу ме, 
ве че ри и сл.), а у по зној ета пи до ла зе ћа смрт до во ди се у ве зу са хлад но ћом, 
уки да њем жи вог пул са при ро де и соп стве ног би ћа.

2. ЧовеколикаБиљка – вЕ гЕ та Бил ни ПЕ снич Ки су БјЕКт. Сна жна по ве за-
ност са при ро дом спа да у нај ва жни је ка рак те ри сти ке ове по е зи је – по то ме 
је, крат ко ре че но, по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић и пре по зна тљи ва. По Тут-
ње ви ћу, При ро да се, да кле, у по ет ском сви је ту Де сан ке Мак си мо вић за ти че 
у ста њу прет по ста ња и ука зу је нам се као вр хов ни уни вер зум у ко ме се све 
оства ру је и из ко га на ста ју сви дру ги свје то ви (тут њЕ вић 2014: 19–20). 

За пе сни ки њу је свет при ро де јед на ке ва жно сти као људ ски жи вот, ако 
не и зна чај ни ји („а ду ша би ља бли жа нам је од ду ше оних са ко ји ма смо 
за јед но пла ка ли”), па мно го ра ди је би ва у ње ном не го у људ ском окру же њу. 
Ве ге та тив ни свет до би ја ан тро по морф не ква ли фи ка ти ве: „И нај пре бе ло у шка 
бо је го лу би је / па њу низ зе ле но спу сти се бе дро“, „са зе ле не ша ке на ше гра не“ 
(„Пе сма го лу ба“); „Kao да сам не где у пра шу ми / и да ми зе ле но ухо не ко / 
на ср цу вре ба” („Тај на“) – у скла ду са иде јом жи ве при ро де („ка ме ње хо да 
и пе ва ју тра ве“; „све ства ри су у све ту жи ве, и го ле ме, све го во ре и има ју 
људ ске очи пра ве“ – „Над књи гом бај ки“). Сра слост са пеј за жом у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић од но си се пре вас ход но на онај за ви чај ни, па се сва ки 
дру ги пре део са ме ра ва ис кљу чи во у од но су пре ма соп стве ном: та ко др ве на 
цр ква (из исто и ме не пе сме) у шу ми крај Осла бу ди осе ћај при сно сти пре 
све га за то што под се ћа на за ви чај ну се о ску цр кву. Са дру ге стра не, у пе сми 
Ре ка По то мак у Ва шинг то ну фре квент но је спо ми ња ње од ред ни ца ту ђи, 
ту ђин ски, али се при сност ус по ста вља у на зи ву ко ји под се ћа на сло вен ске 
то по ни ме: „Ту ђин ска ре ко, / где име на ше на ђе“; „Ко ра чам, ко ра чам / низ 
ре ку ту ђег гра да / као крај ро ђа ка ко ме траг из гу бих / у све ту да ле ку – и 
про на ђох га ов де из не на да“. 

По себ но од бој но је ур ба но окру же ње: „И ја имам ћуд пу сти ња ка, / бе-
жим од гра до ва и ма ши на“ („Оти ћи ћу у па сти ре“). Де мо ни за ци ја град ског 
про сто ра ни је не у о би ча је на за књи жев ност дру ге по ло ви не про шлог ве ка, 
на про тив: мно ги су пе сни ци град ски про стор озна ча ва ли као ин фер нал ни. 
Са свим је за оче ки ва ти да за пе сни ки њу ко ја сво је осе ћа ње све та за сни ва 

4 Ве ли ки удео у сим бо ли за ци ји пеј за жа има ју и ње го ве хро мат ске ка рак те ри сти ке, 
по што ви ше стру ка свој ства бо ја (ни јан са, све тли на, сјај, за си ће ност, ахро ма тич ност / хро-
ма тич ност) су ге ри шу емо тив ни од нос пре ма при ка за ном („Бо ја мо же да функ ци о ни ше као 
знак за фи зич ки фе но мен, као фи зи о ло шки ме ха ни зам или као пси хо ло шка асо ци ја ци ја“ 
– ca i Va no 1998: 390).
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на оса мље но сти у при ро ди град не пред ста вља до вољ но ин спи ра тив ну те му 
– па су пе сме о ур ба ном ми нор не у ње ном кор пу су и нај че шће за сно ва не на 
ан ти у то пиј ском до жи вља ју. Он да ка да пе ва о пеј за жу ме га ло по ли са, као у 
пе сми По ноћ ни То рон то, иа ко он за тре ну так бу ди се ћа ње на вој во ђан ска 
жи та, ње го ва је сли ка из ра зи то не га тив на. Он се по сма тра са ви си не (с пе-
де се тог спра та), осве тљен јар ким ре кла ма ма, фа ро ви ма ко ло на ау то мо би ла 
ко ји од ми чу ка пред гра ђи ма, уза врео и ужу р бан и у по ноћ. У пот пу ној су-
прот но сти од при гу ше них зву ко ва и све тла за ви чај не шу ме/ли ва де, ви ди 
се као ин фер на лан, спа љен па кле ним пла ме но ви ма („По жар хва та / ви ди ку 
све до нео б у хва та“). Ог ње ни зма је ви кр ста ре ње го вом ви си ном, са жи жу ћи 
чи тав свет, тр го ви ма се из ли ва ужа ре на ла ва а по бу ле ва ри ма се ко пр ца ју, 
„гми жу“ и „ба у ља ју“ љу ди – „све тло сни ин сек ти“. (Ме та фо ра љу ди као „све-
тло сних ин се ка та“, би ћа ко ја у се би но се све тлост при мет на је у це ло куп ном 
ства ра ла штву, из ме ђу оста лог у ме та фо ри де те та као „Сун че вог по да ни ка“ 
и пе сни ки ње као „Сун че ве са рад ни це“.) По ни жа ва ју ћи и обе сми шље ни жи-
вот у ус тр ка ном мно штву на гла ша ва се по след њим сти хом: „без ика квог 
раз ло га и сме ра“.

Спе ци фич ност пе ва ња о при ро ди про ис ти че и из по себ ног ин те ре са за 
ми кр о ра ван, па отуд ен то мо ло шка би ћа (кук ци, мра ви, па у ко ви и др.) и 
еле мен ти ве ге та тив ног жи во та (ли шће, вла ти тра ве, цве ће) има ју у ње му 
то ли ки зна чај. Из по тре бе да про ник не у скри ве ну за ум ну при ро ду, тај ну5 
по јав ног све та („ве ру јем да ви ше с не ви дљи вим / не го ви дљи вим ства ри ма 
/ имам ве зе“ (На уч ни апо криф), лир ски су бјект опа жа нај не знат ни је про ме-
не и до жи вља ва их као чу до. Тај па жљи ви, усред сре ђе ни и ду го трај ни увид 
про из во ди свест о раз у ме ва њу ње ног не му штог је зи ка: „ја знам је зик не му-
шти / ко ји се учи у древ ној под не бом шко ли, / ње га зна чо век ко ји са мо ћу 
во ли, / ко ји раз у ме је зик ки ше кад пљу шти“ (Ка ко ко); „Са мо сам ја би ла / 
ста нов ник шу ма и са пут ник мра ва, / и зна ла по то ка и ве тро ва смер, / зна ла 
о че му при ча ли вад ска тра ва, / и шта осе ћа у гр му скри ве на звер“ (Уса мље
ни ко ва пе сма). (И у по е зи ји Бра ни сла ва Пе тро ви ћа ка же се „Бла го оно ме 
ко ји раз у ме / го вор при ро де, зе мље, не ба, шу ме!“ – ПЕ тро вић 2006: 46.) По-
тре ба лир ског су бјек та да бу де са ма у пре де лу, да га па жљи во ослу шку је и 
по сма тра про из во ди свест о ду бо ком ме ђу соб ном раз у ме ва њу: „Са мо шум-
ски цвет ма ли сто ји још уза ме, / мој вер ни друг од ју тра до мра ка“ (Са мо ћа). 
То је, на во ди Тут ње вић, „су срет са при ро дом са ону стра ну, из ван људ ске 
сви је сти о њој, (…) гдје се при ро да ис ка зу је у ви ду сво је пра сли ке у не ком 
још уви јек па сив ном, али ла тент ном тран сце ден тал ном про сто ру сви је сти“ 
(тут њЕ вић 2014: 20). Усред сре ђи ва ње на ми кро свет и па жљи во ослу шки ва ње 
би ла при ро де ти пич но је за Ра ич ко ви ће ву по е зи ју: „У овој ли ва ди по зна јем 
ја већ мно ге вла ти. / (…) И нај бо ље је у су тон кад поч не мрак да па да: / Он да 

5 „A ja имам искон ску тај ну не ку / ка кву има ју / ду бо ка во да, / не дра и пра шни ци, / и 
бо јим се да je не одам / скри ве но ме слу ху што вре ба / (…) / у уху што се иза обла ка / на ги ње 
к ме ни, / за ко је сам до ма ло час ве ро ва ла / да je срп ме се чев бе за зле ни“ (Тај на).
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ми се учи ни да ша пу ће ли ва да. / На прег нем ухо и слу шам” (Ли ва да); „Ниси 
сам: / По ред те бе ра сту трав ке и са ви ја ју се. / Три ши ља та ли ста не што чуд но 
шу ме. / Ска ка вац је ско чио са бу се на на цвет“ (По сле ки ше); „По ред ва шег 
уха / Јед на трав ка је при лич но шум но по ра сла за / ми ли ме тар“ (Ба ла да о 
пред ве чер ју). По то ме је по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић бли ска и пе ва њу Бра-
ни сла ва Пе тро ви ћа, ко је бо ји уве ре ње да сви еле мен ти по јав ног све та има-
ју сво ју свест и чу ла, о че му све до че сти хо ви из Пра зни ка на гра ди ли шту: 
„Не ве руј ла жи ма да су ства ри сле пе, / да су биљ ке глу ве, / ва здух без ума 
– / они ма ко ји се ку ну да сун це не све сно си ја, / нај му дри јим сја јем сун це 
пра шта, бла го“ (ПЕ тро вић 2012: 87). Пе тро ви ће ву зби р ку Све са мљи ка рак-
те ри ше иста спо зна ја о жи вот ној енер ги ји ко ја спа ја све ко ли ка би ћа: „Мрав 
и Пу но гла вац / Ро вац и Сто но га / од истог су те ста / као и ти“ (ПЕ тро вић 1977: 
12) – ана лог но пе сми Чо ве ко ли ка биљ ка Де сан ке Мак си мо вић: „са свим око 
се бе ве за ни су љу ди“. 

Раз у ме ва ње ми кро све та омо гу ћу је у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић спо-
зна ју оп штег рит ма при ро де, ко ји се ши ри у кон цен трич ним кру го ви ма ка 
нај оп шти јем пла ну, не бе ској сфе ри и иде ји ап со лу та. То је из ра же но у мно-
гим пе сма ма: „Сав све мир је у ме ни, / а све је од ме не ве ће“ (Све је од ме не 
ве ће), „Сто ти ну ва си о на свет сад у ме ни има“ (Мој свет); „Све мир го ре 
не што ва жно пе ва / и по ве ра ва мом чу да жељ ном ду ху“ (Зво на). Та енер ги ја, 
ви ђе на нео су ма тра и стич ки („Би ти ти – зве зда кроз ко ју жи вот се ме ња. / 
Би ти ти – цвет, див на за ми сао зе мље и ко ре ња, // (…) Би ти ти – чу до да ро-
ва но зо ри“ – ПЕ тро вић 2012: 210), уве ра ва и Пе тро ви ће вог лир ског ју на ка у 
скри ве ну за ум ност све та („Кук ци и Да ждев ња ци ни су од овог све та“, „Ви-
лин ко њиц / из не ког дру гог / вре ме на“; де чак „ни је од све та на ко ме је“ – 
ПЕ тро вић 1977: 11,12). Иде ја ап со лу та от кри ва се у пе сма ма Де сан ке Мак-
си мо вић у ми кро е ле мен ти ма при ро де или об ри си ма пеј за жа: „Бог је да нас 
мој при ја тељ. / Гле да ме бла го род но и за штит нич ки иза две ју се дих пла нин-
ских обр ва” (Го зба на ли ва ди) и Бог се чу ди „кроз ја сно отво ре не очи цве та“ 
(Про ле ће у гро бљу) – на осно ву че га Тут ње вић за кљу чу је да Бог у ње ној 
по е зи ји „ни је из над при ро де не го је са мо је дан њен дио. Иде ја при ро де, да-
кле, ни је у иде ји Бо га, не го је Бог дио уни вер зу ма при ро де“ (тут њЕ вић 2014: 
19–20). То при зи ва и Да ној ли ће ве сти хо ве у ко ји ма се об зна не бо жан ског 
от кри ва ју у зву ци ма при ро де: „Бог је у пти ци, што се / С пу тељ ка шум ског 
ја ви“ (Зим ски су мрак – да ној лић 1999). 

Иде ја устрој ства све та у ко јем је сва ки ње гов еле мент са чи њен из исте 
бо жан ске искре („ве ру јем да је све под не бом – / зе мља, љу ди, би ље, ва тра 
– / од исте тва ри“ – На уч ни апо криф), као и да је сва ко би ће исто вре ме но 
сло же ни ми кро ко смос и че сти ца оп штег ма кро ко смич ког по рет ка и рит ма, 
као „тач ка до ди ра на ше га ја са свим око нас” (сПи ри до но вић са вић 1982: 51) 
чи ни ва жну по е тич ку од ли ку пе сни ка дру ге по ло ви не про шлог ве ка – по-
е зи ја Де сан ке Мак си мо вић у пот пу но сти при па да ду ху об но ве мо дер ни зма 
у срп ској по е зи ји. Иде ја биљ не све сти из пе сме На уч ни апо криф: „ве ру јем 
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да цвет ме не, као и ја ње га, / не ким сво јим оком по сма тра“ умно го ме је 
срод на не са мо Миљ ко ви ће вој Пе сми о цве ту, већ и за чу ђе ном пе снич ком 
гла су у Пе тро ви ће вим Гра ди те љи ма цве ћа ко ји се пи та ка кав је то не ве ро-
ват ни – а не ви дљи ви тво рац за слу жан за са вр шен ство при ро де и ње ну ле по-
ту. Кроз пе сму гра ди тељ се име ну је као – Мај стор, Тво рац, Ге ни је, Умет ник, 
Фи ло зоф, Зи дар, чи ме се опи су је ње го ва уз ви ше на моћ. Мо тив цвет них 
ка те дра ла до дат но упу ћу је чи та о ца на дух ко ји се от кри ва у ве ли чан стве-
ном устрој ству, по рет ку и свр си по јав ног све та. Он се по нај ви ше от кри ва у 
мо ћи да опло ђу је, да кре и ра но ве об ли ке жи во та: „Спо знао сам, ипак, тај ну 
од свих ве ћу: / гра ди те љи цве ћа су… у цве ћу“ (ПЕ тро вић 2006). Та ко ђе, ни-
је слу чај но што, пи шу ћи о Да ној ли ће вој Род ној го ди ни и лир ској про зи 
Змиј ски свлак, Ан дре ја Ма рић има по тре бу да ње гов до жи вљај при ро де упо-
ре ди са оним ко је по сто ји у пе ва њу Сте ва на Ра ич ко ви ћа и Де сан ке Мак си-
мо вић – кон тек сту а ли зо ва ње се са мо од се бе на ме ће:

То се огле да ка ко у Да ној ли ће вом увје ре њу да сва ка воћ ка, сва ки 
цви јет и трав чи ца пред ста вља ју огле да ло бож је об ја ве, та ко и у на чи ну 
ње го вог пред ста вља ња тих по ја ва, гдје их лир ском та на но шћу нај при је 
опи ше из ва на, а за тим и из ну тра, са осо би на ма њи хо ве ду ше, то јест са 
не чим нео пи пљи вим, не ви дљи вим и не схва тљи вим што их ис пу ња ва 
(Ма рић 2013: 398). 

При ме ра за тра го ве не бе ског у пло до ви ма при ро де је у по е зи ји Ми ло-
ва на Да ној ли ћа мно го: плав ка сти пра шак на гро зду до каз је „да не што не ја сно 
има / на зе мљи и на не бе си ма“ (Гро здо ви), мут ни сјај ду ње сим бо ли зу је 
иде ју пре ег зи стен ци је, зе мља у по ноћ отва ра „не ка шап та ва уста“ (Зе мља у 
по ноћ), пче ле „зу зо ре“ „древ но шти во“ (Тре шња у цве ту), кра ста вац „да-
љи на ма за луд те жи“, па при ка је „не ра зу мљи во чу до“ а шљи ва до вр ша ва 
„сво је ли ста ње / У смр ти, пре да ју ћи ду шу пре чи сту / Не бу, бли ста вом аме-
ти сту“ (Ба ла да о ста рим шљи ва ма) (да ној лић 1999). Сна жне чул не им пре-
си је за ви чај ног пре де ла (осе ћа ње при пад но сти за ви чај ном мо же се по ин тен-
зи те ту упо ре ди ти са оном у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић) и у лир ској про зи 
до би ја ју зна че ње нат чул ног. У Зми ји ном свла ку је дан од ка рак те ри стич них 
сим бо ла је пољ ски пла во цвет, чи ја фра гил на и про ла зна ле по та по кре ће 
спо зна ју не са оп шти ве, дра го це не тај не при ро де. Као и код Де сан ке Мак си-
мо вић, кроз не бе ску бо ју, сев и ти трај ла ти ца пла во цве та слу те се очи ко је 
про зи ру оног ко их по сма тра („гле да ју, кро за ме, кроз све што по сто ји, кроз 
оно што ће до ћи; све су ви де ли…“ – да ној лић 2005: 50). 

Већ у пе сми Зе ле ни су мрак из пр ве зби р ке (1924) по ја вљу је се фи гу ра 
ве ге та бил ног де мо на, оте ло тво ре ња бо жан ства при ро де. Лир ска си ту а ци ја 
сме ште на је у маг но ве ње и нео д ре ђе ну про шлост („око ме не не кад је мо рао 
/ зе ле ни су мрак би ти“, „и чи ни ми се (…) про ле ћа јед но га“, „и као да је још 
он да…“). Она до би ја од ли ке мит ског вре ме на у ко јем се ме ђу соб но ме ша ју 
пе р со ни фи ко ва на би ћа из раз ли чи тих сфе ра (зве зде, зве ри ње, пти це, би ље), 
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па шу ме и зве зде сла зе на по ји ла. И са ма лир ска ју на ки ња по ста је у из ве сном 
сми слу де мон ско би ће, на шта ука зу је ње на зе ле на пут („на мом зе ле ном 
дла ну“): гра бљи ви це сле ћу у ње ну бли зи ну, пти ца уми ре на ње ном дла ну, 
зве зде јој се бли же и сл. Ме ђу тим, та ње на сра слост са при ро дом ипак је 
при вид на, што се от кри ва из су сре та са шум ским де мо ном. Су срет на шум-
ској ста зи но си ка рак тер маг но ве ња, на гла ше но је мо но хро мат ски (зе ле ни 
су мрак, шу ма, зе ле ни де мон зе ле них очи ју и ју на ки ња са зе ле ним дла но ви ма) 
а за сни ва се и на па не ро ти зму, су де ћи по при ро ди са мог су сре та. При ро да 
за го нет ног де мо на по чи ва на прет по став ка ма ју на ки ње: он је „чо век или 
змај, / шум ски бог или звер“. Чи ње ни ца да он пред њом за ста је и од ме ра ва 
је из не на ђе но пред ста вља ме сто нео д ре ђе но сти, по што се ти ме от кри ва да 
она ипак не при па да све ту са ко јим је до тог ча са би ла бли ска. При ро да ње-
го вог по гле да је гра бљи ва, зве р ска, осва јач ка: „а очи као про ле ће зе ле не / и 
гор ке као пе лен / жеђ коб на бе ше обо ји ла“. Ње го во из не на ђе ње мо же по ти-
ца ти не са мо од су сре та са ту ђим би ћем, већ и због нео че ки ва ног пле на ко ји 
се на шао на шум ској ста зи. Коб на жеђ ко ја се опа жа у ње го вом по гле ду 
је сте спо зна ја соп стве не уло вље но сти, али при ро да те уло вље но сти ни је 
екс пли ци ра на, па мо же би ти ерот ска или жеђ за кр вљу. Осе тљи ва лир ска 
ју на ки ња уло вље на је, да кле, по гле дом шум ског осва ја ча са ја сним обе леж-
ји ма ма ску ли но сти (змај ско, зве р ско или бо жан ско по ре кло ука зу ју на ње го-
ву хи пер тро фи ра ну те ле сност), па ње но по да ва ње до би ја и еле мен те ерот ског 
сно ви ђе ња. Слич ну по ја ву сре ће мо и у пе сми Зе ле ни ви тез у ко јој се та ко ђе 
ја вља фи гу ра шум ског бо жан ства, као сим бол про ле ћа, бу ђе ња при ро де, 
из но ва уз на зна ке ерот ског. Пе сма по чи ње из ла ском (из но ва за го нет ног) 
зе ле ног ви те за из шум ског све та, пре ла же њем гра ни це и ула ском у људ ски 
про стор, по што по хо ди дом и врт лир ске ју на ки ње. Па иа ко се ње гов кон такт 
са ју на ки њом не при ка зу је, о ње му оста ју фи зич ки тра го ви, зе ле не сто пе: 
„Дра ги, про шао је крај про зо ра ви тез зе ле ни: / по вр ту су оста ле не чи је зе-
ле не сто пе“ – као и ње на по бу ђе на ерот ска же ља ко ја се ши ри и об у хва та 
чи тав спољ ни свет (ерот ска че жња је ле на у шу ми је до вољ но екс пли цит ни 
па ра ле ли зам) и не стр пљи ва је да се оства ри у љу бав ном од но су са му шкар-
цем уз свест на крат ко веч ну при ро ду те же ље (љу бав ник се упо зо ра ва на 
бли зи ну је се ни). Ти ме зе ле ни ви тез по ста је моћ на фи гу ра уни вер зал не ви-
тал но сти и еро ти зма, од но сно сим бол ду бо ке људ ске при пад но сти оп штем 
ци клу су при ро де.

Лир ски па ра ле ли зам из ме ђу про ле ћа и бу ја ња де во јач ке сна ге на лик 
на усме ну ли ри ку ви дљив је и у пе сми Де вој ка се ра ду је про ле ћу. Ис пе ван 
је у фор ми де вој чи ног обра ћа ња и пре да ва ња про ле ћу, од но сно те ле сног и 
ду хов ног уод но ша ва ња са ње го вим рит мом цве та ња и бу ја ња: „Про ле ће, по 
тво јој пе вам / и цве там за по ве сти. // За не ко не ја сно ми де ло / тво ја по ста јем 
ру ка, (…) // Ру ке ми као мла до пру ће / ни чу и све се ру ме не; / чи ни ми се, 
гу сти цве то ви / би ју ју тр ос из ме не. // По ста ла сам све тла зра ка / од сун ца 
отрг ну та, / зла тим све и ду бо ко / про ди рем до сва ког ку та. (…) // Све ово 



537

си ја ње и цве та ње / што се на зе мљи зби ва, / чи ни ми се, цве та њу би ћа / мо-
га се ода зи ва.“6

Из на ве де ног је очи глед на на гла ше на при ме на зе ле не бо је, ко ја до ми-
ни ра по го то во у пр вим де це ни ја ма ства ра ња. То је за па зио и Де ре тић: „Бла-
ги, иди лич ни то но ви, па сто рал ни до жи вљај све та, про лећ не ра до сти и све-
жи не, ап со лут на до ми на ци ја зе ле не бо је, свет пун скла да, пи то мо сти и 
чи сто те“ (дЕ рЕ тић 1996: 449, подв. З. О.). Пе сни ки ња об ли ку је сво је вр сни 
мо но хро мат ски уни вер зум ко ји се про сти ре на све жи вот не сфе ре и бо ји 
све жи вот не об ли ке и по ја ве.

Зе ле на хро ма ти за ци ја се ко ри сти знат но ши ре од при род не обо је но сти 
ве ге та ци је („по Вој во ди ни се ро је зе ле не пче ле“ – „Април ска во жња кроз 
Вој во ди ну“; „зе ле на ме ка до ла ма“ сте не, „Ис плео па ук у гра ња / зе ле ном 
гне зду / не жну зве зду“ – „Про ле ће“) и фа у нал ног све та: пти це, зми је, „зе-
би на зе лен ка ста про ми че ре кла“ (Ју тар ње обла че ње пти ца), зми ја, жа бља-
ци, зе лен-ко њи ци (По ко ше на ли ва да) и сл. Тај мно го о блич ни уни вер зум 
утки ва се у нај ши ре хро но топ ске ко ор ди на те и бо ји вре ме: „зе ле но ју тро“, 
„зе лен ка сти шум ски дан“, су мрак, зо ру (ок на „зе лен ка сто си ња“ у „Во де-
ни ча ру“), април (Април ска пе сма), чак је и ме се чи на зе лен ка ста („пре део 
сав зе лен каст од ме се чи не“ – Хле ба ре во ви ђе ње). Ње на по зи тив на се ман ти-
ка бо ји и но стал гич но се ћа ње на про шлост или да не де тињ ства: „Де тињ ство 
мо је, зе лен за ча ран дво р че / где ма хо ви на ти ши не ле жи пo све му“ – „Де тињ-
ство“; „из мла до сти зе ле не“ – „На Стра жи ло во идем“) (док се у по зни јем 
пе ва њу та ква се ман ти ка из о кре ће).

Хро ма ти зо ва ње сим бо лом не за у ста вљи ве си ле при ро де об у хва та го то во 
све при род не еле мен те (ва здух, во ду, ва тру и, на рав но, зе мљу). Ве ге та ци ја 
бу ја и ши ри се бр зи ном пла ме на, па су че сте ме та фо ре са зе ле ном ва тр ом, 
по жа ром, сти хи јом: „зе лен пла мен“ (Та о ци), „зе ле ни пла мен“ (Ви но про ле ћа), 
„зе ле ни по жа ри тра ва“, „зе ле ни ло бук ти“, „по жар мла дог би ља“ (Ви но про
ле ћа). Ње на не за др жи вост има сна гу во де не пли ме, па се ко ри сте аква тич ке 
ме та фо ре: „зе ле на пли ма зо ре“, „зе ле на пли ма та ла са ва“ (Зми ја у мо ру тра ве), 
„зе ле но око ви ра“ (Сред њо ве ков на сце на), „зе ле на по пла ва би ља“ (Ра ђа ње 
књи ге), „до лин ске ре ке спу као зе ле не троп ске зми је“ (Зе ле ни ви тез), „Ши-
кља ју ода свуд геј зе ри зе ле ни ла“ (Сун ча ње у бр ди ма), „Уса мље на ли ва да, 
као је зе ро гор ско, / зе ле ни се ју тр ос у шу мар ку“; „и све је ду бок зе ле ни вир 
ћу та ња“, зе ле на ре ка (Ли шће), „је зе ра зе ле на“ (Са ве то ва ње), зе ле ни дух са 
ре ке (Ко ме да се ту жим); ва зду хом, од но сно не бе си ма: „У зе ле но не бо / 
пре тва ра ће ма сла чак ли ва ду ра ну“ (У про ле ће); „Као зе ле ни ме ху ри леб ди 
у зра ку жбу ње“, па и зве здом ко ја има „зе ле но ли це“ (По зна ни це). 

6 Па ра ле ли зам је ви дљив и у пе сми у про зи Про ле ће: „Пе ва за чу ђе но ти ца под мо јим 
про зо ром: ро са зе ле на, зе ле на ро са по па ла по гра на ма лу го ва и шу ма. / Сви ра за чу ђе но 
па стир у тан ку фру лу: зе ле ни бар ја ци, бар ја ци зе ле ни ви ју се на бре гу. Му ње зе ле не ло ме 
се у реч ном бр за ку. / Брат ми за ди вље но гле да у очи: про ле ће зе ле но, зе ле но про ле ће ра ђа 
се у мо јим зе ни ца ма“ (Про ле ће).
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Док у мно гим пе сма ма при пи су је при ро ди „људ ске очи“ и по на ша ње, 
као у пе сми Над књи гом бај ки, у не ким пе сма ма из кор пу са о при ро ди од ви-
ја се су прот ни про цес – де ху ма ни за ци ја соп стве ног иден ти те та. Сме шта ње 
у про стор ли ва де или шу ме до во ди до пот пу ног ста па ња, то јест до тран сфор-
ма ци је лир ског иден ти те та у ве ге та бил ни су бјект. Та тран сфор ма ци ја је, 
исти ни за во љу, нај че шће при вид на, по што се су бјек ту чи ни, она осе ћа као 
да је мо жда по ста ла би ље, или са ња да је по ста ла биљ ка, цвет или пти ца. 
То се екс пли цит но ис ка зу је у мно гим пе сма ма: „Осе ћам се као / ма ко ја 
биљ ка кли ја ла на њи ви / ма ко из зе мље пти чи је и вуч је, / ма ко ко га je од њи-
ха ло гра ње“ (Ви но про ле ћа); „И усним че сто пред крај но ћи, у зо ре до ба, / 
да ни сам же на, већ ср це не ке ти це ма ле не”, „Док ми сун це кроз би ло ко ла, 
/ као да сам под сун цем биљ ка, / ми сао на смрт ми не на но си бо ла“ (Сун це 
и смрт), „гле дам у не бо не ви на и за хвал на као биљ ка“ (Из ми ре ње) (под ву-
че но З.О.). Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма ма ла дис тан ца се уки да и ста па ње 
је пот пу но: „Са да сам ли ва да“, „ле жим у тра ви под сла по ви ма сун ца / не 
раз ли ку јем се од би ља и ило ва че / (…) под гр лом осе ћам бу бу ше сто но гу, / 
за ста је за чу ђе на што ни сам гли на“ (Сун ча ње у бр ди ма); „Ја сам тан ка биљ ка 
на ве тро ви ту тлу“ (За то че ње), „У ме ни има не про вид не и зе ле не по мр чи не 
пра шу ма“; „мо жда сам чо ве ко ли ка ро ђа ка би ља / из вр сте по зна тих ја бу ка 
ро ди ља. / (…) // И ра ду јем се и за чу ђе но пи там / от ку да ми со ко ва, во ћа ри-
там / у кр ви и у мо зга ви ју га ма“ (Чо ве ко ли ка биљ ка) (под ву кла З.О.). Из ла зак 
из људ ског иден ти те та и ута па ње у ве ге та бил ни ти пич но је и за пе сни ке 
по сле рат ног мо дер ни зма: за Ра ич ко ви ће ву по е зи ју о ута па њу у при ро ду и 
ма хо ви не („Кад во де осе те да при ла зим оне по ста ју мир не, / Из јед на че се 
са мном и ја по ста јем као оне“ –Ли ри ка о во ди), као и за Пе тро ви ће ву пе сму 
Из ле ти (ПЕ тро вић 2006), у ко јој се спо соб ност да се из соп стве них гра ни ца 
би ва ња уђе у рит мич ко ди са ње при ро де и, са мим тим, до пре до ње не бо жан-
ске искре ви ди као вр хун ска моћ пе ва ња. Су ма тра и стич ки лир ски двој ник 
Цр њан ског у овој пе сми са о бра жа ва се с при ро дом, тран сфор ми шу ћи се у 
ве ге та тив не, птич је и ри бље иден ти те те и ме ња ју ћи сфе ре би ва ња, чи ме не 
по ни шта ва свој ху ма ни тет, већ га ши ри на ко смич ку ра ван. 

Са дру ге стра не, и у ра ним и у по зним збир ка ма при мет на је и свест о 
људ ској не до стат но сти у од но су на јед но став ну му др ост при ро де. Чак и 
ко ре ње ко је ви ри из раз би је не сак си је као да се ру га људ ској не спо соб но сти 
да спо зна ва си он ску за го нет ку: „чу ди и ру га / чо ве ку ко ји још бес по мо ћан 
сто ји / ис пред не пре ко ра чи ва / пра га ва си он ских за го нет ки / са два ки ло гра-
ма / сво јих мо жда них ви ју га“ (Над раз би је ном сак си јом). По ре де ћи соп стве ну 
моћ ства ра ња са сло же ним устрој ством при ро де, лир ски су бјект се су о ча ва 
са не са вр шен ством ко је је чо ве ку до су ђе но. Без об зи ра на та лен те и на по ре, 
ње не пе сме ни кад ни су у ста њу да до сег ну искон ску му др ост би ћа цве та 
(ето из но ва не по сред не ве зе са Миљ ко ви ћем) („ви ше искон ске му дро сти има 
/ би ће цве та / не го све што ме ни икад гла вом си ну“ – Све је од ме не ве ће), 
осе ћај ност и исти ни тост пти ца, гор чи ну зми ји ног отро ва; ње на ве шти на 
ни кад не ће би ти са вр ше на као гра ди тељ ска моћ мра ва и пче ла.
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Про ла зност и смрт су са став ни еле мен ти ци клу са на ста ја ња и не ста-
ја ња, па је, сход но то ме, при ро да рав но ду шна пре ма људ ској смр ти, што је 
очи глед но у пе сми Про ле ће у гро бљу: „Про ле ће во ди око гро бо ва зе ле но 
ко ло, / кроз ста зе мр твих тр че ње го ве ве се ле сви те. / (…) И гле дам ка ко при-
ро да се ве се ли нео се тљи ва / у ку ту ти хом где се ли ју нај бол ни је су зе.“ Та 
свест о тро шно сти и про ла зно сти пре по зна је се у нај у спут ни јим жи вот ним 
до га ђа ји ма и при зо ри ма. И хтон ска зми ја, ти пич ни сим бол смр ти у по ет-
ском опу су пе сни ки ње, у пе сми Змиј ске очи пре зри во по сма тра („за гроб ном 
му дро шћу мир но се ру га / све му под сја јем сун ча но га кру га“ – Змиј ске очи) 
си ло ви та осе ћа ња и во љу за ра стом свих би ћа због њи хо ве крат ко ве ко сти.

*

Ма ло час смо спо ме ну ли че сту ме та фо ри за ци ју зе маљ ских би ћа као 
би ћа све тло сти – „сун че вих по да ни ка“, па отуд и че ста при ме на со лар не 
хро ма ти ке у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић. Осим сте ре о тип ног ве зи ва ња 
злат не за је сен или зре ла жи та (Се ља ко ва здра ви ца, Ли ти ја), она се че шће 
при ме њу је за озна ча ва ње не бе ских те ла. Очи глед но је по се за ње за раз ли-
чи тим књи жев ним сло је ви ма тра ди ци је. Че сто пред ста вља ње Сун ца као 
бо жан ства за сни ва се на дво стру ком на сле ђу, па ган ском и хри шћан ском 
(па ган ски бог и хри шћан ски све тац). При ка за но као бог ве ге та ци је, оно је 
„све тли и моћ ни ви тез“ ко јем до ла зе на по кло ње ње ста нов ни ци шу ме (Сун це), 
во зи не бе ске ко чи је као у ан тич ком ми ту („Пе њу се уз не бо ко чи је да на. // 
Ко чи јаш Сун це се ди на бо ку, / ва тра му го ри у све тлом оку“ – Про лећ но ју
тро), за ње го вим сви та ма оста ју „сто пе пу не зла та“ („Сад су сун че ве сви те 
ушле кроз њих у не по зна те ода је / не ба и на пра гу оста ви ле сто пе пу не 
зла та“ – Сун чев за ла зак), да ри ва де вој ку ма ра му од злат не чип ке („На да-
ле ком бре гу сме је се де вој ка: сун це јој је по кло ни ло, / обе ше ну о гр му, од 
злат не чип ке ма ра му“ – Исто). Уну тар хри шћан ског кон тек ста ње го ва ко ро-
на при ка зу је се као све тач ки оре ол („Пред ве чер по че да се ро ни све тач ки 
оре ол зла та са че ла / шу ме на стра ни“ – Ли шће) или ве зу је за Бо го ро ди цу 
(„Не бо је зла тан ру бац у бла гој ру ци Бо го ро ди це“ – Не бо). По сред но у ве зи 
са со лар ним и про ле ће по при ма злат ни сјај: март „ути сну сто па ло злат но“ 
(Про лећ ни са ста нак) и Про лећ ни ша то ри. Осим то га, хро мат ска се ман ти ка 
умно го ме се осла ња на фол клор но на сле ђе и ме та фо ре из на род не књи жев-
но сти у ко ји ма се сун че ви зра ци об ли ку ју као злат на жи ца („ко сноп сун-
ча не жи це“ – Два да на у шу ми), злат не ни ти (па ук пле те сви лу од сун ча ног 
пра ма у пе сми Ма ца и па ук), од но сно злат ни плашт (Млеч ни пут) или ди вов-
ска све ћа („Мрак на про зо ру“). У свим ре ли ги ја ма и кул ту ра ма злат на бо ја 
има зна че ње нај ви ше дра го це но сти, па ква ли фи ку је вред ност по ја ве или 
би ћа ко јем је при пи са на, па го вор или на да мо гу би ти злат ни („за бо ра вље не 
ре чи злат не“; „злат ну де тињ ску на ду“ – Спо зна ње), че стит ке ко је се ша љу 
де ци (Че стит ке за Но ву го ди ну), ду ша је „злат на скри ња“ (Мо ли тва за љу
бав) и сл. 
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Из не на ђу ју ћа чи ње ни ца је да се злат на че шће ве зу је уз лу нар ни свет, 
за Ме сец и зве зде, из но ва уз ме та фо ре у фол клор ном и хри шћан ском кон тек-
сту. Сим бо ли ка лу нар ног је, као што је по зна то, ам би ва лент на: она озна ча-
ва про ме не, оси па ње и смрт, али и об на вља ње, од но сно по нов но ро ђе ње. И 
Ме сец је све ште ник у злат ној ри зи и све тац чи ји оре ол оба сја ва свет („кад 
ме се чев оре ол зла ћа ше нам се врх те ме на“ – „Про ле ће је опет“; „Све ште ник 
ме сец огр не злат ну ри зу“ – „Не бо у за ви ча ју“). Са дру ге стра не, по свом 
об ли ку и сја ју по ре ди се са нов чи ћем или пе ча том: „Па ноћ и зла тан пе чат 
на не бу“ (Па ук), „Ено, пло ви злат на па ри ца / по ре ке на ше лу ци“ (Ме сец), 
бла гај ник шу ме ко ју пла ћа „зве зда ном мо не том“ („И др ве ће при ма пла ту“), 
„злат ни дух апри ла“ (На ста вак). Зве зде су као и у фол кло р ној тра ди ци ји 
ме та фо рич ки при ка за не као злат ни пло до ви („не бе ско жу то гро жђе“, „не бо 
ти ра ђа зве зда ма ко жу тим гро жђем“ – Де тињ ство). Оне су пе р со ни фи ко-
ва не (њи хо ве ве ђе и ли ца су злат ни: „Сви не бе ски пу ти и две ри / пу ни су 
њи ног зла та“ – Лет ња ноћ) и об да ре не гла сом: „Пра тим пе сму зве зда људ-
ским гла сом. (…) злат на зве зда на гр ла“ (Ти хи умо бол ник). Лу нар на при ро да 
злат не ши ри се и на они рич ко, па су сно ви злат на пе на, злат ни плашт или 
злат на кри ла: „као пла штом злат ним ја се сном сво јим огр ну’“ („Млеч ни 
пут“); „злат ним кри лом још шу мо ри пе сма ви си на“ („На од мо ри шту“), „с 
не ба су па да ли ро је ви злат них сно ва“ („Бај ка о зве зди“).

За раз ли ку од по зи тив не се ман ти за ци је злат не, жу та бо ја има зло слут ну 
алу зив ност, као знак про ла зно сти: „кад су уми ра ли жу ти, оста ре ли сун цо-
кре ти“ – Пи та ње; на ја ва ста ро сти у Зе ле ном ви те зу, „жу ти прах за бо ра ва“ 
у Из ми ре њу. Жу ти Ме сец об ли ко ван је као сим бол мр твих: „По сто је мно га 
ве ро ва ња по ко ји ма је Ме сец зе мља мр твих“ (Ели ја дЕ 2011: 213) и за то се 
ја вља као ис коп нео („а ме сец жут / ис коп нео“ – Обла ци) или су ви жу ти плод: 
„ни ка ко на гра ни цр ној ле пр ша ме сец / као су ви, жу ти плод“. Жу та као 
мрач ни знак бо ле сти пре но си се и на из му че но мај чи но ли це: „кад је ма ти 
сва умо р на и жу та / сву ноћ ши ла“ (Не ко се се ћа де тињ ства). (За раз ли ку 
од то га, жу та у по е зи ји за де цу има уо би ча је ни по зи тив ни пред знак: „че та 
жу тих мра ва“ – Чу пав ко, де ца-цве ће у Ки ши на ли ва ди, јед на од бо ја на Ша
ре ној тор би ци, жу ти кљун пти це у Кос и нос, ма сла чак у На мер ни ку, жу та 
ве ве ри ца у шу ми у Од ку ће до шко ле и сл.)

Слич но је и са сре бр ном (и бе лом) бо јом, као и срод ним ква ли фи ка ти-
ви ма ср ма, би сер, се деф. Она у ра ној ета пи (и у по е зи ји за де цу), за раз ли ку 
од по зног пе ва ња, има из ра зи то по зи тив ну се ман ти ку и об у хва та еле мен те 
рас цве та лог пеј за жа у про ле ће („бе ли ха ре ми во ћа ка“, „не ве стин ско ру хо“ 
др ве ћа, „бео по жар гло го ве пе не“, „Цве та бе ла вр би ца сре бр на крај за ле ђе-
не ре ке“ – Бе ла вр би ца; „што та да баш да нам очи срет ну / ону кру ни цу 
цвет ну / ра до сну и бе лу, бе лу“ – Страх; „Као под сре бром треп ти на бре гу 
раж“ – „Са мо ћа“, ста зе пре кри ве не бе ха ром су „сре бр не ко шу ље“ – Бе ли 
цвет). Ју тар ња ро са се че сто од ре ђу је као ср ма: „цве ће је пу но ро се и ср ма“ 
(С де те том на ли ва ди), а не бе са као се деф („не жни не бе ски се деф“ – Не
ми ран дан).
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Чи ни се ка ко је зим ски пеј заж, пре кри вен сне гом и ле дом, по себ но ин-
спи ри сао ау тор ку у ра ној пе снич кој ета пи (и по е зи ји за де цу) на ра зно вр сну 
сим бо ли за ци ју. Ка рак те ри сти ка ко ја се нај ви ше ко ри сти је сте пре си ја ва ње 
сне га и иња на сун че вој, а по себ но на ноћ ној све тло сти, чи ме сне жни пре део 
по ста је ма ги чан, искри чав, све тлу цав, рас ко шно укра шен („мра за сре бр ни 
обру чи“ – Је сен; сре бр на ни ска иња у Ве чер њем при зву ку). У Сту ди ји о 
зим ском пеј за жу Бог „про сти ре пред љу де би сер не за сти ра че“, зе мља се пре-
тва ра у „не бе сног го лу ба“, по пу те ви ма све тли дра го ка ме ње, у шу ми спа ва-
ју зве зде, у Пр вом сне гу ко вач мраз „сре бро ку је, ср му ис пре да“, оп ши ва 
„сре бром кров до кро ва“, пре тва ра гр мље „у пла сто ве ср ме“, „ср ме ну пре ђу“. 
Шум ски пеј заж под ноћ ним све тлом тран сфор ми ше се у бај ко ви ти свет, па су 
је ле под сне гом оки ће не зве зда ма, ме се че вим ср пом, па ху ља ма (Птич ја но ва 
го ди на) или ди на ми зо ва не, као пле са чи це: „По ља на сре бр на, бе ла. / Тре пе ри 
кроз снег, тре пе ри / (…) На че лу сре бр на кру на / (…) сре бро бле шти на не дри-
ма. / (…) Сне жне ве ло ве бе ле / лу до око се бе ве ју. / Тр че на сре бр ним пр сти ма. 
/ (…) као гра не сре бр ног ве за / сто је на не ба ру ка ву“ (Сре бр не пле са чи це).

Ме се чи на је, осим злат не, од ре ђе на и лу нар ном сре бр ном, као све тло-
сна пре ђа: „Пле те ме сец сјај на / сре бр на ста тки ва“ (Ме се чи на); „у про зир ној 
мре жи ме се че вих ср ма“ (Пе сма го лу ба). „Ме сец упра вља во да ма“ (Ели ја де 
2011: 200), па се пре сли ка ва ње ме се чи не на мор ску по вр ши ну об ли ку је ан-
тро по мор фи за ци јом Лу не ко ја ба ца у ноћ но мо ре „сре бр ни фес“ с гла ве (Сан 
у Мо шће нич кој Дра гој) а ноћ на не бе са су „сре бр на рав ни ца“ (Ме се чи на). 
Као кри ла та би ћа и ме ди ја то ри из ме ђу зе мље и не ба, пти це су че сто од ре ђе не 
лу нар ном, од но сно со лар ном сим бо ли ком: пти ца на об зо ру је „зве зда сре бр на“ 
(Мр тва пти ца), „тицâ сре бр на кри ла“ (Страх; По ноћ), „пти ца сре бр ни лет“ 
(Све јед но ми је). Све тло сна ква ли фи ка ци ја ши ри се на це лу не бе ску сфе ру, 
на „ви дик сре брн и све тао“ (Сли ке) или ма гле („сре бр не ју тра ма гле“ у По
след њим ре чи ма), а нај че шће на обла ке ко ји се ја вља ју као ку ле, бе ли бро-
дови, не бе ски ко њи упрег ну ти у ко чи је да на: „ка ко бле ска сре бром обла ка 
брод“ (Ве чер њи сно ви); „ме ху ра сти облак бео“ у Су то ну, „Над про стра ним 
за спа лим је зе ром ди жу се не бе са пу на бе лих ку ла“ (Је зе ро), ре ђе зве зде 
(„зве зда сре бр на у сво ду“ – Мр тва ти ца). 

Због пре сли ка ва ња со лар не / лу нар не све тло сти на мир ну во де ну по-
вр ши ну (ре ку, мо ре, је зе ро) она не са мо да по при ма све тло сну хро ма ти ку 
(„Па шћу до ле у сре бр не ра чве ре ка“ – На пла ни ни; „но ћас ће тра ком / сви ју 
се ре ка сре бро осу ти“ – По ђи мо у шу ме; „Ста зом је мо жда не кад те као по ток 
мла ди / и пре ли вао се мут ним сре бром / бе лих обла ка и зо ри них ср ма“ – Круг), 
већ се си не сте тич ки пре но си и на њен звук: го вор, пе сму, смех („чу јем око-
ло са мо сре бр ни го вор во де“ – Са пут ни ца; „и мла де ки ше па да ју / у смех 
сре бр них ре ка“ – Над жи во том; по то ци сви ра ју у сре бр ну фру лу – По то ци, 
„сре бр на звон ца про ле ћа те ку у ре ци“ – Ра ста нак).7 

7 И уз не ми ре на во да за др жа ва свој ство сре бр но сти: сре бр не гри ве по то ка у Гор ски 
по ток, „сре бр не че сме мо је сре ће“ сру чи ле се у по ток (Успо ме не) итд.
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Бе ли на и чи сто та сне жног пеј за жа има ју ево ка тив ну функ ци ју, па бу де 
иди лич на се ћа ња на до ба де тињ ства: „Осва ну ло мо је бе ло де тињ ство (…) 
Ве је, ве је бе ли снег мо га де тињ ства. Ку ће на бре гу по ме та ле / су огром не 
шу ба ре. У до љи ле же по бо де на сре бр на / ко пља. / Ве је, ве је мо је бе ло де тињ-
ство из сво да ме ког. Го ми ла је ла у вр ту пре тво ри ла се у ти хи ма на стир, пре-
пун тор ње ва / бли ста вих“ (Снег) и ши ре се са ис ко па ва ње вар ни ца ис под сме-
то ва се ћа ња. Ве о ма рет ко, сре бр на по ста је сим бол пат ње (сре бр на су за у 
Раз го во ру) или пра шта ња („сре бр на не зе маљ ска ста бљи ка“ опро шта ја у 
Ве чер њој мо ли тви).

3. јЕд на Ко Ми слЕ ћи на сМрт („Пе сник“, Ни чи ја зе мља). Чи ни се да је 
ма ло ко ји пе сник у тој ме ри и са то ли ком ис трај но шћу пе вао о смр ти као 
Де сан ка Мак си мо вић („смрт [је] по ста ла пе сни ки њи на оп се сив на те ма“ – 
Па сЕр 2013: 150). Ка да се по сма тра ју ди ја хро ниј ски, по зне пе сме пред ста-
вља ју је дин ствен лир ски ход ка смр ти и све до че о свим ета па ма кроз ко је 
про ла зи свест по је дин ца у су о ча ва њу са соп стве ним кра јем, до тач ке ње ног 
пот пу ног при хва та ња и има ги ни ра ња са мрт них мо ме на та. Чи ње ни ца да је 
пе сни ки ња по сле ис ка за „не мам ви ше вре ме на“ из исто и ме не зби р ке об ја-
ви ла још око два на ест зби р ки пе са ма и две зби р ке пе са ма за де цу при де 
(ви ше не го не чи ји жи вот ни опу си) све до чи да је вре ме на би ло и да га је 
пе сни ки ња ис ко ри сти ла за ин тен зив но ства ра ње (али и ду бље ње и гра на ње 
ове те ме). За то се кор пус пе са ма о смр ти мо же ви де ти као ис по вед но лир ско 
све до чан ство и гра да тив но опра шта ње од зе маљ ског све та ко је сти же до 
тач ке у ко јој се не ста нак при жељ ку је: о ста ре њу те ла и ду ше, о фи зич ким 
по те шко ћа ма (нпр. ве ли ки број пе са ма ве зан је за бол нич ке да не), сла бље њу 
и усах њи ва њу те ле сних мо ћи и же ља, гу бље њу жуд ње за жи во том, ду бо кој 
пат њи због смр ти бли жњег, ка по ми ре но сти, за ми шља њу смрт ног и по сле-
смрт ног ча са, па и не стр пљи во сти да се пре ђе жи вот на ме ђа. 

Ови там ни мо ти ви ја вља ју се још од пр ве зби р ке, као мла да лач ка сен-
ка, али би ва ју све при сут ни ји у збир ка ма из 50-их го ди на8. Зби р ка Ми рис 
зе мље (1950) за сно ва на је на иде ји про ла зно сти, осе ћа њу да је нај бо љи део 
жи во та ми нуо: то се пред ста вља сли ка ма ве ге та ци је по ко јој се хва та ју сла-
на, пр ви мраз, ме та фо ра ма жу тог ли шћа, ле ђе ња по то ка и сл., нпр. „Шта 
чи ниш, ли ва до, ка да брит ке сла не / Оку ју сва ку ста бљи ку зе ле ну (…) Шта 
чи ниш, по то ка мла до зе ле ни ло, / кад се сле ди би ло“ („Кад мла дост про ху-
ји, шта чи ни те, пти це?“); „Бе ле се у ли шћу су вар ци као ко сти“ (Крај је ле ту); 
„Ko ce мо је, ко се, је се ње жбу ње“ („Је сен“). То од зби р ке Не мам ви ше вре ме на 

8 На зи ра ње там не сли ке све та и слут ње смр ти спо ми ње још Ми лан Бог да но вић у 
ту ма че њу Зе ле ног ви те за (Бог да но вић 1982: 294‒295). Ти ме је он, сма тра Сне жа на Па сер 
у свом ту ма че њу Ни чи је зе мље, „ан три ци пи рао раз вој ни лук по е зи је Де сан ке Мак си мо вић, 
од пр вих зби р ки до Ни чи је зе мље, од без бри жно-оп ти ми стич ког до жи вља ја све та, до пе-
си ми стич ко-по мир љи вог ста ва ко ји је, из ме ђу оста лог, узро ко ван сен ком смр ти ко ја се 
над ви ла над ау тор кин жи вот и ства ра ла штво“ (Па сЕр 2013: 149). 
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(1973) а по себ но од Ни чи је зе мље (1979) пре ра ста у основ ни пе снич ки тон. 
Лир ска ју на ки ња је све сна про ла зно сти и кра ја жи вот ног ци клу са, о че му 
све до че пе сме Шта мо гу, Од у ми ра ње, у ко јој ка же ка ко „раз у ме све гор ке 
опо ме не“ ста ре ња и тро шно сти ко је опа жа у се би и на се би. Из но ва, све 
„опо ме не“ са сто је се у ана ло ги ја ма са про ла зно шћу ве ге та ци је: зре ло кла сје 
по ста ло је мр тви стог сла ме, др ве ту се ло ми „су хо ра ме“, ли ва да је про мр зла 
(Про мр зла ли ва да).

Сли ка све та у овом кор пу су пе са ма се ра ди кал но ме ња. Тран сфор ма-
ци ја об у хва та све чи ни о це тог све та (еле мен те про сто ра, звук, све тлост, сјај, 
то пли ну) и до но си до след ну ан ти под ност у од ре ђе њу соп стве не по зи ци је 
(„там них ми сли ом че и за се де“ – Ми сао по нор ни ца). Ка рак те ри стич но мно-
го ли ко мно штво си ћу шних и ве ли ких би ћа из свих сфе ра из прет ход ног пе-
ва ња, уза вре лост све та при ро де, ње ни шу мо ви, зву ко ви не ста ју и свет би ва 
ис пра жњен, опу стео („ниг де зве р ке, де те та, чо ве ка“ – Са мо ћа). Пе сма Пр ва 
ноћ жа ло сти из Не мам ви ше вре ме на об ли ко ва на је као сво је вр сно про грам-
ско одва ја ње од пре ђа шњег ви ђе ња све та, са гра ђе но на не га ци ја ма (ана фор ско 
на гла ша ва ње ре чи не ма): „Не ма пти це да оста ви тра га, / не ма ру на, не ма 
пе ра, / ни па у чи на стог змиј ско га свла ка,/ не ма гла са по то ка ни кур ја ка, / ни 
раз ли ке из ме ђу ју тра и ве че ра. / Не бо je ис пра жње на, плит ка зде ла, / зве зда-
ма ињем по па ле вла си“. 

Као и у прет ход ној ета пи, по зне пе сме че сто су гра ђе не на па ра ле ли зми-
ма: еле мент пеј за жа по кре ће ана ло ги ју са соп стве ним ста њем све сти, рас-
по ло же њем, са мо што је вр ста ана ло ги ја ве за на за хла ђе ње те ла, ста ре ње и 
бли же ње смр ти: „Гле да ју ћи та ко од у век у се бе, по зна јем, чи ни ми се, пре-
де ле ду ше“ (МаК си Мо вић 2012: том 3, књ. 1: 299). У пе сми Ле де но агре гат но 
ста ње екс пли ци ра се ин вер то ва ње сли ке све та па ра ле ли зми ма са пеј за жом. 
Под стак ну та ле де ним гра њем ко је по сма тра са про зо ра, лир ска ју на ки ња с 
но стал ги јом ка же ка ко је „од по ста ња“ би ла оп чи ње на ле по том сне жног, 
за мр зну тог пре де ла (што смо по ка за ли на број ним при ме ри ма), али у свом 
по зном жи вот ном до бу он је опо ми ње на соп стве ну сле ђе ност и ста рост. 
Раз у ме ва ју ћи соп стве ни жи вот као део оп штег рит ма при ро де, она схва та 
да ће се, као што се лед ло ми, то пи и ис па ра ва до пот пу ног иш че зну ћа, и 
са ма вра ти ти не/(пре)по сто ја њу. 

Су о ча ва ње са соп стве ном ко нач но шћу срод но је по е зи ји Сте ва на Ра ич-
ко ви ћа у ко јој при ро да та ко ђе при пре ма лир ски су бје кат на ста па ње и не-
ста нак: „Та ма ла смрт и ја и уцве та ли ба дем / За што смо за кло пи ли тро у гао 
црн та ко усред све тло сти? / (…) Сто па ла су се ти хо уко па ва ла“ (Ба ла да о 
уцве та лом ба де му). „Има ју тра ве јед ну ми сао те шку као ка мен / Јер оне 
ме ни ка жу: „Не тре ба тво ја пе сма. / Ле зи у на ма. И скло пи ру ке, где би ло, 
под гла ву. / И ћу ти. Ду го ћу ти док не за бо ра виш го вор. // Ле жи. И ћу ти са 
очи ма у се би под обла ком крај бре га. / (…) Тра ве шу ме те шко као ка мен“ 
(Пе сма тра ве) (ра ич Ко вић 1990: 26, 25). 

Би ва ње у ни чи јој зе мљи под ра зу ме ва не ку вр сту лим ба, про сто ра из ме ђу 
жи во та и смр ти („из ве сно је да не при па да жи ви ма. У зби р ци је пред ста вљен 
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као пре двор је све та мр твих (…) Она је пу ста и мрач на, зло слут на“ – Па сЕр 
2013: 152) (пе сма Чар дак ни на не бу ни на зе мљи). Лир ски су бјект осе ћа се 
изо ло ва но, у ва ку у му, из ван соп стве ног жи во та, као да му ви ше не при па да 
(„Овај дом је мој, и мој опет ни је“ – Чо ве ков дом), де зори јен ти сан је („Ни у 
се бе, ни ван се бе, / не ћеш има ти куд да кре неш“ – Суд би на). Та кав (не)жи вот 
„у зе мљи ни чи јој“ по ста је „бол на дра ма“, ја лов као „оско ру ша, / и ка мен. / 
И на кра ју по ста ће гли на“ (Људ ско ср це). 

Tоплина пе снич ких сли ка и ра дост би ва ња у при ро ди ин вер ту је се у 
из ра зи ту хлад но ћу и не при јат ност, па су че сти мо ти ви ле да, сне жне пу сто ши, 
мра за ко ји фи ју че: „до ли не ле де не над гроб не пло че“ (Пр ва ноћ жа ло сти). 
И ме сец сад има „сту де но око“ а Сун це не при јат но пе че (Сун це ме са мо ни је 
из не ве ри ло). Бе ли на је у овој пе снич кој ета пи не по бит но све до чан ство о 
смр ти, „су ро ви ја не го та ма“ (Снег на гро бу). Ле де на пу стош у ко јој се би ло 
жи во та мр зне и ко чи мо тив је у пе сма ма Ле де но агре гат но ста ње, Тер мо
ме тар кр ви („а, мо је стà ри, / спу шта се до у Ле де но до ба, / у сне га бео мрак“), 
Сан ја ну ар ских но ћи („Бе сни рас по ја са но зим ско без вла шће“ и ле де ним 
се ки ра ма гле чер кре ће да раз ру ши свет), Зе мља је смо („Зе мља је сам, / и 
ње на сту ден. / Не бо ми и у под не окре ће се вер, / зе мља и ле ти пре део сан ти“). 
Мраз у исто и ме ној пе сми „тан ким ле де ним би чем“ ши ба и ле ди зе мљу, биље, 
во ду – и лир ску ју на ки њу, чи ја ну три на је се га си, смр за ва („у скри ве ној 
ве ни / у ме ни“). 

Са ња ри је у све ту при ро де и има ги на тив не сли ке у ко ји ма се би ћа при-
ро де пре о бра жа ва ју у ју на ке бај ки сме њу ју се из о стан ком сна а ти пич на 
хро ма ти за ци ја не са ни це је иста она бо ја ко ја је би ла основ ни сим бол ви та-
ли те та („и за ро би ла ме бес крај ном зе лен ка стом пу сти њом“; „оп ко ље но / 
на гор ком, зе ле ном пли мом зо ре“ – Не са ни ца), што са мо по се би све до чи о 
дра ма тич ном ин вер то ва њу сли ке све та и ње не хро мат ске сим бо ли ке. Зе ле на 
у по зном пе ва њу би ва вред но ва на као ле де на: „као док сам ста ја ла / из ме ђу 
те бе и не са ни ца, / из ме ђу те бе и стра ха од смр ти / јед не ле де не зе лен ка сте 
зо ре“ (Ви но из до мо ви не), ле де на зе ле на је сим бол охол ни ка у Тра жим по
ми ло ва ње и сл. Не га тив на се ман ти ка зе ле не по ста је знак гор чи не (по ре ђе ње 
са пе ле ном – Зе мља је смо), па ко сти (не мир због па ко сних ре чи у ко шма ру 
то ком бо ле сти оте ло тво ру је се као клуп ко зе ле них, су рих зми ја ко је ле де но 
по сма тра ју лир ску ју на ки њу – У вру ћи ци), са мо ће („и оке а ни, оке а ни / раз-
ли ва ју се зе ле не са мо ће“ – Сви рај не пре стан це), не пре кид не пат ње (ту га и 
бол ко ји не про ла зе по ре де се са би ва њем у „сту де ној че ка о ни ци бо ла“ у 
ко јој се зе ле не ка заљ ке ча сов ни ка по ме ра ју из ра зи то спо ро – Ста ни це),

Осим из ме не хро мат ске сим бо ли ке, при мет на је, ка ко смо на по чет ку 
по ме ну ли, ахро ма ти за ци ја пе снич ких сли ка и до ми на ци ја цр не бо је: „врт 
ми се цр ни од ку ку те, / у хле бу ми je ку ко ља че мер“ (Зе мља је смо). Ду бо ка 
ту га по ре ди се са уну тра шњим цр ним мо рем ко је је пре пла ви ло лир ску 
ју на ки њу а чи ја је сва ка ка пљи ца као зр но „отров но и цр но“ (Цр но мо ре); 
ши ба на „цр ним, ле де ним“ ве тр ом, осе ћа на гру ди ма во де ну зми ју ка ко је 
гу ши. У овом по гле ду по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић срод на је по зном пе ва њу 
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Ми ла на Де дин ца чи ји лир ски су бјект је оп сед нут ко шма ри ма и ша па том 
смр ти ко ји до пи ре ода свуд („а тра ва му на пра гу ла је и ско ру са мрт слу ти“ 
– дЕ ди наЦ 1972: 147) и пла ви га та ма и ни шта ви ло: „Из цр не Не до ђи је / Где 
га за не ма, ни по врат ка / Где се пу те ви га се, и ниг де ста зе по врат ка! / Та мо 
/ Где ко ла не бе ског не ма: раз ва ли ла је пра зни на са мо / Не ви дљи ве сво је 
ви ли це / Грд не и глад не“ (дЕ ди наЦ 1965: 306).

На гла ше на лу ми нант ност пе снич ких сли ка из прет ход не ета пе гу би 
се у пот пу но сти: „Кад изи ђе мо но ћи из про це па, / не бо je пу но цр них ли-
ша ја, / под тре па ви ца ма му ниг де сја ја“ (Зе мља је смо). Утих ну ло је зе ро 
ви ди се као са мрт нич ки бле до („од са мрт ног је бле ђе бле ди ла“), мре шка ње 
во де под се ћа на са мрт нич ки дрх тај („дрх та ви ца пред смрт на ла ка“) а окол на 
при ро да спре ма се за са хра ну, ба ца ју ћи „по мр чи не по кр ов“, „мрак и там но 
гра ње мо дро“. Ме сец над мр твим је зе ром ода је по шту мр тви ма као ру ме но 
кан ди ло (Усну ло је зе ро). Пе сме о смр ти ка рак те ри стич не су и по обе зву че-
њу по јав ног све та: зе маљ ски зву ци за ми ру („Ти ши на спа ва као за кла на“), а 
опа жа ње се отва ра пре ма оно стра ном, па се је ди но на зи ре при гу ше ни ша-
пат мр твих (Ти ши на спа ва) – као и у Ра ич ко ви ће вим пе сма ма: „И ле жи мо та ко 
при род но сва ко на сво јој по сте љи / сва ко у сво јој тра ви / Ско ро као мр тви 
што ле же / не ко ли ко спра то ва под на ма / Или чак још ду бље јед но став но / 
От при ли ке / Као они мр тви ко ји ле же за не ко ли ко спра то ва под на ма“ (Тре
ну так) (ра ич Ко вић 1990: 35). На то ука зу је и са ма пе сни ки ња у пред го во ру 
зби р ци Озон за ви ча ја: „На се о ском се гро бљу од мах осе ти у пре двор ју дру-
гог све та и то да мр тви ни су та ко да ле ко од жи вих. На се о ском гро бљу (…) 
се чо ве ку чи ни да по кој ник у зе мљи кроз рас тре си то гру ме ње чу је ре чи 
жи во та“ (МаК си Мо вић 2012, том 3, књ. 2: 755).

Као и у Де дин че вој по е зи ји, у ко јој се страх од смр ти оте ло вљу је у 
фи гу ри ви те за та ме, ко ји пред лир ским су бјек том сто ји над моћ но и из ње га 
зу ри ни шта ви ло („На сил ник с ка ци гом од ска ме ње них пужевa, На сва ког 
ки ван / …Ви зир по диг нут има / А не ма – ли ца … Из ро нио из ја ве / И на све 
спре ман, / Уби ца! // Рас кре че них но гу сто ји крај мо јих вра та / Ви дан. / не са-
кри вен.. // Че ка / …на о ру жан до зу ба!“ – Де ди нац 1965: 310) и у по е зи ји Де-
сан ке Мак си мо вић су о ча ва ње са смр ћу оте ло тво ру је се кроз утва ре и не ма ни 
ко је је по хо де у ко шма ри ма: „Стра ши ло не ко крај ме не чу чи, / ње го вих ру ку 
же ле зни обру чи / сте жу ми гр ло као љу те ом че“ (Бо ле сник у гро зни ци), стра-
шна не ман с ки клоп ским оком (Не ман). Смрт до ла зи у об ли ку цр ног по зи-
ва ра („Кад цр ни по зи вар пре да те гру не“, све је већ ис тро ше но, „не ће има ти 
шта у зе мљи да тру не“ – По зи вар), цр не пти це, Цр бо га у Зо ви ној сви ра ли, 
као и Мо ра не9, бо ги ње смр ти ко ја је љу би и на ја вљу је свој до ла зак („У бол-
ни ци јед ног ју тра / Ство ри се пре да мном бо ги ња Мо ра на, / сва у цр ном 
по пут цр них вра на, / по љу би ме у че ло ре кав: Ево ме су тра!“ – Ко шмар). 

9 Сло вен ска бо ги ња је у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка пред ста вље на као до бро чи-
ни тељ ка, што је „ори ги нал но ау тор ско ре ше ње, ко је од сту па од ми то ло шке под ло ге“ (Па сЕр 
2013: 111). У овој пе сми Мо ра на је „зло бо жан ство“ (Исто).
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Жи вот по чи ње да се до жи вља ва као за ро бље ни штво, „огром ни жи вот-
ни ло гор“ (Очај ник). Лир ска ју на ки ња умо р на је од ко шмар не ја ве и сно ва: 
„Умо р на сам, а већ је ка сно“ (Спа вај те слат ко), осе ћа се као да је већ умр ла 
и пре свог фи зич ког не стан ка: „И пре смр ти по ла ко то не мо / у вре ме на тре сет“ 
(Мо ги ле вре ме на). По ми ре на са смр ћу, она ка же: „Сад је из ве сно“, „3емља је смо, 
/ пре тва ра мо ce у њу сва ко га ча са“; „Не мам шта ви ше да ра дим ов де“ (По сло
ви су за вр ше ни). У по след ној ета пи овог лир ског хо да ка смр ти, не ста нак се 
при жељ ку је, са не стр пље њем оче ку је: „Сад је из ве сно“; „По чи њем од бро ја-
ва ти од жи во та / Пре о ста ле го ди не, да не, са те“ (Пе шча ни сат), чак се у из ве-
сним тре ну ци ма ја вља „Ис ку ше ње“ да пре ки не жи вот. По ет ски глас за ми-
шља сво ју смрт: „Умр ла сам. (…) са мо још не ви дим ди ри ген та“ (Мо цар тов 
ре кви јем) и сво је мр тво те ло: „По сма трам на ренд ген ском Сним ку / Сво је 
ру ке ко сти, / Бе ле као бу ко ви су вар ци, / и ви дим сли ку ка ко ће у зе мљи ле-
жа ти / кад се све зе маљ ско / с њих зба ци“ (Рент ген ски сни мак). 

У ра ду смо кроз по ре ђе ње кор пу са пе са ма ин ти ми стич ке ли ри ке, за сно-
ва не на са мо о дре ђе њу пе снич ког гла са, опа жа њу спољ ног све та и вла сти те 
жи вот не по зи ци је пе ва ња из ра не и по зне ета пе ука за ли на пе снич ку ево-
лу ци ју ау тор ке. Тру де ћи се да ука же мо на мо дер ни стич ку при ро ду ње ног 
пе ва ња, ко ре спо дент ну са нео сим бо ли сти ма и нео а ван гар ди сти ма дру ге 
по ло ви не про шлог ве ка. У ра ној по е зи ји ти пич но је сје ди ње ње са све том 
при ро де, ко је иде до пот пу ног ста па ња и тран сфор ма ци је пе снич ког су бјек-
та у ве ге та бил ни. Раз у ме ва ње ми кро све та омо гу ћу је спо зна ју уни вер зал ног 
пул са по јав ног (и не по јав ног) све та, ко ји се ши ри у кон цен трич ним кру го-
ви ма ка нај оп шти јем пла ну, не бе ској сфе ри и иде ји ап со лу та. Осе ћа ње све-
та у ау то ки ној по е зи ји, по ко јем се у сва ком би ћу про зи ре искра бо жан ског 
(иде ја све тло сних по да ни ка) у ве ли кој ме ри срод но је са мо ти ви ма нео сим-
бо ли ста и нео а ван гар ди ста. Ти ме се Де сан ка Мак си мо вић у пу ној ме ри 
свр ста ва у мо дер ни стич ки ток срп ске по е зи је. Та ко ђе, ука за ли смо ка ко од 
50-их, а по себ но од 70-их го ди на ау тор ка по ста је је дан од нај ин вен тив ни јих 
и нај до след ни јих тво ра ца по е зи је о смр ти. Оби ман кор пус пе са ма о смр ти 
пред ста вља ау тен тич но и ино ва тив но лир ско све до чан ство о ми ре њу са не-
стан ком. По сво јој дра ма тич но сти, раз гра на тим мо ти ви ма, раз ви је ној сим-
бо ли ци ко ја про ис ти че из ин тим ног ис по вед ног све до че ња по е зи ја о смр ти 
Де сан ке Мак си мо вић је дин стве на је у мо дер ном срп ском пе сни штву.
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Zo ra na Z. Opa čić

NEO SIM BO LI STIC AND NEO A VAN GARD IM PUL SES IN  
DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’S PO E TRY

S u m  m a r y

In this pa per, we com pa red De san ka Mak si mo vic’s lyri cism, ba sed on the self-de-
ter mi na tion and the ob ser va tion of the world of na tu re from the early and la te sta ge, 
po in ting to the po e tic evo lu tion. Trying to esta blish its mo der nism, cor re spon ding with 
the non-symbo lo gi stic and neo-avant-gar di stic po e try of the se cond half of 20th cen tury. 
The re se arch al so im pli es study of chro ma tic symbo li za tion, and lu mi nan ce of, in ten se 
co lors of the early po e try and in ver ting the chro ma tic symbo lism, the do mi nan ce of 
dark ness and in la te sta ge, which po ints to a fun da men tal chan ge in the world’s ex pe ri-
en ce. In Mak si mo vic’s early works a union with the na tu re go es to the com ple te mer ging 
and tran sfor ma tion of the po e tic su bject in to the ve ge ta ble world. Un der stan ding the 
mi cro world ele ments ena bles the re cog ni tion of the uni ver sal pul se of na tu re, which 
spre ads in con cen tric cir cles to the ce le stial sphe re, and the idea of   the ab so lu te. The 
ima ge of the world in De san ka Mak si mo vic’s po e try, by which the spark of the di vi ne is 
pro pa ga ted in each be ing (the idea of   light su bjects) is lar gely re la ted to the mo ti ves of 
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the neo-symbo li cism and neo-avant-gar de. Thus, De san ka Mak si mo vić is fully clas si fied 
in to the mo der nist stre am of Ser bian po e try. Al so, we ha ve po in ted out that sin ce the 
50’s, and espe ci ally sin ce the 1970s, the po et has be co me one of the most in ven ti ve and 
most con si stent cre a tors of the po e try of de ath. The ex ten si ve cor pus of songs abo ut de ath 
re pre sents an aut hen tic and in no va ti ve lyri cal te sti mony of me di a tion with the di sap pe-
a ran ce. Ac cor ding to its dra ma ti city and its wi de sim bo lism, the in ti ma te con fes si o nal 
te sti mony of the de ath De san ka Mak si mo vic is uni que in mo dern Ser bian po e try.

Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду
zo ra na.opa cic @gmail.com 
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Др. То ми ца Т. Мо ја ше вић

ПОСТ МО ДЕР НИ СТИЧ КИ ИЗА ЗО ВИ  
ЋО СИ ЋЕ ВОГ ИСТО РИЈ СКОГ РО МА НА

Овај рад на сто ји да по ка же ко ли ко су по то њи Ћо си ће ви ро-
ма ни пи са ни у ду ху пост мо дер ни стич ког књи жев ног ства ра ла штва, 
од но сно ко ли ко је Ћо си ће во ба вље ње исто ри јом и са вре ме ном епо хом 
у ро ма ни ма Вре ме зла и Вре ме вла сти у до слу ху с пост мо дер ни-
стич ким схва та њем исто ри је ко је се за сни ва на иде ји о не до ку чи во-
сти објек тив не исти не о про шло сти. Сва ка исти на мо же по ла га ти 
пра во на објек тив ност, па се код пост мо дер ни стич ких ро ман си је-
ра ја вља сум ња пре ма по у зда но сти исто риј ског са зна ња. Сли чан 
од нос пре ма исто ри ји на ла зи мо и код До бри це Ћо си ћа ко ји је, сли-
ка ју ћи по сле рат ну епо ху у по ме ну тим ро ма ни ма, дао ви ђе ње ко му-
ни стич ке вла сти из пе р спек ти ве раз ли чи тих ли ко ва. На тај на чин 
је по сле рат на епо ха са гле да на из раз ли чи тих пе р спек ти ва, од ко јих 
сва ка пред ста вља исти ну за се бе.

Ћо си ће ви исто риј ски ро ма ни су сво је вр сна кон та ми на ци ја 
исто риј ског и фик тив ног, тра ди ци је и са вре ме не кул ту ре. Они 
афир ми шу чи ње ни цу да про шлост за и ста по сто ји и при је ње ног 
„тек сту а ли зо ва ња“, од но сно пре во ђе ња у сви јет са мог на ра ти ва.

Кључ не ре чи: До бри ца Ћо сић, Вре ме вла сти, Вре ме зла, пост-
мо дер ни зам, исто риј ски ро ман, исто ри ја и фик ци ја.

Ка да го во ри мо о исто риј ском ро ма ну као књи жев ном жан ру ко ји де тер-
ми ни ше усмје ре ност на од ре ђе ни исто риј ски до га ђај, од но сно исто риј ски 
пе ри од ко ји се умјет нич ки уоб ли ча ва, тре ба ис та ћи и то да га ова усмје ре-
ност ка исто ри ји и исто риј ском, ко ја под ра зу ми је ва ко ри шће ње исто риј ских 
из во ра и осла ња ње на њих, до не кле одва ја од књи жев но сти.

У при по ви је да њу не ког исто риј ског до га ђа ја сам на чин струк ту и ра ња 
ди је ло ва у цје ли ну под ра зу ми је ва да се од ре ђе ним исто риј ским до га ђа ји ма 
при пи су је не ко зна че ње ко је не по сто ји у њи ма као та квим, не ка на кнад на 
ин тер пре та ци ја ко ја нам, ка ко ис ти че А. Ма р че тић, не до пу шта да чи ње-
ни це о ко ји ма се при по ви је да са гле да мо ка кве је су, не за ви сно од ин тер пре-
та тив ног окви ра кроз ко ји су про јек то ва не (2009: 12).
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Уки да ње фо р мал них и жан ров ских гра ни ца из ме ђу тек сто ва у пост
мо дер ни зму и ства ра ње ви ше ам би ва лент них, ви ше стру ко ко ди ра них ме ђу
по друч ја до во ди до то га да се књи жев ни еле мен ти не ри јет ко про на ла зе и 
у фи ло зоф ским и у исто риј ским тек сто ви ма и обрат но – фи ло зо фи ја и 
исто ри ја оста вља ју сво је тра го ве у књи жев но сти (2010: 559). Исто риј ски 
тра го ви у пост мо дер ни стич ком ро ма ну свје до че о ње го вој те жњи ка вје ро-
ват ном, не и пот пу но исти ни том, што је за ми је ни ло ра ни ју вје ру у исти ни-
тост ро ма неск не при че.

У пост мо дер ни стич ком до жи вља ју исто ри је не по сто ји са мо јед на, 
објек тив на исти на о про шлим до га ђа ји ма већ оно ли ко раз ли чи тих, че сто 
ме ђу соб но опреч них исти на о истом до га ђа ју ко ли ко има уче сни ка у ње ној 
ин тер пре та ци ји. Сва ка исти на мо же по ла га ти пра во на објек тив ност, па се 
код пост мо дер ни стич ких ро ман си је ра ја вља сум ња пре ма по у зда но сти исто-
риј ског са зна ња.

По е ти ка пост мо дер ни стич ког исто риј ског ро ма на за сни ва се на иде ји 
о не до ку чи во сти објек тив не исти не о про шло сти. О тој не до ку чи во сти ко-
нач не исти не о про шло сти, упр кос тру ду не са мо пи са ца већ и исто ри ча ра, 
свје до чи и књи га Ро бер та Иглсто на пре ве де на на срп ски је зик у из да њу 
за гре бач ке На кла де Ја сен ски и Турк: Пост мо дер ни зам и по ри ца ње хо ло ка
у ста. Ти че се су ђе ња Да ви ду Ир вин гу, ко ји је, по зи ва ју ћи се на пост мо дер-
ни зам, на пра во на де кон струк ци ју и „кул тур ни ре ла ти ви зам“, оспо рио 
Хо ло ка уст ква зи и сто риј ским при сту пи ма. Ци је ла књи га по све ће на је пра ву 
на по нов но при ча ње исто ри је, на од нос исто ри ча ра и по ри ца те ља. У осно ви, 
ри јеч је о исто ри ји као књи жев ном жан ру, као шти ву у комe се на сто ји да 
се на нов на чин ожи ви про шлост, да се пре ва зи ђе сте ре о тип о „објек тив ној 
исто ри ји“ и ка но ну ем пи риј ске ме то де ко ја под ра зу ми је ва па сив ни од нос 
исто ри ча ра су о че ног са чи ње ни ца ма (уло га пу ког „озна чи ва ча при ку пље-
ног“, нај че шће пи са ње у тре ћем ли цу ка ко би се оства ри ла илу зи ја о чи стом 
ре фе ри са њу).

Пост мо дер ни зам је, ка да је ри јеч о исто ри ји, исто ри зи ра њу ро ма на и 
ро ман си ра њу исто ри је, оди ста пре и спи ти вао смје ро ве ко ји се ти чу епи сте-
мо ло шких пи та ња („ка ко ми зна мо о про шло сти“) оно га ко је ство рио исто-
ри ју и при ро де је зи ка и пи са ња исто ри је.

У исто риј ском ро ма ну ни је ри јеч са мо о на ра ти ву већ и о на шем по зна-
ва њу исто ри је и на шем од но су пре ма исто ри ји као при чи о про шло сти. Још 
је Лу кач у сво јој сту ди ји о исто риј ском ро ма ну ис ти цао да ни је то ли ко бит но 
да ли су сви де та љи о про шло сти исти ни ти, већ да је мно го ва жни је да ли 
они по твр ђу ју ау тен тич ност јед не епо хе, што нас на во ди на за кљу чак да је 
исто ри ја у ро ма ну по сма тра на из угла ау тен тич но сти, а не исти ни то сти. 
Лу кач твр ди и да се исто ри ја у ро ма ну од но си на то тал ност исто ри је у ван-
тек сту ал ном сви је ту.

У про шлом ви је ку ова то тал ност исто ри је је сру ше на, што до во ди до 
не ке вр сте кри зе у пост мо дер ни стич ком ро ма ну. 
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Исто риј ски ро ман, ме ђу тим, за др жа ва ја сну тен ден ци ју да озбиљ но 
ана ли зи ра од нос из ме ђу лич не суд би не при ка за них ју на ка и дру штве них 
то ко ва, кон фли ка та и окол но сти у ко ји ма су се за де си ли (2010: 308).

У књи зи По е ти ка пост мо дер ни зма – исто ри ја, те о ри ја, фик ци ја, Лин да 
Ха чи он, опи су ју ћи осо би не исто риј ског ро ма на, ис ти че да се он игра исти-
на ма и ла жи ма исто риј ских из вје шта ја. Да кле, исти на исто ри је све де на је 
на прет по став ку исти ни то сти.

Лин да Ха чи он ис ти че да је по гре шно гле ди ште по ко јем пост мо дер ни зам 
по ти ску је исто ри ју до ка зу ју ћи да исто ри ја не по сто ји, од но сно да је ди но 
по сто ји као текст. Исто ри ја ни је за ста ре ла, она је са мо по но во раз мо тре на 
– као људ ска кон струк ци ја. Да кле, ми не мо же мо спо зна ти про шлост, осим 
пу тем ње них тек сто ва, ње них до ку ме на та, ње них свје до чан ста ва... (1996: 
37) Из ово га за кљу чу је мо да је на ше зна ње о про шло сти кон стру и са но и 
од раз је са вре ме них усло ва, ко ји бит но ути чу на ко нач ну сли ку исто риј ске 
ствар но сти не ке епо хе. Про шлост је, да кле, од раз са да шње ствар но сти.

Пост мо дер на дје ла оспо ра ва ју гле ди ште по ко ме са мо исто ри ја по ла же 
пра во на от кри ва ње исти не о про шло сти до во де ћи у пи та ње „исто рич ност“ 
исто риј ских дје ла, ко ја су, као и фик циј ски на ра ти ви, у ства ри кон струк ци је 
оних ко ји их ства ра ју. Ов дје ни је у пи та њу оспо ра ва ње про шло сти, већ оспо-
ра ва ње мо гућ но сти по у зда ног зна ња о њој.

Лин да Ха чи он у сво јој По е ти ци пост мо дер ни зма – исто ри ја, те о ри ја, 
фик ци ја ис ти че да су и исто ри ја и фик ци ја пр вен стве но дис кур си те да у 
исто риј ској ме та фик ци ји, ова ко де фи ни са ни, оба дис кур са по ла жу пра во на 
то да бу ду сма тра ни исти ни тим (1996: 163). Свр ха исто ри о граф ске ме та фик-
ци је, ка ко Ха чи он да ље ис ти че, је сте да нас под сје ти на то да, иа ко су се 
кон крет ни до га ђа ји од и гра ли у про шло сти, ми те до га ђа је име ну је мо и 
кон сти ту и ше мо као исто риј ске чи ње ни це пу тем се лек ци је и на ра тив ног 
по зи ци о ни ра ња (1996: 170). Ми о њи ма, да кле, са зна је мо за хва љу ју ћи њи-
хо вим пи са ним тра го ви ма у са да шњо сти.

У пост мо дер ни зму, да ље на ста вља Ха чи о но ва, има мо кон цепт плу ра ли-
те та исто риј ских исти на, те не мо же мо го во ри ти о по сто ја њу јед не исти не, већ 
о по сто ја њу ви ше исти на, од но сно да ни шта не мо же пред ста вља ти „не и сти-
ну“ са му по се би, већ је ди но ту ђу, дру га чи ју исти ну (1996: 185). Овај кон цепт 
при ми је ни ли су мно ги пост мо дер ни стич ки ро ман си је ри у сво јим дје ли ма 
при ка зу ју ћи исти до га ђај из раз ли чи тих пер спек ти ва, од но сно из угло ва раз-
ли чи тих ли ко ва, ко ји има ју раз ли чит до жи вљај истог до га ђа ја, ко ји нај че шће 
под ра зу ми је ва су бјек ти ван тон. Та ко је До бри ца Ћо сић у ро ма ну Вре ме вла сти 
дао ви ђе ње ко му ни стич ке вла сти из пер спек ти ве раз ли чи тих ли ко ва. Је дан 
угао гле да ња при па да До бри ци Ћо си ћу као ју на ку на ра ти ва, дру ги при па да 
Ива ну Ка ти ћу, Ћо си ће вом на ра то ру и књи жев ном ли ку, док тре ћи при пи су-
је мо Ду ша ну Ка ти ћу, још јед ном на ра то ру и књи жев ном ју на ку. У истом 
ро ма ну при су тан је и угао гле да ња на ра то ра ко ји не уче ству је у при чи. Да кле, 
по сле рат на епо ха, оби ље же на вла да ви ном ко му ни стич ке вла сти, са гле да на 
је из раз ли чи тих пер спек ти ва, од ко јих сва ка пред ста вља исти ну за се бе.
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У ро ма ну Вре ме вла сти да то је ви ђе ње Го лог ото ка из раз ли чи тих 
пер спек ти ва. Нај зна чај ни ји при каз овог ло го ра ду гу је мо Ива ну Ка ти ћу, док 
нам До бри ца Ћо сић као на ра тор и је дан од ју на ка на ра ти ва да је не при стра-
сно свје до чан ство о по ме ну том ло го ру. Сва ка ње го ва ре че ни ца усред сре ђе на 
је на са оп шта ва ње ин фор ма ци ја, без са оп шта ва ња лич ног су да, ко ји је од-
ли ка на чи на при по ви је да ња ње го вог на ра то ра Ива на Ка ти ћа. Ду шан Ка тић, 
на ра тор дру гог ди је ла ро ма на Вре ме вла сти, го ло о точ ку ствар ност са гле-
да ва из пер спек ти ве чо вје ка вла сти ко ји не ма ли чан од нос пре ма стра да њу 
го ло о точ ких ло го ра ша, за раз ли ку од пр ве дво ји це.

Ова квом на ра тив ном тех ни ком по сти же се осве тља ва ње раз ли чи тих 
ви до ва јед ног до га ђа ја, ко ји не би би ли ис при по ви је да ни да се ау тор ру ко во-
дио ра ни јим, тра ди ци о нал ним прин ци пи ма, ин си сти ра ју ћи на по сма тра њу 
до га ђа ја из јед не пер спек ти ве и исти ни ко ју нам пре до ча ва при по вје дач. 
Умје сто то га, Ћо сић се од лу чио за пост мо дер ни стич ки ма нир, ко ји под ра-
зу ми је ва по сто ја ње ви ше раз ли чи тих, ме ђу соб но ко ег зи сти ра ју ћих исти на.

По вра так исто риј ској те ма ти ци код пост мо дер ни ста не пред ста вља 
са мо, ка ко ис ти че Лин да Ха чи он, ре ак ци ју на хер ме тич ки исто риј ски фор-
ма ли зам и есте ти ци зам, свој ствен та ко зва ном мо дер ни стич ком пе ри о ду (1996: 
155), већ и же љу, од но сно иде ју пи са ца да про бле ма ти зу ју од ре ђе не исто-
риј ске исти не ко је су у ши рем ко лек ти ву по при ми ле обри се дог ме. Та ко се 
Ћо си ће во ба вље ње исто ри јом о Пр вом свјет ском ра ту мо же схва ти ти као 
те жња да се про бле ма ти зу ју не ке исти не о исто риј ском пе ри о ду за ма гље ном 
при чом о ју нач ким бо је ви ма и ис цр пљу ју ћим мар ше ви ма и по вла че њу ка 
Грч кој, а не као ве ли ча ње на ци о нал не про шло сти, ка ко су то схва ти ли неки 
иде о ло шки ту ма чи. И ка сни ји Ћо си ће ви ро ма ни, исто до че ки ва ни као и 
ро ман Вре ме смр ти, са истим жа ром раз об ли ча ва ли су вла да ју ће иде о ло шке 
дог ме, пр о бле ма ти зу ју ћи исто вре ме но са вре ме не кул тур не и дру штве не 
прет по став ке ко је усло вља ва ју на шу пред ста ву о пе ри о ду о ко јем се го во ри 
у ро ма ни ма.

У исто риј ским ро ма ни ма До бри це Ћо си ћа по сто ји ка рак те ри сти чан 
по глед на исто ри ју, ра ни ју и но ви ју, ко ји узи ма у об зир са да шње мо гућ но сти, 
али и огра ни че ња пи са ња те исто ри је. Ства р ност, од но сно са да шњост, усло-
вља ва до не кле и Ћо си ћев од нос пре ма про шло сти. Ње го ви исто риј ски ро ма-
ни су сво је вр сна кон та ми на ци ја исто риј ског и фик тив ног, тра ди ци је и са вре-
ме не кул ту ре. Они афир ми шу чи ње ни цу да про шлост за и ста по сто ји и при је 
ње ног „тек сту а ли зо ва ња“, од но сно пре во ђе ња у сви јет са мог на ра ти ва. 

За са вре ме ни исто риј ски ро ман ве о ма је би тан од нос пре ма ствар ном 
сви је ту. Уко ли ко се сам на ра тив огри је ши о не ке ко нач не исти не у свом по-
ку ша ју да пру жи чи та о ци ма не што но во, нео че ки ва но, па чак и шо кант но, 
то би мо гло да се од ра зи на ње го ву ре цеп ци ју код чи та ла ца. Ћо сић је био 
свје стан то га. За то ре во лу ци о нар но у ње го вим ро ма ни ма ни је са оп шта ва ње 
но вих, нео че ки ва них исти на (ни је ри јеч о фељ то ну), већ хра брост да пру жи 
дру га чи ју сли ку сво је епо хе, дру га чи ју и од оне ко ја је да та у ра ни јим ње-
го вим ро ма ни ма – Да ле ко је сун це и Де о бе.
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Чи та о ци До бри ци Ћо си ћу при сту па ју као ро ман си је ру, што зна чи да 
не оче ку ју ко нач ну исти ну о јед ном исто риј ском пе ри о ду. Ипак, Ћо сић је 
пи сац ко ји се про фи ли сао као не ко ко на сту па са по зи ци је чо вје ка уби је ђе-
ног да о исто риј ским исти на ма не тре ба ћу та ти, чак ни о оним за бра ње ним 
исти на ма са вре ме не епо хе, па су и оче ки ва ња ње го вих чи та ла ца ишла у том 
смје ру – ослу шки ва ње шу мо ва исто ри је и раз от кри ва ње за блу да са вре ме не 
епо хе. Сам Ћо сић не ин си сти ра на исти ни то сти сво је при че, ко ја се ба ви 
оп ште по зна тим до га ђа ји ма, али не скри ва ам би ци ју да се су пр от ста ви по-
гре шним ту ма че њи ма и не до вољ но жи во пи сној сли ци рат не епо хе да тој у 
сво јим ра ни јим ро ма ни ма Да ле ко је сун це и Де о бе. Да ли је ов дје ри јеч о 
две ма исти на ма или о два ли ца јед не исти не – од апо те о зе ко му ни зма до 
ана те ме?

Ме ђу тим, исто риј ски ро ма ни овог пи сца не сто је са мо на исто риј ској 
рав ни већ и на фик тив ној, баш за то што се у њи ма ин си сти ра на ин тер ак ци-
ји исто ри о гра фи је и фик ци је, од но сно ми је ша њу чи ње ни це и фик ци је. То 
je, по ми шље њу Лин де Ха чи он, у су шти ни пост мо дер ни стич ки ма нир.

Ћо си ће во ба вље ње на ци о нал ном исто ри јом из раз је же ље да се по пу-
ни пра зни на из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, али и же ље да се про шлост 
на пи ше у но вом кон тек сту. Ни је у пи та њу пи шче ва иде ја да се по ни шти 
или из бјег не исто ри ја, већ по тре ба да се пре и спи та, јер се са пост мо дер ни-
стич ког ста но ви шта сум ња у ње ну објек тив ност.

За раз ли ку од ро ма на Де о бе и Да ле ко је сун це, у ко ји ма, ка ко ис ти че Н. 
Тим чен ко, и по ред ни за но ви на и по ку ша ја да се пру жи исто риј ски вје ро до-
сто јан при каз исто риј ски и иде о ло шки су пр от ста вље них стра на, ни је из бјег-
ну то оштро раз ли ко ва ње на мо рал ном и ан тр о по ло шком пла ну из ме ђу при-
пад ни ка два су прот ста вље на по кре та (2013: 13), у три ло ги ји Вре ме зла пи сац 
је до та као за бра ње ну те ма ти ку, пре ста ју ћи да сли је ди прин цип по ко ме су 
три јум фом иде је ко му ни зма сва пи та ња, па и књи жев но у мјет нич ка, би ла 
ри је ше на. Од пи са ца се оче ки ва ло да сли је де ре во лу ци о на р ни пут ко јим су 
ко ра ча ли иде о ло зи ак ту ел не вла сти и да сла ве њи хо ве под ви ге опи су ју ћи 
нај зна чај ни је до га ђа је из ре во лу ци о нар не про шло сти. Као што је по зна то, 
Ћо сић је, ако је икад и ишао том ли ни јом, од у стао од ве ли ча ња иде о ло ги је и 
ње не ре во лу ци о нар не бор бе и кре нуо, по пут не ких сво јих ју на ка, ви ју га вим 
ста за ма от пад ни штва ши ре ћи сво ју исти ну ко ја би ва про гла ше на за је рес.

У том сми слу, ро ма ни ко ји са чи ња ва ју три ло ги ју Вре ме зла су дје ла 
ко ја су ди рект но упе ре на про тив пој ма идеј но сти, од но сно иде о ло шких 
об зи ра ко ји су на мет ну ти књи жев но сти. Они су дје ла ко ја се до ти чу тра-
гич них те ма срп ске исто ри је и от кри ва ју сли ку јед не епо хе, али и иден ти тет 
по је дин ца, из гу бље ног у исто ри ји, сти је шње ног из ме ђу дви је иде о ло ги је од 
ко јих га ни јед на не спа са ва ко нач ног по ра за. Ова дје ла су штин ски пред ста-
вља ју не га ци ју иде о ло шке јед но стра но сти, фа на тич но сти и вјер ни штва, 
али и за о крет ка ан тро по ло шким те ма ма и вјеч ним пи та њи ма о оп стан ку 
и бор би по је дин ца са не ви дљи вим си ла ма исто ри је, ње го вим ди ле ма ма и 
тра ги ци на чи ње них из бо ра.
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Овим ро ма ни ма Ћо сић је ра зо рио чи тав иде о ло шки ме ха ни зам утвр-
ђе них књи жев но у мјет нич ких нор ми ну де ћи дру га чи ју ствар ност од оне 
при ка за не у дје ли ма пи са ца ко ји су би ли ми ље ни ци вла да ју ће иде о ло ги је 
због по твр ђи ва ња на ме та не схе ма ти зо ва не сли ке сви је та.

Оштра су прот ста вље ност жи во та по је дин ца и ње го ве су мор не ствар-
но сти, с јед не, и иде о ло шки при вид о ла год ном жи во ту тог истог по је дин ца 
и ње го вог за до вољ ства по стиг ну тим, с дру ге стра не, би ла је ве о ма ја сна по-
ру ка ових Ћо си ће вих ро ма на.

Ћо сић је у сво јим ро ма ни ма под вр гао ис пи ти ва њу, од но сно пре и спи-
ти ва њу не са мо исто ри ју већ и бли жу про шлост, ону ко ју би смо го то во 
мо гли на зва ти са вре ме ном ствар но шћу. Ту се по мје ра пер спек ти ва кроз 
ко ју пи сац по сма тра те му бољ ше вич ке ре во лу ци је. На и ме, не ста је ра ни је 
оп ште при хва ће на сли ка о ре во лу ци ји и по ја вљу је се лич на про јек ци ја. Да-
кле, ра ни ја сли ка пар ти зан ске ре во лу ци је на ко јој су из гра ђе на мно га дје ла 
из ми је ње на је.

Пред ста вља њем дру га чи је ствар но сти, ствар но сти ко ја об у хва та идео-
ло шка и по ли тич ка пи та ња, са гле да не из пер спек ти ве са мог пи сца и ње го вих 
ју на ка-на ра то ра, Ћо сић на сто ји да сру ши мит и ски не иде о ло шку за вје су 
са сви је та ко ји је до не дав но био са мо ди ри го ва ни при вид.

Ро ман До бри це Ћо си ћа, ка ко ис ти че М. Ра ду ло вић, са здан је у ду ху 
мо дер них по е ти ка, а ства ра лач ки је отво рен пре ма кла сич ном ре а ли стич ком 
ро ма ну, али и пре ма пост мо дер ном. Овај пи сац, на ста вља да ље Ра ду ло вић, 
вје ру је у умјет ност, у њен сми сао и ан тро по ло шко-ег зи стен ци јал ни зна чај, 
у сви јет и жи вот ко ји ње ним по сред ством вас кр са ва ју (1998: 85). Оно што га, 
по Ра ду ло ви ће вим ри је чи ма, одва ја од пост мо дер ни зма је при су ство ег зи-
стен ци јал не озбиљ но сти и ства ра лач ког мо ра ла ко ји је пост мо дер ни зам 
угу шио. У Ћо си ће вом ро ма ну, ти за ко ни и да ље пред ста вља ју сто жер књи-
жев ног дје ла (1998: 85).

На во де ћи раз ли ку у од но су пре ма пост мо дер ни сти ма, ко ји сми сао и 
са зна ња са др жа на у умјет но сти крај ње ре ла ти ви зу ју, кон стру и шу и „де кон-
стру и шу”, Ми лан Ра ду ло вић ис ти че Ћо си ће ву пре да ност дје ли ма у ко ја 
за ла же сав свој жи вот, и умјет но сти за ко ју жи ви, оби та ва ју ћи у про сто ри ма 
сво јих ро ма на, а не са мо у ре ал ном исто риј ском вре ме ну. При род ни жи вот, 
ствар не љу де, ре ал не исто риј ске и кул тур не про це се, на кра ју и соп стве ну 
лич ност и суд би ну он по сма тра у ду ху и у све тло сти умет но сти (1998: 86).

Ра ду ло вић на гла ша ва и ан га жо ва ну при ро ду Ћо си ће вог дје ла ис ти чу ћи 
пи шче во на сто ја ње да свој ро ман, са здан као за тво ре но умјет нич ко дје ло, 
уве де у жи ву и не по сред ну ствар ност, да ути че на ду шев ни и свје сни жи вот 
сво јих са вре ме ни ка, и да ин ди ви ду ал ним дје лом из гра ди но ву ко лек тив ну 
по ет ску сви јест о на ци о нал ној исто ри ји (1998: 86).

И за и ста, Ћо сић је успио да ство ри дје ло ко је је има ло ду бок ути цај не 
са мо на са вре ме ну књи жев ност и ње но окре та ње ка ствар но сти она квој ка ква 
је сте, отрг ну тој од иде о ло шке усло вље но сти, и исто ри ји, она квој ка кву је 
пи сац до жи вља ва, тру де ћи се да пру жи ау тен тич ну сли ку епо хе, већ и на 
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ду хов ни и свје сни жи вот са вре ме ни ка, на дру штве не и по ли тич ке при ли ке 
свог вре ме на. С јед на ком па жњом се пра ти ло шта Ћо сић има да ка же о би ло 
че му. Он је био у по зи ци ји пи сца са по ве ћа ном од го вор но шћу без об зи ра на 
то ка ко је при мао по ру ке о се би као пи сцу, и то што је у ви ше на вра та био 
лич ност од ко је се тра жио суд о суд бо но сним до га ђа ји ма по срп ски на род. 
Иа ко не сум њи ву за слу гу за то има ју ње го ви ро ма ни, ко ји су му обез би је ди ли 
кре ди би ли тет мо рал ног ма ча, он као пи сац на сту па слич но свом ју на ку Ву-
ка ши ну Ка ти ћу, али му то при зи ва и број не по ри ца те ље, ко ји ма је нај ви ше 
сме та ло учвр шћи ва ње и оса вре ме њи ва ње на ци о нал ног кул та и иден ти те та, 
ко ји су у са вре ме ном дру штву по ста ли не по жељ не и крх ке ин сти ту ци је.

Ћо си ћев од го вор њи ма, ни ка да из ре чен, али у ње го вим дје ли ма ја сно 
на го ви је штен, у ства ри је пост мо дер ни стич ко схва та ње да про шлост не 
мо же би ти уни ште на, већ мо ра би ти по но во по се ће на. 

Сво јим ро ма ни ма Ћо сић от кри ва за ко ни то сти исто ри је и на сим бо ли
чан на чин вас кр са ва и ка зу је људ ску исти ну и су шти ну жи во та (1998: 95). 
Ње го ви ро ма ни по твр ђу ју пост мо дер ни стич ки ма нир да не по сто ји са мо јед на 
исти на, од но сно исти на по је дин ца, већ по сто је исти не дру гих, ко ји ма се мо же 
до при ни је ти де кон струк ци ји иде о ло ги је јед но у мља као мо но ло шког дис кур-
са. Да кле, у Ћо си ће вим ро ма ни ма на ла зи мо не ко ли ко исти на, а то су исти на 
све зна ју ћег при по вје да ча и исти не ње го вих ју на ка на ра то ра. Сва ка од ових 
исти на на свој на чин де ми сти фи ку је иде о ло шки при вид, од но сно ла жи са вре-
ме не епо хе. Иван Ка тић оп ту жу је ко му ни стич ку иде о ло ги ју са ста но ви шта 
жр тве ко ја ни је при хва ти ла иде о ло шку дог му као ко нач ну исти ну и због то га 
је по стра да ла, док Ду шан Ка тић, чо вјек вла сти, сво ју иде о ло ги ју не ги ра са 
ста но ви шта чо вје ко ве искон ске по тре бе за пот чи ња ва њем, од но сно под јарм-
љи ва њем дру гих. До бри ца Ћо сић као ју нак ро ма на и на ра тор јед ног ди је ла 
на ра ти ва, пред ста вља њем сво јих ди ле ма о ис прав но сти иде о ло шког пу та и 
свог сљед бе ни штва иде о ло ги ји, оп ту жу је је за бру тал ност, не чо вјеч ност, из-
да ју ре во лу ци о нар них иде а ла. Из тог ви ше гла сја раз ли чи тих исти на из ра ња 
сли ка епо хе да та у ма ни ру пост мо дер ни стич ког ро ман си је ра ко ји про бле ма
ти зу је цје ло куп ну пред ста ву о исто риј ском зна њу (1996: 159). Да кле, не ма 
ко нач не исти не о про шло сти. Умје сто то га, у овим ро ма ни ма по сто ји по глед 
на про шлост ко ји је по но во ак ту е ли зу је, про бле ма ти зу је, прет по ста вља, отва-
ра ју ћи је та ко пре ма са да шњо сти, ко ја ни ка да ни је би ла иму на на при чу о њој. 

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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To mi ca Т. Mo ja še vić 

THE POST MO DER NIST CHAL LEN GES IN CO SICʾS HI STO RI CAL NO VEL

S u m  m a r y

In this pa per, the aut hor de alt with the way in which Do bri ca Ćo sić de scri bed the 
post-war epoch, relying to a lar ge ex tent on the post mo der nist way of no ve li zing the 
hi story, ac tu ally hi sto rifyin g the no vel. The po e tics of the post mo der nist hi sto ri cal no vel 
dis pu tes the vi ew po int in which only hi story it self is en ti tled to re veal the truth abo ut 
the past, qu e sti o ning the “hi sto ri cal” of hi sto ri cal works, which, just li ke fic ti o nal nar-
ra ti ves, are in fact the con struc ti ons of tho se who cre a te them. This is not the qu e sti on 
of denying the past but denying the pos si bi lity of re li a ble know led ge abo ut it.

Ho we ver, the hi sto ri cal no vels of this wri ter are not only on the hi sto ri cal le vel but 
al so on the fic ti ti o us, simply be ca u se they in sist on the in ter ac tion of hi sto ri o graphy and 
fic tion, i.e. the mi xing of facts and fic tion. This, ac cor ding to Lin da Hac hion, is es sen-
ti ally post mo der nists’ way.

Ćo sić’s en ga ge ment with na ti o nal hi story is the ex pres si on of his de si re not only to 
fill the void bet we en the past and the pre sent, but al so the de si re to wri te abo ut the past in 
the new con text. It is not the wri ter’s idea to an nul or eva de hi story, but the need to re e xa-
mi ne it, be ca u se from the post mo der nists’ po int of vi ew the re is a do ubt in its ob jec ti vity.

In his no vels, Ćo sić su bjec ted to exa mi na ti on or re-exa mi na ti on not only hi story but 
al so the clo ser past, the one that co uld al most be cal led con tem po rary re a lity. That is whe re 
the per spec ti ve thro ugh which the wri ter vi ews the su bject of the re vo lu tion chan ges.

One sho uld not ne glect the en ga ged na tu re of the se Co sic’s works, which had the 
im pact not only on the so cial and po li ti cal cir cum stan ces of the ir ti me, on the spi ri tual and 
con sci o us li fe of the con tem po ra ri es, but al so on the col lec ti ve awa re ness of na ti o nal hi story.

Основ на шко ла „Фи лип Фи ли по вић“
Бу ле вар осло бо ђе ња 317 
Но ви Сад
to mi ca.mo ja se vic@yahoo.com
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Др Мир ја на М. Бе чеј ски

ДА НИ ЛО КИШ И ГНО СТИ ЦИ ЗАМ*

„Из мог угла, за вер ни ка, 
за сва ко га ко тра жи Бо га,

не ма при хва тљи ве ре ли ги је.“
Да ни ло Киш

Пред мет овог ра да је Ки шов од нос пре ма гно стич ким иде ја-
ма – те ма ко ја је у кри ти ци отва ра на са мо уз гред, упр кос све сти о 
ње ном зна ча ју за кон сти ту и са ње пи шче ве по-ети ке и жи вот не фи-
ло зо фи је. У ис тра жи вач ком фо ку су су она де ла ко ја зах те ва ју ту-
ма че ње у кон тек сту раз гра на тог гно стич ког уче ња: при ча Си мон 
Чу до тво рац, есе ји Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не и О 
Мар ки зу де Са ду, као и пи шче ве екс пли цит не из ја ве и фраг мен ти 
из за о став шти не. У тек сту се от кри ва до ку мен тар на под ло га Си мо
на Чу до твор ца и, упо ре ђу ју ћи текст при че са тек стом из вор ни ка, 
ука зу је се на Ки шо ву тех ни ку при по ве да ња и при ме ње не ин тер-
тек сту ал не по ступ ке, те на пре кла па ње њи хо вог иде о ло шког дис-
кур са.

Кључ не ре чи: Си мон Маг, Ла ка ри јер, хри шћан ство, сум ња, 
по-ети ка.

1. До бро је по зна та чи ње ни ца да је Да ни ло Киш сво ју по е ти ку гра дио 
као по-ети ку. Та ко ђе је оп ште ме сто у „ки шо ло ги ји“ да је он био „бор хе со-
вац“ по ан ти ми ме тич ким и ин тер тек сту ал ним по е тич ким опре де ље њи ма, 
по не у та жи вој стра сти за чи та њем и не из мер ној ин те лек ту ал ној ра до зна-
ло сти, по го то во кад су у пи та њу ми стич но и окулт но, за бра њи ва не књи ге 
и про го ње ни ау то ри. Сâм Киш, под стак нут по ле ми ком око пла ги ја та Гроб
ни це за Бо ри са Да ви до ви ча, об ја шња вао је у Ча су ана то ми је и ау тор ским 
ко мен та ри ма „исти ну и лаж“ у умет но сти и при ро ду свог бор хе сов ског 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је, 
(ев. бр. 178028), ко ји у це ли ни 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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опре де ље ња, ме ђу пр ви ма ски ци ра ју ћи те о ри ју ци тат но сти као по се бан 
об лик ин тер тек сту ал но сти. Све је то по то ња кри ти ка раз ло жи ла и по твр-
ди ла. Овај рад то не ће спо ри ти, на про тив: он има циљ да у истом кон тек сту 
осве тли Ки шов од нос пре ма гно сти ци зму као ве о ма зна чај ну те му за раз у-
ме ва ње ње го ве зре ле по е ти ке и жи вот не фи ло зо фи је – те му ко ју су број ни 
кри ти ча ри на го ве шта ва ли и отва ра ли, али се до са да, ко ли ко нам је по зна-
то, ни ко ни је упу стио у ње но де таљ ни је из у ча ва ње.

Ако се сагласи мо с Бор хе сом да „сре ди ти јед ну би бли о те ку зна чи не-
при мет но спро ве сти умет нич ку кри ти ку“ (Бор хЕс 1996: 30), увид у књи ге 
и име на ау то ра ко је је пи сац са чу вао у сво јој би бли о те ци мо гу би ти дра го-
це ни сиг на ли ис тра жи ва чу. Ми смо и те сиг на ле пра ти ли и ис пи ти ва ли. У 
Ки шо вој при ват ној би бли о те ци, ко ја се чу ва у ње го вом ле га ту у Би бли о те-
ци СА НУ под озна ком ПБ 30, на ла зи се чи тав те мат ски опус ми то ло шке и 
вер ске ли те ра ту ре, од че га до бар део чи не „је ре тич ки“ тек сто ви и сту ди је 
о њи ма. По ред то га што употпуњaвају сли ку о пи шче вим ин те ре со ва њи ма, 
то су и дра го це ни из во ри за про у ча ва ње до ку мен тар не под ло ге ње го вих 
бе ле три стич ких де ла и ли те ра ту ре ко ју је ко ри стио за пи са ње есе ја.

Ту ма че ћи Ки шов од нос пре ма Би бли ји, кри ти ка је већ пи са ла о бо го-
бор ству у ње го вој по ро дич ној три ло ги ји (ах МЕ та гић 2007: 78–82). При ме ра 
ра ди, као из ра зи гно стич ких иде ја у Ба шти, пе пе лу мо гу се на ве сти опи си 
Оче вог Ре да во жње као Пра фа у ста и Фа у ста или си ту а ци ја ка да де чак 
Ади по ста је све стан не са вр шен ства и ко нач но сти све га људ ског, те на сто ји 
да пре ва ри соп стве ну смрт; или пак ка да Е. С. др жи бун тов нич ке про по ве-
ди про тив устрој ства све та и свих зва нич них ре ли ги ја и ин сти ту ци ја, јер 
„је ди на ре ли ги ја је сте ве ро ва ње у Бо га“ (P: 175).1 Али на ша па жња би ће 
усме ре на на оне Ки шо ве тек сто ве ко ји свој нај ду бљи сми сао оства ру ју у 
кон тек сту гно стич ког уче ња, од но сно ко ји ма је до ку мен тар на под ло га ли-
те ра ту ра о гно сти ци зму: на при чу Си мон Чу до тво рац (1983), есе је Из гнан
ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не (1982) и О Мар ки зу де Са ду (1988), као 
и на пи шче ве из ја ве у ин тер вју и ма и фраг мен те из за о став шти не. Сви су 
они на ста ли у по след њој де це ни ји Кишовa жи во та, што зна чи да је та да 
кул ми ни ра ла ње го ва оп се си ја овом те мом. 

Кад год је би ло ре чи о Ки шу и гно сти ци зму кри ти ка је ма хом пре ви-
ђа ла јед ну ва жну чи ње ни цу. Иа ко је при мар ни циљ свих гно сти ка био гно
сис – до се за ње ин ту и тив ног, нат при род ног, об ја вље ног зна ња ко је во ди 
спа се њу (јо нас 1971–1972: 20), иа ко су сви они има ли за јед нич ки став о овом 
све ту као тво ре ви ни ла жног Бо га или злог Де ми јур га, због че га је гно сти ци-
зам ока рак те ри сан као „ре ли ги ја ре вол та“ (Ба рЕн 1971–972: 31), кључ за ра-
зу ме ва ње по ме ну тих Ки шо вих есе ја и при че ни је увек у не ком је дин стве ном 

1 С об зи ром на то да смо ко ри сти ли из да ње Са бра них де ла Да ни ла Ки ша у ре дак ци ји 
Мир ја не Ми о чи но вић 2006–2007, у па рен те зе ко је се од но се на из во ре уно си ће мо кур зив-
но на ве де не скра ће ни це на сло ва књи га и бро је ве стра ни ца уме сто уо би ча је ног на чи на за 
па рен те тич ко ци ти ра ње. По пис скра ће ни ца дат је уз из вор ну ли те ра ту ру.
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гно стич ком си сте му, не го у ам би ва лент ној при ро ди гно сти ци зма и раз гра-
на тим гно стич ким уче њи ма ко је је наш пи сац од лич но по зна вао.2 Раз ли чи-
тим, па и са свим опреч ним гно стич ким уче њи ма о по сти за њу гно си са (нпр. о 
сло бод ној љу ба ви код јед них и пот пу ној аске зи код дру гих шко ла и ори јен та-
ци ја) мо же се об ја сни ти јаз из ме ђу ти хог умет нич ког пре зи ра и пр ко са Ма ри је 
Чу ди не, по ле мич ких про по ве ди Си мо на Чу до твор ца и без на де жне ма зо хи стич-
ке по бу не Мар ки за де Са да. Тим ре дом ће мо их и ту ма чи ти, бу ду ћи да есеј 
о Чу ди ној најви ше илу стру је не ка оп шта на че ла гно стич ког ми та и ње го во 
на сле ђе у са вре ме ној по е зи ји, при ча о Си мо ну Чу до твор цу спе ци фич но сти 
си мо њан ског уче ња кроз две ле ген де – две вер зи је смр ти гно стич ког учи-
те ља Си мо на Ма га,3 док је оглед о Де Са ду по све ћен ра ди кал ној књи жев ној 
об ра ди кључ них ста во ва то га уче ња, са мо уз ап со лут но од су ство Бо га.

2. иЗ гнан ство и Кра љЕв ство Ма ри јЕ чу ди нЕ или иЗ Бор По срод ству. За 
свој ана ли тич ки есеј Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не Киш је по-
зај мио на слов од Ка ми је ве зби р ке при ча с ја сним ци љем да по ву че па ра ле лу 
из ме ђу гно стич ке по е зи је Чу ди не, фи ло зо фи је А. Ка ми ја и соп стве них схва-
та ња. Чу ди на ре ми то ло ги зу је гно стич ки мит о чо веч јем па ду у овај свет, 
где су љу ди, „са мо сен ке јед не ма ни хеј ске иде је зла, ’се ди мен ти из гу бље ног 
не ба’ и бла жен ства, у веч ној опо зи ци ји са де ми јур гом“, ис ти че Киш. По том 
ми ту, ко ји у сег мен ти ма и у раз ли чи тим ва ри јан та ма до но се гно стич ки 
тек сто ви (а де таљ но раз ра ђу је Pi stis Sop hia, нај зна чај ни гно стич ки спис до 

2 У на сто ја њу да де фи ни шу гно сти ци зам и од ре де му по ре кло и тра ја ње, те о ре ти ча-
ри се ши ро ко огра ђу ју (Х. Јо нас, Т. П. ван Ба рен, Е. фон Иван ка, У. Бјан ки, Х. Шлир, Н. 
Бер ђа јев, Е. Пеј гелс, Ж. Ла ка ри јер и др.), на гла ша ва ју ћи да се од ре ђе ња од но се на глав не 
стру је ко је је чи ни ло не ко ли ко нај број ни јих шко ла, али да се чак и оне ме ђу соб но раз ли-
ку ју у по и ма њу по је ди них ступ ње ва гно зе и на чи на њи хо вог до се за ња (Гра дац 1971–1972; 
PEj gEls 1981; la ka ri jEr 2001). Ла ка ри јер упо зо ра ва да се ме то до ло ги ја ко ја од го ва ра зва-
нич ним ре ли ги ја ма, уте ме ље ним на ка нон ским тек сто ви ма и пре ци зно од ре ђе ној дог ми, 
не мо же при ме ни ти и на син кре тич ку при ро ду гно сти ци зма. За сно ва но на отво ре ној син-
те зи ис точ њач ких ре ли ги ја, ми то ло ги ја и уче ња, грч ких ми то ва и нео пла то ни зма, ма ни-
хеј ства, ју да и зма, хри шћан ства, хер ме ти зма, чак и ал хе ми је, и на чел но усме ре но про тив 
дог мат ских огра ни че ња и де фи ни ци ја, гно стич ко уче ње је прак ти ко ва ло ори ги нал не на-
чи не ми шље ња и але го ре зу (la ka ri jEr 2001: 41). 

Глав ни про блем у по ста вља њу исто риј ских, а на ро чи то ти по ло шких гра ни ца гно сти-
ци зма пред ста вља то што о ње му са зна је мо на осно ву тен ден ци о зних и сар ка стич них све до-
чан ста ва њи хо вих хри шћан ских про го ни те ља, ко ји су си сте мат ски уни шта ва ли и гно стич ке 
тек сто ве. „Од гно стич ке ми сли или гно стич ких ми шље ња, чу де сних Си сте ма ко је су гра-
ди ли не ки љу ди за не се ни исти ном, оста ле су, да кле, са мо мр ви це“, упо зо ра ва Ла ка ри јер 
(2001: 39). Ма гло ви ту сли ку о глав ним иде ја ма гно сти ци зма са мо су до не кле из о штри ла 
от кри ћа не ких тек сто ва у 19. ве ку и коптских спи са 1945. у гор њем Егип ту, по зна тих као 
Би бли о те ка Наг Ха ма ди (Кви сПЕл 1971–1972: 67–69).

3 Ко ли ко нам је по зна то, Пе тар Пи ја но вић је је ди ни кри ти чар ко ји је ову при чу ту ма-
чио у кон тек сту си мо њан ског (си мо ниј ског, си мо ни јан ског, „са мар јан ског“) уче ња, али не 
от кри ва ју ћи њен глав ни до ку мен тар ни из вор (1992: 196–201).
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от кри ћа ру ко пи са из Наг Ха ма ди ја), људ ски свет је на стао слу чај ном гре шком 
Со фи је, јед ног од нај ни жих Ео на ко ји чи не бо жан ску Пле ро му. Со фи ја је 
са мо стал ним де ло ва њем ство ри ла не са вр ше но и зло би ће, ко је је за тим на-
чи ни ло овај свет и чо ве ка, за ро бив ши бо жан ску искру у људ ско те ло. Ота да 
се она бо ри про тив Ар хон та, на сто је ћи да омо гу ћи по вра так те искре сво ме 
из во ру. То зна чи да је овај свет по сле ди ца не срећ ног слу ча ја (Ба рЕн 1971–1972: 
30) ко јим је чо век бес крај но уда љен од Бо га, али да му се мо же вра ти ти по-
мо ћу та јан стве не (са мо)спо зна је или гно си са. А ако је „са мо спо зна ја спо зна ја 
Бо га“, он да за бо го по зна ње чо ве ку ни је по треб но по сред ство ин сти ту ци о нал-
не цр кве (PEj gEls 1981: 23, 136–176), сма тра ју гно сти ци. То је је дан од глав-
них раз ло га њи хо вог исто риј ског про го на и ујед но тач ка у ко јој се Ки шо ва 
жи вот на фи ло зо фи ја по кла па с гно стич ким иде ја ма. Прем да на ве де ни став 
ни је обе леж је са мо гно стич ког по гле да на свет, Ки шо ва ин спи ра ци ја има ла 
је та кав из вор. Као до каз нам, по ред оста лог, мо же по слу жи ти и ње го ва при-
ват на би бли о те ка.

У по е зи ји Ма ри је Чу ди не ау тор пре по зна је ау тен тич ни глас гно стич ке 
пе сни ки ње „par ex cel len ce“, ко ја до ла зи до гно си са по сред ством умет но сти. 
Он оства ру је бли скост с иза бра ном те ма ти ком, „из бор по срод ству“, бу ду ћи 
да су глав не ства ра лач ке те ме Чу ди не ујед но и ње го ве оп се сив не те ме: смрт 
(„се ме смр ти“, „бре ме ни тост“ смр ћу), об ма на, без на ђе, стреп ња пред крат-
ко трај но шћу и про ла зно шћу, са зна ње о не ми нов но сти људ ског по ра за итд. 
Ства ра лач ки сим бо ли и ме та фо ре та ко ђе су им бли ски. На при мер, сим бо-
ли ка цве ћа, ру же, као знак да „се ме смр ти“, „се ме рас па да ња кли ја по пут 
па ра зи та у ср цу ле по те“; пу сти ња (жи вље ња) као „пе сни ков је ди ни дом“ 
– си но ним из гнан ства, али и са зна ња, тра га ла штва (ku PeR 2004: 140); ку ла 
као озна ка јед ног па ра лел ног све та, „оте тог од ни шта ви ла“, „при бе жи ште 
од зла, иде а лан пре део“, „Но је ва бар ка ко ја плу та по све оп штем по то пу“. 
Ку ла је свет умет но сти, у ко ји пред о дре ђе ни од ла зе као у до бро вољ но из
гнан ство. Зна че ње тог сим бо ла-ме та фо ре нај бо ље об ја шња ва онај дру ги 
ква ли фи ка тив ко јим је ау тор озна чио по е зи ју Чу ди не, кра љев ство: „Ро ђе на 
у ср цу зла, она је из ван до ма ша ја зла“. У сфе ри хлад них пла то нов ских кон-
це па та, где не ма ни ми ло сти ни осе ћа ња – не ма ни про ла зно сти, при ме ћу је 
Киш: „Јер та је ку ла по диг ну та упр кос Бо гу, та ку ла је са гра ђе на по иде ал-
ним пла но ви ма, то је иде ал на ку ла, веч ни за мак. Умет ност је све, жи вот је 
ни шта“. С овим на че лом Киш се де кла ра тив но ни је сла гао (ње гов је мо то 
био: и жи вот и ли те ра ту ра, или Pri mum vi ve re de in de phi lo sop ha ri). Али 
„Чу ди на не би би ла пе сник гно стич ке сум ње ка да би ту јед на чи ну умет ност  
–жи вот ре ша ва ла та ко на пре чац, та ко про сто, та ко про стач ки јед но став но; 
она не би би ла пе сник ка да у њој не би жи ве ла као жи ва ра на сум ња ко ја 
на гри за све као ки се ли на, сум ња у све па и у твр ду ку лу умет но сти“, кад 
би „про гла си ла умет ност до стој ном за ме ном за жи вот у ко ји је па ла, ка да 
би ве ро ва ла да се тај пад ан ђе ла мо же ис ку пи ти умет но шћу, да се та шти на 
жи вље ња мо же на док на ди ти та шти ном ства ра ла штва“ (HP: 127–128). Да је 
жи вот ни шта – то је ла ко до ка за ти, али не ма до ка за да је умет ност све, по-
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нај ма ње да је веч на, ис ти че Киш за гле дан у ову по е зи ју ко ли ко и у соп стве ни 
жи вот и ли те ра ту ру. Јер и сâм је био ве ли ки апо стол сум ње. Ако је ле по та 
про ла зна и ако су сва би ћа смрт на, да кле, не са вр ше на, сва ки је људ ски на пор 
уза лу дан, за кљу чу је он ту ма че ћи пе сму Ти гар. Умет ни ку оста је са мо уте ха 
да је, су ко бив ши те две та шти не, по ку шао да над ра сте про ла зност.

Ми ну ци о зном ана ли зом по је ди них пе са ма, за ко је ис ти че да су „мòре 
по те кле из јед не бол не лу цид но сти“, Киш по твр ђу је да је ово пе сни штво 
„про же то до ср жи гно стич ким од ри ца њем“, али да то не по ти че од „гно стич-
ких те о ри ја: гно са је ла тент но ста ње по бу не и не за до вољ ства ства ра њем и 
све том, по глед на свет и жи вот, ре као бих би о ло шка су шти на не ких сен зи-
бил них би ћа; сто га се тај гно стич ки дух одр жа ва кроз ве ко ве као ла тент на 
по бу на, као не ми ре ње са устрој ством све та, као хи пер сен зи бил ност и лу цид-
ност“ (HP: 117–118). Као мо то ове по е зи је мо гла би да сто ји „јед на гно стич ка 
ужа сна фор му ла“: ’Ја сам на све ту, али ни сам од ово га све та’, јер „гно стич ка 
по е зи ја те жи јед но став но сти; [...] она је це ла са мо јед на го ле ма ме та фо ра пада, 
она је сва од не по сто ја ња, као Бе ке то ве лич но сти, ми ца ње људ ске пат ње и 
људ ске пра ши не“ (HP: 122), за па жа Киш.

Бу ду ћи да је гно сти ци зам је дан од ду хов них по кре та ко ји ни су при-
зна ва ли власт и ин сти ту ци је ово га све та, гно стич ка по е зи ја не ра чу на на 
до па да ње и успех: „Та би по е зи ја успех до жи ве ла као не спо ра зум, као по раз. 
Она тра жи, и на ла зи, вер ни ке, оне ко ји ће у ње ном гла су, у ње ном ти хом 
на ри ца њу и про кли ња њу про на ћи сво је тај не ми сли, свој глас“ (HP: 123). 
Пре но се ћи гно стич ко са зна ње и по бу ну на све ко ли ку по е зи ју, па и мно го 
ши ре (јер по е зи ја је код ње га ме то ни ми ја за чи та ву књи жев ност и умет ност), 
ау тор уоп шта ва сво је за кључ ке:

А шта је дру го ова по е зи ја, шта је по е зи ја уоп ште, до то, тај кр сни 
пут ка ви шем са зна њу, ка опа сној лу цид но сти ко ја је циљ се би са мој, тај 
нај хра бри ји и нај о па ки ји де ми јур шки чин: све схва ти ти, све при хва ти ти, 
лу цид но и без об ма не, и исто вре ме но све од ба ци ти у име те исте лу цид-
но сти и при кљу чи ти се за точ ни ци ма оне је дин стве не по бу не чи ји је 
ис ход ја сан. Су прот ста ви ти Бо гу свој соп стве ни си стем, је дан је дин ствен 
и нов ге не зис, је дан нов свет ко ји ни је у скла ду са овим све том, јед ну 
лу цид ност ко ја ру ши згра ду ства ра ња, скро зи ра ју ћи је јед ним је ди ним 
по гле дом пре зре ња“ (HP: 123–124). 

Киш је, да кле, по е зи ју Чу ди не чи тао у кон тек сту оп штих гно стич ких 
ста во ва, али се у том чи та њу огле да и ње го ва по-ети ка. Та ко би се, на при-
мер, пе снич ки уоб ли чен став те о ре ти ча ра гно сти ци зма Жа ка Ла ка ри је ра 
ко ји Киш ци ти ра – да је овај наш свет ’чи ста не бе ска под ва ла, где су сва ка 
ствар и сва ко би ће по сле ди ца јед ног ко смич ког не спо ра зу ма’ (HP: 121–125) 
– мо гао ис пи са ти и из над ње го вог де ла. У тек сту у ко ме се пре по зна ју два 
ства ра о ца и њи хо ви по е тич ки по гле ди те шко је одво ји ти „чи та ње“ од ау то-
по е тич ког „учи та ва ња“, као што је по не кад не за хвал но раз ли ко ва ти пи шче ву 
жи вот ну фи ло зо фи ју од жи вот не фи ло зо фи је ње го вих ли ко ва. 



564

Гно стич ка по бу на ко ја од је ку је у овим ау то по е тич ким ста во ви ма по-
ка зу је за што су нај бо ље стра ни це Ки шо ве про зе уте ме ље не на сум њи и 
не га ци ји ви ше не го на ве ри и афир ма ци ји, на умет но сти у спре зи са смр ћу 
ви ше не го са жи во том. Али ва ља на гла си ти и јед ну бит ну раз ли ку: прем да 
се и у Ки шо вом де лу раз ви ја не ка вр ста ми та о чо веч јем па ду и стра да њу, оно 
ни је са мо об ја ва смр ти и при пре ма за смрт, не го и по бу на у име жи во та. И 
док „Чу ди на сво је ви ђе ње све та као из гнан ства и па кла на ја вљу је са свим у 
гно стич ком ду ху: пре зре њем. Про ме теј ској по бу ни […] она су прот ста вља 
ти ху ре зиг на ци ју, пре зир“ (HP: 116), Ки шо ва је по бу на гла сна, про ме теј ска.4 

У јед ном фраг мен ту из пи шче ве за о став шти не ко ји нам ка зу је да је 
„Си мон Чу до тво рац тре ба ло да има не ку вр сту оквир не при че о свом ’твор цу’“ 
(Mi o či no Vić 2006: 443), на ла зи мо сле де ћу ре че ни цу: „Про фе сор Па до ва ни, 
као што ви ди мо, за стао је на по ла пу та и био спа сен гно стич ке је ре си“ (Sk: 
349). Лик про фе со ра Па до ва ни ја очи глед но је пи шчев жи вот ни и по-етич ки 
про то тип. Као у дво стру ком огле да лу, он ства ра соп стве ни гно стич ки про-
то тип – лик Си мо на Чу до твор ца. Ка ко је реч о књи жев ном ју на ку, тај бор-
хе сов ски од раз од ра за нам не мо же по слу жи ти као чврст ар гу мент да је у 
пи та њу пи шче ва жи вот на фи ло зо фи ја, али му као пот по ру мо же мо до да ти и 
екс пли цит ну из ја ву да је Си мон Чу до тво рац ње гов нај при сни ји ду хов ни срод-
ник (GTI: 280). А ту је и Ки шо во (ау то)по е тич ко уверење да је био гра фи ја 
пи сца на лик на па лимп сест и да је „ау то би о граф ско има нент но де лу“ чак 
и ка да не бри ше мо по след њи слој па лимп се ста (HP: 224). У при лог на ве де-
ном ис ти че мо да је Киш и дру гим ли ко ви ма по зајм љи вао соп стве не ста во ве, 
од но сно да их је об ли ко вао као сво је ду хов не срод ни ке. „А ни ко се не мо же 
до та ћи скри ве них пло до ва а да и сам не бу де при ву чен ис ку ше њем“, ка же 
се у јед ном од са чу ва них фраг ме на та о „про фе со ругно сти ку“ (Sk: 350). 

Све ово по твр ђу ју и оста ли са чу ва ни фраг мен ти из те за ми шље не 
оквир не при че. По и гра ва ју ћи се у бор хе сов ском ма ни ру ствар ним и по лу-
и зми шље ним би бли о граф ским по да ци ма (или, реч ни ком те о ри је ци тат но сти: 
пра вим и ши фри ра ним, не пот пу ним и ва кант ним ци та ти ма као нај ви шим 
об ли ком ци тат не ми сти фи ка ци је (ora ić to lić 1990), ко ју је Киш учио од мај-
сто ра Бор хе са), при по ве дач нас уве ра ва у то да је про фе сор Па га ни/ Па до ва ни 
био гно стик и по зна ва лац гно сти ци зма: 

„Збо р ник An to logy of Gno sti ci sme [sic!] (N.Y., 1959?), ко јег има у 
соп стве ном пре во ду и са соп стве ним ко мен та ри ма наш про фе сор П., 
са др жи ско ро све до да нас по зна те гно стич ке тек сто ве“; „Про фе сор Па-
до ва ни је пре вео (с не мач ког) и опре мио пред го во ром и ко мен та ри ма 
чу ве ну гно стич ку књи гу Pi stis Sop hia, као и Књи гу Све тло сти, чи је је 
пр во из да ње, у пре во ду са коптског, об ја вље но у Лај пци гу 1905. го ди не. 
[…] Про фе сор Па до ва ни у пред го во ру свог пре во да по ле ми зи ра са ста-
во ви ма из ве сног Лај зе ган га из ло же ним у књи зи Гно сти ци, опо вр га ва ју ћи 

4 О то ме смо пи са ли у ра ду Про ме теј ске иде је Да ни ла Ки ша (БЕчЕјсКи 2018: 160–183).
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с до ста увер љи во сти глав не те зе не мач ког про фе со ра (Оста ла де ла у 
фу сно ти!)“ (Sk: 348, 349–350). 

Слич ни збор ни ци по сто је, као и по ме ну то лај пци шко из да ње (под дру-
га чи јим на сло вом), с тим да њи хов при ре ђи вач и пре во ди лац ни је Па до ва-
ни не го нај ве ћи про у ча ва о ци гно сти ци зма; нпр. Г. Р. С. Мед, пре во ди лац и 
при ре ђи вач збор ни ка Pi stis Sop hia (Лон дон, 1921). Но, нас ће нај ви ше ин те-
ре со ва ти „не мач ки“ про фе сор „из ве сни Лај зе ганг“, иза чи јег се име на кри је 
фран цу ски струч њак Жак Ла ка ри јер, пра ви ау тор књи ге Гно сти ци. Ако је 
про фе сор Па до ва ни про то тип Да ни ла Ки ша, а про фе сор Лај зе ганг ми сти фи-
ко ва ни Ла ка ри јер, он да је Па до ва ни јев/ Ки шов по ле мич ки пред го вор пре
во да Књи ге Све тло сти/ Ен ци кло пе ди је мр твих – при ча Си мон Чу до тво рац 
(или је „по ле мич ки пред го вор“ за ми шље на нео бја вље на оквир на при ча 
Си мо на Чу до твор ца, а са ма при ча Си мон Чу до тво рац Књи га Све тло сти). 
Ки шов по ле мич ки од нос пре ма „узо ру“ и пи сац у уло зи пре во ди о ца у ње го вом 
де лу по зна ти су нам од ра ни је, на ро чи то од Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча.

3. до Ку МЕн тар ни иЗ во ри При чЕ симонЧудотвоРац и њЕн идЕ о ло шКи дис-
Курс. у Post scrip tum-у Ен ци кло пе ди је мр твих Киш ис ти че да је при ча о 
Си мо ну Чу до твор цу „ва ри ја ци ја на те му јед не од гно стич ких ле ген ди“ (EM: 
171), али та је при ча, ви де ће мо, мно го ви ше од овог скром ног ау тор ског од-
ре ђе ња. Узи ма ју ћи као фа бу лу две хри шћан ске ле ген де (анег до те) о смр ти 
Си мо на Ма га из Са ма ри је (маг = све ште ник), Киш у сво ју при чу уно си 
ми то ло ги зо ва ну исто ри ју и уче ње „оца свих је ре си“, ка ко су ову исто риј ску 
лич ност од ре ди ли цр кве ни Оци и исто ри ча ри ре ли ги је још од пр вих ве ко-
ва хри шћан ства (PEj gEls 1981: 79). Ау тор је по зна вао и дру ге хри шћан ске и 
па ган ске ле ген де ко је су за бе ле жи ли цр кве ни исто ри ча ри о овом гно сти ку, 
по том све до чан ство је ван ђе ли ста Лу ке у Дје ли ма апо стол ским, као и из вор-
не гно стич ке тек сто ве. Као гра ђу је ко ри стио и са вре ме ну струч ну ли те ра-
ту ру о гно сти ци зму.5 По ред то га што је де таљ но про у чио сту ди ју Елејн 
Пеј гелс Гно стич ка је ван ђе ља (на шта ука зу ју већ и са ма под вла че ња у ње-
го вом при мер ку књи ге (ПБ 30/1344)), тек сто ло шка ана ли за по ка зу је да је 
пи сцу као про то текст по слу жи ла књи га Жа ка Ла ка ри је ра Гно сти ци, по себ но 
есеј Пу те ви Са ма ри је (2001: 39–50), чи је је де ло ве са жи мао, до ми шљао и 
на раз ли чи те на чи не ци ти рао, углав ном чу ва ју ћи ве ро до стој ност из во ра на 
ни воу чи ње ни ца.6 Ви де ће мо ка ко ће се то од ра зи ти на ни во сми сла. Пра ва 
је ште та што Ки шов при ме рак Гно сти ка ни је са чу ван у ње го вој би бли о те ци, 
тим пре што је пи шу ћи Си мо на Чу до твор ца при ме нио слич не ин тер тек сту-

5 Киш је ве ро ват но био упо знат и са са др жи ном књи ге Si mon Ma gus Г. Р. С. Ме да, у ко јој 
је де таљ но ре кон стру и са но Си мо но во уче ње, прем да се на њу ди рект но не осла ња (MEaD 2017).

6 „Пре ци зи рај мо да се то до га ђа тач но се дам на ест го ди на по сле Ису со ве смр ти“ (la-
ka ri jEr 2001: 41). „Се дам на ест го ди на по сле смр ти и вас кр сну ћа Ису са На за ре ћа ни на, на 
пра шња вим пу то ви ма ко ји пре се ца ју Са ма ри ју [...]“ (kiš 2006: 7).
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ал не по ступ ке као у Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча, око чи је ле ги тим но сти 
је во ђе на по зна та по ле ми ка.

Ка да је реч о из вор ни ку, ва ља на гла си ти да је Ла ка ри је ро во есе ји стич-
ко ка зи ва ње из у зет но за ни мљи во, на ра ти ви зо ва но и стил ски до ве де но до 
пер фек ци је, као и код Ки ша есе ји сте.7 Али Киш не же ли да пи ше есеј, већ 
по чи ње да раз ви ја сво ју при чу упра во та мо где се Ла ка ри јер за у ста вља – код 
ле ген ди о смр ти Си мо на Ма га (la ka ri jEr 2001: 49). Реч је о иде ал ној гра ђи 
за при чу: по ве сти ’до не ве ро ват но сти фан та стич ној’ (EM: 176), по пут оне о 
Про то ко ли ма си он ских му дра ца, ко ја му је по слу жи ла као фа бу ла за Књи гу 
кра ље ва и бу да ла.8 Киш је и за пи са ње при че о гно стич ком учи те љу био 
мо ти ви сан, осим естет ским, и етич ким раз ло зи ма.

За фи зич ки опис Си мо на Чу до твор ца (ку дра ва цр на ко са про ре ђе на на 
те ме ну, ку дра ва не у ред на бра да, „по ви јен ко шчат нос и про фил ов це“, „јед но 
око ве ће од дру гог“ (EM: 7)) при по ве дач се осло нио на ли ков не „до ку мен те“ 
и на је дан тран ссе ми о тич ки ци тат из соп стве ног жи во та. Сли ка ри и ва ја ри 
су овог је ре ти ка нај че шће пред ста вља ли уз ком по зи ци ју Стра шног су да на 
фре ска ма и ве за ној пла сти ци ка то лич ких хра мо ва, као и на са мо стал ним 
сли ка ма. Ме ђу тим, ка ко ука зу ју фраг мен ти из за о став шти не,9 а до ку мен-
ту је Ки шо ва фо то гра фи ја из сту дент ских да на (Sk: 291) – пи сац се у овом 
слу ча ју са мо и ро нич но по и грао и са соп стве ним про фи лом!

У скла ду са сво јим по е тич ким на че лом еко но мич но сти, Киш пре ко 
Си мо но ве мин ђу ше у об ли ку зми је ко ја про жди ре свој реп, уро бо ро са, већ 
на пр вој стра ни ци уво ди у при чу кључ ни сим бол гно стич ког уче ња и пра-
ви ја сну алу зи ју на ју на ко во ду хов но опре де ље ње.10 На по чет ку при че, у 

7 Пи сац Пред го во ра Ло ренс Да рел с пра вом ис ти че да је Ла ка ри је ро ва књи га-есеј 
„сво је вр сна по ет ска ме ди та ци ја“, те да је у том сми су „бли жа по е зи ји не го еру ди ци ји, иа ко 
јој је до ку мен та ци ја бес пре кор на“ (2001: 5).

8 У Post scrip tumу Ен ци кло пе ди је мр твих пи сац об ја шња ва за што Књи га кра ље ва и 
бу да ла ни је мо гла оста ти есеj, од но сно ка ко од есе ја на ста је при ча: „Есеј је из гу био сво је 
жан ров ско зна че ње есе ја оног ча са ка да сам схва тио да се у ис тра жи ва њу те те ме, на 
пла ну чи ње ни ца, већ не мо же ићи да ље, и ка да сам по чео да за ми шљам до га ђа је она ко како 
су се мо гли до го ди ти. […] За по че та на мар ги на ма чи ње ни ца – не из не ве ра ва ју ћи их са свим 
– при ча је по че ла да се раз ви ја упра во на ме сти ма где су по да ци би ли не до вољ ни а фак та 
не по зна та, у по лу мра ку где ства ри за до би ја ју по ме ре не сен ке и об ли ке“ (EM: 177). 

9 „На рав но, ни ко га не ће пре по зна ти под тим пор тре том што га је при пи сао Си мо ну 
Чу до твор цу, чак и ако об ја ве ту ње го ву ’ствар’, јер та кву је бра ду но сио пре не ких два де сет 
го ди на, још као сту дент, и то не ви ше од не ких го ди ну да на. А што се ти че ов чи јег про фи-
ла (што га је при пи сао свом ју на ку, ако се то мо же на зва ти ју на ком), та квих про фи ла има, 
хва ла Бо гу, по све ту“ (Sk: 348–349).

10 Док хри шћа ни окри вљу ју зми ју за пра ро ди тељ ски грех и из гон из Ра ја, гно сти ци 
је сма тра ју са ве зни цом људ ског ро да и сим бо лом бо жан ске му дро сти (PEj gEls 1981: 16). 
Оп штем гно стич ком схва та њу да све што по сто ји на не бу има свој пан дан на зе мљи на ро-
чи то упо ри ште да ли су при пад ни ци сек те „пе ра ти“, ко ји су сма тра ли да се сми сао ко смоса 
и искон ска по вест све та огле да у са зве жђу Зми је, склуп ча не око Се вер ног по ла. У њој су 
ви де ли пан дан пр вог гно сти ка што у Еден ском вр ту чо ве ку пре но си искон ско зна ње о до бру 
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фан та стич ним сце на ма с ла не ним ко но пом са зна је мо и то да је Си мон Чу-
до тво рац по се до вао нат при род не/ ма ђи о ни чар ске спо соб но сти и да је по-
зна вао не ко ли ко стра них је зи ка11 – што за ма ли број упу ће них чи та ла ца, за 
ко је је Киш и пи сао, већ пред ста вља сли ку и при ли ку исто риј ског и ле ген-
дар ног Си мо на Ма га.

На уч ни ци скре ћу па жњу на то да се ње го во уче ње из два ја ло у од но су 
на мно го број не „ме си је“ то га до ба по раз бо ри то сти и су ви сло сти гно стич-
ке по ру ке (la ka ri jEr 2001: 42–43). Исто риј ски из во ри, хри шћан ске ле ген де 
и Дје ла апо стол ска по твр ђу ју да је овај је ре тик имао ве ли ки број след бе-
ни ка и да је био са вре ме ник и су пар ник Хри сто вих апо сто ла. „За то што им 
је Си мон био так мац на њи хо вом вла сти том те ре ну, и сам Пе тар је, ка ко 
пре но си апо ло гет Ју стин, мо рао у ви ше на вра та да га сле ди у сто пу, да би 
про по ве дао по сле ње га и вра ћао из за блу де бу ду ће хри шћа не“, пи ше Ла ка-
ри јер (2001: 48). 

и злу, ко је је зли Тво рац на ме ра вао да ус кра ти љу ди ма: „’Ако не ко има очи ко је уме ју да ви де, 
диг не ли по глед го ре, угле да ће кра сну сли ку Зми је склуп ча не на са мом по чет ку не ба. И 
схва ти ће да ни јед но би ће, ни на не бу, ни на зе мљи, ни у па клу, ни је на ста ло без Зми је’. […] 
Ви со ко го ре, ве ли ка Зми ја склуп ча на у ко ре њу не ба. На зе мљи, Еден ска зми ја, склуп ча на 
у ко ре њу Др ве та Зна ња“ (пре ма: la ka ri jEr 2001: 13). 

У јед ном фраг мен ту из за о став шти не Киш по твр ђу је да је уро бо рос у ње го вој при чи 
„ја сан гно стич ки сим бол“: „сли ка бес кра ја, вр то гла ви ца ре ин кар на ци је, ег зи стен ци је, као 
и му тан сек су ал ни сим бол, пун скри ве ног зна че ња“ (Sk: 350).

Ме ђу тим, уро бо рос ни је са мо гно стич ки, већ ши ром све та рас про стра њен сим бол. 
Ње го ва мак си ма: „Мој крај је мој по че так“ озна ча ва све у куп ност, пр во бит но је дин ство, у 
се бе за тво рен веч ни (жи вот ни) ци клус; ан дро ги на, тј. са мо до вољ ност – са мо са ти ру ћу и 
са мо об на вља ју ћу моћ, јер сам се бе ра ђа, опло ђу је и усмр ћу је; без гра нич ност про сто ра и 
ци клич но вре ме, ко је је на из глед не по крет но, а ипак је не пре ста на крет ња; та му пре ства-
ра ња; бе смрт ност, веч ност и му др ост. Ту ма чи се и као ду а ли стич ко је дин ство су прот но сти: 
до бра и зла, да на и но ћи, не бе ског (круг) и хтон ског све та (зми ја). У мно гим ре ли ги ја ма и 
кул ту ра ма зми ја и чо век су так ма ци, јер зми ја сто ји на по чет ку раз во ја, а чо век на ње го вом 
кра ју, те она и да ље сто лу је не ким мрач ним пре де ли ма људ ске пси хе, иза зи ва ју ћи са бла-
жња ва ње. Зми ја је сим бол вра че ва и ма га, не ис ку пље не мо ћи при ро де, ла тент не мо ћи, 
људ ске ра до зна ло сти, са зна ња и сум ње, исти не и спо зна је ујед но (ku PEr 2004: 178; gEr brajn 
– šE Va li jE 2004: 1013–1014). Ала Та та рен ко под се ћа на то да уро бо рос сим бо ли зу је и „пи сца, 
ства ра о ца ко ји ра ђа се бе и се бе про жди ре“, као и не до сти жну Це ли ну, те да се грч. kyklos 
(круг, ци клус) на ла зи и у осно ви ре чи ен ци кло пе ди ја (2005: 298).

11 По ред Дје ла апо стол ских, и гно стич ки из во ри ука зу ју на ма гиј ску прак су (PEj gEls: 
32), што је оправ да но на ве ло са вре ме не ис тра жи ва че да ис пи ту ју ве зу из ме ђу гно сти ци зма 
и ал хе ми је (шЕ Пард 1971–1972: 117–128). Ми то ло зи ис ти чу по да так да је Си мон Маг био 
се стрић Фа у ста (friD Man 2012: 47–48), од но сно да је успо ме на на екс цен трич ни пар про-
сти тут ке и ча роб ња ка ко ји „обез бе ђу је све оп ште спа се ње“ ве ро ват но про из ве ла ле ген ду о 
Фа у сту, ар хе ти пу ча роб ња ка ко ји упо тре бља ва „за бра ње но зна ње“ и ис ку ство. „У ства ри, 
Си мон је у Ри му био по знат као Fa u stus (’Об да ре ни’)“ (Eli ja DE 1991: 220).

Те о ре ти ча ри гно сти ци зма ис ти чу ши ро ко обра зо ва ње и на да ре ност гно стич ких учи-
те ља, те ели ти стич ку при ро ду овог уче ња (Ба рЕн 1971–972: 31). Киш то по твр ђу је на раз ли-
чи те на чи не у при чи. На при мер, Си мо но во по зна ва ње за ко на гра ви та ци је: ’Зе мља при вла чи 
сва ко те ло, чак и пер це’ (EM: 18).
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А у Ки шо вој при чи сто ји: 

„На за мр ше ним пу то ви ма ко ји во де са Ис то ка на За пад и са За па-
да на Ис ток, Си мон Чу до тво рац су сре ће си ле си ју про по вед ни ка и њи-
хо ви се пу то ви че сто укр шта ју. Уче ни ци Јо ва на и Па вла, и Јо ван и Па вле 
лич но раз но се по све ту на ук Ису са На за ре ћа ни на, чи ја успо ме на још 
жи ви у Па ле сти ни, Ју де ји и Са ма ри ји. Си мон че сто от кри ва тра го ве 
њи хо вих сан да ла на ула зу у не ко се ло“ (EM: 8). 

Оно што Ла ка ри јер да ље ка зу је Киш при ка зу је, до ми шља ју ћи у кон крет-
ној сце ни су срет апо сто ла и Си мо на Чу до твор ца.12 Пи сац је тај су срет „по ме-
рио“ из Ри ма у Са ма ри ју – и то у од но су на ка то лич ке ле ген де и на свој до ку-
мен тар ни из вор, али не и у од но су на Дје ла апо стол ска13 – и ис ко ри стио не 
са мо као за ни мљи ву фа бу лу не го и као по вод за екс пли ка ци ју си мо њан ског 
уче ња, на ро чи то глав них та ча ка су ко ба са зва нич ном хри шћан ском ре ли ги јом 
ко ја се у том пе ри о ду учвр шћи ва ла. У кри ти ци је већ при ме ће но да Киш на-
мер но не раз ви ја де та ље ни тог уче ња, ни вер ске ра спре (Пи ја но вић 1992: 
199).14 Уме сто њих, он раз ви ја књи жев не де та ље и алу зи је, ко ји во де књи жев
ним ана ло ги ја ма (нпр. мин ђу ша Си мо на Чу до твор ца; или ње го ва про по вед о 
ла жи, ко ју ће мо на ве сти у окви ру на ред ног ци та та). За „па жљи вог чи та о ца“ 
то отва ра број не мо гућ но сти ме та фо рич ког ту ма че ња при че и па ра ле ла са 
суд би ном оних ко ји сум ња ју у свим то та ли тар ним ре жи ми ма. Иза кон крет ног 
кри је се уни вер зал ни хро но топ. Да кле, Ки шо ва при ча кроз естет ску фор му, 
на ни воу сми сла а не на ни воу чи ње ни ца од ра жа ва „не спо ји вост, чак се мо же 
ре ћи без дан ко ји раз два ја гно стич ку ми сао и гно стич ки сен зи би ли тет од ми-
сли и сен зи би ли те та хри шћан ства ко је се упра во ра ђа“ (la ka ri jEr 2001: 40). 
Да ви ди мо у че му је су шти на ове „је ре си“ и ка ко нам је пре но си Киш.

Цр кве ни исто ри чар Хар нак пи ше да је Си мон Маг „про гла сио док три ну 
у ко јој је чуд но и на ка зно је вреј ска ве ра по ме ша на са ва ви лон ским ми то ви ма 

12 У јед ном са чу ва ном фраг мен ту за ми шље не при че о про фе со ру Па до ва ни ју на ла-
зи мо об ја шње ње ве за но за раз ви ја ње си жеа о Си мо ну Ма гу у при чу „Си мон Чу до тво рац“: 
„Про фе сор је ту при чу за пи сао она ко ка ко ју је за ми шљао, чи та ју ћи је, пре тво рив ши гно-
стич ку ле ген ду у сли ке, јер је, упр кос на уч ним ра до ви ма, још увек имао фан та зи ју ко ја је, 
као у ка квог де те та, пре тва ра ла фак та у сли ке“ (Sk: 350).

13 Пра во слав но ори јен ти са ни ау то ри по ри чу исти ни тост ових ле ген ди – не да би ста-
ли у од бра ну Си мо на Ма га, већ да би ис та кли да до ње го вог су сре та са „Си мо ном Пе тр ом“ 
(тј. апо сто лом Пе тр ом) у Ри му ни ка да ни је до шло: бу ду ћи да је за апо сто ла на те ри то ри ји 
„нео бре за них“ од ре ђен Па вле, апо стол Пе тар ни је ни про по ве дао у Ри му (Ča rob njak Si mon 
2011). Слич ну сум њу ис по ља ва и Ели ја де: „Ни је си гур но да су Чу до тво рац и Си мон из Дела 
јед но исто ли це“ (1992: 220). Дје ла апо стол ска за и ста на во де да се по ме ну ти до га ђај од ви-
јао у Са ма ри ји, где су Је ван ђе ље про по ве да ли Пе тар и Јо ван, и где је Си мон Маг и кр штен, 
остав ши јед но вре ме по ред Фи ли па (8: 13–14).

14 „Ту сле ди ду га те о ло шка рас пра ва о Ело хи му, о ка зни, о ка ја њу, о сми слу жи во та, 
о од ри ца њу, о ду ши и те лу, све то из ме ша но ско ла стич ким до ка зи ма и ци та ти ма на хе бреј-
ском, грч ком, коптском и ла тин ском“ (EM: 24).
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ко ји ма су до да ти не ки де та љи из грч ке ми то ло ги је“ (Ča rob njak Si mon 2011). 
На „уда ру“ си мо ња на (као и свих гно сти ка) био је Ста ри за вет, по себ но 
Књи га по ста ња, у ко јој су тра жи ли до ка зе да је зли Де ми јург ство рио овај 
свет. То уче ње Ла ка ри јер ре кон стру и ше на сле де ћи на чин:

„Кад чи та мо Све то пи смо, а на ро чи то По ста ње, схва та мо да је Ја хве, 
Је хо ва или Ело хим, украт ко, да је Бог Је вре ја ство ри тељ ово га све та. А 
ка ко тај Бог про во ди вре ме? Остр вљу ју ћи се на чо ве ка и на људ ску вр сту. 
Ства ра Ада ма, па Еву, сме шта их у Рај, али да би им бр же-бо ље за бра нио 
оно нај ва жни је: зна ње До бра и Зла. По сле то га, кад је пр ви људ ски пар 
про те ран из Ра ја, не пре ста је да ки њи њи хо ве по том ке, да мно жи за бра-
не, да угро жа ва људ ску вр сту гро мо ви ма и му ња ма, све до да на кад ће 
је По то пом уни шти ти. Али, ни то још ни је до вољ но, па опет ша ље ва тру, 
крв и по ко ре на дру го чо ве чан ство, по том ке Но ји не. Тај је Бог суд ски 
из вр ши тељ, ва се љен ски Ти ран чи ји не у мо љи ви ау то ри та ри зам озло је-
ђу је и са ме ан ђе ле, и ко ји се у зе маљ ске по сло ве ме ша са мо да осу је ти 
раз вој чо ве чан ства.

Раз ми шља ју ћи та ко, Си мон не до во ди у пи та ње ни узро ке ни раз-
ло ге тог на ср тљи вог ста ва, не спо ри гре шке ни ти зло де ла људ ска, али 
про сто кон ста ту је да је та сли ка Бо га освет ни ка, огор че ног на људ ску 
вр сту, не спо ји ва са сли ком до бр о га Бо га, чо ве ко вог при ја те ља, ство ри-
те ља жи во та. Из то га за кљу чу је да – по што су овај свет и ово чо ве чан-
ство, чи ја је исто ри ја у зна ку зло чи на и кр ви, очи глед но де ло Је хо ви но – да 
он ни је пра ви, не го ла жни Бог, или про сто де ми јург, из о па че ни са дист 
ко га, уо ста лом, и Би бли ја опи су је као би ће осве то љу би во, на пра си то, 
љу бо мор но, увре дљи во, за је дљи во“ (2001: 42–43).

А ево ка ко Киш до но си про по вед Си мо на Чу до твор ца:

„Он је про по ве дао да је Бог апо столâ ти ра нин, а ти ра нин не мо же 
би ти Бог ра зум ном чо ве ку. Тај њи хов Бог, Је хо ва, Ело хим, остр вио се на 
чо ве чан ство, да ви га, ко ље, ша ље на ње га бо ле сти и ди вље зве ри, зми је 
и та ран те ле, ла во ве и ти гр о ве, му ње и гро мо ве, ку гу, ле пру, си фи лис, 
бу ре и олу је, су шу и по вод ње, мòре и не са ни це, јад мла до сти и не моћ 
ста ро сти. Сме стио је прет ке на ше бла же не у рај ске пе ри во је, али их је 
ли шио нај сла ђег пло да, је ди ног што га чо век за вре ђу је, је ди ног што 
чи ни чо ве ка раз ли чи тим од пса, ка ми ле, ма гар ца и мај му на – са зна ња 
до бра и зла.

’И кад је тај наш не срећ ни пре дак, го њен ра до зна ло шћу, хтео да 
се до мог не тог пло да, шта је учи нио тај њи хов, тај ваш Ело хим, тај ваш 
Пра вед ни, Ве ли ки, Све мо гу ћи? Шта?’ – кли че Си мон кла те ћи се на 
кли ма вом бу ре ту. ’Зна те ви то до бро, зна те. (Про по ве да ју то ва ма сва-
ко днев но ва ши апо сто ли, слу ге ње го ве и ро бо ви.) Про те рао их је као 
ку жне и гу ба ве, про те рао их је не ми ло срд но, ог ње ним ма чем. А за што? 
За то што је то Бог злу ра до сти, па ко сти и љу бо мо ре. Он уме сто сло бо де 
про по ве да роп ство, уме сто по бу не по кор ност, уме сто на сла де ли ша ва ње, 
уме сто са зна ња дог му [...]. Ка кав је то Бог, ка кав је то то бо жњи пра вед ник 
ко ји све то чи ни? Не, то ни је Бог, то ни је онај ко ји је на не бу, то ни је 
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Ело хим. То је не ко дру ги. [...] A тај чи ји вам на ук про по ве да ју Пе тар и 
Јо ван и Па вле и њи хо ви уче ни ци, то је ха ра ми ја и уби ца. И све што вам 
го во ре о ње му и ње го вој вла да ви ни Јо ван и Па вле, Ја ков и Пе тар, све је 
то лаж, о по чуј, на ро де са ма риј ски! Њи хо ва иза бра на зе мља је лаж, њи хов 
је Бог лаж, њи хо ва су чу де са ла жна. Они ла жу јер им је ла жан и њи хов 
бог у ко га се ку ну, сто га они ла жу у сва ком ча су, и, ушав ши та ко у го ле
ми ко ло плет ла жи, ви ше ни са ми не зна ју да ла жу. Где сви ла жу ни ко не 
ла же. Где је све лаж ни шта ни је лаж. Цар ство не бе ско, цар ство пра вед
но сти је лаж. Сва ки атри бут њи хо вог Бо га је по јед на лаж. Пра вед ни, 
лаж. Исти но љу би ви, лаж. Је ди ни, лаж. Бе смрт ни, лаж. И њи хо ве књи ге 
су ла жне, јер обе ћа ва ју лаж, обе ћа ва ју рај, а рај је лаж јер је у њи хо вим 
ру ка ма, јер су они на вра ти ма рај ским, ње го ви ан ђе ли на о ру жа ни ог ње ним 
ма чем, и њи хо ве су ди је са ла жним кан та ром.’“ (EM: 12–14; Кур зив М. Б.). 

Бу ду ћи да је чо век ума ње на сли ка ва се ље не ко ју је за ми слио исти ни ти 
Бог, а осу је тио зли Је хо ва/Ело хим, Си мон Маг се не ми ри с ова квом не прав-
дом. Он за чо ве ка, у скла ду с ње го вом бо жан ском при ро дом, тра жи пут от кри-
ве ња и по врат ка исти ни том Бо гу; Си мо ња ни су чак ве ро ва ли да је њи хов 
учи тељ ова пло ће ње Бо га (PEj gEls 1981: 104; Ča rob njak Si mon 2011). Ка ко 
из гле да тај пут, Ла ка ри јер у свом есе ју сли ко ви то ре кон стру и ше на осно ву 
са чу ва них гно стич ких тек сто ва и ци та та хри шћан ских Ота ца. Прем да у 
Ки шо вој при чи не на ла зи мо ње го ву да љу раз ра ду не го ис ку стве ну при ме-
ну у жи во ту ју на ка, ми ће мо га украт ко при ка за ти ка ко би смо сте кли бо љи 
увид у пи шче во мај стор ство се лек ци је чи ње ни ца и де та ља при ли ком гра-
ђе ња ли ко ва и при по вед них си ту а ци ја.

Де ло при пи са но овом је ре ти ку але го риј ски ту ма чи ства ра ње чо ве ка у 
Еден ском вр ту: Рај је ма те ри ца из ко је је ро ђен чо век, Врт је по сте љи ца, 
Ре ка из Вр та – пу пак жи во та, Из ла зак сим бо ли зу је из ла зак из ма те ри це, а 
Пре ла же ње Цр ве ног мо ра – крв; та ко ’не бо и зе мља има ју об лик сли чан 
ма те ри ци’ (PEj gEls 1981: 85). Зна че ње тер ми на „пу пак“ ов де има до слов ни 
сми сао, јер се ода тле ра чва ју че ти ри пр вот не ре ке чи ји су од раз че ти ри ар-
те ри је (две крв не и две ре спи ра тор не) ко је хра не људ ски ор га ни зам. Си мон 
је сма трао да „чо век у свом те лу но си ре ке еден ске као што у сво јој ду ши 
но си искру ко ја по ти че од Бо га исти ни тог. Он у се би чу ва, ума ње не, са же те, 
жи ве си ле, кли це ство ре ња ко је су и кли це ва се ље не, а чи ји пр вот ни, ује ди-
ни тељ ски прин цип, је сте ва тра“ (la ka ri jEr 2001: 43–44). Гно стич ки учи тељ 
је при ме тио да ва тра мо же има ти мно го стру ка об лич ја, од ог ње ног и уси-
ја ног до сти ша ног и охла ђе ног. У те лу чо ве ка она по сто ји у два об ли ка – 
ду хов ном, ко ји је жуд ња (по себ но за за че ћем), и фи зич ком, ко ји је крв. Ова 
то пла ва тра да ље има два ком пле мен тар на ви да: се ме му шкар ца и мле ко 
же не. Да кле, чо век по се ду је ду хов ну ва тру жуд ње и фи зич ку ва тру кр ви и 
се ме на, што су нај ва жни ја сред ства ње го вог осло бо ђе ња (la ka ri jEr 2001: 46). 

Бо жан ска искра чо ве ку обез бе ђу је и дру ге по тен ци ја ле: ра зум, је зик, 
ус пра ван став, а да ли ће се она раз го ре ти, за ви си од ње га са мог и на чи на 
ње го вог жи во та. Ту смо са да код нај ва жни је мо гућ но сти (и ујед но смо у 
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сре ди шту про ме теј ског ми та): ако на ша ду ша мо же раз ви ти спо соб ност за 
ге о ме три ју и гра ма ти ку, она мо же раз ви ти и спо соб ност за бе смрт ност.15 
На су прот хри шћан ском уве ре њу да је чо ве ко ва ду ша бе смрт на, за гно сти-
ке се пут у бе смрт ност отва ра на ово ме све ту. Јер, „ду ша ни је бе смрт на по 
при ро ди, она са мо мо же да бу де бе смрт на, ако чо век одр жа ва, хра ни ту 
по вла шће ну ва тру ко ју у се би но си. У про тив ном се не ми нов но вра ћа ни шта-
ви лу“ (la ka ri jEr 2001: 45).16 

Ово су ста во ви ко ји би се не сум њи во мо гли при пи са ти и Ки шо вој жи-
вот ној и ства ра лач кој фи ло зо фи ји, тим пре што је и за ње гов сен зи би ли тет 
ка рак те ри стич на стреп ња пред вре ме ном и крат ко трај но шћу људ ског жи во-
та. У кон тек сту та квог схва та ња и у бун тов нич ком ду ху гно стич ких спи са, 
Си мон Чу до тво рац раз об ли ча ва хри шћан ску дог му: ’Они тра же од те бе све, 
ду шу и те ло, дух и ми сао, а за уз врат ти да ју обе ћа ња; за тво ју са да шњу по-
кор ност, и тво ју са да шњу мо ли тву и тво је са да шње ћу та ње да ју ти ша ре ну 
ла жу обе ћа ња, обе ћа ва ју ти бу дућ ност, бу дућ ност ко је не ма...’ (EM: 15). 

Ка ко би у у се би раз го рео бо жан ску искру и из гра дио соп стве ну ду шу, 
пр ви за да так гно сти ка је да од ба ци устро је но дру штво, ње го ву власт и ин-
сти ту ци је, јед ном реч ју – ла жну бо жан ску за сно ва ност ово га све та ко ју 
би блиј ско уче ње по твр ђу је. На су прот оним гно стич ким за јед ни ца ма ко је су 
за го ва ра ле аске ти зам и чи ја се по бу на од но си ла на ма те ри јал но и пу те но, 
си мо ња ни су про по ве да ли и упра жња ва ли сло бод но во ђе ње љу ба ви. Жи ве ли 
су у ван брач ним за јед ни ца ма ко је су и ме ђу соб но оп шти ле не чу ва ју ћи се 
за че ћа. Те Си мо ни јан ске ми сте ри је по себ но су са бла жња ва ле хри шћа не 
(la ka ri jEr 2001: 48; klajn 2017).17 Са да је ја сно за што Си мо но ва пра ти ља, 
у до ку мен ти ма по зна та као ро би ња и про сти тут ка Хе ле на из Ти ра, а у при-
чи на зва на Со фи ја Про сти тут ка, има ве о ма ва жно ме сто у овом вер ском 
си сте му. Ано ним ни ау тор ис ти че да је Хе ле на/ Со фи ја у ства ри „Си мо нов 
жен ски ду пли кат“, што је ста ра ва ви лон ска иде ја о искон ском Па ру, о му-
шком и жен ском ре ли гиј ском прин ци пу у ко ме же на са по сто ји с му шкар цем 
(за раз ли ку од хри шћан ског уве ре ња да је же на из ве де на из му шкар ца). Код 
Са мар ја на то је Су кот-Бе нот, по зна та и као бо ги ња Ве нус чи ји су се бо го-
мољ ци стал но „про сти ту и са ли“, а Хе ле на је исто што и Лу на, си риј ска и 
ва ви лон ска бо ги ња ме се ца (Ča rob njak Si mon 2011). Дру ги ту ма чи си мо њан ског 
уче ња скре ћу па жњу на суд би ну зло ста вља не и од рас про сти ра ња спа се не 

15 Је дан од глав них хри шћан ских све до ка овог уче ња Ипо лит Рим ски пи ше да је Си мон 
Маг твр дио ка ко је „сва ко људ ско би ће ста ни ште, ’и да у ње му ста ну је нео гра ни че на моћ... 
ко рен све ми ра’. Али по што та бес крај на моћ по сто ји у два ви да, ствар ном и по тен ци јал ном, 
та бес крај на моћ ’жи ви у сва ком у ла тент ном ста њу’, ’по тен ци јал но, а не ствар но’“ (PEj gEls 
1981: 165). 

16 ’Ду ша је ал фа и оме га’, ис ти че Ки шов апо стол Пе тар. На то му Чу до тво рац од го ва ра: 
’Де ла ни су до бра или ло ша по се би’ (EM: 24). 

17 Ова кав на чин жи во та је дан је од глав них раз ло га што не ки исто ри ча ри сма тра ју да 
Симонa Магa не тре ба свр ста ва ти у гно сти ке (la ka ri jEr 2001: 41).
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бо жан ске Пре му дро сти, сим бо ли зо ва не ми том о Хе ле ни и ње ном ei do lon: 
Хе ле на је оста ла у Егип ту, док су се Гр ци и Тро јан ци бо ри ли око ње не „лут ке“ 
(Кви сПЕл 1971–1972: 75). Да кле, за си мо ња не она је оте ло тво ре ње бо жан ске 
ми сли, од но сно Пр ва Ми сао про тив ко је су се по бу ни ли ан ђе ли за ро бив ши 
је у жен ско те ло. Ота да је про шла кроз ви ше ре ин кар на ци ја, а нај по зна ти ја 
је она Хе ле не Тро јан ске. О ла жној про ро чи ци „Је за ве ли“ чи та мо и у От кри
ве њу Јо ва но вом.18 

О то ме Ла ка ри јер пи ше: „Он кр ста ри дру мо ви ма, за јед но са јед ном 
же ном ко јој је име Хе ле на, бив шом про сти тут ком ко ју је на шао у не кој рупи 
у Ти ру, и твр ди час да је он Сун це, а Хе ле на да је Лу на, час да је он Зевс, а 
она Ате на, час, опет, да је он Вр хов на моћ, а она Ено ја, Му др ост си шла с 
не бе са, Мај ка све та“ (2001: 46).

Све те по дат ке и тач ке гле ди шта Киш са жи ма и утки ва у сво ју при чу:

„Со фи ја бе ја ше же на три де се тих го ди на, сит на ста са, буј не ко се, 
очи ју цр них као тр њи не. Пре ко про вид ног све тлог огр та ча но си ла је 
ша ре не сви ле не ша ло ве, без сум ње ку пље не у Ин ди ји. Си мо но ви су 
уче ни ци го во ри ли о њој као о оли че њу му дро сти и зре ле жен ске ле по те, 
док су хри шћан ски хо до ча сни ци ши ри ли о њој сва ко ја ке гла си не: да је 
ка ћи пер ка, блуд ни ца, ус па ље ни ца, вр ти реп ка и шар ла тан ка ко ја је до спе-
ла до ми ло сти свог шар ла тан ског пра ти о ца пра во из не ке јав не ку ће у 
Си ри ји. Си мон то ни је по ри цао. Ње на не гда шња суд би на ро би ње и на ло-
жни це слу жи ла му је као очи гле дан при мер, при мер и по у ка, Је хо ви не 
окрут но сти и су ро во сти ово га све та. Тај Па ли Ан ђео, то За лу та ло Ја ње, 
твр дио је он, са мо је жр тва Бож је окрут но сти, Чи ста Ду ша за то че на у 
људ ску те ле сност. Њен се дух се лио ве ко ви ма као из по су де у по су ду, 
из јед ног те ла у дру го, из јед ног при ви да у дру ги. Би ла је она Ло то ва 
кћи, и би ла је Ра хи ља, и би ла је Ле па Је ле на (Гр ци и вар ва ри ди ви ли су 
се, да кле, јед ном при ви ду и кр ва ри ли због јед ног фан то ма!) По след ње 
ње но оте ло вље ње бе ше та про сти тут ка у јед ном си риј ском лу па на ру“ 
(EM: 16).

Као оли че ње пра по чет ног бо жан ског па ра, Си мон и Хе ле на има ју ми-
си ју да „сво јом уза јам ном жуд њом за сје ди ње њем у те лу и ду ши“ нај зад 
пре не су „по ру ку жуд ње ко ју је ’пре срео’ Је хо ва“ и вас по ста ве на ру ше ни 
свет ски по ре дак. А по ру ка или су штин ска свр ха жуд ње је „да одр жа ва тво-
рач ку ва тру ко ја је крв, мле ко и се ме“ (la ka ri jEr 2001: 46–47). За то се у обе 
вер зи је ко је Киш на во ди Чу до тво рац про ти ви су здр жа ва њу од за до во ље ња 
те ле сне жуд ње: ’Сва ка је зе мља зе мља и све јед но је где чо век се је. Пра ва је 
за јед ни ца ка да се чо век и же на из ме ша ју.’ (EM: 24) Прем да де лу је да су те 
ре чи из ми шље не, оне пред ста вља ју је дан од дра го це них ци та та Си мо на 
Ма га ко ји нам до но си Ипо лит Рим ски (на рав но, као до каз ње го вог „от пад-

18 „Но имам на те бе ма ло, што до пу шташ же ни Је за ве ли, ко ја го во ри да је про ро чи ца, 
да учи и да ва ра слу ге мо је да чи не пре љу бу и да је ду жр тву идол ску. И да дох јој ври је ме 
да се по ка је од кур вар ства сво је га, и не по ка ја се“ (2: 20–21).
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ни штва“), а Киш пре у зи ма од Ла ка ри је ра (2001: 47).19 С об зи ром на то да је 
наш пи сац стал но ис ти цао ка ко се „не усу ђу је да из ми шља“, а да су ове 
ре чи сиг на ли за пре по зна ва ње си мо њан ског уче ња ме ђу број ним гно стич-
ким шко ла ма, оне су и у при чи из дво је не кур зи вом као по себ но зна чај на 
ре цеп циј ска смер ни ца, на ме ње на „па жљи вом чи та о цу“. Да кле, ау тор се и 
ов де, као и у при чи Пси и књи ге, по ка зу је не као мај стор из ми шља ња не го као 
мај стор до ку мен тар ног при по ве да ња: ци тат ног по ступ ка, ре кон струк ци је, 
ко ла жи ра ња, пе снич ког са жи ма ња. 

Ка ко об ја шња ва Ла ка ри јер, ци ти ра не ре чи су за по све ће ни ке зна чи ле 
да се сло бод ним ме ша њем се ме на, ста па њем жуд ње и би ћа, са би ра ју бо-
жан ске искре у љу ди ма и су прот ста вља се „там ни ци Ја“, са мо ћи и не мо ћи, 
раз је ди ње њу, ра си па њу у ма те ри ји ко је је зли Де ми јург осми слио да уда љи 
чо ве ка од истин ског Бо га: „Раз би ти се бе (Ја), сто пи ти се са То бом (Ти), у 
Ње му (Он) – а ов де от кри ва мо зна чај ко ји је Си мон при да вао упра во гра ма-
ти ци, чи је су кру те ка те го ри је би ле је дан у хи ља да ма ре чи тих при ме ра 
оту ђу ју ћег раз два ја ња еле ме на та све та – уки ну ти те ка те го ри је Ја, Ти и Он, 
по ста ти Ми, то је тре ба ло да бу де сми сао та ко зва них Си мо ни јан ских ми сте
ри ја“ (la ka ri jEr 2001: 47–48). Али, ако је крај њи циљ си мо њан ског уче ња 
гу бље ње ин ди ви ду ал но сти у ка те го ри ји „Ми“, он да је то глав на тач ка Ки-
шо вог ми мо и ла же ња с тим уче њем. 

По ред ци ти ра ња, Киш у Си мо ну Чу до твор цу ко ри сти и дру га сред ства 
ка ко би на гла сио објек тив ност све до че ња, од но сно ве ро до стој ност при по-
ве да ња. На при мер, пре тва ра Ла ка ри је ро ве на ра тив не сег мен те у ди ја ло шке 
и обр ну то.20 По том, Киш ни је слу чај но узео као до ку мен тар ну осно ву при-
че две хри шћан ске ле ген де о смр ти Си мо на Ма га. Њи хо ву ве ро до стој ност 
до во ди у пи та ње већ и са ма чи ње ни ца да обе не мо гу би ти исти ни те, а по-
зна то је да су та кве ле ген де ства ра ли хри шћа ни у до ба ве ли ких про го на 
је ре ти ка ка ко би до дат но илу стро ва ли тврд њу из Дје ла апо стол ских да је 
Си мон оби чан пре ва рант (8: 9–24).21 Пр ва го во ри о ње го вом ле ви ти ра њу и 

19 По сто ји не знат на раз ли ка из ме ђу Ки шо вог пре во да ове ре че ни це и пре во да Ми лој-
ка Кне же ви ћа у из да њу Гно сти ка на ко је се у ра ду по зи ва мо.

20 „То је вре ме про ро ка, ме си ја, оте ло тво ре них бо го ва, по сла ни ка не бе ских. Ни кад 
Бог ни је имао то ли ко Си но ва на зе мљи као у то до ба. А па ган ски ау то ри са чу ђе њем и са 
иро ни јом опи су ју ту мно жи ну По сла ни ка ко ји су од јед ном си шли с не ба да про по ве да ју, 
го во ре ћи сви јед но те исто: ’Ја сам Бог, или Син Бож ји, или ја сам Моћ Оца или Си на. Бли-
жи се крај вре ме на. До шао сам да вас спа сем. Они ко ји ме слу ша ју, ко ји ме сле де ући ће у 
веч ност. Оста ли ће из го ре ти или не ста ти у па кле ном ог њу’“ (la ka ri jEr 2001: 40–41).

Ево ка кву фор му до би ја тај сег мент код Ки ша: „И сви су се они на зи ва ли си но ви ма 
Бож јим и си но ви ма Си на Бож је га. Обе ћа ва ли су за пар че хле ба и врч ви на веч ни жи вот и 
бла жен ство, а ка да би их на род оте рао са свог пра га, на пуј дав ши на њих оштре псе, та да 
би пре ти ли веч ним па клом где те ло го ри на ти хој ва три као јаг ње на ра жњу“; „’Не ка вас 
чу ва ју бо го ви’, пи ше је дан па га нин, ’њи хо ва зла је зи ка и њи хо вих кле тви’“ (EM: 10,12).

21 Дје ла опи су ју ка ко је Си мон „Ча ра лац“ по ку шао да нов цем ку пи апо стол ство (8: 
18–24) и то на сто ја ње да се по све тов ној це ни до би је оно што је ду хов но оста ће озна че но 
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па ду на кон мо ли тве апо сто ла Пе тра, док је, према дру гој ле ген ди, гно стич ки 
учи тељ до зво лио да бу де жив са хра њен, твр де ћи да ће вас кр сну ти као Христ, 
на кон три да на. Ово се, ме ђу тим, не до га ђа – да ли због Чу до твор че вих ла жних 
мо ћи или због апо сто ло ве мо ли тве над хум ком, то Ки шо ва „објек тив на“ 
при ча екс пли цит но не ка зу је. Али оно што ка зу је им пли цит но, у опре ци је 
с хри шћан ским схва та њи ма. 

На и ме, мо ли тве ко је из го ва ра апо стол Пе тар хри шћа ни ту ма че као 
до каз Хри сто ве Исти не. Киш ра ди кал но ме ња тач ку гле ди шта, ода кле упи ре 
пр стом на хри шћан ску дог му и у апо сто ла као ди рект ног крив ца за Си мо но-
ву смрт – што је Ла ка ри јер учи нио екс пли цит но у свом есе ју.22 На ме та фо-
рич ком пла ну, апо сто ло ве мо ли тве су усме ре не и про тив чо ве ко вих ика ров-
ских те жњи. Те оп ту жбе од је ку ју у за вр шним ре чи ма Со фи је Про сти тут ке 
оку пље ној све ти ни: ’И ово је до каз исти не ње го вог уче ња. Чо ве чи ји је жи-
вот пад и па као, а свет је у ру ка ма ти ранâ. Не ка је про клет нај ве ћи од свих 
ти ра на, Ело хим’ (EM: 23, 25). 

Мо ли тве апо сто ла Пе тра у Ки шо вој при чи та ко ђе ја сно ка зу ју да је 
уз лет Чу до твор ца на кри ли ма сум ње по ко ле бао чак и нај твр ђег у ве ри.23 
Апо стол успе ва да от кло ни сво ју сум њу тек на кон мо ли тве „на хе бреј ском 
(јер то је при ро дан го вор ме ђу све ци ма, а и да га го ми ла не би раз у ме ла)“ 
и ди ја ло га с Бо гом (EM: 21), што су иро нич не алу зи је на „иза бра ни на род“ 
и на би блиј ског Јо ва, ко ји кроз та кав ди ја лог учвр шћу је сво ју ве ру. На тај 
на чин пи сац из ну тра под ри ва хри шћан ско ту ма че ње. Јер, док је хри шћан-
ство уте ме ље но на ве ри (pi stis), гно за је уте ме ље на на сум њи и са зна њу 
(gno sis) (Ба рЕн 1970–1971: 30). „’Они вам ну де’ […]’ веч но спа се ње; ја вам 
ну дим са зна ње и пу сти њу. Ко хо ће не ка ми се при дру жи’“, по зи ва гно стич ки 
учи тељ (EM: 9).

Ис при ча на са раз ли чи тих та ча ка гле ди шта, Ки шо ва вер зи ја да је пот-
пу но дру га чи ји сми сао хри шћан ским ле ген да ма од ко јих је пре у зео фа бу лу. 
Стал но сме њи ва ње су бје ка та фо ка ли за ци је (екс тер ног при по ве да ча, Си мо на 
и Пе тра, те број них хри шћан ских и па ган ских, при стра сних и „не при стра-

тер ми ном си мо ни ја. Киш пра ви иро нич ну алу зи ју на ту би блиј ску анег до ту ка да Чу до тво-
рац ка же оку пље ном на ро ду: ’Ја ни сам апо стол’ (EM: 9).

22 „Хри шћан ски ау то ри ни у јед ном тре нут ку не за ме ра ју Пе тру што се по слу жио 
мо ли твом да по чи ни чи сто и про сто уби ство“ (la ka ri jEr 2001: 49).

23 „По ко ле бан на тре ну так, упла шив ши се об ма не – јер то не мо же би ти ни шта дру-
го до об ма на чу ла, еги пат ске ва шар ске ма ги је – он про тр ља очи, за тим ба ци по глед на 
ме сто где је ма ло пре ста јао (где мо ра, да кле, и сад да сто ји) Си мон зва ни Чу до тво рац. Али 
та мо га не би ја ше, та мо бје ше тек онај ла не ни ко ноп склуп чан као зми ја [...]. 

Гле дао је тај бе ли облак, жмир ка ју ћи очи ма ка ко би се ота ра сио об ма не ко јој је на сео 
вас це ли пук. Јер ако је она цр на си лу е та што се бли жи обла ку и не бу за и ста Си мон, он да 
су Ње го ва чу да и исти на хри шћан ске ве ре са мо јед на од исти на ово га све та, не и је ди на; 
он да је свет тај на, он да је ве ра об ма на, он да ви ше не по сто ји си гу ран осло нац за ње гов 
жи вот, он да је чо век тај на над тај на ма, он да је је дин ство све та и ства ра ња не по зна ни ца“ 
(EM: 20).
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сних“ све до ка)24 уно си сум њу у по сто ја ње јед не – хри шћан ске – исти не о 
Си мо ну Ма гу и отва ра пут оним ту ма че њи ма у ко ји ма је гно стич ки учи тељ 
жр тва и про го ње ни, а хри шћан ски учи те љи про го ни те љи. Пи сац та ко оста-
је на етич ким по зи ци ја ма Пе шча ни ка: ’Бо ље је би ти ме ђу про го ње ни ма 
не го ме ђу про го ни те љи ма’ (EM: 276).

Ста вом „да тре ба ме ња ти угао ка ме ре, po int of vi ew, тач ку гле да ња“ 
(HP: 239) ау тор је тим по зи ци ја ма дао и по е тич ку пот по ру. На и ме, он је 
сма трао да „сва ка исто ри ја пат ње ва пи за од ма здом и при зи ва при чу“ и да 
је исто ри ја „јед на књи жев на тво ре ви на“, ка ко је про во ка тив но на гла сио Пол 
Ри кер (ri kEr 1993: 100, 206–207). А кад је већ та ко, кад су обе за сно ва не на 
до ку мен ти ма и на све до че њу, кад обе има ју при по вед ну струк ту ру и у том 
сми слу пред ста вља ју тек сто ве, од но сно вер бал не фик ци је (ri kEr 1993: 
107–108, 123–125, 207), за што би исто ри ја, као по вест по бед ни ка, би ла исти-
ни ти ја од књи жев но сти – „уто чи шта стра дал ни ка“?! Или: ако „исто ри ју 
пи шу по бед ни ци“ – што под се ћа и Елејн Пеј гелс у за кључ ку Гно стич ких 
је ван ђе ља (1981: 177) – он да књи жев ност ис пра вља не прав де Исто ри је (GTI: 
185). У том де ли кат ном по слу ре кон струк ци је Књи ге мр твих кључ ну уло гу 
до би ја ар хе о ло шко мај стор ство пи сца, у зна че њу тер ми на ко ји је упо тре био 
Фу ко да би об ја снио овај по сту пак осве тља ва ња јед ног тек ста дру гим.

То што се нај ду бљи етич ки сми сао Ки шо ве при че огле да у ста ву о не-
пра вед ном стра да њу гно сти ка ко јим и Ла ка ри је ро ва књи га оди ше од пр вог 
до по след њег рет ка, зна чи да су ау то ри у две раз ли чи те фор ме из не ли исто 
схва та ње: они ко ји су про по ве да ли је ди ни при хва тљив об лик ве ро ва ња у 
Бо га – ван ка но на и дог ми зва нич них ре ли ги ја – би ли су про го ње ни од стра-
не по бед нич ке ре ли ги је. Уо ста лом, та кав став има ли су и дру ги про у ча ва-
о ци гно сти ци зма.25 То што се при ча о Си мо ну Чу до твор цу на ла зи баш на 

24 На при мер: „Го во рио је под јед на ко до бро грч ки, коптски, ара меј ски и хе бреј ски, 
као и ло кал не ди ја лек те, ма да су ње го ви не при ја те љи твр ди ли да сва ки од тих је зи ка го-
во ри са стра ним на гла ском. […]’Тада су му очи си ја ле као зве зде’, ка же је дан од ње го вих 
уче ни ка. ’Имао је глас лу да ка и по глед блуд ни ка’, бе ле жи је дан од ње го вих про тив ни ка“; 
„Ту по ди же ру ке увис, а из ши ро ких ру ка ва, ко ји па да ју у ве ли ким на бо ри ма, по ма ља ју се 
ње го ве ле пе бе ле ру ке и ње го ви фи ни пр сти, ка кве има ју са мо ле њив ци и оп се на ри“; „Кад 
се јед на лаж по на вља ду го, на род по чи ње да ве ру је. Јер ве ра је на ро ду по треб на“; „’Не ка 
вас чу ва ју бо го ви’, пи ше је дан па га нин, ’њи хо ва зла је зи ка и њи хо вих кле тви’“; „Пе тар је 
др жао очи за тво ре не док је бро јао, као да је хтео да за ки да на вре ме ну; „Крај ње га је се де ла 
Про сти тут ка, ’но гу рас кре че них као не ка кра ва’, ка ко бе ле жи је дан хри шћан ски по ле ми чар 
(за ко га ни смо, ме ђу тим, си гур ни да ли он то пре но си сво је соп стве но све до че ње или са мо 
ци ти ра не ког од све до ка те сце не. Или про сто из ми шља.). Ма сли на и та нак хлад ма сли не, 
ме ђу тим, на осно ву по нов ног све до чан ства, оста ју је ди на чвр ста чи ње ни ца ове нео бич не 
при че о Си мо но вим чу ди ма“ (EM: 8, 9, 11, 12, 22, 23–24; Сви кур зи ви М. Б.). По след њи на ве-
де ни при мер, у ко ме је је ди на чвр ста чи ње ни ца о исти ни то сти ис при ча ног до га ђа ја „ма сли-
на и та нак хлад ма сли не“, по ка зу је с ка квом се иро ни јом Киш од но си пре ма свим чи ње-
нич ним по ку ша ји ма от кри ва ња исти не о Си мо ну Ма гу и древ ним гно сти ци ма.

25 Киш је у свом при мер ку књи ге обе ле жио па сус из крат ког пред го во ра Гно стич ких 
је ван ђе ља, у ко ме пре во ди лац Зо ран Мин де ро вић ис ти че да Елејн Пеј гелс ра зот ки ва упра во 
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по чет ку Ен ци кло пе ди је мр твих, са мо до дат но по твр ђу је да је реч о књи зи-ке-
но та фу, по све ће ној свим оним не и ме но ва ним је ре ти ци ма – у бу квал ном и 
ме та фо рич ком сми слу – ко ји су ве ко ви ма стра да ли бра не ћи Исти ну сво је 
сум ње. (А кад смо код књи жев них ана ло ги ја, при се ти мо се сна о ле те њу Е. С.-а 
у Пе шча ни ку, или ње го вог име на и име на Б. Д. Нов ског на спи ску „ру ши ла ца 
ве ре и за ко на“ у при чи „Књи га кра ље ва и бу да ла“.) Ен ци ко пе ди ја мр твих 
је по след ња у ни зу Ки шо вих је ре тич ких књи га ко је „ства ра ју“ и „ме ња ју“ 
свет. Сто га је ја сно да он не сле ди Ла ка ри је ра, већ су се то ком кре а тив ног 
ин тер тек сту ал ног ди ја ло га ста во ви фран цу ског ау то ра срећ но по кло пи ли 
са већ фор ми ра ном и ва ло ри зо ва ном по-ети ком и жи вот ном фи ло зо фи јом 
на шег пи сца. „Мо ја спи ри ту ал ност је гно стич ка у сми слу ко ји сам опи сао 
у Ен ци кло пе ди ји мр твих. Су шти на те спи ри ту ал но сти је мо је не за до вољ-
ство овим све том. Ја сам не ка вр ста по бу ње ни ка про тив Бож је тво ре ви не“, 
по твр ди ће Киш кра јем жи во та (GTI: 345). 

4. о Мар Ки Зу дЕ са ду (1988) или јЕ дан ра ди Кал ни Књи ЖЕв ни вид си Мо-
ни јан сКих Ми стЕ ри ја. Има не чег суд бин ског у то ме што је Киш свој по след њи 
текст по све тио пи сцу ко ји се на свој на чин „рвао са не бе ским устрој ством“. 
Мај стор ски ко ри сте ћи фи гу ру по ре ђе ња, ау тор већ у пр вој ре че ни ци из но си 
сме лу хи по те зу да је „џи нов ска фи гу ра Мар ки за де Са да“ ком пле мен тар на 
ве ли кој фран цу ској ре во лу ци ји: „И док се ре во лу ци ја раз ра чу на ва ла са 
исто ри јом, не ми ло срд но про ли ва ју ћи крв у име зе маљ ског про гре са, ’бо жан-
стве ни Мар киз’ се рвао са не бе ским устрој ством. Јер Сад је био про ме теј ски 
ре бел; ре во лу ци ја је за ње га са мо из го вор, са мо бле да сли ка ње го вог ме та-
фи зич ког ограш ја“ (ŽL: 74). Чи тав есеј, у ко ме лич ност овог ве ли ког про тив-
ни ка Бо га и ин сти ту ци ја до би ја кон ту ре ли ко ва на ра тив не про зе, пред ста вља 
об ја шње ње ње го ве је зи ве по бу не. 

Де Сад је гно стич ки срод ник Си мо на Чу до твор ца и Ма ри је Чу ди не, али 
за раз ли ку од њих, он је ра ди кал ни по бу ње ник про тив ла жног мо ра ла и уте-
ши тељ ске уло ге ре ли ги је, агре сив ни пе си ми ста ко ји сво је оча ја ње усме ра ва на 
„ми ме зис при ро де“. Он свет ви ди као ко нач ну по бе ду злог над до брим, где је 
зло чин „акт по бу не, је ди ни акт по ме ри чо ве ко вог са зна ња о све ту“, блуд „ре-
ли гиј ски чин“, а сва ки мо рал ли це мер је (ŽL: 79). У ње го вој фи ло зо фи ји не 
по сто је ни про шлост ни бу дућ ност, а је ди на са да шњост су зло чин и сла до-
стра шће. И то увек без љу ба ви и ра до сти, на до мак смр ти, на гла ша ва Киш: „Јер 
ов де је, ре ко смо, раз блуд ност да та у чи стом ста њу, као су бли ма ци ја; го ла, не 
као го ло те ло, не го као го ла иде ја, као ја сна те за: Бо га не ма, авај!“ (ŽL: 77–78).

Прем да Киш скре ће па жњу на опо зит ну ве зу из ме ђу ње го ве фи ло зо-
фи је и фи ло зо фи је про све ће но сти26 и не об ја шња ва ко је је то ра ди кал но 

ту но ви ју за блу ду ка ко је ра на хри шћан ска цр ква стро го по што ва ла ху ма ни стич ке иде а ле. 
Су ро ви про гон гно сти ка по твр ђу је да је „ра на, не ко рум при ра на, иде а ли стич ка цр ква“ ре-
зул тат „исто риј ске про па ган де“ (ПБ 30/1344: 12). 

26 „Он је иде ји про гре са су прот ста вио свој пе си ми стич ки кон цепт чо ве ка ба че ног у 
свет: чо век те жи ап со лу ту, и сто га му не ма уте хе. Са дов је пе си ми зам је дан од нај мрач ни јих, 
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гно стич ко кри ло чи ји је на след ник био Де Сад, тек у кон тек сту си мо њан ског 
уче ња по ста је ја сно за што је овом пи сцу људ ско те ло слу жи ло као сред ство 
по бу не. На и ме, мо гло би се ре ћи да је Де Са до ва фи ло зо фи ја ра ди ка ли за-
ци ја Си мо ни јан ских ми сте ри ја та ко што се Еро су при дру жу је Та на тос. 
Кључ на раз ли ка је што си мо ња ни у том ста па њу ви де мо гућ ност по нов ног 
сје ди ње ња бо жан ске искре у чо ве ку с Бо гом, док у Де Са до вом све ту Бо га 
(спа се ња) не ма чак ни као нај у да ље ни је ап страк ци је. Или, ка ко ме та фо рич-
но ис ти че Киш, Ерос и Та на тос ту су је ди ни бо го ви. Сто га су Де Са до ва 
де ла, упр кос ње го вој „без мер ној ерот ској фан та зи ји, ужа сно мо но то на, јер 
’ту се ни шта не до га ђа’“; она су оли че ње без на де жне по бу не ко ја оста је са-
мој се би свр ха, „бри љант на илу стра ци ја јед не је ди не иде је, јед не је ди не 
оп се си је: људ ске ег зи стен ци је као по ра за“ (ŽL: 80). 

Иа ко је Ки шу гно стич ка по бу на би ла по-етич ки бли ска, он по ка зу је 
отво ре но не сла га ње са овим ње ним агре сив ним ви дом ко ји је „сво ју ме та-
фи зич ку по бу ну пре нео и на зем не пре де ле“ (ŽL: 75) спу стив ши на зе мљу 
Па као, и ко ји, по врх све га, ис кљу чу је љу бав. Да кле, из под руч ја ме та фи зич ког 
и он то ло шког Киш још јед ном сти же до етич ког и иде о ло шког, по твр ђу ју ћи 
сво ју поети ку као ау тен тич ну „ли те рар ну ети ку“ (boš ko Vić 2015: 86) – као 
жи вот, ли те ра ту ру.
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DA NI LO KIŠ AND GNO STI CISM

Su m  mar y

De spi te the awa re ness of the sig ni fi cant in flu en ce of gno sti cism on the ma tu re 
po-et hics and li fe phi lo sophy of Da ni lo Kiš, in the am ple li te ra tu re abo ut his li fe and work 
no pi e ce of wri ting is de di ca ted to this su bject mat ter. In or der to cla rify the wri ter’s at ti-
tu de to wards the spi ri tual mo ve ment and its con tem po rary he ri ta ge, the aut hor draws at-
ten tion to the texts which can not be un der stood out si de the con text of the wi de spre ad 
gno stic te ac hing: the story “Si mon Ma gus”, the es says “The Exi le and King dom of Ma ria 
Ču di na” and “Abo ut the Mar qu is de Sa de” as well as the wri ter’s ex pli cit sta te ments and 
frag ments from the le gacy which ad di ti o nally pro ve Kiš’s gno stic at ti tu des and stan ces.

The gre a test at ten tion is de di ca ted to the story “Si mon Ma gus”, its do cu men tary 
and hi sto ric so u r ces (in which the truth and the le gends abo ut a gno stic te ac her Si mon 
Ma gus and Si mo nian te ac hing are in ter la ced), and the ide o lo gi cal di sco ur se of the story. 
The aut hor re ve als its pro to text in the es say “The Hig hro ads of Sa ma ria” from the bo ok 
The Gno stics by Jac qu es La car riè re, in di ca ting at the sa me ti me the in ter tex tu al pro ce-
du res and nar ra tion tec hni qu es used by Kiš as well as the com mon stan ce sha red by the 
two aut hors re gar ding the hi sto ri cal per se cu tion of gno stics by the vic to ri o us Chri stian 
re li gion. No net he less, Kiš do es not adopt La car riè re’s at ti tu des, but re ma ins fa ith ful to 
his po-et hi cal con vic tion that li te ra tu re cor rects the inju sti ces of hi story and in that sen se 
it is “The Bo ok of the Dead”.
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Др Ду шко Пе ву ља 

ОД ЈЕ ЦИ ВЕ ЛИ КЕ СЕ О БЕ У ПО Е ЗИ ЈИ  
ЂОР ЂА НЕ ШИ ЋА

Ђор ђе Не шић, је дан од нај и стак ну ти јих са вре ме них срп ских 
пје сни ка, тај свој ви со ки ста тус по твр ђу је и у не ко ли ко ан то ло гиј-
ских пје са ма по све ће них Ве ли кој се о би из 1690. го ди не. У овом 
ра ду ана ли зи ра ју се ње го ве пје сме по све ће не овом пре крет нич ком 
до га ђа ју са да ле ко се жним им пли ка ци ја ма по суд би ну срп ског на-
ро да. У пр вом ди је лу ра да украт ко се ука зу је на сна жан од јек ко ји 
је Ве ли ка се о ба иза зва ла и још уви јек иза зи ва у срп ској исто риј ској 
на у ци, књи жев ној и кул тур ној исто ри ји те срп ској књи жев но сти 
(на ро чи то по е зи ји). На гла ше но је да се ра ди о јед ном од најпро дук-
тив ни јих хро но то па срп ске пје снич ке тра ди ци је. Ђор ђе Не шић том 
хро но то пу и ње го вим пре по зна тљи вим то по си ма при слу жу је свој 
рас ко шни пје снич ки ин ди ви ду ал ни та ле нат. У за хтјев ној со нет ној 
фор ми или у лир ски ми ни ја тур ним дис ти си ма (од ко јих су са ста-
вље не не ке ње го ве пје сме из овог ком плек са), он де па те ти зо ва но 
и сми ре ним то ном Ве ли ку се о бу опје ва ва кроз њен ме то ни миј ски 
лик (па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа), за зи ва њем јед ног од ње них 
оче ви да ца и свје до ка (Сте фа на Ра ва ни ча ни на) или ак ти ви ра њем 
пре дањ ског са зна ња из вла сти те по ро дич не тра ди ци је. Не шић ослу-
шку је и осје ћа би ло исто ри је сна жним ужи вља ва њем у ње ну ма-
ги страл ну пу та њу. Исто вре ме но, мо ме нат у ко јем на ста ју ње го ве 
пје сме о ко ји ма је ри јеч, оби ље жен про го ном кра ји шких Ср ба с кра-
ја два де се тог ви је ка, пје сник са гле да ва ка ко у кон тек сту Ве ли ке 
се о бе та ко и од но су пре ма се о ба ма као тра гич ном фа ту му на ци о-
нал не по вје сни це. И ка да по је ди ним ње го вим пје сма ма про ми не 
тон ре зиг на ци је, оне су, цје ло ви то по сма тра но, у зна ку пре и мућ ства 
жи во та над пе си ми змом, и то жи во та у сво јим нај е ле мен тар ни јим 
ма ни фе ста ци ја ма.

Кључ не ри је чи: Ђор ђе Не шић, Ве ли ка се о ба, Ар се ни је Чар но-
је вић, се о бе као кон стан та на ци о нал не исто ри је, се о бе као хро но топ 
срп ске по е зи је.
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1. Ве ли ка се о ба из 1690. го ди не је дан је од оних круп них исто риј ских 
до га ђа ја ко ји је због сво га зна ча ја иза зи вао и уче ста ло иза зи ва ин те ре со ва ње 
ис тра жи ва ча срп ске про шло сти.1 Ри јеч је о до га ђа ју ко ји је сна жно ути снут 
у ко лек тив ну сви јест као јед на од не ко ли ко пре лом них та ча ка на ци о нал не 
суд би не и ње не сре ди шње пу та ње. Срп ска исто риј ска на у ка, за тим књи-
жев на и кул тур на исто ри ја, са раз ли чи тих ис тра жи вач ких по зи ци ја и на 
осно ву чи ње ни ца ко је су при па да ју ће њи хо вим под руч ји ма са гле да ва ња, 
на гла си ле су пре крет нич ки ка рак тер ве ли ког на род ног по мје ра ња с кра ја 
се дам на е стог ви је ка. 

У књи зи Кул тур на исто ри ја Ср ба, је ди ној под тим на сло вом до да нас 
на пи са ној на срп ском је зи ку, Јо ван Де ре тић пи ше: „Се о ба јед ног де ла срп-
ског на ро да под Ар се ни јем Чар но је ви ћем 1690, јед на у ни зу срп ских се о ба 
кроз исто ри ју, на зва на је Ве ли ком се о бом. Она то име за слу жу је ка ко због 
ма сов но сти, а мо жда још ви ше, због зна ча ја. Ве ли ка се о ба пред ста вља ве-
ли ку пре крет ни цу у исто ри ји срп ског на ро да. Њен гло бал ни зна чај за сни ва 
се на чи ње ни ци да она озна ча ва по че так на шег из ла ска из сред њег ве ка и 
ула ска у но во до ба. Њо ме се отва ра но ва исто риј ска си ту а ци ја, раз ли чи та 
и од прет ход не и од на ред не. До Ве ли ке се о бе сви су се Ср би углав ном на ла-
зи ли у истом по ло жа ју: би ли су у тур ском роп ству али по ли тич ки и вер ски 
ује ди ње ни у окви ри ма на ци о нал не цр кве. Са да се си ту а ци ја из осно ва ме ња. 
Се о ба за сво ју по сле ди цу има по де лу Ср ба, ко ји би ва ју по де ље ни из ме ђу два 
цар ства, Ото ман ског и Хаб сбур шког, и две ве ли ке ци ви ли за ци је, ис точ не 
и за пад не, пост ви зан тиј ске и европ ске. До Се о бе срп ску смо исто ри ју мо гли 
пра ти ти као је дин ствен ток; по сле ње, на ша исто ри ја се гра на у не ко ли ко 
то ко ва: исто ри ја Ср ба у Угар ској, исто ри ја Ср ба под тур ском вла шћу, исто-
ри ја Цр не Го ре ко ја се у овом пе ри о ду осло ба ђа од Ту ра ка и по чи ње са мо-
стал ни жи вот. Сва ки део има свој пут, сво ју исто ри ју, али ипак се не га си 
свест о је дин ству на ро да“ (дЕ рЕ тић 2001: 191). Тра го ви уче ста лих се о ба 

1 О три сто го ди шњи ци ово га до га ђа ја Љу би сав Ан дрић је 1990. го ди не при ре дио обим ну 
хр сто ма ти ју под на сло вом Ве ли ка се о ба. Ан дрић је у књи зи са брао фраг мен те из раз ли чи тих 
раз ма тра ња Ве ли ке се о бе: исто риј ских, књи жев но и сто риј ских, кул тур но и сто риј ских, за тим 
оних из исто ри је умјет но сти и исто ри је срп ске пра во слав не цр кве. Пре д ста вио је и ре зулта те 
ис тра жи ва ња о срп ским на се о би на ма и њи хо вој исто риј ској суд би ни те о срп ским при ви ле-
ги ја ма од ца ра Ле о пол да I и од но су Ау стри је пре ма Ср би ма. По себ ну па жњу Ан дрић је по-
све тио од је ци ма Ве ли ке се о бе у књи жев но сти, до но се ћи, на по чет ку књи ге, од лом ке из тек-
сто ва оче ви да ца и свје до ка, а по том, у ши ро ком жан ров ском ре ги стру, иза бра не стра ни це из 
зна чај них дје ла срп ске књи жев но сти ко је су по све ће не овом до га ђа ју (ан дрић 1990). Из ове 
ри јет ко ври јед не и за ни мљи ве књи ге ви ди се да су о Ве ли кој се о би пи са ли Вла ди мир Ћо ро-
вић, Ра до ван Са мар џић, Јо ван Н. То мић, Јо ван Ра до нић, Си ма Ћир ко вић, Рај ко Ве се ли но вић, 
Сто јан Но ва ко вић, Ми лан Ка ша нин, Де јан Ме да ко вић, Дин ко Да ви дов, Јо ван Ске р лић, Ди ми-
три је Бог да но вић, Ми ло рад Па вић, Јо ван Де ре тић, да ов дје по ме не мо са мо вр сне ис тра жи ва че 
срп ске про шло сти. Љу би сав Ан дрић је истим по во дом у бе о град ском ча со пи су Књи жев ност 
при ре дио не ве ли ки те мат, ко ји је у од но су на књи гу Ве ли ка се о ба обо га ћен са не ко ли ко 
ре пре зен та тив них пје са ма ко је су те мат ски ве за не за овај до га ђај (Књи ЖЕв ност 1990).
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при мјет ни су на го то во свим пла но ви ма срп ског ду хов ног ства ра ла штва. 
На ге о граф ском про сто ру из ло же ном ви ше стру ким ути ца ји ма, су да ри ма и 
су ко би ма ве ли ких им пе ри ја и њи хо вих опреч них ци ви ли за циј ских кон це-
па та, срп ска књи жев ност се кроз чи тав се дам на е сти и осам на е сти ви јек 
„оства ри ва ла [...] у јед ном лу та ју ћем на ро ду“ (Па вић 1970: 23).

У не мир ним де це ни ја ма пр ве по ло ви не осам на е стог ви је ка, жи вје ло се 
из ме ђу на де у по вра так на ста ра ог њи шта и осми шља ва ња ви до ва ду хов ног 
и фи зич ког оп стан ка у но вим, из ра зи то не по вољ ним окол но сти ма. Узда ње 
у ско ри по вра так ис ка зу је Га врил Сте фа но вић Вен цло вић у за пи су на кра ју 
ру ко пи сног ко дек са зав ше ног у Сент Ан дре ји 1717. го ди не: „Ка ко обич ног 
ме ста не имах, не го у ту ђој зе мљи на ђох књи гу зва ну Би бли ја и про чи та хје, 
ре кох: Са мо ћу ово ис пи са ти на ли сто ве и по ћи ћу отуд. За тим оста дох због 
не згод ног вре ме на, и од ме се ца до ме се ца од ла гах од ла зак за не ко ли ко го-
ди на“ (вЕн Цло вић 2013). А са ка квим иза зо ви ма су се су о ча ва ли срп ски 
пред вод ни ци на под руч ју Ау стриј ске ца ре ви не свје до че ри је чи Сте фа на 
Ра ва ни ча ни на: „Ово је би ло у да не го спод ства све теј шег ар хи е пи ско па срп-
ског кир Ар се ни ја, по кло ни ка гро ба Го спод ња и све те не са го ри ве ку пи не. 
И сам све ти већ спо ме ну ти ар хи е пи скоп од лу ка вих Не ма ца и Уга ра мно га 
ис ку ше ња, му ку и на па сти пре тр пе, али ни је имао шта да учи ни по што је 
та ква из ре ка: Чи ја ча ша, то га и оче наш“ (ра ва ни ча нин 1990: 40). Сте фан 
Ра ва ни ча нин је јед на од нај за ни мљи ви јих лич но сти из овог пе ри о да. Је дан 
је од ра ва нич ких ка лу ђе ра ко ји су на кон че тр де сет да на хо да, пре ни је ли 
мо шти „све то га ме ђу ца ре ви ма кне за Срп ско га Ла за ра“ из Ра ва ни це у Сент 
Ан дре ју. У овом та да прак тич но пу стом мје сту у бли зи ни Бу ди ма, на са мој 
оба ли Ду на ва, са гра ђен је Храм Све то га Лу ке у ко ји су по ло же не све ти те-
ље ве мо шти ко је су сим бо ли зо ва ле „зна мен ду хов не по бе де кроз по раз“ 
(три фу но вић 2009: 43). Пре вла да ва ње бре ме ни тих исто риј ских при ли ка 
ду хов ном сна гом био је ва жан за лог фи зич ког оп стан ка. Исто ри чар умјет-
но сти и вр стан по зна ва лац срп ског осам на е стог ви је ка, Дин ко Да ви дов то 
по твр ђу је моћ ном по ет ском сли ком за сно ва ном на исто риј ским са зна њи ма: 
„У том хо да тај ству, у не дељ ни дан, је ро мо на си бо го слу жи ше у шу ми. Не ки 
за ста ја ху крај те чу де сне бо го мо ље за све де не оли ста лим про лећ ним гра на ма. 
Тек да се пре кр сте. Уди са ли су ми рис шу ме и та мја на. И би им лак ше. Дру-
ги ма би жао што не оста до ше ду же да при ме на фо ру, али, ипак и они на ста-
ви ше да ље“ (да ви дов 2011: 25). 

Умје сто ско рог по врат ка у отаџ би ну за ко јим се че зну ло, усли је ди ла 
су но ва се об на по мје ра ња: нај при је под Ар се ни јем IV Јо ва но ви ћем Ша ка-
бен том из 1737. го ди не, а он да и сре ди ном осам на е стог ви је ка у Ру си ју, гдје 
су фор ми ра не ау то ном не вој не и ад ми ни стра тив но-по ли тич ке обла сти Нова 
Ср би ја и Сла ве но ср би ја (По суњ Ко 2002). Ова по сљед ња се о ба је у књи жев-
но сти до би ла свој ре пре зен та тив ни од раз. Нај при је у јед ном од нај зна чај ни јих 
ме мо ар ских дје ла срп ске књи жев но сти Жи во ту ге не рал ма јо ра и ка ва ље ра 
Си ме о на си на Сте фа на Пи шче ви ћа; за тим у зна ме ни том срп ском исто риј-
ском ро ма ну Ми ло ша Цр њан ског Се о ба ма и Дру гој књи зи се о ба, дје ли ма 
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ко ји ма је упра во Пи шче ви ћев ме мо ар ски спис по слу жио као ва жан ства ра-
лач ки им пулс, зна ча јан те мат ско-мо тив ски из вор и гра ђа „ко ју је оби ла то 
ко ри стио“ (Матић 1963: 10).

Нај а у тен тич ни ја ли те рар на оства ре ња о Ве ли кој се о би ду гу је мо кру гу 
ње них оче ви да ца и свје до ка. О ка квим дје ли ма је ри јеч и ко су њи хо ви ау то ри? 
Па три јарх Ар се ни је Чар но је вић је у пи сму ру ском цар ском са вјет ни ку Тео-
до ру Алек се је ви чу Го ло ви ну у јед ном фраг мен ту, по ет ски умје шно про го во-
рио о исто риј ском бес пу ћу у ко јем се, пре пу штен ху дој исто риј ској суд би ни, 
на шао срп ски на род. Тај од ло мак је Ми о драг Па вло вић у сво јој чу ве ној 
Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва, у фор ми пје сме, об ја вио под на сло вом Мо
ли тва за спа лом го спо ду (Па вло вић 1969: 52). Да скал Сте фан Ра ва ни ча нин 
и је ро мо нах Ћи ри ло Хо по вац ис пи са ли су по два за пи са о Ве ли кој се о би 
ко ји се мје сти мич но од ли ку ју и ли те рар ним свој стви ма. Спис ко ји је по све-
му су де ћи на стао не по сред но по сли је овог до га ђа ја, са ста вио је Ата на си је 
да скал Ср бин, под оп шир но опи сним и рје чи тим на сло вом Из ле то пи са 
срп ских ца ре ва и о во је ва њу ца ра тур ског са ца рем хри шћан ским и о пу сто
ше њу срп ске зе мље (да сКал 1982). Че тво ри ца на ве де них ау то ра по се гла су 
за жан ро ви ма ко ји су при па да ју ћи по е тич ком ре пер то а ру ста ре срп ске књи-
жев но сти: хро ни ци, ле то пи су, мо ли тви, пла чу и за пи су. Тре ба на гла си ти да 
нај жи вља и нај по тре сни ја за па жа ња о стра да њи ма у овом вре ме ну ду гу је мо 
упра во ве ли ком бро ју за пи са ко ји су, упр кос сво јој све де но сти, ре а ли стич ки 
оштро и по сма трач ки про дор но за си је ца ли у тки во стра дал нич ке ствар но-
сти. По ет ска сна га ових про зних ми ни ја ту ра про ис ти ца ла је из оспо ља ва ња 
уну тра шњих емо тив них не ми ра за пи си ва ча-по сма тра ча. У јед ном од та квих 
за пи са, чи ји пи сац ни је оста вио тра га о свом иден ти е ту, чи та мо: „Го ди не 7198 
би ве ли ки рат и за ро бља ва ње по чи та вој Срп ској зе мљи. До ђо ше Нем ци до 
Шти па и Тур ци по бе го ше. И опет се вра ти ше и оте ра ше их пре ко Ду на ва.
Ох , ох, и авај ме ни! Же сток страх и бе да та да бе ше. Ма тер од че да су раз-
два ја ли и од оца си на, мла де су ро би ли, а ста ре су се кли и да ви ли. Та да 
љу ди на се бе смрт при зи ва ху, а не жи вот због про кле тих Ту ра ка и та та ра. 
Авај ме ни, те шке ту ге“ (три фу но вић 1982: 12).

Се о ба је, у ра зно вр сним књи жев ним тран спо зи ци ја ма, је дан од нај у-
че ста ли јих хро но то па срп ске књи жев но сти, на ро чи то по е зи је. У књи зи По
е ти ка срп ске књи жев но сти Јо ван Де ре тић је тач но на гла сио да је исто
рич ност ва жно од ре ђу ју ће оби љеж је срп ске књи жев не тра ди ци је (дЕ рЕ тић 
1997). С об зи ром на то да свој осо бен од нос пре ма ствар но сти и пам ти тељ ски 
по тен ци јал, књи жев ност је кроз ви је ко ве сна жно об ли ко ва ла на ци о нал ни 
од нос пре ма про шло сти. Књи жев ни ства ра о ци су сна гом вла сти тог да ра, у 
има ги на тив ном про сто ру сво јих кре а тив них мо гућ но сти, исто риј ске пре о бли-
ко ва ли у умјет нич ке чи ње ни це. Ства ра лач ки се од но се ћи пре ма исто риј ским 
са др жа ји ма они их, ма кар они нај бо љи, ни су из не вје ра ва ли. Из ра же ног на-
ци о нал ног осје ћа ња, ра зу ми је ва ју ћи за ко но мјер но сти исто риј ских про це са, 
књи жев ни ства ра о ци су се ужи вља ва ли у ври је ме о ко ме су пи са ли и та ко 
о ње му изо хро но ау тен тич но про го ва ра ли. Фа тум се о ба и стра да ња је дан 
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је од нај ду бље уре за них пе ча та у на ци о нал но би ће срп ског на ро да. Сен зи-
би ли те том ве ли ког књи жев ног мај сто ра Ми ло ван Да ној лић је тај усуд из-
ван ред но из ра зио у пје сми Бе гун ци. Пр ва стро фа ове пје сме гла си: „Бе же ћи 
од про шло сти у сва ком тре ну, ми ну ту/ За по чи ње мо се бе са оним што нам 
је пре о ста ло./ Ве че ром с пу та, ју тром опет на пу ту:/ На ше је са мо оно што 
по кри је сто па ло“. За вр шни ка трен на ве де не пје сме је ујед но и нај у пе ча тљи-
ви ји њен дио: „И би ло би нам до бро кад не би смо лаж ју/ За по чи ња ли дан: 
го рак је укус но ви на./ Да љи не не што зна ју али не ће да ка жу./ Пу те ви су на ша 
је ди на до мо ви на“ (да ној лић 1990: 843).

Упр кос број ним се об ним по мје ра њи ма, Ве ли ка се о ба из 1690. го ди не, 
умјет нич ки је ожи во тво ре на у сви је сти срп ских пи са ца, као оно ста ноп ви-
ште из ко јег се са гле да ва ју, бо ље ви де и ин тен зив ни је до жи вља ва ју сви 
дру ги слич ни про це си кроз исто ри ју, па чак и они ко ји ма су не по сред ни 
са вре ме ни ци. До бар при мјер је пје сма Чар но је вић Зо ра на Ко сти ћа у ко јој 
је те ма ти зо ван пост деј тон ски ег зо дус са ра јев ских Ср ба у зи му 1995/96. го-
ди не. Пје сник на вед ним на сло вом, нај при је, про ши ру је се ман тич ки по тен-
ци јал по ме ну те пје сме, за тим до во ди у ве зу два вре мен ски уда ље на а у 
мно гим сег мен ти ма слич на до га ђа ја и, нај зад, „про бле ма ти зу је се о бе као 
тра гич ни фа тум срп ског исто риј ског тра ја ња“ (ПЕ ву ља 2017: 88).

Илу стра ти ва ни су и при мје ри ин тер тек сту ал них ве за из ме ђу пи са ца 
ко ји су те ма ти зо ва ли се о бе из раз ли чи тих и ме ђу соб но знат но уда ље них 
вре ме на. И на овај на чин се про блем се о бе, и ка да је она ве за на за кон кре тан 
до га ђај, по сма тра као од ре ђу ју ћи мо ме нат на ци о нал не исто ри је. Функ ци ју 
про гло га за ро ман Јо ва на Ра ду ло ви ћа Од Ог ње не до Бла ге Ма ри је, по све ћен 
про го ну кра ји шких Ср ба ав гу ста мје се ца 1995. го ди не, има пје сма Ми ло ша 
Кор ди ћа Не но си те са со бом. Осми шље на као обра ћа ње Ар се ни ја III Чар но-
је ви ћа са пле ме ни ци ма пред пут у не из вје сност ра ди фи зич ког спа се ња 1690. 
го ди не, она је та ко ђе на ста ла 1995. го ди не: „не но си те са со бом оно што је 
квар љи во, /што се бр зо су ши, што се под уда ри ма/ вје тра рас па да и ра дом 
ки ше у смрт/ пре тва ра. не па куј те цви јет ли пе, ко же/ шта вље не а да их сун це 
ни је до бро/ про зу кло, вр бо ве сви ра ле, ја стре бо ва/ гни је зда, дје чи је гро бо ве, 
си је но из/ кор ла та, си ре ње из ви зан тиј ских ру ји ца;/ бра шно ми ше ви ма не 
узи мај те, ви љу шке,/ но же ве, жгањ че не лон це, по клоп це,/ свр дла, бур ги је, 
ку ке, бра ве, ни шта/ не но си те. оста ви те из во ре ко ји су вас/ гри ја ли, је сен 
из над вр та, пи је тла/ са ста кле ним оком, гро мо ве из ве др ог/ не ба, вје тар 
мор њак, за глав ке за/ во лов ска ко ла, сук не не при глав ке,/ уснов, ша ре ни це, 
та ре, по зи ма че,/ ва тра ље, на пу кла огле да ла, бра не/ и уста ве, млин ско ка ме-
ње, жр вањ,/ хљеб ра же ни не но си те. јер, све ће те/ то по но во мо ра ти на не ком 
дру гом/ мје сту да оста ви те. ре као је ар се ни је/ и кре нуо. го ром, во дом. од уста 
до уста (Кор дић 1995: 21).

2. Ђор ђе Не шић при па да оним срп ским пје сни ци ма чи ја по е тич ка сви-
јест се те ме љи на сна жно из ра же ном на ци о нал ном осје ћа њу, опред ме ће ном 
у ин те ре со ва њу за срп ску исто ри ју и ње не пре крет нич ке до га ђа је. Не шић је 
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об ја вио ви ше пје снич ких зби р ки из ме ђу ко јих тре ба на ве сти: Црв сум ње у 
ја бу ци раз до ра (1985), Су ро га ти (1990), Че ка ју ћи Ство ри те ља (1995), Ха ро
нов ча мац (1998), Про зор кроз ко ји Ду нав те че (2000), Гра ни ца (2006) и Бо ље 
је би ти у ма њи ни (2015). Тре ба по себ но из дво ји ти Не ши ћев за ви чај ни ри јеч-
ник Лук и во да (2012), ко ји је нео дво јив од ње го вог је зич ког би ћа и под ло ге 
за ви чај но сти у пје снич ком дје лу. У са вре ме ној срп ској књи жев ној кри ти ци 
ви ше пу та је ис так ну то и по твр ђе но да Ђор ђе Не шић при па да са мом вр ху 
ово вре ме не срп ске по е зи је, да је ства ра лац са мо свој ног гла са ко га пре суд но 
од ли ку ју „пре фи њен осје ћај за мје ру у ак ти ви ра њу ста ри јих сло је ва срп ског 
пје снич ког на сље ђа, са вр ше но при гу ши ва ње па те тич ног то на, ла ко ћа вла-
да ња стро гим и за хтјев ним фор ма ма, та чан и све ден из раз, те осво јен са мо-
сво јан ри там“ (По По вић 2015: 134).

Код Не ши ћа, као и код ве ћи не зна чај них срп ских пје сни ка ко ји су об ра-
ђи ва ли Ве ли ку се о бу, њен пред вод ник па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић је 
„лич но сна ме то ни миј ска за мје на“ (По По вић 2007: 180) за чи тав овај до га ђај. 
Ње го ва пје сма „Кир Ар се ни је“, ор га ни зо ва на у пет ри мо ва них ди сти ха, 
ујед на че ног то на ли те та, пред ста вља па три јар хо во об ра ђа ње до се ље ни ци ма 
у но ве пре дје ле. Че тр на е сте рац у ко јем је ис пје ва на пје сма при мје рен је 
ка зи вач ки сми ру ју ћој ста ло же но сти.

КИР АР СЕ НИ ЈЕ 
Чи ја ча ша, то га и Оче наш
Ва ша је ово зе мља, ва ша во да и шу ма,
на ђи те ов де спо кој, не по же ли те дру ма.
Ов де са ди те ли пе и за рој те пче ле;
нек се одав де са мо ла сте и ро де се ле.
И ка да бу де те јед ном чвр сте до мо ве ди гли,
не за бо ра ви те ко сте и ода кле сте сти гли.
Бу ди те крот ки и вред ни ко за јед ни це мра вље;
не за бо ра ви те ни кад на слат ко пра во сла вље.
А ка да ис ку ше ња уђу у ду шу ва шу,
при се ти те се оне о ча ши и Оче на шу (нЕ шић 2015: 57).

Тра у ма тич ност се об ног ис ку ства, ко ја је у спи си ма о Ве ли кој се о би 
озна че на мо ти ви ма стра да ња, пу сто ше ња, скр на вље ња и пљач ка ња све ти ња, 
ов дје је по сред но опред ме ће на, по лу сти хом: „не по же ли те дру ма“. По ру ка 
су на род ни ци ма да са де ли пе и ро је пче ле, по зив је на за сни ва ње жи во та, 
јер пче ле и ли пе пред ста вља ју сим бо ле по бје де жи во та над смр ћу и услов 
пре тра ја ва ња. Др во ли пе, пре ма ко јем су ста ри Сло ве ни има ли по се бан од нос, 
пред ста вља ду бин ску ве зу са пре ци ма и ва жан је мо тив у струк ту ри пје сме, 
јер на ја вљу је глав ну по ру ку на род ног пред вод ни ка: у но вим пред је ли ма и 
окол но сти ма, у ко ји ма се тра га за спа со но сним об ли ци ма жи во та, не сми је се 
за бо ра ви ти на по ри је кло и на „слат ко пра во сла вље“. За вр шним ди сти хом при-
твр ђу је се оно што је већ суп тил но на гла ше но у по вр шин ском тек сту ал ном 
сло ју пје сме, али још из ра зи ти је у ње ном под тек сту: по губ ност но вих се о ба!
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Око сни цу пје сме Ма на стир Во ди ца у Даљ пла ни ни, ко ја је ис пје ва на у 
за хтјев ној со нет ној фор ми, пред ста вља па три јар хо во про по вјед нич ко обра ћа ње. 

МА НА СТИР ВО ДИ ЦА
У ДАЉ ПЛА НИ НИ
Све теј ши по кло ник гро ба Го спод ња
И не са го ри ве све те ку пи не,
Гла ва ко ја је све тач кој по доб на
До ја ха дов де на че лу суд би не.
Кир Ар се ни је по ди же обр ве
(Ту, на се ве ру, где Ду нав ми ри ше.
Дрх те од ми ри са коњ ске но здр ве
И ме ђу на ро дом ша пат ши ри се):
Да нас је све тац, Пре о бра же ње,
И ме сто ово, до ју че вам стра но,
Пре о бра зи се у веч но све ти ли ште.
Ту ага ран ске ру ке по ни же ње
Не ће нас сти ћи. Од бо га је да но
Да ду ша ов де мо ли тву ми иште (нЕ шић 2015: 58).

Ако је прет ход на пје сма, по сма тра на са ре то рич ког ап спек та, сти хо ва на 
бе сје да, бли жа свје тов ном ли ку пред вод ни ка Ср ба, ка зи ва ње у овој пје сми, 
при мје ре но мје сту обра ћа ња, про по вјед нич ко је по сво ме су штин ском сми-
са о ном на гла ску. По чет на два сти ха пр вог ка тре на пре у зе та су из за вр шног 
дје ла јед ног за пи са Сте фа на Ра ва ни ча ни на, чи је по што ва ње пре ма Ар се ни ју 
Чар но је ви ћу Не шић за зи ва у сво јој пје сми. Дру ги ка трен, функ ци о нал но ко-
ли ко и нео че ки ва но, пје сник ре а ли зу је као упе ча тљи ву ре а ли стич ку сли ку, 
до стој ну Ми ло ша Цр њан ског. За вр ше так пје сме је и ње но те жи шно се ман-
тич ко упо ри ште: у све ти ли шту, на Пре о бра же ње, у мје сту ко је ви ше ни је 
стра но, ду ша се кри је пи и спа са ва је ди но мо ли твом.

Склон лир ским ди ја ло зи ма и ин тер тек сту ал ним спо на ма са срп ском 
књи жев ном тра ди ци јом пре ко ње них ре пре зен та тив них пред став ни ка (До-
си те ја Об ра до ви ћа, За ха ри је Ор фе ли на, Ла зе Ко сти ћа и дру гих), укр шта њу 
вла сти тог та лен та са тра ди циј ским гла со ви ма и по ру ка ма, Не шић се у пје сми 
„Спо мен пу то ва ња Сте фа на Ра ва ни ча ни на до ма на сти ра Све тог Ни ко ле у 
до ба Ве ли ке се о бе“ опре дје љу је за обра ћа ње и ис по ви је да ње пред ра ва нич ким 
мо на хом Сте фа ном.

СПО МЕН ПУ ТО ВА ЊА СТЕ ФА НА
РА ВА НИ ЧА НИ НА ДО МА НА СТИ РА
СВ. НИ КО ЛЕ У ОРА ХОВ ЦУ
У ДО БА ВЕ ЛИ КЕ СЕ О БЕ
Гре шни ски та чу Сте фа не,
Тр ње и го ла сто па ла.
Опет би да нас не ста не,
Опет нас бе да спо па ла.
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Сви смо ми мра ком на че ти
И зло нас вре ме по га ђа.
Ко да смо гре шком за че ти,
Ту ге нас не осло ба ђа.
Већ нам се му ка тро стру чи,
Гла ве нам сте жу обру чи,
Сло во нам др же сно бо ви.
И го ни ће нас до ве ка,
Не ста ће на шег чо ве ка.
Оста ће са мо гро бо ви (нЕ шић 2015: 59).

Да скал Сте фан Ра ва ни ча нин је дан је о мо на ха ко ју су на кон че тр де сет 
да на хо да до шли у Сент Ан дре ју но се ћи мо шти све то га кне за Ла за ра. У ма-
на сти ру Ора хо ви ца бо ра вио је 1696. го ди не ра ди са ку пља ња нов ча не по мо ћи 
за об но ву Ра ва ни це. Ра ва ни ча ни 1697. го ди не до ла зе на Фру шку Го ру гдје 
об на вља ју за пу стје ли ма на стир Врд ник. Ов дје су оста ли бли зу дви је де це-
ни је. Сте фан је над жи вио сво ју са бра ћу из Ра ва ни це, па је 1721. го ди не пре шао 
у Ср би ју и за по чео об но ву ове древ не све ти ње (три фу но вић 1982: 63).

Већ у дру гом сти ху ово га со не та Не шић Сте фа на ме та фо рич ки из јед-
на ча ва са те гоб ним че тр де се то днев ним пу то ва њем о ко јем је овај пи сао 
сје ћа ју ћи се Ве ли ке се о бе („тр ње и го ла сто па ла“). Пје сник за тим, са на гла-
ше ном гор чи ном, су че ља ва сво је и ври је ме сво га да ле ког са го вор ни ка. Како 
при је три ви је ка та ко и у мо мен ту на стан ка ове пје сме, суд би на срп ског 
на ро да оби ље же на је стра хом од не стан ка, би је дом, злим уде сом, ту гом, утро-
стру че ном му ком, сте за њем обру ча, обес пу ће но шћу (без пред вод ни ка, јер: 
„Сло во нам др же сно бо ви“). Пје сма се за вр ша ва то на ли те том ду бо ке ре зиг на-
ци је и по ти ште но сти, у зна ку стра ха од вјеч ног про го на и не стан ка: „Оста ће 
са мо гро бо ви“.

Ме ђу пје сма ма Ђор ђа Не ши ћа ко је су те мат ски ве за не за Ве ли ку се о бу 
тре ба из дво ји ти и пје сму Ве ли ка се о ба удо ве Гр ки ње Не ши не, по то ме што 
је на ста ла на осно ву пје сни ко вог по ро дич ног пре дањ ског пам ће ња.

ВЕ ЛИ КА СЕ О БА
УДО ВЕ GER KI NE NESCHI NE2 

Од ове све те ли пе не ће мо ни куд да ље.
По њој нам Све др жи тељ по ру ке тај не ша ље. 

Чу је те ли гдје па су бож је ов чи це пче ле?
Зу је да ов дје се скра се они ко ји се се ле.

Осје ћа те ли ми рис ко ји вам на ди ма ње дра?
То Дра ва у Ду нав пра зни сво ја пре пу на ве дра.

Ту, гдје се гни је зде ла сте и гдје кле пе ћу ро де,
не ће мо оста ти глад ни, по ред шу ме и во де.

2 Пре ма по ро дич ном пре да њу, Не ши на удо ви ца Гр ки ња (лич но име), с три си на, на-
се ли ла се у Би је ло Бр до, код ве ли ке ли пе, у до ба Ве ли ке се о бе. По дат ке о Ger ki ni Neschi noj 
би ље жи ау стриј ски по пис ста нов ни штва по чет ком 18. ви је ка.
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Ту ће мо пра ви ти ку ћу од бла та, од тр ске и пље ве,
скло ни ти про ки сле ко сти ис под ње зи не стре ве.

Јер цу ри нам за вра том већ че тр де сет да на
ка ко нас с ог њи шта ди же ру ка Агар ја на.

Кад ју тр ом ра но сун це ру ме ном ли пу олу па,
хљеб ћу ис пе ћи ве лик као вас тро ји ца ску па.

Су зе за мр твим му жем ма ра мом ску пи удо ва
и по сла му са ву дје цу да се нај е ду ду до ва (нЕ шић 2015: 67–68). 

Пје снич ким то ном и на чи ном об ли ко ва ња, ова пје сма има мно го слич-
но сти са пје смом Кир Ар се ни је. И јед на и дру га се за сни ва ју на су е ге стив ном 
обра ћа њу лир ског су бјек та. Па три јарх се обра ћа сво јој па стви, са од го вор-
но шћу свје тов ног и ду хов ног пред вод ни ка, а об у до вје ла Гр ки ња Не ши на, 
сво јој дје ци. Ко лек тив на суд би на из пр ве пје сме у дру гој је све де на на тра-
ги зам јед не по ро ди це (чи ме је сли ка до га ђа ја су же на, али и знат но из о штре на). 
У лир ским ми ни ја ту ра ма (стр о фа ма у ри мо ва ним дис ти си ма) до ми ни ра ју 
ре а ли стич ки де та љи ис пре пле те ни са сим бо ли ма жи вот но сти (пче ле, ли пе, 
хљеб, шу ма, во да). Тра гич но ис ку ство се о бе и у овој пје сми је де па те ти зо-
ва но се ман тич ким по мје ра њем у дру ги план; са мо је у ше стој стро фи кон-
кре ти зо ва но: „јер цу ри нам за вра том већ че тр де сет да на/ ка ко нас с ог њи шта 
ди же по ха ра Агар ја на“. Бор ба за оп ста нак и по бје ду жи во та над смр ћу сна жно 
је ис так ну та у овој пје сми и пред ста вља ју ње ну глав ну по ру ку. У по сљед њој 
стро фи, у ко јој удо ва пред оси ро тје лом дје цом при кри ва бол за мр твим 
му жем, Не шић ма ни ром пје смо твор ца нај ви шег ран га, за вр шним сти хом 
(„и по сла му са ву дје цу да се нај е ду ду до ва“) из ра жа ва три јумф дир љи во 
еле мен тар них ви до ва жи во та, зна лач ки ожи во тво ре них у ма ни фе ста ци ја ма 
сва ко днев не по јав но сти.

*

Ђор ђе Не шић, је дан од нај и стак ну ти јих са вре ме них срп ских пје сни ка, 
тај свој ви со ки ста тус по твр ђу је и у не ко ли ко ан то ло гиј ских пје са ма по све ће-
них Ве ли кој се о би из 1690. го ди не. У за хтјев ној со нет ној фор ми или у лир ски 
ми ни ја тур ним дис ти си ма (од ко јих су са ста вље не не ке пје сме из овог ком-
плек са), он де па те ти зо ва но и сми ре ним то ном Ве ли ку се о бу опје ва ва кроз 
њен ме то ни миј ски лик (па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа), за зи ва њем јед ног 
од ње них оче ви да ца и свје до ка (Сте фа на Ра ва ни ча ни на) или ак ти ви ра њем 
пре дањ ског са зна ња из вла сти те по ро дич не тра ди ци је. Не шић ослу шку је 
и осје ћа би ло исто ри је сна жним ужи вља ва њем у од лу чу ју ће мо мен те ње не 
ма ги страл не пу та ње. Ври је ме у ко јем на ста ју ње го ве пје сме о ко ји ма је ри-
јеч, оби ље жен про го ном кра ји шких Ср ба с кра ја два де се тог ви је ка, пје сник 
са гле да ва ка ко у кон тек сту Ве ли ке се о бе та ко и од но су пре ма се о ба ма као 
тра гич ном фа ту му на ци о нал не по вје сни це. И ка да по је ди ним ње го вим пје-
сма ма про ми не тон ре зиг на ци је, оне су, цје ло ви то по сма тра но, у зна ку пре-
и мућ ства жи во та над пе си ми змом, и то жи во та у сво јим нај е ле мен тар ни јим 
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и нај трај ни јим ма ни фе ста ци ја ма. Иа ко смо се у ово ме ра ду огра ни чи ли 
са мо на пје сме Ђор ђа Не ши ћа ди рект но по све ће не Ве ли кој се о би из 1690. 
го ди не, тре ба на кра ју на гла си ти да је он на пи сао не ко ли ко истин ски ври-
јед них пје са ма о про го ну кра ји шких Ср ба из ма ја и ав гу ста 1995. го ди не, те 
срп ске „тра ге ди је без ка тар зе“ (По По вић 2014).
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Duš ko Pe vu lja 

THE EC HO ES OF THE GRE AT MI GRA TION IN  
ĐOR ĐE NE ŠIĆ’S PO E TRY

S u m m a r y

Đor đe Ne šić, one of the most pro mi nent con tem po rary Ser bian wri ters, al so con-
firms his high sta tus in a few an to lo gi cal po ems de di ca ted to The Gre at Mi gra tion of 
1960. In this pa per we will analyse his po ems de di ca ted to this cru cial event that had 
far-fetched con se qu en ces when it co mes to Ser bian pe o ple’s de stiny. In the first part of 
the pa per, we will shortly emp ha si ze the strong ec ho which The Gre at Mi gra tion has 
ca u sed in Ser bian hi sto ri cal sci en ce, li te rary and cul tu ral hi story and Ser bian li te ra tu re 
(espe ci ally po e try ). It is al so emp ha si zed that this mat ter is one of the most pro duc ti ve 
chr o no to pes of Ser bian po e try tra di tion, which Đor đe Ne šić re fi nes with his mag ni fi cent 
po e tic in di vi dual ta lent. In chal len ging son net form or lyri cally mi ni a tu re co u plets (that 
ma ke so me of his po ems from this com plex), he calmly talks abo ut The Gre at Mi gra tion 
thr o ug ho ut its me tonymi cal cha rac ter (the one of Pa tri a rch Ar se ni je Ča r no je vić), by 
evo king one of its wit nes ses (Ste fan Ra va ni ča nin) or ac ti va ting the cog ni tion from his 
own fa mily tra di tion. Ne šić he ars and fe els the pul se of hi story with his strong de di ca tion 
to its main path. At the sa me ti me, the po et se es the mo ment in which the se po ems are 
cre a ted (mar ked with the exo dus of Serbs from Kra ji na at the end of the 20th cen tury) 
in the con text of The Gre at Mi gra tion as well as in the re la tion to mi gra ti ons as one of 
the fa ti of Ser bian hi story. Even when the to ne of re sig na tion eme r ges in so me of his 
po ems, they are, as a who le, a sign of vic tory of li fe in its most ele men tary ma ni fe sta ti ons 
over pes si mism.

Фи ло ло шки фа кул тет
Ба ња лу ка
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Др Алек сан дра Сми р нов-Бр кић

ПО ЗНО АН ТИЧ КИ МУ ЧЕ НИ ЦИ ЗА ПАД НОГ ИЛИ РИ КА  
У ХА ГИ О ГРАФ СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ*

У по зној ан ти ци под руч је за пад ног Бал ка на и Па но ни је би ло 
је део рим ске пре фек ту ре Или рик. Иа ко на пе ри фе ри ји рим ског све-
та Или рик је из не дрио зна ча јан број спи са о стра да њи ма ра но хри-
шћан ских му че ни ка, од ко јих не ки спа да ју у при мар не исто риј ске 
из во ре о ра но хри шћан ским за јед ни ца ма овог под руч ја, али и из ван-
ред не при ме ре нај ра ни је хри шћан ске ха ги о граф ске књи жев но сти. 
Рад да је ком па ра тив ну ана ли зу ових спи са са ци љем да утвр ди да 
ли мар ти ро ло шка ли те ра ту ра са овог исто риј ски и кул ту ро ло шки 
по ве за ног под руч ја по ка зу је из ве сне ло кал не осо бе но сти, као и да 
од ре ди ко је је ње но ме сто у оп штој ха ги о граф ској књи жев но сти.

Кључ не ре чи: мар ти ро ло ги ја, ха ги о гра фи ја, па си је, рим ски 
Или рик.

O ue tu sta tis si len tis ob so le ta ob li u io! 
inu i den tur ista no bis fa ma et ip sa ex tin gu i tur, 

char tu las blas fe mus olim nam sa tel les ab stu lit, 
ne  te na ci bus li bel lis eru di ta sa e cu la  

or di nem, tem pus mo du mque pas si o nis pr o di tum  
dul ci bus lin gu is per au res po ste ro rum spar ge rent.

Prud. Pe rist. 1.73‒78 
О тро шни за бо ра ву му кле ста ри не!

Ли ши ше нас са ме ре чи и за тр ше исту,
кад оно мад без бо жни гар ди ста оте спи се

да ве ко ви по у че ни до ка зи ма чвр стим 
до уши ју по том ства слат ко ре чи во не пре не су 

след, час и на чин стра да ња му че ни ка.
Пру ден ци је Ве нац 1.73‒782. 

* Рад је ре зул тат про јек та По кра јин ског се кре та ри ја та за ви со ко обра зо ва ње и на уч но-
и стра жи вач ку де лат ност АП Вој во ди не Ин тер ак ци ја кул ту ра, при вред ни то ко ви и со ци
јал не струк ту ре на тлу Вој во ди не као исто риј ски про цес ду гог тра ја ња (од ан ти ке до 16. 
ве ка) (бр. про јек та: 142-451-2429/2018-02, ру ко во ди лац: проф. др Ђу ра Хар ди).

2 Пре пев са ла тин ског А. Сми р нов-Бр кић.
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Овим се сти хо ви ма хри шћан ски пе сник Пру ден ци је (348‒с.413) сa жа-
ље њем освр ће на гу би так до ку ме на та о стра да њи ма хри шћан ских му че ни ка, 
кри ве ћи за то из ве сног без бо жни ка ко ји их је уни штио ка ко би по ко ле ња 
оста ла у не зна њу. Ма ка ква би ла по за ди на Пру ден ци је ве тврд ње, да нас за-
и ста по се ду је мо ма ли број при мар них до ку ме на та и на ра ти ва о стра да њи ма 
хри шћа на пре про го на из вре ме на пр ве те трар хи је (284‒305) (young – lo uth 
2004; har VEy – hun tEr 2008; bar nEs 2010). Ипак, у вре ме ка да Дио кле ци ја нов 
ко ле гиј са вла да ра пре у зме кор ми ло рим ске им пе ри је и ко ре ни то из ме ни те-
ме ље ра но цар ске др жав но сти, до ла зи до да ле ко се жних про ме на у кул тур-
ном, па та ко и ре ли гиј ском иден ти те ту рим ских гра ђа на, чи ји је је дан од 
из ра за био про цват мар ти ро ло шке ли те ра ту ре као ме ди ја екс пре си је хри шћан-
ског иден ти те та и ства ра ња кул ту ре се ћа ња, ко ја ће уда ри ти те мељ нај ра зви-
је ни јем жан ру хри шћан ске књи жев но сти – ха ги о гра фи ји. Иа ко мар ти ро ло-
ги ја и ха ги о гра фи ја пред ста вља ју срод не гра не хри шћан ске књи жев но сти, 
оне ни ка ко ни су иден тич не, јер сви пој мо ви ве за ни за све тост у ра но хри шћан-
ској ма р ти ро ло ги ји по сле ди ца су ка сни је ин тер по ла ци је, с об зи ром на то 
да се култ све та ца раз ви ја по сле пе ри о да про го на (brown 1981). Пр ви на ра-
тив ни из во ри ве за ни за култ му че ни ка на ста ли су као пре пи си рим ских 
суд ских ака та, ко је Де ле је пре ма сво јој кла си фи ка ци ји ха ги о граф ских спи-
са (DE lE hayE 1921) на осно ву исто риј ске вред но сти ста вља у дру гу кла су 
об је ди ње ну име ном ac ta martyrum или де ла му че ни ка. Да нас не ма је дин стве-
ног ста ва ко ји спи си се убра ја ју у ову ка те го ри ју, али нај ста ри ји тек сто ви 
овог ти па су ја вља ју се већ у 2. ве ку (bar nEs 2010: 361‒365). Са раз во јем 
кул та му че ни ка раз ви ја се но ва фор ма на ра ти ва ко је Де ле је о ва тре ћа кла са 
pas si o nes или ge sta озна ча ва као ли те рар ну на до град њу ба зи ра ну на до ку-
мен ти ма или све до че њи ма оче ви да ца. На кон пре стан ка про го на, ма р ти ро-
ло ги ја је по шла у два раз ли чи та прав ца. Је дан ко ји отво рио пут фор ми ра њу 
кул та све та ца ко ји је на сле дио култ му че ни ка, и дру ги ко ји је ре ци кли рао 
по сто је ће ма р ти ро ло шке са др жа је.

Овај при ма мљи ви из вор ни фонд, ма ко ли ко при вла чио сво јим жи во-
пи сним на ра ти вом, пред ста вља мо жда је дан од нај кон тро вер з ни јих исто-
риј ских из во ра сум њи ве про ве ни јен ци је и још ду би о зни је са др жи не, ко ји 
од ис тра жи ва ча зах те ва из у зет ну кри тич ност и уте ме ље ну ме то до ло ги ју. 
Сто га је ха ги о гра фи ја као исто риј ски из вор углав ном би ла стиг ма ти зи ра на 
због сво је скло но сти ка књи жев ној фик ци ји и сте ре о ти пи ји. Ве ро до стој ност 
ха ги о граф ских спи са за ви си од мо гућ но сти ве ри фи ка ци је њи хо вих по да та ка 
по да ци ма из дру гих из во ра (до ку мен тар них, исто ри о граф ских, епи граф ских, 
ма те ри јал них), ко јих ка да су у пи та њу пр ва че ти ри ве ка хри шћан ства има 
ве о ма ма ло или их не ма. Та ко ха ги о гра фи ја че сто би ва је ди ни на ра тив ни 
или уоп ште пи са ни из вор о по зна ва њу по је ди них до га ђа ја, на ро чи то ако је 
у пи та њу пе ри фе ри ја Рим ског цар ства. 

Та кав пе ри фер ни део рим ског све та чи нио је Или рик, где се до ка зи о 
по сто ја њу хри шћан ских за јед ни ца пре кра ја 3. ве ка сво де на би блиј ске на во-
де о хри шћан ским ми си ја ма у Или рик (Рим 15:19 и 2 Тим 4:10) и на не ко ли ко 
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по ме на му че ни штва ис кљу чи во у цр кве ној тра ди ци ји (ЗЕ лЕр 2005, 54‒55). 
Од те трар хиј ског вре ме на кре ће бу ји ца пи са них и ма те ри јал них све до чан-
ста ва о хри шћан ским за јед ни ца ма Или ри ка, ме ђу ко ји ма су и она ко ја се 
од но се на му че ни ке, углав ном стра да ле у тзв. Ве ли ком про го ну (303‒304). 

Рад има за циљ да из не се за кључ ке о ка рак те ру ма р ти ро ло шких спи са 
ве за них за те ри то ри ју рим ског Или ри ка и да утвр ди да ли по сто је из ве сне 
ло кал не спе ци фич но сти овог ад мин стра тив но и кул ту ро ло шки по ве за ног 
про сто ра. Та ко ђе, у ра ду се ко ре ла тив но уво де дру ги пи са ни и ма те ри јал ни 
из во ри о име но ва ним стра дал ни ци ма илир ских цр ка ва, ка ко би се у пот пу-
но сти при ка зао при мар ни из вор ни ма те ри јал на осно ву ког се вр ше исто риј-
ске ре кон струк ци је. Ме то до ло шки рад се ба зи ра на ком па ра тив ној ана ли зи 
тек ста (bra tož 1986: 231) пу бли ко ва них мар ти ро ло шких из во ра о му че ни-
ци ма Или ри ка. 

Та бе ла у при ло гу ну ди пре глед нај ва жни јих из во ра о му че ни ци ма Или-
ри ка с ци љем да ли ши текст су ви шног из ла га ња сва ког по је ди ног слу ча ја. 
На во ди у два нај ста ри ја по зна та мар ти ро ло ги ја, Си риј ски бре ви јар и Је ро
ним ски мар ти ро ло гиј (да ље СБ и ХМ) да ти су у це ло сти ка ко би чи та лац 
мо гао да ви ди обим и ква ли тет по да та ка у њи ма3. Осим то га, пре ма оце ни 
исто риј ске вред но сти из во ра по да ци у та бе ли сло же ни су опа да ју ћим ни зом 
од нај ве ро до стој ни јих на осно ву по ме на у СБ, за тим ХМ, те са епи граф ски 
или ар хе о ло шки по твр ђе ним мар ти ри јем, и на кра ју они о ко ји ма са мо по-
се ду је мо мар ти ро ло шку ли те ра ту ру4. 

Ква ли тет по да та ка у мар ти ро ло шкој ли те ра ту ри че сто је ни зак због 
ра зних ви до ва кон та ми на ци је тек ста, те има мо ди вер гент не или чак кон тра-
дик тор не по дат ке. Ипак, кри тич ком ана ли зом мо же се и по ред очи глед не 
кон та ми на ци је тек ста или ли те рар не фик ци је утвр ди ти да не ки мар ти ро ло-
шки спи си ко ји се на из глед не од но се на му че ни ке са те ри то ри је Или ри ка, 
пред ста вља ју ис кри вље ни од јек ау тен тич не тра ди ци је о њи ма, као у слу ча ју 
Ве на ци ја из Са ло не (bu lić 1928; ЗЕ лЕр 2005: 72‒73) или му че нич ке гру пе 
око До на та и Хер ма го ре (ЗЕ лЕр 2005: 95).

Кри тич ку ана ли зу ха ги о граф ске ли те ра ту ре о му че ни ци ма стра да лим 
на те ри то ри ји рим ског Или ри ка пр ви је по ну дио Жак Зе је у сво јој док тор ској 
ди сер та ци ји (ZE il lEr 1918). Зе је је пред ла гао да се сва стра да ња му че ни ка 
ко ја ни су по твр ђе на у ХМ од ба це као не у а тен тич на (ЗЕ лЕр 2005: 83). Ме ђу-
тим, од тог вре ме на но ве ре зул та те да ла су са вре ме на кри тич ка ис тра жи-
ва ња ха ги о граф ске ру ко пи сне тра ди ци је (Ehr harD 1937‒1952; EfthyMi a Dis 
2011; Dol bE au 2009; сМи р нов-Бр Кић 2013б), као и си сте мат ска ар хе о ло шка 
ис ко па ва ња (јЕ рЕ Мић 2004). 

3 На во ди из СБ и ХМ су пре ма AA SS Nov. II (1931), lii-lxv; [1]-[153]. Код ХМ да је се 
пред ност Берн ском ко дек су.

4 С об зи ром на то да број ни из во ри ни су пу бли ко ва ни, те да по сто је ру ко пи си ко ји 
ау то ру ни су би ли до ступ ни, у тек сту су да те ре фе рен це ко је ука зу ју на це ло ку пан из вор ни 
фонд о по је ди ним му че ни ци ма на осно ву нај но ви јих из да ња BHL и BHG. 
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Као део ха ги о граф ске књи жев но сти, ра но хри шћан ска мар ти ро ло ги ја 
чи ни њен зна ча јан део, са ста вљен од углав ном ано ним них спи са ко ји у 
број ним ре дак ци ја ма чу ва ју обри се исто риј ских окол но сти стра да ња хри-
шћа на. Са мо у по је ди ним слу ча је ви ма мо гу ће је спро ве сти те мељ ну ана ли-
зу свих до ступ них ру ко пи са и утвр ди ти про ве ни јен ци ју са др жа ја, а по том 
утвр ди ти и хро но ло шку так со но ми ју. На осно ву по ме ну тих из во ра, за те ри-
то ри ју Или ри ка ве зу је се 48 име ном по зна тих. Од тог бро ја са мо 9 на во ди СБ, 
док хро но ло шки бли зак ХМ на во ди већ 29. Пре ма по ме ну тим из во ри ма број 
му че ни ка је знат но ве ћи, али су ве ће гру пе стра дал ни ка оста ле за бе ле же не 
са мо бро јем, ка ко то сто ји у бе ле шци код Ди ми три ја Сир миј ског с ко јим је 
стра да ло и се дам де во ја ка: qu a rum no mi na de us no vit (DE lE hayE 1931: [41]).

Ли те рар на пре да ја по зна та нам је са мо на осно ву мла ђих пре пи са ко ји 
се не да ту ју пре 8. ве ка. Ипак, фи ло ло шко-исто риј ска кри ти ка утвр ди ла је да 
су мно ги од ових спи са на ста ли на ба зи ка сно ан тич ких тек сто ва. Нај ве ћа 
исто риј ска вред ност у од но су на дру ге или р ске му че ни ка при пи су је се мар-
ти ро ло шкој ли те ра ту ри ве за ној за Ири не ја Сир миј ског, чи је је стра да ње 
не сум њи во по твр ђе но и епи граф ским (Du Val 1979) и ар хе о ло шким ма те ри-
ја лом (јЕ рЕ Мић 2004). Пре ма Де ле је о вој кла си фи ка ци ји па си ја Све тог Ири-
не ја Сир миј ског спа да у тре ћу гру пу – па си је чи је се је згро фор ми ра ло на 
осно ву рим ских суд ских ака та са про це са во ђе ног про тив пр вог исто риј ски 
по твр ђе ног епи ско па Сир ми ју ма (сМи р нов-Бр Кић 2013б: 110). Ако раз мо три-
мо исто риј ске окол но сти про го на из вре ме на пр ве те трар хи је, за тим ити не рар 
Ди о кле ци ја на и Га ле ри ја 304. го ди не (1. ја ну а ра у Ра ве ни, ле то кам па ња са 
Га ле ри јем на Ду на ву про тив Кар па, 28. ав густ Ни ко ме ди ја (bar nEs 1982: 56), 
по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да је че твр ти и нај стро жи едикт про тив хри-
шћа на из дат баш у Сир ми ју му. 

Хро но ло шки, стра да ња или р ских му че ни ка по чи њу кра јем мар та гру-
пом ко ју пред во де син ги дун ски све ште ник Мон тан и ње го ва су пру га Мак-
си ма. Сле ди ве ли ки број април ских му че ни ка у Па но ни ји (Ири неј, Ди ми-
три је и 7 де во ја ка, По ли он) и Са ло ни (До мни је, гру па око Сеп ти ми ја). Од 
ма ја до ле та бе ле же се но ви му че ни ци Па но ни је (Ба зи ла, Агри пин и Се кунд, 
Кви рин), Но ри ка (ка ран тин у Ла у ри ја ку му), Ис тре (гру па око Зо е ла, Ју ли јан), 
Дал ма ци је (Ана ста зи је) (ja rak 2004: 68). Иа ко ова хро но ло ги ја не мо же бити 
си гур но по твр ђе на, ипак пред ста вља ло ги чан след до га ђа ја пре ма по да ци ма 
ко је по се ду је мо. С об зи ром на то да су хри шћан ске за јед ни це на те ри то ри-
ји Или ри ка би ле до бро по ве за не, па су та ко и ве сти о стра да њи ма си гур но 
ло кал но пре но ше не, и ако узме мо мо гућ ност да је су ђе ње Ири не ју би ло пр во 
за бе ле же но, јер не ма за са да по твр де о по сто ја њу па си је Све тог Мон та на, 
Ири не је ва па си ја ла ко мо же би ти књи жев ни узор за опи се дру гих стра да ња 
у око ли ни, нај ви ше у Па но ни ји. 

Да нас нам је по знат 41 ла тин ски ру ко пис ко ји је са др жао или са др жи 
па си ју Ири не ја Сир миј ског, од ко јих је нај ста ри ји са кра ја 8. ве ка (Dol bE au 
1999). По ме ну ти број ру ко пи са све до чи да је па си ја би ла ве о ма рас про стра-
ње на на за па ду. Од ве ли ког је зна ча ја кон ста та ци ја да је ла тин ска ре дак ци ја 
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па си је је дин стве на и во ди по ре кло од истог ори ги нал ног тек ста, а број ни 
ру ко пи си не ма ју ве ћа од сту па ња у по гле ду са др жа ја и фор ме. Са свим је 
дру га чи ја си ту а ци ја са грч ком ре дак ци јом па си је Ири не ја Сир миј ског, ко ја 
је по зна та у три не за ви сне гра не од ко јих са мо пр ва од го ва ра ла тин ској, а 
дру га и тре ћа по ве зу ју Ири не ја са дру гим му че ни ци ма (сМи р нов-Бр Кић – 
дра га нић 2013а: 54‒58). 

Као књи жев на це ли на, Ири не је ва па си ја, мо же се по де ли ти на увод ну 
на по ме ну са ста вља ча, опис стра да ња и за кључ ну на по ме ну. Нај ве ћу исто-
риј ску вред ност има цен трал ни део, док су увод ни и за кључ ни део без сум ње 
на кнад не при мед бе са ста вља ча, при че му ла тин ска редак ци ја ко ри сти 1. лице 
јед ни не (pan dam/osten dam) и по ми ње vo bis што ука зу је на при су ство пу бли-
ке, у овом слу ча ју ве ро ват но ску па вер ни ка оку пље них око мар ти ри ја/ба-
зи ли ке, што па си ју чи ни де лом ли тур ги је. Грч ка ре дак ци ја, пак, не у трал ним 
то ном 3. ли ца го во ри о му че нич ком при ме ру епи ско па Ири не ја (сМи р нов-Бр Кић 
– дра га нић 2013а: 60). 

Већ у увод ном де лу мо гу се уо чи ти зна чај не раз ли ке ме ђу ру ко пи си ма 
ла тин ске и грч ке, али и уну тар са ме грч ке тра ди ци је. На и ме, сва ка ре дак ци ја 
раз ли чи то на во ди ца ре ве у вре ме ко јих се стра да ње од и гра ло. Са др жај цен-
трал ног де ла па си је углав ном је исти. Ме ђу тим, ду жи на на ра ти ва се раз ли-
ку је, па та ко ла тин ски текст, иа ко у пре ам бу ли кра ћи, у цен трал ном де лу 
је ду жи и у фор ми ди ја ло га чи ме по дра жа ва суд ски про цес. Због ди ја ло шке 
фор ме, ко ја ни је при сут на у грч ком, ис тра жи ва чи су да ва ли при мат ла тин-
ској у од но су на грч ку ре дак ци ју (сМи р нов-Бр Кић – дра га нић 2013а: 66; 
Dol bE au 1999: 206; су прот но ми шље ње да ју si Mo nEt ti 1950: 60; Ми лин 2003: 
161). Сви би блиј ски на во ди, осим јед ног (1 Moj 22:205), мо гу се уо чи ти у обе 
ре дак ци је (Мат 10:33 и Мат 10:37). Мо же мо за кљу чи ти да су ре дак ци је у 
цен трал ном де лу ком па ти бил не, осим у не ко ли ко по је ди но сти у ко ји ма се 
раз ли ку ју.

У по гле ду оп штих ме ста у Ири не је вој па си ји, Си мо не ти је ука зи вао да 
на ро чи то Ири не је ва па си ја под ле же пра ви ли ма тог ли те рар ног жан ра (si-
Mo nEt ti 1957: 147), а Бер шин је ка те го ри зо вао као bi blischer Hin ter grund stil 
(bEr schin 1986: 66‒74). Су прот но то ме, Дол бо ис ти че да ова па си ја не ма 
од ли ке ти пич ног ха ги о граф ског сти ла, јер је на ста ла пре фор ми ра ња ха гио-
граф ског кли шеа 5. ве ка (Dol bE au 1999: 207). Стил ска ана ли за па си је Ири-
не ја по ка за ла је да она пра ти ли те рар ни ша блон пи са ма Ки при ја на Кар та-
гин ског Фор ту на ту, на ро чи то у по гле ду из бо ра и ре до сле да би блиј ских 
ци та та (hil DE branDt 2006: 60).

У по гле ду да ту ма Ири не је вог стра да ња по сто је сле де ће ва ри ја ци је: 25. 
март и 6. април у ла тин ској тра ди ци ји, а у грч кој тра ди ци ји 21. 22. и 23. 
ав густ. Да тум од 25. мар та ре зул тат је кон фу зи је из ме ђу ида и ка лен ди, док је 
23. ав густ по сле ди ца иден ти фи ка ци је Ири не ја Сир миј ског с Ири не јем Ли-
он ским (сМи р нов-Бр Кић – дра га нић 2013а: 61). Го ди на Ири не је вог стра да ња 

5 Овај би блиј ски ци тат на ла зи мо и у дру гим па си ја ма и сма тра се оп штим ме стом. 
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не сум њи во је про ле ће 304. по сле про кла ма ци је че твр тог едик та о про го ну 
хри шћа на. 

Шта ви ше, та кву хро но ло ги ју по твр ђу је увод ни део па си је јед ног дру гог 
па нон ског му че ни ка – По ли о на из Ци ба ла. Нај но ви је из да ње По ли о но ве 
па си је, ко је је да ла Та маш (ta Mas 2012), от кри ва но ви фраг мент пре ам бу лар-
ног тек ста па си је ко ји по ред стра да ња Мон та на Син ги дун ског и Ири не ја 
Сир миј ског по ми ње и сир миј ског ђа ко на Ди ми три ја (ta Mas 2012: 27), чи ме 
се сти че ути сак да су ови тек сто ви би ли де ло ви ли тур ги је на дан ко ме мо ра-
ци је ло кал них све та ца, а са мим тим на ста ли у ис тој пи сар ни ци. Не по бит на 
је слич ност по је ди них ре че ни ца и са др жа ја са оним из Ири не је вог стра да ња, 
али је мно го зна чај ни је што се у увод ном де лу По ли о но ве па си је да је чи тав 
сплет исто риј ски по твр ђе них ло кал них окол но сти, ко ји по ве зу ју хри шћан-
ску за јед ни цу Ци ба ла са оном у Сир ми ју му:

Di oc le ti a nus et Ma xi mi a nus reg nan tes... quo tem po re ha ec pra e cep tio 
cum ve nis set ad Si r mi en si um ci vi ta tem; Pro bus Pra e ses im pe ra ta si bi per
se cu ti o ne, a cle ri cis sum sit exor di um, et com pre hen sum san ctum Mon ta num 
presbyte rum ec cle si ae Sin gi du nen sis, di u que Chri sti a nae fi dei vir tu ti bus 
con ver sa tum, jus sit ne ca ri. Ire na e um qu o que Epi sco pum Si r mi en sis ec cle si ae, 
pro fi de et com mis sae si bi ple bis con stan tia for ti ter di mi can tem. Eti am san ctum 
De me tri um, ei us dem ec cle si ae di a co num, .... (тaMas 2012: 27)

Стра да ње лек то ра По ли о на у Ци ба ла ма по све до че но је већ у ХМ. Па-
си ја је са же та и без ре тор ског укра ша ва ња го во ри да је По ли о на ухва тио 
исто и ме ни пре зес Па но ни је као и Ири не ја, ко ји га је по сле ве р бал ног ду е ла 
то ком су ђе ња осу дио на спа љи ва ње у цен тру гра да (ru i nart 1859: 434‒435). 
По ли о но во те ло је, као и у слу ча ју Кви ри на Си сциј ског, ка сни је пре не то у 
Рим (bu lić 1924). Па си ја По ли о на из Ци ба ла сма тра се ка сни јом об ра дом 
ори ги нал ног до ку мен та, а ње но са ста вља ње се да ти ра у дру гу по ло ви ни 4. 
ве ка (ЗЕ лЕр 2005: 94-95; ja rak 1994: 27; ta Mas 2012: 9-10). 

Ау тен тич ним па си ја ма на ста лим на осно ву исто риј ских до ку ме на та, 
осим па си је Ири не ја Си р миј ског и По ли о на Ци ба лиј ског, сма тра ју се па си је 
Си не ро та Си р миј ског и Кви ри на Си сциј ског (Da Mja no Vić 2011). Све оне имају 
слич ну ди ја ло шку фор му ко ја из ве шта ва о суд ском про це су. 

Пр вен ство му че ни штва Мон та на и Мак си ме има ло је сна жну ло кал ну 
тра ди ци ју, ХМ чак бе ле жи кра ћи еу ло гиј (DE lE hayE 1931: 36), а ка ко смо ви-
де ли По ли о но ва па си ја их из ри чи то по ми ње у увод ном де лу. Син ги дун ски 
све ште ник је на вод но са су пру гом Мак си мом по бе гао у Сир ми јум, али је 
та мо ипак ухва ћен и са при ве за ним ка ме ном ба чен у ре ку са су пру гом и још 
40 хри шћа на. Те ло му је про на ђе но. Ова за ХМ нео бич но оп шир на ин фор-
ма ци ја, мо жда ука зу је на по сто ја ње ло кал не ли те рар не тра ди ци је ко ја је 
из гу бље на.

Је дан дру ги слу чај му че ни штва у Па но ни ји, на во ди сли чан сце на рио. 
Слич но Мон та ну, си сциј ски епи скоп Кви рин на пу шта сво је се ди ште и бе жи 
у Са ва ри ју, ка ко би се спа сао про го на у вре ме ца ре ва Ди о кле ци ја на и Мак-
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си ми ја на, о че му го во ри са чу ва на па си ја. У Са ва ри ји је ухва ћен, му чен и са 
ка ме ном око вра та ба чен у ре ку. У па си ји се по ми ње и да је те ло му че ни ка 
про на ђе но и са хра ње но у ба зи ли ци Са ва ри је код ка пи је на пу ту за Скар-
бан ти ју (ru i nart 1859: 521). Ка сни је су ње го ве мо шти пре не те у Рим у до ба 
на је зда вар ва ра (bu lić 1924), ка ко све до че не ки ру ко пи си па си је (BHL 
7036‒7037; ЗЕ лЕр 2005: 40, н. 4). Осим то га, по сто ји и ди рект на ве за из ме ђу 
па си ја Кви ри на и Ири не ја у ви ду истог би блиј ског ци та та (1 Moj 22:20). Шта-
ви ше, стра да ње Кви ри на из Си сци је опе вао је Пру ден ци је, али очи глед но 
не зна ју ћи за по сто ја ње Кви ри но ве па си је, јер хим на ка же да је Кви ри нов 
гроб по нос Си сци је (Prud. Pe rist. 7,1). По да так у ХМ ја сно по твр ђу је да се 
гроб Кви ри на на ла зио у Са ва ри ји (DE lE hayE 1931; ЗЕ лЕр 2005: 92‒93). 

По ре кло мар ти ро ло шких спи са углав ном је ве зи са култ ним ме стом и 
ства ра њем култ не тра ди ци је, те је ве о ма зна чај но утвр ђи ва ње ових lo ca 
san cto rum. По дат ке из пи са них из во ра пра те ма те ри јал ни оста ци кул та му-
че ни ка ко ји се убр зо по сле њи хо вог стра да ња раз ви јао нај пре на пе ри фе ри-
ја ма ста рих гро ба ља око по диг ну тих мар ти ри ја. У слу ча ју не сме та ног раз-
во ја на се ља, ти пр во бит ни мар ти ри ји скром них ди мен зи ја, пре ра ста ли су у 
ве ли ке цр кве не ком плек се. Ме ђу тим, култ све та ца ни је остао ве зан са мо за 
гроб му че ни ка, већ за ме сто по хра њи ва ња све тач ких ре ли кви ја. Ти ме се култ 
умно жа вао, што знат но ком пли ку је про блем утвр ђи ва ња по ре кла кул та. 

Као по сле ди ца не си гур но сти Или ри ка из ло же ног че стим упа ди ма но вих 
на ро да, мо жда већ у 4. ве ку до ла зи до се о бе кул то ва хри шћан ских му че ни ка 
на Ис ток и За пад Цар ства. Са њи ма се се ли ла и ха ги о граф ска пре да ја, че сто 
тр пе ћи из ме не у скла ду са но вом сре ди ном и кул тур ним ми ље ом. Та ко су 
ста ри хри шћан ски кул то ви Или ри ка ра се ље ни или сто пље ни са не ким дру-
гим ло кал ним кул то ви ма, као у слу ча ју Све те Ана ста зи је Сир миј ске у Ри му, 
Кон стан ти но по љу, За дру; Ве на ци ја Са ло ни тан ског у Шпа ни ји; Хер мо ге на 
Па нон ског у Акви ле ји; Че тво ри це овен ча них у Ри му; нај ве ро ват ни је и Ди-
ми три ја Сир миј ског у Со лу ну.

Ана ста зи ја Сир миј ска по ја вљу је се у ХМ 25. де цем бра са ја сном на зна-
ком ме ста стра да ња у Сир ми ју му (DE lE hayE 1931), али се по том њен траг 
гу би све до по ме на у ви зан тиј ским хро ни ка ма, где се на ви ше ме ста по ми ње 
култ Све те Ана ста зи је у Сир ми ју му (ви ди та бе лу), чи је су ре ли кви је из ње ног 
си ри миј ског мар ти ри ју ма пре не те већ 458. го ди не у Кон стан ти но пољ, а у 9. 
ве ку де лом у За дар (ЗЕ лЕр 2005: 104‒105), де лом у Фул ду (ни Ко ла јЕ вић 2004). 

Шта ви ше, као и у слу ча ју Ди ми три ја Со лун ског, мно го је по зна ти ји 
по стао култ Ана ста зи је Рим ске, ус по ста вљен већ у 4. ве ку, али ве зу исто и ме-
не рим ске му че ни це са сир миј ском на гла ша ва већ ХМ (DE lE hayE 1931: 1). У 
пи та њу је ве ли ки мар ти ро ло шки ци клус на стао спа ја њем ви ше па си ја об-
је ди ње них име ном Pas sio ѕ. Chryso go ni et so ci o rum, ко ју чи ни: про лог (BHL 
400); па си ја Све тог Хри зо го на Акви леј ског (Pas sio ѕ. Chryso go ni, BHL 1795); 
па си ја Св. Ага пе, Хи о ни је и Ире не Со лун ских (Pas sio Aga pes, Chi o ni ae et Ire nes, 
BHL 118; BHG 34); па си ја Те о до те и ње них си но ва, му че ни ка ни кеј ских (Pas sio 
ѕ. The o do tae cum tri bus fi li is, BHL 8093; BHG 1781), и тек на кра ју стра да ње 
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Све те Ана ста зи је Рим ске, тј. Сир миј ске (Pas sio S. Ana sta si ae BHL 401). Пре ма 
па си ји, Ана ста зи ја је би ла из рим ске па три циј ске по ро ди це, ћер ка се на то ра 
и су пру га углед ног Ри мља ни на. По што је као и ње на мај ка би ла хри шћан-
ка, по ма га ла је за вре ме про го на за тво ре ним хри шћа ни ма. Па си ја суд би ну 
Ри мљан ке Ана ста зи је по ве зу је са при чом о учи те љу Хри зо го ну, ко га је 
Ди о кле ци јан за тво рио. Ха ги о гра фи ја на вод но бе ле жи и тај ну пре пи ску Ана-
ста зи је и Хри зо го на (BHG 83). Ана ста зи ја пра ти суд би ну Хри зо го на све до 
Акви ле је, где је по сле осу ђен на смрт од се ца њем гла ве, по сле че га му је 
те ло ба че но у ре ку. То се де си ло код има ња где жи ве три се стре хри шћан ке 
– Ага па, Хи о ни ја и Ире на, чи ју му че нич ку суд би ну Ана ста зи ја по том пра ти 
до Со лу на. За тим се цар Ди о кле ци јан упу тио у Сир ми јум, где су пред ње га 
из ве де ни на суд хри шћан ка Те о до та и ње ни си но ви, ко ји су по сла ти у Би ти-
ни ју да бу ду уби је ни. По том сле ди су ђе ње Ана ста зи ји, ко ја на чу де сан на чин 
пре жи вља ва за твор ске му ке, али је на кра ју пре фект са дру гим хри шћа ни ма 
укр ца ва на ла ђу ко ја при ста је на остр во Пал ма ри ја, где је 25. де цем бра у 
ве ли ком ма са кру хри шћа на жи ва спа ље на. Ње не зем не остат ке је са ку пи ла 
хри шћан ка Апо ло ни ја и са хра ни ла у свом вр ту, где јој је по ди гла ма ле ну 
ба зи ли ку. Ин те ре сант но је да се у не ким ру ко пи си ма на зи ва пре зес Проб 
(BHL 8093‒8096).

При чу смо на ве ли у це ли ни јер она до бро илу стру је про бле ма ти ку мар-
ти ро ло шке ли те ра ту ре и све по ме ну те ко руп ци је пр во бит них спи са о му-
че ни ци ма. Ова сло же на ли те рар на гру па спа да у че твр ту Де ле је о ву кла су, 
тзв. ха ги о граф ских ле ген ди, где су исто риј ске чи ње ни це све де не на ми ни-
мум и за о де ну те у ли те рар ни на ра тив. Ова кве ле ген де не ба зи ра ју се на рим-
ским суд ским ак ти ма, већ на ста ју књи жев ном на до град њом по да та ка или 
из ка лен да ра му че ни ка или ин вен та ра му че нич ких ре ли кви ја. 

По ре кло кул та Све те Ана ста зи је у Сир ми ју му по твр ђу је не дво сми сле но 
по ми ња ње у свим ру ко пи си ма ХМ под 25. де цем бром, ка да стра да и Ана ста-
зи ја на Пал ма ри ји пре ма па си ји. У овом слу ча ју пре су ду би мо гла до не ти 
ар хе о ло ги ја, ко ја је ни зом, на жа лост, да нас уни ште них на ла за из 19. ве ка 
ука за ла на мо гу ћу по твр ду по да та ка из ли те рар них из во ра (јЕ рЕ Мић 2004: 
54‒58). Ипак, је дан фраг мен тар ни нат пис са не по зна те ло ка ци је из Срем ске 
Ми тро ви це мо жда по твр ђу је мар ти ри јум Све те Ана ста зи је у Сир ми ју му 
(Po Po Vić – fEr jan čić 2013).

У слу ча ју сир миј ског ђа ко на Ди ми три ја, иа ко је ње го во му че ни штво 
по твр ђе но у СБ и ХМ, не ма ин ди ци ја о по сто ја њу ње го ве па си је. Са дру ге 
стра не, иа ко се не по ми ње ни у СБ ни у ХМ, око му че ни ка Ди ми три ја Со лун-
ског ство ри ла се јед на од нај плод ни јих ха ги о граф ских пре да ја. У на у ци још 
увек ни је ре ше на де ба та о ве зи Ди ми три ја Со лун ског и Ди ми три ја Сир миј-
ског, али је на осно ву по ми ња ња Сир ми ју ма у па си ја ма и чу ди ма со лун ског 
све ца ја сно је да по сто ја ла ве за из ме ђу два кул та (Ба ри шић 1953; Da Mja no Vić 
2011; По По вић 2004; јЕ рЕ Мић 2004). У обе гру пе со лун ских ле ген ди се спо-
ми ње Сир ми јум, као ме сто пре но са све че вих ре ли кви ја и по ди за ња цр кве, а 
и у тзв. Pas sio al te ra (BHG 497) по те клој из пе ра ано ним ног ау то ра по ми ње 
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се и цр ква Св. Ана ста зи је бли зу ко је је по диг ну та цр ква Св. Ди ми три ја и 
по хра ње не ре ли кви је пре не те из Со лу на (PG 116, 1184). Хи трек је от крио 
остат ке две гра ђе ви не на јед ној од хри шћан ских не кро по ла Сир ми ју ма 
(HytReck 1894), ко је су на жа лост уни ште не при град њи пу та за Ру му 1878. 
го ди не, али се и пре ма на род ном пре да њу сма тра ло да су то би ле ба зи ли ке-
-мар ти ри ји по све ће ни Св. Ди ми три ју и Св. Ана ста зи ји (ву лић 1929: 164). 

Мо жда нај бо љи при мер ди рект не по ве за но сти мар ти ро ло шке ли те ра ту ре 
на про сто ру две су сед не про вин ци је Или ри ка, је су па си је Св. Ири не ја Сир миј-
ског и Фло ри ја на Ла у ри јач ког, ко ји по чи њу го то во иден тич ном на ра ти вом:

Cum es set per se cu tio sub Di oc le ti a no et Ma xi mi a no im pe ra to ri bus, 
qu an do di ver si si ago ni bus con cer tan tes chri sti a ni, a tyran nis il la ta sup pli cia 
de vo ta Deo men te su sci pi en tes, pra e mi is se per pe tu is par ti ci pes ef fi ci e ban tur. 
(Pas sio Irenaеi)

In il lis di e bus Di oc le ti a no et Ma xi mi a no im pe ra to ri bus fac ta est per
se cu tio chri sti a no rum, qu an do di ver si si ago ni bus con cer tan tes chri sti a ni, a 
tyran nis il la ta sup pli cia de vo ta Deo men te su sci pi en tes et pro mis si o ni bus 
Chri sti par ti ci pes ef fi ci e ban tur. (Pas sio Flo ri a ni)

До ка за но је да је па си ја Св. Фло ри ја на знат но по зни јег да ту ма од Ири-
не је ве, те да је њен са ста вљач нај ве ро ват ни је пред со бом имао Ири не је ву 
па си ју по мо ћу ко је је про ши рио бе ле шку из ХМ (kRuScH 1896: 65). Сто га, 
иа ко је на осно ву ХМ стра да ње Фло ри ја на ау тен тич но, ње го ва па си ја спа да 
у гру пу ха ги о граф ских ле ген ди. 

Ка да го во ри мо о за пад ном Или ри ку (Дал ма ци ји и де лу Но ри ка), про-
це њу је се да су про го ни, а са мим тим и ха ги о граф ска пре да ја, не што мла ђи од 
оних у До њој Па но ни ји (ja rak 2004; PE tro Vić 2008). У слу ча ју са ло ни тан ских 
му че ни ка са чу ва не су па си је тро ји це. То су епи скоп До мни је, све ште ник 
До нат и сук нар Ана ста зи је. Сва три стра да ња ве зу ју се за про гон из вре ме на 
пр ве те трар хи је. Стра да ње До мни ја по твр ђе но је и у СБ и ХМ, а Ана ста зи-
ја у ХМ. Ка ко је утвр дио Егер, ко нач ни об лик па си ја Св. Ана ста зи ја до би ла 
је у пр вој пол. 5. ве ка на под руч ју Акви ле је (eg geR 1939; ja rak 1997; су прот но 
ми шље ње да је ba bić 1993). Ана ста зи је ва ка зна под се ћа на Мон та но ву и Кви-
ри но ву, јер је му че ник са ка ме ном ба чен у мо ре. Ме ђу тим, у ви зан тиј ској тра-
ди ци ји, он је по гу бљен од се ца њем гла ве. Ова раз ли ка у на чи ну стра да ња 
ве ро ват но је по сле ди ца ве за дал ма тин ског под руч ја са Акви ле јом, чи ја цр кве-
на до ми на ци ја је ути ца ла да култ Ана ста зи ја бу де на кнад но пре нет у акви-
леј ски круг му че нич ких ле ген ди (ja rak 1997: 153). Ана ста зи је во те ло про-
на шла је ма тр о на Аскле пи ја, као и у слу ча ју дру гих илир ских му че ни ка. 

Стра да ње Св. До мни ја та ко ђе се свр ста ва у гру пу ха ги о граф ских ле-
ген ди, јер је са ста вље но знат но ка сни је од до га ђа ја ко је опи су је, а пре ма 
ми шље њу Зе јеа не ра ни је од 10. ве ка, иа ко ле ген де мо жда да ти ра из 8. ве ка 
(ZE il lEr 1906). Ха ги о граф је по ку шао да при ка же Све тог До мни ја као уче ни-
ка Све тог Пе тра, по ку ша ва ју ћи да са ло ни тан ској цр кви при пи ше апо стол ско 
по ре кло, по сту пак по знат ши ром хри шћан ског све та. Упо тре ба ан тич ке 
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то по гра фи је, тер ми но ло ги је рим ског цар ског пе ри о да (Sa lo nae, mons Ma sa
ron, pra e fec tus ur bis, le ges au gu sto rum) ука зу ју на не ки ста ри ји ан тич ки узор 
сред њо ве ков не тра ди ци је (PRo zo Rov 2006). И ар хе о ло шки и епи граф ски 
до ка зи по ка зу ју да култ је Све тог До мни ја на стао већ у дру гој по ло ви ни 4. 
ве ка (bu lić 1900; 1919). Ве о ма зна чај на лич ност пре ма би о гра фи ји код Све тог 
Је ро ни ма био је епи скоп гра да Пе то ви ја, пи сац број них рас пра ва и ко мен-
та ра Би бли је (Hi e ron. De Vir. Ill. 74), ко ји је стра дао у вре ме Ди о кле ци ја на 
(ЗЕ лЕр 2005: 87), али о ње го вом стра да њу не ма да љих тра го ва.

Све ште ник До нат, по ре клом из Ис тре, у пр вој го ди ни про го на де ло вао 
је у Акви ле ји и по бе гао у Са ло ну, где га је до че као дру ги та лас про го на и где 
је ухва ћен и под врг нут ис пи ти ва њу, али ће чу дом по бе ћи у Еги пат и та мо 
стра да ти (AA SS Ma ii V, 144‒151). О овим до га ђа ји ма је ди но нам све до чи 
ду га и сло же на па си ја о До на ту, Ма ка ри ју и Те о до ру, ко ја и по ред књи жев не 
фик ци је са др жи исто риј ске по дат ке и ука зу је на не ки ста ри ји из вор (ja rak 
1997: 160), а укљу че на је у рим ско-акви леј ски ха ги о граф ски круг. 

Исто та ко је за Акви ле ју ве за на ле ген да о Све тог До на ту, син ги ду нум-
ском ђа ко ну, ње го вом бра ту Ве ну сту, сир миј ским све ште ни ци ма Ро му лу и 
Сли ва ну и лек то ру Хер мо ге ну, од ко јих је До нат од мах по гу бљен по на ре ђе-
њу пре зе са Вик то ри ја на у Ита ли ји, а оста ли су по сла ти на су ђе ње у Ци ба ле 
(AA SS Aug. IV, 412‒413). СБ, ХМ их не на во де, осим ако се на вод из ХМ 
До на та у Сир ми ју му под 6. IV за јед но са Ири не јем не од но си на по ме ну тог 
До на та. Ствар ком пли ку ју на во ди у ХМ под 17. фе бру а ром и 12. де цем бром, 
где се за јед но на во де из ве сни До нат и Хер ма го ра, а по том До нат, Се кун ди-
јан, Ро мул из Сил ван, али у Кон кор ди ји, ме сту бли зу не ка да шњег Фо ру ма 
Ју ли ја, ко ји се у па си ји на во ди као ме сто стра да ња До на та (eg geR 1948). О 
овој му че нич кој гру пи го во ри оп шир на па си ја удру же не са чу ди ма Све тог 
Хер мо ге на, ко ји пре у зи ма глав ну уло гу у дру гом де лу па си је, ко ја као да је 
при до да та не ком ста ри јем кра ћем тек сту. Пре ма па си ји на кон су ђе ња сви 
су усмр ће ни 21. ав гу ста у вре ме ца ре ва Ди о кле ци ја на и Мак си ми ја на, а њи хо-
ве ре ли кви је до не те су у Ита ли ју по чет ком 5. ве ка, ка да је нај ве ро ват ни је 
на пи сан и са чу ван текст па си је. Са др жај ле ген де мо же се уско ве за ти за 
стра да ње Све тог По ли о на (ja rak 1997: 159), ко је по са др жа ју и фор ми опо-
на ша, што се ви ди из сле де ћег на во да:

Et ec ce adve ni ens Vic to ri a nus pra e ses ex pra e cep to Di oc le ti a ni in par
ti bus Sir mi en si bus ad chri sti a nos tor qu en dos, ita ad cle ri cis sump sit exor di um. 
Ap pre hen sum san ctum Do na tum di a co num san ctae ec cle si ae sin gi do nen sis... 
Sed cum in eis ei us sa ti a ta cru de li tas non fu is set, vi ci nas ci vi ta tes pe ra gran das 
dec re vit, et cum spe ci ae pu bli cae ne ces si ta tis in ci vi ta tem ci va li ta nam de ve nis set, 
de qua [...] Chri sti a nis si mus es se cog no sci tur...(Ac ta s. Do na ti et so ci o rum)

Quo tem po re ha ec pra e cep tio cum ve nis set ad Sir mi um ci vi ta tem, Pro bus 
pra e ses im pe ra ta per se cu ti o ne a cle ri cis sump sit exor di um et com pre hen sum 
san ctum Mon ta num persbyte rum ec cle si ae sin gi du nen sis... Sed cum in his ei us 
sa ti a ta cru de li tas non fu is set, vi ci nas pe ra gran das es se cre di dit ci vi ta tes; et 
cum sub spe cie pu bli cae ne ces si ta tis ad ur bem ci ba li ta nam per ve nis set, de 
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qua Vla ne ti ni a nus chri sti a nis si mus im pe ra tor ori un dus es se cog no sci tur...
(Ac ta Ѕ. Po li o nis)

Син ги ду нум ски му че ни ци Хер мил и Стра то ник та ко ђе има ју бо га ту 
и ра зно вр сну мар ти ро ло шку тра ди ци ју, иа ко их на ста ри ји мар ти ро ло ги ји 
не по ми њу. Њи хо во му че ни штво се пре ма на во ду из па си је ста вља по сле 
Ми лан ског едик та, под Ли ци ни јем. Јед на ре дак ци ја па си је је ау то ри зо ва на. 
Пи сац је све ште ник Алек сеј из Со лу на ко ји је и про на шао њи хо ве мо шти. 
Бо га та еп ским на ра ти вом па си ја Хер ми ла и Стар то ни ка сма тра се ли те рар-
ном на до град њом не ке кра ће и ста ри је бе ле шке, у ко ме се Син ги ду нум не 
по ми ње, већ се са мо кон ста ту је да су Хер мил и Стра то ник по ко па ни 18 ми ља 
од град ског утвр ђе ња (ЗЕ лЕр 2005: 121). У по гле ду са др жа ја и фор ме она се 
мо же по ве за ти са илир ском гру пом. Иа ко ни је про на ђен њи хов мар ти риј 
по сто је две хи по те зе – но ви ја да се он на ла зио у рим ском Au re us Mons (код 
се ла Бре сто ви ка) на ме сту ба зи ли ке ко ја се да ти ра у 5. век (Мир Ко вић 1979) 
и ста ри ја да је ме сто њи хо вог гро ба би ло у рим ском ло го ру Ca strum Oc ta vum 
(код се ла Ви шњи ца) (ЗЕ лЕр: 121‒122). 

По сто је још две гру пе му че ни ка ко је се ве зу ју за Или рик, али без пре-
ци зне уби ка ци је. Се на тор Фи лет, ње го ва су пру га Ли ди ја, си но ви Ма це дон 
и Те о преп, вој ско во ђа Ам фи ло хи је и там ни чар Хро нид, на вод но су стра да-
ли у вре ме ца ра Ха дри ја на. Пре ма са чу ва ној па си ји (latyshEV 1911‒1912: 
284‒288), ова по ро ди ца по сла та је у Или рик на ме сни ку Ам фи ло хи ју да их 
му чи, али и он сам би ва пре о бра ћен, а по том и там ни чар Хро нид ка да је 
ви део ка ко нај го ре му ке ни су ус пе ле да уби ју хри шћа не, јер је ан ђео чу вар 
за це лио њи хо ве ра не и охла дио ка зан кљу ча ле во де у ко ји су ста вље ни. 
До шао је и сам цар Ха дри јан, али се по сра мљен вра тио у Рим, не ус пев ши 
да их ка зни, а му че ни ци су до бро вољ но пре да ли ду ше Бо гу. Ова па си ја не-
ма ди рект них ана ло ги ја са оста лим из или р ске гру пе, али са др жи број на 
оп шта ме ста и бли жа је са др жа јем и фор ми ма ло а зиј ској гру пи па си ја.

На кра ју ће мо спо ме ну ти му че нич ку гру пу Че тво ри це овен ча них, чи ја 
се са чу ва на ле ген да по са др жа ју и фор ми не укла па ме ђу оста ла или р ска 
стра да ња. Оп шир ног на ра ти ва и сло бод не фор ме, овај спис је на стао спа ја њем 
две ску пи не му че ни ка: пе то ри це па нон ских ка ме но ре за ца (Кла у ди је, Ка сто-
ри је, Сим фо ри је, Ни ко страт, и ка сни је до да ти Сим пли ци је) и че тво ри це ано-
ним них рим ских вој ни ка. Стра да ње обе гру пе му че ни ка во ди се 8. но вем бра 
под Ди о кле ци ја ном и из истог раз ло га – не по што ва ња кул та рим ског бо га 
Еску ла па. На по ме ни мо да се ова му че нич ка гру па са мо у са вре ме ним ин тер-
пре та ци ја ма ве зу је за Сир ми јум (о про бле ма ти ци ове му че нич ке гру пе, в. 
Da Mja no Vić 2009; ву лић 1931; 1934; Ми јо вић 1966; ЗЕ лЕр 2005: 106-107), на осно-
ву на во да на кра ју тек ста ко ји ка же да је Ди о кле ци јан оти шао из Сир ми ју ма 
за Рим, док је цр кве на тра ди ци ја ве зу је за Рим већ у 4. ве ку (MoM MsEn 1892).

По ми шље њу Зе јеа (ЗЕ лЕр 2005: 118), мо жда је по што ва ње кул та па нон-
ских ка ме но ре за ца, по све до чен јед ном дру гом ле ген дом слич ног са др жа ја 
– па си ји Фло ра и Ла вра из Ул пи ја не. У ле ген ди они су пред ста вље ни као 
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бли зан ци, ка ме но ре сци ан га жо ва ни на град њи па ган ског хра ма за не и ден-
ти фи ко ва ног ца ра Ли ци ни ја, си на ца ри це Ел пи ди је, ко ји су на кон из град ње 
по све ти ли Хри сту и по ру ши ли па ган ске сим бо ле. Због то га су ба че ни у 
ок но, а њи хо ви след бе ни ци жи ви спа ље ни. Ка ко о овој ле ген ди не ма дру гих 
пи са них из во ра, ако из у зме мо не ке ар хе о ло шке на го ве шта је (Mi jo Vić 1962-
1963; Pa ro Vić-PE ši kan 1982), те шко је из во ди ти да ље за кључ ке.

Осим на ве де них му че ни ка Или ри ка, тре ба по ме ну ти да по сто је ин ди ци-
је да су и на дру гим ме сти ма по сто ја ли ло кал ни кул то ви му че ни ка, али не-
ма мо по твр ду њи хо вог име на. Та ко, иа ко се за На и сус не ве зу је ха ги о граф ска 
тра ди ци ја, Вик три ци је, епи скоп Ру а на (4. век) у свом спи су De la u de san cto rum 
на во ди На и сус ме ђу во де ћим гра до ви ма по зна тим по мар ти ри ји ма, где ре ли-
кви је све та ца пру жа ју чу де сну по моћ уне сре ће ни ма (Vic tr. Lib. de La u de San
cto rum 1, 11). По дат ке о при су ству мо шти ју Све тог Про ко пи ја у ни шкој цр кви 
на ла зи мо у мно го ка сни јем спи су Јо ва на Ки на ма (Ка лић 1971, 74‒75). Иа ко 
ни је по све ја сан Вик три ци јев на вод, че сто ар хе о ло шки по да ци има ју пре суд-
ну уло гу при утвр ђи ва њу по ре кла кул та, и по твр ђу ју или по би ја ју по дат ке из 
мар ти ро ло шке ли те ра ту ре. По сто ји ми шље ње да је у Ја го дин Ма ли код Ни-
ша по твр ђен мар ти ри јум не по зна тог му че ни ка (Ми ло шЕ вић 2004), али не ма 
до вољ но до ка за да се та кав суд у пот пу но сти при хва ти. Нај ве ро ват ни је се 
слу чај му че ни ка На и са сво ди на на бав ку му че нич ких ре ли кви ја ко ји ма су 
при пи си ва не ис це ли тељ ске мо ћи, што мо же би ти кра јем 4. или у пр вој по ло-
ви ни 5. ве ка. Исто се на слу ђу је да је Мур са има ла сво је му че ни ке на осно ву 
по ме на код Сул пи ци ја Се ве ра у ве зи са ра том Кон стан ци ја II и Маг не ци ја 
351. го ди не, ка да се цар скло нио in ba si li ca martyrum ex tra op pi dum si ta (Sulp. 
Sev. Chron. 2,38; gra ča nin 2011), али ар хе о ло шки то још ни је по твр ђе но.

По ре ђе њем мар ти ро ло шке ли те ра ту ре са исто риј ски и кул ту ро ло шки 
по ве за ног под руч ја ка кав је Или рик био, утвр ђу је се са др жај на и фор мал на 
по ве за ност на ро чи то па нон ских на ра ти ва о му че ни ци ма овог про сто ра. 
Слич но сти, ка ко на во ди Бра тож (bra tož 1986: 157−158), мо гу би ти тро ја ке. 
Нај пре то мо гу би ти оп шта ме ста ко ја на ла зи мо у чи та вој мар ти ро ло шкој 
ли те ра ту ри ши ром ан тич ког све та, за тим ло кал не спе ци фич но сти, и на 
кра ју ди рект на пре у зи ма ња. На осно ву из не тог мо же мо до не ти за кљу чак 
да по сто је ло кал не спе ци фич но сти па си ја илир ских му че ни ка, па као што 
су у акви леј ској мар ти ро ло ги ји уо би ча је ни му че нич ки па ро ви (Св. Кан ци-
ји, Св. Фе ликс и Фор ту нат, Хер ма го ра и Фор ту нат, Хи ла ри је и Та ци јан), у 
илир ској је ти пи чан на чин стра да ња ве зан за во ду (чак и у слу ча ју од се ца-
ња гла ве због гра ђан ског ста ту са те ло се ба ца у во ду), на чин про на ла же ња 
те ла и ства ра ње мар ти ри ју ма, што се мо же об ја сни ти са др жај ним по дра-
жа ва њем јед ног про то ти па па си је или спе ци фич но сти ма ка зне ног си сте ма 
рим ске про вин циј ске упра ве. На осно ву по твр ђе них ди рект них пре у зи ма ња 
са др жа ја, сви спи си или р ске мар ти ро ло шке гру пе осим па си ја Ири не ја, 
Си не ро та, По ли о на и мо жда Кви ри на, мо гу се свр ста ти у Де ле је о ву кла су 
ха ги о граф ских ле ген ди, чи ји је бо га ти књи жев ни на ра тив са фан та стич ним 
де ша ва њи ма на ме њен ли те рар ној, а не ли тур гиј ској упо тре би. 
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Alek san dra Smi r nov-Br kić

ON THE CHA RAC TER OF MARTYRO LO GI CAL LI TE RA TU RE RE LA TED  
TO THE TER RI TORY OF RO MAN ILLYRI CUM

S u m m a r y

The pa per aims to de ter mi ne whet her the re are cer tain lo cal pe cu li a ri ti es wit hin 
the martyro lo gi cal li te ra tu re re fer ring to the ter ri tory of Ro man Illyri cum, i. e. the We-
stern Bal kans and Pan no nia. Met ho do lo gi cally, the pa per em ploys com pa ra ti ve li te rary 
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analysis, but al so ex plo res the cor re la tion bet we en the martyro lo gi cal nar ra ti ve and da-
ta from ot her writ ten and ma te rial so u r ces. The cha rt ser ves to pre sent the full ran ge of 
pri mary and se con dary so u r ces re la ting to the cult of Illyrian martyrs we know by na me. 
The da ta in the chart is pre sen ted in the de scen ding or der ac cor ding to the hi sto ri city of 
ca ses and in ac cor dan ce with De le haye’s  clas si fi ca tion. 

The pa per con lu des that the re are cer tain par ti cu la ri ti es in the con tent and form 
among the martyro lo gi cal nar ra ti ves of Illyrian, espe ci ally Pan no nian martyrs, in the 
form of ge ne ral lo ca com mu nia, lo cal ana lo gi es and fi nally di rect bor ro wings. 
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Мср Ми ли ца В. Ћу ко вић

ЗА ДА ЦИ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ И ЛЕ ТО ПИ СА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ:  
ПИ СМА ТИ ХО МИ РА ОСТО ЈИ ЋА МИ ЛУ ТИ НУ ЈАК ШИ ЋУ

У ра ду су при ре ђе на и об ја шње на пи сма ко ја је Ти хо мир Осто-
јић (1865–1921) по слао Ми лу ти ну Јак ши ћу (1863–1937), у пе ри о ду од 
1899. до 1921. го ди не. Два де сет и се дам пи са ма Ти хо ми ра Осто ји ћа 
по сла тих Ми лу ти ну Јак ши ћу ко ја се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске све до че о бли ско сти, по ве ре њу и са рад њи из ме ђу дво-
ји це ду го го ди шњих при ја те ља, али нај ве ћим де лом ова пи сма зна чај-
на су за раз у ме ва ње дру штве них окол но сти у ко ји ма су Осто јић и 
Јак шић ства ра ли, о њи хо вој те жњи за уво ђе њем ре фор ми у Ма ти цу 
срп ску, као и о тру ду око при ку пља ња прет плат ни ка и по ве ре ни ка 
за Ле то пис Ма ти це срп ске. Пи сма Ти хо ми ра Осто ји ћа дра го це на су 
за са гле да ва ње на чи на на ко ји је Осто јић ре ша вао ак ту ел на пи та ња 
дру штве ног жи во та, ка ква пред ста вља ју пи та ње ор га ни за ци је рада 
у Ма ти ци срп ској и пи та ње уре ђи вач ке кон цеп ци је, про гра ма, са-
рад ни ка, по ве ре ни ка и прет плат ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске.

Кључ не ре чи: Ти хо мир Осто јић, Ми лу тин Јак шић, пи сма, Ма-
ти ца срп ска, Ле то пис Ма ти це срп ске.

Ми лу тин Јак шић (1863–1937), књи жев ник, исто ри чар, те о лог и по ли ти-
чар, си но вац Ђу ре Јак ши ћа, био је ду го го ди шњи и је дан од бли жих при ја-
те ља Ти хо ми ра Осто ји ћа. Осто ји ће во и Јак ши ће во при ја тељ ство за че ло се 
у Срп ској пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Но вом Са ду, осам де се тих го-
ди на XIX ве ка. У то вре ме Осто јић и Јак шић жи ве ли су у ку ћи про фе со ра 
Јо ва на Гр чи ћа, ко ји је умно го ме ути цао на њи хо во вас пи та ње и ин те лек ту-
ал но фо р ми ра ње. На кон за вр ше не гим на зи је, као пи том ци Те ке ли ја ну ма, 
Ми лу тин Јак шић и Ти хо мир Осто јић сту ди ра ли су у Пе шти (Ми лу тин 
Јак шић пра ва, а Ти хо мир Осто јић срп ски и не мач ки је зик и књи жев ност), 
где су би ли ак тив ни чла но ви ђач ког удру же ња Ко ла мла дих Ср ба (Ми лу тин 
Јак шић био је јед но вре ме и пот пред сед ник овог удру же ња). Го ди не 1899, у 
Но вом Са ду, оку пље ни око иде је о ну жно сти ре ор га ни за ци је дру штве ног 
и кул тур ног жи во та у Срп ској Ати ни, а по себ но под стак ну ти све шћу о ва-
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жно сти уво ђе ња ре фор ми у Ма ти цу срп ску, Ми лу тин Јак шић и Ти хо мир 
Осто јић по че ли су да об ја вљу ју ча со пис По крет, же ле ћи да кон струк тив ном 
кри ти ком и ука зи ва њем на не до стат ке у ор га ни за ци ји дру штве них ин сти-
ту ци ја (Срп ског на род ног по зо ри шта и Ма ти це срп ске), али и по кре та њем 
рас пра ве о зна чај ним пи та њи ма кул тур ног жи во та (по пут сти пен диј ског 
пи та ња и пи та ња фи зич ког вас пи та ња срп ске омла ди не) ути чу на про ме не 
у дру штву ко јем су при па да ли, са по себ ним усме ре њем на за до би ја ње упра-
ве над Ма ти цом срп ском и упли ва на од ре ђе ње уре ђи вач ке по ли ти ке и 
про гра ма Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ча со пис По крет из ла зио је по вре ме но, 
ве о ма рет ко и не ре дов но, у пе ри о ду од 1899. до 1912. го ди не. Ипак, „по кре-
та ши“ (ка ко је на зи ва на гру па ин те лек ту а ла ца оку пље на око ча со пи са По
крет) ни су ус пе ли, у пе ри о ду док је об ја вљи ван ча со пис По крет, да пре у зму 
упра ву над Ма ти цом срп ском. Тек на кон ве ли ке про не ве ре и фи нан сиј ског 
кра ха, 1911. го ди не, сме ње на је ста ра упра ва и за но вог се кре та ра Ма ти це 
срп ске и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске по ста вљен је Ти хо мир Осто јић. 

Нај ве ћи број пи са ма Ти хо ми ра Осто ји ћа Ми лу ти ну Јак ши ћу, ко ја се 
чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, по слат је 1899, од но сно 1911–
1913. го ди не, да кле, у вре ме ка да Ти хо мир Осто јић уре ђу је По крет, од но сно 
Ле то пис Ма ти це срп ске. Из пи са ма Ти хо ми ра Осто ји ћа мо гу се из ве сти 
за кључ ци о сте пе ну бли ско сти и по ве ре ња из ме ђу дво ји це при ја те ља, са-
рад ни ка и (по ли тич ких) исто ми шље ни ка. Ти хо мир Осто јић сво је пла но ве 
о упра вља њу Ма ти цом срп ском, о уре ђи ва њу Ле то пи са Ма ти це срп ске, о 
аги та ци ји и при ку пља њу ка ко по ве ре ни ка та ко и прет плат ни ка за Ле то пис 
Ма ти це срп ске, отво ре но, без ус те за ња и пре ћут ки ва ња, ди рект но и де таљ но, 
са оп шта ва Ми лу ти ну Јак ши ћу. Свом дра гом при ја те љу Осто јић ће пи са ти 
не са мо о јав ним по сло ви ма, не го и о бри га ма, не рас по ло же њу и апа ти ји 
ко ја га је по вре ме но (не за ду го) об у зи ма ла.

Пи сма Ти хо ми ра Осто ји ћа Ми лу ти ну Јак ши ћу нај ве ћим де лом по све-
ће на су Ма ти ци срп ској и за ми сли ма о уре ђи вач кој кон цеп ци ји и про гра му 
Ле то пи са Ма ти це срп ске. Та ко, из Осто ји ће вих пи са ма мо гу се до би ти 
по да ци о то ме ка ко је Ти хо мир Осто јић за ми слио пр ви број Ле то пи са ко ји 
ће он уре ди ти „Ја бих же лео да у I све сци бу де мо што већ ма за сту пље ни 
ми ово стра ни. Пу сти ћу јед ног или дво ји цу са стра не, да нам се не би мо гао 
пре ба ци ти се па ра ти зам и да не би ко екс пло а ти сао то про тив Ле то пи са код 
бе о град ских књи жев ни ка. Ми слим да би та ка I све ска учи ни ла на на ше 
дру штво до бар ути сак, да не ка жем да би га охра бри ло, а то је ве о ма по-
треб но“ (8/21. де цем бар 1911. го ди не). Свој став о уло зи Ле то пи са Ма ти це 
срп ске и ди ле му око то га тре ба ли Ле то пис да бу де на уч ни или по пу ла р ни 
ча со пис Ти хо мир Осто јић са оп штио је, та ко ђе, у пи сму Ми лу ти ну Јак ши ћу 
„Ја та ко и за ми шљам уло гу Ле то пи са у на шем дру штву, да он да је на уч не 
исти не у ла ко схва тљи вој фор ми“ (22. ок то бар / 4. но вем бар 1911. го ди не), као 
што је и за ми сао о се ри ји стал них при ло га у Ле то пи су Ма ти це срп ске који 
је уре ђи вао Ти хо мир Осто јић (се ри ји при ка за ак ту ел не срп ске пе ри о ди ке) 
Осто јић по ве рио упра во Ми лу ти ну Јак ши ћу, у пи сму од 31. де цем бра 1911. 
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го ди не „У Ле то пи су ће мо стал но пра ти ти на шу жу р на ли сти ку.“ Про бле ме 
са ко ји ма се го то во сва ки уред ник срп ског ча со пи са у ју жној Угар ској су о-
ча вао, а по себ но уред ни ци ча со пи са ко ји су из ла зи ли кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка (ка да до ла зи до по ја ве но вих књи жев них и кул тур них цен та ра и 
до по ра ста бро ја пе ри о дич них пу бли ка ци ја, од но сно, до ди вер си фи ка ци је 
и де цен тра ли за ци је књи жев ног жи во та) Ти хо мир Осто јић по ве рио је Ми-
лу ти ну Јак ши ћу. Жа ле ћи се, у пи сми ма Ми лу ти ну Јак ши ћу, на не до во љан 
број са рад ни ка, на њи хо ву сла бу пи сме ност и нео д го ва ра ју ћи ква ли тет њи-
хо вих при ло га, Ти хо мир Осто јић по сред но је пи сао и о ра зли ци из ме ђу 
за ми сли и мо гућ но сти оства ре ња про гра ма Ле то пи са Ма ти це срп ске „Шта 
све ја не бих до нео у Ле то пи су да има ко да ми на пи ше! Али не ма ко! А 
је сам ли ја крив за то? И што ми се по шље до бро по ства ри, че сто је та ко 
не пи сме но да бих мо рао пре ра ђи ва ти, и фак тич но има слу ча је ва где то и 
чи ним. У оп ће на ша на у ка тра ља во сто ји, али још тра ља ви је на ша пи сме ност. 
Учи ни ће мо све да се и јед но и дру го диг не“ (16 / 29. мар та 1912. го ди не). У 
пи сму, пак, од 14 (27) но вем бра 1911. го ди не Ти хо мир Осто јић раз ја снио је 
ка кву би уло гу у кул ту ри и дру штву тре ба ло да има Ма ти ца срп ска „Та ко 
ће мо уву ћи у Ма ти чин рад све што код нас мо же ра ди ти и од Ма ти це ће мо 
на чи ни ти кул ту ран, књи же ван и на у чан цен тар.“

Пи сма Ти хо ми ра Осто ји ћа Ми лу ти ну Јак ши ћу све до че и о то ку аги та-
ци је око из бо ра Ти хо ми ра Осто ји ћа за се кре та ра Ма ти це срп ске, али и о 
ор га ни за ци ји по ве ре ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске у Ба на ту „Мо лим те сад 
ово. Ја ви ми што пре (јер ми тре ба) ко ће се при ми ти по ве ре ни штва у Ки кин-
ди. Тре ба нај ма ње два за Ки кин ду: је дан ко ји не ре флек ту је на на гра ду за 
ску пља ње чла но ва и чла на ри не, дру ги за рас ту ри ва ње Књи га за на род и 
оста лих из да ња ко јем ће мо да ти из ве стан пер це нат од про да тих књи га. Мо-
лим те до го во ри те се од ма па ми ја ви име на по ве ре ни ка“ (9 / 22. фе бру ар 1912. 
го ди не). Осто ји ће ва пи сма по у зда но су све до чан ство о пу то ва њи ма ко ја је 
као се кре тар Ма ти це срп ске пред у зи мао ка ко би до шао до што ве ћег бро ја 
по ве ре ни ка и прет плат ни ка на Ле то пис Ма ти це срп ске – та ко, на при мер, 
пи смо од 23. ја ну а ра (5. фе бру а ра) 1912. го ди не пру жа по дат ке о Осто ји ће вом 
пу ту у Беч ке рек и Ве ли ку Ки кин ду, док пи смо од 16 (19) мар та 1912. го ди не 
пру жа по дат ке о Осто ји ће вом пу ту у Ста ри Бе чеј, Зе мун и Пан че во. Исто 
та ко, ова пи сма от кри ва ју пре ду зми љи вост и искре но за ла га ње Ти хо ми ра 
Осто ји ћа да се у Ма ти цу срп ску уве ду но ви не, пре све га у до ме ну пе ри о ди ке 
„Од но ве го ди не ће Рад и Име ник из ла зи ти у пе ри о дич ним све ска ма, као до-
да так Ле то пи са, у истом фор ма ту као Л. али на ло ши јој хар ти ји и са за себ ном 
па ги на ци јом. Рад и Име ник ће би ти слу жбе ни ор ган Ма ти чин“ (8 / 21. де цем-
бар 1911. го ди не). Та ко ђе, Ми лу тин Јак шић, Ва са Јак шић и Ми ле та Јак шић 
по кре ну ли су, у Ве ли кој Ки кин ди, 1907. го ди не, „лист не за ви сних Ср ба“ Срп
ски глас, та ко да се је дан део Осто ји ће вих пи са ма од но си и на ову пе ри о дич-
ну пу бли ка ци ју, на ње но сла ње Ма ти ци срп ској (уз прет пла ту или у за ме ну 
за из да ња Ма ти це срп ске), на ње но опи си ва ње у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
„Ово го ди шњи Срп ски Глас нам сва ко ја ко од ма тре ба (ја ни сам све бро је ве 
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са чу вао), јер хо ћу не што из на ших (ово стра них) но ви на да ре ги стру јем у I св. 
Ле то пи са. Ту го ди ну нам сва ко ја ко од ма по шљи те“ (8 / 21. де цем бар 1911. 
го ди не), или пак на за бри ну тост због мо гућ но сти „га ше ња“ овог ли ста „Чим 
смо чи та ли у по след њем бро ју Срп ског Гла са да лист пре ста је, ја сам са звао 
ју че све на ше љу де на кон фе рен ци ју. Од лу че но је да ти ја вим да ми сма тра мо 
као ве лик удар за на шу де мо кра ти ју пре ста ја ње ли ста. Сви су за то да се лист 
не пре ки да не го што пре да ље на ста ви. Сви су го то ви да лист и ма те ри јал но 
и мо рал но пот по мог ну“ (12 / 25. март 1913. го ди не).

Је дан од ва жни јих по да та ка из пи са ма Ти хо ми ра Осто ји ћа Ми лу ти ну 
Јак ши ћу је сте и по ми ња ње (у пи сму од 11 / 23. ју ла 1899. го ди не) „Пред го-
во ра уред ни ка“, тј. про грам ског тек ста Јо ва на Ђор ђе ви ћа, об ја вље ног у Ле
то пи су Ма ти це срп ске (он да шњем Срб ском Ле то пи су) 1858. го ди не, ко ји 
је умно го ме по слу жио Ти хо ми ру Осто ји ћу као „пред ло жак“ / узор при са ста-
вља њу вла сти тог про грам ског тек ста – „При сту па но вог уред ни ка“ из 1912. 
го ди не. Иа ко је текст Јо ва на Ђор ђе ви ћа по ме нут у кон тек сту ре фор ми ко је 
су „по кре та ши“ зах те ва ли по чет ком XX ве ка, ипак, еви дент но је да је овај 
Ђор ђе ви ћев текст из вр шио сна жан ути цај на Ти хо ми ра Осто ји ћа и да га се 
Осто јић се тио и 1912. го ди не, ка да је пи сао про грам ски текст за пр ви број 
Ле то пи са Ма ти це срп ске ко ји је уре дио.

На осно ву пи са ма ко ја је Ти хо мир Осто јић по слао Ми лу ти ну Јак ши ћу, 
мо же се за кљу чи ти о бли ско сти и по ве ре њу из ме ђу дво ји це ду го го ди шњих 
при ја те ља (али и о по вре ме ним не спо ра зу ми ма и раз ми ри ца ма ко је су из би-
ја ле из ме ђу њих), али пре све га (и ви ше од све га), о њи хо вој бри зи о јав ним 
про бле ми ма и пи та њи ма дру штве ног жи во та, ка ква су пи та ње ор га ни за ци је 
ра да у Ма ти ци срп ској и пи та ње уре ђи вач ке кон цеп ци је, про гра ма, са рад-
ни ка, по ве ре ни ка и прет плат ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске.

1.

11 (23). ју ли 1899.
Н. Сад1

Дра ги Ми лу ти не!

Обра ћам ти па жњу на 97. Књи гу Ле то пи са за 1858 год. У тој књи зи је 
„Пред го вор уред ни ка“ Ј. Ђор ђе ви ћа2, ве о ма раз бо рит и у мно гом пре те ча 
не ких иде ја. До бро је да ми та ке ства ри зна мо. Али ја те би ово ја вљам на-
ро чи то због то га, што у том „пред го во ру“ има за чу до па мет них ми сли о 

1 Сва пи сма до не та су она ко ка ко су на пи са на, без ис пра вља ња гре ша ка у пра во пи су 
и ин тер пунк ци ји. Очи глед не слов не гре шке та ко ђе ни су ис пра вља не. Сва под вла че ња у 
пи сми ма су Осто ји ће ва.

2 У пи та њу је текст: Iованъ Ђор ђе вићъ, „Пред го воръ уред ни ковъ“, Срб ски Ле то писъ, 
го ди на XXXII, књи га 97, све ска пр ва, 1858, стр. 1‒22.
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би бли јо те ци „М. С.“ – још 1858 го ди не! Мо жда ће ти до бро до ћи за тво ју 
те му ко ја тре ба да уђе у на шу бро шу ру о Ма ти ци3.

Јо ва и Ко ре влевъ су тек да нас оти шли, пр ви у Мол, дру ги у Беч и у 
Не мач ку. Ју че су би ли це ло по сле под не код ме не и раз го ва ра ли смо се о 
ве о ма ин те ре сним ства ри ма. Ме ђу оста лим за на шу ак ци ју у „Ма ти ци“ ово 
је ва жно. Јо ва се раз го ва рао са Јок си мо ви ћем о кан ди до ва њу Јо ве и Ста но ја 
у „Ма ти ци“. По све му се чи ни да том при ли ком Јок си мо вић ни је го во рио 
као прост глас из пу бли ке не го као пред став ник Но во са ђа на и про тив ник 
стран ке. Мо ра да се о том сву где већ го во ри. Да кле Јок си мо вић ве ли, да 
Ста но је не мо же би ти ни ка ко иза бран, сви су Но во са ђа ни про тив ни. Из ме ђу 
ре до ва се чи та, да ће они и сво јим угле дом и стран ком ра ди ти про тив нас. 
Не го Јок си мо вић пред ла же не што дру го. Он ве ли да би бо ље би ло да Ста но-
је тра жи ме сто Са ве Пе тро ви ћа. Са ва је и она ко већ у 30-ој зрео за пен зи ју, 
ње га би лак ше пре го ре ли не го „бо ле сног“ чо ве ка, ко ји мо жда и она ко „не ће 
ви ше слу жи ти од 2-3 го ди не“, па он да се кре тар ско ме сто са мо ће нам па сти 
у кри ло као зре ла ја бу ка.

Ово што Јок си мо вић го во ри не ће би ти да је из ње го ве гла ве. Мо жда је 
то миг од са да шњих вла сни ка Ма ти чи них. (Да, још је Јок си мо вић ре као, да 
је у том слу ча ју из бор Ста но јев си гу ран!) Ако је та ко, он да би о том вред но 
би ло про ми сли ти. Не тре ба баш ни ми да тро ши мо ба рут у лу до. Ми не 
тре ба да се с њи ма мра зи мо по што по то – на ро чи то, он де где не мо же мо 
ус пе ти. Ако је ја сно да Ми ци но ме сто не мо же мо до би ти, он да је ја сно и шта 
нам чи ни ти ва ља.

До бро би би ло да до ђеш ти ова мо (ја не мо гу још да из ла зим) па да 
ма ло ре ког но сци раш те рен. Ако су они вољ ни на ком про мис и тај ком про мис 
ни је сти дан за нас, не го мо жда чак и про би та чан, за што не би смо осва ја ли 
ми ром ако не мо же мо ра том. Ти би мо гао „слу чај но“ се са ста ти с но вим љу-
ди ма и „слу чај но“ по ве сти реч о том, пак би смо бр зо ви де ли на че му смо.

Ја ра дим сво ју те му о Ма ти ци, и Јо ва се ору жа, гле дај и ти. И ако се ми 
с њи ма на го ди мо, то још ни је су ви шно. На ше оруж је тре ба да је раз лог, ду-
бо ко про ни ца ње у ствар, све стра на сту ди ја при ли ка и ства ри, али то оруж-
је не тре ба да са кри ва мо под гу њем, не го га за де ни мо за по јас, не ка га 
сва ко ви ди и не ка сте че ре спек та од ње га. Кад се на ше оруж је за сја, шта ће 
они са њи хо вим шкло ца ма и рђа ма. Мо жда смо по гре ши ли што дав но ни смо 
то оруж је по ва ди ли. Мо жда би смо сад дру го ја чи је ста ја ли.

По здра ви све тво је и бу ди здра во и ве се ло
твом

Тих. О.

[РОМС, инв. бр. 15. 407; писмо]

3 У пр вом бро ју ча со пи са По крет, 1899. го ди не, Ми лу тин Јак шић об ја вио је текст о 
би бли о те ци и би бли о те ка ру Ма ти це срп ске. Ви де ти: Ми лу тин Јак шић, О књи жни ци и 
књи жни ча ру Ма ти це срп ске, По крет, Штам па ри ја Срп ске књи жа ре бра ће М. По по ви ћа, 
Но ви Сад, 1899, стр. 19‒26.
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2.

5 (18.) ју ла 1901.
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

Ти си обе ћао да ћеш на пи са ти крат ко об ја шње ње за се ља ке шта је то 
ав то но ми ја и ка ко је она уре ђе на. Ти мо ра да си за бо ра вио на то. Мо лим те 
сва ко ја ко да то ура диш и то што пре јер је већ крај ње вре ме да поч не мо 
штам па ти Ка лен дар. Осим то га на пи ши пре глед исто ри је Ср ба у Угар ској, 
али са свим крат ко, са мо глав ни ја фак та ви ше кро но ло шки по ре ђај; не ко ли-
ко ре чи о се о би па он да ми тро по ли те, го ди не им вла да ња и кро ни чар ски 
при бе ле жи шта се за ко је га зна ме ни ти је до го ди ло. То за те бе ни је те жак 
по сао.4

Од ше тај до фир ме Au ge rer&Goschl. Ка жи им не ка нам по шљу спи сак 
и ка та лог сво јих кли ше ја, не ка има у ње му сли ка ау стр. на след ни ка и ње-
го ве же не, сли ке из бур ског и ки не ског ра та. Не ка уз то по шље про ра чун за 
кли ше је: пор тре та у ве ли чи ни 3 ½ /5 cm. и ландм 5/7 cm. Што пре!

Ти си се по след њи пут у Кар лов ци ма пре ма на ма са свим чуд но, упра-
во на ма не ра зу мљи во вла дао. За што је то, шта то зна чи на ма је са свим за-
го нет но. Јед но сам за бо ра вио он да да ти ка жем. Ти си ре као да смо те при 
су да ру са Са ви ћем оста ви ли, ни смо те бра ни ли, и ти ме нас нај ви ше те ре тиш, 
(те ће то ваљ да би ти и раз лог што си охла дио). Ја те под се ћам на ово (он да 
сам то смет нуо с ума): По сле те сед ни це ни смо ли ти и ја и Јо ва ре кли, да 
ће мо обо ји ца да ти остав ке на ре дак ци о ном од бо ру и на књиж. од бо ру, јер 
ти ни си до био са тис фак ци ју. Ти си био онај ко ји си ка зао: „Не, то не тре ба 
чи ни ти! Ја ћу из и ћи и не ћу до ла зи ти у од бор, али ви оста ни те па ра ди те. 
Ка ко ти сад у тој ства ри мо жеш нас кри ви ти?!

Твој
Тих. Осто јић

[РОМС, инв. бр. 15. 381; писмо]

4 У Ка лен да ру Ма ти це срп ске за 1902. го ди ну Ми лу тин Јак шић об ја вио је тек сто ве 
Вла да лач ки дом, Зе маљ ска упра ва, Крат ка исто ри ја Ми тро по ли је Ка р ло вач ке. Ка ко је 
уре ђе на цр кве ношкол ска ав то но ми ја. Вла сти на ше цр кве ношкол ске ав то но ми је. Ви де ти: 
Ка лен дар Ма ти це срп ске за го ди ну 1902. ко ја је про ста, има 365 да на, Из да ње Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад, 1901, стр. 59‒69.
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3.

11 (24.) ју ла 1901
Но ви Сад

Ми лу ти не,
У Ка р лов ци ма си го во рио, да се сто га ср диш на ме не, што те ни смо у 

од бо ру бра ни ли. Сад си ма ло спу стио, те си на шао бла жи ју фор му лу: „ни смо 
те до вољ но енер гич но пот по ма га ли“. А гла ван ти је раз лог „не ис кре ност“ 
и „за ва ра ва ње“, на ро чи то мо је, у Гр чи ће вој ства ри. – Ја за и ста до ла зим до 
уве ре ња, да ти тра жиш раз лог, јер оно пр во ни ова ко убла же но не сто ји, а 
не сто ји бог ме ни ово дру го.

Ја сам за ових мо јих де се так го ди на, од кад сам у Н Са ду, сте као ого-
ва ра ла, мо жда и не при ја те ља. То су све љу ди ин те ре со ва ни, с ко ји ма ја до ђем 
у су дар сто га, што тра жим у јав ним по сло ви ма и оп ћим ин сти ту ци ја ма: 
ред, со лид ност, иде а ли зам, раз лог. Ти мо ји про тив ни ци су ми за ме ра ли 
нај ви ше да сам: не у ме рен, пре те ран, су ви ше ве лик иде а ли ста, али ми ни ко 
ни је још ре као да сам „не ис крен“ и да „за ва ра вам“. То тре ба да ми ка же мој 
од де тињ ства „нај бо љи при ја тељ“.

Ти си био и прав ник и бо го слов5, али си ипак не пра ве дан су ди ја: ти 
слу шаш са мо јед ну стран ку, ону ко ја је из гу би ла пар ни цу и ко ја је у али-
јан ци ји већ го ди на ма, и то у отво ре ној али јан си ји, са прет по став ком оно га 
си сте ма, про тив ко је га ја во ју јем и ми сви мо ра мо во је ва ти, за це ло си му и 
ти у се би про ти ван, а ин ди рект но во ју јеш про тив ње га на дру гој стра ни. Ја 
та квом су ди ји, као што си ти ов де, не на ла зим за по треб но да се бра ним. 
Али јед но ће учи ни ти тво је пи смо: то је, да ћу по тра жи ти на чин да јед ном 
ста нем на пут сплет ка ре њу, ко је се већ го ди на ма око ме не пле те.

Што се ти че твог пот пи са, не бој се ни шта! Онај акат не ве же до гро ба. 
У оста лом ја и Јо ка и сад још увек сто ји мо на ста но ви шту оно га на ше га 
про гра ма, ко ји је обе ле жен у том ак ту. Ми кон се квент но тај про грам из во-
ди мо, из ла же мо се и не при јат но сти ма, под вр га ва мо се и сви ма муч ним 
ду жно сти ма ко је ис ти чу из ње га. То га дру штва, да кле, ти не тре ба да се 
сти диш!

5 Ми лу тин Јак шић основ ну шко лу за вр шио је у Срп ској Цр њи, гим на зи ју у Но вом 
Са ду (1875‒1883), бо го сло ви ју је за вр шио у Срем ским Кар лов ци ма, по том, као пи то мац 
Те ке ли ја ну ма, за вр шио је Прав ни фа кул тет у Пе шти 1890. го ди не. Од ја ну а ра 1890. ра дио 
је као ка ти хе та у Но во сад ској гим на зи ји, де цем бра 1890. го ди не пре ла зи у Срем ске Кар-
лов це, у Бо го сло ви ју, где пре да је исто ри ју Срп ске цр кве, све до пен зи о ни са ња (због бо ле сти) 
1905. го ди не. По да ци су на ве де ни пре ма: Ч. По пов, „Јак шић, Ми лу тин“, у: Срп ски би о граф
ски реч ник, књ. 4, И-Ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2004, стр. 247‒248. Ре чи Ти хо ми ра 
Осто ји ћа „Ти си био и прав ник и бо го слов, али си ипак не пра ве дан су ди ја....“ од но се се 
на шко ло ва ње Ми лу ти на Јак ши ћа, у кар ло вач кој Бо го сло ви ји и на Прав ном фа кул те ту у 
Пе шти.
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Кли ше ји ми не тре ба ју, а за чла нак гле дај што пре јер се Ка лен дар већ 
штам па.

Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 382; писмо]

4.

21 септ. (4 окт.) 1911
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
На тво је пи смо од 25 септ. по н. к мо гу ти тек сад од го во ри ти.
Ми смо по во дом тво га пи сма у Ма ти чи ној ства ри др жа ли три кон фе рен-

ци је: нај у жу, ши ру и си ноћ нај ши ру. На пр вој је био Бок шан, Л. Мар ко вић, 
Ло тић, Ми ли вој По по вић, Шпи р та, Ђо ка Ми хај ло вић; то су све на ши љу ди. 
Звао сам и Си му Ћи ри ћа ко ји по ка зу је во ље да с на ма ра ди, али он ни је до-
шао. Сви ови су би ли за то да се у Бе че ју др жи за јед нич ка кон фе рен ци ја с 
оста лим Ба чва ни ма и Ба на ћа ни ма. На чи ни ли смо и на црт за про грам те 
кон фе рен ци је. При ве ћа њу па ла је ми сао да се до ђе у до дир с дру гим гру па ма 
у Н. Са ду. Ка ко су они око Срп ства у при ват ном раз го во ру по ка за ли скло-
ност да с на ма кон фе ри шу, по зва ли смо за дру ги дан и њих. До шао је Сви-
ња рев, а из Кар ло ва ца смо зва ли те ле фо ном проф. Ра дој чи ћа. На по чет ку 
кон фе рен ци је од јед ном уђе Ми ли вој Ма тић, ин же њер, ко ји је ина че ра ди кал, 
али је од луч но за ме не и же ли с на ма да ра ди у Ма ти чи ној ства ри. Ми га 
ни смо зва ли, али је он од не ко га чуо и до шао. Си ма Ћи рић и опет ни је до шао. 
Ре зул тат за јед нич ког са ве то ва ња је По зив чла но ви ма Мат. Срп ске ко ји ти 
уз ово пи смо при ла жем. Сви ња рев се из ја снио за мо ју кан ди да ци ју; ина че, 
ве ли, они око Срп ства не ма ју дру гих сво јих кан ди да та. Ми ли вој Ма тић је 
го во рио за Ла зу Ба ји ћа али не од већ енер гич но. Бок шан га је бр зо ућут као, 
ре кав ши му, да је Ба јић вр ло слаб ју рист и да је опа сно та квом чо ве ку по ве-
ри ти Ма ти цу. За бо ра вио сам ре ћи, да је на овој кон фе рен ци ји био и поп-Ве мић, 
ко ји је пред ло жио да се са зо ве ве ћа кон фе рен ци ја, да би се на њој ин фор ми-
са ли и оста ли чла но ви о све му. Он ми сли да би на њу до шли и мно ги ли бе-
ра ли. Из те кон фе рен ци је би се иза сла ла де пу та ци ја на кон фе рен ци ју у 
Бе чеј. То ме се ни је мо гао ни ко про ти ви ти.

Та тре ћа кон фе рен ци ја је би ла си ноћ. По зив су пот пи са ли: Ве мић, Бок-
шан, Л. Мар ко вић, Сви ња рев, Ђ. Ми хај ло вић, Гли ша Мир ко вић (и овај је од 
Срп ства). По зва ли смо око 40 чла но ва Ма ти чи них, и то све та ке за ко је смо 
ми сли ли да ће хте ти с на ма. У оп ће на ши бли жи љу ди: Л. Мар ко вић, Бок шан 
узи ма ју за ло зин ку: с на ма је онај ко је за мо ју кан ди да ту ру за се кре та ра. 
Они ми сле да од по пу ње ња се крет. ме ста све за ви си. – На конф. је до шло 25 
по зва них. Био је и Си ма Ћи рић, од Срп ства, Та па ви ца, поп-Ми лић (Сви ња рев 
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ни је до шао) и још не ки па о ри. Са ве то ва ње је ишло ве о ма не згод но. Од 6 с. 
у ве че до 9 се го во ри ло и го во ри ло, али се ни је до шло до оно га што смо ми 
оче ки ва ли. Ви ди се да они од Срп ства и ли бе ра ли ни су искре но с на ма. Они 
при зна ју и отво ре но из ја вљу ју да (пре ма ра ди ка ли ма) ми мо ра мо за јед но, 
али не пре ста но не што за ме ра ју и за те жу. Осо би то је Та па ви ца мно го го во-
рио и сме тао. Ре као је да је наш про грам (ов де у при ло гу) пра зан, да не ма 
ни шта кон крет но али он сам ни шта од то га ни је ре као. У оп ће је он са свим 
друк чи је го во рио не го Сви ња рев на пре ђа шњој кон фе рен ци ји. Сви ња рев је 
био у све му са гла сан и по пу стљив, док је овај сву где за ди рао. Кад се по че ло 
го во ри ти о кан ди да ти ма, Та па ви ца је ре као, да он не ће да ула зи у „лич на 
пи та ња“. О „лич ном пи та њу“ је го во рио с не ком иро ни јом. Код пи та ња о 
кон фе рен ци ји с чла но ви ма из Бач ке и Ба на та у на че лу су сви би ли за, са мо 
су ма ли ре кли, да ту кон фе рен ци ју тре ба са зва ти у Н. Са ду, јер ов де има 
нај ви ше чла но ва. Ре че но је и то да је у Бе че ју ко ле ра, те већ и због то га је 
ме сто не згод но. Нај ви ше је пи та ње о кон фе рен ци ји у Бе че ју омео на вод, да 
ми из ове кон фе рен ци је не мо же мо сла ти де ле га те, јер смо ми тек ма лен део 
но во сад ских чла но ва. Тре ба, да кле, са зва ти на кон фе рен ци ју све Но во са ђа не 
не ра ди ка ле и он да на њој ре ши ти и пи та ње о ши рој кон фе рен ци ји с ва ма. 
То се ни је мо гло од би ти. Иза бран је, да кле, ак ци о ни од бор ко ји ће за су бо ту 
са зва ти све но во сад ске чла но ве не ра ди ка ле. Ми сли се да ће то убр за ти и 
од лу ку ли бе рал не стран ке у ства ри Ма ти чи ној, те ће се у су бо ту ко нач но 
раш чи сти ти си ту а ци ја.

Из це ло га се ви ди ово. У мо јој кан ди да ци ји су вр ло мно ги сло жни (чак 
и ме ђу ра ди ка ли ма). За Гр чи ћа се ра ди не што у Сен то ма шу, али он се ни 
сам не на да ни чем, и био би за до во љан с дру гим се кре тар ским ме стом (али 
и у том има и ве ли ку опо зи ци ју, и са свим од луч них про тив ни ка ко ји из ја-
вљу ју да он не мо же до би ти ни јед но ме сто у Ма ти ци). За Ивач ко ви ћа ра де 
ње го ви ро ђа ци (Јој ки ћи), али ње га не фор си ра ју ни са ми љу ди око Срп ства 
с ко ји ма је он нај бли жи. За Иви ћа аги ту је ње гов бру дер Бо шко Пе тро вић. 
У оста лим кан ди да ти ма за чи нов нич ка ме ста се раз не гру пе мно го ра зи ла зе. 
Ли бе ра ли хо ће Ма ле ше ви ћа по што по то. Да Ма леш и ње го ви мо ју кан ди-
да ци ју не гле де ра до, то је ја сно. (Ми смо се већ у по зо ри шту раз и шли). Ли-
бе ра ли у оп ће иду за тим да се То на што ма ње ком про ми ту је, евен ту ал но да 
се и на но во иза бе ре (че му је, на рав но, огром на ве ћи на чла но ва про тив на), 
и да Упр. Од бор из де фра у да ци о не афе ре што лак ше про ђе. Али они, ако 
ви де да Ма ле ша не мо гу без нас про ту ри ти, при ста ће на све, па и на ме не. 
Ра ди ка ли тра же II се кре тар ско ме сто за Ми ту Алек си је ви ћа. За Ба ји ћа као 
да се не ки да ју мно го, али тим ви ше он сам кор те шу је за се. „Под ре па ши“ 
из ја вљу ју да они не тра же за се ни јед но ме сто, али шта они упра во хо ће не 
ви ди се, јер се кри ју. Али да они не што хо ће, у то ми не сум ња мо. Не ки на-
га ђа ју да би они хте ли да про ту ре њи хо ва па тр о на Па ји цу Јан ко ви ћа за 
пред сед ни ка, са мо ви де да би то те шко ишло, те сто га за сад ћу те.

У ова ко мут ној си ту а ци ји ми но во сад ски де мо кра ти ми сли мо да је нај-
по треб ни ја ствар: ор га ни зо ва ти се и за до би ти што ве ћи број чла но ва за се. 
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Ако ми бу де мо има ли ве ли ку и до бро ор га ни зо ва ну вој ску, ми ће мо би ти 
го спо да ри си ту а ци је и с на ма ће сва ко тра жи ти са вез.

Сто га Вам ми пре по ру чу је мо ово. Са зо ви те ви за дру гу не де љу 2 (15) 
окт. кон фе рен ци ју Ба чва на и Ба на ћа на. Ме сто ће се мо ра ти дру го ода бра ти, 
јер је у Бе че ју ко ле ра. Ми ће мо до ћи на ту кон фе рен ци ју. Овај по зив (у при-
ло гу) пре гле дај те и евен ту ал но по пра ви те или до пу ни те и штам пај те. Под 
ње га мо же те пот пи са ти од на ших: Бок ша на, Л. Мар ко ви ћа, Шпи р ту, Ла ли ћа, 
Ђ. Ми хај ло ви ћа, Ми ли во ја По по ви ћа, Ло ти ћа. Мо гла би се кон фе рен ци ја 
са зва ти и ра ни је, на пр. у че твр так 29 септ. (12 окт.). Ви о том про ми сли те 
и учи ни те ка ко нај бо ље зна те. Штам па них по зи ва по шљи те и на ма пак ћемо 
и ми одав де ра за сла ти. До тле ће би ти и кон фе рен ци ја но во сад ских чла но ва 
пак ће си ту а ци ја би ти још ја сни ја. Сва ко ја ко ухва ти те ве зу и са Сом бор ци ма 
(пре ко Ва се Ста ји ћа) и с Пан чев ци ма, с ко ји ма Ви и она ко сто ји те у ве зи.

Што бу де на овој кон фе рен ци ји ја ви ће мо Вам. О пред сед ни штву и 
чла но ви ма У. О. сон ди ра мо те рен. Исто та ко и о Књиж. Од бо ру. За сад се нај-
ви ше го во ри о Де ри. Бар ње го ва кан ди да ту ра за пред сед ни ка не на и ла зи на 
озби љан от пор. Али Де ра је још у ви но гра ду. Мно ги се бо је да се он не ће 
хте ти при ми ти про тив То не. За пот пред сед ни ка ис ко чио је на по вр ши ну 
Ду шан Ма тић. Он се раз у ме у ра чун ским ства ри ма и у књи го вод ству, а 
ско ро ће ићи у пен зи ју, те би се мо гао по све ти ти Ма ти чи ним по сло ви ма. 
Пре глед са да шњих ра чу на и са став из ве шта ја ње го во је де ло. Кан ди да ци ја 
ча сни ка у оп ће те шко иде. Не ма мо љу ди! То је де спе ра тан фа кат!

На дам се да сам те о све му оп шир но оба ве стио.
Ако же лиш још ка ке ин фор ма ци је ти ћеш ми пи са ти. Сва ко ја ко ми ма 

украт ко од го во ри на ово пи смо и ја ви шта сте на у ми ли.
По здра ви оста лу бра ћу и бу ди здра во и ве се ло

твом
Ти хо ми ру 

[РОМС, инв. бр. 15. 384; писмо]

5.

13 (26) окт. 1911
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Ме ђу на ма вла да не спо ра зум. Те би су одав де пи са ли из ак ци о ног од бо-

ра. Ти, ме ђу тим, од го ва раш ме ни. Ја ни сам ни члан то га од бо ра. Из на че ла 
не ћу да се ме шам у аги та ци ју. Хо ћу да ствар иде са свим чи сто и без мо је га 
ути ца ја. Ну оста ви мо то на стра ну. Ја од бо ру сваг да до ста вим тво је пи смо, 
и то од ма чим га до би јем. Шта они по сле ра де да ље, ја не знам, или чу јем 
тек по где што. Сад си ми опет пре три да на пи сао. Ја сам, слу чај но, баш тај 
дан оти шао у Бе о град, и да нас сам по сле под не до шао. Сто га ти тек сад 
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мо гу од го во ри ти на њ, на рав но, по што сам се рас пи тао, ка ко сто ји ствар. 
Ако си мо рао и сад и пре че ка ти, то је би ло са мо из не спо ра зу мље ња.

Овај час сам ра за брао, ка ко сто ји ствар, и жу рим се да ти од го во рим.
Ак ци о ни Од бор је по ку шао све да до ђе до спо ра зу ма с оста лим стран-

ка ма. Без успе ха! Ин те ре си (фак тич ки и фик тив ни) та ко су из у кр шта ни, 
мр жња је то ли ко ја ча не го љу бав, да се ни су мо гли сло жи ти. Мо је је ми-
шље ње то да ов де игра уло гу ма ло и глу пост, па, бог ме, и не ва љал ство и 
по ди вља лост. Де ка дент ски ти по ви др ма ју још на шим дру штвом, а та ки 
ти по ви су увек збу ње ни, ниг да не зна ју шта је глав но шта ни је, шта је ва жно, 
шта је пре че итд.

Сто га су на ши, кад су ви де ли да спо ра зу ма не мо же би ти, оста ви ли 
це лу ствар, оче ку ју ћи да ће на кон фе рен ци ји до ћи па мет, и бо је ћи се да што 
не по ква ре. Про вин ци ја има да ка же сво ју. Ако је она још здра ва, он да се 
мо же још оче ки ва ти да ће па мет по бе ди ти.

Кон фе рен ци ја Ма ти чи них чла но ва ко ји ни су ве за ни не ком стра нач ком 
од лу ком би ће у уто рак у ве че у 8 са ти код Је ли са ве те. Са ла је већ ка па ри-
са на. Кон фе рен ци ју са зи ва наш ак ци о ни од бор. Пот пи са ће по зив њих 20 
одав де. Су тра ће се на по шти ра за сла ти по зи ви на све стра не, та ко да ће до 
не де ље би ти по зив у ру ка ма свих чла но ва.

Ето то су ми ре кли да ти пи шем. Они ми сле да је учи ње но све што се 
мо гло и да ни је ни шта про пу ште но. Оста је још кон фе рен ци ја да ка же сво ју.

Ја ћу ти од ма на ру чи ти со бу, и за те бе и за Ва су и Ми ле ту.
Те бе и сву оста лу бра ћу по здра вља

твој 
Ти хо мир

P. S. До утор ни ка ја ћу ти ја ви ти за со бу.

[РОМС, инв. бр. 15. 386; писмо]

6.

22 окт (4 нов.) 1911
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Жао ми је што ни си остао у Н. Са ду, да се још о ко је чем раз го во ри мо. 

Мо ме нат је ве о ма ва жан и за ме не, и за вас ко ји сте ме иза бра ли, а у пр вом 
ре ду за Ма ти цу. Оно што смо ми пре 12 го ди на за по че ли ево сад је до шло 
да се ис пу ни. Сад су, ваљ да, и при ли ке по вољ ни је. Ја осе ћам сву те жи ну 
си ту а ци је. Али ја се бе сма трам са мо за екс по нен та са да шњег на ра шта ја. Не 
ми слим да сâм мо гу што, не го са мо у за јед ни ци с ва ма. Свак не ка ста не на 
сво је ме сто и сви не ка чи не сво ју ду жност. То мо ра би ти ло гич на кон се квен-
ци ја на ше ак ци је, на ше по бе де и мо је га из бо ра.
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Уве рен сам да си о све му том и ти исто та ко све стан као и ја. Има се на-
ста ви ти на ша ак ци ја у оном ду ху у ко јем се по че ла у По кре ту. С тим је све 
ре че но. И ја ти не мо рам о том да ље ни шта го во ри ти. Чим се уз мог не, по-
кре ну ће мо Ка лен дар и ор га ни зо ва ће мо по ве ре ни ке. Ја те овим мо лим да 
Ма ти ци не од ре чеш тво ју по моћ. Мо лим те, јер ми је то ду жност, и ако знам 
да ћеш ти и сам чи ни ти све што мо жеш и где уз мог неш.

Ле то пис тре ба да бу де пу ни ји, мно го стра ни ји и бли жи жи во ту на шем. 
Ми сле ћи о Ле то пи су па де ми на ум јед на те ма за те бе. Пи та ње ко је је сад на 
днев ном ре ду: су коб из ме ђу Си но да и на род ног пред став ни штва тре ба ло 
би исто риј ски осве тли ти. Ти би то пи та ње нај бо ље мо гао об ра ди ти. Сво је 
су бјек тив но осе ћа ње ти си ис ка зао у Срп ском Гла су и ја мач но ћеш се још 
ко ји пут вра ти ти на ту ствар. У Ле то пи су тре ба ло би да на пи шеш чла нак у 
ко јем би фак ти го во ри ли, та ко да све на ше дру штво и жур на ли сти ка ода тле 
сте че ори ен та ци ју у том пи та њу. Ја та ко и за ми шљам уло гу Ле то пи са у на-
шем дру штву, да он да је на уч не исти не у ла ко схва тљи вој фор ми. Тај чла нак 
кад би мо гао из ра ди ти за ја ну ар ску све ску, вр ло би до бро би ло. Тре ба да 
отво ри мо увер ти ру баш ми По кре та ши.

Ја ви ми, мо лим те, шта ми слиш о овом пред ло гу.
По гле дај, мо лим те, у ад ми ни стра ци ју Срп ског Гла са шта тре ба да 

пла тим, па од оних но ва ца пла ти.
Или ји сам да нас дао твој ис пит да ти по не се у Ки кин ду. Са мо да не 

за бо ра ви уз пут.
При ми с оста лом бра ћом ср да чан по здрав од твог

Ти хо ми ра

[РОМС, инв. бр. 15. 387; писмо]

7.

14 (27) нов. 1911
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Ша љем Ти овај из ве штај за Срп ски Глас.
Ако је сад вре ме да пи шеш онај чла нак за Ле то пис о Си нод ском ста ту ту, 

ја ви ми ко је ти књи ге тре ба ју, па ћу Ти их по сла ти. Ни је по треб но, ваљ да, да 
ти ка жем, да чла нак не тре ба да бу де по ле ми чан не го да исто риј ски осве тли 
ово ва жно пи та ње.

Тво је пи смо у ко јем го во риш о на шим за дат ци ма у Ма ти ци при мио 
сам. На ста ви ће мо, да кле, та мо где смо ста ли с ре фор ма ма – на рав но, узев ши 
у об зир све но ве при ли ке ко је су од та да на ста ле, и до пу нив ши оним што 
је по треб но.

Одр жа ли смо сед ни цу Књиж. Од бо ра и иза бра ли Ре дак ци о ни Од бор 
(Зе рем ски, Бу ди са вље вић, Ра дој чић, Жи вој но вић, а до ла зи ће и пот пред сед ник 



627

Ра да Вр хо вац). Узе ли смо оно што је би ло нај бо ље. Жи вој но вић, исти на, 
ни је осо би та акви зи ци ја, али дру го га из Н. Са да не ма мо. Он нам не ће би ти 
смет ња јер су Кар лов ча ни у ве ћи ни. Ове не де ље ће мо се са ста ти у пр ву 
сед ни цу да уде си мо про грам књи жев ног ра да за иду ћу го ди ну.

Не го из гле ди су нам ве о ма сла би. Бу џе та за 1912 не ма мо. Управ ни Од бор 
је ве о ма аги лан и ри го ро зан. Они хо ће да при ме све има ње Ма ти чи но, да га 
ин вен ти ра ју и он да, док ви де шта се има, да ство ре ре а лан бу џет. Али тај 
по сао не иде ла ко. Ста ри од бор је ве о ма ин до лен тан. Те шко се ску пља ју на 
сед ни це за пре да ва ње. Због то га што не знам ко ли ко ће мо има ти но ва ца, не 
мо гу да знам ни ка ко ће из ла зи ти Ле то пис и оста ла из да ња, те је све још у 
не из ве сно сти.

Ме ђу тим, ми ће мо у Ред. Одб. пред у зе ти све што тре ба да до ђе мо до 
по треб не ја сно ће и ори ен та ци је. Уде си ће мо ко је ли сто ве да др жи мо за ре дак-
ци ју, ко је књи ге да на ба ви мо; раз го во ри ће мо се о прав цу и об ли ку Ле то пи са, 
о са рад ни ци ма, о књи га ма за на род, о оста лим из да њи ма Ма ти чи ним. Ја 
ми слим да од на шег ра да у Ма ти ци не мо же би ти успе ха ако се не ство ре 
до ма ће си ле или се бар не ор га ни зу ју оне ко је сад има мо. Сто га сам ја ово 
на у мио. Устав нам у чл.6 6 да је пра во да у Књ. Оде ље њу ор га ни зу је мо на ро-
чи те сек ци је. Ја ћу по кре ну ти да се у Оде ље њу (од чла но ва Оде ље ња и оста-
лих Ма ти чи них чла но ва) уста но ви Од бор за на род но про све ћи ва ње и „Књи ге 
за на род“. У њ ће мо по зва ти све оне на ше љу де ко ји су се ба ви ли тим пи та њем 
или ко ји, жи ве ћи у на ро ду, по зна ју до бро при ли ке у на ро ду те нам сво јим 
са ве ти ма мо гу би ти од ко ри сти. Ја ћу том од бо ру из не ти из ве сна пи та ња на 
ди ску си ју, упу ти ћу их на са вре ме ну ли те ра ту ру и рад у тој ства ри на За па-
ду. Ја ми слим да та ко мо ра из то га од бо ра иза ћи не што до бро за Ма ти цу и 
за наш на род. Та ко ће мо до ћи до чвр стих про грам ских та ча ка у пи та њу 
„Књи га за на род“, те ће мо има ти ди рек ти ву у том ра ду. Кад до ђе мо до но вих 
те ма, он да ми слим да тре ба на оно што сви на ђе мо да је ва жно и по треб но 
рас пи са ти кон курс с при ме ре ном на гра дом. Та ко ће мо иза зва ти све на ше 
сна ге на жи вљи рад.

Исто та ко ће мо ор га ни зо ва ти у Оде ље њу јед ну исто риј ску ко ми си ју, 
ко ја ће на исти на чин пре тре сти пи та ње о из да ва њу из во ра за исто ри ју Карл. 
Ми тро по ли је. Из ве ћа ња свих на ших љу ди ко ји се ба ве исто ри јом и ар хив-
ским ра дом мо ра не што до бро иза ћи.

Та два од бо ра ће мо са ста ви ти што се пре мо же, чим се ов де уре де ко-
ли ко то ли ко ства ри. По сле ће мо са ста ви ти јед ну ет но гра фиј ско-ет но ло шку 
сек ци ју, мо жда и при вред ну, со ци о ло шку и умет нич ку. Од успе ха пр ве две 
за ви си ће да љи рад. Та ко ће мо уву ћи у Ма ти чин рад све што код нас мо же 
ра ди ти и од Ма ти це ће мо на чи ни ти кул ту ран, књи же ван и на у чан цен тар. 
Пи ши ми о овом што ми слиш.

Ја сам већ ви ше од не де љу да на у Ма ти ци. Ми ца је оти шао ко нач но у Беч.

6 На овом ме сту Ти хо мир Осто јић пи ше сим бол за члан Уста ва, али ка ко тог сим бо ла 
не ма у ворд та ста ту ри, ми га до но си мо на пи са ног сло ви ма, у об ли ку „чл.“.
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При ми са свом оста лом бра ћом ср да чан по здрав од
твог

Ти хо ми ра 

[РОМС, инв. бр. 15. 388; писмо]

8.

Но ви Сад 8 (21) дец. 1911

Дра ги Ми лу ти не,
Књи гу Лу ја Пи пи та сам ја мач но до био, јер сам ти је од ма по слао, кад 

си је за тра жио.
Ни си ми ни шта од го во рио за чла нак о Си но ду. Ја тре ба већ да дам у 

штам пу ру ко пис за I св. Ле то пи са. Сто га те мо лим да ми од ма ја виш мо жеш 
ли чла нак спре ми ти за I све ску. Ако не мо жеш, да не че кам. Не за бо ра ви на 
објек тив ност при пи са њу. У Кар лов ци ма се бу не про тив те бе, и то не са мо 
ман ти ја ши не го и не ки ка пу таш. Се ти се и то га да је у Ре дак ци о ном Од бо ру 
Mery del Val – Зе рем ски. Осим ње га су у Ред. Одб. ве ћи ном Кар ло вач ни, и 
то све про фе со ри гим на зи је ко јој је Mery del Val па тр он. То су све чи ње ни це 
с ко ји ма мо ра мо ра чу на ти. На рав но, ја сам тим кру го ви ма већ ис так нуо да 
се наш струч њак у Ле то пи су не мо ра сла га ти са ста но ви штем си но да. Ни је 
то је ди но ста но ви ште. И, они су мо ра ли та ко схва та ње одо бри ти, на рав но, 
ако се оно објек тив но за сту па и бра ни.

Мо лим те сад ово. Ми у би бли о те ци не ма мо Срп ско га Гла са. Ја бих 
же лео да при бе ре мо све но ви не ко је из ла зе на те ри то ри ју Кар ло вач ке Ми тро-
по ли је. Из ра ди нам да до са да шње го ди не С. Г. до би је мо на дар, а од но ве 
го ди не ће мо се или прет пла ти ти или сла ти на ша из да ња ре дак ци ји у за ме ну 
(ка ко хо ће ре дак ци ја). Мо лим те, да кле, да ми од ма од го во риш на ова пи та ња: 
1) хо ће ли нам ре дак ци ја по кло ни ти (и од ма по сла ти) пре ђа шње год. Срп ског 
Гла са, 2) при ста је ли да од но ве год. ша ље лист у за ме ну или уз прет пла ту.

Ово го ди шњи Срп ски Глас нам сва ко ја ко од ма тре ба (ја ни сам све бро-
је ве са чу вао), јер хо ћу не што из на ших (ово стра них) но ви на да ре ги стру јем 
у I св. Ле то пи са. Ту го ди ну нам сва ко ја ко од ма по шљи те.

Ја спре мам про је кат о струч ним сек ци ја ма у Књи жев ном Оде ље њу, све 
у до го во ру с на шим ов да шњим и кар ло вач ким љу ди ма. Кад бу де го то во (а ја 
се жу рим) по сла ћу и те би пре пис да ка жеш сво је опа ске.

Од но ве го ди не ће Рад и Име ник из ла зи ти у пе ри о дич ним све ска ма, 
као до да так Ле то пи са, у истом фор ма ту као Л. али на ло ши јој хар ти ји и са 
за себ ном па ги на ци јом. Рад и Име ник ће би ти слу жбе ни ор ган Ма ти чин. За 
ор га ни за ци ју по ве ре ни ка, ра ди што жи вљег кон так та с чла но ви ма и пу бли-
ком, та ко ће би ти мно го бо ље, а би ће куд и ка мо јеф ти ни је, јер ће и Пре глед 
ста ња свих фон до ва и мно ге дру ге ти ска ни це ући у Рад и Име ник.
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Ми ле ти сам пи сао да ми по шље што за I св. То је би ло већ до ста дав но, 
али ми се не од зи ва. Ја бих же лео да у I све сци бу де мо што већ ма за сту пље ни 
ми ово стра ни. Пу сти ћу јед ног или дво ји цу са стра не, да нам се не би мо гао 
пре ба ци ти се па ра ти зам и да не би ко екс пло а ти сао то про тив Ле то пи са код 
бе о град ских књи жев ни ка. Ми слим да би та ка I све ска учи ни ла на на ше дру-
штво до бар ути сак, да не ка жем да би га охра бри ло, а то је ве о ма по треб но. 
Мо лим Те, пи ши и Ти Ми ле ти. Ја без у слов но же лим да се бар то не ко ли ко 
на ших пе сни ка ја ви од ма у I све сци.

Наш Управ ни Од бор је ве о ма аги лан. Хо ће ре да и чи сти Ау ги је ву шта лу. 
Све се ин вен та ри ше од нај сит ни је га до нај круп ни је га. Ма ло ко ји дан ни је 
не ка сед ни ца, ка што два три под од бо ра ра де у исти мах. Из нео сам пред 
Упр. Од бор пи та ње ор га ни за ци је по ве ре ни ка. Раз у ме се да је примљенo. 
Вра ти ће мо се и у том на на ше пр во бит не ре фор ме од 1900 год.

При ми са свом оста лом бра ћом ср да чан по здрав од твог ста рог
Тих. Осто ји ћа

[РОМС, инв. бр. 15. 389; писмо]

9.

Но ви Сад 15 (28) дец 1911

Дра ги Ми лу ти не,
При мио сам ру ко пис о су ђе њу. Хва ла ти. Ова ким члан ци ма ми слим да 

ће се за до во љи ти она же ља и на ша и мно гих чла но ва Ма ти чи них, да се у 
Ле то пи су пре тре са ју ак ту ел на пи та ња. Из члан ка се, на рав но, ви ди са свим 
ја сно ко је ста но ви ште за сту па пи сац, али је ствар објек тив но при ка за на.

Са мо бих ти јед но пред ло жио. Ти си ми по слао на јед ном ли сти ћу пре-
глед са др жи не, и то је до бро. Али би бо ље би ло да си чи та ву рас пра ву за и ста 
раш чла нио на одељ ке и да си им мет нуо на ро чи те под на сло ве ‒ оне ко је си 
на ли сти ћу на пи сао. То мо жеш оста ви ти, нај зад, и ме ни. Али ако баш же лиш 
ти сам да учи ниш ја бих ти по слао ру ко пис, на рав но нај ви ше на осам да на. 
По сле осам да на да ми за це ло вра тиш, јер мо ра ићи у штам пу. Ја ви ми од ма 
шта ми слиш о том.

На Срп. Гла су хва ла уред ни ку а од 1. јан. ће мо сла ти прет пла ту.
Ми ле та7 ми још ни шта ни је по слао. Не знам што се тај чо век ле њи. 

До бро је што си му пи сао, да ако га про бу ди мо из дре ме жа.

7 Ми ле та Јак шић (1869–1935), пе сник, при по ве дач, драм ски пи сац, бо го слов. Шко ло-
вао се у Но во сад ској гим на зи ји (1880–1889). По на вљао је осми раз ред због ма те ма ти ке и 
ма ту ри рао у Кра љев ској ве ли кој гим на зи ји у Оси је ку. Сту ди рао бо го сло ви ју у Срем ским 
Кар лов ци ма (1889–1893), где је осно вао књи жев но дру штво „Сло га“, чи ји је био пр ви пред-
сед ник и је дан од нај ак тив ни јих чла но ва. По за вр шет ку кар ло вач ке бо го сло ви је, крат ко је 
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Не го тре ба ми сли ти и на да ље. Мо лим те да ми слиш, о че му би тре ба-
ло од ак ту ел них пи та ња, чи сто на ших вој во ђан ских пи та ња пи са ти и ко би 
мо гао пи са ти, па да ми ја виш. Ме ни је сад ја сно, да смо ми јед на ми зе ри ја. 
На ша т. зв. ин те ли ген ци ја је мр тва ма са, ко ја ми сли са мо о се би, а ла же кад 
ка же да ми сли о јав ним и дру штве ним по тре ба ма. Уз то је грд но зло што је 
обра зо ва ње на ше го спо де до сме шно сти плит ко. Ве ћи на на ших про фе со ра, 
адво ка та, ле ка ра, учи те ља, по по ва и т. д. зна са мо свој за нат (ако и то зна!), 
а не ма ни ка кве ду бље ни ши ре еру ди ци је; о ка квом фи ло соф ском и на уч ном 
обра зо ва њу не ма ни го во ра. И он да ни је чу до што се на ша оп ћа јав на пи та ња 
та ко збу ње но и лу до рас пра вља ју и ре ша ва ју. Ни је чу до што Ле то пис не мо же 
да до ђе до ли те рар но на пи са них рас пра ва о ак ту ел ним пи та њи ма. Ме ни све 
ви ше до ла зи да је Ма ти ца на во де ни ци ко ју су ши ја ци са гра ди ли пр во, па 
он да се ста ли освр та ти за во дом.

Те ма за Ле то пис не ка бу де је дан од глав них пред ме та раз го во ра ва ше га 
Кру га та мо. Па што из ми сли те, ја ви те ми.

Те бе и све оста ле ср дач но по здра вља твој ста ри
Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 390; писмо]

10.

Но ви Сад, 16 (29) XII 1911

Дра ги Ми лу ти не,
Да нас ће ти бла гај ни ца по сла ти хо но рар за дру гу по ло ви ну члан ка. 

Пи тао сам у штам па ри ји, тре ба ли да се на кна ди оно што је из сло га уни ште-
но. Од го вор је: не тре ба. Та ко ти он да ша љем цео хо но рар.

О Ар се ни ју Ра ди во је ви ћу има чла нак Ђ. Рај ко ви ћа (а не Ру вар ца) у 
Ле то пи су књ. 127. Д. Ру ва рац је пи сао о Ар се ни ју у Срп ском Си о ну за 1903 
(стр. 59). По не што има о ње му у мо јој књи зи До си теј у Хо по ву (в. ре ги стар).

Ра до сла вљев чла нак ће иза ћи у 286 књи зи Ле то пи са цео. При че кај док 
књи гу ра за шље мо, пак он да штам пај. Ра до слав је дао на чи ни ти 250 оти са ка 
по себ них.

До би ли смо да нас за Ма ти цу Ја си је ву но ву књи гу A nem ze ti államok 
kialakulása ès a nem ze tisègi kèrdès. Пи сац је сам по слао на дар. Ка пи тал но де ло! 

био сту дент Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе чу. Од 1893. до 1899. био про фе сор Мо на шке шко-
ле у ма на сти ру Хо по во, по том је од 1901. до 1903. ра дио као под бе ле жник у епар хиј ској кон-
зи сто ри ји у Те ми шва ру, да би 1904. по стао ад ми ни стра тор па ро хи је и све ште ник у Цр њи, 
по том упра ви тељ основ не шко ле, а од 1920. го ди не би бли о те кар Ма ти це срп ске, про фе сор 
но во сад ске Му шке гим на зи је и ко нач но слу жбе ник Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и 
ар хи вар Срп ске кра љев ске ака де ми је. Ви де ти: М. Не нин, „Јак шић, Ми ле та“, у: Срп ски био
граф ски реч ник, књ. 4, И-Ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2009, стр. 245‒246.
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Тре ба ло би га у Ле то пи су при ка за ти, са мо не знам ко ће. На ши ов да шњи 
бу ка чи зна ју са мо ви ка ти, а за нај ма њу по моћ су не спо соб ни. Ка ко би би ло 
да то де ло Ва са при ка же? Пи тај га, мо лим те. Не ка на 2-3 стра не Ле то пи са 
ис так не зна чај де ла. Или ако он не би хтео, мо жда ти хо ћеш. Сва ко ја ко ми 
што пре ја ви, да бих се знао рав на ти.

Не пи шеш ми, да ли ти мој ру ко пис Исто ри је Срп. Књи жев но сти ко-
ри сти што.

Здра во.
Твој

Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 391; писмо]

11.

31. дец. 1911
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Ша љем Ти чла нак за бо жић ни број. Бу ди за до во љан с тим. У ве ли ком 

сам по слу, а на бр зу ру ку се не мо же бог зна шта сро чи ти.
Тво је сам пи смо при мио. Ја мо гу раш чла ни ти тво ју рас пра ву и сам, 

али сам хтео пр во да те бе пи там. Ти је си ис та као шла гвор те, али лак ше се 
чи та и пре глед ни је је кад је раз у ђе но на ма ње одељ ке. Тре ба та ким сред стви-
ма сваг да обез бе ди ти успех члан ка. Свет да нас во ли крат ко и пре глед но, 
јер има ма ло да се чи та. Ја су дим по се би.

При мио сам по сла ти па кет са Срп ским Гла сом и Man ri-јем . Ва си не ка 
је ве ли ка хва ла. Од но ве го ди не ће мо се прет пла ти ти. У Ле то пи су ће мо 
стал но пра ти ти на шу жур на ли сти ку.

Све вас ср дач но по здра вља ваш
Тих. Осто јић

P. S. Ми ле та још ни шта не по сла, а са мо на то че ка мо. Оста ло је све у 
ре дак ци ји.

[РОМС, инв. бр. 15. 392; писмо]

12.

Но ви Сад, 23. јан. (5 фе бр.) 1912

Дра ги Ми лу ти не,
Ша љем ти да нас ко рек ту ру тво га члан ка. Све је сло же но, али ће као 

што ми у штам па ри ји ка жу из не ти ско ро три та ба ка, и ако сам ја, као што 
ћеш ви де ти по не што скра тио, а не ке ства ри спу стио у на по ме ну. Сто га не 
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мо же све ући у јед ну све ску, јер би, он да, ово са мо ухва ти ло по ло ви ну све-
ске, не го мо ра мо не где пре ки ну ти. Ти од ре ди где да се пре ки не. Мо лим те 
од ма по пра ви па ми ко рек ту ру вра ти.

Ја ћу 4 (17) фе бр. ићи у Беч ке рек да су де лу јем на за ба ви Жен ске За дру-
ге. Ићи ћу пре ко Ки кин де и же лим и да свр нем, да се о не ким ства ри ма 
раз го во рим с то бом и с оста лом бра ћом. Ја и у Беч ке рек не идем за ба ве 
ра ди, а пра во да ти ка жем ни Жен ске За дру ге ра ди, не го Ма ти це ра ди. Ста-
вио сам Беч ке ре ча ни ма као услов да се су тра дан ску пе сви чла но ви Ма ти-
чи ни на до го вор и да при бе ру и оне ко ји би мо гли би ти чла но ви Ма ти чи ни 
а још ни су, да се о Ма ти ци до го во ри мо.

Исто то ја же лим и у Ки кин ди учи ни ти. За ме не је згод ни је да свр нем 
у Ки кин ду кад по ђем она мо. У че твр так 2 (15) је Сре те ни је. Ја бих тај дан 
мо гао до ћи из Н. Са да. Ви уде си те та мо је дан збор Ма ти чи них чла но ва а 
по пи ши те и оне ко ји би мо гли би ти чла но ви и тре ба ло да бу ду, па евен ту-
ал но по зо ви те и њих. Ја бих на том збо ру ре као шта тре ба да је за да так 
Ма ти це Срп ске и шта ми хо ће мо, па да чу је мо и од на ших чла но ва шта они 
же ле и ми сле о Ма ти ци. На рав но, глав на је ствар да се пи та ње Ма ти чи но 
по кре не, да се љу ди за ин те ре су ју и да се што ви ше упи су ју у чла но ве. Ва-
жно ће би ти и то да се за Ки кин ду на ђе до бар по ве ре ник, пре ко ко га ће мо 
ра ди ти. Сон ди рај те те рен у том по гле ду. И не са мо за Ки кин ду, не го ви 
по зна је те и око ли ну, па ће те ми овом при ли ком да ти и име на осо ба из око-
ли не ко ји би би ли згод ни за по ве ре ни ке.

Мо лим те на стој да се ова ствар што бо ље свр ши, јер се ме ни друк чи је 
и не ис пла ћу је да идем на пут, ако не бу де ле пог успе ха.

Пи ши ми, мо лим те и то, кад је нај бо ље да по ђем одав де за Ки кин ду и 
где да од сед нем.

Ја бих он да имао још на ро чи то с то бом и не ко ли ци ном тво јих бли жих 
и ин те ли гент ни јих љу ди о ор га ни за ци ји ра да у Ма ти ци, на ро чи то о ор га-
ни за ци ји струч них од бо ра. До не ћу и из ра ђен и на пи сан план и мо ти ва ци ју. 
Ово, да кле, тре ба да се пре тре се у ужем кру гу.

По слао сам ти ових да на 1 све зак Ра да и Име ни ка да ви диш ка ко из-
гле да. Жи вљу аги та ци ју за ор га ни за ци ју по ве ре ни ка и ску пља ње чла но ва 
за по че ће мо кад иза ђе I све ска Ле то пи са и Ра да и Име ни ка, јер из њих ће се 
већ мо ћи ви де ти шта ми хо ће мо, па ће се на тој тач ци мо ћи да ље ра ди ти.

Да, ма ло не за бо ра вих. Твој чла нак је чи тао Ра дој чић и за бе ле жио неке 
сво је опа ске ко је ти ов де у при ло гу ша љем. Ја и он смо би ли код Зе рем ско га 
да се, као с чла ном Ред. Од бо ра спо ра зу ме мо о твом члан ку. Он је био ве о-
ма [нечит ка реч]. Ни је чла нак чи тао, не го је ре као: „Ја ми слим да Ми лу тин 
у на уч ном члан ку не ће из но си ти оно што не сто ји“, и ни је ре као ни шта 
„во пре ки“ да се штам па. До дао је, исти на: „Ако ње го во схва та ње не бу де ко 
де лио, ла ко се мо же на дру гом ме сту ис пра ви ти или по би ти“. Ја сам он да 
ра до сно при хва тио (јер, мо рам ти ре ћи, да сам имао ма лу тре му, да не зап не 
где год): „Па да, тре ба пи та ње све стра но да се вен ти ли ра. Та ко ће се до ћи 
до чи сте исти не.“
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Ти ћеш ви де ти да сам ја скра тио оно што не иде стро го на ствар. У оп ће 
не би шко ди ло да је чла нак кра ћи. Али, кад ни је друк чи је, сад нек сто ји.

Че кам брз од го вор на мо ја пи та ња.
Ср дач но те по здра вља твој

Тих. О.

[РОМС, инв. бр. 15. 393; писмо]

13.

28. Јан. (10. фе бр) 1912
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

Ја бих те сва ко ја ко мо лио да ми на ђеш стан у хо те лу, јер сам ја мно го 
ко мот ни ји та мо.

Ја ћу се од ва де кре ну ти на Сре те ни је бр зим во зом, као што ми са ве ту-
јеш и сти ћи ћу, ако све бу де ишло по ре ду у ½ 5 у Ки кин ду. Ви спре ми те 
чла но ве Ма ти чи не и дру ге љу де ко ји би тре ба ло да бу ду чла но ви. Ја ћу им 
из не ти шта се хо ће у Ма ти ци, ка кав је наш про грам, и под се ти ћу их да сви 
тре ба да пот по мог ну ову оп ћу ствар. Вр ло ће до бро би ти ако и од вас ко год 
рек не ко ју. Ја Вас мо лим да на ђе те не ко ли ко згод них чла но ва Ма ти чи них 
па да они с та ба ком по зо ву љу де на са ста нак и да се у та ба ку на по ме не да 
ћу ја до ћи у Ма ти чи ној ства ри. Не ка ствар има сво ју пу ну и озбиљ ну фор му.

До ви ђе ња! Ср дач но те по здра вља твој
Тих. Ост.

[РОМС, инв. бр. 15. 394; писмо]

14.

9 (22) фе бр. 1912
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

Пре све га хва ла и те би и свој оста лој бра ћи ко ји су ми би ли на ру ци у 
аги та ци ји за Ма ти цу. Овим, на рав но ни је ствар го то ва. Ја ћу мо ли ти и да ље 
Ва шу по моћ. Без уче шћа на ше га дру штва не мо же Ма ти ца из вр ши ти свој 
за да так, ма се ми ов де ко ли ко мла ти ли. Ја ра чу нам на ро чи то на Ва шу по моћ, 
јер Ви већ сад је сте кри ста ли за ци о на тач ка за Срп ство у гор њем Ба на ту. 
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Ако те жи те да бу де те цен тар за оне кра је ве, он да вам је сва ко ја ко по треб на 
и на ша по моћ. Ми ће мо из да ва ти књи ге а ви се њи ма ко ри сти те као сред ством 
за аги та ци ју и про све ћи ва ње.

Мо лим те сад ово. Ја ви ми што пре (јер ми тре ба) ко ће се при ми ти 
по ве ре ни штва у Ки кин ди. Тре ба нај ма ње два за Ки кин ду: је дан ко ји не ре-
флек ту је на на гра ду за ску пља ње чла но ва и чла на ри не, дру ги за рас ту ри ва-
ње Књи га за на род и оста лих из да ња ко јем ће мо да ти из ве стан пер це нат од 
про да тих књи га. Мо лим те до го во ри те се од ма па ми ја ви име на по ве ре ни ка.

Још не што. Ви нам мо же те и из око ли не пре по ру чи ти љу де за по ве ре-
ни ке у по је ди ним ме сти ма. Ви те љу де бо ље по зна је те.

Ов де је мој успех у Ки кин ди и Беч ке ре ку учи нио при ја тан ути сак.
Ево Ти у при ло гу мо је пре да ва ње. Тре ба ло је да сам ти га од ма по слао, 

али сам се збу нио по сло ви ма.
Све вас по здра вља ваш

Тих. Осто јић

P. S. Од го во ри за по ве ре ни ке од ма!

[РОМС, инв. бр. 15. 395; писмо]

15.

16 (29) мар та 1912
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
До да ћу тво ју при мед бу на кра ју члан ка. Не го број стра не у тво јој при-

мед би ни је чи так. Је ли то стр. 60, 61 или 67? Мо лим те да ми ја виш на 
кар ти.

Ва са Ста јић не ка не бу де баш од већ искрен. Има нас ко гр ди ти не мо ра 
још и он. У оста лом, не бо јим се ја ни ка кве кри ти ке на све ту. Кад ја дам оно 
што у да тим при ли ка ма и са сред стви ма ко ја ми сто је на рас по ло же њу мо гу 
да ти, он да је мо ја са вест мир на. Ни ти ми ко ри сте по хва ле у Бра ни ку ни ти ми 
сме та ју грд ње у За ста ви, ни ти ме бу не уви ја ња у Срп ству. До бар са вет би 
ми мно го вре дио, и ја бих га са за хвал но шћу при мио; али би ми још ви ше 
вре ди ла ствар на по моћ. Има мо ми сви до ста иде ја (да нас ни је те шко до ћи до 
иде ја) не го не ма ко да из во ди иде је. Шта све ја не бих до нео у Ле то пи су да 
има ко да ми на пи ше! Али не ма ко! А је сам ли ја крив за то? И што ми се 
по шље до бро по ства ри, че сто је та ко не пи сме но да бих мо рао пре ра ђи ва ти, 
и фак тич но има слу ча је ва где то и чи ним. У оп ће на ша на у ка тра ља во сто ји, 
али још тра ља ви је на ша пи сме ност. Учи ни ће мо све да се и јед но и дру го 
диг не. Ваљ да ће мо за не ко ли ко го ди на ра да ство ри ти што. За сад ће мо ка ко 
мо же мо.
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Да су на ши љу ди озбиљ ни и по ште ни, ја не бих ма рио да иза ђе Ва си на 
кри ти ка; али код нас се све узи ма фи шкал ски, тра жи се где ће се ухва ти ти, 
чач ка се, че пр ка се да се на ђе ма што, чак се из вр ће, опе ри ше со фи зми ма и 
не ло јал но се под ва љу је и под ме ће. У та ким при ли ка ма би ла би лу дост сам 
да ти оруж је да нас би ју. С ка квом би на сла дом до не ла За ста ва или Срп ство, 
да, ето, ни њи ни љу ди, ни Срп ски Глас се не сла же. Ни је ово до ба за искре ност 
те вр сте. Код нас тре ба има ти твр до ср це, оштар је зик и ве ли ку пе сни цу. То 
по ма же.

Ра до сла вљев чла нак се сла же и од ма ћу ти по сла ти сло го ве чим се сло жи. 
Мој при лог ћу ти ових да на по сла ти. Мо ра ћу, ваљ да, но ћу ра ди ти.

Су тра у ве че идем у Зе мун на збор Ма ти ча ра, у не де љу у Пан че во. 
Про шле не де ље сам био у Ст. Бе че ју. По ве ре ни штва су се при ми ли Др. Ми лан 
По по вић и Др. Ду шан Јој кић. Упи сао сам 14 но вих чла но ва.

Здра во!
Твој

Ти хо мир 
[РОМС, инв. бр. 15. 396; писмо]

16.

20 мар та (2 апри ла) 1912
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

по гле дај две по след ње ре че ни це у при ло же ној ко рек ту ри; оне ни су 
до вр ше не или ни су до бро са ста вље не. Не што им фа ли. По пра ви их, мо лим 
те и од ма ми вра ти да не за пи ње у штам па ри ји. По слао сам ти је дан оти сак 
Ра до сла вље ва члан ка. То не тре ба да ми вра ћаш. Ра до слав ма ло те шко и 
не спрет но пи ше, али бо ље што не ма мо.

Здра во!
Тих. Осто јић

P. S. Ов де је чи та ва бу ра. Не за до вољ ни ци око Срп ства, увре ђе не ве ли-
чи не И. Ба јић и Ђ. Триф ко вић алар ми ра ју Управ ни Од бор про тив ме не. 
На рав но да ће Ми лан Аз из Књиж. Од бо ра пру жи ти ру ку по мо ћи и свој ски 
под у пре ти њи хо ве пле ме ни те те жње.

У су бо ту на ве че био сам у Зе му ну због ор га ни за ци је по ве ре ни ка и 
учи нио сам све што је тре ба ло с успе хом.

Тих. Ост.

[РОМС, инв. бр. 15. 397; дописница]
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17.

Но ви Сад
11 (24) апр. 1912.

Дра ги Ми лу ти не,
Из ве штај о Срп. Нар. По зо ри шту си ја мач но већ до био. Ево ти сад од-

го вор на оста ла пи та ња у пи сму ти од 20 апр. о. год.
У при ло гу сам ти ис пи сао шта Вран чић ве ли о Шти ља но ви ћу. Сва ко-

ја ко ће ово би ти Шти ља но вић, јер то ми сли, по зи ва ју ћи се на ова ме ста, и 
Márki и Szentklárai а по овом по след њем и Вит ко вић.

По ре дио сам оно што Вит ко вић го во ри о Шти ља но ви ћу с оним што о 
ње му го во ри Сент кла раи. Вит ко ви ће во ка зи ва ње по чи ва са свим на 
Szentklárai-ју, и он га је до бро опле нио. Szentklárai се по зи ва на ова ме ста 
из Вран чи ћа и на Márki-a. Све што је ва жно у Szentklárai-ју на вео је Вит ко вић, 
сто га ти ни сам ни шта ис пи си вао.

Ве о ма ми је жао што вам ни сам мо гао ни шта по мо ћи. Али баш ни сам 
мо гао! Не са мо да сам оп те ре ћен сва ко ја ким по сло ви ма, не го ни сам ни дис-
по ни ран ни за што. Ја сам упао у вр зи но ко ло. Шта ја све мо рам да тр пим 
и гу там! Да ми ни су пред очи ма не ки ве ћи ци ље ви ко је ћу ја из ве сти, ма 
пу ца ло, ве руј, да бих био дао остав ку. Ово је јед но ужа сно дру штво! Ту се 
бу шка ра, сплет ка ри, коп ка се да се на ђе што, да би се мо гао на чи ни ти скан-
дал. И у дру штву и у но ви на ма се му ти и бу ни свет. Нај бо ље на ме ре из вр-
ну, под ме ћу нај гад ни је сме ро ве. А ме ђу тим, да се мо же што ура ди ти, та ко 
има ма ло усло ва и по мо ћи! Не мо гу ти сад све oписати, али кад до ђеш о 
Ду хо ви ма, зна ћеш све.

Не го ево ти ша љем да нас ру ко пис мо је Исто ри је Књи жев но сти. Мо же 
би ти да ћеш у њој на ћи што. Ка јем се што ти ни сам дав но по слао.

Све вас ср дач но по здра вља ваш
Тих. Осто јић

[РОМС, инв. бр. 15. 398; писмо]

18.

28 апр. (11 мај) 1912
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

При мио сам тво је пи смо у ко јем ме те шиш (од 29/IV). То су све со вје ти 
здра во га ра зу ма. Та ко и ја ми слим, кад сам са вим од мо ран, кад мо гу сам 
се бе да пси хич ки са вла дам. Али до ла зе сла би мо мен ти (на жа лост, до ста 
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че сто), јер је и на ва ла ве ли ка, су ро вост жи во та не из др жљи ва и он да ме спо-
пад не оча ја ње. А ов де у Н. Са ду и у бли зи ни ма ло има оних ко ји би ме мо-
рал но охра бри ли (Ла за Мар ко вић и Ра дој чић – воть и все!). Тво је пи смо ме 
та ко ђер хра бри, а и по ми сао да има још вас ко ји ми сли те на на ше за јед нич ко 
де ло и ко ји не ће те до пу сти ти да над ја ча олош. Две при ро де се бу де у ме ни 
(ве лим и ја с пе сни ком). Ја свом мо рал ном сна гом ра дим да над ја ча она бо ља. 
Мо гу те уми ри ти да ја свој по сао ра дим.

Ево ти ша љем ко нач ну об ра ду пра ви ла о струч ним збо ро ви ма и мо ти-
ва ци ју. Ово је за сад на ме ње но чла но ви ма Књ. Од бо ра, али ја сам ипак и 
те би по слао да про у чиш и да до Ду хо ва ка жеш сво је при мед бе. По сла ћу 
је дан при ме рак и Ва си Ста ји ћу.

Шта ће би ти с Ја си је вом књи гом? Ни шта ми не од го ва раш.
Све вас по здра вља Ваш и твој

Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 399; писмо]

19.

17 (30) јан. 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
При мио сам тво је пи смо од 26/I о. год.
О књи зи Д. Јак ши ћа ми је ју че го во рио Д-р Н. Ра дој чић да је с ме то-

дич ке стра не ве о ма ло ша. Из гле да да тај го спо дин хо ће не ким то бо жњим 
на уч ним апа ра том да збу ни Ру се и да се бе при ка же као вр ло уче на чо ве ка. 
Из ра да књи ге се не по кри ва с на сло вом. О том што се у на сло ву обе ћа ва 
има ве о ма ма ло, а има у књи зи мно го ко је че га што и не иде на те му. Ру со-
фил ска тен ден ци ја од већ стр ши. Не кри тич ност се ви ди и по то ме што се у 
ста ри јој исто ри ји Ср ба у Угар ској осла ња на Сто јач ко ви ћа (Чер те). Но вих 
ар хив ских по да та ка не ма ту мно го. Ра дој чић је баш бе ле жио и на шао тек 
не ко ли ко но вих ства ри. Ра дој чић је на пи сао у том сми слу оце ну за Бо госл. 
Гла сник (из и ћи ће у иду ћој све сци). Ја сам књи гу са мо ле ти мич но пре гле дао 
и не мо гу на осно ву то га има ти ни ка кав суд. Али ми је чу до да се Вас дво-
ји ца, ти и Ра дој чић то ли ко ра зи ла зи те у су ду. Ово што ми је Ра дој чић ре као 
го во рим ти са мо сто га да бу деш опре зни ји.

Ако ти на ла зиш да би се мо гло из ове књи ге не што из ве сти у об ли ку 
члан ка, или, још бо ље, по во дом ње што на пи са ти, сва ко ја ко на пи ши. Пи та ње 
исто ри је Ср ба у Угар ској и пи та ње на ше ав то но ми је ми ни кад не тре ба да 
гу би мо из ви да. У том слу ча ју би до ста би ло за сад да на пи шеш са мо бе ле-
шку о књи зи и да ми је по шљеш за 8 да на, да бих је мо гао штам па ти у 1 све сци 
Ле то пи са. Ако си ти до био од Д. Јак ши ћа при ме рак, по шљи Ма ти чин.
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И ја сам дав но био за то да поч не мо из да ва ти Књи ге за на род. Ре дак ци-
о ни Од бор се не ка ко за те же и ми сли да о тој ства ри још тре ба про ми сли ти. 
Јед но је и ме ни ја сно, а то је, да се с Књи га ма за на род не мо же озбиљ но 
по че ти све до тле док се не ор га ни зу ју по ве ре ни ци на све стра не. Али сад 
су та ке при ли ке да се на то не мо же ни ми сли ти. А ко ће нам рас ту ри ва ти 
књи ге, ако не ма мо по ве ре ни ка? Ја бих сва ко ја ко же лео да за јан спре ми мо 
Ка лен дар и 5-6 књи га. Ко ли ко до ме не сто ји, ја ћу ра ди ти на том. А од при-
ли ке ће за ви си ти, да ли ће се мо ћи то и из ве сти.

Ми смо ор га ни зо ва ли у Књиж. Оде ље њу сек ци ју за нар. про све ћи ва ње 
и за исто ри ју, али и то је све ста ло. Од пред сед ни штва сам до био усме но упут-
ство да из бе га вам све што би мо гло обра ћа ти па жњу јав но сти на Ма ти цу, 
па, да кле, и рад сек ци ја да се од го ди до бо љих вре ме на. Чим се уз мог не сек-
ци ја за нар. про све ћи ва ње и Књи ге за на род са ста ти, ја ћу из не ти пред њу 
пи та ње про гра ма Књи га за на род. Ми ов де већ не што ра ди мо на том (Ра да 
Вр хо вац, Жи вој но вић и ја). Ја сам на ба вио до ста књи га о том пи та њу.

Мо лим те да ми на све ове став ке, ма и нај кра ће од го во риш, да знам 
што ми слиш.

По здра вља те ср дач но ма ти, Ека и
твој

Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 400; писмо]

20.

12 (25) мар та 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

Ово ти пи шем у име на шег Де мо крат ског Ко ла. 
Чим смо чи та ли у по след њем бро ју Срп ског Гла са8 да лист пре ста је, ја 

сам са звао ју че све на ше љу де на кон фе рен ци ју. Од лу че но је да ти ја вим да 
ми сма тра мо као ве лик удар за на шу де мо кра ти ју пре ста ја ње ли ста. Сви су 
за то да се лист не пре ки да не го што пре да ље на ста ви. Сви су го то ви да 

8 „Лист не за ви сних Ср ба“, Срп ски глас, по кре ну ли су, у Ве ли кој Ки кин ди, 1907. го-
ди не, Ми лу тин Јак шић, Ва са Јак шић и Ми ле та Јак шић. „По зна та под име ном ки кинд ких 
де мо кра та, та гру па ин те лек ту а ла ца, не за до вољ на до та да шњом срп ском по ли ти ком, хте ла 
је да ме ња њен пра вац, да иза ђе из окви ра огра ни че не бор бе на по љу на род но-цр кве не 
ауто но ми је, да ви ше ра ди на ма те ри јал ном уна пре ђи ва њу, на ци о нал ном об је ди ња ва њу и 
сна же њу на ро да, као и да ра ди на де мо кра ти за ци ји Уга р ске....“ Ви де ти: В. Ђ. Кре стић, „Јак-
шић, Ва са“, у: Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 4, И-Ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2009, стр. 
231.



639

лист и ма те ри јал но и мо рал но пот по мог ну. Због то га те мо лим да нас оп-
шир но из ве стиш, ка ко ти ми слиш о овој ства ри, од но сно да пред ло жиш шта 
тре ба чи ни ти да се лист да ље мо же из да ва ти. Ако ти је мо гу ће, нај бо ље би 
би ло да до ђеш сам да се о све му по раз го во ри мо. До бро би би ло да се све на ше 
гру пе са ста ну ра ди ли ста и да се та ко ма те ри јал на стра на ли ста пот пу но 
обез бе ди. Ето то су же ље и од лу ке збо ра ко ји је ме ни по ве рио да ти их ја вим 
и за мо лим да нас што пре из ве стиш о тво јим на ме ра ма и же ља ма.

———————————————

Ми смо од лу чи ли да у име на ше до ђе на по греб Ва син Д-р Ми лан Пе-
тро вић и да се у име на ше опро сти. Су тра дан чу је мо да се Пе тро вић на пра-
сно раз бо лео, те ни је мо гао оти ћи а у име на ше је по слао те ле грам. Пр во-
бит но су ме не ну ди ли, и ме ни је вр ло жао што су ме на го ми ла ни по сло ви 
у Ма ти ци а и бо лест ма те ри на спре чи ли.

Ја сам Г-ђи Да ни те ле граф ски из ја вио са у че шће још на дан у очи по гре-
ба, али у Срп. Гла су се то не спо ми ње. Да ли Г-ђа Да на, мо жда, мој те ле грам 
ни је до би ла? То би ми жао би ло.

Мо жеш ми сли ти да је вест о смр ти Ва си ној по ра зи ла и ма тер и ме не. 
Кад и та ке гра ђе та ко бр зо под ле жу, што ће мо он да ми?

Сто ја ну ка жи, мо лим те, да сам ње го во оп шир но пи смо до био и да му 
вр ло ле по за хва љу јем што то ли ко па жње по кла ња на шем по слу. На дам се 
да ћеш до ћи тре ћи дан Ус кр са.

Све тво је љу ба зно по здра ви.
Же ли ти да у здра вљу про ве деш пра зни ке и ша ље ти мно го по здра ва

твој
Ти хо мир

P. S. Ша љем ти по зив на наш са ста нак да ви диш ко ји су по зва ни.

[РОМС, инв. бр. 15. 401; писмо]

21.

11 (24) ма ја 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

При мио сам тво је пи смо од 17/V. До бра је иде ја да се за Књи ге за на род 
(ово го ди шње ко ло) из да ју ко сов ске пе сме. Де ло Сре те Стој ко ви ћа је ско ро 
са мо стал но де ло, али би мо гло под не ти, са мо је ве ли ко за на ше Књи ге за 
на род. Нај зад, мо гле би се штам па ти и на род не пе сме (пра ве).
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И ја сам не знам шта ће мо с ркп. Ј. Јо ва но ви ћа. Сла вон ци. То је, у оп ће, 
сла ба стра на ова ких књиж. дру шта ва као што је Ма ти ца што има мно го 
ме ри ла при оце њи ва њу рк пи са, те се та ко при ма ју и де ла ко ја сто је из ван 
на шег про гра ма.

До ла зим ти сад с јед ним пред ло гом и мол бом. Ове го ди не сва ко ја ко 
тре ба да уве де мо но вих љу ди у Књиж. Оде ље ње. Ка ко сад има мо још ма ло 
на ших љу ди, че сто до ђе мо у за ви сност у из ве сним пи та њи ма од љу ди као 
што је М. А. Ј. и др. Те за ви сно сти тре ба да се осло бо ди мо. Кан ди да ци ја се 
мо ра оба ви ти до 18 (31) ма ја, сто га се мо ра мо жу ри ти.

Ја сам се с Кар лов ча ни ма до го во рио и ми смо сло жни у овим кан ди да-
ти ма:

Ми ле та Јак шић
Вељ ко Пе тро вић
Ва са Ста јић
Па вао Ар ши нов
Ра до слав Мар ко вић
Др. Ми лан Пе тро вић
Др. Жар ко Ми ла ди но вић
Др. Ни ко ла Ђур ђе вић.

О овој по след њој дво ји ци тре ба да Ти ка жем не ко ли ко ре чи. Ми ра ди-
ка ле мо ра мо при ву ћи Ма ти ци, на ро чи то сад кад хо ће мо да ра ди мо на ве-
ли ко с Књи га ма за на род. Стран ка ко ја има ко ре на у нај ши рим сло је ви ма 
на род ним мо ра се за ин те ре со ва ти за на шу ак ци ју око нар. про све ћи ва ња, 
а она је до сад, као што знаш, ста ја ла са свим па сив но пре ма на ма. Ја сам био 
у ре дак ци ји За ста ве и раз го ва рао се с Д. Кли ци ним. Ре као сам му да ми ко ји 
сад во ди мо по сло ве Ма ти чи не не ма мо пред ра су да у по гле ду стра на ка. Нама 
је до бро до шао сва ко ко хо ће и мо же да нам по мог не. Ако Рад. Стр. ми сли 
да је до сад за по ста вља на у Ма ти ци, ми смо вољ ни да то по пра ви мо. Кли цин 
је ово вр ло ле по при мио и ре као је да би они би ли са свим за до вољ ни да 
из бе ре мо Ми ла ди но ви ћа и Ђур ђе ви ћа у Оде ље ње. За Ми ла ди но ви ћа је и 
Вр хо вац и Ра дој чић. О Ђур ђе ви ћу сам го во рио с поп-Јо цом Јо ва но ви ћем. Он 
ве ли да је Ђ. мно го чи тао и да има књи жев ног зна ња и ам би ци ја књи жев них, 
али је да ле ко од књиж. цен та ра. Али би он сма трао за ве ли ко од ли ко ва ње 
наш из бор и без сум ње би се по ка зао до сто јан то га из бо ра. Ја сам за то да 
би ра мо и Ђур ђе ви ћа. Кад мо же би ти члан Књ. Одељ. П. Јан ко вић, Ст. Ма-
ле ше вић, П. Пу ши брк, мо же још ви ше Ђур ђе вић. На ово су при ста ли и 
Вр хо вац и Ра дој чић. Ова дво ји ца ми сле да је нај згод ни је да Ж. М. и Н. Ђ. 
ти пре по ру чиш.

Ша љем Ти у при ло гу спи сак ра до ва обо ји це (ко је су ми по сла ли). Мо-
лим те на пи ши за сва ко га од њих по сеп це на та ба ку пред лог за из бор, а ми 
ће мо их пот пи са ти. У пра ви ли ма за из бор се ка же да пред лог тре ба мо ти-
ви са ти „ра до ви ма, по ло жа јем и лич ним осо би на ма кан ди да та“. Ово учи ни 
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од ма и по шљи с овим при ло зи ма за јед но. Ра до ве им не мој ис пи си ва ти у 
пред ло гу, не го се са мо по зо ви на њих, и ја ћу их при кљу чи ти пред ло гу.

Ово мо лим те учи ни од ма, да се не би смо за ка сни ли. Оста ле ће мо ми 
кан ди до ва ти.

При ми ср да чан по здрав од ма те ре, Еки це и твог ста рог
Тих. Осто јић

[РОМС, инв. бр. 15. 403; писмо]

22.

7 (20) ма ја 1913 год.

Го спо ди ну Ми лу ти ну Јак ши ћу
Чла ну Књи жев ног Оде ље ња Ма ти це Срп ске

у В. Ки кин ди

Књи жев но Оде ље ње Ма ти це Срп ске у сед ни ци сво јој од 25 апри ла (9 
ма ја) о. год. од лу чи ло је да се по зо ву сви чла но ви Књи жев ног Оде ље ња да 
под не су Ма ти ци Срп ској опис сво га жи во та и из ве штај о сво ме јав ном ра ду, 
на ро чи то на про свет ном и књи жев ном по љу. То је учи ње но за то што се у 
Ма ти ци че сто ја ви по тре ба да се зна ју тач ни по дат ци о жи во ту и јав ном, 
на ро чи то књи жев ном ра ду чла но ва Књи жев ног Оде ље ња.

Сто га Вас уч ти во мо ли мо да тра же не по дат ке што пре по шље те се кре-
та ри ја ту Ма ти це Срп ске.

У но вом Са ду 7 (20) ма ја 1913 год.
Др. Тих. Осто јић

се кре тар 

[РОМС, инв. бр. 15. 402; слу жбе ни допис]

23.

8 (21) ју ла 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не, да ти не бих мо рао пи са ти шта ми је од го во рио Сре-
та Стој ко вић о Ла за ри ци, ши љем ти ње го во пи смо. Мо лим те од ма ми га 
вра ти, чим га про чи таш. Ја сам у не до у мје ни ју шта да ра дим. Ме ни је жао 
да из о ста вља мо и пре при ча ва мо. Тр ба ло би оди ста це ло штам па ти, као што 
же ли и пи сац. Али он да ће мо мо ра ти све оста ло оста ви ти, и ка лен дар и 
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дру ге књи ге, и из да ти са мо Ла за ри цу за ову го ди ну, јер ће мо ми ово га мо ћи 
да ти је два 18 та ба ка, ко ли ко из но си са ма Ла за ри ца. Али и да скра ти мо, из и ћи 
ће пре ма твом пи сму и пи шче ву пред ло гу око 9-10 та ба ка. Уз то мо же мо 
он да из да ти са мо Ка лен дар још. Као што ви диш, има раз лог да чо век бу де 
у „не до у мје ни ју“. Ве о ма сам ра до знао ка ко ћеш ти ов де на ћи.

При мио сам ра чун за век слу и упу тио бла гај ни ку да ти по шље но вац. 
Зби ља, ти си пла тио ко ла ко ја су нас до не ла с гро бља. Је си ли ти ту кру ну 
ура чу нао у овај ра чун? (Ја сам за бо ра вио по сле да ти ту кру ну вра тим.) Од-
го во ри ми на ово.

Здра во!
Твој 

Тих.

[РОМС, инв. бр. 15. 404; дописница]

24.

4 ав гу ста 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Да на шњом по штом по слао сам Ми лен ко ви ћу ру ко пис Ла за ри це. При-

ла жем ти ов де пи смо ко је сам му пи сао, да знаш и ти че га се има он др жа ти. 
За ка шње ње је за не ко ли ко да на би ло сто га што сам мо рао ићи у Бе о град 
због ове ства ри. Од лу чио сам се да Ла за ри цу штам пам у це ли ни. Ипак, у 
спо ра зу му с пи сцем, с ко јим сам се са стао у Бе о гра ду, из о ста ви ће мо не ко-
ли ко пе са ма ко је има ју епи зод ски ка рак тер, а ме сто њих сам ја у про зи 
пре при чао што је глав но да се ве за из ме ђу по је ди них пе са ма раз у ме. Та ко 
ће мо за ште де ти ово 3-4 та ба ка (бли зу 4000 сти хо ва) без ика кве ште те за 
са мо де ло. У Бе о гра ду сам из ра дио, да ће нам М. Просв. от ку пи ти књи га за 
2000 дин. Па и то је ле по!

Мо лим те да од ма одеш у штам па ри ју и да над гле даш ка ко ће та мо 
за по че ти овај по сао.

И ина че бих те мо лио да се на вра тиш кад год Ми лен ко ви ћу, те да над-
гле даш по сао ка ко би што пре био го тов и био до бро из ра ђен. Да ју ћи Ми-
лен ко ви ћу ово ли ко књи га, ја сам се на ро чи то уздао у твој над зор.

Све тво је и те бе ср дач но по здра вља твој
Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 405; писмо]
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25.

8 (22) авг. 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,
Ни смо се раз у ме ли. Али све јед но, ни је ве лик ма лер. Ја сам, исти на, по-

де лио Ла за ри цу на „две књи ге“, али ни сам био озна чио све ске. Кад ме је штам-
пар пи тао за бро је ве све за ка, ви део сам да је 7-8 та ба ка (то ли ко ће за це ло 
би ти у сва кој „књи зи“) ма ло за јед ну све ску, те сам „пр вој књи зи“ у ко рек-
ту ри дао број „145 и 146 све ске“; дру га би књи га Ла за ри це би ла „147 и 148 
све ска“. Та ко би, до ду ше, ове го ди не из и шло 7 све за ка а не 5, али то су, нај зад, 
са мо игре бро је ва, пра зне фор ме. Хтео сам да с фор мал не стра не бу де не ке 
до след но сти, јер до сад су се све ске Књи га за на род ко је су има ле ви ше од 
4 та ба ка сма тра не за дво стру ке. Ова ко ће сад пр ва књи га Ла за ри це би ти 145 
све ска а дру га 146. Ја сам ми слио да је ово би ла штам пар ска не мар ност, те 
сам га опо ме нуо. Сад ви дим да је не спо ра зум. Али ни је ни шта ве ли ко.

Онај твој пред лог да се на ко ри ца ма мет не „све ска 145 и 146“, те да 
та ко уну три сто ји не што дру го а на по љу дру го, ми слим, не ће би ти зго дан. 
Не ка сто ји сад ова ко.

Твој чла нак о [нечит ка реч] ја ћу сва ко ја ко [нечит ка реч]. Али тре ба да 
имаш на уму да је наш ка лен дар ове го ди не ма ло га фор ма та и с ма ло та ба ка. 
Ра чу нај цр ве ни та бак и сли ке – шта оста је за оста ло! Ако же ли мо ио ле пот-
пу но сти и окру гли не у са др жи ни, мо ра мо све крат ко и је згро ви то.

Тре ћи сам та бак по слао штам па ри ји.
Мо лим те да пи таш г. Ми лен ко ви ћа хо ће ли мо ћи он још јед ну (тре ћу) 

књи гу од 2 та ба ка из ра ди ти на вре ме. Ру ко пис је го тов. Ако он не мо же, 
да ће мо га ов де да се штам па. Са мо ако мо же на вре ме свр ши ти, не ка се 
при ми. Мо лим те да ми на ово од го во риш би ло ти, би ло он што пре.

Здра во!
Твој

Тих. Ост.

[РОМС, инв. бр. 15. 406; писмо]

26.

7 (20) септ. 1913
Но ви Сад

Дра ги Ми лу ти не,

Штам пар Ми лен ко вић иште К 1000 a con to. Ја сам му ја вио да ће мо му 
да ти, ако ти на при зна ни ци (или ра чу ну) по твр диш да је по сао ње гов већ 
то ли ко од ма као, да му се то ли ко мо же да ти.
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У исти мах сам за мо лио Г. Ми лен ко ви ћа да ми по шље об ра чун за цео 
ње гов рад. Сад се то мо же учи ни ти при бли жно тач но. Св. 145 из но си 7 таб. 
Св. 146 ће има ти опет то ли ко ваљ да (он сад мо же су ми ра ти и ако ни је сло-
же но), Св. 147 из но си 2 таб. Не ка он, на осно ву ње го ва офе р та су ми ра шта 
ће сав ње гов штам пар ски рад ко шта ти. То, да бог ме, не мо же би ти не што 
ко нач но, ни ти то тре ба да има слу жбе ну фор му. Ме ни сад већ тре ба да знам 
шта ће Ма ти цу ста ти 1 при ме рак сва ке све ске да би смо мо гли од ре ди ти 
це ну Про свје ти. Од Про свје те ће мо до би ти но ва ца за књи ге (5000 при ме ра-
ка сва ке све ске, осим Ка лен да ра), па ми сто га тре ба већ сад да знам шта ће 
сва ка све ска нас ста ти. Мо лим те по ра ди код Г. М. да ми и то од ма по шље. 
У пу ној фор ми ће он об ра чун по сла ти, раз у ме се, тек по што све свр ши.

По жу ри га да и II део Ла за ри це што пре сло жи. Сад већ не ма мо [нечит ка 
реч] да че ка мо. Ка лен дар и оста ло се ов де већ у ве ли ко ра ди.

За ко ри це I и II књ. Ла за ри це ја сам по слао Г. Ми лен ко ви ћу да сло жи 
спи сак свих Књи га за На род по го ди на ма из ла же ња и све све ске по ре ду. 
Тај спи сак нам је по тре бан и за тр го ви ну те ће га мо ра ти и за се бе оштам-
па ти у јед но 500 при ме ра ка.То још ни је сло же но, али ти ја вљам већ уна пред 
да знаш.

Све вас ср дач но по здра вља твој
Ти хо мир

[РОМС, инв. бр. 15. 380; писмо]

27.

16 авг. 1921. Ro gaš ka Sla ti na, Stro smayerov dоm, br. 32

Дра ги Ми лу ти не, ево нас већ 10 да на у „Ро жлу“. На рав но да сам се 
се тио на шег бо рав ка ов де пре ви ше од 40 год., кад смо кон вер зи ра ли фран-
цу ски. Али је „Рожл“ сад са свим по сло ве њен и по ср бљен.9 – Би ли смо у 

9 Про фе сор Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду, Јо ван Гр чић, код 
ко јег су ста но ва ли Ми лу тин Јак шић и Ти хо мир Осто јић во дио је Осто ји ћа и Јак ши ћа у 
Ро га шку Сла ти ну. За ни мљи во је да је по след ње пи смо ко је је Ти хо мир Осто јић упу тио 
Јо ва ну Гр чи ћу, та ко ђе по сла то из Ро га шке Сла ти не, из Штро сма је ро вог до ма, 30. ју ла 1921. 
го ди не. Осто јић је Гр чи ћа де таљ ни је из ве стио о Љу бља ни не го Јак ши ћа, а ути сак о про ме-
ни ко ја је у Ро га шкој Сла ти ни на сту пи ла за че тр де сет го ди на, у пи сму Гр чи ћу, Осто јић је 
фор му ли сао на сле де ћи на чин „Ста ри ʼРо ичʼ се – бар на глав ном ме сту, где је парк – чи ни 
ми се, ни је мно го про ме нио. Али је уну три про ме на огром на. Не мач ки се сад је два чу је, и то 
од по не ко га го ста; у слу жбе ном и јав ном са о бра ћа ју не ма му ни тра га. А ово је би ла не кад ку ла 
нем шти не, из ко је су се они тру ди ли да све ов де по нем че. Сад се сву да чу је са мо сло ве нач ки 
и срп ски. Ср ба има баш до ста, од Ско пља и При зре на, из Бач ке и Ба на та, па да ље ре дом. 
На ро чи то има мно го Ср би ја на ца из ста рих гра ни ца (до год. 1912.).“ Ви де ти: „Ти хо мир 
Осто јић“, у: Јо ван Гр чић, Пор тре ти с пи са ма II, Из да ње књи жа ре З. и В. Ва си ћа, За греб, 
1924, стр. 155.
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Љу бља ни 10 да на (уни вер зи тет ска ко ми си ја). Одав де иде мо у За греб на 
не ко вре ме.10 У Ско пље ће мо тек кра јем сеп тем бра. – При ми са се стра ма 
уср дан по здрав од нас обо је. 

Тих. О.

[РОМС, инв. бр. 15. 408; разгледница]11

Msr Mi li ca V. Ću ko vić

TASKS OF MA TI CA SRP SKA AND LE TO PIS MA TI CE SRP SKE:  
THE LET TERS OF TI HO MIR OSTO JIĆ TO MI LU TIN JAK ŠIĆ

S u m  m a r y

The pa per pre sents and ex pla ins let ters which Ti ho mir Osto jić sent to Mi lu tin Jak šić 
du ring the pe riod from 1899 to 1921. Twenty-se ven let ters of Ti ho mir Osto jić sent to 
Mi lu tin Jak šić which are kept in the Ma nu script De part ment of Ma ti ca Srp ska, are a 
pro of of the clo se ness, trust, and the col la bo ra tion bet we en the two li fe long fri ends, but 
for the most part, the let ters are im por tant for the un der stan ding of the so cial bac kgro und 
which Osto jić and Jak šić wor ked in; abo ut the ir ef fort to re form Ma ti ca srp ska; and abo ut 
the ir stri ving to ra i se the num ber of subscri bers and tru ste es of Le to pis Ma ti ce srp ske. 
The let ters of Ti ho mir Osto jić are es sen tial for per ce i ving the man ner in which Osto jić 
de als with to pi cal qu e sti ons of so cial li fe, such as the or ga ni za tion of Ma ti ca srp ska’s 
ope ra ti ons and the qu e sti on of edi ting po licy, the pro gram me, as so ci a tes, tru ste es and 
subscri bers of Le to pis Ma ti ce srp ske.

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
Кра ља Ми ла на 2
11 000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
ti ski cvet38@gmail.com

10 Ти хо мир Осто јић је, са су пру гом Је ле ном, остао у За гре бу и око ли ни За гре ба „у 
јед ном лет ни ков цу у ста ну ро ђа ке им Бо ја не Ка ра ма ти ни це....“ („Ти хо мир Осто јић“, у: Јо ван 
Гр чић, Пор тре ти с пи са ма II, Из да ње књи жа ре З. и В. Ва си ћа, За греб, 1924, стр. 156) до 
кра ја сеп тем бра, ка да је оти шао у Беч, на кон сул та ци је код ле ка ра спе ци ја ли сте, на да ју ћи 
се пот пу ном оздра вље њу. Ме ђу тим, у Бе чу, 13. ок то бра 1921. го ди не, Ти хо мир Осто јић је 
пре ми нуо.

11 На пред њој стра ни раз глед ни це на ла зи се сли ка Ро га шке Сла ти не и Штро сма је ро-
вог до ма.





UDC 821.163.41-6.09 Čokrljan J.

Мср Ма ри ја на С. Је ли сав чић и др Ми ле на С. Зо рић

ПЕТ ПИ СА МА ЈО ВА НА ЧО КР ЉА НА ∗

1. јо ван чо Кр љан – оМра ЖЕ ни Пaрох и За Бо ра вљЕ ни Пи саЦ. Не са мар ги-
на, не го из про ва ли је књи жев не исто ри је, бу ду ћи да се го то во ни је дан пи сац 
ни је ба вио овим ау то ром, Чо кр ља на је, мо же се ре ћи, из ба вио Са ва Да мја нов 
у књи зи Вр то ви не ствар ног: огле ди о срп ској фан та сти ци, го во ре ћи о 
зна ча ју овог ау то ра ко ји је био је дан од за чет ни ка хо рор фан та сти ке код нас, 
упу ћу ју ћи и на би тан де таљ Чо кр ља но вог ба вље ња они рич ком фан та сти ком 
(в. да Мја нов 2011: 95, 114). Ба ве ћи се еле мен ти ма хо рор фан та сти ке у ро ма-
ни ма срп ског пред ро ман ти зма, пра те ћи пу те ве ко је су осли ка ли Ми ло рад 
Па вић и Са ва Да мја нов про у ча ва ју ћи исто раз до бље, про на шли смо ро ман 
Огле да ло до бр одѣте ли и вѣрно сти или Жа лост на приключенія Дра голюба 
и Люби це ау то ра Јо ва на Чо кр ља на. Ука зи ва њем Са ве Да мја но ва на овог 
ау то ра и овај ро ман, те тра га њем за по да ци ма о ње му, Чо кр ља нов жи вот 
по чео је да на ди ре са стра ни ца ста рих књи га. Ме ђу тим, по те шко ћа на ко ју 
смо на и шли је сте што се ин фор ма ци је ко је смо при ку пи ли не по ду да ра ју 
јед не са дру ги ма (Уп. ЛПЈ 1972: 304; ša fa rik 1865: 252; jósZEf 1893: 394; иг ња-
то вић 1953: 132, 134; Deák 2013: 217–218, 373; Мун ћан 2010: 71; алЕК си јЕ вић 
s. a. 187–196).

Не по знат исто ри ја ма срп ске књи жев но сти (по да ци о Јо ва ну Чо кр ља ну 
за сту пље ни су са мо у рет ким књи жев ним лек си ко ни ма и ме мо а ри ма не ко-
ли ци не ње го вих са вре ме ни ка), овај ау тор био је ве о ма ин три гант на лич ност. 
Одр жа вао је пре пи ску са нај ва жни јим љу ди ма свог вре ме на, мно ги ма од њих 
на пи сао је по хва ле на ма ђар ском, срп ском, не мач ком и ла тин ском је зи ку, 
об ја вљи вао је у Срп ском на род ном ли сту и Ско ро те чи1, жи вео и шко ло вао 
се на ме сти ма ши ром Бал ка на, а 1856. го ди не цр ква му је од у зе ла све ште нич-
ки чин због не мо рал ног по на ша ња (из по је ди них из во ра мо же се иш чи та ти 

∗ Рад је на стао у окви ру про је ка та Ма ти це срп ске Пи сци пред стан дард ног пе ри о да 
срп ског књи жев ног је зи ка и њи хо ва де ла (Из да ва ње тран скри бо ва них де ла пи са ца тог 
пе ри о да уз струч не ко мен та ре и реч ник) и Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, 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.

1 У ли те ра ту ри је на пра вљен по пис Чо кр ља но вих тек сто ва об ја вље них у ова два ча-
со пи са.
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да је реч о хо мо сек су ал ним скло но сти ма)2. Дру ги из во ри пак на во де да је 
био тај ни агент ма ђар ске по ли ци је, ко ји је имао ва жне за дат ке, и ко ји је тај 
по ло жај ите ка ко ис ко ри стио (в. Deák 2013). Умро је у Ца ри гра ду, као ка то-
лик, да ле ко од оних ко је је ува жа вао. Ка ко је реч о чо ве ку ког је јав но хва лио 
Са ва Те ке ли ја, чи је шко ло ва ње је по ма гао До си теј Об ра до вић, и за ко јег се 
за ла гао Вук Ка ра џић (ко ји је био кум ње го вог стри ца Ђор ђа), и ко ји је и сам 
мно го об ја вљи вао и ак тив но уче ство вао у дру штве но-по ли тич ком жи во ту 
свог вре ме на, ин те ре сант но би би ло от кри ти ка кву је уло гу он имао у тур-
бу лент ном пе ри о ду у ко јем је жи вео и раз ло ге због ко јих је остао не по знат 
исто ри ја ма књи жев но сти.

Ве ру је мо да ће об ја вљи ва ње ових пи са ма, по хра ње них у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске, те ко мен та ри да ти уз њих, до да ти не што све тла на 
лик и де ло Јо ва на Чо кр ља на.

2. Пи сМа. У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске про на шли смо пет 
пи са ма пот пи са них Чо кр ља но вим име ном и пре зи ме ном, као и је дан ру ко-
пис. У ка та ло зи ма сто је по да ци о че му је у пи сми ма реч, као и прет по став ка 
ко ме су упу ће на. Ру ко пи сни ле так (сиг на ту ра М. 14. 249) је сте без да ту ма, 
на сло вљен је „Пре ча сној Го спо ди Ар хи ман дри ти ма и Пр о то пре сви те ри ма“, 
а у ње му Чо кр љан обра зла же за што је Пла тон Ата нац ко вић је ди на по год на 
лич ност за из бор за ми тро по ли та. Овај че тво ро стра ни спис от ку пљен је од 
Али се То кин, удо ви це Ми ла на То ки на 3, пу бли ци сте и исто ри ча ра књи жев-
но сти. Пи смо под ред ним бро јем 456 је дар, део из ру ко пи сне остав шти не 
Те о до ра Па вло ви ћа (ње му је и упу ће но по во дом са рад ње на Серп ским на
род ним но ви на ма), а оста ла че ти ри пи сма (28. 954, 28. 955, 28. 956 и 28. 957) 
от ку пље на су од Љу бо ми ра Не дељ ко ви ћа. За сва ова пи сма у ка та ло гу сто ји 
да су упу ће на Јо си фу Ра ја чи ћу раз ли чи тим по во ди ма (оба ве ште ње о љу ди ма 
и при ли ка ма, тра же ње по мо ћи за штам па ње књи ге, мо ли тва за по ста вље ње 
за епи скоп ског на ме сни ка и по ну да нов ца на чу ва ње), али има мо раз ло га 
да сум ња мо у прет по став ку да су пи са на овом срп ском па три јар ху. Пред мет 
на шег ин те ре со ва ња би ло је на ве де них пет пи са ма ко је ов де да је мо у пре-
пи су, не ме ња ју ћи ни шта. Пи сма су пи са на до си те јев ским је зи ком4, а уз 

2 Ви ше о то ме у: лПј 1972. 
3 Љу ба зни слу жбе ни ци из ру ко пи сног оде ље ња за сва пи сма и за овај ру ко пис про-

на шли су из во ре, од но сно ин фор ма ци је ко је се од но се на по ре кло ових спи са и на чин њи-
хо вог до спе ва ња у Ма ти цу срп ску.

4 То је био тип сла ве но срп ског је зи ка ко ји је кра јем осам де се тих го ди на XX ве ка у 
на у ци озна чен као до си те јев ски. Овај тип је зи ка пре ци зно је де фи ни сао Па вле Ивић као 
је зик ко ји је од го ва рао пред ста ви та да шњих ин те лек ту а ла ца о на род ном је зи ку. Осно ва тог 
је зи ка, ко јим су пи са ли мно ги срп ски пи сци пред ву ков ског пе ри о да кра јем XVI II и по чет ком 
XIX ве ка, је сте био на род ни го вор, са фо нет ским и мор фо ло шким од ли ка ма ве р на ку ла ра, 
али ко ји је био до пу њен сла ве ни зми ма, пре све га у до ме ну ап стракт не лек си ке и тер ми но-
ло ги је (ивић 2001: 180–185).
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пре пи се је да та и њи хо ва тран скрип ци ја 5 пра ће на ко мен та ри ма ко ји ма смо 
по ку ша ли да обра зло жи мо спе ци фич ност Чо кр ља но вих пи са ма, као и спе-
ци фич ност њи хо вог адре са та.

3.1. Пи сМо 1 – 25. 5. 1839.

Пречeстнѣишiй Гдн̃е,
ме ни ωсобѣннω по чи та емый!6

Ду жность моя была-бы7 на шемъ пре бла гомъ и пре до бромъ Гдн̃ɤ Епiскопɤ за 
ми ло стивω упут ствованiе пи сменнω бла го да ри ти, но слɤшаютьи да-е на Дiету ωти шао, 
изос тавiо самъ пи са ти мɤ. Жельи пакъ ва шеи за удо вле тво ри ти евω ме изъ да ле ке 
Дал маціе кою сте вы такω силнω и осо бливω по хвальива ли, евω ме са пи смен нимъ 
посѣщени емъ и но вост ма кое-се ов де за са да на хо де. Ја 8 самъ Шко лу пе те Клас се 
приміо, и сре танъ самъ да до бре и про ни ца тел не Учен ни ке имамъ, хотя да самω 
чи сломъ 5 бро имъ. Оба че на те занѣ Ка ноніче скогъ Пра ва коя со чи ни ти, и акы Сїсте-
матіче ско дѣло пре по да ва ти имамъ, до ста ми по сла по дае, ер бо се са Латінскогъ вр ло 
ма ло за насъ пре ве сти, и аплиціра ти дае, а што-е го ре, нашъ Г. Архіман дріть хотье 
понѣштω по свомь хотѣнію аки пра вилнω да уве де кое іа за на и болѣ не-др жимъ – 
онъ ве ли да тре ба по ста ви ти у Пра ву Ка ноніче скомъ ме жду про чимъ нѣго вимъ 
предлωженіама, да-се Священикъ вдовь же ни ти мо же, и да мо же Па ро хомъ ωста ти, 
но Ка пе ла на да др жи, кои вмѣстω нѣга Літɤргіса ти има, онъ пакъ да про че fun ctie 
ωправляти мо же – за тимь ве ли: да у бра ку раз водъ междɤ мɤжемъ и же номъ 

Да су по сто ја ле и бли ске при ват не ве зе са До си те јем Об ра до ви ћем по све до че но је у 
књи зи Жи во то пис зна ме ни тих ме ле нач ких по ро ди ца 18. и 19. ве ка. Ве ли ки про у ча ва лац 
исто ри је ви ше и ма ње по зна тих вој во ђан ских по ро ди ца, Иван Боб Бо шњак, на во ди да је 
Јо ван био син Ја ко ва Чо кр ља на, при ја те ља До си те ја Об ра до ви ћа, али и Ема ну и ла Јан ко ви ћа. 
До си теј Ја ко ва у пи сму на зи ва „пра вим си нов цем“ (в. оБ ра до вић 1961: 249–261). О ве зи са 
До си те јем в. и алЕК си јЕ вић (http://di gi tal na.nb .rs /sf /NB S/Ka ta lo zi_i_bi bli o gra fi je/P_425).

5 Тран скрип ци ја под ра зу ме ва пре но ше ње гла сов них ка рак те ри сти ка го во ра у пи са ни 
об лик (su bo tić 2005: 33). У по ступ ку тран скрип ци је ана ли зи ра се гра фе мат ски и ор то граф-
ски про се де раз ма тра ног тек ста у том сми слу што се бе ле же сва од сту па ња од са вре ме не 
срп ске ћи ри ли це (и у по гле ду ин вен та ра и у по гле ду гла сов не вред но сти по је ди них гра фе ма), 
с јед не стра не, и ре ги стру ју пра во пи сни прин ци пи при сут ни у ана ли зи ра ној гра ђи, с дру-
ге стра не. На овај на чин ре кон стру и ше се фо нем ска ра ван тек ста. Ове ка рак те ри сти ке се, 
за тим, пре но се у пи са ни об лик, са вре ме ном ћи ри ли цом срп ског је зи ка уз при ме ну ак ту ел-
ног пра во пи са (в. su bo tić 2005: 33; су Бо тић 2007; 2008). 

Тран скрип ци ја ана ли зи ра не гра ђе ра ђе на је, у на че лу, пре ма упут стви ма А. Мла де-
но ви ћа (1979), с до дат ним на по ме на ма уз по је ди на тран скрип тив на ре ше ња ко је су да те 
пре ма ме то до ло ги ји при ме ње ној у до са да шњој прак си про јек та Пи сци пред стан дард ног 
пе ри о да срп ског књи жев ног је зи ка и њи хо ва де ла (в., на при мер, со ла рић 2013; Ма га ра шЕ-
вић 2013; вЕ Зи лић 2015).

6 [Рукописно оде ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 28. 954]
7 У скла ду с уо би ча је ном прак сом при ли ком при ре ђи ва ња ру ко пи сне гра ђе, цр ти цом 

се одва ја кли ти ка од ор то то нич не ре чи уко ли ко су у ори ги нал ном тек сту на пи са не спо је но.
8 И а ко све вре ме из бе га ва та кав ма нир пи са ња, Чо кр ља ну се вр ло рет ко де ша ва ла 

„ома шка“, па је пи сао јо ту, ко ја се та да још увек сма тра ла нео про сти вом. Про на ла зи мо је 
и у ре чи ко јомъ у пи сму од 25. фе бру а ра 1843.
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прелюбодѣйство мо же про из ве сти, а іа ве лимъ да самω вза им на іmpo ten tia брач ногъ 
кре ве та до раз во да ко нач ногъ брач на ли ца до ве сти мо же; ер бо кад-би прелюбодѣис-
тво ньи раз дво и ти мо гло, тω би сва ки 10 парь мо гао вѣнчаня ωсло бодьенъ быти – 
хотье си ломь да до ка же да Мо на си /Калɤће ри/ Па рохіе не самω ужи ва ти, но и сïггелiе 
има ти мо гу – а то-е са свимъ ка но номъ про тивнω. – И-та ко мно га по своіой главы 
су детьи, хотье каω дог мать да уве де – да и те намь све р ху то га на ста вленія, пытайте 
Гдн̃а на шег кои aки Прак ти кусъ найболѣ зна ти мо же – 

Овω пакъ у повѣренію ди ховнω вамъ пи шемъ, да Дал мація за Раячитьемъ уз-
ди ше, но самω примѣча ва, да ніе до бро учиніω, штω имь е ову лягɤ на вратъ бацыо 
– не на ви де га люди до пре вос ход ногъ сте пе на, изъ нѣго ви ру ку антідо ра ниткω 
узе ти нетье, и акω Єпи ско помъ по ста не, би ће ве сма не згод но – Гɤби і Єп: Рім – пакъ 
по хвалюю-га  до Nебесе, и кажɤ да-е овω чо векъ, кои зна ви ше не го сви на ши Єп-
скпи –„ Али ка ко ми у За дрɤ ка жу, пре ла зи мо у За дарь, он де-ће  кодъ на ше цр кве 
зданіе ϵдно за то куплѣно быти, и Цр кве ће-се про дол жи ти – Арх. ве ли: то-е до брω, 
он да-ће мо быти подъ Поліціомъ, и Милітерскімъ защищеніемъ –шта ово зна чи не-
вѣмь – то ли ко же вѣмъ да-га Ин новѣрц ы до третіагω пре возвышають Nебеса, и онъ 
вɤче 2000 ф Сре бра – Ја съ Архм. до брω жи вимъ, но тай чо векъ ме нися не-до па да 
на и ви ше затω штω ве ли: да-е Єпск: Жив ков̃ пре ма нѣга ба ла ваць, и Раячићъ не про-
мо тренъ &– и дру га ко е ка ква за нѣки 300 f сре бра – „и ства ри кое-су ов де – и нѣке 
дуговe, да-е Гдн̃ъ Єпскпь Р. ша ро ва за со бомъ по ву као. & овакω ис креннω вамъ 
нетье ни тко пи са ти, али я за ду жность се би пред ла жемъ дɤховнω іави ти, да ви ди те, 
какω овай не бла го дарнω пре ма свогъ Бла годѣя дыше –„

Пре не когъ вре ме на вωзго рдіи-се пакъ-е не сно санъ сва ко му, а осо битω 
священствɤ, а не давнω вɤкао два Бо го сло ва за кіке у шко ли, а ϵданъ не-бу де лень, 
пакъ нѣга каω віка ра: ћɤши я-се ка емъ штω самъ до шао, пр во штω не мамъ из гле да 
ов де, ни чо ве ка с-ко им би служіо – осимъ про фе со ра – не мамъ во де и не пре станω 
самъ гро зни чавъ, не мамъ волѣ нa овай го ли ка ме ни ти предѣлъ али 2 годіне мо рамь 
ωбстаяти – Єпс̃кпь Рим ски ѿле зи изъ Ши бе ни ка у Остр овь Ле зинɤ, а на мѣстω нѣговω 
до ла зи De ca nus ϵдань изь За дра. – Са да-се  форміра ϵданъ батaліонъ IЄге ра отъ Дал-
матінск і Си но ва. – [нечит ка реч]9 єсть здравь, и сви ши бе ни ча ни по здра влаю и рɤке 
бла годѣтел не Гдна̃ Єпск̃па любе по 100 кра ти – Молімь по ша ли те-ми  Сте пе не Срод-
ства, то ми тре ба да до испыта пре да емъ. Чɤрличь ϵсть здравъ и за до волянь, а мы 
другій бог ме ни смо, све га самъ желянъ, осо битω во де жи ве и лад не – се бе пре по-
ру чуюћи, ϵсамъ 

Слɤга По корныи
Јω. Чо керлянь

у Ши беніку  дне 29 Ма ја 8̅3̅9̅.

PS. вто ра клас са ϵсть іощь не до полнѣна , и ни тко се іавио ніе, заштω намь ко-
га не-пошлѣте, или не-скло ни те да кон ку ри ја на Gu be r ni um. За Сте пе не Срод ства 
мо лимь да-ми абіе пошлѣте.

9 Угласте за гра де [] ко ри шће не су при ли ком ин тер вен ци је при ре ђи ва ча, (1) уко ли ко 
је у ори ги нал ном тек сту не ка реч оста ла не ја сна, од но сно не чит ко је на пи са на, (2) у слу-
ча ју ре кон стру и са ња по је ди них фор ми (ге ни тив мно жи не при де ва, при дев ских за ме ни ца 
или лич не за ме ни це за 3. ли це), (3) при ли ком раз ре ша ва ња скра ће ни ца, (4) при ли ком ре кон-
струк ци је ре чи на пи са них с гре шком, (5) као и при ли ком тран скри бо ва ња ре чи пи са них 
на ла тин ском.
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Тран скри бо ван текст

Пре че сњеј ши г[оспо]д[и]не,
ме ни осо бе но по чи та је ми!

Ду жност мо ја би ла би на шем пре бла гом и пре до бром Г[оспо]д[и]ну епи ско пу 
за ми ло сти во упут ство ва ни је пи сме но бла го да ри ти, но слу ша ју ћи да је на ди је ту 
оти шао, из о ста вио сам пи са ти му 10. Же љи пак ва шеј за удо вле тво ри ти ево ме из 
да ле ке Дал ма ци је, ко ју сте Ви та ко сил но и осо бљи во по хва љи ва ли, ево ме са пи-
сме ним по се ште ни јем и но вост ма ко је се ов де за са да на хо де. Ја сам шко лу пе те 
кла се при мио и сре тан сам да до бре и про ни ца тел не уче ни ке имам, хо тја да са мо 
чи слом 5 бро јим. Оба че на те за ње Ка но ни че ског пра ва ко ја со чи ни ти, и ако Си сте-
ма ти че ско де ло пре по да ва ти имам, до ста ми по сла по да је, јер бо се са ла тин ског 
вр ло ма ло за нас пре ве сти и апли ци ра ти да је, а што је го ре, наш г[осподин] ар хи-
ман дрит 11 хо ће по не што по свом хо те ни ју аки пра вил но да уве де, ко је ја за нај бо ље 
не др жим – он ве ли да тре ба по ста ви ти у Пра ву ка но ни че ском, ме жду про чим 
ње го вим пред ло же ни ја ма, да се свја ште ник вдов же ни ти мо же и да мо же па ро хом 
оста ти, но ка пе ла на да др жи, ко ји вме сто ње га ли тур ги са ти има, он пак да про че 
fun ctie [функције] опра вља ти мо же. За тим ве ли да у бра ку раз вод ме жду му жем и 
же ном пре љу бо деј ство мо же про из ве сти, а ја ве лим да са мо взајм на іmpo ten tia 
[импотенција] брач ног кре ве та до раз во да ко нач ног брач на ли ца до ве сти мо же, 
јер бо, кад би пре љу бо деј ство њи[х] раз дво ји ти мо гло, то би сва ки 10 пар мо гао 
вен ча ња осло бо ђен би ти. Хо ће си лом да до ка же да мо на си (ка лу ђе ри) па ро хи је не 
са мо ужи ва ти но и син ђе ли је 12 има ти мо гу – а то је са свим ка но ном про тив но. И 
та ко мно га, по сво јој гла ви су де ћи, хо ће као дог мат да уве де – дај те нам све р ху 
то га на ста вле ни ја, пи тај те г[оспо]д[и]на на шег ко ји аки прак ти кус нај бо ље зна ти 
мо же.

10 И а ко се у ка та ло гу као адре сант на во ди Јо сиф Ра ја чић, сма тра мо да у овом пи сму 
то ни је слу чај. Раз ло зи су сле де ћи: из о ста ло је стан дар но бо го у год но обра ћа ње; ау тор на-
по ми ње да „пре до бром Го спо ди ну Епи ско пу“ ни је пи сао јер је чуо да је оти шао на ди је ту 
(скуп шти ну); ау тор о Ра ја чи ћу го во ри у тре ћем ли цу и при том из но си не та ко по вољ на 
ми шље ња дру гих љу ди о ње му.

11 Не и ме но ва ни ар хи ман дрит је Си ме ун Тр ку ља, ко ји се по ми ње и у оста лим пи сми ма. 
Био је круп ски ар хи ман дрит, ви кар Кар ло вач ке ми тро по ли је. Одр жа вао је пре пи ску са Ву ком 
Ка ра џи ћем у вре ме ка да је у Ши бе ни ку био по ста вљен за ар хи ман дри та, 1840. го ди не (в. 
Пре пи ска 6, 1837–1842). „Он је још као про фе сор-ка ти хе та за Ву ка са ку пљао пред број ни ке. 
Са да ка да је по стао пр ви чо вјек пра во слав не цр кве за ре да ће са ис пи си ва њем по зи ва дал ма-
тин ском све штен ству, ко ји ма их је по зи вао на прет пла ту Ву ко вих књи га“ (ПЕ Кић 2008: 18). 
У ал ма на ху Ср би и пра во сла вље у Дал ма ци ји и Ду бров ни ку по ми њу се и Си ме он Тр ку ља 
„по ри је клом од Пер не код То пу ског“ и Јо ван Чо кр љан, „мир ски све ште ник“ као управ ник, 
од но сно на став ник у шко ли за пра во слав не Ср бе у Ши бе ни ку. Као ар хи ман дрит Си ме он 
Тр ку ља се пот пи су је и у пи сми ма ко је ша ље Ву ку Ка ра џи ћу из Ши бе ни ка то ком 1837. и 
1840. го ди не (в. Пре пи ска 6, 1837–842: 109–110, 547, 521–523). За ни мљи во је то што у пи сму 
из 1840. го ди не, где Тр ку ља Ву ка оба ве шта ва о пре ну ме ран ти ма за ње го ве пе сме, не ма 
Јо ва на Чо кр ља на (а ту сви оста ли учи те љи). Ве ро ват но је до та да на пу стио Ши бе ник.

12 Реч је у ори ги на лу да та пре ма грч ком пра во пи су (од грч. σύγγελ), а тран скри бо ва на 
је у скла ду са тра ди ци о нал ним из го во ром у срп ском је зи ку.
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Ово пак у по ве ре ни ју ди хов но Вам пи шем, да Дал ма ци ја за Ра ја чи ће м13 уз ди ше, 
но са мо при ме ча ва да ни је до бро учи нио што им је ову ља гу на врат ба цио. Не на ви де 
га љу ди до пре вос ход ног сте пе на, из његови[х] ру ку ан ти до ра ни тко узе ти не ће, и 
ако епи ско пом по ста не, би ће ве о ма не згод но – гу би и еп[ископија]. Рим[окатолици] 
пак по хва љу ју га до не бе се и ка жу да је ово чо век ко ји зна ви ше не го сви на ши епи-
ско пи. Али ка ко ми у За дру ка жу, пре ла зи мо у За дар14, он де ће код на ше цр кве зда-
ни је јед но за то ку пље но би ти и цр ква ће се про дол жи ти. Арх[иепископ] ве ли то је 
до бро, он да ће мо би ти под по ли ци јом и ми ли те р ским за шти ште ни јем. Шта ово 
зна че не вем – то ли ко же вем да га ино вер ци до тре ти ја го пре во зви ша јут не бе са, и 
он ву че 2000 ф[оринти] сре бра. Ја с арх[и]м[андритом] до бро жи вим, но тај чо век 
ме ни сја не до па да, нај ви ше за то што ве ли да је еп[и]ск[оп] Живков[ић]15 пре ма њега 
ба ла вац, и Ра ја чић не про мо трен & – и дру га ко је ка ква за неки[х] 300 ф[оринти] 
сре бра – „и ства ри ко је су ов де – и не ке ду го ве, да је г[оспо]д[и]н еп[и]ск[о]п Р[ајачић] 
ша ро ва за со бом по ву као. & Ова ко искре но Вам не ће ни тко пи са ти, али ја за ду жност 
се би пред ла жем ду хов но ја ви ти, да ви ди те ка ко овај не бла го дар но пре ма свог бла-
го де ја ди ше.“

Пре не ког вре ме на во згор ди се пак је не сно сан сва ко му, а осо би то свја штен-
ству16, а не дав но ву као два бо го сло ва за ки ке у шко ли, а је дан не бу де лењ, пак њега 
као ви ка ра 17 ћу ши. Ја се ка јем што сам до шао, пр во што не мам из гле да ов де, ни 
чо ве ка с ко јим би слу жио, осим про фе со ра. Не мам во де и не пре ста но сам гро зни чав. 
Не мам во ље на овај го ли ка ме ни ти пре дел, али 2 го ди не мо рам оп ста ја ти. Еп[и]ск[о]п 

13 И ли ја Ра ја чић (мо на шко име Јо сиф, 1785–1861), кар ло вач ки ми тр о по лит (1842–1848), 
кар ло вач ки ар хи е пи скоп и па три ја рх срп ски (1848–1861). Шко ло вао се у За гре бу, Кар лов ци ма, 
Се ге ди ну и Бе чу. Због ра та је пре ки нуо сту ди је и пре по ру чио се епи ско пу Мој си ју Ми о ко-
ви ћу од ко јег је 1810. го ди не при мио мо на шки чин. Де вет на ест го ди на ка сни је по све ћен је 
за епи ско па дал ма тин ског, од стра не ми тр о по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. У Ши бе-
ни ку је отво рио Кле ри кал ну шко лу, а са дал ма тин ском вла дом се су ко био због уче ста лог 
уни ја ће ња пра во сла ва ца и при ти ска ко ји је на ње га вр шен ка ко би од у стао од вер ни ка. 
Ни је се дао по ко ле ба ти и 1833. го ди не пре ме штен је за епи ско па вр шач ког. Де вет го ди на 
ка сни је иза бран је за ми тро по ли та кар ло вач ког, а на кон Мај ске скуп шти не 1848. го ди не и 
за па три јар ха. 

14 „Шко ла је би ла у Ши бе ни ку до кра ја 1840/41. шк. го ди не. Школ ске го ди не 1841/42. 
пре не се на је епи скоп ска сто ли ца из Ши бе ни ка у За дар, па је са њом пре шла и Кли ри кал на 
шко ла у За дар. Од 1860/61. шк. го ди не по чео је да се га си раз ред по раз ред. Школ ске го ди-
не 1863/64. пре ста ла је да по сто ји, а 5 го ди на ка сни је, мје сто ње је осно ван Пра во слав ни 
Бо го слов ски За вод“ (вр ЦЕљ 1971: 119).

15 Пантелејмон Жив ко вић (1795–1851), епи скоп те ми швар ски. Шко ло вао се у Ка р лов-
ци ма, По жу ну и Бе чу. Теч но је го во рио је вреј ски, ла тин ски и грч ки. Пре да вао је бо го сло-
ви ју у Ка р лов ци ма. На пред лог ми тро по ли та Ста ти ми ро ви ћа беч ки цар је 1835. име но вао 
ар хи ман дри та ра ко вач ког Пан те леј мо на за епи ско па дал ма тин ског (в. ву Ко вић 1996: 393–
394).

16 У по ме ну том пи сму ко је Ми хај ло Чо кр љан 1841. го ди не ша ље Јо си фу Ра ја чи ћу, 
ау тор на го ве шта ва да је Тр ку ља до био ме сто ко је је Ли ли јен берг на ме нио ње го вом бра ту, 
као и да је у на ро ду био омра жен. Та ко ђе, Тр ку љу на зи ва „по чив шим“, што би зна чи ло да 
он ни је по жи вео ду го на кон сла ња овог пи сма из Ши бе ни ка.

17 По твр да прет по став ке да је реч о Тр ку љи – у том пе ри о ду, он је био ви кар у Ши бе-
ни ку (вр ЦЕљ 1971: 119). 
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рим ски отле зи из Ши бе ни ка у остр ов Ле зи ну18, а на ме сто ње го во до ла зи de ca nus 
[деканус] је дан из За дра. Са да се фор ми ра је дан ба тал јон је ге ра 19 от далматински[х] 
си но ва. [нечит ка реч] јест здрав и сви Ши бен ча ни по здра вља ју и ру ке бла го де тел не 
г[оспо]д[и]на еп[и]ск[о]па љу бе по 100 кра ти. Мо лим, по ша љи те ми сте пе не срод-
ства 20, то ми тре ба да до ис пи та пре да јем. Чур ли ћ21 јест здрав и за до во љан, а ми 
дру ги бог ме ни смо. Све га сам же љан, осо би то во де жи ве и лад не. Се бе пре по ру чу-
ју ћи, је сам

Слу га по кор ни
Јо[ван] Чо кр љан

У Ши бе ни ку дне 29. ма ја [1]839.

P. s. Вто ра кла са јест јошт не до пол ње на и ни тко се ја вио ни је. За што нам ко га 
не по шље те, или не скло ни те да кон ку ри ја на gu ber ni um [губернијум]. За сте пе не 
срод ства мо лим да ми аби је по шље те.

3.2. Пи сМо 2 – 1. 8. 1841.

Ро де мой Гдн̃ъ Ѳошо!22

Со грѣши хъ на Nебо и предь то бою! – 
Я самъ васъ увредiо, ер бо самъ ду шу ва шу дру гоячіе у-се би тол ко вао, ми сле-

ћи: да плачь мои ли ста на роднѣгь до стоянъ би ти не ће – затω опр о сти те ва шемɤ 
люби телю, кои вамъ е као Iдоль Ср цемъ и ду шомъ при ве занъ, и не-за ме ри те ми што 
Самъ? [нејасно] вам-се тужіо – болѣ такω, не го да-самъ за ва ма щωгодь злω ре као 
– я намѣра вамъ до 14 да на у Сербію на ϵданъ скокъ ωти ћи, акω што за по ве ди те, я 
самъ го товъ сва ку ва шу ис пу ни ти желю и на логъ пріятел ски – 

Овω малω со чи неніе, кое самъ изъ бла гогъ намѣреніа, кое са ми уви ди ти мо-
же те, ов де приключіо мо лимъ да штам пи пре да те, да ви де Ма ћа ри ка ко ми уме мо 
ува жа ва ти до бро твор ство ньіово, и да-се другіи раз бу де на по доб но дѣло Че ловѣко-
любія – 

Васъ люби и по чи туе
У Бе чею 1ъ 8ъ 841 пр. Чо керлянъ [нечит ка реч]

18 Ве ро ват но се ми сли на ко му ну (на се ље) Ле це но (итал. Lez ze no) у окру гу Ко мо у 
Лом бар ди ји. 

19 На зив за вој ни од ред стре ла ца, ло ва ца.
20 Сте пе ни срод ства су ро до слов не та бли це ко је је, уз та бли це о ква ли фи ка ци ја ма 

про фе со ра, би ло нео п ход но при ло жи ти на зах тев гу бер ни ју ма ко ји је ис пи ти вао по доб ност 
учи те ља.

21 А врам Чур лић (мо на шко име – Ата на си је, 1808–1885), пр ви је ро ђа кон пра во слав не 
кле ри кал не шко ле, ро дом из Срем ских Ка р ло ва ца. По чет ком че твр те де це ни је 18. ве ка у 
Ши бе ни ку, Јо сиф Ра ја чић је пред ло жио да он бу де је дан од љу ди ко ји ће, као све ште ник-
на став ник, по у ча ва ти дру ге све ште нич ке кан ди да те о ве ри, мо ра лу, пе ва њу, ли тур ги са њу 
и сл. Због Ра ја чи ће вог за ла га ња 1833. го ди не отво ре на је пра во слав на кле ри кал на шко ла у 
Ши бе ни ку, а од на став ни ка по ми ња ни су: Ата на си је Чур лић, Ни ко ла Ву и но вић, Ме то ди је 
Ми лан ко вић, Те о фан Сте фа но вић и Јо ван Чо кр љан (пре ма Ше ма ти зму из 1840. го ди не). 
Био је ви кар од 1843. до 1844. го ди не, а иза ње га је оста ло не ко ли ко те о ло шких спи са. Умро 
је у За дру 1885. го ди не.

22 [Рукописно оде ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 456]
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Чув ство при зна тел но сти
Отъ Стра не свію Ср баля под не се но, нѣго вомъ высо ко родію Гдн̃ɤ Сіме онɤ 

Ду бро виц ки оть Дɤбровіце С. Пе штан ске вар ме ће пр вомъ жу па ну / [нечит ка реч] 
Зо ра ну / за да ро ва но Срб скомъ Священ ству пра во во ти заціе – 

Србскіи ро де! ве нацъ пле ти
Отъ на и леп шегъ цве ћа,
Кое не-мож’ уве ну ти,
До вѣчногъ про ле ћа.

С’ бра ћомъ дра гомъ союзи-се
Отъ другіи пле ме на,
Отличіемъ ты кра си-се
Отъ оногъ вре ме на,

у комъ Сім’онъ Ду бро виц ки
Као му дра гла ва,
про из ве де при меръ јед ки
Буд’ му за то Сла ва! –

Онь е желю пред ложіо
вар ме ћи Пе штан скои,
Да-б’ ра вен ство по ложіо
у люб’ви Христ’янскои.

И за и ста просвѣщена
С’юзи ше-се  Серд ца,
Во ту момъ су об да ре на,
Сва когъ Кли ра ли це.

Сна га мрз ске не на ви сти
пре ста ла е та да,
Сре ћа сва ке на род но сти 
мѣсто нѣ сад’ вла да –”

вѣку сход но огле да ло
Пе шта Све ту да де,
Да-б’ сву бра ћу по бу ди ло,
по доб но да ра де.
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Тран скри бо ван текст

Ро де мој, г[оспо]д[и]н То шо23!

Со гре ших на не бо и пред то бо ју!
Ја сам Вас увре дио јер бо сам ду шу Ва шу дру го ја чи је у се би тол ко вао, ми сле-

ћи да плач мој ли ста на род њег до сто јан би ти не ће 24. За то опро сти те Ва ше му љу би-
те љу 25, ко ји Вам је као идол ср цем и ду шом при ве зан, и не за ме ри те ми што сам 
Вам се ту жио – бо ље та ко не го да сам за Ва ма што год био ре као. Ја на ме ра вам до 

23 „Бра ни тељ име на срб ског. / Рев ни тељ за чест и сла ву ро да. / Про све ти тељ ро да 
сво га“ – ове ре чи укле са не су на спо ме ни ку ко ји је 1888. го ди не у Но вом Ми ло ше ву по диг-
нут Те о до ру Па вло ви ћу (1804–1854). Шко ло вао се у Те ми шва ру, Ки кин ди, Се ге ди ну, Срем-
ским Кар лов ци ма и Бра ти сла ви. На кон сту ди ја био је „кон ци пи јент“ у Пе шти, адво кат ској 
кан це ла ри ји Ми хај ла Вит ко ви ћа. Пре во дио је Вол те ра, Ши ле ра, Клај ста и др., а срп ско 
пре во ди ла штво за ду жио је пре во ђе њем ка пи тал них де ла Кри сто фа Мар ти на Ви лан да и 
Адол фа Кни геа. Сма тра се да је, осим срп ског, го во рио и ма ђар ски, не мач ки и вла шки, а 
знао је и ла тин ски, че шки, пољ ски и сло вач ки је зик. Од 1832. до 1842. го ди не (ка да је по сао 
пре пу стио Јо ва ну Су бо ти ћу) уре ђи вао је Ле то пис – сма тра се, вр ло успе шно, јер је као 
„уч ред ник” об ја вио 27 књи га (од 29. до 55). По кре тач је и уред ник ча со пи са Серп ски на
род ни лист (1835), Серп ске на род не но ви не (1838) и ал ма на ха Дра го љуб (1845). Од 1837. 
го ди не па све до смр ти био је се кре тар Ма ти це срп ске. Ње го вим на сто ја њем, би бли о те ка 
Ма ти це срп ске је од 1838. по ста ла јав на.

Мно ги ње го ви члан ци ни су пот пи са ни, а, и у они ма ко ји је су, ини ци ја ли или име на 
ва ри ра ју: Θ, Θ. П., Т. П., П., Па вло вичъ Уч ред никъ, Уч ред., Θ. Па вло вичъ и др.

Јо ван Н. Ива но вић бе ле жи да је Че до мир Па вло вић, унук стри ца Те о до ра Па вло ви ћа, 
1913. го ди не Ма ти ци срп ској по кло нио Па вло ви ће ву ар хи ву, ко ја бро ји 104 пи сма углед них 
љу ди ко ји су жи ве ли у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. Ово пи смо део је те ар хи ве (в. Ера Ко вић 
2009: 29–37; ива но вић 2014: 501–507).

24 Чо кр љан је пр ви текст у Серп ском на род ном ли сту (пе да го шку цр ти цу На де жда 
и стра) об ја вио 1843. го ди не, две го ди не на кон што је ово пи смо упу тио уред ни ку. То ком 
1847. го ди не, Чо кр љан у Серп ском на род ном ли сту об ја вљу је 11 тек сто ва у 10 бро је ва, пи-
шу ћи о нај ра зли чи ти јим те мат ским обла сти ма (при ме ра ра ди – Фран кли но во мо рал но 
пра ви ло, Сред ство про тив па цо ва и ми ше ва, Ве ли чи на Ру си је, Би бли о те ке, По гре би и за
ду шни це ри мо ка то лич ких хри шћа на у Мин хе ну у Не мач кој и др). 

25 Да је Чо кр љан за и ста био при вр жен Те о до ру Па вло ви ћу по твр ђу је пи смо ко је је за 
вре ме слу жбо ва ња у Ши бе ни ку, 20. ју на 1839. го ди не, упу тио Љу де ви ту Га ју. Јо сип Хор ват 
и Јак ша Ра влић (при ре ђи ва чи 26. књи ге Gra đe za po vi jest i knji žev no sti Hr vat ske (pi sma Lju de
vi tu Ga ju) у скло пу по ме ну тог пи сма на пи са ли су на по ме ну – да су пи сму би ли при ло же ни 
и сти хо ви Po zdrav G. Ga ju Lju de vi tu na pri mljen pr sten c. k. Ve li čan stva, Od po ziv Dal ma ti na
ca na ro do lju bav po ziv u bi lo ko je Na rod nje ko lo gosp. Pa vla Sto o sa 25 Sečn 840 Dan. Ilir ska, 
Od po ru ka Ba nat ska g. Pa vlu Sto o su za po ziv u ko lo Na rod nje и The o do ru Pa vlo vi ću uč red ni ku 
Nov. Serb[skih]. „Сти хо ви су у ства ри ком пли мен ти од но сним љу ди ма без ика кве књи жев-
не ври јед но сти. Ни јед на од при ло же них пје са ма ни је штам па на у Да ни ци ни 1839. ни 1840. 
го ди не“ (hor Vat, ra Vlić 1956: 133). Да кле, Чо кр љан је пи сао о Па вло ви ћу мно го пре са рад-
ње у Ли сту, а ин те ре сант но је што пе сму о ње му ша ље Љу де ви ту Га ју и при том у пи сму 
хва ли или р ски по крет, ко јем се про ти ви Те о дор Па вло вић. Ипак, и Па вло вић је у Дра го
љу бу об ја вљи вао сти хо ве углед них Или ра ца (Ера Ко вић 2009: 35). Као ни по ме ну те пе сме 
по сла те Га ју, ни ова, ко ју при ла же уз пи смо Те о до ру Па вло ви ћу, ни је об ја вље на.
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14 да на у Ср би ју на је дан скок оти ћи. Ако што за по ве ди те, ја сам го тов сва ку Ва шу 
ис пу ни ти же љу и на лог при ја тељ ски.

Ово ма ло со чи не ни је, ко је сам из бла гог на ме ре ни ја, ко је са ми уви ди ти мо же те, 
ов де при кљу чио, мо лим да штам пи пре да те, да ви де Ма ђа ри ка ко ми уме мо ува жа-
ва ти до бро твор ство њи о во, и да се дру ги раз бу де на по доб но де ло че ло ве ко љу би ја.

Вас љу би и по чи ту је
У Бе че ју 1. 8. [1]841 п[а]р[ох] Чо кр љан [нечит ка реч]

Чув ство при зна тел но сти
От стра не сви ју Ср ба ља под не се но, ње го вом ви со ко ро ди ју г[оспо]д[и]ну Си ме-

о ну Ду бро виц ки 26 от Ду бро ви це С[оветнику?]. Пе штан ске вар ме ђе пр вом жу па ну 
([нечит ка реч] Зо ра ну 27) за да ро ва но срп ском свја штен ству пра во во ти за ци је.

Срп ски ро де, ве нац пле ти
От нај леп шег цве ћа,
Ко је не мож’ уве ну ти,
До веч ног про ле ћа.

С бра ћом дра гом со ју зи се
От други[х] пле ме на,
Отли чи јем ти кра си се
От оног вре ме на,

у ком Си м’он Ду бро виц ки,
Као му дра гла ва,
про из ве де при мер јет ки
Буд’ му за то сла ва!

Он је же љу пред ло жио
вар ме ђи Пе штан ској,
Да б’ ра вен ство по ло жио
У љуб ’ви хри стјан ској.

26 За хва љу ју ћи го спо ди ну Пе те ру Хај нер ма ну, би бли о те кар ском са вет ни ку из Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске, са зна ли смо да је реч о Си ме о ну Ду бра виц ком, пр вом под жу па ну 
пе штан ске жу па ни је и де ле га ту на род не скуп шти не. Иван Нађ у књи зи Пле мић ке по ро ди це 
Уга р ске са гр бо ви ма и по ро дич ним ста бли ма пи ше: „По ро ди ца Ду бра виц ки тре нут но је у 
жу па ни ји Пе шта и Но град. Из пе штан ске ло зе ове по ро ди це је Си ме он Ду бра виц ки ко ји је 
1836. по стао под жу пан жу па ни је Пе шта и ви ше го ди на оба вљао ту функ ци ју, а ка сни је 
(1845) до би ја зва ње са вет ни ка ма ђар ског кра љев ског на ме снич ког ве ћа“ (nagy 1858: 409).

27 Ка ко је реч ко ја прет хо ди име ну Зо ран(а) не чит ка, мо же мо са мо да на га ђа мо о ко ме 
је за пра во реч. Не чит ка реч под се ћа на пре зи ме (или то по ним) Ти са (са грч ким сло вом те та, 
<Ѳ>), али у ма ђар ској по ро ди ци Ти са ни је би ло ни ко га са тим име ном. Мо же би ти и да је 
реч о скра ће ни ци ре чи ви кар (vicc), али ни је нам по знат ни је дан ви кар ко ји се звао Зо ран. 
На по слет ку, оста је да за кљу чи мо да мо же би ти реч о на ме сни ку не ке од жу па ни ја ко јом 
про ти че ре ка Ти са, или да се мо жда од но си на Ни ка но ра Гру ји ћа – је дан од пе снич ких 
псе у до ни ма епи ско па па крач ког био је Зо ра на (в. Срп ски би о граф ски реч ник, том 2: 843–844), 
а Гру јић је био је дан од нај бли жих са рад ни ка Јо си фа Ра ја чи ћа, ко јем Јо ван Чо кр љан упу-
ћу је зна тан број пи са ма, ка ко се сма тра.



657

И за и ста про све ште на
С’ју зи ше се ср ца,
Во ту мом су об да ре на,
Сва ког кли ра ли це.

Сна га мр ске не на ви сти
Пре ста ла је та да,
Сре ћа сва ке на род но сти
ме сто ње сад’ вла да.

Ве ку сход но огле да ло
Пе шта све ту да де,
Да б’ сву бра ћу по бу ди ло,
по доб но да ра де.

3.3. Пи сМо 3 – 20. 2. 1842.

Ва ше Высо ко преωсв ящен ство,
Мои Ми ло стивѣиш iй Бла годѣю!28

Ма ле ни смо мы у испыти ваню ка че ства церковнiи нашiи Ар хи пастыра ; оба че 
кадъ насъ Об стоятел ство упразднѣногъ Пре сто ла Ар хи Єпс̃когь при ну ди телнω на 
тω позыва; не ка намъ ωсвящте не Ми тро но сне гла ве въ Злω не вмѣне, ако ϵдногъ 
дру гомъ по совѣстномъ разсм отренiю пред по ста ви мо, и изъ Сре ди не ньго ве Єдно-
гъ каω наидостоинiегь избыра ти усу ћа ва мо се. Священ ство, и Nародъ Серб скiи 
не-имаюћи при ли ке свое Ар хи е рее ви ди ти и по зна ти, любопытно ω ньима распытуе, 
и до бродѣте ли ньiове тра жи, i ко и ма не из ле че не ран не и па губ не язве ϵдан путъ 
изцѣли ти, и очи ма про гле да ти стре ми. – Я кои самъ до-са да три на истъ Кралѣвства 
пре шао, на и болю самъ при ли ку имао у Далмациiи Кроацiи и Славонiи, Остат ке 
Оте че ске Ва ше ми ло сти, и Памятни ке Бла годѣтел ства, да и рѣдке люба ви пра ма 
Цр кве и ро да, очи ма ви ди ти и съ удивленiемъ слу ша ти: какω бла го дар но Ста до, за 
сво имъ уздышу ћи Пастыремъ, сто пе нѣго ве бла го силя, и у воздиханiю жа ли, што 
Га у своiой Сре ди ни не ма, и зе бе, да та ко вогъ ниг да выше за до би ти не ће – Тω истω 
и Вер шач ка Дiецеза по твер жда ва, ер’ дру желюбнымъ, и па че мѣре снис хо ди телнымъ 
поведенiемъ благостiю, и кротост iю плѣне но, пре по знае; да Ар хиϵре й и безь пре-
тег ну те стро го сти, уваженiе и подчиненiе, ѿ свои има ти мо же – Све овω по ди гло ϵ 
гласъ до Nеба, и про тру би ло всюду и всюду, Сла ву Ва шегъ Высо ко преωсв ящен ства; 
за то самъ я, кои самъ пре ће мо егъ у Далмацiю От ше ствiя, оте че скомъ благостiю 
тро нутъ быо, у то ликω выше по во да имао, Име дѣла, ред ка свойства, и осо бливω 
че ловѣко любi е Раячи ћа по сле сме р ти по ко и ногъ Г. Стан ко ви ча по Ба на ту, Бач кои и 
Сре му Єξкурзiе тво ре ћи, еще выше по Nароду про си па ти, и бра ћу Срблѣ вни ма тел-
не тво ри ти. – „Nо подлiй духъ шпiона кои спо соб но сти ни за слу ге не маю, же ле ћи 
се бе кодь Г: Ж. – пре по ру чи ти, учи ни ли су тω, да ми-е за бранѣно  пут еше ствiя тво-
ри ти, и Раячи ћа по хвальива ти – али ми препяти ти не-мо го ше, да оно штω ми ду ша 
и совѣсть моя дiк тира, пе ромъ не-из ра жа вамъ” – Свакiй с-ко имъ самъ при ли ке имао 
го во ри ти, и речь ω Ва шемъ Высо ко преωсв ящен ству по ве сти, бла го роднω при знае 
и Ис повѣда , да болѣгь у Цр кви и Ро ду има ли ни смо, но самω нѣкiи примѣча ваю: 

28 [Рукописно оде ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 28. 955]
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да Ста рость, и Сла бость Здравля, не ку пре по ну у Из бранiю има ти мо же, и да бы 
че сто кратнымъ Из бранiемъ Ми тро по лит скимъ, Кас си Нацiоналнои великiй ущербъ 
на не шенъ быо, не-знаюћи: да ова ко ве тро шко ве не Кас са, но Nародъ безъ сва когъ 
Осе ћаня, еже годнω во ди ти мо же – Затω бы совѣтно было, кадъ бы у но ви на ма тко-
годь речь ω томъ по вео, и Nародъ ωбавестiо, да Кас са у вре ме Кон гре са самω но вацъ 
у заямъ дае, а Nародъ тро шакъ во ди ти мо ра, тво ре ћи по резъ по 7х на сва ко ли це –

На шегъ Гдн̃а Єпiскопа Брать, /когъ свакъ живъ не на ви ди:/ као прав ни Гу бер-
на торь Діеце зе Те ми швар ске, не самω да се не-стыди, насъ Мiрске Священи ке ро-
бо ви ма свогь бра та име но ва ти, но шта ви ше и тω го во ри ти: да вершачкiй Єпĩкпъ 
ни ка да долж но сти ми тро по лит ской до ста точ но со отвѣство ва ти не-мо же, ер бо ве ћу 
часть вре ме на у Кар та ма и Билiару про во ди, а Священ ство го ло гла во у Ган гу по 
не ко ли ко Сатiи че ка ти мо ра & – не ће пакъ да се ωба зре, и ви ди: да ϵ ре дакъ у овой 
Діецезы Клирiкъ и Священикъ, кои бы пр вогъ дна, свогъ у Те ми шварь при шествія, 
Аудiенцiю добыо, но мо ра се по не ко ли ко да на тро шкомъ скоп ча но че ка ти, пакъ 
на и по сле ре зул татъ добыва, да Инш танцiю, или штω бу де имао Нотарiю пре да – Овω 
Священ ство и светъ го во ри, я пакъ ω се би то ликω ка за ти мо гу, да самъ он да, ка да 
самъ изь Далмацiе вратiо се, ϵдва другiй данъ на Па тосъ па сти, и раб ски по кло нив-
ши се, Све ту Де сни цу могъ Ар хи е реа це ли ва ти сре ћу имао – Затω лагкω ве ро ва ти 
мо гу, да онω штω Священицы го во ре, исти на быти мо ра – Ово е да кле узрокъ, и ϵще 
нештω, штω се це ла Єпархiа ту жи, и стенѣ – Са мо два Протопресвiтера, збогъ нѣкiй 
узро ка рев ную и тру бе, да е Гдн̃ъ Жив ко вичь немученiи, али у далѣ-се по хва ле упу-
шта ти не-смѣютъ – Священ ство на ше, ϵди но гла сно же ли, да я на Со борь као Де-
путiраць по сланъ бу демъ, оба че я пред ви ћамъ да-ћу те че сти исключенъ быти, ер бо 
це ла Фамилiа Чо керлянска, Раячи ћу ду шомъ и Ср цемъ при ве за на, неωбынюяся 
што-е правω го во ри, за то се я ни ка ко вой дал шей Промоцiи, подъ овимъ Гдн̃омъ 
на да ти не-могɤ.

Кадъ већь као ве занъ ни кудь мак ну ти се не-мо гу до шао самъ на ове мислы, да 
Ва ше му Высо ко преωсв ящен ству ϵдно, по момъ мѣнiю не без успѣшно  Предложенiе 
учи нимъ. Ја имамъ ϵдно дѣло, подь Nасловiемъ: Ме лемъ за ран не ду шев не, или 
По у чи тел не за свакiй во зрасть Пре по вед ке”, у ру ко пи су го то во, кое Ве ли комъ Ва-
шегъ Высо ко прωсщ҇ен ства Име ну, по све ти ти же лимъ. Ту бы ме ни Полѣ отво ри ло 
се, оно, штω садъ пре мол ча ва ти мо рамь све ту ка зи ва ти, и ду шу Ва ше Ми ло сти, у 
своiой фар би по ка за ти. Тω бы по момъ мѣнiю мо ра ло абiе быти, да он да, ка да већь 
Кон гресъ ωдо бренъ бу де, Кни га моя сву да про не се, и штω у Предисловiю на пи са но 
бу де, по на ро ду про тол куе-се – При сту памъ да кле Ва ше Высо ко преωсв ящен ство 
по корнѣиш е мо ли ти; чтω бы ми ло сти полнω Посвященiе дѣлца могъ Оте че ски при-
ми ти, и Єдну Сум му отъ 200 фор. с.м. на Отлаг шанѣ Тiпографiе, одо бри ти бла го и-
зво ли ли, кою Сум му абiе, ко ликω кни ге раз дамъ, и нов це при мимъ, i ве ли чайше ю 
благодарностiю во звра ти ти, се бе тве рдω ωбве зу емъ. 

Ду ховнω и тѣлеснω Ва шей Ми ло сти пре дань, святую цѣлуюћи Де сни цу, съ 
без предѣлнымъ Страхопочтитанiемъ из у ми раю

Ва шегω Высо ко преωсв ящен ства
у Nовомь: Бе чею дне 20. Феѵр 8̅4̅2̅

по корнѣиш ій Кли енть
Јωаннъ Чо керлянъ 

Па рохъ, ч. Консiсторi [нечит ка реч] Сосѣда тель,
и учен : Со друж : Праг скагω Членъ и Ко ре спо
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Тран скри бо ван текст

Ва ше ви со ко пре о свја штен ство,
Мој ми ло сти веј ши бла го де ју!

Ма ле ни смо ми у ис пи ти ва њу ка че ства црковни[х] наши[х] ар хи па сти ра, оба-
че кад нас оп сто ја тел ство упразд ње ног пре сто ла архиеп[ископ]ског при ну ди тел но 
на то по зи ва. Не ка нам освја ште не ми тро но сне гла ве в зло не вме не, ако јед ног 
дру гом по со ве сном ра смо тре ни ју прет по ста ви мо, и из сре ди не њ[е]гове јед ног као 
нај до стој ни јег из би ра ти усу ђа ва мо се 29. Свја штен ство и на род срп ски, не има ју ћи 
при ли ке сво је ар хи је ре је ви ди ти и по зна ти, љу бо пит но о њи ма рас пи ту је и до бро-
де те љи њи о ве тра жи, и ко ји ма не из ле че не ра не па губ не ја зве је дан пут ис це ли ти и 
очи ма про гле да ти стре ми. Ја, ко ји сам до са да три најст кра љев ства пре шао, нај бо љу 
сам при ли ку имао у Дал ма ци ји, Кро а ци ји и Сла во ни ји остат ке оте че ске Ва ше ми ло-
сти и па мјат ни ке бла го де тел ства, да и рет ке љу ба ви пре ма цр кве и ро да, очи ма ви-
ди ти и с уди вле ни јем слу ша ти ка ко бла го дар но ста до за сво јим уз ди шу ћи па сти рем 
сто пе ње го ве бла го си ља и у во зди ха ни ју жа ли што Га у сво јој сре ди ни не ма, и зе бе 
да та ко вог ниг да ви ше за до би ти не ће. То исто и Вр шач ка ди је це за по твр жда ва јер 
дру же љуб ним и па че ме ре снис хо ди тел ним по ве де ни јем бла го сти ју и кро то сти ју 
пле ње но пре по зна је да ар хи је реј, и без пре тег ну те стро го сти, ува же ни је и пот чи не-
ни је от своји[х] има ти мо же. Све ово по ди гло је глас до не ба и про тру би ло всју ду и 
всју ду сла ву ва шег ви со ко пре о свја штен ства. За то сам ја, ко ји сам пре ђе мо јег у 
Дал ма ци ју от ше стви ја, оте че ском бла го сти ју тро нут био, уто ли ко ви ше по во да имао 
име де ла, рет ка свој ства и осо бљи во че ло ве ко љу би је Ра ја чи ћа по сле смр ти по кој ног 
г[осподина] Стан ко ви ча 30, по Ба на ту, Бач кој и Сре му екс кур зи је тво ре ћи, је ште ви ше 
по на ро ду про си па ти и бра ћу Ср бље вни ма тел не тво ри ти. Но под ли дух шпи о на, 
ко ји спо соб но сти ни за слу ге не ма ју, же ле ћи се бе код г[осподина] Ж[ивковића] пре по-
ру чи ти, учи ни ли су то да ми је за бра ње но пу те ше стви ја тво ри ти и Ра ја чи ћа по хва-
љи ва ти31, али ми пре пја ти ти не мо го ше да оно што ми ду ша и со вест мо ја дик ти ра 
пе ром не из ра жа вам.

29 На кон смр ти ми тро по ли та Сте фа на Стан ко ви ћа (1788–1841), за ад ми ни стра то ра 
Ми тро по ли је по ста вљен је Ге ор ги је Хра ни слав, ко ји је упра вљао Ми тро по ли јом до из бо ра 
Јо си фа Ра ја чи ћа. Из бор ни са бор са зван је кра јем ав гу ста, да кле по ла го ди не на кон што је 
Јо ван Чо кр љан упу тио ово пи смо. „На Са бо ру су се по ја ви ла три кан ди да та: вр шач ки епи-
скоп Јо сиф Ра ја чић, те ми швар ски епи скоп Пан те леј мон Жив ко вић и бу дим ски епи скоп 
Пла тон Ата нац ко вић. Би ла је по ста ла тра ди ци ја да из бор но вог ми тро по ли та бу де јед но-
гла сан. Ако не би био јед но гла сан, он да је цар имао пра во да из ме ђу епи ско па Кар ло вач ке 
ми тро по ли је име ну је јед но га за ми тро по ли та. Већ на пр во ме гла са њу се по ка за ло да од 
јед но гла сно сти не мо же би ти ни шта: Ра ја чић је до био 48 гла со ва, Жив ко вић 24, а Ата нац-
ко вић са мо 3 гла са, али су дво ји ца по сла ни ка, Иси дор Ни ко лић и То дор Па вло вић, да ли 
сво је гла со ве Ра ја чи ћу, ко ји је био по твр ђен 27. сеп тем бра 1842. го ди не“ (сли јЕП чЕ вић 2002: 101).

30 Сте фан Стан ко вић, бу дим ски епи скоп и кар ло вач ки ми тро по лит. Шко ло вао се у 
Кар лов ци ма и Пе шти. На ви шим шко ла ма имао је ве ли ки број пи то ма ца, ко је је сам фи-
нан си рао (в. ву Ко вић 1996: 473–474).

31 У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, на ла зи се не да ти ран ру ко пис Јо ва на Чо кр-
ља на, у ко јем об ја шња ва због че га је Пла тон Ата нац ко вић нај по год ни ја лич ност за из бор 
у зва ње ми тро по ли та. За ни мљи во је што у овим пи сми ма, у ко ји ма се као адре сант на во ди 
Јо сиф Ра ја чић, упра во Ра ја чи ћа хва ли и за хва љу је му се на „оте че ској по мо ћи“, а по ме ну-
тим ру ко пи сом по би ја сво је хва ле, као и на ве де ном по хва лом гу бер на то ру Ли ли јен бер гу, 
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Сва ки с ко јим сам при ли ке имао го во ри ти, и реч о Ва шем ви со ко пре о свја штен-
ству по ве сти, бла го род но при зна је и ис по ве да да бо љег у цр кви и ро ду има ли ни смо, 
но са мо не ки при ме ча ва ју да ста ро ст32 и сла бост здра вља не ку пре по ну у из бра ни-
ју има ти мо же, и да би че сто крат ним из бра ни јем ми тро по лит ским ка си на ци о нал ној 
ве ли ки уштрб на не шен био, не зна ју ћи да ова ко ве тро шко ве не ка са, но на род, без 
сва ког осе ћа ња, је же год но во ди ти мо же. За то би со вет но би ло кад би у но ви на ма 
тко год реч о том по вео и на род оба ве стио да ка са у вре ме кон гре са са мо но вац у 
за јам да је, а на род тро шак во ди ти мо ра, тво ре ћи по рез по 7 х на сва ко ли це.

На шег г[оспо]д[и]на епи ско па брат (ког свак жи ви не на ви ди), као прав ни гу-
бер на тор ди је це зе те ми швар ске, не са мо да се не сти ди нас мир ске свја ште ни ке 
ро бо ви ма свог бра та име но ва ти но шта ви ше и то го во ри ти да вр шач ки епи[с]к[о]п 
ни ка да долж но сти ми тро по лит ској до ста точ но са о тве ство ва ти не мо же, јер бо ве ћу 
част вре ме на у кар та ма и би ли ја ру33 про во ди, а свја штен ство го ло гла во у ган гу и по 
не ко ли ко са ти че ка ти мо ра. Не ће пак да се оба зре и ви ди да је ре дак у овој ди је це зи 
кли рик и свја ште ник ко ји би пр вог дна свог у Те ми швар при ше стви ја ау ди јен ци ју 
до био, но мо ра се по не ко ли ко да на тро шком скоп ча но че ка ти, пак нај по сле ре зул-
тат до би ва да ин штан ци ју, или што бу де имао, но та ри ју пре да. Ово свја штен ство и 
свет го во ри, ја пак о се би то ли ко ка за ти мо гу да сам он да, кад сам из Дал ма ци је вра-
тио се, је два дру ги дан, на па тос па сти и рап ски по кло нив ши се, све ту де сни цу мог 
ар хи је ре ја це ли ва ти сре ћу имао. За то ла ко ве ро ва ти мо гу да оно што свја ште ни ци 
го во ре исти на би ти мо ра. Ово је, да кле, узрок, и је ште не што, што се це ла епар хи ја 
ту жи и сте ње – са мо два про то пре зви те ра због неки[х] узро ка рев ну ју и тру бе да је 
г[оспо]д[и]н Жив ко вић не му че ни, али у да ље се по хва ле упу шта ти не сме јут. Свја-
штен ство на ше је ди но гла сно же ли да ја на со бор као де пу ти рац по слан бу дем, оба-
че ја пред ви ђам да ћу те че сти ис кљу чен би ти, јер бо це ла фа ми ли ја Чо кр љан ска, 
Ра ја чи ћу ду шом и ср цем при ве за на, нео би њу ја сја што је пра во го во ри, за то се ја 
ни ка ко вој даљ шеј про мо ци ји под овим г[оспо]д[и]ном на да ти не мо гу.

Кад већ као ве зан ни куд мак ну ти се не мо гу, до шао сам на ове ми сли, да Ва-
ше му ви со ко пре о свја штен ству јед но, по мом мје ни ју не без у спе шно, пред ло же ни је 
учи ним. Ја имам јед но де ло под на сло ви јем „Ме лем за ра не ду шев не, или По у чи-

ко ји је нај од го вор ни ји за пре ме шта ње Ра ја чи ћа из Ши бе ни ка у Вр шац. Ма да, то и не де лу-
је та ко чуд но ка да се узме у об зир да је Чо кр љан, ко ји је нај ве ћи део свог жи вот ног ве ка 
про вео као па рох и цр кве ни чо век, пред крај жи во та пре шао у ка то ли чан ство и на пи сао 
де ло Пра во славіе или Коя цр ква правіе учи ис точ на, или за падня? (1960). Осим то га, на кон 
што је Ра ја чић иза бран за ми тро по ли та, Чо кр љан му је на пи сао по хвал но сло во, на зи ва ју-
ћи га „му др ом гла вом“, „до бр ом на шим“ и от ку пи те љом срп ства (в. чо Кр љан 1849: 1–9), а 
у истим сти хо ви ма нај о штри је на па да Ма ђа ре, пи шу ћи о њи ма као о крв ни ци ма и бе сном 
на ро ду ко ји чи ни са мо зло, а сти хо ви ма је до пре не ког вре ме на срп ски на род по зи вао на 
ује ди ње ње.

32 Ра ја чи ћу је би ло 57 го ди на ка да је иза бран за ми тро по ли та.
33 О коц кар ској стра сти Ра ја чи ће вој пи сао је и Ја ков Иг ња то вић у сво јим Ме мо а ри ма, 

при ка зав ши „оп скур но на лич је зва нич не би о гра фи је јед ног од во ђа Бу не. Због то га што му 
је спе ци фич на при ро да на ве де них по сло ва омо гу ћа ва ла да бо ра ви у нај бли жем окру же њу 
цр кве ног ве ли ко до стој ни ка, ау тор је ве о ма бр зо са знао за коц кар ску страст свог прет по-
ста вље ног. Уме сто да се не пре кид но мо ли за спас и по бе ду бо ра ца ко ји су кр ва ри ли у око-
ли ни Сен то ма ша и Вр шца, или чак узме пу шку у ру ке по пут Про те Ма ти је Не на до ви ћа 
(1777–1854), бла зи ра ни ми ље ник Хаб збур го ва ца и беч ке ре ак ци је мно го ви ше је во лео да 
у сло бод но вре ме игра кар те са сво јим снис хо дљи вим чи нов ни ци ма“ (Ера Ко вић, ра и чЕ вић 
2012: 104).
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тел не за сва ки во зраст пре по вет ке”34 у ру ко пи су го то во, ко је ве ли ком Ва шег 
високопреос[вја]штенст ва име ну по све ти ти же лим. Ту би ме ни по ље отво ри ло се 
оно, што сад пре мол ча ва ти мо рам, све ту ка зи ва ти и ду шу Ва ше ми ло сти у сво јој 
фар би по ка за ти. То би по мом мје ни ју мо ра ло аби је би ти, да он да, кад већ кон грес 
одо брен бу де, књи га мо ја сву да про не се и, што у пре ди сло ви ју на пи са но бу де, по 
на ро ду про тол ку је се. При сту пам, да кле, Ва ше ви со ко пре о свја штен ство по кор њеј ше 
мо ли ти что би ми ло сти пол но по свја ште ни је дел ца мог оте че ски при ми ти и јед ну 
су му от 200 фор[инти] с. м.35 на од лак ша ње ти по гра фи је одо бри ти бла го и зво ли ли, 
ко ју су му аби је, ко ли ко књи ге раз дам и нов це при мим, и ве ли чај ше ју бла го дар но-
сти ју во звра ти ти се бе твр до об ве зу јем.

Ду хов но и те ле сно Ва шеј ми ло сти пре дан, свја ту ју це лу ју ћи де сни цу, с бес пре-
дел ним стра хо по чи та ни јем из у ми ра ју.

Ва ше го ви со ко пре о свја штен ства
У Но вом Бе че ју дне 20. феор[уарија]? [1]842.

По кор њеј ши кли јент
Јо ван Чо кр љан

па рох, ч[есној] кон зи сто ри ји [нечит ка реч] со се да тељ,
и учен[ог] содруж[ества] праг ска го член и кореспо[дент]

3.4. Пи сМо 4 – 28. 2. 1843.

Ва ше Пре вос ход ство,
Ми ло стивѣиш іи Nарода По кро ви телю!36

Бла годѣтел на щедро та; на мно гое мно же ство Кліентювь бо гатнω из лияна я, 
ко торіи верхъ свогω Щастія, и бла го ден ствен ное Житіе ϵдин ственнѣ Ва шемɤ Пре-
вос ходствɤ все бла го дарнѣ вос писɤютъ, ωбо дряет ъ дɤхъ мои, и на всеɤнилɤю мя 
во зво дитъ дер зость, да предъ Пре сто ломь Высо че ства Ва шегω низъ падшій, по кро-
ви телныя Ми ло сти вос прошɤ. Бла го дар ная Дал мація, Имя Ве ли ка го Iωсіфа бла го-
словящая, на по добіе жаждɤщагω Єле на, ис точ никъ воды живыя ищɤщая, взорь свои 
на Оте че ское Ли це Ва шегω Пре вос ход ства, и па ки сво егω Ви каря ли ше на, управляетъ, 
изгляда етъ же Про повѣдни ка, и рев ност нагω Цер кве Пред стоятеля. И по томɤ, чтω 
азь у та мошнягω Христіан ства и ду хо вен ства, овω Про повѣдію Сло ва Божіа, ово 
же умѣшнагω с’ людми Об хо жденія, всѣхъ во обще любовь и на кло ность приωбрѣтохъ, 
Геніемъ мо имъ внɤтреннѣ побɤжда емъ, при па даю Ва шемɤ Пре вос ходствɤ съ тѣмъ 
ра болѣпнимъ Про шеніемъ, чтω бы овω на моя ма лая Спо соб ства, ово же на мо е го 
стри ца бла гоɤтроб ное При зрѣніе взем ше, ме не въ Ар хи ман дри та про из ве сти, и въ 
при вре мен на го Вікаря въ Дал мацію от сла ти со тво ри ли, щедрω бла го и зволѣли.

Азь аки бывшій Фед ка пе ланъ мно га Кралѣвства пре шедшіи, и рѣдкая искɤства 
въ мірѣ сни скавшіи, упо вая на ми лость Божію надѣюся, да бы высо кимъ Ва шегω 
Пре вос ход ства По велѣніямь те плимъ же та мошняго  Nарода же ланіам ъ, ѿвѣтство-
ва ти въ Со стояніи былъ. _ При ми те убо да ле че про гла шеный Nарода Бла годѣю 
ла ска вое мое мо леніе! Воз зри те на сми ре ное рɤкъ мо ихъ воздѣяніе! уми ло сти ви те 

34 Мо же мо да прет по ста ви мо да до спо ра зу ма и сла ња нов ца ни је до шло, јер је де ло са 
ова квим на сло вом не по зна то у срп ској ли те ра ту ри. Мо жда је упра во то узрок при кла ња ња 
Пла то ну Ата нац ко ви ћу.

35 C. M. (CM) – Con ven ti ons-Münze (те ку ћа вред ност нов ца).
36 [Рукописно оде ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 28. 956]
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ся ме не, чинɤ мо на ше скомɤ ωхотнѣ послɤжи ти же лающем ɤ, въ Лoно Оте че ское 
взем ше, па че же ни ха и невѣсти преɤкра си ти.

Высо кимъ Ми ло стиϵмъ Ва шегω Высо ко Пре вос ход ства пре данъ, с’ глɤбо чайшимъ 
Стра хо по чи таніемъ изɤми раю

Ва шегω Пре вос ход ства
въ Nовомъ Бе чеи Дне 25. Феѵр.
8̅4̅3̅

Все по корнѣишій рабъ
Iωаннъ Чо керлянъ

Па рох

Тран скри бо ван текст

Ва ше Пре вос ход ство,
Ми ло сти веј ши на ро да По кро ви те љу!

Бла го де тел на ште дро та на мно го је мно же ство кли јен тов бо гат но из ли ја на ја, 
ко то ри верх сво го шча сти ја и бла го ден стве но је жи ти је је дин стве не Ва ше му пре вос-
ход ству все бла го дар ње вос пи су јут, обо др ја јет дух мој и на все у ни лу ју мја во зво дит 
дер зост да пред пре сто лом ви со че ства ва ше го низ пад ши по кро ви тел ни ја ми ло сти 
вос про шу. Бла го дар на ја Дал ма ци ја имја ве ли ка го Јо си фа бла го сло вја шча ја, на по до-
би је жа жду об шча го је ле на, ис точ ник во ди жи ви ја иш чу шча ја, взор свој на оте че ско је 
ли це Ва ше го пре вос ход ства, и па ки сво је го ви кар ја 37 ли ше на, упра вља јет, из гља да јет 
же про по вед ни ка и рев но сна го цр кве пред сто ја те ља. И по то му, что аз у та мо шња го 
хри сти јан ства и ду хо вен ства, ово про по ве ди ју сло ва Бо жи ја, ово же уме шна го с 
људ ми оп хо жде ни ја, всех во оп ште љу бов и на кло ност при о бре тох, ге ни јем мо јим 
вну тре ње по бу жда јем, при па да ју Ва ше му пре вос ход ству с тем ра бо љеп ним про ше ни-
јем, что би, ово на мо ја ма ла ја спо соп ства, ово же на мо је го стри ца 38 бла го у троб но-
је при зре ни је взем ше, ме не в ар хи ман дри та про из ве сти и в при вре ме на го ви кар ја в 
Дал ма ци ју од сла ти со тво ри ли, ште дро бла го и зво ле ли.

Аз, аки бив ши фед ка пе лан, мно га кра љев ства пре шед ши и рет ка ја ис ку ства в 
ми ре сни скав ши, упо ва ја на ми лост Бо жи ју на де ју сја да би ви со ким Ва ше го пре-
вос ход ства по ве ље ни јам, те плим же та мо шња го на ро да же ла ни јам ответ ство ва ти в 
со сто ја ни ји бил. При ми те убо да ле че про гла ше ни на ро да бла го де ју ла ска во је мо је 
Мо ле ни је! Воз зри те на сми ре но је рук мо јих во зде ја ни је! Уми ло сти ви те сја ме не, 
чи ну мо на ше ско му охот ње по слу жи ти же ла ју шче му, в ло но оте че ско је взем ше, паче 
же ни ха и не ве сти пре у кра си ти.

Ви со ким ми ло сти јем Ва ше го ви со ко пре вос ход ства пре дан, с глу бо чај шим 
стра хо по чи та ни јем из у ми ра ју.

Ва ше го пре вос ход ства
В Но вом Бе че ји дне 25. февр[уарија?]
[1]843

Все по кор њеј ши раб
Јо ван Чо кр љан

Па рох

37 О во се ве ро ват но од но си на пе ри од из ме ђу по ста вља ња Сте фа на Кра гу је ви ћа (1842/3) 
и Ата на си ја Чур ли ћа (1843/4) за ви ка ра дал ма тин ске цр кве.

38 Чо кр љан го во ри о свом стри цу, Ђор ђу (Ге ор ги ју) Чо кр ља ну, ко ји се за ње га за ла гао.
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3.5. Пи сМо 5 – 25. 2. 1843.

Ва ше Пре вос ход ство,
Мои Ми ло стивѣиш ій Бла годѣю!39

У Слу чаю ако бы Высо ке по кро ви тел не ми ло сти Ва шегъ Пре вос ход ства, у 
смо тренію Дал матійскогъ Вікаріата, удо сто енъ быти мо гао, за не-мо ра ти до ма ће 
утвары, кое су у Дал маціи вел ми ску пе ку по ва ти, кадъ сва по треб на у та мошнѣй 
Ре зи денціи, коя Ва шемъ Пре вос ход ству при на дле же, он де се на ла зе; за то самъ го-
товъ сва ко га час са 2500 f в. в. за ньи по ло жи ти, а по сле крат когъ вре ме на, по слао 
бы изъ Дал маціе и осталіи 100 f в. в. то ли ко ми е по чившіи Г. Тер куля, ствары оне 
у вред но сти из ложіо. Nе-бу де ли пакъ мо гу ће было, да я Вікаріатъ по лу чимъ, я ћу 
го ре по ме ну ту Сум му ако се те Ми ло сти удо сто имъ, Ва шемъ Пре вос ход ству безь 
ли хве, до дал шегъ за ме не из гле да на Со хра ненію оста ви ти, ер бо се бо имъ да-ће ми 
и ова Сум ма, ако ю при се би др жао бу демъ, као она, кою самъ про шлогъ лѣта ште-
то вао, изъ ру ку из ле ти ти. Ла ко ме ћи се на добытакъ, по за иміо самъ ϵдномъ Тр гов цу 
2000 f в. в. До три Ме се ца учиніо се Бан ке рот томъ, и я при ну ћенъ бѣхъ ко неч но 
ште то ва ти.

И па ки за высо ку че ловѣко любн у ми лость при па даюћи, все по корнѣише  за 
Оте че ское Из ви неніе мо лимъ, да овои дер зо сти, ко јомъ као ра болѣпн іи Кліентъ 
до са данъ быти усу ћу емъ се, сва ку не ми лостъ, по бла го сти ми лостыва  Серд ца у да-
ли ти, щедро бла го и зво ли те.

Святу Де сни цу цѣлуюћи, ра болѣпн о из у ми ремъ

Ва шегω Пре вос ход ства
у N. Бе чею Дне 25 Феѵр
8̅4̅3̅

Все по корнѣишій рабь
Iωаннъ Чо керлянъ

Па рохь

Тран скри бо ван текст

Ва ше пре вос ход ство,
Мој ми ло сти веј ши бла го де ју!

У слу ча ју ако би ви со ке по кро ви тел не ми ло сти Ва шег пре вос ход ства у смо-
тре ни ју Дал ма тиј ског ви ка ри ја та удо сто јен би ти мо гао, за не мо ра ти до ма ће утва ри, 
ко је су у Дал ма ци ји вел ми ску пе, ку по ва ти, кад сва по треб на у та мо шњеј ре зи ден-
ци ји, ко ја Ва шем пре вос ход ству при на дле же, он де се на ла зе. За то сам го тов сва ко-
га ча са 2500 ф[оринти] в. в. за њи[х] по ло жи ти, а по сле крат ког вре ме на по слао би 
из Дал ма ци је и остали[х] 100 ф[оринти] в. в.40, то ли ко ми је по чив ши г[осподин] 
Тр ку ља 41 ства ри оне у вред но сти из ло жио. Не бу де ли пак мо гу ће би ло да ја ви ка ри јат 

39 [Рукописно оде ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 28. 957]
40 Од W. W. од но сно Wi e ner Währung (беч ка вред ност нов ца).
41 Си ме ун Тр ку ља, ра ни је по ми ња ни ар хи ман дрит круп ски, на ко јег се Јо ван Чо кр љан 

жа ли у пи сму из 1839. го ди не, ко је из Ши бе ни ка упу ћу је Јо си фу Ра ја чи ћу или не ком ње го-
вом са рад ни ку.
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по лу чим, ја ћу го ре по ме ну ту су му, ако се те ми ло сти удо сто јим, Ва ше му пре вос ход-
ству без ли хве, до даљ шег за ме не из гле да, на со хра не ни ју оста ви ти, јер бо се бо јим 
да ће ми и ова су ма, ако ју при се би др жао бу дем, као она ко ју сам про шлог ле та 
ште то вао, из ру ку из ле ти ти. Ла ко ме ћи се на до би так, по зај мио сам јед ном тр гов цу 
2000 ф[оринти] в. в. До три ме се ца учи нио се бан кро том и ја при ну ђен бех ко неч но 
ште то ва ти.

И па ки за ви со ку че ло ве ко љуб ну ми лост при па да ју ћи, все по кор њеј ше за оте-
че ско је из ви ње ни је мо лим да овој др зо сти, ко јом као ра бо љеп ни кли јент до са дан 
би ти усу ђу јем се, сва ку не ми лост, по бла го сти ми ло сти ва ср ца уда љи ти ште дро 
бла го и зво ли те.

Свја ту де сни цу це лу ју ћи, ра бо љеп но из у ми рем.

Ва ше го пре вос ход ства
У Н[овом] Бе че ју дне 25 февр[уарија?]
[1]843

Все по кор њеј ши раб
Јо ван Чо кр љан

ИЗ ВО РИ

ПБс: Пе штан скобу димскій ско ро те ча (уред ник и из да вач Ди ми три је Јо ва но вић). 
Бу дим. 1842–1844. <http://di gi tal.bm s.rs /ebi bli o te ka/pa ge Flip/re a der/in dex.ph p?type = 
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ПОВОДИ

UDC 821.163.41.09 Andrić I.

Др Дра ган Л. Ха мо вић

МЕ РА ЗВА НА ИВО АН ДРИЋ*

Да ме и го спо до, ко ле ги ни це и ко ле ге, дра ги при ја те љи,
Тра ја ње сва ке кул ту ре у зна ку је про ме на, су ко ба, пре и спи ти ва ња и за о кре-

та. Да нас је та про мен љи вост сва ка ко осет ни ја не го ика да ра ни је. Ипак, сва кој 
кул ту ри, ко ја је основ по твр ђе них за јед ни ца као што су на ро ди, по треб не су и 
по сто ја не вред но сти. Кул ту ра их ства ра, пре по зна је и не гу је, у њи ма иден ти фи ку-
је оно нај бо ље шта има и чи ме би хте ла да се оли чи и дру ги ма пред ста ви. На тим 
вред но сти ма, она се др жи и одр жа ва.

Та кве по сто ја не вред но сти оли ча ва ју ства ра о ци и њи хо ва де ла. Од нос пре ма 
тим фи гу ра ма и њи хо вим оства ре њи ма пред ста вља ме ру за јед нич ког са мо по што-
ва ња и од го вор но сти. За са мо свест срп ске кул ту ре фи гу ра Иве Ан дри ћа де лу је 
ле ко ви то, чак спа со но сно. Мно ги се до да нас, и не од ју че, из пет них жи ла тру де 
да са мо свест јед ног исто риј ског и сло бо дар ског на ро да по љу ља ју, под ри ју и обо ре 
у бла то. 

Јед на од бит них ме та то га не пре ста ног ра та је и Ан дрић, при че му се не би-
ра ју сред ства, ни ти на па да че уоп ште за ни ма ју би ло ка кви до ка зи. И по то ме се 
ви ди да је Ан дрић наш, а не не ка кав за јед нич ки, ина че би га ре спек то ва ли као 
не спор ну, свет ски по твр ђе ну вред ност. Ан дрић је до каз и на ше уз о ри те отво ре но-
сти, као и чи ње ни це да је че сто пот це њи ва на и пот ка зи ва на на род на ба шти на 
не за мен љив осло нац за нај суп тил ни је књи жев не ис ко ра ке мо дер ног до ба. Ан дрић 
је и до каз на ше по сло вич не не спрем но сти да сво је те ко ви не не гу је мо пре ма ме ри 
ко ја им при па да. 

Кла си ци, пи сци те мељ ни ци јед не књи жев но сти, штам па ју се у мно го из да ња, 
на ми ру ју ћи по тре бе чи та лач ких на ра шта ја. Пам ти мо исто риј ски ва жна пр ва из-
да ња, се лек ци је иза бра них и са бра них де ла – и та кве об ја ве с пра вом из два ја мо 
као до га ђа је у на шој кул тур ној све сти. Ипак, на ро чи те до га ђа је и на ро чи те по твр-
де чи не на уч но при ре ђе на, кри тич ка из да ња кла си ка, ко ја, мо жда, не зна че пу но 
та ко зва ним обич ним чи та о ци ма, али не мер љи во зна че из у ча ва о ци ма и, нај по сле, 
диг ни те ту, по ме ну том са мо по што ва њу сва ке књи жев но сти и кул ту ре. Јер та квим 
по ду хва ти ма кул ту ра ка же – до ово га нам је ста ло.

Ова квих до га ђа ја у на шој но ви јој кул ту ри не ма мно го и ви ше су про из вод 
по је ди нач них тек сто ло шких под ви га, не го ду го роч но пла ни ра ног, си сте ма тич ног 
ра да. Ни је при ли ка да са да ула зи мо у до сад про пу ште не при ли ке и нео ства ре не 

* Реч на пред ста вља њу дру гог ко ла Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа, у Ан дри-
ће вој за ду жби ни у Бе о гра ду, 6. ју на 2019.
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про јек те, увек се на шло за то оправ да ња. Је ди но што не мо же да се ичим оправ да 
је сте окол ност да је Ан дри ће во де ло пре ду го че ка ло да му при ре ди мо ова кав до-
га ђај. 

Пред на ма је већ де сет оп се жних, па жљи во при ре ђе них и пре глед них то мо ва 
ко ји об у хва та ју за жи во та об ја вље не ра до ве у ње го вој основ ној књи жев ној вр сти, 
при по ве ци. Зна тан по сао тек пред сто ји, али овај до са да шњи низ пру жа при ли ку 
да се скре не па жња јав но сти на ве ли ки рад угра ђен у ова из да ња. Ово је при ли ка 
и да уже струч на јав ност ис ка же сво је при мед бе и су ге сти је. Че сто су кон цеп циј ска 
не сла га ња би ла раз лог не по чи ња ња ва жних по сло ва и њи хо вог од ла га ња до у не-
до глед. Пред на ма је, за сад, де сет то мо ва, чи ја су при ре ђи вач ка на че ла и обра зло-
же на и при ме ње на и пре да та су ду упу ће них, на да мо се до бр о на мер них, чи та ла ца.

По ме нуо сам да су до сад об ја вље на кри тич ка из да ња на ших кла си ка – а чији 
су опу си да ле ко ма њег оби ма од Ан дри ће вог или од опу са Цр њан ског – ма хом 
по је ди нач ни по ду хва ти и но се пе чат сво јих углед них при ре ђи ва ча. У Ан дри ће вом 
слу ча ју, по шло се друк чи јим, мо же се ре ћи опе ра тив ни јим и из глед ни јим пу тем. 
Уре ђи вач ки од бор под окри љем За ду жби не, на чи јем је че лу ака де мик Ми ро Вук-
са но вић, по ве рио је овај за мет ни по сао мла ђој еки пи при ре ђи ва ча, чи јим ра дом 
ру ко во ди струч њак у зе ни ту сво је спрем но сти за озбиљ не по сло ве, проф. др Зо ри ца 
Не сто ро вић. 

Ко рист од ова квог при сту па је нај ма ње дво стру ка. Пр во, обез бе ђу је се ре ал-
на ди на ми ка из ла же ња по је ди нач них сег ме на та ове оп се жне еди ци је, а дру го, на 
ре ал ном ис ку ству при ре ђи вач ког по сла ста са ва ши ри круг ода бра них до ла зе ћих 
тек сто ло га. Раз у ме се, ова ко ор га ни зо ван по сао, по ред од луч но сти чел ни ка Уре ђи-
вач ког од бо ра и до бре ко о р ди на ци је ти ма при ре ђи ва ча, не би мо гао да бу де оства-
ри ван без ре сур са ко ји ма Ан дри ће ва за ду жби на рас по ла же, пре све га ка дров ских, 
оли че них у др Жа не ти Ђу кић Пе ри шић и Би ља ни Ђор ђе вић Ми ро ња.

Ак ту ел ни ка би нет Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња по ма же овај про-
је кат и кроз су фи нан си ра ње из да ва ња до са да шњих Ко ла Кри тич ког из да ња де ла 
Иве Ан дри ћа и кроз от куп об ја вље них књи га за Би бли о те ке у Ср би ји. Ни смо пи та-
ли да ли је та ко не што по треб но, као што је то, не та ко дав но, упи та ла јед на ко ми-
си ја по во дом еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти – ко ју са да Ми ни стар ство 
та ко ђе зна чај но по ма же. Ова кви су по ду хва ти ула га ња с да ле ко се жним деј ством 
и за вре ђу ју да бу ду из да шно по др жа ни. Је су пре ко по треб ни, да се пре са бе ре мо 
ко смо, шта смо и шта има мо. Же лим искре но пре га о ци ма ово га по ду хва та успе шан 
да љи рад, че сти там на оно ме што је већ ура ђе но, и на дам се да ће то ком овог прег-
ну ћа осе ћа ти пу но ћу ула га ња у не што што има сми сла а тек ће има ти.
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Др Зо ри ца В. Не сто ро вић

ПРЕД КРИ ТИЧ КИМ ИЗ ДА ЊЕМ ПРИ ПО ВЕ ДА КА  
ИВЕ АН ДРИ ЋА1

(Дру го ко ло Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа, 
књ. 6, 7 ,8 , 9 и 10, За ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2018)

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,
Да ме и го спо до,
По што ва о ци де ла Иве Ан дри ћа,

Јед на од ла тин ских из ре ка ко ју је Иво Ан дрић за пи сао у сво јој бе ле жни ци 
озна че ној као Зе ле на књи га II гла си: „Мно ге ства ри не усу ђу је мо се да пре ду зме мо 
не сто га што су те шке, не го су те шке сто га што се [не] усу ђу је мо да их пре ду зме-
мо.”2 Њо ме сли ко ви то же ли мо да ука же мо на то ка ко је за по че то оства ри ва ње 
ре зул та та ко ји су нас да нас све оку пи ли под кро вом За ду жби не Иве Ан дри ћа.

Пет књи га Дру гог ко ла Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа ко је су да нас 
пред на ма ре зул тат су ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту пи шче ве за ду жби-
не ко ји се раз ви јао у не ко ли ко ета па. У пре до ча ва њу тих окол но сти тре ба по ћи од 
на по ме не из да ва ча ко ја пра ти сва ку од де сет књи га Кри тич ког из да ња де ла Иве 
Ан дри ћа јер у њој чи та мо: 

„Из вр шни од бор Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, на осно ву пред ло га 
Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти СА НУ, на сед ни ци од 9. VI 2016. го ди не, до нео је 
од лу ку да се за чла но ве Управ ног од бо ра За ду жби не Иве Ан дри ћа име ну ју ака де-
мик Ми ро Вук са но вић, ака де мик Ду шан Ко ва че вић, до пи сни члан СА НУ Го ран 
Пе тро вић, проф. др Ра ди во је Ми кић, проф. др Сре то Та на сић, проф. др Сто јан 

1 Текст из го во рен на пред ста вља њу Дру гог ко ла Кри тич Ког иЗ да ња дЕ ла ивЕ ан дри ћа 
(За ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2018), 06. ју на 2019. у За ду жби ни Иве Ан дри ћа. Бу ду-
ћи да је овај текст на стао за ту при ли ку, у ње му се на во ди низ основ них ин фор ма ци ја о 
ра ду на кри тич ком из да њу Ан дри ће вих при по ве да ка ко је смо и ра ни је на во ди ли у тек сто-
ви ма на ста лим слич ним по во ди ма, и пре до ча ва ју оп ште на по ме не о прин ци пи ма и на чи ну 
при ре ђи ва ња да те у про прат ним тек сто ви ма об ја вље ним у књи га ма Пр вог и Дру гог ко ла 
Кри тич Ког иЗ да ња дЕ ла ивЕ ан дри ћа, на на чин на ко ји су у њи ма об ли ко ва не.

2 „ʼMultа, nоn qu iа dificiliа sunt, nоn аudеmus, sеd qu iа nоn аudеmus difficiliа sunt.̓  Мно-
ге ства ри не усу ђу је мо се да пре ду зме мо не сто га што су те шке, не го су те шке сто га што 
се [не] усу ђу је мо да их пре ду зме мо.”, ZE LE NA /KNJI GA/ II, /deo obj. u Sa bra nim de li ma 1981, 
knj. XVII, Ар хив СА НУ, Исто риј ска зби р ка 14433/ИА 416, дак ти ло грам, стр. 36/129. Као 
из вор за на ве де ни ци тат за бе ле же но је „Ба ру ско вић, Ла тин ске сен тен ци је”. 
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Ђор ђић, књи жев ник Ра до ван Бе ли Мар ко вић, но ви нар Ра до ван По по вић и проф. 
др Сто јан Да бић. На ини ци ја ти ву ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, пред сед ни ка, и 
проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа, пот пред сед ни ка, Управ ни од бор За ду жби не је, на Дру-
гој рад ној сед ни ци одр жа ној 15. IX 2016. го ди не у про сто ри ја ма За ду жби не, до нео 
од лу ку о по чет ку ра да на кри тич ком из да њу де ла Иве Ан дри ћа. Том при ли ком, 
из ра жа ва ју ћи чвр сту спрем ност и ја сно опре де ље ње да се за поч не рад на нај а кри-
бич ни јем фи ло ло шком из да њу де ла Иве Ан дри ћа, ко ји је де це ни ја ма од ла ган, уста-
но вио је Уре ђи вач ки од бор и за ње го ве чла но ве име но вао ака де ми ка Ми ра Вук са-
но ви ћа (пред сед ник), проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа (пот пред сед ник), др Жа не ту Ђу кић 
Пе ри шић, проф. др Зо ри цу Не сто ро вић (ру ко во ди лац про јек та и уред ник) и Би ља ну 
Ђор ђе вић Ми ро ња (се кре тар).“3 

Сле де ћи ко рак пред ста вља ло је фор ми ра ње при ре ђи вач ког ти ма Пр вог ко ла 
Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа. Ње га је чи ни ло пет чла но ва. Сва ки члан је 
ода брао да ура ди кри тич ко из да ње оних Ан дри ће вих при по ве да ка ко је су об ја-
вље не у јед ној од пет зби р ки при по ве да ка ко је је сам пи сац при ре дио и об ја вио за 
свог жи во та: књ. 1 – Иво Ан дрић, При по вет ке, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1924. (при ре дио доц. др Ми лан Алек сић), књ. 2 – Иво Ан дрић, При по вет ке, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 1931. (при ре ди ла проф. др Зо ри ца Не сто ро вић), књ. 3 
– Иво Ан дрић, При по вет ке II, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1936. (при ре-
ди ла др Дра га на Гр бић), књ. 4 – Иво Ан дрић, Но ве при по вет ке, Кул ту ра, Бе о град, 
1948. (при ре ди ла мср Ма ри ја Бла го је вић), књ. 5 – Иво Ан дрић, Ли ца, Мла дост, 
За греб, 1960. (при ре ди ла проф. др Сла ђа на Ја ћи мо вић). 

Да је кри тич ко при ре ђи ва ња де ла Иве Ан дри ћа про јект но за сно ва но по ка зу је 
и на ста нак за ту при ли ку ура ђе них На че ла за кри тич ко из да ње де ла Иве Ан дри ћа. 
Њих је нај пре јед но гла сно усво јио Уре ђи вач ки од бор КИ ДИА а за тим, та ко ђе јед-
но гла сно, и Управ ни од бор За ду жби не Иве Ан дри ћа на сво јој сед ни ци одр жа ној 
31. ок то бра 2016. 

По во дом об ја вљи ва ња пет књи га Пр вог ко ла КИ ДИА, За ду жби на Иве Ан дри-
ћа је на пред лог ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, пред сед ни ка Управ ног од бо ра За ду-
жби не Иве Ан дри ћа и Уре ђи вач ког од бо ра КИ ДИА, ор га ни зо ва ла Окру гли сто на 
те му „Кри тич ко из да ње де ла Иве Ан дри ћа“: ре зул та ти, кон текст, смер ни це. 
Окру гли сто је одр жан у про сто ри ја ма За ду жби не Иве Ан дри ћа 17. 10. 2018. го ди не. 

Тре ба има ти на уму да је при ли ком по кре та ња овог про јек та За ду жби на Иве 
Ан дри ћа пред со бом има ла ка ко ње го ву из у зет но ве ли ку ва жност до дат но обре-
ме ње ну по тре бом да се де це ни ја ма од ла ган рад на кри тич ком из да њу Ан дри ће вих 
де ла за поч не, та ко и све те шко ће ко је га мо гу пра ти ти. Исто вре ме но, ту су би ли и сви 
прет ход но по стиг ну ти из у зет но вред ни ре зул та ти (из ра да ка пи тал не Би бли о гра
фи је Иве Ан дри ћа (1911–2011)4 као и ка та ло га Иво Ан дрић. (1892–1975). Лич ни фонд. 
Ка та лог5, об ја вљи ва ње кри тич ки при ре ђе не ар хив ске гра ђе на стра ни ца ма ча со-
пи са Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, ди ги та ли за ци ја Лич ног фон да Иве Ан дри ћа 

3 На по ме на уз Дру го ко ло Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа, у: Иво Ан дрић, При
по вет ке (1914–1941), Кри тич Ко иЗ да њЕ дЕ ла ивЕ ан дри ћа, ко ло II, књ. 6, при ре дио Ми лан 
Алек сић, За ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2018, стр. 881.

4 Љи ља на Кле вер нић, Ка та Ми рић, Ме ла ни ја Бла шко вић, Ве сна Укро пи на, Да ни е ла 
Кер ме ци, Сла ђа на Су ба шић, Ма ри ја Ваш, Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–2011), За ду-
жби на Иве Ан дри ћа, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 
Бе о град – Но ви Сад, 2011. 

5 Ол га Му ча ли ца, Ан ђе ли ја Дра гој ло вић, Иво Ан дрић. (1892–1975). Лич ни фонд. Ка
та лог, За ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1988.
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ко ји се чу ва у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти … по ме ни мо са мо не ке) 
ко је је За ду жби на Иве Ан дри ћа оства ри ла и у са рад њи са ин сти ту ци ја ма на ше кул-
ту ре и на у ке (Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Фи-
ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Спо мен-му зеј Иве Ан дри ћа). С дру ге 
стра не, ис ку ства дру гих за ду жби на срп ских пи са ца (За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, 
За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић) уве ри ла су је у све пред но сти ор га ни зо ва ња ова-
ко ве ли ког про јек та из јед ног цен тра ко ји је при род но са ма пи шче ва за ду жби на.

На во до дел ни ци хра бро сти да се де ла и све сти о ви ше стру кој зах тев но сти 
по сла ко ји тре ба оба ви ти, на чи њен је пр ви ко рак. Ре кли би смо – у ан дри ћев ском 
ду ху. Јер, тај ко рак је пре сен чен све шћу ко ју мо жда илу стра тив но из ра жа ва ла тин ска 
из ре ка ко ју смо на по чет ку да на шњег из ла га ња на ве ли („Мно ге ства ри не усу ђу је мо 
се да пре ду зме мо не сто га што су те шке, не го су те шке сто га што се [не] усу ђу је мо 
да их пре ду зме мо.“). Ре кли би смо да је у слу ча ју Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан-
дри ћа обре ме ње ност дво стру ка и да те жи на до ла зи ка ко од зах тев но сти са мог 
про јек та, та ко и од не при сту па ња ње го вој фи нал ној ре а ли за ци ји. Ака де ми ку Миру 
Вук са но ви ћу као пред сед ни ку Управ ног од бо ра За ду жби не Иве Ан дри ћа, и проф. 
др Ра ди во ју Ми ки ћу ко ји је био пот пред сед ник овог Управ ног од бо ра до 31. ма ја 
2018. го ди не, при па да ју и за слу ге и част и за хвал ност што су про је кат из ра де кри-
тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа по кре ну ли и учи ли све да се рад на ње му не сме-
та но од ви ја. У име при ре ђи вач ког ти ма и сво је име за хва љу је мо им се нај пре што 
су нам по ве ри ли при пре му књи га КИ ДИА ве ру ју ћи у на шу ком пе тен ци ју и спрем-
ност да у ду ху нај ви ших стан дар да на уч ног ра да од го во ри мо те жи ни и ва жно сти 
за дат ка ко ји је пред нас по ста вљен и што су учи ни ли све да се наш рад од ви ја 
кон ти ну и ра но јер без те стал не бри ге и па жње да усло ви ра да при ре ђи ва ча бу ду 
што бо љи, не би би ло ових ре зул та та.

„Про је кат Кри тич Ко иЗ да њЕ дЕ ла ивЕ ан дри ћа […] уте ме љен је на два основ-
на прин ци па: (1) жан ров ском и (2) хро но ло шком. Њи хов по ре дак ни је слу ча јан: 
од но сно прин цип жан ра има по вла шћен ста тус у од но су на прин цип хро но ло ги је 
што зна чи да се Ан дри ће ва де ла гру пи шу у жа нр о ве у ко ји ма се срп ски но бе ло вац 
огле дао, а он да се уну тар та ко на ста лог кор пу са кри тич ки при ре ђу ју и до но се 
пре ма хро но ло ги ји сво га об ја вљи ва ња. Де ла ко ја ни су об ја вље на од но сно ко ја су 
оста ла у ру ко пи су, а при па да ју од ре ђе ној гру пи пре ма свом жан ров ском од ре ђе њу, 
до но се се на кон оних ко ја су об ја вље на, и то пре ма хро но ло ги ји сво га на ста ја ња 
уко ли ко је њу мо гу ће уста но ви ти. 

По че так ре а ли за ци је про јек та КИ ДИА обе ле жа ва ју при по вет ке Иве Ан дри ћа. 
Прин цип хро но ло ги је при ме њен је на два ни воа. Јер, у окви ру кор пу са Ан дри ће вих 
при по ве да ка при о ри тет су до би ле оне ко је је пи сац из дво јио ода брав ши их за зби р ке 
при по ве да ка ко је је сам при ре дио и об ја вио. Та ко су у Пр вом ко лу (За ду жби на Иве 
Ан дри ћа, Бе о град, 2017) кри тич ки при ре ђе не оне Ан дри ће ве при по вет ке ко је је 
пи сац из дво јио и штам пао у окви ру пет сво јих зби р ки […] При по вет ке ко је пи сац 
ни је увр стио у на ве де не зби р ке и оне ко је су на ста ја ле по сле 1960. го ди не од но сно 
го ди не об ја вљи ва ња по след ње зби р ке при по ве да ка, као и при по вет ке ко је су оста-
ле у ру ко пи су, од но сно ни су би ле об ја вље не за пи шче ва жи во та, при ре ђе не су у 
Дру гом ко лу: књ. 6 – Иво Ан дрић, При по вет ке (1914–1941) (при ре дио доц. др Ми-
лан Алек сић); књ. 7 – Иво Ан дрић, При по вет ке (1946–1948) (при ре ди ла проф. др 
Зо ри ца Не сто ро вић); књ. 8 – Иво Ан дрић, При по вет ке (1949–1960) I (при ре дио мср 
Ми лан По тре бић); књ. 9 – Иво Ан дрић, При по вет ке (1949–1960) II (при ре ди ле др 
Ли ви ја Ек ме чић, мср Ма ри ја Бла го је вић и проф. др Зо ри ца Не сто ро вић); књ. 10 – Иво 
Ан дрић, При по вет ке (1961–1975) (при ре ди ла мср Ми ли ца Ћу ко вић). Пе ри о ди за-
ци ја је из ве де на на осно ву два вре мен ска од ре ђе ња: (1) пе ри о ди пре и по сле Дру гог 
свет ског ра та и (2) го ди не об ја вљи ва ња зби р ки ње го вих при по ве да ка ко је је сам 
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при ре дио. Бу ду ћи да је раз мак из ме ђу го ди на об ја вљи ва ња пи шче вих зби р ки у вре-
ме ну пре Дру гог свет ског ра та ма ли, као и да оне те мат ски за о кру жу ју је дан до мен 
ње го вог при по ве да ња, у књи зи 6 су кри тич ки при ре ђе не при по вет ке об ја вљи ва не 
од 1914. ка да је об ја вље на Ан дри ће ва пр ва при по вет ка По под не, до 1941. ка да је 
об ја вље на при по вет ка У во де ни ци. Књи га 7 пред ста вља кри тич ко из да ње при по ве-
да ка ко је је пи сац пр ви пут об ја вио од 1946. (Тај дан) до 1948. (Пре да ја) као го ди не 
у ко јој се по ја ви ла и ње го ва зби р ка при по ве да ка Но ве при по вет ке.”6 У књи га ма 8 
и 9 на ла зе се кри тич ка из да ња при по ве да ка ко је су пр ви пут об ја вље не од 1949. до 
1960. од но сно до по ја ве Ан дри ће ве зби р ке при по ве да ка Ли ца. Књи гу 8 отва ра 
при по вет ка Слу чај Сте ва на Ка ра ја на (1949) а за тва ра при по вет ка Пре не сре ће 
(1952). Књи га 9 об у хва та оне Ан дри ће ве при по вет ке ко је су пр ви пут у ин те грал-
ном об ли ку об ја вљи ва не од 1953. (Аска и вук) до 1960. (Ку ла). По де ла Ан дри ће вог 
при по ве дач ког кор пу са у окви ру ове две књи ге је услов на јер је од ре ђе на оби мом 
и при по ве да ка и њи ма при па да ју ће ру ко пи сне и до ку мен тар не гра ђе. „Књи га 10 
до но си кри тич ко из да ње при по ве да ка пр ви пут об ја вље них од 1961. (Пред ве чер њи 
час) до 1975. го ди не као го ди не смр ти пи сца ка да је у де цем бру на стра ни ца ма 
Ле то пи са Ма ти це срп ске пост хум но пр ви пут об ја вље на при по вет ка Сле пац ко ју 
је пи сац пре сво је смр ти при пре мио за об ја вљи ва ње и по слао уред ни штву овог 
нај ста ри јег ју жно сло вен ског ча со пи са. У ову књи гу ушле су и три при по вет ке које 
пи сац ни је об ја вио од но сно ко је су оста ле у ру ко пи су.“7

По себ на спе ци фич ност кри тич ки при ре ђе них Ан дри ће вих при по ве да ка из ван 
зби р ки ко је је пи сац при ре дио и об ја вио, про ис ти че из сте пе на и ме ста њи хо вог 
об ја вљи ва ња бу ду ћи да њи хов кор пус „об у хва та (1) при по вет ке ко је су об ја вље не 
са мо у пе ри о ди ци, (2) при по вет ке ко је су об ја вље не у пе ри о ди ци и из бо ри ма из 
пи шче вих при по ве да ка, (3) при по вет ке ко је су об ја вље не у пе ри о ди ци, из бо ри ма 
из пи шче вих при по ве да ка и у пи шче вим са бра ним де ли ма и (4) при по вет ке ко је 
су оста ле у ру ко пи су.“8

Про у ча ва ња на стан ка и штам па ња ов де кри тич ки при ре ђе них при по ве да ка 
при ре ђи ва че су до ве ла до са зна ња ко ја „тре ну так пр вог штам па ња не ке Ан дри ће-
ве при по вет ке по ме ра ју ка ра ни јим го ди на ма у од но су на по сто је ће са зна ње о 
ње ном пр вом штам па ном из да њу. […] На осно ву на ве де них при ме ра по ме ра ња 
да ти ра ња пр вог из да ња у од но су на по сто је ћа са зна ња, ви ди се да је ис тра жи ва-
њи ма ко ја су са став ни део при ре ђи ва ња кри тич ког из да ња не ке при по вет ке, хро-
но ло ги ја Ан дри ће вог ра да у по је ди ним пе ри о ди ма про ме ње на. 

Ов де же ли мо да на по ме не мо да је хро но ло ги ја ус по ста вље на у од но су на да-
ти ра ње пр вог штам па ног из да ња не ке Ан дри ће ве при по вет ке у це ли ни а не ње ног 
од лом ка.”9

Тре ће ко ло КИ ДИА чи ја је при пре ма уве ли ко у то ку до не ће кри тич ко из да ње 
Ан дри ће ве зби р ке при по ве да ка Ку ћа на оса ми ко ју је пи сац при ре дио и при пре мио 
за штам пу али је она оста ла у ру ко пи су услед ње го ве смр ти, Ан дри ће ве ли ри ке и 
лир ске про зе: књ. 11 – Иво Ан дрић, Ку ћа на оса ми I, књ. 12 – Иво Ан дрић, Ку ћа 
на оса ми II, (при ре ђи вач мср Ма ри ја Бла го је вић), књ. 13 – Ли ри ка (при ре ђи вач мср 

6 Проф. др Зо ри ца Не сто ро вић, Оп шти прин ци пи кри тич ког при ре ђи ва ња при по ве да ка 
Иве Ан дри ћа из ван зби р ки ко је је пи сац об ја вио, у: Иво Ан дрић, При по вет ке (1914–1941), 
Кри тич Ко иЗ да њЕ дЕ ла ивЕ ан дри ћа, ко ло II, књ. 6, при ре дио Ми лан Алек сић, За ду жби на 
Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2018, стр. 575–576.

7 Ibid., стр. 576.
8 Ibid., стр. 579.
9 Ibid., стр. 577.
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Ми лан По тре бић); књ. 14 – Ex Pon to (при ре ђи вач др Ја на Алек сић) и књ. 15 – Не
ми ри (при ре ђи вач доц. др Ми лан Алек сић). 

Та ко ће – ка да се узму у об зир сва три ко ла – у 12 књи га би ти кри тич ки при-
ре ђе не 121 при по вет ка ко је је Ан дрић за жи во та об ја вио и 15 при по ве да ка ко је су 
оста ле у ру ко пи су (од че га 12 при по ве да ка при па да зби р ци Ку ћа на оса ми, а 3 су 
не до вр ше не), од но сно укуп но 136 при по ве да ка и то би пре ма са да шњим са зна њи ма 
био уку пан број Ан дри ће вих при по ве да ка. 

На ред на ко ла до не ће кри тич ко из да ње ње го вих ро ма на, есе ја, пу то пи са, све 
док не бу де кри тич ки при ре ђе но ње го во ства ра ла штво у це ли ни.

Пред ста вља ју ћи Пр во ко ло Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа10 у не по-
сред ну ве зу до ве ли смо став Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа „Али ће ми сла бо ко 
вје ро ва ти и ра зу мје ти, ка ко је при по ви јет ке те шко пи са ти!“ и рад на шег пи сца на 
при по ве ци јер је при пре ма кри тич ког из да ња ње го вих при по ве да ка по твр ди ла 
исти ни тост овог Ву ко вог ста ва ко ји је и Ан дрић у јед ној од сво јих бе ле жни ца11 
за пи сао. То је мо жда још ин тен зив ни је и очи глед ни је по твр ди ло кри тич ко при ре-
ђи ва ње оних Ан дри ће вих при по ве да ка ко је ни су ушле у зби р ке ко је је пи сац сам 
при ре дио и об ја вио.

„Отво рив ши вра та Ан дри ће ве ства ра лач ке ра ди о ни це, при ре ђи ва чи кри тич-
ког из да ња при по ве да ка Иве Ан дри ћа по све до чи ли су пи шче ву ства ра лач ку сна гу 
и не пре стан рад на тек сту. О то ме да је Ан дрић ве о ма мно го во дио ра чу на о свим 
ета па ма уоб ли че ња сво јих при по ве да ка – од ру ко пи сних вер зи ја и њи хо вих ме на, 
што у це ли ни што у де ло ви ма, пре ко пр вог штам па ног из да ња и по то њих до оног 
об ли ка ко ји би се мо гао на зва ти из ра зом ње го ве по след ње во ље, све до чи обим на 
и ра зно вр сна ар хив ска гра ђа. На осно ву ње мо гу ће је ре кон стру и са ти – не кад у 
пот пу но сти – ток на стан ка и об ја вљи ва ња не ке ње го ве при по вет ке. […] Ува жа ва-
ју ћи све на ве де не тра го ве о пи шче вој по све ће но сти и од го вор но сти пре ма соп стве-
ном тек сту, при ре ђи ва чи су са гле да ва ли текст јед не при по вет ке кроз све ње не ме не. 
На осно ву то га мо гли су да раз дво је оно што је пи шче ва ин тен ци ја од оног што је 
ње го ва од лу ка. Јер, кат кад су се ја сно ука зи ва ле пи шче ве на ме ре али исто вре ме но 
су оне као на ме ре, а не као од лу ке би ле по све до че не упра во из о стан ком њи хо ве 
ре а ли за ци је. Сто га је сва ки при ре ђи вач па жљи во и од го во р но до но сио од лу ке у 
ве зи са тим ко је ће из да ње при по вет ке би ти из вор за њен основ ни текст. Же ли мо 
да на гла си мо да нам је као при ре ђи ва чи ма кри тич ког из да ња од нај ве ће по мо ћи 
би ла упра во пи шче ва при ро да и од нос пре ма соп стве ној умет но сти. Јер, оно из да ње 
ко је је за бе ле жи ло по след ње ау то ри зо ва не из ме не и ис прав ке би ло је ујед но и из-
вор за основ ни текст. Бу ду ћи да је до ње га Ан дрић до шао бру ше њем тек ста с јед-
не, и от кла ња њем ко рек тор ских и штам пар ских гре шка и нео вла шће них лек тор ских 
из ме на из ње го вих штам па них из да ња, с дру ге стра не, од но сно да је пред ста вља ло 
из раз ње го ве по след ње ства ра лач ке во ље, али и об лик у ко јем су не до у ми це, на ста-
ле услед ко рек тор ских и штам пар ских гре ша ка и лек тор ских из ме на у из да њи ма 
ко ја су му прет хо ди ла, от кло ње не, при ре ђи вач је имао из вор чи ји је текст ујед но 
по ста јао и основ ни текст ко ји се кат кад мо гао до не ти и ди пло ма тич ки.“12

10 Зо ри ца Не сто ро вић, По вра так пи сцу и ње го вом де лу, Го вор на пред ста вља њу пр вог 
ко ла еди ци је Кри тич ко из да ње де ла Иве Ан дри ћа, СА НУ, Бе о град, 3. април 2018, у: Три би на 
Би бли о те ке СА НУ, год. 7, бр. 7 (2019), стр. 89‒95.

11 Иво Ан дрић, 2. Цр на књи га, у: Иво Ан дрић, Све ске. Днев ни ци, са Бра на дЕ ла у два дЕ сЕт 
Књи га, књ. XVI II, Штам пар Ма ка ри је, Но ва књи га, Бе о град, Под го ри ца, 2011, стр. 15.

12 Проф. др Зо ри ца Не сто ро вић, Оп шти прин ци пи кри тич ког при ре ђи ва ња при по ве-
да ка Иве Ан дри ћа из ван зби р ки ко је је пи сац об ја вио, стр. 578.
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Ком плек сна и обим на ис тра жи ва ња ру ко пи сне и до ку мен тар не гра ђе – разу-
ђе не по об ли ци ма и ве ли ке по оби му – при ре ђи ва чи кри тич ког из да ња Ан дри ће вих 
при по ве да ка об ја вље них у Дру гом ко лу КИ ДИА оба ви ли су у Ар хи ву Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, Спо мен-му зе ју Иве Ан дри ћа, За ду жби ни Иве Ан дри-
ћа, Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, На род ној би бли о те ци Ср би је и ко ри шће-
њем ди ги тал не ба зе ру ко пи сне за о став шти не Иве Ан дри ћа у Ди ги тал ној ар хи ви 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Овом при ли ком же ли мо да се у 
име свих при ре ђи ва ча и сво је лич но име нај ср дач ни је за хва ли мо свим ко ле га ма 
из свих на ве де них ин сти ту ци ја на дра го це ној и ко ле ги јал ној по мо ћи пру же ној 
то ком ис тра жи ва ња ве за ним за рад на кри тич ком из да њу при по ве да ка Иве Ан-
дри ћа об ја вље ним у Дру гом ко лу КИ ДИА. 

Ука зу ју ћи на основ не по сле ди це ко је про ис ти чу из кри тич ког из да ња при по-
ве да ка Иве Ан дри ћа, же ли мо да ис так не мо да су упра во за хва љу ју ћи ра ду при ре-
ђи ва ча (1) пр ви пут уста но вље ни основ ни тек сто ви Ан дри ће вих при по ве да ка; (2) 
пр ви пут раш чи та ни ру ко пи си Ан дри ће вих при по ве да ка и упо ре ђе ни са њи хо вим 
основ ним тек стом а суп стан ци јал не про ме не – од но сно раз ли ке ру ко пи са и основ-
ног тек ста – по пи са не у де лу Ва ри јан те; (3) пр ви пут утвр ђе не и у одељ ку До да ци: 
Вер зи је об ја вље не све у овом тре нут ку по зна те вер зи је Ан дри ће вих при по ве да ка 
у ру ко пи су (ау то гра фи или дак ти ло гра ми) и/или штам па ном об ли ку – од но сно они 
об ли ци од ло ма ка из не ке при по вет ке или ње ног тек ста у це ли ни ко ји се пре ма 
тек сто ло шким узу си ма на зи ва ју вер зи ја ма јер се од основ ног тек ста при по вет ке 
раз ли ку ју у то ли кој ме ри да пред ста вља ју но ви, за се бан текст; (4) пр ви пут упо ре-
ђе ни сви тек сто ви јед не при по вет ке – би ло у ру ко пи су, би ло штам па ни – са ње ним 
основ ним тек стом, за сва ко из да ње од ре ђен сте пен (ау то ри зо ван/не у а то ри зо ван) 
и об лик (па сив на/ак тив на) ау то ри за ци је, од ре ђе ни из во ри за ва ри јан те и све раз-
ли ке ме ђу ко ји ма су кључ не суп стан ци јал не про ме не, по пи са не и до не те у одељ ку 
Ва ри јан те. Ан дрић је то ком свих го ди на сво га књи жев ног ра да нај ви ше му ка имао 
са оним штам пар ским гре шка ма ко је су у су шти ни не ви дљи ве али ко је ме ња ју 
зна че ње тек ста. О то ме је ви ше пу та у пре пи сци са уред ни ци ма из да вач ких пред-
у зе ћа пи сао са огор че њем че сто на во де ћи и спи ско ве та квих гре ша ка по стра ни-
ца ма кат кад уз бо ја зан да мо жда ни је све ни при ме тио, или ша љу ћи при ме рак 
из да ња у ко јем је ис пра вљао та ме ста. При ре ђи вач кри тич ког из да ња де ла Иве 
Ан дри ћа не сме да се о то оглу ши. Раз ре ше не су не до у ми це у ве зи са ме сти ма за 
ко је се ни је мо гло утвр ди ти да ли су у пи та њу суп стан ци јал не про ме не тек ста, 
ко рек тор ске или штам пар ске гре шке. Јер, за не ка се ми сли ло да су у пи та њу гре-
шке а при ре ђи ва њем кри тич ког из да ња ис по ста ви ло се да су у пи та њу об ли ци 
ко ји у је зи ку Ан дри ће вих де ла по сто је и чи ја је упо тре ба по све до че на и у реч ни-
ци ма ко је је он ко ри стио. За дру ге се ми сли ло да су суп стан ци јал не про ме не а 
па жљи вом ана ли зом утвр ђе но је да су по сре ди ко рек то р ске и штам пар ске гре шке 
са се ман тич ким по тен ци ја лом. Упра во по ре ђе њем свих из да ња са основ ним тек-
стом ус пе ли смо да раз ре ши мо та ме ста. Бу ду ћи да је по ја ва штам пар ске гре шке 
у из да њи ма Ан дри ће вих де ла до би ла ста тус по себ ног фе но ме на за хва љу ју ћи пи-
шче вој не у мор ној бор би за до би ја ње тек ста у ко јем се због по ја ве дво сми сле но сти 
не ће ме ња ти основ но зна че ње ко је је же лео да текст има, ми смо се вр ло оба зри во 
од но си ли пре ма том пи та њу јер смо ви ше стру ко по твр ди ли оправ да ност Ан дри-
ће вих бри га и бо ја зни; (5) пр ви пут пре гле да не све бе ле жни це Иве Ан дри ћа од 
ко јих је не ко ли ко ра ни је об ја вље но и уко ли ко је у не ком за пи су пре по знат део 
не ке при по вет ке, или је сам Ан дрић на зна чио да тре ба да бу де унет у не ку при по-
вет ку или је пре по зна та гра ђа ко ју је Ан дрић умет нич ки уоб ли чио у сво јој при по-
ве ци, све је у раш чи та ном об ли ку об ја вље но у до да ци ма (у за ви сно сти од ста ту са 
ко ји та кав ма те ри јал има у ге не зи при по вет ке) или пред ста вље но у при ре ђи вач ким 
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ко мен та ри ма у одељ ку Ар хив ска гра ђа уз тек сто ло шке ко мен та ре; (6) по пи са не и 
у та бе лар ном пре гле ду – устро је ном пре ма по себ ном прин ци пу ство ре ном за ову 
при ли ку и об ли ко ва ном пре ма гра ђи ко ју пред ста вља мо – до не те све мар ги на ли-
је са стра ни ца на ко ји ма се у Ан дри ће вим лич ним при мер ци ма ко ји се чу ва ју у 
Спо мен-му зе ју Иве Ан дри ћа на ла зи текст при по ве да ка ко је су кри тич ки при ре ђе-
не. Спо мен-му зеј са да ту гра ђу има упра во у овим кри тич ким из да њи ма; (7) пр ви 
пут у реч ник ма ње по зна тих и не по зна тих ре чи уне та об ја шње ња ре чи ко је је 
ура дио сам Ан дрић – би ло у реч ни ци ма ко је је ис пи сао на лич ним при мер ци ма 
сво јих књи га, би ло у об ја шње њи ма ко ја је да вао пре во ди о ци ма сво јих де ла у пре-
пи сци са њи ма, би ло у сво јим бе ле жни ца ма у ко ји ма је за пи си вао и за ни мљи ве ре чи 
и из ра зе и њи хо ва зна че ња; (8) сви ис тра жи ва чи Ан дри ће вих при по ве да ка за хва-
љу ју ћи овим ре зул та ти ма има ју из у зет но мно го но ве гра ђе ко ја мо же по ста ти пред-
мет њи хо вих ака дем ских ра до ва (ма стер ра до ва и док тор ских те за) и на уч них 
сту ди ја. 

Све на ве де но усло ви ло је и струк ту ру сва ке књи ге јер је из у зет но обим ну 
гра ђу тре ба ло та ко рас по ре ди ти та ко да и чи та лац пот пу но не у пу ћен у то шта је 
кри тич ко из да ње, мо же ла ко да про на ђе оно што га за ни ма. Во ђе но је ра чу на да 
струк ту ра бу де из раз при ро де кри тич ког из да ња, да пре глед но и ис црп но до не се 
ка ко ар гу мен та ци ју од лу ка ко је у ве зи са ра дом на кри тич ком из да њу не ке при по-
вет ке до но се при ре ђи ва чи, та ко и кри тич ки при ре ђе ну гра ђу, да еко но мич но ор га-
ни зу је це ли не, да бу де при сту пач на ко ри сни ку од но сно да му по мог не да се у њој 
ла ко сна ђе и да јед ног да на бу де основ за ди ги тал но кри тич ко из да ње. 

Же ле ли би смо да овом при ли ком ис так не мо да је рад при ре ђи ва ча био кон-
ти ну и ран, уте ме љен на ја сно де фи ни са ним и хро но ло шки ор га ни зо ва ним ета па ма 
ра да као и пре ци зно про фи ли са ним про це ду ра ма при ре ђи ва ња кри тич ког из да ња, 
и да је уз ре дов не дво не дељ не са стан ке при ре ђи вач ког са ста ва, омо гу ћио ис тра јан, 
ен ту зи ја сти чан, по све ћен при ступ кри тич ком при ре ђи ва њу ка ко то ком при пре ме 
Пр вог, та ко и у ра ду на Дру гом ко лу чи је књи ге да нас пред ста вља мо. Исто је и са 
ра дом на Тре ћем ко лу ко ји је у то ку. Сва ки при ре ђи вач је имао осло нац у при ре-
ђи вач ком са ста ву – он је био члан ти ма на чи ју је по моћ мо гао да ра чу на у сва ком 
тре нут ку. Уз на пред на ве де не из у зет но ва жне при прем не ра до ве за из ра ду кри-
тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа (из ра да би бли о гра фи ја и кри тич ко при ре ђи ва ње 
од ре ђе ног ти па ар хив ске гра ђе), на ве де но је усло ви ло да се за по че то успе шно и 
за вр ши. Од ве ли ке ва жно сти био је и рад на шег тех нич ког уред ни ка, ака дем ског 
сли ка ра На та ли је Пе тро вић, ко ја је сво јим успе шним гра фич ким ре ше њем ко ри ца 
и тех нич ким уре ђе њем пре ло ма, као и пр о фе си о нал но шћу и тру дом учи ни ла да 
књи ге Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа до би ју из у зет ну естет ску ди мен зи ју. 
Ту су и сви на по ри од го во р них у штам па ри ји САЈ НОС из Но вог Са да да ове књи-
ге бу ду тех нич ки од лич но ура ђе не и на вре ме од штам па не. Свим при ре ђи ва чи ма, 
тех нич ком уред ни ку и штам па ри ји САЈ НОС за хва љу је мо што су од го во р но и у 
ду ху нај ви ших стан дар да стру ке при сту пи ли ре а ли за ци ји овог на уч ног про јек та 
не мер љи вог на ци о нал ног и на уч ног зна ча ја.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
zo de am @gmail.co m
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РЕЧ НИК БАЧ КИХ БУ ЊЕ ВА ЦА 
ИЛИ ТИ РИЧ НИК БАЧ КИ БУ ЊЕ ВА ЦА

ОД ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗМА И СТРУЧ НО-НА УЧ НЕ ПО ТРЕ БЕ  
ДО ЖЕ ЉЕ ДА ОВУ КЊИ ГУ ИМА СВА КА БУ ЊЕ ВАЧ КА КУ ЋА*

(Mar ko Pe ić, Gr go Bač li ja, Jo sip Ba jić, Su za na Ku jun džić Osto jić, Dra go ljub Pe tro vić.  
Reč nik bač kih Bu nje va ca. Dru go do pu nje no iz da nje. No vi Sad – Su bo ti ca, 2018)

Ово сво је сло во по све ћу јем успо ме ни на чи ка Мар ка Пе и ћа.

У Су бо ти ци сам се увек осе ћао све ча но и по ча ство ва но, јер сам до ла зио пра-
вим по во ди ма, од но сно по сло ви ма у ко ји ма сам имао уде ла, ма ње или ви ше ви-
дљи вог, и обра ћа ње сам, по пра ви лу, за по чи њао: Част ми је би ти ме ђу ме ни увек 
дра гим Су бо ти ча ни ма! (По пра ви лу за о би ла зим оно уо би ча је но: Да ме и го спо до! 
или − Го спо ђе о го спо до! Раз лог ни је ти хи спор на јав ној сце ни да ли је ис прав ни ја 
пр ва или дру га фор му ла ци ја.) Као ре дов ни чи та лац Бу ње вач ких но ви на (и под ли ска 
за ди цу Тан др чак) пре у зи мам за ову при го ду по здрав: По што ва на че ља ди! (Та ко 
се уред ни штво обра ћа сво јим чи та о ци ма.) 

Пр ви мој су срет с ва ма био је по во дом из да ња Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца Мар-
ка Пе и ћа и Гр га Бач ли је, и Дра го љу ба Пе тро ви ћа у ста ту су са рад ни ка и ре дак то ра, 
у из да њу Ма ти це срп ске и НИО Су бо тич ке но ви не 1990, по том по во дом про мо ци-
је Име но сло ва бач ких Бу ње ва ца из 1994. (Ку мо вао сам на сло ву – име но слов је био 
мој пред лог, та да мо жда свеж, ве ро ват но из ву чен из про чи та них књи га, по се ћа њу, 
уме сто прет ход ног, „пре при ча ног“ – име на и пре зи ме на; на кон то га је тер мин 
име но слов че сто екс пло а ти сан, чи ни ми се по не кад и на по гре шним ме сти ма.) Тих 
го ди на сам у Су бо ти ци го во рио о но вом Пра во пи су срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске 
из 1993, чи ји је глав ни ау тор био ака де мик Ми тар Пе ши кан, а сарад ни ци проф. 
Јер ко вић и ја. Ака де мик Ивић, чи је је род но ме сто Су бо ти ца, од но сно ње го во дело, 
би ло је по вод да се не ко ли ко пу та по ја вим у Су бо ти ци, јед ном и да го во рим о ака-
де ми ку Алек сан дру Мла де но ви ћу, не ко ли ко пу та сам го сто вао слич ним по во ди ма 
и у Срп ском кул тур ном цен тру „Све ти Са ва“.

Дру го до пу ње но из да ње Реч ни ка но си 2018. го ди ну, с „по бу њев че ним“ до дат-
ком на би бли о граф ској, тре ћој стра ни – иза на сло ва 1. из да ња (РЕЧ НИК БАЧ КИХ 
БУ ЊЕ ВА ЦА) сто ји: ИЛИ ТИ РИЧ НИК БАЧ КИ БУ ЊЕ ВА ЦА.1 Из да вач је, по ред 

* Реч на про мо ци ји Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца у Су бо ти ци 15. мар та 2019.
1 Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић је пре ло мио не до у ми це, као 

нај на дле жни ји, из ме ђу по но вље ног ре гу лар ног на сло ва пр вог из да ња (с до дат ним: Дру го 
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Ма ти це срп ске, као глав ног из вр шног из да ва ча, На ци о нал ни са вет бу ње вач ке на-
ци о нал не ма њи не. Као ау то ри су на дру гом из да њу упи са ни, иза Мар ка Пе и ћа и 
Гр га Бач ли је – Јо сип Ба јић, Су за на Ку јун џић Осто јић и Дра го љуб Пе тро вић (он је 
за др жао и у овом из да њу ста тус ре дак то ра). Че сто се не схва та, па смо се и овог 
пу та убе ђи ва ли, да је тзв. тре ћа стра на нај ва жни ја, јер се она ци ти ра у би бли о теч ким 
по пи си ма од но сно ка та ло зи ма и на уч ним на во ди ма. 

Про је кат до пу ње ног из да ња, на рав но опет Ма ти чин, фи нан си ра ли су По кра-
јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој и 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. Оба из да ња је тех нич ки уре ди ла Ву ки ца 
Ту ца ков. (У ша ли ка жем: пр во је као Би бли ја, дру го, у ари сто крат ској зе ле ној бо ји, 
као Ку ран из не ке бо га те арап ске зе мље. Да се на ша лим: а ни су Ма ти ци да ли до ла ре!) 
Ра зно ли ке бри ге око оба из да ња би ле су Јул ке Ђу кић, струч ног са рад ни ка у Оде-
ље њу за књи жев ност и је зик: од за сни ва ња про је ка та, њи хо вих кон ци пи ра ња, под-
но ше ња из ве шта ја, пре пи си ва них и до пи си ва них, че сто и из ну ђи ва них од но си ла ца 
по сло ва и зах те ва за ма те ри јал на сред ства, до до ма ћин ских до че ка ка ко при ста је 
Ма ти ци срп ској.

Дру го из да ње пре но си у це ли ни На по ме не уз Реч ник бач ких Бу ње ва ца проф. 
Дра го љу ба Пе тро ви ћа из пр вог из да ња, про фе си о нал но сро че не, она ко ка ко он то 
увек чи ни, као рет ко ко од нас. Лич но ми је жао што је ко ле га Пе тро вић био шкрт 
у опи су на ста ја ња Реч ни ка из ама тер ске зби р ке (не ма сум ње из скром но сти, да не 
би сво ју уло гу пре на гла сио на ште ту са мих ау то ра).2 Та ко се за пра во за чи њу сви 
ди ја ле кат ски реч ни ци: по пи сом „осо бе них“, „друк чи јих“ зна че ња по је ди них ре чи 
или из ра за, фра за и обр та, на зи ва ста рих оби ча ја и об ре да, пред ме та, од ко јих су 
мно ги по о дав но иза шли из упо тре бе и већ су за бо ра вље ни и сл. На рав но, икав ски 
лик и из о ста ње за вр шног и у ин фи ни ти ву нај у па дљи ви ји су би ли зна ци пре по-
зна ва ња у ре ла ци ја ма пре ма срп ско-хр ват ском је зич ком стан дар ду и ко ло кви јал ном 
го во ру окру же ња. Ре чи су са ку пља не с ен ту зи ја змом за љу бље ни ка у бу ње вач ку 
рич, од но сно фол клор ну тра ди ци ју, слич ном оном што не по но вљи во де мон стри ра 
Звон ко Бог дан опе ва ва ју ћи „вран це и штрањ ге“ и „са ла ше на се ве ру Бач ке“.3 Гра ђа 
је бе ле же на у тро у глу Сом бор – Су бо ти ца – Ба ја (у Су бо ти ци, Све то за ру Ми ле-
ти ћу, Сом бо ру, Бај мо ку, Та ван ку ту, Жед ни ку, Ђур ђи ну, Би ко ву и у не ким ме сти ма 
у су сед ној Ма ђар ској – Каћ ма ру, Ал ма шу, Га ри, Би ки ћу, тек по не ка реч и у Ту ку љи). 
У Реч ник ни су, по са ве ту ре дак то ра проф. Пе тро ви ћа, уно си ли ре чи из бо га те бу-
ње вач ке штам па не кул тур не за о став шти не. Ти ме је са чу ван син хро ни ка рак тер 
Реч ни ка. Ме ђу тим, из бе га ва не су „дре че ћи“ мо дер не ре чи (та ко је зна ла да мо дер не 
и стра не на но се у је зи ку ква ли фи ку је ака де мик Мил ка Ивић). 

до пу ње но из да ње) и упо р ног ин си сти ра ња Ма ти це бу ње вач ке, у ли ку др Су за не Ку јун џић 
Осто јић, да сто ји РИЧ НИК БАЧ КИ БУ ЊЕ ВА ЦА (као је ди ни или па ра лел ни на слов, ма кар 
на ко ри ца ма). Иза „сце не“ је био упо ран и проф. Пе тро вић да се Бу ње вач кој ма ти ци иза ђе 
у су срет до ме ре до ко је до зво ља ва ју из да вач ка, би бли о теч ка и струч но-на уч на пра ви ла. 
До ви тљи во ре ше ње са или ти од го ва ра по ет ском уме ћу пред сед ни ка Ма ти це проф. Дра га ну 
Ста ни ћу. 

2 Део те не прав де сам ис пра вио у ре чи ко ју сам из го во рио на про мо ци ји пр вог из да ња 
Реч ни ка у Су бо ти ци, ко ја је об ја вље на у но во сад ском „Днев ни ку“ 14. ју ла 1991.

3 Об ра до ва ло ме је то што сте не дав но (ви дим то из ово го ди шњег мар тов ског бро ја 
Бу ње вач ких но ви на) Звон ку Бог да ну уру чи ли по себ но при зна ње На ци о нал ног са ви та бу-
ње вач ке на ци о нал не ма њи не „Иван Ан ту но вић“ за труд, ка ко је ре као при ли ком уру че ња 
– „да оста вим ус по ми ну на оне код ко ји сам од ра сто и ко ји су од ме не на пра ви ли оно што 
је сам.“



681

Дра го ми је што сам био у по не ком де та љу и са рад ник, ма кар као по моћ ни 
кон сул тант, све док-по рот ник и „ре зер вни“ до ма ћин на Ка те дри за срп ски је зик 
Фу ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. На при мер, тре ба ло је пре су ди ти да ли 
чи ка Мар ко и Гр го од ре ђе ну бу ње вач ку „рич“ из го ва ра ју упра во она ко ка ко су 
за пи са ли и ак це нат ски обе ле жи ли ка ко их је Пе тро вић об у чио. А Пе тро вић је имао 
про фе сор ско ис ку ство и био је че сто у при ли ци да слу ша ау тох то не бач ке Бу њев-
це. Ау то ри зби р ке су би ли из ван ред ни „уче ни ци“ (ни је мо је да су дим ко ји од њих 
је био у уче њу на пред ни ји). Из не на ђи ва ла нас је, до ди вље ња, у по од ма клим го-
ди на ма, енер ги ја и ви спре ност чи ка Мар ко ва (та да се рет ко ко у у ње го вим го ди-
на ма уп су ђи вао да се упу сти у обу ку за рад на ра чу на ру, а он је у то ме био вр ло 
успе шан). Гр го је, по ред уже про фе си о нал ног по сла, био ор га ни за тор и све стра ни 
ме на џер ка да у нас још ни је би ло тог за ни ма ња. Пок. проф. Јо ва Јер ко вић и ја се 
ни смо ли би ли да по не кад игра мо уло гу и ка фе ку ва ри ца. 

Од при пре ма Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца уз на пре до ва ла је ме то до ло ги ја ра да 
на ди ја ле кат ским реч ни ци ма, од иде је до ре а ли за ци је. По ја ви ло се де се так срп ских 
ди ја ле кат ских реч ни ка, чи та ве се ри је реч ни ка из обла сти тра ди ци о нал не кул ту ре, 
мно ге збир ке ди ја ле кат ских ре чи и сл. Уз то, да по ме нем уна пре ђе не тех нич ке 
мо гућ но сти сни ма ња, об ра де и пре тра жи ва ња тон ских и ау ди о ви зу ел них за пи са 
и штам па них тек сто ва. За то је не пра вед но сит ни ча ри ти над по је ди но сти ма у овом 
реч ни ку, на при мер на из бо ру „осо бе них“ ре чи и њи хо вој лек си ко граф ског об ра ди, 
по себ но ка да се ра ди о Бу ње ва ци ма, јер они не ма ју упо ре див од го ва ра ју ћи, услов-
но ре че но, нор ма тив ни реч ник. Да је ра ни је био ура ђен Реч ник срп ских го во ра 
Вој во ди не, по сао би им био уве ли ко олак шан.

При пре ма ју ћи се за овај на ступ пред ва ма, био сам за по чео да ис пи су јем осо-
бе не ре чи, њи хо ва зна че ња и кон тек сте, с лич ним осе ћа њем за ре ла ци је пре ма 
стан дар ду, с на ме ром да их он да по ре дим са реч ни ци ма и пре све га са Реч ни ком 
срп ских го во ра Вој во ди не. Имао сам при том иза зов ну при ми сао да „убо дем“ не ки 
ет но-је зич ки де таљ чић, не ко зрн це ко јим бих ма кар на го ве стио не што у при лог 
исто риј ско-ге о граф ском си ту и ра њу бач ких Бу ње ва ца. Ме ђу тим, осе тио сам да за 
то не мам ни вре ме на ни од го ва ра ју ће пред спре ме, од но сно ри зи ко вао бих да се 
при дру жим „из ми шља чи ма исто ри је“, ка квих је би ло на свим стра на ма (на шим и 
бив шим на шим), по себ но у по след њих два де се так го ди на. Био сам за по чео да из-
два јам: драч ʼба грем’, зда ле ка ʼиз да ле ка’, здав но ʼодав но’, зде сит се ʼзби ти се’, 
здрег нит ʼздр ве ни ти се’, зга му ждат ʼзгу жва ти’, из во јац, -ој ца ʼва ди чеп, из ви јач’, 
јур ге та ʼпро би свет, лу та ли ца’, оник нут ʼдо жи ве ти ста рост’... Оче ки вао сам да ћу 
на ћи ма ђа ри зам ker ̓ круг’ по што се у оба ма из да њи ма бе ле жи ke ri teš ̓ др ве на огра да 
око авли је’ (прет по ста вљам исте ети мо ло шке осно ве?). За ни ма ло ме је ово у ре ла-
ци ји пре ма ста ром име ну да на шњег Зма је ва – Кер и Ста ри Кер (за пи си ва ва но на 
раз ли чи те на чи не, као нпр. Oker/OKer, KisKer, NagyKer, Ke er/ Ke er и сл.), ра ни-
је и Ве ли ки и Ма ли/Ки ш Кер (пред рат ни, пред о ку па ци о ни на зив Пашићевo, јед но 
вре ме и по сле рат ни). На род ско до ми шља то ту ма че ње (или ау то р ско?) друк чи је је 
(о уба че ном ке ру у ис ко па ној ја ми као ори јен ти ру за дав на шње но во на се ље ни ке), 
за ни мљи во, ма кар, ми слим, пре као об лик на род ног ствра ла штва.4

4 В. књи гу Или је Пе тро ви ћа, Кер ци у Па ши ће ву. При лог за мо но гра фи ју Зма је ва, Но ви 
Сад, 2002. Ми слим да је ре ал но прет по ста ви ти, с об зи ром на при род ни ам би јент тог ме ста 
у ста ри јим вре ме ни ма („ста ни ште, окру же но ри то ви ма и гу стим ши праж јем“, н. д. 21), мо-
ти ва ци о ну осно ву об ве сти/об во ди ти, обод (уп. Ско ко во ту ма че ње на зи ва Обед ска ба ра, 
Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka, под -ve sti, зна че ње a̓n nus’ – 
круг, ве нац). 
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Бу њев ци ма, на рав но и ау то ри ма, укљу чу ју ћи и оне ко ји су им се при дру жи-
ли у дру гом из да њу, би ло је нај ва жни је – чу ва ње сво јег. Да ни су Бу њев ци у то ме 
уса мље ни, под се ћам на кон ста та ци ју проф. Ра до са ва Бо шко ви ћа о че стом по кла-
па њу пле мен ских и ди ја ле кат ских, од но сно го вор них гра ни ца у Цр ној Го ри, јер се 
чу ва ње сво јих го вор них осо бе но сти, чак и у ме ша ним по гра нич ји ма, сма тра ло 
пи та њем ча сти. Ра до ћу ов де ци ти ра ти са вет, из по след њег бро ја Бу ње вач ких 
но ви на, про фе со ра Ран ка Бу гар ског, го ста На уч не три би не Дан ма тер њег је зи ка: 
„У сво јем из ла га њу он је по ру чио Бу њев ци ма да мо ра ју чу ват свој је зик, као „је зик 
ср ца“, али и да у сва ко днев ној ко ре спо ден ци ји мо ра ју ко ри сти ти срп ски је зик, ко 
„је зик ра зу ма.“ 

У На по ме на ма уз 2. из да ње (стр. 15−16) ре дак тор проф. Пе тро вић пре ци зи ра 
шта је и ка ко до пу ње но: (1) Реч ник је про ши рен за око 2000 ре чи (од ред ни ца), (2) но ве 
ре чи је на мар ги на ма књи ге за пи си вао Јо сип Ба јић, (3) Мар ко Пе ић је Ба ји ће ве 
до дат ке и ис прав ке пре нео у кар то те ку, да би их (4) на кра ју „Су за на Ку јун џић 
Осто јић про ве ри ла, пре ве ла у елек трон ску фор му и рас по ре ди ла на абе цед ним ме-
сти ма.“ Скре ћем па жњу на Пе тро ви ће ву на по ме ну: „Ба јић је исто вре ме но ис пра вио 
по ко ју штам пар ску гре шку или дру гу ома шку, а по себ но је ва жно то што је ис пра-
вљао и по гре шно озна че не ак цен те у не ким ти по ви ма при ме ра. Ње го во по зна ва ње 
ак це нат ског си сте ма не спор но је и то пот пи сник ових ре до ва мо же по твр ди ти на 
осно ву ви ше сат ног раз го во ра с њим и Мар ком Пе ји ћем...“ Ди ја лек то ло зи ма и они-
ма ко ји има ју нор ма ти ви стич ке ам би ци је оста вио је ва жан, мо жда и хи тан за да так 
сум њом „над не ким по је ди но сти ма /у про зо ди ји!/, у ве зи са оним што је ис пра вљао.“ 
Да ле ко сам од то га да су дим ко је у пра ву, али бих ре као, с пу ним ува жа ва њем 
ко ле ге Ба ји ћа (тек ма ло пре сам до знао да је и он не дав но пре ми нуо): Или је чвр сти 
Дра го љуб омек шао (де де омек ша ју) или је го ди на ма био успе шно за ва ра ван сла-
бо шћу пре ма чи ка Мар ку! Утвр ђи ва ње пра вог ста ња би ло би за ни мљи во и због 
од но са пре ма го во ри ма Ср ба с ко ји ма су Бу њев ци ве ко ви ма су се ди или са њи ма 
жи ве из ме ша ни.

(Да раз би јем пре о збиљ ну ат мос фе ру, и убла жим ре чи упу ће не ко ле га ма Пе и ћу 
Ба ји ћу (са да по кој ном) и од сут ном про фе со ру Пе тро ви ћу, у ве зи са до пу на ма на 
мар ги на ма. (С том вр стом по ступ ка имам и сам бо га то ис ку ство.) Бла го род ни проф. 
др Јо ван Ка шић (та кав ква ли фи ка тив су мно ги ста вља ли уз ње го во име и у вре ме 
со ци ја ли зма), по во дом при пре ме из да ња дру гог Ву ко вог Рјеч ни ка, на пи та ње ка ко 
зна ко је су до пу не и ис прав ке на мар ги на ма лич ног Ву ко вог при мер ка Рјеч ни ка, 
ко ји се чу ва у Се ми на ру Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра-
ду, за и ста Ву ко ве − ду хо ви то је од го ва рао: „Би ло је и оних у ко је сам и по сум њао, 
али сам си гу ран да су оне пи са не флу о ро ма сте ром – си гур но Ву ко ве!“ (А би ле су 
то се дам де се те-осмде се те го ди не про шло га ве ка, ка да је из ми шљен флу о ро ма стер 
и до нас до ла зио као швер цо ва на ро ба – сто три де сет го ди на по сле Ву ка.)

Из о ста вља ње по ме на Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца и Име но сло ва бач ких Бу ње
ва ца, ма кар у на по ме на ма или у спи ску ли те ра ту ре, у Rječ ni ku go vo ra bač kih Hr va ta 
An te Se ku li ća, имам пра во да раз у мем у нај ма њу ру ку као те шко огре ше ње о стру-
ку од но сно про фе си ју, па и мо рал ши ре узев ши. А реч ник је за пра во бу ње вач ки, 
кон ста ту је Пе тро вић. У кон крет не раз ло ге за ова кав по сту пак се, на род ски ре че но 
− не ту рам! Јер, др жа ви и сво јој на ци ји ни кад ни сам же лео да на не сем ште ту. Исто 
бих про ши рио и на Бу њев це. Не бих хтео да се би ло ко ја мо ја реч ин тер пре ти ра 
као по ли тич ка, чак ни у сми слу је зич ке по ли ти ке!

Реч ник бач ких Бу ње ва ца (од но си се то и на пр во и на дру го из да ње) на шао се 
из ме ђу ди фе рен ци јал ног реч ни ка и реч ни ка пр вен ца, у по гле ду из бо ра ре чи и њи-
хо ве об ра де. За то ње му не при сто ји ни јед на са вре ме на стан дард на лек си ко граф ска 
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ква ли фи ка тив на од ред ни ца ко ја би му од ре ди ла ста тус. Ни је он ни пра ви ди ја ле кат ски 
ни ти нор ма тив ни. У ства ри, има ће ме сто ко је му дâ бу дућ ност са ма. Не знам ко ли ко 
је при ме ре но ка да ка жем да ме ње гов ка рак тер и ста тус у кул ту ри под се ћа на Ву ков 
Рјеч ник срп ског је зи ка. Ме ђу тим, ве ру јем да ће и го спо ђа Су за на и ње ни са рад ни-
ци и на ста вља чи при зна ти да не би би ле мо гу ће без овог реч ни ка ни из ван ред не 
Бу ње вач ке но ви не (с деч јим под ли ском Тан др чак). Оне би би ле сва ка ко ма ње бу ње-
вач ке! По ре ђе ње с Ву ко вим лек си ко граф ским по ступ ком тра жи ло би од при ка зи-
ва ча мно го ви ше. Ми слим, на при мер, на упо ред но са гле да ва ње ком по но ва ња од-
ред нич ког члан ка, пре све га кон тек ста у ко ји ма се да је „на слов ни ца“. Да су ау то ри 
има ли иде ју да се угле да ју на Ву ка, на шао би се у Реч ни ку по не ки бе ћа рац у бу-
ње вач ком је зич ком ру ху, по не кад и на нео че ки ва ним ме сти ма. Ипак, ни су ау то ри 
без сми сла за ду хо ви те до ско чи це. Уп. нпр. под опа прит: Ди си ди ко, опа прио уста? 

Да пре не ко ли ко да на ни је на мо ју адре су при сти гао мар тов ски број Бу ње
вач ких но ви на, у ко јем ви дим да сте ви већ огра ни зо ва ли об ја ву ра до сти и по но са 
по во дом овог из да ња − не вољ но бих до шао у Су бо ти цу и узео реч на про мо ци ји. 
По гре шно сам про це нио да је до вас већ би ло сти гло дру го до пу ње но из да ње Реч-
ни ка, а ви се не огла ша ва те! По ми слио сам да сте не за до вољ ни, отво ре но и стро же 
го во ре ћи – не за хвал ни! Јер, при ви ле ги ја је за крат ко вре ме до би ти дру го до пу ње но 
из да ње ди ја ле кат ског реч ни ка, и то још у Ма ти ци срп ској! 

Че сти там ау то ри ма и сви ма они ма ко ји су се за слу жни за при ви ле ги ју да је-
дан ди ја ле кат ски реч ник до би је дру го до пу ње но из да ње. Да по но вим из на сло ва 
мо јег при ло га – ау то ри, ре дак тор, ре цен зен ти и дру ги са рард ни ци по да ри ли су 
књи гу за сва ку бу ње вач ку ку ћу. 

Др Ма то Пи жу ри ца
Фи ло зоф ски фа кул тет

Но ви Сад

UDC 821.163.41.09(082)(049.32)

РИ ЗНИ ЦА БИ БЛИ О ГРАФ СКЕ ГРА ЂЕ

(Ду бро вач ка књи жев ност у срп ској исто ри ји књи жев но сти:  
Реч ник проучавалацa. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та  

у Бе о гра ду, 2016, 549 стр.)

Књи га Ду бро вач ка књи жев ност у срп ској исто ри ји књи жев но сти: Реч ник 
про у ча ва ла ца на ста ла је као плод ви ше го ди шњег ра да гру пе ау то ра: Бран ка Ле ти-
ћа, Бо ја на Ђор ђе ви ћа, Гор да не По кра јац, Слав ка Пе та ко ви ћа, Мир ја не Аре жи не и 
Та ње Ра кић, на че лу са Зла том Бо јо вић. Нај у жа на уч на ин те ре со ва ња свих ау то ра 
по све ће на су ду бро вач кој књи жев но сти, што све до чи о ви со ком сте пе ну на уч не 
ком пе тен ци је с ко јом је Реч ник из ра ђен. Ау то ри су на јед ном ме сту пре глед но и 
си сте ма тич но при ка за ли нај зна чај ни је ре зул та те про у ча ва ња ду бро вач ке књи жев-
но сти у срп ској исто ри о га фи ји, али и у дру гим на уч ним ди сци пли на ма и по љи ма. 
У пред го во ру књи ге, од го вор ни ре дак тор З. Бо јо вић, ис та кла је да сва ка би бли о-
граф ска је ди ни ца ко ја ула зи у са став ове књи ге тре ба да до при но се ,,пот пу ни јем 
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ту ма че њу и вред но ва њу ду бро вач ке књи жев но сти.“ Та ко ус по ста вље ним ме то до-
ло шким окви ром у осно ви су об у хва ће ни ра до ви исто ри ча ра књи жев но сти, али су 
у Реч ни ку сво је ме сто про на шли и при ло зи исто ри о гра фа, фи ло ло га, кул тур них 
исто ри ча ра, те а тро ло га и др., уз огра ни че ње да су у об зир узи ма ни са мо њи хо ви 
при ло зи ко ји су до при не ли бо љем раз у ме ва њу ду бро вач ке књи жев но сти.

У струк тур ном сми слу књи га пред ста вља ка та лог про у ча ва ла ца ду бро вач ке 
књи жев но сти ор га ни зо ван пре ма азбуч ном ре до сле ду. Са др жи 428 од ред ни ца које 
су ком по зи ци о но јед но о бра зне и са ста вље не из три сег мен та. Би о граф ски по да ци 
про у ча ва о ца ко ме је од ред ни ца по све ће на (ме сто и вре ме ро ђе ња и смр ти; глав не 
слу жбе; ток на уч не ка ри је ре итд.) чи не пр ви део од ред ни це. Са жет при каз нај зна-
чај ни јих по стиг ну ћа из обла сти про у ча ва ња ду бро вач ке књи жев но сти чи ни са др-
жи ну дру гог де ла од ред ни це. У ње му су пред ста вље на но ва са зна ња, ме то до ло шка 
ре ше ња и ори ги нал не син те зе до ко јих су до ла зи ли по је ди ни про у ча ва о ци ду бро-
вач ке књи жев но сти. Тре ћи део од ред ни це чи ни би бли о гра фи ја ау то ра, од но сно 
по пис де ла ко ја се не по сред но или по сред но ба ве те ма ма ве за ним за ду бро вач ку 
књи жев ност. У слу ча је ви ма ка да, пак, ни је би ло мо гу ће ре кон стру и са ти по је ди не 
би о гра фи је, од ред ни це су об у хва та ле са мо основ не по дат ке (име и пре зи ме или 
са мо ини ци ја ле) и би бли о гра фи ју са крат ким ко мен та ром. Ова ква струк тур на ор га-
ни за ци ја до при но си до бр ој пре глед но сти књи ге, омо гу ћа ва ју ћи ја сан увид у за ни-
мљи ве био-би бли о граф ске по дат ке о ау то ри ма ко ји се у реч ни ку по ми њу. Бо гат ство 
по да та ка (на ро чи то би бли о граф ских) об је ди ње них у јед ној књи зи омо гу ћа ва при-
ступ обим ној гра ђи ко ја ће би ти од из у зет не ко ри сти бу ду ћим про у ча ва о ци ма 
ду бро вач ке књи жев но сти. 

При ли ком ор га ни зо ва ња и пи са ња од ред ни ца по што ва не су тра ди ци о нал не 
лек си ко граф ске кон вен ци је. У ре ла тив но огра ни че ној фор ми од ред ни ца до из ра-
жа ја је до шао ви сок сте пен ин фор ма тив но сти Реч ни ка. Реч нич ки про стор ко ји је 
по све ћен по је ди ним про у ча ва о ци ма раз ли чи тог је оби ма, у за ви сно сти од њи хо вих 
би бли о гра фи ја, тј. од укуп ног до при но са на уч ном са гле да ва њу ду бро вач ке књи-
жев но сти. Мо гу ћи про бле ми на ко је су ау то ри на и ла зи ли услед обим но сти би блио-
граф ског опу са у де лу ни су ла ко уоч љи ви, јер је у ком по зи ци о ном сми слу књи га 
пре глед но и си сте ма тич но ор га ни зо ва на. И по ред ,,ви ше гла сја“ ау то ра Реч ни ка, 
раз ли ке у њи хо вом на чи ну пред ста вља ња од ред ни ца не за па жа ју се ла ко, јер је и 
на стил ском пла ну реч ник ујед на чен. То је, мо гло би се ре ћи, спо ља шња – ти ме не 
и ма ње ва жна – ма ни фе ста ци ја ду бље, ме то до ло шке ко хе рен ци је при сту па ау то ра 
чи ја су на уч на гле ди шта фор ми ра на у тра ди ци ји бе о град ске ра гу зе о ло ги је. 

Са др жин ска ра зно ли кост и би бли о граф ско бо гат ство књи ге од раз су ду ге 
тра ди ци је из у ча ва ња ду бро вач ке књи жев но сти у срп ској на у ци. У Реч ни ку се пра-
ти пут дво ве ков ног ис тра жи ва ња ду бро вач ке књи жев но сти – од Јо ва на Ра ји ћа до 
са вре ме них про у ча ва ла ца. Гру пи са ње број них ау то ра на јед но ме сто и опи си ва ње 
њи хо вих нај зна чај ни јих ра до ва по све ће них ду бро вач кој књи жев но сти до при но си 
и бо љем са гле да ва њу ме то до ло шких слич но сти и раз ли ка у њи хо вим на уч ним при-
сту пи ма. За то Реч ник у сво ме је згру ево ци ра ски цу исто ри је про у ча ва ња ду бро-
вач ке књи жев но сти у срп ској на у ци. То је на ро чи то зна чај но бу ду ћи да је упра во 
срп ска исто ри о гра фи ја из не дри ла по себ ну на уч ну стру ју, ,,бе о град ску ра гу зе о ло-
шку шко лу“, ко ја је да ла не мер љи ви до при нос из у ча ва њу ду бро вач ке књи жев но сти. 
Ње ном уте ме љи ва чу П. По по ви ћу и ње го вим на ста вља чи ма при па да на ро чи то 
ме сто у Реч ни ку. Њи хов до при нос у обла сти ра гу зе о ло ги је и на у ке о књи жев но сти 
уоп ште не про це њив је. Сво је вр сна ме ра њи хо вог за ла га ња и зна ча ја у књи жев ној 
исто ри о гра фи ји и ши рим на уч ним и кул тур ним то ко ви ма из ви ре из по ја ве да су 
срп ски ра гу зе о ло зи не рет ко на осно ву ре зул та та сво га ра да за вре ђи ва ли члан ство 
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у Срп ској кра љев ској ака де ми ји, ка сни је Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
(Па вле По по вић, Пе тар Ко лен дић, Дра го љуб Па вло вић, Ми ро слав Пан тић и Зла та 
Бо јо вић), и слич ним ин сти ту ци ја ма, као што је Ака де ми ји на у ка и умјет но сти 
Ре пу бли ке Срп ске (Бран ко Ле тић). Та по ја ва све до чи и да су се по сло ва на из у ча-
ва њу исто ри је ду бро вач ке књи жев но сти ма хом при хва та ли на уч ни ци пр во га ред, 
што (не)по сред но ука зу је и на зна чај ово га по ља у скло пу на ци о нал ног кул тур ног 
кор пу са.

Осим што Реч ник им пли цит но до но си на црт исто ри је или ме то до ло ги је из-
у ча ва ња ду бро вач ке књи жев но сти у срп ској на у ци, он ујед но са др жи и спе ци фи чан 
мо дел исто ри је срп ске књи жев но сти. Пред ста ва о за сту пље но сти ду бро вач ких 
те ма у срп ској књи жев но сти са гле да ва се на осно ву од ред ни ца по све ће них пи сци-
ма (М. Бан, А. Га ври ло вић, В. Ву ле тић Ву ка со вић, М. Са вић, Д. Бо го са вље вић, А. 
Ви да ко вић, Ј. Ду чић, М. Цр њан ски, И. Ан дрић, И. В. Ла лић, Д. Киш, М. Па вић и 
др.), чи је ства ра ла штво је не рет ко би ло за сно ва но на гра ђи цр пе ној из ду бро вач ке 
исто ри је и књи жев но сти. Мо тив ско-те мат ски склоп тих де ла све до чи о ис тан ча ној 
оба ве ште но сти ау то ра о кул тур но и сто риј ском ми љеу не гда шњег Ду бр ов ни ка и 
књи жев ним стру ја њи ма у ње му. Пом но ин те ре со ва ње за ду бр о вач ку тра ди ци ју 
ука зу је на по сто ја ну свест срп ских ства ра ла ца о ван ред ном зна ча ју ба шти не ста рог 
Ду бров ни ка за кор пус на ше на ци о нал не кул ту ре. Тим сло јем Реч ни ка ски ци ра на 
је из спе ци фич ног угла и јед на тра са исто ри је срп ске књи жев но сти, што до при но-
си зна ча ју ове књи ге и у ши рим на уч ним раз ме ра ма. 

Уз рад књи жев них исто ри ча ра, књи жев ни ка и ис тра жи ва ча раз ли чи тих спе-
ци ја ли стич ких про фи ла, у Реч ни ку је из по себ ног угла пред ста вљен рад исто ри-
о гра фа, као што су Ј. Ра до нић, В. Ћо ро вић, Ј. Та дић, Р. Са мар џић, М. Спре мић, М. 
Ди нић и др. Ду бр о вач ки ар хив био је из во ри ште њи хо вих ис тра жи ва ња на по љу 
на ци о нал не исто ри је, бу ду ћи да су у ње му по хра ње на не по сред на све до чан ства о 
ви ше стру ким, при вред ним, кул тур ним и дру гим, ве за ма Ср би је и Ду бр о вач ке 
Ре пу бли ке. Та ко ђе, њи хов рад пра ћен је за сни ва њем те о риј ско-ме то до ло шких осно-
ва ар хи ви сти ке упра во на те ме љу из у ча ва ња из во ра из ду бр о вач ког ар хи ва. Ва жан 
сег мент Реч ни ка за то чи ни при ка зи ва ње и ана ли зи ра ње ра до ва исто ри ча ра по све-
ће них про у ча ва њу дру штве но-исто риј ског кон тек ста у ко ме је не го ва на ду бр о вач ка 
књи жев ност, ту ма че њу по ве сних до га ђа ја и осве тља ва њу лич но сти чи ја по ја ва је 
тран спо но ва на у књи жев но сти. 

Ис ход прег ну ћа ау то ра Реч ни ка био је у це ли ни пло до но сан. Ме ђу ко ри це 
јед не књи ге пр ви пут је са бра на ова ко са др жај на би бли о гра фи ја ра до ва по све ће них 
ду бр о вач кој књи жев но сти. Та ко ђе, у сво је вр сној мо за ич ној, ви ше слој ној ком по зи-
ци ји књи ге осве тљен је зна чај ра да ка ко нај и стак ну ти јих, та ко и ма ње по зна тих 
књи жев них исто ри ча ра и струч ња ка из дру гих обла сти, у из у ча ва њу ду бр о вач ке 
књи жев не и кул тур не ба шти не. За то је из ла же ње Реч ни ка ва жан тре ну так у на шој 
на у ци о књи жев но сти. У овој књи зи ус по ста вљен је ме то до ло шки мо дел за на ред не 
књи ге слич ног ти па. Ус то је и „от кљу ча на“ ри зни ца би бли о граф ске гра ђе, на су шно 
по треб не за да ља ис тра жи ва ња на по љу ду бро вач ке књи жев но сти. 

Алек сан дар Га врић 
Бе о град

le ca ga vric @gmail.co m
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ПРИ ЛО ЗИ АТРИ БУ ЦИ ЈИ И ИЗ ДВА ЈА ЊУ ПИ САР СКИХ РУ КУ

(Љуп ка Ва си љев. Тра гом срп ске ру ко пи сне књи ге XV–XVII ве ка. Из зби р ке  
ру ко пи са Ра до сла ва Гру ји ћа. Атри бу ци ја и утвр ђи ва ње пи сар ских ру ку.  

Срем ски Кар лов ци: Срп ска пра во слав на Епар хи ја срем ска, 2018, 208 стр.)*

Не ду го по осни ва њу Оде ље ња за опис и ре ги стра ци ју ру ко пи са (ка сни је Ар-
хе о граф ског оде ље ња) На род не би бли о те ке СР Ср би је 2. ок то бра 1961,1 кра јем те 
го ди не, за по чет је рад на си сте мат ском про у ча ва њу и опи су зби р ке про то је ре ја и 
про фе со ра Ра до сла ва Гру ји ћа (1878–1955). Зби р ка се на ла зи ла у Му зе ју Срп ске пра-
во слав не цр кве (згра да Па три јар ши је на Ко сан чи ће ву вен цу у Бе о гра ду), та да у 
бли зи ни при вре ме но сме ште не На род не би бли о те ке (згра да на кра ју Кнез Ми хаи-
ло ве, да нас Би бли о те ка гра да Бе о гра да). Зби р ка са др жи 335 ру ко пи са или њи хо вих 
де ло ва од XI II до XIX ве ка ко је је проф. Гру јић са ку пљао на тлу Кар ло вач ке ми тро-
по ли је, али је њи хо во по ре кло ра зно вр сно, од Све те Го ре, пре ко Ма ке до ни је, Ср би је, 
Бо сне и Хер це го ви не до Ли ке и Сла во ни је. Ар хе о граф ску об ра ду Гру ји ће ве збир-
ке (за кључ но с XVI II ве ком) вр ши ли су проф. Вла ди мир А. Мо шин (1894–1987) и 
мла ди са рад ник Љуп ка Ва си љев (1932). Рад на овој збир ци тра јао је до Мо ши но ва 
уда ље ња из На род не би бли о те ке (1965) и ње го ва пре се ље ња у Ско пље (1967), да би, 
с про ме ње ним при о ри те ти ма, у ме ђу вре ме ну за мро. Ка сни је се и Ди ми три је Бог-
да но вић (1930–1986) из ве сно вре ме по све тио овој збир ци (1971–1975), на ро чи то 
ње ну де лу из XIX ве ка. Би ло је, на и ме, пред ви ђе но из да ва ње об ра ђе ног ма те ри ја-
ла у окви ру се ри је Опис ју жно сло вен ских ћи рил ских ру ко пи са.2 Пред од ла зак у 
пен зи ју Љуп ка Ва си љев је 1997–1999. ор га ни зо ва ла по нов ни рад на Гру ји ће вој 
збир ци, ово га пу та у са рад њи с Ми ро сла вом Гро зда но вић-Па јић (1931–2002). Од 
2000. го ди не до да нас тра ју на сто ја ња да се це ло ку пан ма те ри јал об ја ви (у ме ђу-
вре ме ну је из и шао па ле о граф ски ал бум),3 та ко да је ау тор ка од лу чи ла да са бе ре 
свој нај круп ни ји до при нос у об ра ди збир ке и из ло жи га у по себ ној пу бли ка ци ји. 

Мо но гра фи јом је об у хва ће но два де сет ру ко пи сних књи га у ко ји ма се пре по-
зна ју раз ли чи ти пи са ри, чак 65, ме ђу ко ји ма има и до бро по зна тих. То су, пре све га, 
пи са ри из ра чан ске ра ди о ни це, за тим чу ве ни Инок из Дал ше, за пра во хи лан дар ски 

* Текст је про чи тан на пред ста вља њу књи ге у Рим ској дво ра ни Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, 25. ја ну а ра 2019. го ди не.

1 Oснивању Оде ље ња за опис и ре ги стра ци ју ру ко пи са прет хо ди осни ва ње Ар хе о-
граф ске ко ми си је при Са ве ту за кул ту ру СР Ср би је 1959. го ди не. Ко ми си ју су чи ни ли про-
фе со ри Вла ди мир А. Мо шин, Ни ко ла Ра дој чић, Пе тар Ђор ђић и Бла же Ко не ски. Ар хео граф-
ски рад у Ју го сла ви ји ор га ни зо ван је пре ма за ми сли ма проф. В. А. Мо ши на, на кон ње го ва 
по врат ка с IV Ме ђу на род ног сла ви стич ког кон гре са у Мо скви 1958, где се по сле ду же па у зе 
рас пра вља ло о из ра ди ме ђу на род ног ка та ло га свих сло вен ских ру ко пи са.

2 Пр ви том из ове се ри је на пи сао је проф. В. А. Мо шин, ЋирилскирукописиуПовије
сноммузејуХрватскеиКопитаревазбиркасловенскихрукописаиЦојсовћирилскиодломак
уЉубљани. Бе о град: На род на би бли о те ка – Срп ска књи жев на за дру га, 1971.

3 Ми ро сла ва Гро зда но вић-Па јић. РукописиМузејаСрпскеправославнецркве:Збирка
РадославаМ.Грујића, књ. 2. Фи ли гра но ло шки ал бум. Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је 
– Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, 2015.
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је ро мо нах Те о дор, уз још јед ног хи лан дар ског пи са ра, и пи са ри из дру гих срп ских 
ра ди о ни ца. Ов де је, на пр вом ме сту, при ка зан ме тод атри бу ци је ко ји је на стао и 
раз ви јан је у Ар хе о граф ском оде ље њу. У на у ку га је уве ла Лу ци ја Цер нић, ду го-
го ди шњи са рад ник Оде ље ња.4 Атри бу тив ни ме тод је под ра зу ме вао па ле о граф ску 
ана ли зу ка рак те ри стич них пи сар ских по те за – ге сто ва, од но сно дук ту са, ко ји се 
пре по зна је као ин ди ви ду ал ни ма нир сва ко га пи са ра. Тај ме тод, што је слу чај Лу ци-
је Цер нић, мо же се са др жа ва ти из по у зда них им пре си ја ана ли ти ча ра из дру ге, ла-
ти нич ке кул ту ре ко ји ћи ри ли цу не по сма тра на исти на чин као они ко ји је обично 
чи та ју, да кле – по пут ви зу ел не сли ке, па но рам ски – али и из о штре но. Ру ко пи си се 
у ова квом по ступ ку, по том, упа ру ју, што до во ди до об је ди ње ња пи са ре ва де ла, а 
мо гу ћа је и иден ти фи ка ци ја пи са ра ра ни је не по зна тих по име ну, а по зна тих по 
де лу. У исто вре ме утвр ђу је се бли скост ме ђу пи са ри ма ко ја упу ћу је на по сто ја ње 
шко ла или ра ди о ни ца у ко ји ма се об у ча ва ју раз ли чи ти пи са ри. Пи са ње књи га у 
ра ди о ни ца ма, од но сно скрип то ри ји ма, уко ли ко не ма за бе ле шки о то ме, нај си гур ни-
је се до ка зу је при су ством ви ше ру ку у јед ној књи зи. Ова кву са рад њу ме ђу пи са ри ма 
по твр ђу је це ла мо но гра фи ја јер је про се чан број пре пи си ва ча по ов де за хва ће ној 
ру ко пи сној књи зи пре ко три, а, на рав но, има при ме ра где их је да ле ко ви ше. Ина-
че, Љуп ка Ва си љев це лом пи та њу, при род но, при сту па не што дру га чи је, ма да о 
то ме из ри чи то не го во ри; пре све га, она и са ма при па да ћи ри лич кој кул ту ри и као 
вр ло мла да ба ви ла се до слов ним пре цр та ва њем по је ди них стра ни ца ру ко пи са (а то 
је по сма тра ње ру ко пи са из дру го га угла, са ста но ви шта ње го ва на ста ја ња, пи са ња). 
На рав но, и она у сво ме при сту пу по ла зи од оквир них им пре си ја о дук ту су и об ли-
ко ва њу тек сту ал ног бло ка, с уо ча ва њем ка рак те ри стич них пи сар ских по те за и 
слов них ре ше ња, али – све вре ме она ру ко пи си ма при сту па и са ста но ви шта ко ди-
ко ло ги је и фи ли гра но ло ги је, по моћ них ди сци пли на без ко јих је по у зда ност и на-
уч на пре ци зност не за ми сли ва. Где по сто ји ли ков ни ма те ри јал, Љуп ка Ва си љев и 
то зна да ис ко ри сти.5 

Ова пу бли ка ци ја са сто ји се из ви ше де ло ва раз ли чи та оби ма. Иза уред нич ке 
на ја ве и пред го во ра до ла зи глав на це ли на ко ја за на слов има под на сло ве с на слов не 
стра не (Из збир ке ру ко пи са Ра до сла ва Гру ји ћа. Атри бу ци ја и утвр ђи ва ње пи сар ских 
ру ку) и она се, с крат ким ре зи ме ом, про те же на 189 стра на. Сре ди шњи део књи ге 
има ка та ло шку фор му, по зна ту у ар хе о гра фи ји (сме њу ју се крат ки тек сто ви и илу-
стра ци је). Под на сло ве чи не на зи ви и основ на ка рак те ри за ци ја ру ко пи са, са са же-
тим по да ци ма, ин вен тар ског ти па. По том сле де све де ни ар хе о граф ски опи си, по пут 
оних ко је су из ра ђи ва ли по је ди ни ау то ри, не ин тер ди сци пли нар ни ау тор ски ти-
мо ви, прем да су об у хва ће ни раз ли чи ти аспек ти ин вен тар ских је ди ни ца; на рав но, 
не ки са мо до не кле (ту ми сли мо на је зик и пра во пис, струк ту ру тек ста и из да ње 
ре ле вант них за пи са ко ји ма се пре но се по ру ке, не и је зич ка ма те ри ја, што из ла зи 
из де ло кру га на ше га ау то ра). Са оп шта ва ју се ко ди ко ло шке од ли ке ру ко пи са, че сто 
у ве зи с њи хо вим да то ва њем (уко ли ко су пи са ни на хар ти ји, оквир но се од ре ђу је 
вре ме во де них зна ко ва од че твр ти не сто ле ћа до ужег ин тер ва ла од де сет го ди на, 
без за ла же ња у по је ди но сти), за тим се да је пре глед пи са ра по сек ци ја ма (по по тре би 
с њи хо вим бит ним од ли ка ма), по да ци о ко ри шће ном ма сти лу, тип пи сма и де ко-
ра ци ја. Сва ки је опис пра ћен про бра ним илу стра ци ја ма ко ји ма су по је ди нач но 

4 О Лу ци ји Цер нић пи ше Би ља на Јо ва но вић-Стип че вић: Ар хе о граф Лу ци ја Цер нић 
и њен улог у те ме ље срп ске кул ту ре (1933–1994). Археографскиприлози 16 (1994): 437–446.

5 Ка ко проф. В. А. Мо шин ис ти че у сво јим се ћа њи ма, Љуп ка Ва си љев се, „по ред 
оп ште па ле о граф ске спе ци ја ли за ци је“, усме ра ва ла на про у ча ва ње „историј[е] ру ко пи сног 
ор на мен та и ми ни ја ту ре, као и да по сте пе но фор ми ра зби р ку ко пи ја илу ми на ци је“ (Се ћа ња 
на ар хе о граф ски рад у На род ној би бли о те ци Ср би је. Археографскиприлози 5 (1983): 69).
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пред ста вље ни пи са ри, као и при су ство раз ли чи тих за ста ви ца, ини ци ја ла или исто-
риј ских за пи са, по истим на че ли ма ка ко би се фор ми рао па ле о граф ски ал бум. По 
на шем бро ја њу, у књи зи је до не то 158 илу стра ци ја. 

На пра ви ће мо кра так пре глед ру ко пи са, по ре ду из књи ге. У ано ним ном пи-
са ру Сме де рев ског че тво ро је ван ђе ља (бр. 88), пре пи са ног у вре ме ну, а мо жда и у 
бли зи ни де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (пр ва че твр ти на XV ве ка), Љуп ка Ва си љев 
пре по зна је хи лан дар ског пи са ра Те о до ра, у на у ци ра ни је по зна тог као Ино ка из 
Дал ше (за истог пи са ра ве зу је се још шест ру ко пи са).6 Са мо још је дан ру ко пис је 
из XV ве ка – Пен ти ко стар из сре ди не сто ле ћа (по се бан фонд З-I-127), и у ње му 
Љуп ка Ва си љев ди фе рен ци ра три не по зна та пи са ра. На ред ном, XVI ве ку при па да 
шест књи га с ве ли ким бро јем пре пи си ва ча. То су Ок то их из пр ве че твр ти не сто-
ле ћа (З-I-118) с тро ји цом пи са ра, Слу жаб ник и пра знич на је ван ђе ља с Апо сто лом 
из пр ве че твр ти не сто ле ћа (бр. 50), де ло по па Рат ка Рај ко ви ћа чи ји се па тро ни мик 
де лом ре кон стру и ше, по том Че тво ро је ван ђе ље из 1534 (бр. 210) с тро ји цом пи са ра; 
пот пи сан је „гре шни и мно го ле њи ви“ поп Ра ди вој, а за јед но га пи са ра ана ли зом 
дук ту са је утвр ђе но да је то „гре шни“ поп Оли вер из Че тво ро је ван ђе ља бр. 208 из 
исте зби р ке (где се он и пот пи сао), пре пи са ног око 1540–1550. го ди не. Ова дво ји ца 
за јед но су ра ди ла у ма на сти ру Ни кољ цу о че му све до чи је дан за пис: „до зде пи са поп 
Рат ко, а од зде по че пи са ти поп Оли вер“. Псал тир с по сле до ва њем из 1563 (бр. 217) 
пи са ло је осам пи са ра (као не кад Ву ка но во је ван ђе ље, 1196–1202), а име ном се 
огла сио са мо је дан: „гре шни па че всех чло век“ поп Јо ван. Ок то их вас кр сни и сед-
мич ни (З-I-82) ве ћим де лом при па да дру гој че твр ти ни XVI ве ка и пи сао га је је дан 
не по зна ти пи сар, ма њим де лом при па да сре ди ни XVII ве ка – тај део Љуп ка Ва си-
љев атри бу и ра Ки ри ја ку (тј. Ћи ри ја ку) Ра ча ни ну. Оста так од 12 ру ко пи са при па да 
XVII ве ку, по не кад и с уме ци ма или до да ци ма из XVI II ве ка. На при мер, Псал тир 
с по сле до ва њем (бр. 9) са сто ји се из че ти ри хро но ло шке це ли не ко је је пи са ло се дам 
пи са ра, ме ђу ко ји ма су по атри бу ци ји, опет, Ки ри јак Ра ча нин и Га ври ло Тро ји ча-
нин.7 У Мо ли тве ни ку с ака ти стом Бо го ро ди ци (бр. 34) опет се, по ред још јед ног 
дук ту са, пре по зна је Ки ри ја ков дук тус у де лу ру ко пи са из 1610–1625. го ди не (по сто-
ји и ма њи до да так, на стао око 1725). Ки ри ја ков по тез Љуп ка Ва си љев пре по зна је 
и у ру ко пи су пот пи са ног „мно го гре шног чрн ца За ха ри је“ из Псал ти ра с по сле до-
ва њем (бр. 59), пи са ног у Ми ле ше ви 1633 (мла ђи део књи ге је из 1660–1670). Оту да 
њен за кљу чак да „За ха ри ја“ пред ста вља ње го во ма лос хим нич ко име, а де сет го-
ди на ка сни је (1642) он ће се у Ра чи пот пи си ва ти ве ли кос хим нич ким име ном, по 
ко јем га од ра ни је зна мо, као „Ки ри јак Ра ча нин“ (Псал тир бр. 92). Љуп ка Ва си љев 
још атри бу и ра Ки ри ја ку Псал тир с по сле до ва њем из 1635–1645 (бр. 20) и исти тип 
књи ге из 1640–1645 (З-I-31); за тим је дан део Но мо ка но на епи ти миј ног из 1635–1645. 
с два ли ста из Треб ни ка око 1675 (бр. 11) у ко јем се по ја вљу је пет ру ку од ко јих је 
у Но мо ка но ну јед на, по ње ној атри бу ци ји, Хри сто фо ра Ра ча ни на, а у Треб ни ку 
Ки при ја на Ра ча ни на;8 та ко ђе, део Сте пе на срод ства с Но мо ка но ном епи ти миј ним 
из сре ди не XVII ве ка (бр. 21) пи сао је Ки ри јак Ра ча нин. Ску па с Ки ри ја ком у Бо-

6 Уп. Љ. Ва си љев. Ко је Инок из Дал ше, хи лан дар ски пи сар пр ве по ло ви не XV ве ка. 
ОсамвековаХиландара.Историја,духовниживот,књижевност,уметностиархитектура. 
Бе о град: СА НУ, 2000, 399–402.

7 О ово ме пи са ру в. Љ. Ва си љев. Ко је илу ми на тор ру ко пи сног Псал ти ра Га ври ла 
Тро ји ча ни на Беч ке на ци о нал не би бли о те ке бр. 83. Словенскосредњовековнонаслеђе.Зборник
посвећенпроф.ЂорђуТрифуновићу. Бе о град: Чи го ја-штам па, 2001, 91–107.

8 Уп. Љ. Ва си љев. Не по зна ти ру ко пи си нај по зна ти јих ра чан ских пи са ра Ки при ја на и 
Хри сто фо ра. Рачаукултурисрпскогнарод, II. Ба ји на Ба шта: Ра чан ска фон да ци ја, 1997, 44–49.
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го ро дич ни ку из 1650–1660 (бр. 223) по ја вљу је се, опет по ње ној иден ти фи ка ци ји, 
као глав ни пи сар хи лан да р ски мо нах Ху ди Па хо ми је (ма њи део књи ге пи сан је око 
1708–1711). У Ча со сло ву из Ре ме те, пи са ном сре ди ном XVII ве ка (бр. 107), Љуп ка 
Ва си љев ће опет пре по зна ти Ху дог Па хо ми ја, у гру пи од чак де вет пи са ра. Исти 
Па хо ми је сам је, по ње ну ми шље њу, пи сао Псал тир с по сле до ва њем из дру ге по ло-
ви не XVII ве ка (бр. 75). У Треб ни ку игу ма на Гри го ри ја из прет по след ње де це ни је 
XVII ве ка (бр. 13) ау тор ка пре по зна је Је ро те ја и Хри сто фо ра Ра ча ни на, за јед но с 
јед ним не по зна тим пи са ром. У истом пе ри о ду пре пи са не су Бе се де св. Јо ва на Зла-
то у стог (бр. 18), по след ња књи га с ово га спи ска, у ко јој Љуп ка Ва си љев из два ја две 
пи сар ске сек ци је, при че му је пр ва слич на бр зо пи сном ма ни ру Хри сто фо ра Ра ча-
ни на; и ов де се, ве ро ват но, ра ди о Ра ча ни ма.

Сле де би о гра фи ја и би бли о гра фи ја ау то ра и два де таљ на ин дек са – хро но ло-
шки и пи сар ски. За хва љу ју ћи њи ма сти че се ја сна пред ста ва о об у хва ће ним ру ко-
пи си ма, али и о уче шћу по је ди них пи са ра и о про бра ним илу стра ци ја ма њи хо ва 
пи сар ско-илу ми на тор ског по ступ ка. За тим, пре ма пи са ри ма се у дру гом ин дек су 
раз вр ста ва ју све књи ге. За хва љу ју ћи за па жа њи ма Љуп ке Ва си љев, пи са ре ра чан-
ског кру га мо же мо пра ти ти у ра спо ну од пре ко сто ти ну го ди на, што су, прак тич но, 
три при сар ске ге не ра ци је.

Ова кви ка та ло зи со лид на су осно ва за да ље про у ча ва ње ста ре срп ске пи сме-
но сти. На при мер, озбиљ но лин гви стич ко ис тра жи ва ње би ло ко је га од ових ко дек са 
не би се мо гло за ми сли ти без узи ма ња у об зир ди фе рен ци ја ци је и по том иден ти-
фи ка ци је пи са ра ко ји су ов де бри жљи во на зна че ни. Ма ко ли ко се на ма чи ни ло да 
је сред њо ве ков на и уоп ште ста ра срп ска кул ту ра ано ним на, она је увек ду бо ко 
лич на, о че му ова књи га и све до чи. Увек иза од ре ђе ног ру ко пи са сто ји од ре ђе ни 
чо век, а за хва љу ју ћи про ниц љи вим за па жа њи ма на ше га ау то ра, ње му не рет ко зна-
мо име или је учи њен пр ви ко рак ка ње го вој иден ти фи ка ци ји. Уо ста лом, та ко се 
раз у ме ва и пут до на ста ја ња ру ко пи сне књи ге.

Др Вик тор Д. Са вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

viktor.savic@isj.sanu.ac.rs

UDC 821.163.41.09 Crnjanski M.(049.32)

ЦР ЊАН СКИ У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ,  
КУЛ ТУ РИ И ПО ЛИ ТИ ЦИ

(Ми ло Лом пар. Ми лош Цр њан ски: би о гра фи ја јед ног осе ћа ња.  
Но ви Сад: Пра во слав на реч, 2018)

Из да вач ка ку ћа „Пр ва о слав на реч“ по да ри ла нам је још јед ну књи гу о ве ли-
ка ни ма срп ске кул ту ре и књи жев но сти. На ве ли ком фор ма ту, са ана ли тич ким 
тек стом, по е зи јом, сли ка ма и цр те жи ма уо кви рен је на уч ни оглед Ми ла Лом па ра 
о Ми ло шу Цр њан ском. Чи та мо и гле да мо на шег књи жев ни ка, гле да мо и фо то гра-
фи је срп ских пи са ца, ту су и гра до ви: Бе о град, Бер лин, Рим, Па риз, Лон дон, да кле 



690

је да на це ло ви та књи жев на ге о гра фи ја и жи во то пис. Све је ту, ат мос фе ра исто риј-
ског, на ци о нал ног и ства ра лач ког вре ме на Ми ло ша Цр њан ског. Шта нам го во ри 
Ми ло Лом пар о том вре ме ну пи сца и ње го вом де лу? 

У овом осо бе ном на уч ном огле ду о Цр њан ском не сле ди уо би ча јен хро но ло шки 
ток пи шче вог жи во та. Он би ра ка рак те ри стич не жи вот не, књи жев не, ства ра лач ке 
и по ли тич ке си ту а ци је и у окви ру њих по ве зу је вре мен ски и про блем ски план.

Под на слов Би о гра фи ја јед ног осе ћа ња, на пр ви по глед упу ћу је чи та о ца на по-
ми сао да је реч о пси хо ло шком или пси хо а на ли тич ком ис тра жи ва њу Цр њан ског. Али, 
тај пр ви по глед је по гре шан. Лом пар ис тра жу је ме сто срп ског књи жев ни ка у дру штви-
ма у ко ји ма је жи вео и ства рао и ње го ве књи жев не, кул тур не и по ли тич ке од но се са 
дру гим пи сци ма и уста но ва ма. Пут кроз век Цр њан ског, пут је и кроз све оне љу де, 
си сте ме и уста но ве Ср би је, Ју го сла ви је и европ ских др жа ва у ко ји ма је бо ра вио.

Лом пар у од ре ђе ној ме ри ино ви ра би о граф ски ме тод. Фи ло зоф Карл По пер 
је у сво јим ис тра жи ва њи ма раз ли ко вао „ми са о ну са др жи ну“ и „ми са о ни про цес“. 
Ову раз ли ку мо же мо да раз у ме мо и као од нос из ме ђу де ла и ства ра лач ког про це-
са, при че му ово дру го об у хва та све дру штве не, кул тур не по ли тич ке, умет нич ке 
од но се пи сца са дру гим љу ди ма и уста но ва ма ко ји се пре пли ћу са ње го вим те ма-
ма и ства ра лач ким по ступ ком. За пра во, реч је о жи во ту ко ји, по ре чи ма Цр њан ског, 
„ути че на ства ра ла штво сва ког књи жев ни ка“.

Ми ло Лом пар сво је ис тра жи ва ње гра на у не ко ли ко пра ва ца. Иде мо ре дом.
Дру штве ни ста тус Цр њан ског. Кра ље ви на Ју го сла ви ја је би ла пре пу на иде-

о ло шких, на ци о нал них и по ли тич ких про тив реч но сти. Мла до гра ђан ство је тек 
ста са ва ло а по ја ви ла се ле ви чар ска иде о ло ги ја ко ја је је хте ла да ства ра но во дру-
штво и но вог чо ве ка. У кул тур ном и књи жев ног жи во ту пред став ни ци гра ђан ске 
и ко му ни стич ке ин те ли ген ци ју бо ри ли су се за пре власт и ути цај. Где је у том рас-
по ре ду со ци о кул тур них сна га био Цр њан ски? Лом пар твр ди да је Цр њан ски био 
то ком ју го сло вен ског раз до бља (али и ино стра ног) не у кло пив у свим кон тек сти ма. 
Имао је „суб вер зи ван по ло жај уну тар гра ђан ског све та као и ле ви чар ског, ко му ни-
стич ког ‒ и то „си ту а ци о но и епо хал но“ (193). Пој мо ви суб вер зив но сти и мар ги не 
су во де ћи пој мо ви Лом па ро ве ин тер пре та ци је Цр њан ско вог по ло жа ја у дру штву. 
У јав ном жи во ту Кра ље ви не Ју го сла ви је, у ко ме су се укр шта ле иде је и прак са 
гра ђан ских и ко му ни стич ких стру ја, Цр њан ски је био на мар ги ни. Ме ђу рат на не-
при хва ће ност у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, на ста ви ла се и у еми грант ској де о ни ци 
ње го вог жи во та у Лон до ну. То је би ла суд би на пи сца. Лом пар у њој ви ди три ста-
ди ју ма – мар ги на лац ‒ аут сај дер ‒ еми грант. 

Књи жев ни и јав ни жи вот у Ср би ји и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Суб вер зив ност 
и мар ги нал ност Цр њан ског у ме ђу рат ном пе ри о ду, Лом пар осве тља ва на два пла-
на ‒ лич ном и ин сти ту ци о нал ном. Мар ко Ри стић и Ми ро слав Кр ле жа су пер со ни-
фи ка ци је гра ђан ске и ле ви чар ске ин те ли ген ци је. Књи жев ни од но си из ме ђи њих и 
Цр њан ског пре ки да ју се ка да су по ли тич ка опре де ље ња из би ла у пр ви план. 

Нај ин тен зив ни је рас пра ве Цр њан ског са срп ском гра ђан ском и ле ви чар ском 
ин те ли ген ци јом, од ви ја ју се у раз до бљу од 1929 до 1934 го ди не. По ле ми ку је за-
по чео Цр њан ски 1929. го ди не, сво јим Отво ре ним пи смом Књи жев ном од бо ру СКЗ, 
због не га тив не оце не Мар ка Ца ра ње го вог пу то пи са Љу бав у То ска ни. 

Три го ди не ка сни је усле ди ла је ве ли ка рас пра ва Цр њан ског са при пад ни ци ма 
гра ђан ске и ле ви чар ске ин те ли ген ци је око тзв. стра не књи ге, по себ но са Ми ла ном 
Бог да но ви ћем. „Остао је сам на по зор ни ци“, кон ста ту је Лом пар а на дру гој стра ни 
усле ди ло је по ве зи ва ње ове две иде о ло шко по ли тич ке стру је ми шље ња. На ње го во 
кри тич ко пра во да ка же шта ми сли о из да вач кој де лат но сти, нео прав да но су ско-
чи ли дру ги пи сци са хр пом увре да. 
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И тре ћу бу ру је иза вао сво јим ста вом о ра ту 1934. и то ра ту срп ске вој ске у 
Пр вом свет ском ра ту. По сле те шког стра да ња срп ске вој ске и ње не ве ли ке по бе де 
1918. го ди не он кри ти ку је, оправ да но, ла жни па ци фи зам. Ње го во опо нент био је 
во ђа књи жев не ле ви це из Хр ват ске – Ми ро слав Кр ле жа. Ар гу мен ти Цр њан ског су 
би ли убе дљи ви ји, али и по ред то га он је остао дру штве но ин фе ри о ран. Оп ту жен 
је чак за ми ли та ри зам.

А ка да је 1934. го ди не по кре нуо лист Иде је, ди гла се гра ја на ко му ни стич кој 
ле ви ци да је про па га тор на ци зма. Лом пар са ја ким ар гу мен ти ма од ба цу је оп ту жбе 
ње го вих иде о ло шких про тив ни ка о то бо жњој фа ши стич кој на кло но сти пе сни ка 
Стра жи ло ва. 

Овај су коб са пред став ни ци ма кул тур них ин сти ту ци ја око, у нај ши рем сми-
слу ре чи, на ци о нал них вред но сти, по ка зао је да је Цр њан ски био уса ма љен у сво јим 
ста во ви ма. Лом пар у то ме ви ди ње го ву „не у кло пи вост у сва ки по ре дак“.

Да се вра ти мо на основ но Лом па ро во пи та ње: за што је Цр њан ски био дру штве-
ни аут сај дер, за што је био „дру штве но ин фе ри о ран“? За што је био не спо со бан да 
се укло пи у гра ђан ски и ко му ни стич ки свет? Од го вор на ово пи та ње он тра жи у 
ком плек сној осе ћај но сти пи сца, ње го вој са мот ној ег зи стен ци ји, ње го вом осе ћа њу 
стра но сти. Ово ме су до при не ли и ани мо зи те ти ње го вих су пар ни ка. За вист и омра-
зу на бо љег не тре ба пот це ни ти. За Цр њан ско ву стра ност, мар ги нал ност и са мо ћу 
„од го вор на“ је и ње го ва сна га соп стве ног уве ре ња, ње гов нео пор ту ни зам. Хра бро 
и од луч но је за сту пао сво је јав не ста во ве. Ни је ма ли број оних ко ји би устук ну ли 
и под ле гли при ти ску ве ћи не. Наш пи сац ни је био ме ђу њи ма.

По ли тич ко ми шље ње Цр њан ског. Де ло Ми ло ша Цр њан ског ни је зна чај но 
са мо за срп ску књи жев ност. Је дан део при па да и не књи жев ним тек сто ви ма, тач ни је 
по ли тич ким у ши ро ком зна че њу овог пој ма. Био је идеј но и по ли тич ки ан га жо ван, 
а оба вљао је и др жав не функ ци је у ме ђу рат ном пе ри о ду. По сле ра та је пи сао за 
ар ген тин ски лист Еl eco no mist. Лом пар ис пи ту је по ли тич ко ми шље ње оце не и 
ста во ве Цр њан ског на ви ше на чи на – ис ку стве на лич на пер спек ти ва, си ту а ци о на 
окол ност, ин сти ту ци о нал ни оквир, пред ви ђа ње до га ђа ја.

У Кр ље ви ни Ју го сла ви ји за сту пао је соп стве не по ли тич ке ста во ве и иде је а 
из ино стран ства је из ве шта вао углав ном о до га ђа ји ма и лич но сти ма. По ли тич ка 
ми сао Цр њан ског би ла је у др жав ном по гле ду ју го сло вен ска, у на ци о нал ном срп-
ска, иде о ло шки кон зер ва тив на и ан ти ко му ни стич ка, по ли тич ки не де мо крат ска. 

У Ју го сла ви ји и Евро пи Цр њан ски је био „стра нац у од но су на европ ске по-
ли тич ке иде о ло ги је“ (215). До зво ли те јед ну ак ту а ли за ци ју ове тврд ње. Ни је ли 
Цр њан ски као по ли тич ки стра нац ме та фо ра суд би не срп ског на ро да у 20. ве ку? 
Зар од 1912. до 1999. и да нас срп ски на род по сво јој хра бро сти, жр тва ма за сло бо ду, 
свом ус прав ном хо ду, ни је у ре жи му стал ног стран ца у од но су на дру ге др жа ве и 
на ро де? Ко ли ке су нам не прав де на не те у овом ве ку? Уса мље ни смо као што је био 
уса мљен Ми лош Цр њан ски. 

Ства ра лач ко књи жев но де ло. По себ ну па жњу ис тра жи ва ча књи жев ног ства-
ра ла штва Цр њан ског при вла чи чи ње ни ца да је он сво ја нај зна чај ни ја де ла на пи сао 
у еми гра ци ји од 1941. до 1965. го ди не. Ово са зна ње су о ча ва нас са пи та њем: ка ко 
је пи сца ус пео да у та ко не пов љним усло ви ма ства ра сво ја ре мек де ла. Не са мо да 
је у пи та њу угро жа ва ју ће си ро ма штво већ и по ли тич ка дис кри ми на ци ја ко ју је 
Цр њан ски до жи вео од бри тан ске вла де и срп ске по ли тич ке еми гра ци је у Ве ли кој 
Бри та ни ји. Лом пар на ова пи та ње од го во ра у тра ди ци ји ан тич ке фи ло зо фи је: пат-
ња по ма же му дро сти и ства ра ла штву: „По глед са дна до при нео је уну тра шњој 
мо дер ни за ци ји до жи вља ја све та Цр њан ског (261). А мо дер ни за ци ја до жи вља ја 
би ла је усме ре на на пе си ми зам и ни хи ли зам. Рјеп нин ли те ра ри зу је лон дон ску 
ствар ност и пра ви исто риј ске алу зи је. Цр њан ски је за кљу чу је Лом пар, по ве зао 
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сво је при по ве да ње у Ро ма ну о Лон до ну са епо хал ним и ег зи стен ци јал ним ис ку ством 
ни хи ли зма све та по сле ра та.

Те гоб но ис ку ство пи са ња за Ел еко но мист „омо гу ћа ва ло је ра ди кал но мо дер-
ни зо ва ње при по вед не пер спек ти ве у по зним де ли ма Цр њан ског“ по себ но у Дру гим 
Се о ба ма и Ро ма ну о Лон до ну. Иро ни ја као стил ско сред ство, по сле ди ца је стра ног 
по гле да Цр њан ског. Про ме ње но схва та ње исто ри је у ро ма ни ма по сле ди ца је ис ку-
ства и са др жа ја све та по сле Дру гог свет ског ра та. Еко ном ске и ме ђу на род не те ме 
ши ре књи жев но у мет нич ке ви ди ке Цр њан ског. Оту ђе ност и по глед са дна два су 
мо мен та стра но сти ко ји да ју но ве ка рак те ри сти ке ње го вој књи жев но сти. По ли-
тич ки члан ци ко је пи ше у Лон до ну уче ству ју у про ши ри ва њу ње го ве умет нич ке 
има ги на ци је и ин ту и ци је.

Би ло је срп ских пи са ца ко ји су жи ве ли и ства ра ли у дру гим кул ту ра ма и др жа-
ва ма, али ни ко ме од њих осе ћа ње стра но сти и фи гу ра стран ца ни је би ла књи жев на 
има ги на ци ја као што је би ла у ро ма ни ма Цр њан ског. 

Ен гле ска кул ту ра је при ми ла Цр њан ског као стран ца. Она је би ла у ства ра лач-
ком по гле ду фер мен ти зу ју ћа али га ни је ду хов но и ег зи стен ци јал но пре и на чи ла 
због оно го што Освалд Шпен глер име ну је као „де тер ми ни са на ду шев ност“. Не што 
од ду ше на ро да у ко ме је ро ђен, наш пе сник је са чу вао и у ино стран ству. 

Вра ти мо се на прет ход но пи та ње: ка ко об ја сни ти књи жев но стварa ла штво 
пи сца у нео бич но те шким жи вот ним усло ви ма? Жи вот стран ца у Лон до ну, од го-
ва ра Лом пар, ути цао је на „по стра њи ва ње ства ри у ње го вом ду ху“ и по ступ ку. Тра-
гич ност срп ског на ро да би ло је основ но при по вед но ис ку ство пи сца. 

Ан дрић и Цр њан ски. Ра зно ли ки од но си из ме ђу Цр њан ског и Ан дри ћа у ме-
ђу рат ном, рат ном и по сле рат ном вре ме ну, као и њи хо ви ста ту си у дру штве ним 
си сте ми ма ју го сло вен ске др жа ве, за о ку пља ју Лом па ре ву на гла ше ну ис тра жи вач ку 
па жњу. За што? Да утвр ди све раз ли ке из ме ђу њих, да пре по зна дру штве не и кул-
тур не ме ха ни зме под у пи ра ња књи жев ног де ла, при че му се не до во де у пи та ње 
књи жев не вред но сти Ан дри ће вог де ла. 

Раз ли ке Лом пар от кри ва у свим об ли ци ма жи во та и ства ра ла штва. Цр њан ски 
је у кул ту ри и дру штву суб вер зи ван, Ан дрић је опор ту ни ста. Цр њан ски је сам, на 
мар ги ни, Ан дрић у цен тру кул ту ре. Ан дрић је био по ли тич ки и дру штве но упо-
тре бљив. Цр њан ски ни ка ко.

Ан дрић је тра ди ци о нал ни мо дер ни ста, Цр њан ски ра ди кал ни (аван гард ни) 
мо дер ни ста. Ан дрић пред ста вља је зич ку нор му, а Цр њан ски је ме ња.

Ан дрић у од но су на Кр ле жу ни је био др жав ни пи сац али је био, „јав ни спо ме-
ник“. Ан дрић се „сти ли зу је као мо гућ ни мост ре ги о нал не ко му ни ка ци је“ у „пост југо-
сло вен ској ју го сла ви за ци ји срп ске кул ту ре“. Ан дрић је упо тре бљив, Цр њан ски ни је.

Цр њан ски је био све стан сво је књи жев не су пер и ор но сти али је дру штве но 
био ин фе ри о ран. „Не бих мо гао да при знам, ни кад, да је мој ро ман, дру ги, па ни 
иза ро ма на мог ста рог при ја те ља Иве Ан дри ћа, но бе лов ца...“ (1971).

За што Лом пар ин си сти ра на овим раз ли ка ма? Да би по ка зао ка ко Цр њан ски 
ни је по де сан за ства ра ње ми та о се би и свом де лу упр кос ње го вој ве ли чи ни. 

Цр њан ски је био из оп ште ник, на мар ги ни у свим жи вот ним де о ни ца ма. То 
је око сни ца Лом па ро вог на уч ног огле да. У срп ској кул ту ри, у је зи ку, књи жев но сти, 
по ли ти ци, дру штву при па ло му је суб вер зив но ме сто. Ње го ва осе ћај ност ни је има-
ла од зи ва у срп ској кул ту ри, као и ње го во раз у ме ва ње до га ђа ја и љу ди.

Цр њан ски је веч ни стра нац у срп ској кул ту ри. Он је то био због свог емо цио-
нал ног скло па и због свог ја сног, отво ре ног и до след ног јав ног ста ва. Ни је од ба ци вао 
сво ја те мељ на иде о ло шка опре де ље ња и по ли тич ке и на ци о нал не вред но сти. Ни је се 
од ре као на ци о нал ног за ви ча ја и срп ства у вре ме пр ве и дру ге ју го сло вен ске др жа ве. 
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Али и по ред ста ту са мар ги нал но сти, ње го во де ло си ја свом сво јом вред но шћу 
и сна гом је зи ка у срп ској и стра ним кул ту ра ма. О то ме све до чи Лом па ров на уч ни 
оглед и ши ро ка ре цеп ци ја књи жев ног де ла Ми ло ша Цр њан ског. До вољ но је по гле-
да ти би бли о гра фи ју о ње го вом де лу па се уве ри ти у не пр о це њив зна чај на шег 
пи сца за срп ску кул ту ру. Мо же мо ли за ми сли ти на шу кул ту ру и књи жев ност без 
ње го вог де ла? Не мо же мо. 

Др Зо ран М. Авра мо вић 
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња

Бе о град
zo ran.a@ se zam pro.rs 
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РО ДА РО ДИН СРП СКИ ДНЕВ НИК ИЗ МЕ ЂУ  
ПРО ПА ГАН ДЕ И ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

(Гор да на Илић Мар ко вић. РО ДА РО ДА, Срп ски днев ник из ве шта ча из  
Пр вог свет ског ра та. Рат ни прес би ро Ау стро у гр ске мо нар хи је.  

Но ви Сад – Бе о град: Про ме теј − Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, 2017)

Ро да Ро дин Срп ски днев ник из ве шта ча из Пр вог свет ског ра та, у под на сло-
ву Рат ни Прес би ро Ау стро у гар ске мо нар хи је, ко ји је пре ве ла, на пи са ла пред го вор 
и про пра ти ла број ним ко мен та ри ма Гор да на Илић Мар ко вић, дра го це на је књи га 
са ста но ви шта ис то ри гра фи је, кул тур не и књи жев не исто ри је. То је ин три гант но 
шти во ве штог но ви на ра, та лен то ва ног пи сца и ху мо ри сте, на да све до бра илу стра-
ци ја до ме та и ра зно вр сно сти про па ган де у рат ним усло ви ма.

За сва ку по хва лу је оби ман, зна лач ки пи сан ау тор кин Пред го вор у ко ме су сви 
ре ле вант ни по да ци о пи сцу рат ног днев ни ка из Ср би је као и мо ти ва ци ји и об ли ци-
ма ње го ва пу бли ко ва ња. По ред дру штве но-по ли тич ког кон тек ста, те жи шно ме сто 
у Пред го во ру је да то ау стро у гар ском Рат ном прес би роу, ње го вом функ ци о ни са њу 
и ци ље ви ма. Тек са тим ин фор ма ци ја ма, Ро да Ро дин Срп ски днев ник до би ја пра ви 
кон текст. Ако се има у ви ду да је Прес би ро био ини ци ја тор и ре гу ла тор про па ганд-
ног ра та и да су у ње го вом са ста ву би ли го то во сви ре ле вант ни пи сци, сли ка ри и 
но ви на ри из Ау стро у гар ске, ова књи га је и аде ква тан при мер де ло ва ња ме ди ја на 
об ли ко ва ње јав ног мње ња на не мач ком го вор ном про сто ру. Реч је о ли те рар ним и 
пу бли ци стич ким тек сто ви ма, али и фо то гра фи ја ма и цр те жи ма у офи ци јел ној 
штам пи. Та жан ров ски ра зно ли кост кре та ла се од рат них ре пор та жа и из ве шта ја, 
днев нич ких бе ле шка, крат ких при ча, цр ти ца, по е зи је до цр те жа, ка ри ка ту ра, гра-
фи ка, пла ка та... По себ но је дра го цен увид ко ји ау тор ка за сни ва на ар хив ској гра ђи 
и лич ној пре пи сци умет ни ка. Та ко се сли ка кул тур ног и дру штве ног жи во та то ком 
Ве ли ког ра та на про сто ру Ау стро у гар ске, али и на оку пи ра ним про сто ри ма, ме ђу 
ко ји ма је и те ри то ри ја Ср би је, кон сти ту и ше на осно ву раз ли чи тих ре ле вант них 
фраг ме на та. Име на Ше фа на Цвај га, Фри дриха Хом фман ста ла, Кар ла Кра у са, Рај нер 
Ма ри је Рил кеа, Ро бер та Му зи ла, Ге о р га Тра кла, Его на Ки ша, Хер ма на Ба ра, Фран ца 
Вер фла, Фран ца Те о до ра Чо ко ра, Вит ген штај на и Оска ра Ко ко шке су сва ка ко међу 
нај зна чај ни јим, ко ји се по ми њу. Не ки од њих, по пут Цвај га, Рил кеа, Вер фла, Тра кла, 
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сма тра ју се па ци фи сти ма... На то под се ћа и ау тор ка опа ском да је реч о ис так ну тим 
пи са ци ма „по сле рат не ан ти рат не књи жев но сти.“ И с пра вом го во ри о „по сле рат-
ном“ па ци фи зму, јер , не рет ко, рат ни тек сто ви и слу жба у Прес би роу ових пи са-
ца су у ко ли зи ји са њи хо вим де ли ма из по рат ног пе ри о да. У слу ча ју Ште фа на 
Цвај га та раз ли ка је по себ но уоч љи ва ка да се по ре де ње го ва гла со ви та ау то би о-
граф ска про за Ју че ра шњи свет, об ја вље на 1942. и до ку мен та са чу ва на у Ар хи ви 
Рат ног прес би роа, ко ја су ци ти ра на у Пред го во ру Гор да не Илић Мар ко вић .

Не ела бо ри ра ју ћи да ље слич не слу ча је ве у за пад но е вроп ској књи жев но сти, 
по пут оног То ма са Ма на, на при мер, ка да је на ци о нал ни иден ти тет ра ди кал но про-
ме нио пи шче ву дру штве ну и ства ра лач ку пер цеп ци ју, као илу стра ци ју има мо и 
Ро да Ро дин од нос пре ма срп ском пи сцу Бра ни сла ву Ну ши ћу. У Срп ском днев ни ку 
Ро да се освр ће на Ну ши ће вог Ха џи Ло ју, глав ног ју на ка исто и ме не драм ске јед но-
чин ке и на зи ва га „кр во лоч ним“, јер у ње му се „сје ди њу ју Ср би ја и Бо сна“, а Ну ши-
ћа, ко га је це нио, пре во дио и по је ди на де ла (Оп штин ско де те) пре ра ђи вао, пред-
ста вља као шо ви ни сту и ра си сту, што не од го ва ра исти ни. 

Ис цр пан и ин фор ма ти ван Пред го вор Гор да не Илић Мар ко вић пру жа и дра-
го це не по дат ке о при су ству ау стриј ских и не мач ких књи жев ни ка и но ви на ра у 
срп ској оку па циј ској штам пи (1915‒1917), пре све га у Bel gra der Nac hri ten (Бе о град
ским но ви на ма). По ред Ро да Ро де, стал ног и нај зна чај ни јег ау стриј ског до пи сни ка, 
ту су и Егон Ер вин Киш, Ернст Клајн, Ху го Грајнц, Ото Ха у зер, Ро берт Ми лер... 
Иа ко су мно ги од њих да нас ма ње по зна ти, у сво је вре ме су то би ле „ви ђе не“ јав не 
лич но сти астро у гар ског кул тур ног и дру штве ног жи во та, уре дни ци ти ра жних но-
ви на и ча со пи са, ис так ну ти но ви на ри и пи сци на чи ји се про па ганд ни рад оку па-
ци о на власт уве ли ко осла ња ла. Је дан од оних ко ји су са ра ђи ва ли у оку па ци о ним 
Bel gra der Nac hri ten – Ро берт Ми лер је нај ви ше ци ти ра на лич ност у Би бли о гра фи
ји ау стриј ског екс пре си о ни зма Ар ми на Ва ла са, чак су иза ње га и Карл Кра ус, 
Пе тер Ал тен берг и Оскар Ко ко шка... Об ја шње ње се мо же на ћи у чи ње ни ци да је 
Ми лер био са рад ник број них ау стриј ских екс пре си о ни стич ких ча со пи са и уред ник 
по зна тог беч ког ху мо ри стич ког ча со пи са Die Mu ske te и по том Pra ger Pres se. Ми лер 
је, као и Ро да Ро да, не са мо об ја вљи вао у Bel gra der Nac ric hten, је ди ним офи ци јел ним 
днев ним но ви на ма у Ср би ји то ком пе ри о да оку па ци је већ је оста вио и књи жев но 
све до чан ство о рат ним го ди на ма про ве де ним у Ср би ји и Бе о гра ду (Europäische 
We ge. Der Kampf um den Typos, 1917.)

За раз ли ку од прет ход но по ме ну тих пи са ца и но ви на ра из Ау тро у гар ске, који 
су са ра ђи ва ли или би ли уред ни ци срп ских но ви на у вре ме оку па ци је, Ро да Ро да 
је још пре ра та био до пи сник из Бе о гра да. Од ра стао је у Сла во ни ји, на у чио је срп-
ско хват ски је зик и сма трао се бе до брим по зна ва о цем срп ских при ли ка и мен та-
ли те та. На ту вр сту оба ве ште но сти, ау тор се по зи ва у Срп ском днев ни ку, али и у 
дру гим но вин ским тек сто ви ма. Та чи ње ни ца би тре ба ло да ње го вом пи са њу и 
из ве шта ва њу обез бе ди ве ћи сте пен ком пе тент но сти и ма њу екви ди стан цу пре ма 
објек ти ма оп сер ва ци је у од но су на дру ге из ве шта че. У не по сред ним кон так ти ма са 
љу ди ма у оку пи ра ној Ср би ји, где раз го ва ра са рат ним за ро бље ни ци ма, ис так ну тим 
лич но сти ма из јав ног жи во та (гра до на чел ни ци ма, пу ков ни ци ма, адво ка ти ма, све-
ште ни ци ма) као и са же на ма и ста р ци ма у спа ље ним се ли ма или из бе глич ким 
ко ло на ма, те пред но сти Ро да Ро да оби ла то ко ри сти. И ту смо на кључ ној тач ки 
Ро ди на пи са ња у ко ме су ин фор ми са ност и ли те ра ни дар у пот пу но сти ста вља ју 
у функ ци ји рат не про па ган де.

Ве ћи део Срп ског днев ни ка об ја вљи ван је као фељ тон у Ne ue fre ie Pres se и у 
Bel gra der Nac ric hten, a о бо рав ку у Ср би ји у свој ству рат ног из ве шта ча Ро да Ро да 
је др жао и пре да ва ња у Бе чу и у мно гим дру гим гра до ви ма на оку пи ра ној те ри то-
ри ји. Ина че, тек сто ви у Днев ни ку већ су то ком 1916. би ли об је ди ње ни и штам па ни 
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као књи га, ко ју пи сац по све ћу је „Ру дол фу, ба ро ну Хо ше ку од Мил хај ма, уз за хвал-
ност и по што ва ње“. 

Ка ко су у прат њи рат них из ве шта ча че сто би ли и фо то гра фи, то су и Ро ди ни 
из ве шта ји пра ће ни ни зом фо то гра фи ја, цр те жа и сли ка из оку пи ра не Ср би је. Су-
ви шно је ис ти ца ти у ко јој ме ри су но вин ске ка ри ка ту ре и фо то гра фи је под у пи ра ле 
или кон стру и са ле сте ре о тип о Дру гом ко ји се у Ро ди ном Срп ском днев ни ку до след-
но про вла чи. Тај сте ре тип је мар ки ран већ у увод ним ре че ни ца ма: 

„Ау стро у гар ски рат про тив Ср би је био је си ло вит и пун пре о кре та. Тај на род 
про тив ко јег се ни смо бо ри ли, већ смо га ве ко ви ма шти ти ли – мр зео нас је це лим 
сво јим би ћем – са мо за то што смо по се до ва ли оно што је он же лео. Ни су на ма 
при па да ле ма ле пот чи ње не обла сти ко је су те жи ле да се ује ди не с ве ли ком мај ком 
до мо ви ном; не, уз нас су би ли они Ју жни Сло ве ни ко ји су би ли нај број ни ји, има ли 
нај ви ше зе мље, зла та и мо ра ла; а срп ска др жа ва је хте ла да нам оду зме обла сти 
ко је има дво стру ко ви ше ста нов ни ка од њи хо ве. Ни сто ти не хи ља да по вољ них 
уго во ра, ни ти хи ља ду усту па ка не би мо гло да ума ње срп ску мр жњу“. 

При јем чи во сти и за во дљи во сти те днев нич ке про зе ве о ма до при но си Ро дин 
књи жев ни дар, сми сао за ху мор, иро ни ју и са мо и ро ни ју, пла стич ни опи си људ ских 
ли ца, ка рак те ра и си ту а ци ја. Та кав је опис срп ске из бе глич ке ко ло не у Ибар ској 
кли су ри. Сли ку из мр цва ре них и из гле не лих ра ње ни ка и на ро да, ко ји се по вла че 
пред не при ја тељ ском вој ском, Ро да Ро да са жи ма у крат кој драм ској сце ни, ка да 
вој ник, ко га опо ми ње што не по ма же ра ње ни ку на шта ка ма, јед ним по те зом зба ци 
ка пут и по ка же да је без ру ку...

Ро да Ро да је и вр стан пор тре ти ста и про па га тор. Ула зе ћи у Но ви Па зар и до-
жи вља ва ју ћи Му сли ма не и Ал бан це као са ве зни ке, опи су је их у од но су на Ср бе 
као „не ки са свим дру ги свет: вит ки ди во ви са бе лим чо ха ним ка па ма или цр ве ним 
тур ба ни ма, ши ро ким ко жним ка и ше ви ма и бе лим пан та ло на ма про ши ве ним цр ном 
– Ал бан ци; или Осман ли је, чи је су пан та ло не на бо ра не у сто два де сет фал ти.“ Углед-
ни Ха мид ага је „као би блиј ски краљ Со ло мон“, а ту је и ег зо ти ка број них из во ра, 
че са ма и цвет них ба шта у му сли ман ским дво ри шти ма.

Ро да Ро да је мај стор и да сва ку си ту а ци ју пре о кре не и пред ста ви у по вољ ном 
све тлу за оку па то ра. Та кав је опис на па да у Дра га чев ским бр ди ма у ко ме по сред но, 
на во де ћи уче шће же на, на ла зи оправ да ње за спа ље на се ла и број не ци вил не жр тве: 

„На ша ар ти ље ри ја је гр мља ви ном пра ти ла по вла че ње Ср ба, у ле ту оста вља-
ју ћи бе ле тра го ве, а гра на те су од зе мље пра ви ле сме ђе фон та не. Ле во од ме не 
го ре ли су Ко пља ри. Ту су се љан ке ба ца ле руч не гра на те на на ше је ди ни це и се ло 
је за ка зну за па ље но. У ка сно по под не, до ме не је до пр ло ја у ка ње же на и плач де це.“

Нај пот пу ни ји про ганд ни ефе кат, и за то му нај че шће и при бе га ва, оства ру је 
Ро да Ро да ди ја ло шком фор мом. Ње го ви са го вор ни ци, би ло да су то де фе ти стич ки 
рас по ло жен срп ски офи цир, гра до на чел ник из ре до ва опо зи ци је, тр го вац у спа ље-
ном гра ду, из го ва ра ју ре чи ко је оп ту жу ју срп ску вла ду и кра ља и афир ми шу ту ђин-
ске ци ље ве у Ср би ји. Та ко се срп ском се ља ку, ко ји се из мр цва рен у из бе глич кој 
ко ло ни вра ћа кроз спа ље ну зе мљу, ста вља ју у уста ре чи ко је као да су пре у зе те из 
оку па тор ских ле та ка – да же ли да се вра ти ку ћи и об ра ђу је свој по сед „за ау стриј-
ског ца ра“ и да чвр сто ве ру је да ће оку па ци јом „бар би ти уве ден ред у Ср би ју.“ 

Са дру ге стра не у Срп ском днев ни ку, иде а ли зу је се соп стве на вој ска и ње ни 
рат ни ци ље ви, што по твр ђу је па сто ро во обра ћа ње не мач ким вој ни ци ма као при-
пад ни ци ма ода бра ног на ро да: 

„Пу ни по но са, а ипак са хри шћан ском скром но шћу, по ги ње мо гла ву и сла-
ви мо бо жи ју пра вед ност. Она нас је као осва ја че до ве ла на на овај про стор из ко јег 
су из ни кле уби це кне жев ског па ра и сам свет ски рат. Ни шта не мо же за у ста ви ти 
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на ше по бед но сно на пре до ва ње, ни ти во де на стру ја ни ти бр да. Са свим овим ка ма-
ра ди ма са ве знич ких ар ми ја мо же мо се осе ћа ти као они ко ји спро во де бо жи ју пра-
вед ност, и ка да уда ра мо про тив Ср ба, то је уда рац у ср це не при ја тељ ског че твор ног 
са ве за. Не мач ка, Не мач ка, из над свих! Амен! Шлем до ле и по мо ли мо се.

Сле де три хи ља де пла во ко сих гла ва, че ла су им све тла, ли ца под шле мо ви ма 
мр ка“.

У за вр шном опи су де фи леа не мач ке вој ске, по ред про па ганд ног, мо гу се ви-
де ти и еле мен ти фу ту ри стич ке апо ло ги је ра та и тех ни ке: 

„Ба та љо ни де фи лу ју – од нај ви шег чи на, сви уко рак. Сав у је дин стве ном ме-
ха нич ком так ту, ко ји од хи ља ду њих тво ри јед но те ло. Ова кав не мач ки ба та љон 
ни је са ста вљен од по је ди на ца, он је жи во би ће са две хи ља де но гу и две хи ља де 
ру ку, ко је се у так ту, под ко нац, ди жу и по ме ра ју – рат на ма ши на.“

Ма ње од две де це ни је ка сни је, ка да Хи тлер и на ци зам за вла да ју Не мач ком, 
Ро да Ро да ће по ста ти оштар кри ти чар не мач ког дру штва, а по том ка да Ау стри ја 
бу де при са је ди ње на Тре ћем Рај ху и Ро да као Је вре јин бу де при си љен да еми гри ра, 
исти на род ће ви де ти и про це њи ва ти из по све дру ге пeр спек ти ве вр ло кри тич ки: 

„Шта хо ће Ау стри јан ци?
Ау стри јан ци не ма ју ни шта за јед нич ко са Нем ци ма, ни шта до за јед нич ког 

је зи ка: Ау стри јан ци ни су Гер ма ни већ ме шан ци – да упо тре бим је дан у пот пу но сти 
по гре шан, али из раз ко ји ће упра во Ау стри јан ци ис прав но раз у ме ти – Ау стри јан ци 
су Бал кан ци ко ји го во ре не мач ки: не та ко исти но љу би ви као Тур ци; не та ко рад ни 
као Бу га ри; не та ко хра бри и ма што ви ти као Ср би; не та ко жи вах ни као Ма ђа ри; 
ни ти та ко скром ни у свом стре мље њу као Гр ци; али ла кoум ни по пут Ру му на.“ 

У про ме ње ној по ли тич ким од но си ма и кли ми, осло бо ђен ба ла ста про па ган де, 
за др жа ва ју ћи ду хо ви тост и сар ка зам, Ро да Ро да је на ста вљао свој вер бал ни рат ...

Др Ве сна A. Ма то вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
ve sna.ma to vic @o u tlo ok.co m

UDC 821.163.41-992(049.32)
821.163.41.09 Karađorđević B.(049.32)

ТРА ГА ЊЕ ЗА ЗЕ МЉОМ СНО ВА И СВЕ ТЛО СТИ 
ЗА ПИ СИ О ИН ДИ ЈИ КНЕ ЗА БО ЖИ ДА РА КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

(Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић. За пи си о Ин ди ји. Но ви Сад − То по ла:  
Ма ти ца срп ска − За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018)

По сле тач но сто два де сет го ди на од фран цу ског и ен гле ског из да ња, пу то пис 
кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа За пи си о Ин ди ји пре ве ден је на срп ски је зик. Об ја-
вљен је као дру га књи га9 у окви ру про јек та Ма ти це срп ске Срп скоин диј ске ве зе 
у кул ту ри кроз исто ри ју под ру ко вод ством проф. др Алек сан дра Пе тро ви ћа ко ји 
је при ре дио овај пу то пис. ,,Ру ко пис кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа ко ји се са да 

9 Пр ва књи га у окви ру по ме ну тог про јек та је Од На лан де до Хи лан да ра, Алек сан дар 
Пе тро вић (Прир), Но ви Сад/Бе о град: Ма ти ца срп ска/Фи ло ло шки фа кул тет, 2017.
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пр ви пут на ла зи пред срп ским чи та о цем пра ви 
је дра гуљ пу то пи сне књи жев но сти. Кнез – сли-
кар, умет ник дра гу ља и пле ме ни тих ме та ла, 
па жљи во га је об ли ко вао па зе ћи да бру си та ко 
да се Ин ди ја у све тло сти ње го вог ду ха пре ло ми 
као у кри ста лу“.10

Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић (1862–1908) мла ђи 
је син Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа и Сар ке Ана ста си-
је вић, унук ка пе та на Ми ше Ана ста си је ви ћа, унук 
Алек се Ка ра ђор ђе ви ћа, нај ста ри јег си на ве ли ког 
во жда Ка ра ђор ђа. По обра зо ва њу је био прав ник, 
али по жи вот ном по зи ву сли кар, пи сац, но ви нар, 
пре во ди лац, умет нич ки кри ти чар и зла тар –ку-
јун џи ја, а нај пре не у мор ни пут ник. Го во рио је 
не ко ли ко је зи ка, це нио умет ност и зна ње, био 
вр ло зна ти же љан, ср да чан и скро ман. У Па ри зу 
се дру жио с ис так ну тим умет ни ци ма, пи сци ма 
и глум ци ма. Ме ђу њи ма су би ли Ма ри ја Ба шкир-
це ва, Пјер Ло ти, Са ра Бер нар, Жи дит Го тје, Ед-
мон де Пи ри, Жил Ба сти јен-Ле паж, Ви ли јам 
Ри тер, Ма ри он Ха ри Спил ман и мно ги дру ги. 

На дах ну то је сли као при ро ду, тво рио укра-
сне пред ме те и с пу то ва ња до но сио бе ле шке о 

по се ће ним ме сти ма. ,,Умет нич ке пред ме те из ла гао је у Ве р сај ском са ло ну, Ман-
хај му, Лон до ну, Бе о гра ду, а да нас су углав ном у при ват ним збир ка ма оних ко ји ма 
их је да ро вао“.11 Су де ћи по ње го вим умет ни на ма и пи са њу, ужи вао је у при род ним 
об ли ци ма, ли шћу и цве то ви ма. Нео бич не гран чи це и рас цве та но цве ће кра се ње-
го ве коп че, бро ше ве, на у шни це и дру ги на кит, по ве зе за књи ге, но же ве за па пир, 
при бо ре за је ло. ,,Бри нуо је о свим де та љи ма, по ли рао и лич но гра ви рао свој пот пис 
на ве ћи ни ра до ва. Не ки ње го ви умет нич ки ра до ви и аква ре ли на ла зе се у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду, На род ном му зе ју у Сме де ре ву, Му зе ју Вик то ри ја и Ал берт у 
Лон до ну“ (Исто). Евро пу је та да одав но за хва ти ла ин ду стри ја ли за ци ја и за ме ни ла 
гип ко и та на но ства ра ла штво ру ке. Ри гид не ма ши не по ти сну ле су сло бод ни за мах 
ру ке ко ја је у ста њу да ство ри нај леп ше пред ме те веч но сти и Кнез не осе ћа пулс 
жи во та у та квим умет ни на ма. Осе ћа да је по треб но да се по но во ро ди на из во ру.

За то он из Лон до на 1896. бро дом кре ће на пут у Ин ди ју, ,,же љан ње них са мот-
них чу де са бо ја и скла да, оно га што је још пре о ста ло од ње не про шло сти“.12 Та мо 
бо ра ви се дам ме се ци и пре ла зи око је да на ест хи ља да ки ло ме та ра: од ве ли чан стве-
них ди во ва пла нин ског вен ца Хи ма ла ја до све тог Бе на ре са, Агре и ње ног ,,сна у 
мер ме ру“ – Таџ Ма ха ла, Хај де ра ба да, Ах ме да ба да и Ала ха ба да, Џај пу ра и Ла хо ра, 
све до ју жних обла сти ко је Сун це ни ка да не пре ста је да ми лу је. Оби ла зи зна чај на 

10 Алек сан дар Пе тро вић, Осмех на ли цу све та, Пред го вор при ре ђи ва ча, За пи си о 
Ин ди ји, Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, Но ви сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/За ду жби на Кра ља 
Пе тра I, 2018, стр. XI II. 

11 Алек сан дра П. Сте ва но вић, О љуп ком прин цу и ње го вој умет но сти, Бе ле шка о 
кне зу Бо жи да ру Ка ра ђо р ђе ви ћу, За пи си о Ин ди ји, Бо жи дар Ка ра ђо р ђе вић, Но ви сад/То по ла: 
Ма ти ца срп ска/За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018, стр. 429.

12 Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, За пи си о Ин ди ји, Но ви сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/
За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018. стр. 10.
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упо ри шта ин диј ске исто ри је и кул ту ре, го сту је код ин диј ских ра џа и ма ха ра џа, 
сре ће оби чан свет на ули ца ма. Иде до Шри Лан ке и Па ки ста на, чак и до ав га ни стан-
ске гра ни це. Док пу ту је овим огром ним оча ра ва ју ћим про стран ством, по се ћу је 
ин диј ске па ла те и хра мо ве, али мно го ви ше ужи ва ка да сам нео ме та но по сма тра 
за му ће не об зо ре у су тон, уди ше за но сно цве ће, на па ја се ме ло ди јом цвр ку та вих 
пти ца, или ти хо по здра вља до сто јан стве не ки по ве бо го ва, от кри ва ју ћи као сан 
ве ли ку ин диј ску ду шу. 

Пу то ва ње у Ин ди ју на дах ну ло га је да на пи ше пу то пис. По по врат ку је убр зо 
за вр шио ру ко пис о зе мљи „ја сми на и сан да ло ви не“ ко ји је у од лом ци ма об ја вљи ван 
у Па ри ској ре ви ји до 1899, ка да се по ја вио у ен гле ском из да њу под на сло вом За ча
ра на Ин ди ја. Ка сни је исте го ди не об ја вљен је и у Па ри зу на фран цу ском под на-
зи вом За пи си о Ин ди ји. То је пр ви и је ди ни ње гов пу то пис об ја вљен у це ли ни. 
Не ки од лом ци су пре ве де ни на срп ски је зик и об ја вље ни 1933. у Вре ме ну. Овим 
пу то пи сом Кнез отва ра древ на вра та тај но ви тих ода ја у ко је мно ги пут ни ци пре и 
по сле ње га ни су ни за ко ра чи ли. Ен гле ско и фран цу ско из да ње пу то пи са Бо жи да-
ра Ка ра ђор ђе ви ћа по сти гли су ве ли ки успех; у па ри ском Умет нич ком ма га зи ну 
ди ве се хра бро сти Кне за да оде у зе мљу ку ге и гла ди и хва ле ње го ву бес крај ну 
има ги на ци ју: 

,,Ни је дан сли кар не би мо гао та ко увер љи во да из ра зи ужа ре ну ат мос фе-
ру, по крет, све тлост и звук, од ли ке на ро да, оби ча је и стра сти; ма ло њих би 
на тај на чин мо гло да до ча ра пу но ћу бо је и сја ја ко ји чи не Ин ди ју јед ним од 
чу да овог све та. Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић је мај стор умет но сти опи си ва-
ња; ње го вом оштром оку ни шта не про ми че, ње го ва та на на за па жа ња ни су 
до сад на ни ко ме с пре фи ње ним осе ћај но шћу; а са вр ше ном, иа ко го то во не-
при мет ном умет но шћу он бе ле жи све и пре но си свом чи та о цу за нос ко ји 
сâм осе ћа. Чак нас ни ужа си ку ге и гла ди не оста вља ју без ужи ва ња“.13

Ин ди ја је од у век би ла зе мља ко ја је оча ра ва ла пут ни ке с раз ли чи тих стра на. 
Али рет кост је да се Ин ди ја у јед ном пу то пи су при ка же не као ков чег с бла гом ко ји 
тре ба уто ва ри ти на брод и ис пло ви ти с ве ли ким пле ном, већ као храм ве ли чан-
стве не кул ту ре, исто риј ског на сле ђа и ра зно ли ке тра ди ци је за чи ја је вра та кнез 
тво рио злат ни кључ. ,,Ње го во раз у ме ва ње кул ту ре Ин ди је ре чи то го во ри о сло бо-
ди ду ха ко ји не за ста је пред при ви ди ма, већ тра га за оним што се на по вр ши ни 
жи во та ни ка да не от кри ва.“14

Кнез не у мор но сли ка град за гра дом, увек от кри ва ју ћи не ку но ву ни јан су 
Ин ди је. Ње га на пу ту не за ни ма тр го ви на, дру штве но уре ђе ње; не пра ви раз ли ку 
из ме ђу оних ко ји има ју и ко ји не ма ју јер зна да се Бог на ла зи и у бо га ти ма и си ро-

13 У ори ги на лу: „No pa in ter co uld sug gest so con vin cingly the hot li ving at mosp he re, the 
mo ve ment, light, and so und, the na ti o nal cha rac te ri stics, cu stoms, and pas si ons; few co uld con vey 
bet ter the ric hness of co lo ur and glow that ma ke In dia one of the won ders of the world. Prin ce 
Ka ra ge or ge vitch is a ma ster of the art of de scrip tion; his qu ick eye lo ses not hing, his de li ca te 
per cep ti ons are dull to no ne of the fi ner sen sa ti ons; and with con sum ma te, tho ugh al most un seen, 
art he sets the who le on re cord and tran smits to his re a der a sen se of the fa sci na tion that fills his 
own mind. Not even the hor rors of pla gue and fa mi ne le a ve us wit ho ut enjoyment“.

The Ma ga zi ne of Art, Cas sell and Com pany Li mi ted, Lon don, Pa ris, New York & Mel bo ur ne, 
1899, стр. 527.

14 Алек сан дра П. Сте ва но вић, О љуп ком прин цу и ње го вој умет но сти, Бе ле шка о 
кне зу Бо жи да ру Ка ра ђор ђе ви ћу, За пи си о Ин ди ји, Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, Но ви Сад/
То по ла: Ма ти ца срп ска/За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018, стр. 424.
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ма шни ма, и у љу ди ма и жи во ти ња ма. Тре пе ра вим опи си ма удах њу је жи вот ули-
ца ма, цве ћу, др ве ћу, дра гом ка ме њу, улич ном мај сто ру, тра же ћи их у пре ла ма њу 
све тло сти. ,,Гле да но с те стра не, ово су пле ме ни ти и ус треп та ли из ве шта ји о све тло-
сти ма Ин ди је ко је се ра си па ју по не бу и зе мљи, биљ ка ма и љу ди ма, на ки ту и гра-
ђе ви на ма“.15 Због то га се мо же ре ћи да је овај ро ман јед на оза ре на сли ка ин диј ске 
ду ше ко ју је Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић по ку ша вао да от кри је и на сли ка за веч ност. 

Пу то пи сна књи жев ност се ма хом од ли ку је ис ку стве ним опи сом пу то ва ња с 
де та љи ма пут ни ко вих аван ту ра, опи сом ње го вих осе ћа ња, ди ја ло гом или ње го вим 
ми сли ма. Али, овај пу то пис отва ра дру га чи ји по глед на ову вр сту про зе. Пи сац у 
свом пред го во ру сâм от кри ва на ме ру свог пи са ња: ,,По ку шао сам да за бе ле жим, 
она ко ка ко су про ми ца ле, сли ке све тло сти, ар хи тек ту ру, пле со ве и склад, и то је 
оно због че га се из ви ња вам свом чи та о цу – што сам за бе ле жио та ко ма ло та мо где 
су дру ги ви де ли та ко мно го.“16 До жи вљај све тло сти спрам ис ку ства от кри ћа пре-
но си дру га чи ју Ин ди ју од оне у европ ским, у ве ћи ни слу ча је ва бри тан ским пу то-
пи си ма тог вре ме на ко ји из ве шта ва ју о ње ним ма те ри јал ним бо гат стви ма. У овој 
књи зи пи сац се бе не ви ди као пут ни ка, ни Ин ди ју као циљ пу то ва ња. Циљ пу та 
оства ру је се у тре нут ку ка да све тлост по ми лу је бо го ве у хра му, пре ло ми се у дра-
гу љи ма у огр ли ци прин це зе, уто не у све те во де Ин ди је и удах не жи вот у пи рин-
ча на по ља. 

,,Пут у Ин ди ју за ње га је веч ни по вра так на по че так, на из вор се ћа ња. Ту тра жи 
из гу бље ну ду шу све та и схва та од но се сре ди шта и обо да, оно га што се веч но огле-
да са со бом и оно га што се не пре кид но вр ти око то га, по сма тра оно што се ни ка да 
не по ме ра, ви ди уз ди за ње и про па да ње оно га што се стал но ме ња“.17 Кнез Бо жи дар 
осе тио је ка ко Ин ди ја под све тло шћу ожи вља ва и као да ро ви ти сли кар ове ко ве чио 
је те при зо ре у свом ро ма ну, тру де ћи се да сво јом сен ком не за кло ни ни зра чак све-
тло сти. Од су ство при по ве да ча, ко ји до бро зна да циљ ње го вог пу та ни је да тај пут 
пре ђе, пру жа при ли ку чи та о цу да оча ран ми ри си ма ја сми на и сан да ло ви не сâм 
осе ти сву ве ли чан стве ност ин диј ског пот кон ти нен та. За то ско ро да не ма ди ја ло га, 
не ма на бра ја ња до га ђа ја; ау тор сли ка пре де ле ко је ви ди, до да ју ћи ни јан се на сли ку, 
сва ки пут упот пу ња ва ју ћи ње ну рас кош, пре ли ва ју ћи бо је у бес крај. Иа ко уо би ча-
је не при по ве дач ке ди на ми ке не ма, пу то пис по бу ђу је ма шту и буд но, али сно ли ко 
уче шће чи та о ца ко ји у сва ком тре нут ку осе ћа да је Ин ди ја ту пред њим, бес крај но 
ра до сна при сва ком су сре ту.

Ка да је кнез Бо жи дар на бро ду при ла зио Бом ба ју 1897, ни је се упла шио гу сте 
ма гле ко ја је оба ви ја ла овај ве ли ки ин диј ски град, ни стра шне ку ге ко ја је та да 
ха ра ла. Он два пут од ла зи у за ра же на под руч ја из ко јих сви бе же, не по ка зу ју ћи ни-
ма ло стра ха за свој жи вот; оби ла зи бол ни цу и за твор, пу ту је на ко њи ма, у ко чи ја-
ма, дво ко ли ца ма, во зом, ку пу је под сук њу с ин диј ским ве зом од про сја ки ње и ни 
на тре ну так не ода је ути сак оту ђе но сти од зе мље у ко ју је до шао. Све оно што је 
на из глед уо би ча је но и на шта дру ги ни су обра ћа ли па жњу, он је при ме ћи вао – од 
див ног ве за на под сук њи про сја ки ње, за бо ра вље не ин диј ске та пи се ри је с па у ном 

15 Алек сан дар Пе тро вић, Осмех на ли цу све та, Пред го вор при ре ђи ва ча, За пи си о 
Ин ди ји, Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, Но ви сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/За ду жби на Кра ља 
Пе тра I, 2018, стр. 20.

16 Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, За пи си о Ин ди ји, Но ви сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/
За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018. стр. 14.

17 Алек сан дар Пе тро вић, Осмех на ли цу све та, Пред го вор при ре ђи ва ча, За пи си о 
Ин ди ји, Кнез Бо жи дар Ка ра ђо р ђе вић, Но ви сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/За ду жби на Кра ља 
Пе тра I, 2018, стр. 19.
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у јед ној па ла ти, цве ћа ко је из ли ва свој ми рис у хла дан ва здух и све тлу ца вих обла ка, 
до нај но ви јих три ча ри ја из Окс форд ске ули це у па ла ти ра џе од Па ли та не, из ну ре-
ног по штан ског ко ња упрег ну тог у ла ку дво ко ли цу и Ин диј це ко ји оте жу ра до ве 
,,не мо се бо ре ћи про тив по ни жа ва ју ће при си ле да се не пре ста но по ко ра ва ју пред-
ме ту од др ве та или гво жђа, а по го то во да то ра де без пре стан ка за то што је сан 
сва ког Ин диј ца да не ра ди ни шта“.18 

Пут у Ин ди ју је сте кне же во пу то ва ње жи во та за то што је та мо тра жио све-
тлост, бо је, цве то ве и ми ри се ко ји ће ис пу ни ти ра до шћу ње го ву умет нич ку ду шу 
ко јој Евро па, у по ре ђе њу с буј ном и рас цве та ном Ин ди јом ису ви ше јед но лич на и 
пре да та ин ду стри ји, ни је мо гла да пру жи та кав до жи вљај све тло сти и све та. 

,,Ха љи не од ко пре не и му сли на љуп ко су се ше та ле спрам по за ди не 
од бам бу са и ру жа. Ла ки ко ра ци ско ро да ни су по ви ја ли тра ву, а жу бо ре ње 
раз го во ра с ма ло ин диј ских ре чи би ло је слат ко и ме ло дич но. Сви ци су се 
ко ви тла ли око би ља ка пра ве ћи ви ти це све тло сти; у ва зду ху се осе ћа ло са-
ња ре ње – иш че ки ва ње зе мље сно ва за ко ју се чи ни ло да је му зи ка са мо увод“ 
(Исто, 389).

У пу то пи су се има ути сак да је тра же ћи свет бо ја у Ин ди ји про на шао зе мљу 
сно ва и склад са сâмим со бом. Због то га је пу то пис де лом и ау то би о гра фи ја, иа ко 
је то нео бич но већ због то га што ау тор као при по ве дач ни је при су тан. На сва кој 
стра ни ци жи во се осе ћа тре пе ре ње ње го ве ду ше ко ја је спрем на да при ме ти и нај-
та на ни је пре ла ма ње све тло сти и чу је нај у да ље ни ју ме ло ди ју Ин ди је.

Све вре ме оба ви јен ми ри сом та мја на, кнез по чи ње и за вр ша ва пу то ва ње на 
исти на чин – на мо ру. На по чет ку, Ин ди ја се сти дљи во у не ја сним об ри си ма по ја-
вљу је пред њим да би исто та ко на по след њој ст(р)ани ци пу та ла га но иш че зла. ,,Та мо 
где је Ин ди ја иш че зла, бе ла из ма гли ца ди гла се из оке а на у ко ме су се огле да ле зве-
зде“ (Исто, 414). Зве зде у оке а ну по след њи су део сли ке Ин ди је ко је нас уве ра ва ју да 
је срп ски кнез све вре ме био у зе мљи сно ва ко ја на ста је из и не ста је у во ди у ко јој 
жи вот по чи ње и где се и за вр ша ва. Због то га се чи ни да је Ин ди ја за ча ра ни сан 
ко ји је кнез Ка ра ђор ђе вић уснио и чи ју је по ру ку раз у мео и пре нео. 

Пу то пис Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа је дан је од мно гих при ме ра срп ско-ин диј-
ских про жи ма ња кроз исто ри ју. Ин ди ја је од у век оча ра ва ла раз ли чи те пут ни ке од 
Евро пе до Ази је, али оно што је у де лу Ка ра ђор ђе ви ћа дру га чи је је сте да све ње не 
бо је, сен ке, све тло сти и обри си ожи вља ва ју и цве та ју под пе ром ве штог и осе тљи вог 
пле ми ћа. Иа ко је би ло по треб но да про ђе чи тав век, вре ме је да се отво ре вра та у 
ства ра ла штво Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, би се ра срп ске књи жев но сти и умет но сти. 
То ме је до при не ло и отва ра ње пр ве ин диј ске би бли о те ке у Ср би ји, 23. ма ја 2017, 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ја је де таљ но опи са на у 
пу бли ка ци ји Од На лан де до Хи лан да ра ко ју су за јед нич ки об ја ви ли Ма ти ца срп ска 
и Фи ло ло шки фа кул тет. Под окри љем овог фа ку ле та по чео је пр ви ака дем ски курс 
по све ћен кул ту ри Ин ди је, Кул тур на исто ри ја Ин ди је ко ји окре ће усну лу ака дем ску 
па жњу ка от кри ва њу ни ти про жи ма ња ин диј ске и срп ске кул ту ре. 

Да нас би тре ба ло да хва ли мо при по ве дач ки дух кне за Бо жи да ра и ње го ву 
ода ност исти ни и веч но сти, све тло сти и сно ви ма још ви ше јер про шло је сто два-
де сет го ди на а још увек мо же мо на ћи Ин ди ју исту она кву ка ква је у ње го вим за-
пи си ма. Ус пео је да пре не се њен рас ко шни дух ко ји ни ка да не про ла зи и оста ви 
нам у на сле ђе пу то пис о Ин ди ји ка кав до са да ни је на пи сан. Ни је са мо Ган ди у 
сво јим огле ди ма с исти ном не на си љем осло бо дио Ин ди ју. Он је осло бо дио ко ло-

18 Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, За пи си о Ин ди ји, Но ви Сад/То по ла: Ма ти ца срп ска/
За ду жби на Кра ља Пе тра I, 2018. стр. 399–400. 
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ни јал них на ме та, а Кнез је осло бо дио ко ло ни јал них пред ста ва кроз ко је смо гле-
да ли Ин ди ју.

Тре ба ло је пре ћи да ле ки пут пре ко Ин ди је да би се отво ри ло по гла вље о срп-
ском кне зу, али ни је ли и сâм кнез пре шао да ле ки пут пре ко Ин ди је да би ко нач но 
мо гао да се вра ти сво јој ку ћи? За то су де ла Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа вр ло бит на 
за срп ску кул ту ру јер не са мо да ће нам по мо ћи у бо љем раз у ме ва њу Ин ди је, већ 
ће мо бо ље са гле да ти и се бе. Он да ће то зна чи ти и ко нач ни по вра так Кне за ку ћи. 

Мср Алек сан дра П. Сте ва но вић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Цен тар за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти

al.ste va no vic9@gmail.com

UDC 821.163.41.09 Timčenko N.(049.32)
012 Timčenko N.(049.32)
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КЊИ ЖЕВ НИ ПРО ФИЛ ЕТИЧ НОГ ЕСТЕ ТЕ 

(Дра га на Бе дов. Есте ти ка и ети ка књи жев не ре чи: ми сао  
Ни ко ла ја Тим чен ка о срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка.  

Ле ско вац: За ду жби на Ни ко лај Тим чен ко, 2018, 384 стр.)

Ви ше де це ниј ски пре да ни рад Ни ко ла ја Тим чен ка (1934‒2004), књи жев ног 
исто ри ча ра и кри ти ча ра, есе ји сте и фи ло зо фа, де таљ но је са гле дан, ре ак ту е ли зо ван 
и ре ва ло ри зо ван књи гом Есте ти ка и ети ка књи жев не ре чи, ко ја са др жи пло до ве 
ду го го ди шњег ис тра жи вач ког ра да др Дра га не Бе дов. Под на сло вље но име ном 
ау тор ки не успе шно од бра ње не док тор ске ди се ра ци је Ми сао Ни ко ла ја Тим чен ка о 
срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка, бо га то и оп шир но из да ње За ду жби не Ни-
ко лај Тим чен ко из Ле сков ца мо но гра фи ја је ко јом лик и де ло овог ства ра о ца и 
стра дал ни ка на по кон до би ја ју до сто јан спо ме ник у за ви ча ју ко ји ни је умео да 
уви ди и на пра ви на чин вред ну је за жи во та ње гов до при нос срп ској књи жев но сти 
и кул ту ри. 

Кроз де таљ но пред ста вље не и ана ли зи ра не Тим чен ко ве ра до ве о срп ским 
пи сци ма, књи жев ним кри ти ча ри ма и те о ре ти ча ри ма два де се тог ве ка и о књи жев-
но сти ко ја је би ла су жањ дик та та по ли ти ке у истом сто ле ћу, ова књи га у сво јих 
се дам те мат ских це ли на у пот пу но сти осве тља ва об ја вље ну и ру ко пи сну за о став-
шти ну ау то ра ко ји тек са да би ва сме штен на сво је од ра ни је за слу же но ме сто у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти и по себ но, ка ко ау тор ка ка же, ,,у исто ри ји бор бе за 
до сто јан ство књи жев не ре чи“. Ау тор чи ја би бли о гра фи ја из 2006, са да сре ђе на, 
ис пра вље на и до пу ње на, са др жи чак 1161 је ди ни цу, а ко ји је за жи во та об ја вио 
са мо пет књи га, до био је до сто јан и тра јан књи жев но-исто риј ски па мјат ник. 

Увод но по гла вље На по чет ку (или на по слет ку), ко је нас по бра ја њем са др жа-
ја уво ди у при чу о де лу „до след ног и ис трај ног бор ца за сло бо ду ства ра лач ког 
из ра за“, пред го вор је за сту ди ју ко ја до но си ја сну по твр ду да је би ло по треб но 
пред у зе ти ова ко де таљ но ис тра жи ва ње и илу ми ни са ти све аспек те жи во та и ра да 
пи сца чи ја ,,ак ту ел ност су до ва ни је прес ха ла, а у тре нут ку ка да су би ли из ри ца ни, 
ви ше је не го ви дљи ва“.
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У дру гој це ли ни, под на сло вом Жи вот и ства ра лач ка суд би на Ни ко ла ја Тим
чен ка, кроз ње го ве пу бли ко ва не ра до ве, али и пот пу но ве ро до стој на све до чан ства 
у днев нич ким бе ле шка ма, ау тор ка ис пи су је ње го ву жи вот ну и ства ра лач ку хро-
ни ку, опи су ју ћи ко ли ко те му сво га ра да, то ли ко и кон текст вре ме на и (не)при ли ка 
у ко ји ма је исти ства рао и стре пио да због ства ра ња не стра да. Од сту па ња на 
књи жев ну сце ну, ви ди мо ства ра лач ку лич ност чи ји за мах и пе ром и ду хом је био 
ве ћи од сре ди не ко јој је при па дао, а са ко јом ни је ус пео да за жи во та на ђе за јед нич-
ки је зик. Уз ар ти ку ли са ну свест да про вин ци ју не од ре ђу ју ге о граф ска, не го са свим 
дру га чи ја ме ри ла, ,,Тим чен ко ва кри ти ка про вин циј ског от по ра пре ма ау тен тич ним 
ства ра о ци ма до би ја уни вер зал ни ка рак тер кри ти ке бру тал них и иде о ло шких на-
ме ра дис кре ди то ва ња“, што је ја сно ви дљи во у ње го вом ра ду и ода би ру те ма, пре 
све га оних ко је су, због свог ве ли ког зна ча ја, штам па не тек на кон ње го ве смр ти. 
Ипак, и за жи во та је Тим чен ко про го ва рао и пи сао о Кул тур ној по ли ти ци и пу те
ви ма и за да ци ма раз во ја кул ту ре у про вин ци ји, што је би ла и те ма чу ве ног Ле ско
вач ког са стан ка 1967. го ди не, ко ји је кон крет но био и по вод јед ног од пр вих и 
ве ћих ,,су ко ба из ме ђу срп ске ин те ли ген ци је и Пар ти је“. По ред то га, ко мен та ри-
шу ћи – и то на стра ни ца ма По ли ти ке, ни ма ње ни ви ше! – 1978. сам књи жев ни 
жи вот сме лим ре чи ма ,,да се одав но одво јио од књи жев но сти и да је пре у зео и 
усто ли чио ис кљу чи во ванк њи жев не и ва не стет ске кри те ри ју ме“, а књи жев ну кри-
ти ку на зи ва ју ћи ,,ко мер ци јал ни афиш уз књи гу“, те ,,на гла ша ва ју ћи да ко мер ци-
јал на и ре кла мер ска кри ти ка из не ве ра ва сво ју при ро ду и про ма шу је свој циљ“, 
Тим чен ко је по ка зао да ни је стра хо вао од ау то ри теа у сво јој бран ши, те да го ди не 
ни су ни ма ло ути ца ле на ње гов ен ту зи ја зам и бор бу за вред но сти ко је ни је до во дио 
у пи та ње. И у по след њим да ни ма свог жи во та, по све до чан стви ма из днев ни ка, 
спре мао се и же лео да вред но и пре да но ра ди, да пи ше и да чи та, али га је здра вље 
из да ло. Тек на кон смр ти у свом род ном гра ду, 29. де цем бра 2004. го ди не, Тим чен-
ко је по чео да се на дру штве ној ле стви ци уз ди же бр зи ном на ко ју су за жи во та 
спо ља шњи фак то ри ути ца ли, а ко ја је до ве ла до то га да пост хум но из штам пе 
иза ђе чак де вет ње го вих књи га.

Тре ћа це ли на Есте ти ке и ети ке књи жев не ре чи по све ће на је срп ским пи сци-
ма два де се тог ве ка ко ји ма се у сво јој ду го го ди шњој ка ри је ри Тим чен ко нај ви ше 
ба вио. По узо ру на на слов са ме књи ге, у ко јем је са же та оно основ но што је Тим чен-
ко у сво јој ка ри је ри тра жио и на ла зио у књи жев но сти, на сло вље на су и по гла вља 
ове це ли не. Би ва ње чо ве ка у ли те ра ту ри по гла вље је ко је се ба ви Тим чен ко вим 
ра до ви ма о Иви Ан дри ћу, У по тра зи за за ви ча јем је део у ко јем Тим чен ко на ла зи, 
по ње му, упо ри шне тач ке по е ти ке Ми ло ша Цр њан ског, Вас ко По па је за Тим чен ка 
су што Оли че ње по е зи је, а Ми о драг Па вло вић Ства ра лач ке ду хов не аван ту ре. Ве-
ли ки Ста ни слав Ви на вер са гле дан је као Пи сац не по мер љи ве при сут но сти, а на 
ја сној гра ни ци Из ме ђу иде о ло га и умет ни ка, Тим чен ко је ис ту ма чио ства ра ла штво 
До бри це Ћо си ћа. Уз де таљ но по бра ја ње ка да се, ка ко и ко ли ко Тим чен ко ба вио 
по је ди ним ау то ри ма, Дра га на Бе дов до но си ци та те из нај ре ле вант ни јих тек сто ва, 
али и до са да не по зна те по дат ке из днев нич ких за пи са и пре пи ске. Хро но ло шки и 
пе дант но, уз при ме ре из Тим чен ко вих за жи во та и пост хум но об ја вље них књи га, 
бе ле жи се сва ка по ја ва но вог тек ста, кли ца не ке но ве иде је и са ма ар ти ку ла ци ја 
фор ми ра ног и за о кру же ног ста ва о по је дин цу и ње го вом де лу. 

Ан дри ће вом на по ру ,,да се чо век би ва и бу де“, Тим чен ко при ла зи и пре ко 
фи ло зоф ских раз ма тра ња Ерн ста Бло ха и Ми ге ла де Уна му на, ана ли зи ра ју ћи при 
то ме и ,,про блем стра ха као основ ног и до ми нант ног чо ве ко вог осе ћа ња“, те ба ве ћи 
се и ,,пи та њем од но са ау то ри тар не си ле и сло бо де ми шље ња и чо ве ко вог пра ва на 
по бу ну као по твр де људ ског иден ти теа“. Ан дрић у свом де лу ју на ке ста вља у исто-
риј ски кон текст, али и чи ни на шим са вре ме ни ци ма, при ка зу ју ћи сва ки ин ди ви ду-
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ал ни слу чај ,,као ин кар на ци ју јед ног од ви до ва ег зи стен ци јал не си ту а ци је са вре-
ме ног чо ве ка“, а као за вр шну кон ста та ци ју, ау тор ка до но си Тим чен ков за кљу чак ,,да 
је Ан дрић ипак са чу вао ау то но ми ју свог умет нич ког све та“, од но сно ,,да по сле рат но 
ан га жо ва ње у књи жев ном жи во ту ни је пре суд но ути ца ло на ње го во књи жев но де ло“.

У де лу Ми ло ша Цр њан ског, ,,Тим чен ко ће из дво ји ти као до ми нат но осе ћа ње 
пе сни ко ву че жњу и слут њу“, от кри ва ју ћи ње го ву би о гра фи ју у три ма ње го вим 
по е ма ма, ко је су ,,сим би о за пе сни штва ко је се пре тва ра у жи вот и жи во та ко ји се 
до га ђа пре ма слут ња ма пе сни штва.“ Кроз пи са ње о Цр њан ском, ја сно се уо ча ва и 
,,илу стра ци ја ути ца ја ко ји су на Тим чен ко во ства ра ла штво из вр ши ли ра до ви Ни-
ко ле Ми ло ше ви ћа“, али је опет ин те ре сант на и ау то ном на опа ска по ко јој Тим чен ко 
Књи гу о Ми ке лан ђе лу Ми ло ша Цр њан ског по ре ди са За но си ма и пр ко си ма Ста ни-
сла ва Ви на ве ра, ,,по су штин ским од ли ка ма књи ге и чи ње ни ци да ни је за вр ше на, 
пре по зна ју ћи у то ме да та ко за ми шље на де ла тра ју веч но у оно ме ко их за ми шља 
и ко ме, ка као ка же, чи не уну тра шњу по тре бу за трај ним до жи вља јем су шти на“. 

У по гла вљу о Вас ку По пи, опи са на су Тим че но ва ви ше де це ниј ска ис тра жи-
ва ња По пи ног пе снич ког де ла, је дан пут око пе снич ког све та овог ства ра о ца, ко јем 
се при сту па као ,,ми си ји спро ве де ној кроз по е зи ју, ко ја је по се би от пор и не при ста-
ја ње, и све об ја вље но оста је као ис пу ње ње соп стве ног ду га пре ма ли ку оно га ко ји 
је за ње га био оли че ње са ме по е зи је“. На де лу Вас ка По пе, тра жен је и на ђен од го вор 
на Хај де ге ро во пи та ње о по тре би по сто ја ња пе сни ка, а ,,По пи на по е ти ка де фи ни са-
на је у схва та њу по ет ског чи на као ау тох то ног ства ра лач ког по ду хва та ко ји је по 
има нент ним свој стви ма по ду да ран ства ра лач ком на дах ну ћу при ро де“. Тим чен ко 
По пи ну по е зи ју ви ди као фи ло зоф ски си стем, а за По пи ну пе снич ку ор га ни за ци-
ју пе са ма у ци клу се и збр ке и схва та ње рит ма на ла зи ,,узор и по вод у ви зан тиј ској 
и срп ској, на те ме љи ма ви зан тиј ске вер си фи ка ци је из ра ђе ној, цр кве ној по е зи ји“. 
Ге не за По пи не по е зи је ус по ста вље на је уви дом у ње го ве ан то ло ги је и ре дак тор ске 
по ду хва те, а та ко је на слу ће на и ње го ва по е ти ка, у ко јој се мо гу ,,под јед на ко пре-
по зна ти и на род ни пе сник, и До мен ти јан, и Ла за Ко стић , и Мом чи ло На ста си је вић“. 

Текст Ства ра лач ке ду хов не аван ту ре, по све ћен Ми о дра гу Па вло ви ћу, мо жда 
је ,,ком по но ван та ко да ода је на пр ви по глед не склад из ме ђу при мед би и вред но сног 
су да“, али ,,за пра во је ма е страл на од бра на Па вло ви ће вог спе ци фич ног и за то вре-
ме но вог од но са пре ма срп ској по е зи ји“, јер Тим чен ко за Па вло ви ћа као ,,тво р ца, 
кри ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти“ сма тра да ,,ком плет ни јег ства ра о ца на ша 
са вре ме на књи жев ност не ма“. Тим чен ко бра ни Па вло ви ће ву Ан то ло ги ју срп ског 
пе сни штва, ви дев ши да је са чи ње на на естет ским, а не на књи жев но и сто риј ским 
кри те ри ју ми ма, на гла ша ва ју ћи да је ту по сре ди ,,и су бјек тив но и ре ла тив но осе-
ћа ње пе снич ког ап со лу та“, на зи ва ју ћи је ,,зве зда ним тре нут ком на ше ли те ра ту ре“. 
Пи шу ћи о са мом пе снич ком де лу Ми о дра га Па вло ви ћа, он се пи та и мо же ли пое-
зи ја по сто ја ти ау то ном но, на ла зе ћи и све до чан ства о ,,трај ном и тра гич ном су ко бу 
ме ха ни зма и по је дин ца“. 

Не по мер љи ву при сту ност Ста ни сла ва Ви на ве ра у на шој кул ту ри Ни ко лај 
Тим чен ко умео је и хтео да пред ста ви кад дру ги за то ни су има ли пре све га хра бро-
сти. Ба ве ћи се Ви на ве ро вом по сле рат ном гол го том на јав ној сце ни, Тим чен ко за-
сту па и мо гућ ност по ко јој су Ви на ве ра у по рат ном до бу вла сто др шци на по љи ма 
кул ту ре и књи жев но сти при ма ли ,,као не ку вр сту Шек спи ро ве лу де ко јој је до пу-
ште но да го во ри исти ну у фор ми ко ја не оба ве зу је, али ко ја је по треб на као вен тил 
они ма ко ји слу ша ју као нео п ход на ин тим на иден ти фи ка ци ја“. Го во ре ћи о Ви на ве-
ру, Тим чен ко у ње му ви ди јед ног од оних ,,рет ких и од луч них про тив ни ка и не га-
то ра ка но на“, ко ји је мо рао да ,,жи ви и ства ра упр кос вла да ју ћој по е ти ци“, а чи јем 
де лу се увек мо ра мо вра ћа ти и из ње га ,,црп сти оно што је људ ској ду хов но сти 
по треб но“.
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По гла вље Из ме ђу иде о ло га и умет ни ка, све до чан ство је ком плек сног од но са 
из ме ђу До бри це Ћо си ћа и Ни ко ла ја Тим чен ка, али и ,,до ку мент о ван ли те рар ним 
чи ни о ци ма ре ле вант ним за це ло куп ну Тим чен ко ву ми сао о Ћо си ћу“. Ау тор ка до но-
си Тим чен ков за кљу чак да Ћо сић, иа ко је то мо гао да бу де, ни је по стао ни срп ски 
Сол же њи цин, ни ти Ма са рик, те да је он ,,пре те жно иде лог у од но су на умет ни ка“. 
По во дом Ћо си ћа, по себ но су ин те ре сант не за бе ле шке из Тим чен ко вог днев ни ка, 
ме ђу ко ји ма про на ла зи мо и ин тим на све до че ња ,,јед ног су бјек тив ног осе ћа ња о 
сво јој мар ги нал ној по зи ци ји“, али и о ,,бе о град ском кул тур ном ми љеу, ин те ре-
сант но на зва ном – естра да.“

На на чин на ко ји је у прет ход ној це ли ни предствљен Тим чен ков од нос пре ма 
срп ским пи сци ма два де се тог ве ка и њи хо вом де лу, у на ред ној це ли ни Дра га на 
Бе дов пи ше о на шим књи жев ним кри ти ча ри ма и те о ре ти ча ри ма те епо хе ко ји су 
би ли пред мет Тим чен ко вих ра до ва. Јед нак на чин име но ва ња по је ди них по гла вља 
као и у прет ход ној це ли ни, ов де нам до но си че ти ри но ва Тим чен ко ва све до чан ства, 
пред ста вље на као Слу жбу књи жев но сти и ду хов но сти, у слу ча ју Бо ри сла ва Ми-
хај ло ви ћа Ми хи за, Два ли ка књи жев ног кри ти ча ра ка да се пи ше о Зо ра ну Ми ши ћу, 
те Ни ко лу Ми ло ше ви ћа пред ста вље ног Из ме ђу па си о ни ра но сти и објек тив но сти 
и По у ку за веч ност след бе ни ци ма по пе ру про чи та ну из ра до ва о Сло бо да ну Јо ва-
но ви ћу.

Пи шу ћи о Бо ри сла ву Ми хај ло ви ћу, ја сно је ка ко и за што Тим чен ку ,,упра во 
им по ну је чи ње ни ца да је Ми хиз увек уче ство вао у на шем књи жев ном жи во ту, али 
ни кад као функ ци о нер или ре фе рент већ ис кљу чи во као по је ди нац ко ји има свој 
став“. Ау тор ка ис ти че ка ко Ми хи за као ,,ан га жо ва ног гра ђа ни на ко ји ни ка да ни је 
имао пре тен зи ја да се ба ви по ли ти ком ни ти да де лу је на дру ги на чин сем као лич-
ност са сво јим име ном и пре зи ме ном и сво јим лич ним ар гу мен ти ма“, ко ме ни је 
,,би ло ста ло да не ги ра већ пре све га да афир ми ше вред но сти и пи сце“ Тим че но 
ви ди као по је дин ца ко ји је ,,оли ча вао вред ност као та кву“, ,,био ме ра те вред но сти“ 
и ,,јед ном реч ју, ин сти ту ци ја“. 

Два ли ка књи жев ног кри ти ча ра Зо ра на Ми ши ћа, за ла жу ћи се да је Ми шић 
,,ви ше син те ти чар не го ана ли ти чар“, јер о књи жев но сти ,,ви ше су ди, не го што 
из гра ђу је ње ну есте ти ку“, ау тор ка код Тим чен ка про на ла зи у Ми ши ће вом пре о бра-
жа ју и ,,на пу шта њу ри гид не иде ло ги је и све од луч ни јем при кла ња њу књи жев ном 
аспек ту, што је има ло за по сле ди цу ука зи ва ње на из ве сну ау то но ми ју књи жев но сти 
у од но су на иде о ло ги ју“. Има ју ћи на уму ,,да све то што је из са да шње пер спек ти ве 
при род но, 1954. још увек је би ло нај бла же ре че но хра бра и нео бич на, а у иде ло шком 
сми слу и да ље сум њи ва ми сао“, Тим чен ко Ми ши ћев кри ти ча р ски и есе ји стич ки 
опус ви ди не као ,,са мо исто риј ско све до чан ство не го и као зна ча јан до при нос на-
шој те о ри ји књи жев но сти“. 

Ба ве ћи се без ма ло че тр де сет го ди на де лом Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Ни ко лај 
Тим чен ко оста вио је ра до ве од ко јих су нај бо љи са ку пље ни и об ја вље ни у књи зи 
Ме лан хо ли ја и хер ме на у ти ка: ми сли лац и пи сац Ни ко ла Ми ло ше вић из 2009. го ди не. 
Дра га на Бе дов је у сво ме ис тра жи ва њу па жњу по све ти ла, по ред ше сна ест ра до ва 
са ку пље них у по ме ну тој књи зи, и још шест до дат них нат пи са, ко ји ма је ви ше де-
це ниј ски од нос ова два ства ра о ца до дат но и до кра ја осве тљен и рас ту ма чен. Од 
пр вог при ка за из 1965. го ди не, Тим чен ко је ус по ста вио кон ти ну и тет пра ће ња глав-
них пре о ку па ци ја и ра до ва Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, фор му ли шу ћи и ,,свој ко нач ни 
суд“, ко ји ће ,,по на вља ти ука зи ва њем на зна чај и до при нос Ми ло ше ви ће ве те о риј-
ске ми сли и про ду бљи ва ти по во дом сва ке ње го ве но ве књи ге“. Ис ка зу ју ћи на овим 
при ме ри ма сво ју из у зет ну књи жев но те о риј ску и фи ло зоф ску пот ко ва ност, Тим чен-
ко ту ма чи Ми ло ше ви ће ва де ла, пре и спи ту ју ћи и по твр ђу ју ћи и сво је ста во ве о 
Цр њан ском, До сто јев ском, али и Марк со вој по ли тич кој фи ло зо фи ји, кри ти ку ју ћи 
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бољ ше ви зам, ста љи ни зам, ука зу ју ћи чак и на ма не марк си зма. Са тре пет но ис тра-
жу ју ћи опус ства ра о ца ко јег је не из мер но це нио, Тим чен ко за кљу чу је да су у Ми-
ло ше ви ће вом слу ча ју ,,фи ло зоф и књи жев ни те о ре ти чар на го ве сти ли пи сца“, са 
уса гла ше ним спо ља шњим и уну тра шњим то ком ми сли, чи је се по ру ке и по у ке 
про жи ма ју, ,,уз на по ме ну да гра ни ца из ме ђу њих ни ка да не не ста је“. 

Као ,,обра зац по на ша ња чо ве ка од пе ра, при мер узор но сти и на ин те лек ту-
ал ном и на етич ком пла ну“, Ни ко лај Тим чен ко узи ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа и 
ње го во де ло. Ње го ве По у ке за веч ност след бе ни ци ма по пе ру, об ја шње не су у 
исто и ме ном по гла вљу ко је те ма ти зу је и Тим чен ко ву лич ну хра брост да о Јо ва но-
ви ћу пи ше 1964, у вре ме ка да је наш ве ли кан био про скри бо ва ни ства ра лац и 
лич ност о ко јој мно ги ни су има ли хра бро сти ни да раз ми шља ју, а нек мо ли да о 
ње го вом де лу пи шу, и то увек ар гу мен то ва но и афир ма тив но.

Пе та це ли на ове књи ге на сло вље на је Књи жев ност и дик та ти по ли ти ке, а 
у њој су об ра ђе не те ме ко је су Тим чен ка оп се да ле то ком це ле књи жев не ка ри је ре, 
о ко ји ма је раз ми шљао, пи сао – не увек и об ја вљу ју ћи сво је тек сто ве! – и због ко јих 
је стре пео. Го ди не 1945‒1946, Књи жев ност и дог ма: го ди на 1952. у срп ској књи жев
но сти, Не га тор или апо ло гет: о Кр ле жи ном ан га жма ну и по себ но Пси хо ло ги ја 
књи жев не ло го ро ло ги је: ру ске и срп ске те ме сег мен ти су ко ји ма се за о кру жу је 
де ло Ни ко ла ја Тим чен ка и ко ји о ње му као ства ра о цу мо жда да нас го во ре и нај ви ше 
и нај бо ље. 

Фа сци кла на сло вље на Го ди не 1945‒1946, ка ко је и на зив пр вог по гла вља ове 
це ли не, про на ђе на је ме ђу Тим чен ко вим ру ко пи си ма, те по до ступ ним по да ци ма 
да ти ра на го ди ном 1981. као вре ме ном на стан ка. Ду го го ди шња по све ће ност по је ди-
ним те ма ма за ре зул тат је да ла – по што су тек сто ви оста ли нео бја вље ни – за да-
на шња схва та ња, ве ћи ном оп шта ме ста и већ за сту па не ста во ве, али ана ли за ра да 
кри ти ке и кри ти ча ра у пр вим по рат ним го ди на ма оста је као све до чан ство за исто-
ри ју на ше књи жев но сти. Опи са на ка ко књи жев на, та ко и дру штве на кли ма вре ме на 
и про сто ра на ко јем су на ста ли, ови ста во ви, као из раз ко лек тив ног ста ва о по је-
ди ним про бле ми ма, на ја вљу ју на ред ну це ли ну, ко ја је по ау тор ском за ма ху и да нас 
при ву кла ви ше па жње, те као та ква би ла и пу бли ко ва на у Ле сков цу 2006. го ди не.

Књи жев ност и дог ма: го ди на 1952. у срп ској књи жев но сти хро ни ка је и ин-
вен тар бит них књи жев них и кул тур них до га ђа ја, ко ји има, ка ко је то утвр ди ла 
Дра га на Бе дов, два ци ља: по ку шај објек тив ног при ка зи ва ња и у ве ли кој ме ри лич-
но и обра зло же но ва ло ри зо ва ње до га ђа ја и по ја ва. По во дом по зна тих де ша ва ња из 
књи жев ног жи во та те го ди не, Тим чен ко по твр ђу је да је та да ,,раз ве ја на илу зи ја да 
се идеј ни мо ни зам у ли те ра ту ри мо же одр жа ти“, те афир ми ше став ,,да је ли те рар но 
де ло не са мо дру штве но по ли тич ка већ и естет ска чи ње ни ца, о ко јој се мо ра су ди-
ти и с об зи ром на ту ње ну спе ци фич ност“. У овој књи зи, чи ји тек сто ви су на ста ли 
до 1984. го ди не, Тим чен ко се об ра чу нао са иде о ло ги зо ва ном ми сли о књи жев но сти 
и, по тврд ња ма Пре дра га Па ла ве стре из ре че ним у Исто ри ји срп ске књи жев не 
кри ти ке, ,,осе ћа ју ћи жи во пулс сво га вре ме на и зна чај ду хов них и кул тур них пре-
о бра жа ја епо хе (...) оста вио вре дан при лог про у ча ва њу срп ске књи жев но сти у да-
ни ма ње ног на пу шта ња со вјет ских узо ра и сте га со ци ја ли стич ког ре а ли зма“. 

У по гла вљу ко је је на сло вље но Не га тор или апо ло гет: о Кр ле жи ном ан га
жма ну, реч је о Тим чен ко вој књи зи ко ја је об ја вље на 2015. го ди не, и у ко јој су 
ста во ви о есе ји стич ком и пу бли ци стич ком ра ду Ми ро сла ва Кр ле же до би ли Тим-
чен ко ву ко нач ну пре су ду. „По ред лу цид них ми сли, Тим чен ко по ми ње и мно го пра-
зних и не по треб них ре че ни ца и па су са, ко ји от кри ва ју ве ли ког пи сца, али и скри бо-
ма на“, а за сту па ју ћи став ,,да ни Кр ле жа ни је био увек у пра ву, ни ти да су ње го ви 
опо нен ти увек гре ше и ли“, Тим чен ко Кр ле жи ну тач ку гле ди шта од ре ђу је као ите-
ка ко за ви сну ,,од пси хич ких и, по себ но, иде о ло шких фак то ра“. На кон са гле да ног 
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ви ше де це ниј ског Кр ле жи ног пи са ња и ан га жма на, све ово за за кљу чак мо же да ти 
и то да је у пи та њу ,,из ве стан де фект у са мој пси хич кој струк ту ри лич но сти у ко јој 
де лу је јед но не у ро тич но је згро из ко га по вре ме но на ра ста ho mo po li ti cus и по ти ску-
је умет ни ка“. „Кр ле жа се“, за кљу чу је Тим чен ко, ,,што је вре ме ви ше про ла зи ло 
дво јио на јав ног апо ло ге ту и тај ног не га то ра“. Та кав за кљу чак ове књи ге, још ре-
чи ти је је до пу њен пи шче вим ста вом из днев нич ког за пи са, ко ји Дра га на Бе дов 
ци ти ра у це ло куп ној ње го вој убе дљи во сти: ,,Утвр дио сам се у уве ре њу да је то 
оби чан чан ко лиз. Ако гре шим он да с мо јим ин те лек том не што ни је у ре ду. У сво ју 
ети ку не сум њам.“

У по след њем по гла вљу ове це ли не, ау тор ка је де таљ но об ја сни ла тек сто ве 
Ни ко ла ја Тим чен ка о ло го ро ло ги ји, ко ји су под ње ном уред нич ком па ли цом пу бли-
ко ва ни 2014. у књи зи јед на ког на сло ва као и ово по гла вље, Пси хо ло ги ја књи жев не 
ло го ро ло ги је: ру ске и срп ске те ме. У два де се том ве ку, ,,опо га ње ном иде о ло ги јом“, 
ка ко ка же Тим чен ко, уо че на је не рас ки ди ва ве за из ме ђу ло го ра, иде о ло ги је и књи-
жев но сти, од но сно по тре ба да се о до жи вље ном пи ше, јер ,,је пи са ње суд би на, 
од но сно мо ра ње“. Ми са о ним тро у гло ви ма на чи јим иви ца ма су Хи тлер, Ста љин 
и Ти то, од но сно Хо ло ка уст, Гу лаг и Го ли оток, со вјет ској ло гор ској књи жев но сти, 
на шем усу ду жр тве у су сед ству увек истих ,,но си ла ца зла и смр ти“, ју го сло вен ским 
уче ни ци ма ко ји су на нај сра мот ни ји на чин над ма ши ли и са мог Ста љи на, Тим чен ко 
при дру жу је фе но мен ,,зва нич не исти не“ и пи та ња ,,шта све чо век мо же да из др жи 
и шта све чо век мо же да ура ди му че ћи дру гог чо ве ка“, ко ји ма ова те ма из по ли-
тич ке пре ла зи са свим у етич ку ди мен зи ју. 

Прет по след ња це ли на ове књи ге но си на слов На кра ју и њо ме се за кљу чу је 
при ка зи ва ње Тим чен ко вог ли те рар ног опу са. На кон ау тор ки ног све о бу хват ног 
за кључ ка и по бра ја ња све га то је ура дио Тим чен ко, али и она у свом вред ном ра ду 
на те ми, у сед мој, по след њој це ли ни књи ге, по бро ја ни су и Ра до ви Ни ко ла ја Тим
чен ка, ра до ви о Ни ко ла ју Тим чен ку, уз де таљ но на во ђе ње, из ме ђу оста лих, и пи шче-
вих нео бја вље них ру ко пи са. 

По све до че њу Пре дра га Па ла ве стре из Исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке, 
то ком сво је ка ри је ре, ,,из ла жу ћи се опа сно сти ма ко је ни у ве ћим сре ди на ма не би 
би ле без бол не“, Тим чен ко је мно го пре дру гих ,,тра жио рав но пра ван ди ја лог, уки-
да ње пре вен тив не цен зу ре у пар тиј ској штам пи и сло бод ну рас пра ву о но вим дру-
штве ним то ко ви ма, за по че тим у кри тич ким по кре ти ма из 1968. го ди не“. Ка да су 
га ле ско вач ке град ске струк ту ре оста вља не да на ми ру ра ди и без стра ха об ја вљу-
је, ми мо и ла же ње на естет ским та ла сним ду жи на ма ко је га је ро ђе њем за де си ло 
ни је Тим чен ко до жи вља вао као ин тим ни се и змич ки по ре ме ћај, али ка да су га по 
дик та ту пар ти је за ме њи ви ло кал ни екс по нент ни вла да ју ћег си сте ма про пу шта ли 
кроз свој про вин циј ски жр вањ, осе тио је до ме те дру штве ног уре ђе ња у ко јем је 
жи вео. Као по ли тич ки не по до бан, ди си дент са ми са о ним по тен ци ја лом до стој ним 
ме тро по ле, ску чен у сре ди ну ко ја ни је има ла раз у ме ва ња ни за сво ја по ли тич ки 
огра ни че на кул тур на прег ну ћа, остао је за жи во та на јав ној сце ни при су тан у ме ри 
у ко јој је ег зи стен ци јал ни страх по ти ски вао ње гов по рив да исти ну ко ју је за пи-
си вао на вре ме об ја ви. Страх га, ипак, ни је па ра ли сао у ра ду – на про тив! – али је 
че сто оно што је хра бро на пи сао за вр ша ва ло у ње го вим фа сци кла ма, уме сто на 
стра ни ца ма ре ле ван тих пу бли ка ци ја, што је и основ ни раз лог ње го ве ви ше го ди шње 
скрај ну то сти.

Ова књи га Дра га не Бе дов на сво јој на слов ној стра ни ци не до но си под на слов 
де ла, ни ти име чо ве ка чи ји рад је ње на глав на те ма, што као да је ура ђе но у до слу-
ху и по же љи са мог са мо за тај ног и по ву че ног Ни ко ла ја Тим чен ка. На њој су ипак, 
уме сто то га, ис цр та не кон ту ре про фи ла ле ско ва чог пи сца и ми сли о ца, кроз чи ју 
есте ти ку и ети ку се ту ма чи и ње го ва књи жев на реч. Кроз Тим че нко ве ра до ве и 
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кон текст истих, ис тол ко ван ка ко ре ле вант ном ли те ра ту ром, та ко и бе ле шка ма из 
ње го ве при ват не пре пи ске и лич ног днев ни ка, до ча ран нам је пи сац увек одан и 
до сле дан сво јим нај ви шим људ ским и ли те ра р ним по сту ла ти ма и ме ри ли ма. Кроз 
есе је, књи жев не огле де, кри тич ке при ка зе и фи ло зоф ске и кри тич ке ре флек си је, 
основ ни прин цип Тим чен ко ве по е ти ке, ства ра ла штва уоп ште и це лог при ват ног 
и јав ног жи во та, да ,,не по сто ји есте ска ка те го ри ја ко ја не под ра зу ме ва етич ку“ и 
да је „ети ка лич на, а не со ција лна и дру штве на ка те го ри ја“, на ла зе се пред књи жев-
ном пу бли ком по твр ђе ни на сва ком мо гу ћем при ме ру из ње го вог бо га тог опу са. 
Сво јим ра дом Дра га на Бе дов за о кру жи ла је књи жев ни про фил ау то ра ко ји је кроз 
све сво је тек сто ве пи сао ка ко о те ми ра да, та ко и о сво јим лич ним ли те ра р ним и 
жи вот ним пре о ку па ци ја ма, по твр ђу ју ћи ка ко сво је књи жев не до ме те, та ко и се бе 
са мо га као не сум њи во етич ног есте ту пр вог ре да и ви со ких до ме та. 

Др Ср ђан В. Ор сић
Фи ло зоф ски фа кул те ту у Но вом Са ду

Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
sr dja nor sic @gmail.cо м

UDC 821.163.41.09”17/20”(049.32)

КЊИ ЖЕВ НОСТ БИ СЕР НИХ МИН ЂУ ША

(Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ. Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти  
(Ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти). Но ви Сад:  

На уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, 2018, стр. 217)

Но ва мо но гра фи ја Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске 
књи жев но сти (Ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти) већ на сло вом 
отва ра вр ло за ни мљи ва пи та ња и по кре ће чи та о ца на раз ми шља ње о то ме да ли 
ће се у књи зи ова ау тор ка вра ћа ти бли же ко ре ни ма срп ске мо дер не књи жев но сти, 
од но сно књи жев но сти ре не сан се и ба ро ка, или ће се пра ти ти њи хо ви од је ци у ка-
сни јим и не што са вре ме ни јим пе ри о ди ма и епо ха ма. Има ју ћи у ви ду прет ход ну 
мо но гра фи ју ау тор ке, ко ју је под на сло вом Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам : пул си ра ње 
сиг на ли зма об ја ви ла 2016. го ди не у Бе о гра ду (Eve rest Me dia), а ко ја је сту ди о зна 
од бра на сиг на ли зма што у нај бо љем све тлу на ста вља тра ди ци ју ту ма че ња и улан-
ча ва се са ра ни јим ис тра жи ва њи ма Жи ва на С. Жив ко ви ћа, Ју ли ја на Кор нха у зе ра 
и Ива на Не гри шор ца, али и це ло куп но и бо га то ба вље ње књи жев но шћу кроз на став-
не ак тив но сти и у пе ри о ди ци, мо гло би се до не кле прет по ста ви ти да ће ис тра жи-
ва ње Ма ри ће вић Ба лаћ ићи у прав цу са вре ме ни јих чи та ња и ау то ра, и да ће се у 
ана ли за ма ба ви ти пре те жно књи жев но шћу два де се тог ве ка. И то не би би ла у 
це ли ни по гре шна прет по став ка, што са ма мо но гра фи ја и от кри ва. 

На и ме, на по вр ши ни књи га Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти 
(Ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти) ба ви се ре флек си ја ма, од је ци ма, 
им пул си ма, мо жда нај бо ље ре ћи тра го ви ма ре не сан се и ба ро ка у књи жев но сти два-
де се тог ве ка, и то у де ли ма Јо ва на Ду чи ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Иве Ан дри ћа, Раст ка 
Пе тро ви ћа, Вла да на Де сни це, Ми ро љу ба То до ро ви ћа, но се у ду би ни она и те како 
ти че не што исто риј ски ста ри је ду бро вач ке књи жев но сти или на ше гра ђан ске ли ри ке, 
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од но сно за јед нич ких еле ме на та и до дир них та ча ка ко ји се у ком па ра тив ном ис тра-
жи ва њу ме ђу њи ма мо гу про на ћи. О том спо ју ста рог и но вог го во ри ова књи га, и у 
њој се иде тра гом мо ти ва, тен ден ци ја, ар хе ти по ва, окви ра, би се ра, фло ре и фа у не, 
не би ли се оства ри ла јед на це ло ви та сли ка, је дан увид у кон ти ну и тет ко ји срп ска 
књи жев ност од ре не сан се и ба ро ка до пост мо дер не и да на шњих да на оства ру је. 

Два де сет шест по гла вља ове мо но гра фи је, те ње на на чел но ди фу зна и не ја сна 
струк ту ра, све до че о то ме ко ли ко су ре не сан сно/ба рок ни мо ти ви раз ба ца ни и не-
у хва тљи ви, и у том сми слу се на слов на ме та фо ра кре та ња тра гом пер ле на ше књи-
жев но сти ова пло ћу је и у са мој струк ту ри ове књи ге. Са ко је год стра не по ку ша ли 
да си сте ма ти зу је мо њен пре глед и да од ре ђе на по гла вља при са је ди ни мо дру ги ма 
ра ди си сте ма тич ног уви да у текст, на и ла зи мо на исти па ра докс и сле пу ули цу, јер 
сва ки оде љак ове сту ди је Ма ри ће вић Ба лаћ функ ци о ни ше јед на ко са мо стал но као 
и у це ли ни, у за јед нич ком раз го во ру и са од но су. Због то га, нај бо ље је да ти украт ко 
са др жај сва ког за себ ног тек ста/сту ди је, из че га ће се ви де ти ко ја су то жа ри шта и 
упо ри шне тач ке на ко ји ма ау тор ка фор ми ра сво је ис тра жи ва ње.

*
Пр во по гла вље Ре не сан сни су јет До си те ја Об ра до ви ћа у „Јед ном по гле ду на 

лич ност До си те је ву” Вла да на Де сни це (9‒18) већ на по чет ку да је основ не то но ве 
ове књи ге и ток на ко ји чи та лац има да на вик не: ана ли зи ра ју ћи на сло вом на ре чен 
Де сни чин есеј, Ма ри ће вић Ба лаћ се пу шта у сво је вр сну аван ту ру ис пи ти ва ња са од-
носа два уда ље на пи сца не са мо пре ма оче ки ва ним до ка зи ма њи хо ве по ве за но сти, 
не го и по прет по став ка ма ко је су као мо гућ но сти на зна че не у тек сту. Та ко се при-
ли ком ту ма че ња у хо ри зонт ау тор ке не по сред но укљу чу је и вр ло ва жан Де сни чин 
пре вод књи ге Од Ђо та до Ша га ла Ли о не ла Вен ту ри ја, те по сред но Ђор ђо не во 
уље Олу ја, на осно ву ко јих се да ље раз ви ја ар гу мен то ва на хи по те за да се Де сни ца 
при кон струк ци ји есе ја о До си те ју ко ри стио струк ту ром, тех ни ка ма и мо ти ви ма са 
ове чу ве не сли ке ви со ке ре не сан се. Упра во је она по мо гла Де сни ци да по р тре ти ше 
До си те ја, јер је „у њој ви део сав сли кар ски ка па ци тет зре ле ре не сан се, про ле ћа 
по е зи је ка кву би пи сао До си теј да је жи вео ка сни је“ (15). На по слет ку, упра во се 
из те нео ства ре но сти про све ти те ља као пе сни ка чи та ју мо гу ће ана ло ги је До си те-
ја са ли ком нео ства ре ног ви р ту о за из Про ље ћа Ива на Га ле ба, где се и за кљу чу је 
да је не сре ћа До си те је ва у то ме да „бу де ро ђен пре вре ме на у ко ме би оства рио свој 
пе снич ки по тен ци јал“ (15), од но сно пре вре ме на про ле ћа по е зи је – ро ман ти зма.

На ста вља ју ћи сво је ис тра жи ва ње члан ком Раст ко Пе тро вић и Бен ве ну то 
Че ли ни: хе р ме не у тич ки иза зов (19‒32), ау тор ка пре ла зи на ра све тља ва ње ве зе пи сца 
и ре не сан сног зла та ра и ва ја ра, ко ја је екс пли цит но оства ре на у Пе тро ви ће вом 
де лу Љу ди го во ре. Ма ри ће вић Ба лаћ пе дант но са гле да ва би о гра фи ју Че ли ни ја, 
тра же ћи оне еле мен те ко ји ре зо ни ра ју и по бу ђу ју ин спи ра ци ју Пе тро ви ћа, те за-
вре ђу ју да се упра во ово де ло ста ви у сре ди ште књи ге и да по ста не њен при та је ни 
ак тер. При ли ком тог ис тра жи ва ња, ау тор ка да је и на црт сту ди је о од но су чи та ња 
и го во ра као мо ти ва у свет ској и срп ској књи жев но сти, али и за па жа ња ко ја се 
ти чу од но са Че ли ни ја пре ма сво јим мо де ли ма, а ко ји ко ре спон ди ра ју са од но сом 
из ан то ло гиј ског су сре та про та го ни сте ро ма на Љу ди го во ре са Иво ном. За кључ ком 
тог раз ма тра ња искри ми сао о то ме да је Пе тро вић на пи сао „ро ман ко ји пред ста-
вља пре сек ње го ве епо хе, као што то струч ња ци ка жу за жи во то пис ита ли јан ског 
зла та ра“ (29), те да су то де ло и Че ли ни јев злат ни сла ник из 1540. го ди не ре пре-
зен ти у ко ји ма је по хра ње на „не при ко сно ве на ве ра у умет ност и рад“ (28/29). 

Ан дри ће ва тај на за бо ра вље не аши кли је „Ак шам гел ди“ Осма на Ђи ки ћа 
(33‒42), тре ћа це ли на ове мо но гра фи је, по ла зи од но ве и ин три гант не иде је да 
„Ћор кан је оп се гом сво је лич но сти су бли ми сао ка рак те ри сти ке Ан дри ће вог ли те-
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рар ног двој ни ка То ме Га лу са, Св. Хри сти фо ра, Атлан та, Си ле на, те пе трар ки стич-
ког пе сни ка и тру ба ду ра“ (33). На осно ву ова кве прет по став ке, ау тор ка раз ви ја 
по ре ђе ња и ана ло ги је ли ка-су бли ма то ра Ћор ка на, ана ли зи ра ју ћи по је ди нач не ње-
го ве ре флек си је и чи ни о це ко ји га тво ре. Ипак, у сре ди шту ин те ре со ва ња овог 
тек ста је сте аши кли ја Ак шам гел ди ко ју ју нак пе ва на са мр ти, а ко ја је де ло Осма на 
Ђи ки ћа, Ан дри ће вог при ја те ља и чла на Мла де Бо сне. Због те пе сме, али и због по-
све та у књи га ма и од ре ђе них уви да о по ре клу име на књи жев них ли ко ва и њи хо вим 
суд би на ма, Ма ри ће вић Ба лаћ за кљу чу је да Ћор кан су бли ми ше и „ау то би о граф ске 
еле мен те“ (40), те оце њу је да је ње го ва по јав ност у Ан дри ће вом де лу и ви ше не го 
дра го це на. Ово по гла вље је у сна жној ко му ни ка ци ји са прет ход ним, јер се на су-
прот го во ру и при ча њу ко је је ис так ну та Пе тр о ви ће ва ли те рар на до ми нан та, ов де 
кон тра пункт но по ста вља Ан дри ће во ћу та ње, ти ши на и не до ре че ност као осо би на 
по е ти ке.

Ау тор ки но ин те ре со ва ње за пре ла зне об ли ке, мит ско, гра ни це, од нос жи во та 
и смр ти, на по слет ку за тран сце ден тал на пи та ња нај бо ље је из ра жено у ре флек си ја ма 
у тек сту Ар хехар мо ни ка из пла ни не Са бир ног цен тра Ду ша на Ко ва че ви ћа (43‒50). 
У ин тер ди сци пли нар ном ду ху раз ма тра се дра ма/филм Ко ва че ви ћа и они еле мен-
ти ко ји раз ја шња ва ју струк ту ру и се ман тич ке ни вое пред ло шка, ме ђу ко ји ма се 
из два ја ју ар хе о ло шко на ла зи ште као сце но гра фи ја, нат пис на пло чи ко ји при зи ва 
ре не сан сну фи ло зо фи ју и Ни ко лу Ку зан ског, те хар мо ни ка као је ди ни еле мент ко ји 
пу ту је из све та жи вих у свет мр твих, и ко ји сим бо ли зу је њи хо ву фи зич ку и ме та-
фи зич ку по ве за ност. По во дом те по ве за но сти, али и не за вид ног по ло жа ја про та-
го ни сте про фе со ра Па вло ви ћа, или уоп ште но исто ри ча ра, ар хе о ло га, књи жев ни ка, 
Ма ри ће вић Ба лаћ на слу ћу је да је Са бир ни цен тар је дин стве но де ло у Ко ва че ви-
ће вом опу су, и да се пре ма ме та фи зич ком еле мен ту ко ји об ра ђу је, те пи та њу по зи-
ци је умет ни ка у све ту ко је по ста вља, оно из два ја као „уни вер зал ни ји ко мад“ (49) 
од дру гих Ко ва че ви ће вих ко ма да.

„X+Y = пе сма или мо је осе ћа ње све та“ у Ку ти ји ре не сан се Ми ро љу ба То до
ро ви ћа (51‒60) по гла вље је у ко ме се ау тор ка вра ћа сво јим сиг на ли стич ким ко ре-
ни ма, ово га пу та про ду бљу ју ћи их и до дат но их осна жу ју ћи по ре ђе њи ма уну тар 
тра ди ци је свет ске књи жев но сти. Ис пи ту ју ћи раз ло ге за кре а ци ју пе снич ке зби р ке 
под на сло вом Пан до ри на ку ти ја, ау тор ка те жи да от кри је због че га се пе сник „ода-
би ром фор ме, тра ди циј ских сиг на ла и ре фе рен ци“ (51) окре нуо упра во ре не сан си 
као епо си. У том на сто ја њу, Ма ри ће вић Ба лаћ по ла зи од на сло ва зби р ке, об ја шња-
ва ју ћи ни вое на ко ји ма ме та фо ри ка ку ти је оп ста је: од се ман тич ког до кон струк-
ци о ног пла на, из два ја ју ћи при том ре не сан сне еле мен те ко ји тво ре То до ро ви ћев 
пе снич ки по сту пак и про из вод. На кра ју овог тек ста, ко ји до во ди сиг на ли зам по 
ре во лу ци о нар но сти у ди рект ну ве зу са ре не сан сним тво ре ви на ма, ау тор ка ис ти че 
да „Ако је мо гу ће књи жев ност очу ва ти и пре по ро ди ти са рад њом са ком пју те ром, 
ин тер не том, при род ним на у ка ма“ (59), а у че му је То до ро вић за чет ник, то за рад 
оп стан ка ху ма ни стич ких про у ча ва ња сва ка ко тре ба и по ку ша ти. 

На ста вак раз ма тра ња сиг на ли зма у окви ри ма ре не сан се и ба ро ка, али и у 
пер спек ти ви ви зу ел них умет но сти, дат је и у сле де ћем по гла вљу на сло вље ном У 
ме ху ру вре ме на: ба рок на ем бле ма ти ка и сиг на ли зам (61‒72). У ње му се ис пи ту ју 
са од но си, ди ја лог и спе ци фич но сти ви зу ел них ре пре зен та ци ја ба ро ка и нео а ван-
гар дог по кре та ка кав је сиг на ли зам у би ти. У по ред бен од нос до ве де ни ем бле ми 
из Ити ке Је ро по ли ти ке из 1774. и То до ро ви ће ве ви зу ел не пе сме и ко ла жи, ту су 
да по све до че кон стан те и про ме не гра фич ке/ви зу ел не по е ти ке кроз вре ме; пр ви 
ма хом пра те по уч ну при чу и има ју мо ра ли за тор ску и ди дак тич ку функ ци ју, док 
дру ги углав ном уно се скри ве на, ме та фо рич ка, су бли ми са на зна че ња и по ру ке. 
Ушће, до дир на тачка ова два да ле ка али су штин ски срод на об ли ка из ра жа ва ња, у 
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то ме је што „У оба слу ча ја”, из во ди Ма ри ће вић Ба лаћ, „циљ ви зу ел ног са др жа ја 
је сте да осве тља ва, пра ти или про бле ма ти зу је тек сту ал ни са др жај“ (63).

У по гла вљу По е зи ја Јо ва на Ду чи ћа у све тлу ба рок не по е ти ке и есте ти ке 
(73-84) пра ви се де таљ на и те мељ на ана ли за при сут но сти ба рок них еле ме на та у 
по е зи ји овог ау то ра. Ма ри ће вић Ба лаћ са гле да ва че ти ри Ду чи ће ве пе сме: Мор ска 
вр ба, По ред во де, Рим ски со нет и пе сму Крај мо ра, те у њи ма уо ча ва и ис пи ту је 
при сут ност ба рок них мо ти ва укљу чу ју ћи у по ред бе ни хо ри зонт, из ме ђу оста лог, 
и ду бро вач ке пе сни ке, хо ро скоп ске зна ке, скулп ту ру Све те Це ци ли је Сте фа на 
Ма дер на и не кад сил не Млет ке. Пре гле дом ре ле вант не ли те ра ту ре о Ду чи ће вој 
по е зи ји и иза бра ним пе сма ма, ау тор ка успе ва да осен чи не ке не по зна те ни јан се 
зна че ња ових де ла, те да их пре ма мо тив ском устрој ству, у но вој це ли ни ко ја је 
пре по зна та, пре по ру чи за бу ду ћа ту ма че ња.

Те жњу да спа ја и ком па ра тив но са гле да ва де ла у це ло куп ној тра ди ци ји срп ске 
књи жев но сти, те да у њи ма тра жи еле мен те ко ји по ве зу ју и бри шу вре мен ске дис-
тан це, ау тор ка по но во при ка зу је у по гла вљу Па вле Ју ли нац као сим бол срп скору ске 
ве зе код Цр њан ског и Па ви ћа (85‒98). Пред ста вља ју ћи жи вот и де ло Ју лин ца као 
основ ну ин спи ра ци ју за Дру го те ло Ми ло ра да Па ви ћа, те као гра ђу ко ја је мо гла 
по слу жи ти и Цр њан ском за лик Па вла Иса ко ви ча, Ма ри ће вић Ба лаћ по ка зу је слич-
но сти у би о гра фи ја ма Ју лин ца и Иса ко ви ча, као и ва жне тач ке из жи во та и ра да 
Ју лин ца ко је је Па вић ко ри стио при гра ђи свог ро ма на (по пут за пле та око из да ња 
Крат ко јег вве де ни ја в исто ри ју про ис хо жде ни ја сла ве носерб ска го на ро да, али и 
ње го вог пре во да Мар мон те ло вог Ве ли за ра). Као зна чај на есе ма овог по гла вља из-
два ја се она о дра го це но сти Ју лин ца не са мо као исто риј ске лич но сти ко ја се на 
по сре дан или не по сре дан на чин мо же про на ћи у де лу Па ви ћа и Цр њан ског, већ и 
као Ју лин ца ко ји је ва жио за „лич ност-сим бол ру ско-срп ских ве за“ (96) уоп ште.

Цр њан ски, као дру га ве ли ка ау тор ска жа ри шна тач ка у по тра зи за би сер ном 
мин ђу шом срп ске књи жев но сти, за сту пљен је и у сле де ћем по гла вљу: Фло ра и фа
у на у при по вет ка ма Ми ло ша Цр њан ског (99‒110). Од свих оде ља ка у мо но гра фи ји, 
чи ни се, из не ко ли ко раз ло га, да је ово нај сна жни је, нај це ло ви ти је и нај бо ље ис пи-
са но. У ње го вој струк ту ри по ла зи се од пре гле да до са да шњих ис тра жи ва ња ко ја 
се ти чу ана ли зе при су ства биљ ног и жи во тињ ског све та у де лу Цр њан ског, где се 
ис ти чу сту ди је и за па жа ња Ми ло ра да Бле чи ћа, Але Та та рен ко, Го ра не Ра и че вић, 
Дра га на Бо шко ви ћа и Сло бо да на Вла ду ши ћа; ова гра ђа се ко ри сти у пра вој ме ри, 
та ко да мо ти ви ше и да да је нео п хо дан ле ги ти ми тет ода бра ној те ми и за дат ку ко ји 
ис тра жи вач пред се бе по ста вља, али и да бу де са мо осно ва и по ла зна тач ка ко ја 
не ће ни у ком сми слу оп стру и ра ти од го ва ра ње на по ста вље ни „хер ме не у тич ки 
иза зов” (99). У дру гом де лу сту ди је ау тор ка при сту па те мељ ној ана ли зи иза бра них 
при по ве да ка: Адам и Ева, Уби це (гро те ска), Све та Вој во ди на, Врт бла го сло ве них 
же на из два ја ју ћи оне еле мен те ко ји се ти чу те ме, на гла ша ва ју ћи њи хо во по ре кло 
(мит ско, би блиј ско, фол клор но), али не пра ве ћи њи хов пу ки спи сак, већ де ци ди ра но 
об ја шња ва ју ћи ка кву функ ци ју на се ман тич ком ни воу они вр ше. У за кључ ку Ма ри-
ће вић Ба лаћ пра ви пре сек ана ли зи ра ног и ис ти че да при по вет ке ко је су при ка за не 
„има ју ба рем три за јед нич ке око сни це: врт, ру жу и опе р ску по за ди ну“ (107), те да 
се кроз ове мо ти ве мо же са гле да ти је дин ство се ман ти за ци је и улан ча ва ња све та 
при ро де у Цр њан ско вој про зи. По ла зи ште, струк ту ра и стр пљи ви ана ли тич ки 
кон ти ну и тет еле мен ти су ко ји од ли ку ју ово по гла вље мо но гра фи је и ко ји, има ју ћи 
у ви ду кат кад дис кур зив но, сло бод но и асо ци ја тив но из ра жа ва ње ау тор ке, по ка-
зу ју да је сми сао је зич ког и ми са о ног сти ла ис тра жи ва ча уско по ве зан са те мом о 
ко јој се из ве шта ва и про ми шља.

У кон гру ент ном све тлу и то ну је обра зо ва на је и це ли на Кон сти ту и са ње 
вр та у срп ском гра ђан ском пе сни штву (111‒134), у ко јој се ау тор ка та ко ђе ба ви 
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ис пи ти ва њем фло ре и фа у не, али ово га пу та на знат но ши рој осно ви и ве ћем кор-
пу су тек сто ва. Узи ма ју ћи у об зир по е зи ју са ку пље ну у хре сто и ма ти ја ма Срп ска 
гра ђан ска по е зи ја: XVI II и с по чет ка XIX сто ле ћа I и II из 1966. ко је пот пи су је 
Бо ри во је Ма рин ко вић, Ма ри ће вић Ба лаћ пра ви јед но по е тич ко ис тра жи ва ње и 
је дин ствен ка та лог и пој мов ник ових мо ти ва. Сим бо лич ки де ле ћи их на Цве ће и 
Пти це, у пр ви скуп сме шта ру жу, је ри хон ску ру жу, ка ран фил, љу би чи цу, зум бул, 
ру зма рин, бо си љак, али и во ће (ја бу ку, на ран џу, ви но ву ло зу) и др ве ће и ра сти ње 
(шим шир, ке дар, је лу, бор, фи ник, ја сен и к(а)лен), а у дру ги го лу ба, гр ли цу, сла ву ја, 
ла бу да, га вра на, па у на, ор ла, со ко ла, ко ко ши, гу ске, плов ке и дру ге до ма ће али и 
ди вље (ву ка, ра ка, зе ца, је ле на, зми ју) жи во ти ње. Удру же но са прет ход ним, ово 
по гла вље, пот кре пље но ре ле вант ним на уч ним сту ди ја ма и члан ци ма, за и ста чи ни 
јед ну до бру осно ву и по че так ис црп ног ис тра жи ва ња фло ре и фа у не срп ске књи-
жев но сти као и сми слен и до бро про ра чу нат свр ше так пр ве це ли не (9‒134) ове 
мо но гра фи је.

У дру гом де лу књи ге, ко ји се фор мал но мо же пре по зна ти и ди фе рен ци ра ти 
(135‒212), са бра но је чак ше сна ест при ка за ау тор ке, ко ји во де чи та о ца на је дин ствен 
пут и да ју му сво је вр стан увид и ма пу раз ли чи тих ак ту ел них ис тра жи ва ња на 
срп ској на уч ној и књи жев ној сце ни. На том пу ту, Ма ри ће вић Ба лаћ по ла зну тач ку 
сме шта у Ду бров ник, во де ћи нас од ре не сан се и ба ро ка ка До си те ју и ро ман зи му, 
па све та ко до тек сто ва Лир скоони рич ки мо дел срп ске пост мо дер не или У ор би
та ма се ми ос фе ре. Над фан та стич ном про зом Зо ра на Жив ко ви ћа, ко ји се ба ве 
са вре ме ном књи жев но шћу, а окон ча ва ју ћи ис тра жи ва ње тек сто ви ма сим бо лич них 
на сло ва Гле да ју ћи на мул ти кул ту ра ли зам, Дух ин те грал не на у ке о књи жев но сти 
и Це ли на го во ри, ко ји са ми за се бе пред ста вља ју сво је вр стан ау тор кин ис каз и став. 
Ка ко не би смо за па ли у зам ку у ко јој би смо при ка зи ва ли при ка зе и по ста ли сен ка 
сен ке, за ову при ли ку на ла зи мо сми сле ним по бро ја ти оне књи ге ко ји ма се ау тор ка 
у сво јим тек сто ви ма ини ци јал но ба ви ла, а ко ји го во ре и о кон ти ну и те ту у на шој 
на у ци о књи жев но сти, али и о сми слу ау тор ке за ди ја хро на са гле да ва ња и кон сти-
ту и са ње соп стве них по е тич ких окви ра и фа во ри та. Пред ста вље не су сле де ће књи ге: 
Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти Зла те Бо јо вић, Ан тич ке ре флек си је у по е ти ци 
и по е зи ји ду бро вач ке ре не сан се Гор да не По кра јац, Пе лен и мед. Срп ска ди дак тич ка 
по е зи ја од ба ро ка до ро ман ти зма Алек сан дре Па вло вић, До си теј и до си те јев
шти на Ђор ђа Ј. Ја ни ћа, Иза бра на де ла Ви кен ти ја Ра ки ћа ко је су при ре ди ли Са ва 
Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић, Књи га о Ја ко ву Ра до сла ва Ера ко ви ћа, Слав ни Шај каш: 
О Ла зи Ко сти ћу Ми ли во ја Не ни на, Из ис кре не ода но сти Сте фа на В. По по ви ћа 
ко ју је при ре дио Ср ђан Ор сић, Ve di Na po li e poi mu o ri: Na pulj u srp skim pu to pi si ma 
od 1851. do 1951. Ма риа Ли гу о риа, Из чи ста не ми ра: чи та ња, есеј/ на уч на сту ди ја 
Але Та та рен ко, Ма пе вре ме на: Срп ска пост мо дер ни стич ка про за пред иза зо ви ма 
епо хе и Је ле на, же на ко је има Сил ви је Но вак Бај цар, Z ima gi na ri um fan tastyki: 
Lirycznooniryczny mo del serb ski ej prozy post mo der nistycznej Еве Став чик, За точ ник 
пе те си ле. Фан та стич на про за Зо ра на Жив ко ви ћа Љи ља не Пе ши кан-Љу шта но вић, 
Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не: Су сре ти раз ли чи тих кул ту ра у срп ској књи жев но сти 
Све то за ра Ко ље ви ћа, Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли зма Са ње Па-
ри по вић Крч мар, Срп ско ви зан тиј ско на сле ђе у по сле рат ном мо дер ни зму Мар ка 
М. Ра ду ло ви ћа. 

У при ка зи ма ових књи га, Ма ри ће вић Ба лаћ се др жи не при стра сно, пре по зна-
ју ћи у њи ма оне су штин ске вред но сти и са гле да ва ју ћи од ре ђе на де ла у ши рем кон тек-
сту, у вре ме ну у ко ме на ста ју али и у тра ди ци ји у ко ју се сме шта ју и са ко јом сту па ју 
у не пре кид ни раз го вор, исто вре ме но са оп шта ва ју ћи свој став и за кљу чу ју ћи та ко 
мо но гра фи ју са не дво сми сле ном и ја сном по ру ком и на зна ком о бу ду ћим пи са њи ма 
и ба вље њи ма књи жев но шћу.
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*
На кон крат ког пре гле да са др жа ја на ме ће се за кљу чак да је мо но гра фи ја Тра

гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти (Ре не сан сност и ба рок ност срп ске 
књи жев но сти) Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ јед на хе те ро ге на књи га, раз бо ко ре на и 
ра зно род на ску пи на тек сто ва са чи ње на од мно штва цр ти ца, есе ја, сту ди ја и при ка за, 
и да је та ква кон струк ци ја књи ге не што што би код ве ћи не књи га би ла ма на. Ипак, 
тре ба ис та ћи да се у овој мо но гра фи ји то не чи ни ни вр ли ном ни ма ном, већ ње ном 
при ро дом, оном ко ја про ис ти че из са ме књи жев но сти и мо дер ног на чи на ту ма че ња 
ли те ра ту ре, и то нај ма ње из два раз ло га ко ја се мо гу из дво ји ти.

Пр ви од њих при су тан је већ на ко ри ца ма књи ге и у ње ном на сло ву, што нам 
от кри ва ко ји је то нај ма њи за јед нич ки са др жа лац свих тек сто ва ко ји су оку пље ни 
и уве за ни уну тар ко ри ца. На рав но, реч је о ре не сан сно сти и ба рок но сти као пре-
ци зно иза бра ним чи ни о ци ма и све при сут ним еле мен ти ма мо дер не срп ске књи жев-
но сти, чи је ис тра жи ва ње per se под ра зу ме ва јед ну ши ро ко за сно ва ну и си сте ма тич-
ну ана ли зу и сту ди ју. Из бор ова кве те ме и пред ме та ба вље ња све до чи о хра бро сти 
и од луч но сти ау тор ке да се ухва ти ве ли ког по сла и да у ње му ис тра је и да га ва-
ља но до вр ши. Два на сло вом по зва на пој ма се у ту ма че њу ау тор ке узи ма ју вр ло 
ши ро ко и сло бод но, те се под њи ма под ра зу ме ва ју и ди рект не ве зе ко је не што 
мо дер ни ји пи сци и ту ма чи књи жев но сти оства ру ју са ли те ра ту ром пре по ро да, али 
и оне тен ден ци је ко је су у ана ли зи ра ним де ли ма при сут не на ни воу слут ње, пред-
о се ћа ја и ко је ко ке ти ра ју на иви ци учи та ва ња. 

Та гра ни ца и игра, из ме ђу на уч не ана ли зе и не пр ти хва тљи вог и нео б у зда ног 
до ма шта ва ња зна че ња и пре по зна ва ња, у овој мо но гра фи ји ни је пре ко ра че на, и 
ода тле про ис ти че дру га осо би на и ар гу мент вред но сти књи ге: са мо све сна сло бо да 
ау то ра. Ма ри ће вић Ба лаћ на вр ло озби љан и про ра чу нат на чин сво ја ис тра жи ва ња 
те ме љи на на уч ној ли те ра ту ри и са зна њи ма из те о ри је књи жев но сти, што је пред-
у слов за по ште ну на уч ну сту ди ју, али и по ка зу је осо би ну ко ја је рет ка ме ђу про-
у ча ва о ци ма – од су ство стра ха и спек тра за бра ње них те ма. 

У ко ме ша ју тих осо би на, ко је су осна же не раз ли чи тим хер ме не у тич ким, се-
ми о тич ким и ком па ра ти стич ким уви ди ма, из ра сло је и ово зна чај но ис тра жи ва ње 
од је ка ре не сан сних и ба рок них еле ме на та у на шој мо дер ној књи жев но сти, чи ји је 
пут сим бо лич но об је ди ни ла ме та фо ра: Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев
но сти, а ко је слу жи на част јед на ко Је ле ни Ма ри ће вић Ба лаћ ко ли ко и срп ској 
на у ци о књи жев но сти.

Мср Урош M. Ри ста но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет (док тор ске сту ди је)
uri sta no vic @gmail.com 
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ФИК ЦИ ЈА, МО ДЕР НИ ЗАМ И РАТ

(Ду ња Ду ша нић. Фик ци ја као све до чан ство: Ис ку ство Пр вог свет ског  
ра та у про зи срп ских мо дер ни ста. Бе о град, До си је сту дио, 2017)

У по след њих не ко ли ко де це ни ја пи та ње o при ро ди фик ци је и фик ци о нал ног 
при по ве да ња на шло се у сре ди шту ин те ре со ва ња не са мо те о ри је књи жев но сти 
већ и фи ло зо фи је, есте ти ке и те о ри је дис кур са уоп ште. Освр не мо ли се са мо на 
на ра то ло шка ис тра жи ва ња у овој обла сти ко ја је, у ра ду Исто ри ја и при ча, ше-
зде се тих го ди на про шлог ве ка за по чео Ро лан Барт, до во де ћи у пи та ње раз ли ку 
из ме ђу ро ма неск ног и исто риј ског при по ве да ња, уве ри ће мо се да су она омо гу-
ћи ла не ке од нај зна чај ни јих уви да у при ро ду фе но ме на при по ве да ња уоп ште, а 
по себ но у при ро ду књи жев ног фик ци о нал ног при по ве да ња. По сле Бар та, и Же рар 
Же нет, Фи лип Ле жен, До рит Кон, Жан Ма ри Ше фер, да по ме нем са мо на по зна-
ти је те о ре ти ча ре фик ци је, ука зи ва ли су на спе ци фич ност фик ци о нал ног при по-
ве да ња по ре де ћи га с не фик ци о нал ним при по ве да њем ка кво сре ће мо у пи сми ма, 
днев ни ци ма, ау то би о гра фи ја ма, ме мо а ри ма и дру гим исто ри о граф ским жан ро-
ви ма. Оста вља ју ћи по стра ни раз ли ке ме ђу њи ма, ни је те шко ви де ти да су се сви 
они при том нај че шће по зи ва ли или на кри те риј ре фе рен ци јал но сти, од но сно на 
пи та ње да ли да ти текст упу ћу је или не упу ћу је на не ку ствар ност из ван се бе 
са мог, или на не ки кри те риј ко ји се ти че ре цеп ци је тек ста, то јест ста ва ко ји чи та-
лац за у зи ма пре ма зби ва њи ма пре до че ним у да том тек сту. По јед но ста вље но ре че-
но, да ли ће мо не ки текст схва ти ти као фик ци ју или не, на пр вом ме сту за ви си од 
тога да ли он има пре тен зи ја да нам ка же не што што је исти ни то у ствар ном све ту, 
или та квих пре тен зи ја не ма, и – ако их не ма – да ли је у ста њу да по кре не, ка ко 
ка же Ури Мар го лин, по се бан „се ми о тич ки ме ха ни зам за ства ра ње не по сто је ћих 
све то ва“.

На дру гом, али не ма ње ва жном ме сту, (не)фик ци о нал ни ка рак тер тек ста 
за ви си од то га да ли ми као чи та о ци ве ру је мо да до га ђа ји ко ји су нам у ње му пре-
до че ни пред ста вља ју исто риј ске чи ње ни це или у то не ве ру је мо. У за ви сно сти од 
тог уве ре ња, чи та лац ће с тек стом, ре че но Ле же но вом тер ми но ло ги јом, скло пи ти 
јед ну од две мо гу ће вр сте уго во ра: „фик ци о нал ни уго вор“, што знaчи да ће текст 
чи та ти као ро ман или при по вет ку, или „не фик ци о нал ни уго вор“, уну тар ко јег ће 
текст ре ци пи ра ти као би о гра фи ју, ау то би о гра фи ју, ме мо а ре, или као не ки дру ги 
исто ри о граф ски жа нр. Те о риј ске им пли ка ци је овог схва та ња су да ле ко се жне, и 
при лич но сло же не, па се њи ма ов де не мо же мо ба ви ти; за по тре бе овог тек ста са-
мо ће мо на ве сти на ко ји на чин се, с на ве де ног ста но ви шта, мо же од ре ди ти раз ли-
ка из ме ђу фик ци о нал ног и не фик ци о нал ног при по ве да ња. Да кле, не фик ци о нал но 
при по ве да ње – то јест, оно ко је сре ће мо у историoграфским жан ро ви ма – је сте оно 
при по ве да ње ко је ре ци пи ра мо са уве ре њем да упу ћу је на не што што је из ван ње-
га са мог, од но сно на зби ва ња ко ја су се за и ста до го ди ла у ствар ном све ту. За то 
ка же мо да је та кво при по ве да ње ре фе рен ци јал но или, тач ни је, да има ре фе рен ци-
јал ни ка рак тер. На су прот то ме, за фик ци о нал но при по ве да ње (ка кво сре ће мо и у 
књи жев ним жан ро ви ма) ка же мо да је не ре фе рен ци јал но или ау то ре фе рен ци јал но 
(Кон), за то што прет по ста вља мо да при ча ко ја је пред ста вље на у при по ве да њу не 
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упу ћу је на ствар ни свет или, тач ни је ре че но, за то што од ње га не тра жи мо да на 
та кав свет мо ра да упу ћу је.1 

Мо гло би се ре ћи да кри те риј ре фе рен ци јал но сти не пред ста вља но ви ну у рас-
пра ва ма на ову те му. Он је био са др жан још у по зна том Ари сто те ло вом раз ли ко-
ва њу из ме ђу пе сни штва и исто ри о гра фи је, од но сно из ме ђу при по ве да ња „о оно ме 
што се мо гло до го ди ти“, по „за ко ни ма ве ро ват но сти и ну жно сти“, и при по ве да ња 
„о оно ме што се за и ста до го ди ло“. Иа ко се Ари сто те ло ва опо зи ци ја, баш као и 
но ви ји пар су прот но сти фик ци о нал но/не фик ци о нал но, та ко ђе за сни ва на „ра зли-
ци у ре фе рен ци јал ној вред но сти тек ста и вр сти од но са ко ји се ус по ста вља пре ма 
тврд ња ма ко је су у ње му из не те“ (ду ша нић 2017: 14),2 ипак не би би ло тач но ре ћи 
да про ми шља ње ове про бле ма ти ке у по след њих 25 ве ко ва ни је од ма кло да ље од 
По е ти ке. Са вре ме ним на ра то ло шким те о ри ја ма по шло је за ру ком да ис так ну још 
не ке ва жне раз ли ке из ме ђу фик ци о нал ног и не фик ци о нал ног тек ста. На при мер, 
До рит Кон је у сво јој те о ри ји фик ци је ука за ла на ди стинк тив на обе леж ја књи жев ног 
фик ци о нал ног при по ве да ња, то јест она обе леж ја по ко ји ма се та кво при по ве да ње 
раз ли ку је не са мо од не фик ци о нал ног при по ве да ња у исто ри о гра фи ји већ и од фик-
ци о нал ног при по ве да ња ка кво сре ће мо из ван је зич ког ме ди ја, у фил му, стри пу 
или му зи ци. Шта ви ше, чи ни се да исто ри ја овог пи та ња, ви ше не го што је то мо жда 
слу чај с не ким дру гим „упо р ним“ те о риј ским про бле ми ма, све до чи да те о ри ја, 
уса вр ша ва ју ћи сво је ин стру мен те, вре ме ном мо же до ћи – ка да је о не ким пи та њи ма 
реч – и до трај ни јих или бар при вре ме но за до во ља ва ју ћих ре ше ња. 

Овај не што ду жи увод био је нео п хо дан да би смо оцр та ли те о риј ски оквир 
уну тар ко јег тре ба чи та ти књи гу Ду ње Ду ша нић, Фик ци ја као све до чан ство: Ис ку
ство Пр вог свет ског ра та у про зи срп ских мо дер ни ста. Ова сту ди ја, по пред ме ту, 
ме то ду и ак ту ел но сти, је дин стве на у на шој на у ци о књи жев но сти, про и за шла је 
из ау тор ки не док тор ске те зе и плод је ње ног ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња у ве зи 
с на чи ном пре до ча ва ња исто риј ске те ма ти ке, тач ни је Пр вог свет ског ра та у мо дер-
ни стич кој књи жев но сти до ма ћих и, у не што ма њој ме ри, стра них пи са ца. Ка ко 
про у ча ва ње књи жев но сти по све ће не Пр вом свет ском ра ту отва ра ви ше те ма ко је 
по сво јој при ро ди зах те ва ју ин тер ди сци пли нар ни при ступ, ау тор ка се, осим по је-
ди ним иде ја ма из те о ри је фик ци је, жан ра и при по ве да ња, по слу жи ла уви ди ма из 
но ви је кул тур не исто ри је Пр вог свет ског ра та, из сту ди ја пам ће ња, све до че ња и 
тра у ме, ка ко би ука за ла на по ве за ност из ме ђу раз ли чи тих по ја ва ко је су обе ле жи ле 
европ ску кул тур ну исто ри ју по сле 1918. го ди не, као и да би у но вом ин тер пре та тив-
ном кон тек сту осве тли ла де ла и по е ти ку на ших нај зна чај ни јих пи са ца мо дер ни ста, 
Ми ло ша Цр њан ског, Иве Ан дри ћа и Раст ка Пе тр о ви ћа.

Већ и из на сло ва ни је те шко ви де ти да Фик ци ја као све до чан ство има два 
те жи шта, те о риј ско и исто риј ско. Али, иа ко по ла зи од јед ног те о риј ског пи та ња 

1 Ва жно је ис та ћи да, по До рит Кон, при дев ау то ре фе рен ци ја лан (или не ре фе рен ци ја лан), 
ка да је при ме њен на књи жев ни на ра тив ни текст, тре ба схва ти ти услов но: у тра ди ци ји на ра тив-
них жа нр о ва рет ки су ро ма ни и при по вет ке ко ји ни на ко ји на чин не упу ћу ју на, ка ко би Мар-
го лин ре као, „стан дард ни мо дел ствар но сти“, од но сно на „та ко зва ни ствар ни свет“. По себ ност 
ро ма неск не фик ци о нал но сти не са сто ји се то ли ко у пот пу ном ис кљу чи ва њу сва ког упу ћи-
ва ња на спо ља шњи, „ствар ни“ свет, ко ли ко у ме ша њу раз ли чи тих све то ва, фик тив ног све та, 
из ми шље них лич но сти и не ке ак ту ел не исто риј ске ствар но сти. Пре ма то ме, ка да фик ци о-
нал но при по ве да ње де фи ни ше као не ре фе рен ци јал но при по ве да ње, Д. Кон ти ме не же ли да 
ка же да оно не мо же да упу ћу је на не ки спо ља шњи свет, свет ко ји је из ван ње га са мог, већ 
са мо то да оно на та кав свет не мо ра да упу ћу је (D. Cohn, The Dis tin ction of Fic tion, 1999).

2 Да ље у тек сту на во ди из књи ге Д. Ду ша нић озна че ни су са мо бро је ви ма у за гра да ма.
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– оног о од но су из ме ђу фик ци о нал ног и не фик ци о нал ног при по ве да ња – из ла га ње 
Д. Ду ша нић се ипак не за сни ва на ела бо ра ци ји по је ди них те о риј ских пој мо ва и 
те за, већ на на ра то ло шко-исто риј ској ин те р пре та ци ји кон крет них књи жев них 
тек сто ва. Дру гим ре чи ма, у ње ној књи зи те о риј ска пи та ња ни су ни је ди ни ни глав-
ни пред мет про у ча ва ња; она у ства ри са мо по ста вља ју те ме ље за па жљи во чи та ње 
тек сто ва ко је ау тор ка по том ту ма чи у ши ро ком исто риј ском и ком па ра тив ном 
кон тек сту. По је ди ним те о риј ским уви ди ма и појмовiма Д. Ду ша нић се слу жи као 
не ким со фи сти ци ра ним ин стру мен ти ма нај но ви је ге не ра ци је ко ји јој омо гу ћа ва ју 
да са гле да ва ју ћи до бро по зна та де ла на ших кла си ка из но вих, до сад не ви ђе них 
ви зу ра и пер спек ти ва, ука же на но ве пу те ве ту ма че ња њи хо вих опу са. 

Осврт на тра ди ци о нал не па ро ве су прот но сти као што су пе сни штво и исто-
ри ја и фик ци о нал но и не фик ци о нал но при по ве да ње, био нам је нео п хо дан и да 
би смо глав ни пред мет ин те ре со ва ња Д. Ду ша нић лак ше раз ли ко ва ли од не ких 
ње му срод них пред ме та. На и ме, иа ко пи ше у окви ри ма оно га што смо гру бо на зва-
ли са вре ме ном те о ри јом фик ци је, њен глав ни пред мет ин те ре со ва ња ипак ни је 
од нос из ме ђу фик ци о нал ног и не фик ци о нал ног дис кур са уоп ште. У сре ди ште па жње 
она поставља је дан сли чан, али ипак спе ци фич ни ји про блем, на и ме, пи та ње од-
но са из ме ђу фик ци је и јед ног по себ ног исто риј ског жан ра, све до че ња. Ка ко и са ма 
ка же, у те о ри ји књи жев но сти ова опо зи ци ја је ус по ста вље на тек у но ви је вре ме, у 
20. ве ку (14), и иа ко је вр ло бли ска су прот но сти из ме ђу фик ци о нал ног и исто риј ског 
дис ку р са, о ко јој је го во рио још Барт, она ипак има и не ких сво јих по себ них осо-
би на. Оне се пр вен стве но ти чу до ми нант них уве ре ња о на чи ну де ло ва ња тек ста на 
чи та о ца и, с тим у ве зи, уло ге књи жев но сти у жи во ту за јед ни це. У ста ри је до ба, све 
до по чет ка 20. ве ка, ау то ри тет књи жев но сти као јед не вр сте по вла шће ног зна ња о 
све ту, у на че лу, ни је био до во ђен у пи та ње, па за то ни окол ност да је фик ци ја за-
сно ва на на из ми шља њу а не на исто риј ским чи ње ни ца ма ни је би ла до вољ на да 
ро ман и дру ге фик ци о нал не жа нр о ве дис ква ли фи ку је као ма ње исти ни те или ве-
ро до стој не у од но су на исто ри о граф ске жа нр о ве. Су пр от ност из ме ђу фик ци је и 
исто ри о гра фи је, од но сно, из ме ђу књи жев ног при по ве да ња и исто риј ског све до чан-
ства, ни је ума њи ва ла вред ност књи жев но сти као та кве: за то што „из ми шља“ или 
пре о бли ку је чи ње ни це, књи жев ност се ни је од ри ца ла спо соб ност да све до чи о 
про шло сти. Шта ви ше, не ки пи сци, ме ђу ко ји ма су мо жда нај по зна ти ји Бал за ков и 
Тол сто јев при мер, ве ро ва ли су да нам ро ман мо же да ти пот пу ни ју и тач ни ју сли ку 
дру штва од исто ри је. Ова кав од нос пре ма „исти ни фик ци је“ до ла зио је оту да што 
чи та о ци ни су ни оче ки ва ли да ће из ро ма на, па ма кар то би ли и исто риј ски ро ма ни, 
са зна ти не што о про шло сти што већ ни су зна ли из исто ри је. Да кле, кључ ну уло гу је 
имао на чин ре цеп ци је тек ста: од исто риј ског ро ма на ни је се оче ки ва ла чи ње нич на, 
већ ро ма неск на или, ка ко се до ско ра још го во ри ло, „умет нич ка“ исти на о про шло-
сти. Фик ци о нал ни и исто ри о граф ски жа нр о ви и њи хо ви до ме ни би ли су ја сно 
раз дво је ни, што је омо гу ћа ва ло, ка ко ка же Д. Ду ша нић, да „.. ко ег зи стен ци ја раз ли-
чи тих мо ду са при ка зи ва ња про шло сти [не буде] су штин ски про бле ма тич на“ (14).

Ме ђу тим, у 20. ве ку она де тек ту је јед ну ва жну про ме ну. Као по сле ди ца ужа-
сних и тра у ма тич них зби ва ња у Пр вом свет ском ра ту, у књи жев но сти се по ја вљу-
је јед на но ва вр ста при по ве да ча и с њим и је дан но ви жа нр. Реч је о „мо рал ном 
све до ку“ рат них стра хо та и о ње го вом све до чан ству као но вом књи жев но-исто-
риј ском жан ру: „Стра хо ви та на си ља 20. ве ка, о ко ји ма че сто ни је оста ло тра га у 
ар хив ској до ку мен та ци ји, из не дри ла су по ја ву ко ја је учи ни ла ову си ту а ци ју сло-
же ни јом – ʼмо рал ног све до ка .̓ То су све до ци ко ји су зло чин и на си ље ис ку си ли на 
соп стве ној ко жи и, пре жи вев ши, по све ти ли свој жи вот при по ве да њу о том ис ку ству. 
За раз ли ку од исто ри ча ра, но ви на ра или ро ман си је ра, мо рал ни све док ни је са мо 
по сма трач. Мо рал ни све док је жр тва – фи зич ки, мо рал но и афек тив но уме ша на у 
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при чу ко ју нам при по ве да. Ау то ри тет ње го вог све до че ња са др жан је у ње го вој 
не по сред ној ве зи са нео ту ђи вим ис ку ством на си ља, у те ле сном тра гу ко је је то 
ис ку ство оста ви ло.“ (15) Пред на ва лом ова квих све до че ња ко ја су по за вр шет ку 
Пр вог свет ског ра та пре пла ви ла књи жев на тр жи шта Евро пе, ро ма неск но све до че ње 
о исто риј ским зби ва њи ма по чи ње да гу би вред ност. Иа ко „мо рал ни све до ци“ не 
ну де објек тив ну сли ку зби ва ња у ко ји ма су уче ство ва ли, већ са мо свој су бјек тив-
ни до жи вљај пре жи вље них ужа са, њи хо во све до чан ство са да се – упра во због 
то га што је све до чан ство, од но сно за то што пре до ча ва су бјек тив но ис ку ство уче-
сни ка у зби ва њу – сма тра ау тен тич ни јим и вред ни јим од пре до ча ва ња исто риј ских 
до га ђа ја у ро ма ну. Све до чан ство пре у зи ма „уло гу ко ју је ра ни је ис пу ња ва ла књи-
жев ност“ (15): са мо нам оно мо же за и ста ре ћи ка ко из гле да пре жи ве ти рат не ка та-
стро фе и ра за ра ња. Али, по ја ва мо рал них све до ка ни је до ве ла у пи та ње са мо спо-
соб ност ро ма на да вер но пре до чи про шлост већ и функ ци ју књи жев но сти у жи во ту 
за јед ни це уоп ште. По пр ви пут у сво јој исто ри ји, књи жев ност гу би „пре стиж“, 
од но сно со ци јал ну функ ци ју ка кву је има ла још од мит ског вре ме на. Чо век ко ји је 
пре жи вео стра хо те Ве ли ког ра та пи та се о спо соб но сти књи жев но сти да на ве ро-
до сто јан на чин пре до чи тра у ма тич на ис ку ства рат них ра за ра ња, да све до чи о про-
шло сти или да, евен ту ал но, по да ри сми сао бе сми слу. Скеп са свој стве на мо де р ним 
кон зу мен ти ма књи жев но сти кул ми ни ра у по зна тој Адо р но вој тврд њи, ко ју на во ди 
и Д. Ду ша нић, да пи са ти по е зи ју по сле Ау шви ца пред ста вља вар вар ство.

Иа ко се као нај и зра зи ти ји при ме ри мо рал них све до ка обич но узи ма ју све до-
ци Хо ло ка у ста, за њи хо ву ма сов ну по ја ву од го во ран је у ства ри Пр ви свет ски рат. 
Ду ња Ду ша нић на во ди не ко ли ко раз ло га за што је овај рат „у том су но вра ту књи-
жев но сти имао та ко по себ но ме сто“ (17). Пре све га, за то су од го вор не до тад не ви-
ђе не раз ме ре овог су ко ба, оп шта мо би ли за ци ја и ма сов ност уми ра ња, али и чи ње ница 
да је у Ве ли ком ра ту уче ство вао „знат но ве ћи број“ пи сме них и ви со ко обра зо ва них 
мла дих љу ди не го што је то био слу чај у ра ни јим ра то ви ма: „ма сов ност стра да ња 
и обим ност књи жев не про дук ци је ко ју је то стра да ње из не дри ло, до ве ле су и до 
пр вих озбиљ них рас пра ва о оправ да но сти пи са ња ʼпе са ма о ужа су .̓ У њи ма се, 
пр ви пут, уме сто пи сца, све док ја вља као фи гу ра ко ја по ла же екс клу зив но мо рал-
но пра во на при по ве да ње о стра хо та ма, на при ка зи ва ње пат ње, смр ти и ра за ра ња 
за сно ва ног на а̓у то ри те ту не по сред ног ис ку ства .̓“ (18) У том сми слу, ау тор ка нас 
упо зна је с рас пра вом ко ја се три де се тих го ди на про шлог ве ка во ди ла у Фран цу ској, 
и чи ји су се од је ци ка сни је мо гли пра ти ти и у дру гим књи жев но сти ма. У ње ном 
сре ди шту би ло је пи та ње да ли књи жев ност, у кон ку рен ци ји с број ним све до чан-
стви ма из пр ве ру ке, још увек мо же да пред ста ви исти ни ту сли ку о про шло сти, 
од но сно да ли она, у при су ству „мо рал них све до ка“, уоп ште тре ба да при по ве да о 
ра ту. По ле ми ку је у Фран цу ској по кре ну ла кри тич ка сту ди ја Жа на Нор то на Кри ја, 
Све до ци (1929), у ко јој је овај рат ни ве те ран и ка сни је про фе сор фран цу ске књи-
жев но сти у САД, са ку пио и по ау тен тич но сти ран ги рао сва све до чан ства бо ра ца 
и уче сни ка Пр вог свет ског ра та об ја вље на у пе ри о ду од 1915 до1928. го ди не. Тим 
рас пра ва ма, у ко ји ма се са ста но ви шта исто риј ске ау тен тич но сти по че ла пре и спи-
ти ва ти вред ност до тад ви со ко оце ње них рат них ро ма на као што су, Бар би сов Огањ 
и Дор же ле со ви Др ве ни кр сто ви, Д. Ду ша нић по све ти ла је пр во по гла вље Фик ци је 
као све до чан ства. У истом по гла вљу она се освр ну ла и на слич ну по ле ми ку ко ја 
се, при бли жно у исто вре ме, во ди ла у на шој књи жев но сти у ве зи са Срп ском три
ло ги јом Сте ва на Ја ко вље ви ћа. Али, упр кос овим рас пра ва ма, три де се тих го ди на 
про шлог ве ка књи жев ност је још увек би ла це ње на као моћ но све до чан ство о про-
шло сти. Бар би сов Огањ на гра ђен је Гон ку ром, а Дор же ле сов и Ја ко вље ви ћев ро-
ма ни, сва ки у сво јој сре ди ни, ре ци пи ра ни су као „исти ни те књи ге о ра ту“ (54). „Из 
да на шње пер спек ти ве“, пи ше Д. Ду ша нић, „ова кав од нос пре ма књи жев но сти и, 
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у окви ру ње, пре ма фик ци ји, го то во је не за ми слив. Али, ма ка ко не ве ро ват но то 
да нас де ло ва ло, у вре ме ка да је Кри пи сао Све до ке, она је још увек схва та на као 
мо ћан, а по не кад и опа сан све док вре ме на“ (74−75). 

Нај ва жни ји за да так ко ји се у овим окол но сти ма по ста вио пред пи сце и пе-
сни ке ти цао се књи жев не вред но сти њи хо вих де ла: ка ко све до чи ти о рат ним ужа-
си ма, ко је су мно ги од њих ис ку си ли на соп стве ној ко жи, на умет нич ки ре ле ван тан 
на чин? Они су схва ти ли да се но ви до жи вљај све та, из гра ђен на ру ше ви на ма ко је 
су за со бом оста ви ли ужа си ра та, не мо же из ра зи ти сред стви ма пред рат не умет-
но сти. „Сву да се да нас осе ћа да су хи ља де и хи ља де про шле и крај ле ши на, ру ше-
ви на, и об и шле свет и вра ти ле се до ма, тра же ћи ми сли, за ко не и жи вот ка кви су 
би ли“, пи ше Цр њан ски у Об ја шње њу Су ма тре. „Ста ра, на ви кла, књи жев ност, 
по зна те, удоб не, сен за ци је, про ту ма че не ми сли“ ви ше ни су у ста њу да ау тен тич но 
све до че о јед ном та ко тра у ма тич ном ис ку ству као што је ис ку ство Ве ли ког ра та. 
По треб но је про на ћи но ве пе снич ке фор ме и но ве на чи не ис ка зи ва ња за „но ве ми-
сли, но ве за но се, но ве за ко ни, но ви мо рал“ но вих пе сни ка и рат ни ка. О тра га њу 
мо дер ни стич ких пи са ца за но вим, „хи пер мо дер ним“ фор ма ма ко је ће на аде ква тан 
на чин из ра зи ти но ве „хи пер мо дер не са др жа је“ Д. Ду ша нић пи ше у дру гом по гла-
вљу сво је књи ге, где у фо кус свог ис тра жи ва ња по ста вља и европ ске (Ман, Пруст, 
В. Вулф) и срп ске мо дер ни сте. Она с пра вом ка же: „Те ме, ли ко ви и по ступ ци ко је 
сре ће мо код Цр њан ског, Ан дри ћа и Раст ка Пе тро ви ћа... ни су на ста ли у не ком изо-
ло ва ном ло кал ном кон тек сту, већ у јед ном све ту ко ји је, у да ле ко ве ћој ме ри не го 
што је то ра ни је био слу чај, био су о чен са слич ним про бле ми ма. Кад је реч о књи-
жев но сти, ти про бле ми би се мо гли, у са же том об ли ку, фор му ли са ти као пи та ње 
– ко ји је сми сао ба вље ња књи жев но шћу у по сле рат ном све ту?“ (14). Иа ко су у 
на чи ну на ко ји су од го ва ра ли на ово пи та ње ме ђу мо дер ни сти ма по сто ја ле зна чај не 
раз ли ке, усло вље не и њи хо вим лич ним сен зи би ли те ти ма и осо бе но сти ма на ци о-
нал не тра ди ци је ко јој су при па да ли, Д. Ду ша нић ипак по ка зу је да је све мо дер ни-
стич ке пи сце, и срп ске и европ ске, „по ве зи вао је дан скуп за јед нич ких прет по став ки 
о књи жев но сти и сми слу пи са ња [као] и да су те прет по став ке на ста ле у те сној 
спре зи са иза зо ви ма епо хе“ (97) ко јој су при па да ли.

Осла ња ју ћи се на обим ну гра ђу, ко ја об у хва та ве ли ки број де ла на раз ли чи-
тим је зи ци ма, чи ји су ау то ри не ки од нај бо љих и нај ре пре зен та тив ни јих пред став-
ни ка мо дер ни зма у срп ској, фран цу ској, не мач кој и ен гле ској књи жев но сти,3 она 
из два ја че ти ри глав на обе леж ја по сле рат не мо дер ни стич ке књи жев но сти. На пр вом 
ме сту, то је пре кид с тра ди ци јом, то јест са ове шта лим фор ма ма и ис тро ше ним те-
ма ма пред рат не књи жев но сти, са ар гу мен та ци јом ка кву, на при мер, из но се Цр њан-
ски у Об ја шње њу „Су ма тре“ или В. Вулф у есе ју Мо дер на про за. Дру го је ис ти ца-
ње зах те ва за пот пу ном ау то но ми јом умет но сти: је дан од нај ве ћих гре хо ва рат них 
ро ма на пи са них на тра ди ци о на лан, ре а ли стич ки на чин са сто ји се у то ме што они 
естет ске пре о ку па ци је за ме њу ју етич ким. Чак и ка да го во ри о та ко ва жним те ма-
ма као што је рат, умет но сти се не сме ју на ме та ти ни ка кви „спо ља шњи“ зах те ви. 
Д. Ду ша нић ци ти ра при по ве да ча Тра га ња за из гу бље ним вре ме ном: умет ник мо-
же да слу жи отаџ би ни, ка же он, „са мо ако је умет ник“, то јест са мо ако у ча су док 
ства ра „не ми сли ни на шта дру го – чак ни на отаџ би ну – до на исти ну ко ја је пред 
њим“ (131‒132). При че му, на рав но, не ми сли на исто риј ску већ на умет нич ку исти-
ну. Тре ће обе леж је мо дер ни стич ке књи жев но сти је сте зах тев за им пер со нал но шћу 

3 Ме ђу ко ји ма су – да по ме не мо са мо не ке – Ми лош Цр њан ски, Бран ко Ла за ре вић, 
Мом чи ло На ста си је вић, Вир џи ни ја Вулф, Пол Ва ле ри, Луј Фер ди нанд Се лин, Форд Ме докс 
Форд, Т. С. Ели от, Мар сел Пруст и То мас Ман. 
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или „бе стра сно шћу“, од но сно за при кри ва њем лич но сти пи сца. Нај по зна ти ја фор-
му ла ци ја овог зах те ва са др жа на је у Ели о то вом раз ли ко ва њу ем пи риј ске лич но сти 
пе сни ка („чо ве ка ко ји па ти“) од пер со не ко ја је при сут на у де лу „ду ха ко ји ства ра“, 
или у Ва ле ри је вим тврд ња ма да „Ле о нар до ни је Ле о нар до“ и да пра ви тво рац јед-
ног ле пог де ла из ве сно ни је ни ко. Нај зад, као че твр то обе леж је мо дер ни зма Д. 
Ду ша нић на во ди уве ре ње да књи жев ност, за раз ли ку од пу бли ци стич ког или есе-
ји стич ког дис кур са, ни је иде о ло шки јед но знач на. Ње га су, на при мер, за сту па ли 
Ман као пи сац Ча роб ног бре га и Ан дрић као пи сац На Дри ни ћу при је. 

Ове че ти ри по е тич ке прет по став ке мо дер ни зма, ис ти че Д. Ду ша нић, „углав-
ном [су] би ле фор му ли са не у ви ду екс пли цит них не га тив них те за о то ме шта књи-
жев ност по сле ра та не би тре ба ло да бу де, док се за им пли цит ним, по зи тив ним 
те за ма – шта би књи жев ност тре ба ло да бу де – нај че шће мо ра тра га ти у ... књи-
жев ним де ли ма“ по је ди нач них пи са ца (97). Том за дат ку она је по све ти ла сле де ћа 
три по гла вља сво је књи ге у ко ји ма, ана ли зи ра ју ћи де ла Цр њан ског, Ан дри ћа и 
Раст ка Пе тро ви ћа, на сто ји да ука же ка ко је сва ки од ових пи са ца, на се би свој ствен 
на чин, при сту пио ре ша ва њу глав ног за дат ка сва ког умет ни ка мо дер ни сте: ка ко 
ство ри ти но ви из раз за „но ву осе ћај ност“ но вог књи жев ног на ра шта ја. У овим по-
гла вљи ма ау тор ка из но си, а за тим и успе шно раз ви ја те зу да је књи жев на де ла ових 
пи са ца, по све ће на де лом или у це ли ни ра ту, пре суд но од ре дио је дан скуп за јед нич-
ких ста во ва о књи жев но сти. Ти ста во ви су пре по зна тљи ви у њи хо вим кри тич ким 
и књи жев ним тек сто ви ма и упра во су они, а не раз ли ке у ин ди ви ду ал ним до жи-
вља ји ма ра та, оно што ову тро ји цу пи са ца из два ја у од но су на дру ге ау то ре ко ји 
су има ли ам би ци ју да при ка жу Пр ви свет ски рат у књи жев но сти. Њи хо ва осо бе на 
ре ше ња овог књи жев ног про бле ма би ла су део оп шти јих по е тич ких тен ден ци ја, 
ка рак те ри стич них за ме ђу рат ни мо дер ни зам, и за то и у овим по гла вљи ма, као и у 
прет ход ним, она си сте мат ски при ме њу је ком па ра тив ни ме тод про у ча ва ња, то јест 
де ла Ан дри ћа, Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа про у ча ва у ши рем кон тек сту срп ске 
и европ ске књи жев но сти.

На при мер, у по гла вљу И пун успо ме на, ја их пи шем по но сно, раз ма тра ју ћи 
кри тич ке и по е тич ке тек сто ве Ми ло ша Цр њан ског из два де се тих го ди на про шлог 
ве ка, Д. Ду ша нић ука зу је на две иде је ко је су кључ не ка ко за раз у ме ва ње ства ра-
ла штва овог пи сца та ко и за раз у ме ва ње ме ђу рат ног мо дер ни зма у це ли ни. Пр ва 
се ти че уве ре ња о по сто ја њу спо не из ме ђу зах те ва но ве, по сле рат не ствар но сти и 
по тре бе за ства ра њем но вог пе снич ког је зи ка ко ји ће би ти у ста њу да из ра зи „хи пер-
мо дер не“ сен за ци је са вре ме ног чо ве ка. Дру га иде ја је у ве зи са схва та њем од но са 
из ме ђу фик ци о нал ног и ау то би о граф ског у књи жев но сти, осо бе ним за Цр њан ског. 
Иа ко по сма тра на ко ји је на чин Пр ви свет ски рат при ка зан у це ло куп ном опу су 
ра ног Цр њан ског, укљу чу ју ћи по је ди не пе сме из Ли ри ке Ита ке, зби р ку при по ве-
да ка При че о му шком, ре пор та же ко је је Цр њан ски у ли сту Вре ме об ја вио о срп ским 
вој нич ким гро бљи ма на Кр фу и, нај зад, Ита ку и ко мен та ре (пи са не по сле Дру гог 
свет ског ра та), Д. Ду ша нић се у овом по гла вљу с раз ло гом усред сре ђу је на Днев ник 
о Чар но је ви ћу. Као и мно ги ра ни ји ко мен та то ри, она на сто ји да од го во ри на пи та ње 
ко је је од са мог по чет ка обе ле жи ло ре цеп ци ју овог де ла – шта Днев ник о Чар но је
ви ћу чи ни рат ним ро ма ном? Ин тер пре та тив ни зна чај кон тек ста обе ле же ног Пр вим 
свет ским ра том ау тор ка пре и спи ту је та ко што да је две су прот ста вље не ана ли зе 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу: јед ну, пре ма ко јој је рат пре су дан за раз у ме ва ње не са мо 
ко нач ног об ли ка Днев ни ка о Чар но је ви ћу већ и ње го ве ге не зе, и дру гу, пре ма ко јој 
Пр ви свет ски рат слу жи са мо као по за ди на или, ре че но је зи ком ру ских фор ма ли-
ста, „мо ти ва ци ја“ фа бу ле, за чи је раз у ме ва ње рат ни је пре су дан. Ње на ана ли за по-
ка зу је да је основ ни кон струк ци о ни по сту пак у гра ђе њу Днев ни ка о Чар но је ви ћу 
дво стру ко усло вљен. С јед не стра не, кон струк ци ја си жеа по чи ва на „сми шље ном 
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при кри ва њу ау то би о граф ског ка рак те ра ма те ри ја ла из ко јег је ро ман на стао“, а с 
дру ге, „на из не ве ра ва њу оче ки ва ња чи та ла ца на вик ну тих на тра ди ци о нал не ро-
ма не“. То је има ло зна чај не по се ди це по ре цеп ци ју и, у крај њој ли ни ји, ту ма че ње 
де ла у це ли ни: „Чи та о ци ма ко ји су од рат них ро ма на оче ки ва ли опи се бор бе и 
сли ке жи во та на фрон ту, Днев ник о Чар но је ви ћу ну дио је про зу ко ја је ма ло има ла 
да ка же о кон крет ним рат ним при ли ка ма, али ко ја је, за уз врат, мно го го во ри ла о 
до жи вља ју ра та. Чи та о ци ма ко ји су од ро ма на оче ки ва ли... ко хе рент но при по ве-
да ње, по ве за ност из ме ђу епи зо да и ја сну мо ти ва ци ју... ну дио је ало гич ну при по-
вед ну струк ту ру, за чи је раз у ме ва ње кон вен ци је ре а ли стич ког при по ве да ња ви ше 
ни су би ле при клад не“ (204). При по ве да ју ћи Днев ник о Ча р но је ви ћу као па ра док сал-
но све до чан ство о дру гом, Цр њан ском је по шло за ру ком да „спо ји две су штин ски 
су прот ста вље не тен ден ци је“: да у фор ми фик ци је све до чи о соп стве ном ис ку ству 
ра та и да, исто вре ме но, ство ри је дан нов тип про зе ко ји ће би ти при ме рен зах те-
ви ма мо дер не књи жев не умет но сти. Ти ме је, за кљу чу је Д. Ду ша нић, Цр њан ски 
„ус пео да ис пу ни је дан од глав них зах те ва мо дер ни стич ке по е ти ке – [захтев] за 
оном но вом ау тен тич но шћу, ко ју мо же да до сег не са мо из ра зи то са мо све сно, умет-
нич ко при ка зи ва ње лич ног ис ку ства“ (204).  

Ан дри ћев од нос пре ма рат ној и ау то би о граф ској књи жев но сти Д. Ду ша нић 
раз ма тра у по гла вљу За ме не и мо је до ба из ра за не ма, чи ји је на слов за пра во је дан 
стих из пе сме Стро фа, об ја вље не у ча со пи су Ми сао 1920. го ди не. У тој пе сми, пи-
са ној у фор ми сло бод ног сти ха, Ан дрић вр ло ра но фор му ли ше став о не из ре ци во-
сти рат ног ис ку ства, ко ји ће – ка ко по ка зу је ана ли за Д. Ду ша нић – обе ле жи ти и 
ње го ва ка сни ја про зна де ла, укљу чу ју ћи и На Дри ни ћу при ја. Прет по став ку да је 
Ан дри ћев по зна ти от пор пре ма ау то би о граф ском пи са њу био бли ско по ве зан с 
ње го вим от по ром пре ма рат ној ли те ра ту ри, као и то да ово по ду дар ње ни је би ло 
слу чај но, Д. Ду ша нић пот кре пљу је ана ли зом Ан дри ће вих кри тич ких тек сто ва из 
ме ђу рат ног пе ри о да, по све ће них рат ним пи сци ма, есе ја (На ша књи жев ност и 
рат), као и ту ма че њем ње го вих про зних де ла (за пи са Пр ви дан у Сплит ској там
ни ци, при ча „За нос и стра да ње То ме Га лу са“ и Рзав ски бре го ви, ро ма на На Дри ни 
ћу при ја) и по ет ских оства ре ња (Ex Pon to и Стро фа), ко ја се по сред но или не по-
сред но ба ве ис ку ством ра та. Ан дри ће ве сук це сив не по ку ша је да, упр кос сво јој 
скеп си пре ма мо гућ но сти успе шног пред ста вља ња Пр вог свет ског ра та у књи жев-
но сти, ипак при ка же ово ис ку ство, Ду ња Ду ша нић по сма тра хро но ло шки, да би у 
ана ли зи ро ма на На Дри ни ћу при ја ука за ла на по сто ја ње не по сред них па ра ле ла 
из ме ђу на чи на на ко ји је Ан дрић пи сао о ра ту 1918. и ста во ва ко је за сту па ње гов 
при по ве дач у ро ма ну об ја вље ном 1945. го ди не. Из ово га она из во ди за кљу чак да 
је при ка зи ва ње Пр вог свет ског ра та за Ан дри ћа би ло и оста ло не пре мо стив књи-
жев ни иза зов и да је у ње го вим по ку ша ји ма да се из бо ри са овим про бле мом мо гу ће 
ви де ти ко рен не ких од кључ них по е тич ких ста во ва овог ау то ра, ко ји с њи ма до 
са да ни су до во ђе ни у ве зу. Као јед ну од нај зна чај ни јих осо би на Ан дри ће вог од но-
са пре ма при ка зи ва њу ра та у књи жев но сти она ис ти че та ко зва ну „ге не ра циј ску 
те о ри ју“, то јест уве ре ње да ге не ра ци ја мла дих умет ни ка ко ја је уче ство ва ла у 
ра ту и на сво јој ко жи ис ку си ла ње го ве ужа се ни је у ста њу да на објек ти ван на чин 
о ње му све до чи. То се не од но си са мо на до ку мен тар на све до чан ства и не фик цио-
нал ну ли те ра ту ру (днев ни ке, пи сма, за пи се с ра ти шта) већ и на књи жев на и умет-
ничка де ла уоп ште. У есе ју На ша књи жев ност и рат (1918), Ан дрић пи ше да пи сцу 
ко ји у вре ме ну по сле ра та же ли да ства ра та ко да то ства ра ње пред ста вља ау тен-
тич ну умет ност пре о ста је са мо да за ћу ти. „Ћу та ње је нај бо љи и нај до стој ни ји 
из раз на шег рас по ло же ња“ (217), ка же он го во ре ћи о ге не ра ци ји пи са ца ко ја у 
по сле рат ним го ди на ма тек ула зе у књи жев ност, а ко јој и сам при па да. (Исти став 
он из но си и две го ди не ка сни је у пе сми Стро фа.) Нај зад, по ре чи ма Д. Ду ша нић, 
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„за вр шна по гла вља На Дри ни ћу при ја без сум ње пред ста вља ју Ан дри ћев нај о длуч-
ни ји по ку шај да про на ђе од го ва ра ју ћи из раз за ис ку ство ко је је обе ле жи ло и ње-
го во до ба и ње га лич но“ (267). Али, у на чи ну на ко ји је пред ста вље на те ма ра та у 
овом ро ма ну, она ипак ви ди и не што ви ше од „то по са не из ре цив сти“, до тад до ми-
нант ног у Ан дри ће вим де ли ма: „Го во ре ћи о не у спе ху пам ће ња, ко му ни ка ци је, 
раз у ме ва ња – свих оних пред у сло ва без ко јих не ма и не мо же би ти све до че ња – при-
по ве дач ро ма на На Дри ни ћу при ја нам го во ри оно што нам, на дру ги на чин, по ру-
чу је и ау тор Раз го во ра с Го јом: о не ис ка зи вим ства ри ма се мо же све до чи ти са мо 
кроз фик ци ју“ (268).

Ге не ра циј ска те ма при сут на је и у ау то би о граф ским тек сто ви ма Раст ка Пе-
тро ви ћа ко ји се ба ве ис ку ством Пр вог свет ског ра та, на при мер, у есе ји ма Оп шти 
по да ци и жи вот пе сни ка и Је дан при ја тељ из де тињ ства, об ја вље ним у ча со пи су 
Све до чан ства 1924. го ди не. По ла зе ћи од њих, Ду ња Ду ша нић у по гла вљу Днев ник 
– се ћа ње – ро ман, пра ти ево лу ци ју Пе тро ви ће вог ста ва пре ма при ка зи ва њу ра та 
у књи жев но сти у ве ћем бро ју ње го вих де ла ко ја да ти ра ју од два де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је Пе тро вић, осим на ве де них есе ја, об ја вио и пе сме Спо ме ник 
и пр ву вер зи ју Ве ли ког дру га, као и ве ћи број кри ти ка и чла на ка о ра ту у европ ским 
књи жев но сти ма, до Да на ше стог, об ја вље ног пост хум но, 1961. (али нај ве ћим де-
лом на пи са ног до 1934), и дру ге вер зи је Ве ли ког дру га, об ја вље не 1970. Са истим 
ан ти тра ди ци о на ли стич ким ста вом као и Цр њан ски, и Пе тро вић је већ у сво јим 
ра ним де ли ма ак ту а ли зо вао те ме пам ће ња и за бо ра вља ња, ука зи вао на су прот ност 
из ме ђу ау тен тич не (но ве) и не а у тен тич не (тра ди ци о нал не) умет но сти, и да вао 
ве ли ки зна чај лич ном ис ку ству у књи жев ном об ли ко ва њу рат не те ма ти ке. Али, 
мно го ви ше не го што је то био слу чај код Цр њан ског, па и Ан дри ћа, књи жев но 
зна че ње и на чин при ка зи ва ња овог ис ку ства у Пе тро ви ће вом ства ра ла штву вре-
ме ном су ево лу и ра ли у прав цу но вих и уни вер зал ни јих зна че ња. „Пе тро ви ћев 
од нос пре ма на чи ну на ко ји би књи жев ност мо гла да при ка же тај ужас се ме њао“, 
ка же Д. Ду ша нић. На при мер, „док је пр ва вер зи ја Ве ли ког дру га, у осно ви, би ла 
усред сре ђе на на лич ни до жи вљај по вла че ња кроз Ал ба ни ју, дру га вер зи ја је ишла 
у прав цу укла па ња ин ди ви ду ал ног ис ку ства у дра му на ци о нал ног спа се ња“ (303). 
При том, Пе тро ви ће ве из ме не у дру гој вер зи ји Ве ли ког дру га ни су то ли ко пред ста-
вља ле до те ри ва ње пр ве вер зи је на пла ну пе снич ког из ра за, ко ли ко су би ле део 
ау то ро ве те жње да исто риј ским до га ђа ји ма и ин ди ви ду ал ном ис ку ству по да ри 
не ки ви ши сми сао и уни вер зал ни је зна че ње. „Пе тро ви ћев рад на књи жев ном при-
ка зи ва њу по вла че ња срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је имао је об лик ши ре ња и о̓б ла-
га ња’ основ ног је згра, ко је чи ни ње го во лич но, тра у ма тич но ис ку ство“ (297). По 
Д. Ду ша нић, уни вер за ли за ци ја лич не тра у ме глав ни је Пе тро ви ћев по сту пак фик-
ци о на ли за ци је ау то би о граф ске гра ђе. Он се њи ме не слу жи са мо у две вер зи је 
пе сме о Ве ли ком дру гу већ и у дру гим сво јим де ли ма. На овом пла ну, при ме ћу је 
она, из ме ђу пр ве и дру ге вер зи је Ве ли ког дру га, с јед не, и ро ма на Осам не де ља и 
Дан ше сти, с дру ге стра не, по сто ји из ве сна ана ло ги ја ко ја се огле да у по тре би да 
се лич но тра у ма тич но ис ку ство уоп шти и пре до чи као знак ко лек тив не тра у ме: 
„пут ко ји во ди од пр ве вер зи је ’Ве ли ког дру га’ до дру ге књи ге Да на ше стог и на-
зад, све до чи о то ме да су не ки од кључ них еле ме на та Пе тро ви ће ве по е ти ке ро ђе ни 
из ње го вих не пре кид них на по ра да, кроз умет ност, иза ђе на крај са тра у мом“ (284). 

По ре де ћи Пе тро ви ћев при по ве дач ки по сту пак тран сфор ми са ња ау то би о граф-
ског, то јест до ку мен тар ног ма те ри ја ла у фик ци о нал ни на ра тив са уни вер зал ним 
зна че њем са ана лог ним по ступ ци ма у де ли ма Цр њан ског и Ан дри ћа, Д. Ду ша нић 
до ла зи до јед ног од нај зна чај них ин тер пре та тив них и књи жев но-исто риј ских уви-
да сво је књи ге. Она ка же: „Упо ре ди ли се ова тран сфор ма ци ја ма три це при ват них 
за пи са са слич ним пре о бра жа ји ма у Ex pon tu и Днев ни ку о Чар но је ви ћу, до ла зи се 
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до за кључ ка да је Пе тро вић у по ступ ку пре во ђе ња лич ног до ку мен та у нов жан-
ров ски об лик оти шао нај да ље. У Ex pon tu та тран сфор ма ци ја је, на струк ту рал ној 
рав ни, ми ни мал на. У Днев ни ку о Чар но је ви ћу она је спро ве де на уво ђе њем раз ли ке 
из ме ђу ау то ра, при по ве да ча и ње го вог двој ни ка, уз знат но сла бље ње фак то граф ске 
ди мен зи је при по ве да ња...“ (320) У од но су на Цр њан ског и Ан дри ћа, Пе тро вић је, 
ме ђу тим, оти шао ко рак да ље та ко што је, у Да ну ше стом, ква зи ау то би о граф ско 
при по ве да ње у пр вом ли цу за ме нио „објек тив ним“ тре ћим ли цем и што је, исто вре-
ме но, сво ју лич ну ис по вест укло пио у по ли фо ниј ски си стем раз ли чи тих гла со ва, 
од но сно, ка ко ка же Д. Ду ша нић, у „јед ну сло же ну ро ма неск ну струк ту ру ко ја у 
ве ћој ме ри до пу шта бе ле же ње про стор но и вре мен ски кон кре ти зо ва них зби ва ња“ 
(320).4 Зна чај овог уви да у ка рак тер Пе тро ви ће вог на ра тив ног по ступ ка уто ли ко 
је ве ћи што га Д. Ду ша нић по сма тра и у у ши рем кон тек сту европ ске по сле рат не 
књи жев но сти. И у њој она пре по зна је сли чан пре о бра жај у на чи ну при по ве да ња 
о ра ту: пр ви по сле рат ни тек сто ви о ра ту, а то су нај че шће за пи си с ра ти шта, днев-
ни ци или пи сма, вре ме ном ево лу и ра ју до „за ма шни јих ро ма неск них це ли на“ (320) 
да би три де се тих го ди на про шлог ве ка пред ста вља ли до ми нант ни на ра тив о ра ту 
у мно гим европ ским њи жев но сти ма. Осим као из раз оп штих мо дер ни стич ких 
тен ден ци ја, епи за ци ја пр во бит не ау то би о граф ске гра ђе, у Пе тро ви ће вом слу ча ју 
мо же да се сха ва ти и као све до чан ство о „ње го вом уве ре њу да исти на о про шло сти, 
при ка за на у књи жев но сти, ни је мо но ло шка, већ да не ми нов но под ра зу ме ва по ли-
фо ни ју гла со ва“ (320−321).

Ви ше стру ка кон тек сту а ли за ци ја књи жев ног и кри тич ког опу са Цр њан ског, 
Ан дри ћа и Пе тро ви ћа – кроз по ре ђе ње са фик ци о нал ним де ли ма дру гих европ ских 
мо дер ни ста њи хо вог до ба, по пут Фор да Ме док са Фор да, Вир џи ни је Вулф, Ер не ста 
Хе мин гве ја или Лу ја-Фер ди нан да Се ли на, за тим са та ко ђе фик ци о нал ним, али не 
и мо дер ни стич ким кла си ци ма „рат не ли те ра ту ре“, по пут Ери ха Ма ри је Ре мар ка, 
Ан ри ја Бар би са, Лу дви га Ре на или Ро ле на Дор же ле са, као и са при ка зи ма ра та у 
не фик ци о нал ним тек сто ви ма до ку мен тар них пре тен зи ја (све до чан стви ма, днев-
ни ци ма, ме мо а ри ма и пи сми ма) – омо гу ћи ла је Ду њи Ду ша нић да бо ље ра све тли 
не ке од кључ них про бле ма ко ји су за о ку пља ли срп ске мо дер ни сте. То су, по ред 
оста лог, пи та ње од но са пре ма исто ри ји и са вре ме но сти, пре ма књи жев ној тра ди-
ци ји, пре ма лич ном и умет нич ком ан га жма ну, као и спе ци фич ности књи жев но сти 
у по ре ђе њу с дру гим об ли ци ма умет нич ког ства ра ла штва, ин те лек ту ал ног ра да и 
жи вот не прак се. Иа ко је опус сва ког од ових пи са ца по себ но (Цр њан ског, Ан дри-
ћа и Пе тро ви ћа) био пред мет мно гих ис тра жи ва ња, до сад ни је би ло озбиљ ни јих 
по ку ша ја да се уло зи Пр вог свет ског ра та у њи хо вом де лу при сту пи на об у хва тан 
и упо ре дан на чин, ни ти да се њи хо во пи са ње о ра ту са гле да у кон тек сту књи жев-
но и сто риј ске и кул тур но и сто риј ске це ли не ко јој при па да. Са мом сво јом при ро дом, 
ме ђу тим, овај пред мет зах те вао је да се про у чи из ком па ра ти стич ке пер спек ти ве, 
да се ис ко ри сте уви ди не са мо исто ри је не го и те о ри је књи жев но сти, као и кул-
тур не исто ри је Пр вог свет ског ра та и це лог ме ђу рат ног раз до бља. Сту ди ја Ду ње 

4 Тре ба на по ме ну ти да се Ду ња Ду ша нић у ту ма че њу пр ве књи ге Да на ше стог освр-
ну ла и на кон тро верз ну уло гу Мар ка Ри сти ћа као при ре ђи ва ча Но ли то вог из да ња у ре цеп-
ци ји овог ро ма на, ко ја до са да ни је би ла до вољ но раз ма тра на. Кон сул то ва њем Пе тро ви ће ве 
ру ко пи сне гра ђе и ана ли зом Ри сти ће вих при ре ђи вач ких ин тер вен ци ја (пре све га от кла ња ња 
не до след но сти и нео бја шњи вих ла ку на у ру ко пи су), она је до шла до за ни мљи вих за кљу-
ча ка, ко ји до при но се ду бљем раз у ме ва њу не са мо оно га што је учи нио Ри стић, не го и Пе-
тро ви ће вих ди ле ма ко је су до ве ле до то га да ру ко пис ро ма на оста не не до вр шен, та ко да су 
оваквe или она кве при ре ђи вач ке ин тер вен ци је би ле нео п ход не.
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Ду ша нић је и ви ше не го успе шно од го во ри ла на све ове зах те ве. Осим као по у здан 
ту мач и нај сло же ни јих пи та ња ко ја се по ста вља ју пред са вре ме не књи жев не те о-
ри је, Д. Ду ша нић се у сво јој књи зи пред ста ви ла и као од ли чан по зна ва лац срп ског 
и европ ског мо дер ни зма и као та лен то ван кри ти чар чи је ино ва тив не ин тер пре та-
ци је ба ца ју са свим но во све тло на кла сич на де ла срп ске књи жев но сти и по ма жу 
нам да из њих иш чи та мо но ва, на шем вре ме ну свој стве на зна че ња. Оно што у овом 
слу ча ју по себ но тре ба ис та ћи је сте, с јед не стра не, мла дост ау тор ке ове сту ди је, а 
с дру ге, ши ри на ње ног зна ња и зре лост су ђе ња о књи жев но сти и зна ча ју ње ног 
про у ча ва ња у са вре ме ном све ту. Ако се по ју тру дан по зна је, ве ру је мо да је ова 
књи га исто вре ме но и знак бу ду ћих вр хун ских до при но са срп ској на у ци о књи жев-
но сти из пе ра ове ау тор ке.

Др Адри ја на М. Мар че тић
Филолошки факултет

Београд
amarcetic@fil.bg.ac.rs

UDC 821.163.41.09:061.22(497.11 Beograd)”2017”(049.32)

ДЕ ЛО ИВЕ АН ДРИ ЋА

(Де ло Иве Ан дри ћа. На уч ни ску по ви. Књи га CLXX. Оде ље ње је зи ка  
и књи жев но сти. Књи га 30. Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти.  

Ур. ака де мик Ми ро Вук са но вић, Бе о град, 2018)

О ва жно сти про у ча ва ња де ла Иве Ан дри ћа све до че мно ге пу бли ка ци је, ме ђу-
на род ни и до ма ћи на уч ни ску по ви и по ду хва ти на овај или онај на чин по ве за ни са 
раз ли чи тим ви до ви ма ње го вог ства ра ла штва. Пр ви збор ни ци о на шем но бе лов цу 
по ја вљу ју се на кон од ли ко ва ња пре сти жном и свет ски при зна том на гра дом, а по том 
и на кон ау то ро ве смр ти. Пра те ћи ову ду гу тра ди ци ју, то ком ко је се Ан дри ће во 
де ло са гле да ва у раз ли чи тим кон тек сти ма и тра га ју ћи за од го во ри ма на мно га из-
ре че на и не из ре че на пи та ња, у част 125. ро ђен да на Иве Ан дри ћа, Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти обе ле жа ва при су ство ве ли ког умет ни ка и чла на Ака де ми је у 
срсп кој кул ту ри, по све тив ши му на уч ни скуп на зван Де ло Иве Ан дри ћа.

Дво днев ни скуп одр жан је у де цем бру 2017. го ди не у про сто ри ја ма СА НУ, а 
прет хо дио му је низ све ча но сти ко је су на ја вљи ва ле обе ле жа ва ње овог ва жног ју-
би ле ја, као што су Све ча на ака де ми ја по во дом 125 го ди на ро ђе ња на шег но бе лов ца 
и све ча ни скуп по во дом Да на СА НУ, на ко ме су го во ре ни од лом ци из Ан дри ће вих 
Зна ко ва по ред пу та.

На уч ни скуп оку пио је три де сет осам уни вер зи тет ских про фе со ра, књи жев-
них исто ри ча ра и кри ти ча ра из Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске. Ра до ви 
ко ји су та да из ло же ни ре цен зи ра ни су од стра не проф. др Сне жа не Са мар џи је, 
проф. др Јо ва на Де ли ћа и проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа и на кон то га при пре мље ни 
за об ја вљи ва ње под уред нич ким вођ ством Ми ра Вук са но ви ћа. 

Збор ник отва ра ју че ти ри при год на тек ста: по здрав не ре чи пред сед ни це На род-
не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је Ма је Гој ко вић и ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са-
ња Ре пу бли ке Ср би је Вла да на Ву ко са вље ви ћа, те бе се де ака де ми ка Вла ди ми ра С. 
Ко сти ћа, пред сед ни ка СА НУ, и ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа. Сва ко од ових обра-
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ћа ња у сво јој основ ној иде ји пре но си по ру ку о не про це њи вом знaчају овог ску па за 
срп ску књи жев ност, умет ност, али и кул тур ну исто ри ју, по зи ва на бу ђе ње све сти о 
не го ва њу тра ди ци је, као и о ме сту лич но сти и де ла Иве Ан дри ћа у срп ској ба шти ни.

Оста так збор ни ка, ко ји је на стао по во дом овог ску па, уре ђен је по прин ци пу 
те мат ске срод но сти ра до ва ко ји ће се на ћи у ње му, због че га се услов но мо же го-
во ри ти о не ко ли ко це ли на. По треб но је на гла си ти да из ве стан број ра до ва сто ји 
за себ но и ба ви се по себ ним про бле ми ма ко ји се не би мо гли свр ста ти ни у је дан 
од прет по ста вље них те мат ских окви ра збор ни ка. 

Увод но из ла га ње Ми ра Вук са но ви ћа о Ан дри ће вим су сре ти ма са ре чи ма 
усред сре ђе но је по нај ви ше на Зна ко ве по ред пу та и она ме ста у тој књи зи ко ја го-
во ре о ре чи ма. Освр та ње на Ан дри ћев не до вр ше ни Ве чи ти ка лен дар ма тер њег 
је зи ка, по ста је по вод да се о Ан дри ћу као пи сцу го во ри по сред ством ње го вих бе ле шки 
о ре чи ма. За па жа ња ни јан си у зна че њу, те ши рок ди ја па зон Ан дри ће вог раз ми шља-
ња о уло зи и зна ча ју ре чи во де до ту ма че ња ау то по е тич ких ис ка за, те се Вук са но ви-
ће во из ла га ње мо же се раз у ме ти као по ку шај да се осве тли ау то по е тич ки став ко ји 
Иво Ан дрић пре ма сво јој лич но сти пи сца и свом де лу има. Због то га се као глав ни 
ре зул тат овог тек ста, уз ука зи ва ње на ве о ма из ра же ну свест о ре чи ма, а ти ме и о 
је зи ку ко је те ре чи чи не, на ме ће мо гућ ност при сту па у мај стор ску ра дио ни цу пи сца.

На Вук са но ви ће во из ла га ње на до ве зу је се рад Жи во ји на С. Ста ној чи ћа Ан дри
ћев је зич ки ис каз – у све тлу са вре ме них му те о риј ских ста во ва о срп ском књи
жев ном је зи ку. По ла зе ћи од ста во ва тро ји це нај зна чај ни јих срп ских лин гви ста XX 
ве ка – А. Бе ли ћа, М. Сте ва но ви ћа и Р. Бо шко ви ћа, Ста ној чић ана ли зи ра раз ли чи те 
мор фо син так сич ке еле мен те при сут не у Ан дри ће вом де лу, на кон крет ним при ме-
ри ма по ка зу је бли ско сти у по и ма њу је зи ка тро ји це лин гви ста и пи сца Иве Ан дри ћа, 
те раз ма тра од нос на род ног и књи жев ног је зи ка из две пер спек ти ве: она ко ка ко су 
то на уч но за сно ва но по ста ви ли Бе лић, Сте ва но вић и Бо шко вић, а за тим и ка ко се 
ова ди хо то ми ја ма ни фе сту је у Ан дри ће вим де ли ма. 

Зла та Бо јо вић у свом из ла га њу на сло вље ном Ан дри ће во по и ма ње Ста рог 
Ду бров ни ка Ду бро вач ка хро ни ка из но си и пра ти јав но сти ма ло по зна ту пи шче ву 
на ме ру да је дан део свог опу са по све ти упра во исто ри ји, кул ту ри и књи жев но сти 
Ду бро вач ке ре пу бли ке, од но сно Хер це гу Стје па ну и Ру ђе ру Бо шко ви ћу као ње ним, 
за Ан дри ћа, нај зна чај ни јим пред став ни ци ма. Ба ве ћи се Ан дри ће вом пре пи ском 
са Рад ми лом Бра кус, Зла та Бо јо вић про на ла зи траг о јед ној ни ка да до вр ше ној или, 
за пра во, ни ка да на пи са ној хро ни ци – Ду бро вач кој хро ни ци, што да ље ис тра жи ва ње 
усме ра ва ка Ан дри ће вим при по вет ка ма об ја вље ним се дам де се тих го ди на XX ве ка 
(Пред ве чер њи час, Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва, Су срет, Ду бро вач ка 
ве ја ви ца, Ра ње ник на се лу) „са за Ан дри ћа но вом, ду бро вач ком те ма ти ком“ (51). 
Ка ко из по ме ну те нео ства ре не на ме ре, та ко и из гра ђе за Ду бро вач ку хро ни ку пре-
о бли ко ва не у при по вет ке, ау тор ка про на ла зи на чин да ра све тли Ан дри ћев од нос 
пре ма овом де лу срп ске ба шти не и да ука же на ва жност Сна о гра ду (54) у раз ви-
ја њу ми сли о ста ром Ду бров ни ку.

Ме ди та тив ни за пи си из Зна ко ва по ред пу та и Све за ка Иве Ан дри ћа по ста ју 
пред мет про у ча ва ња у ра ду Слав ка Гор ди ћа Те ма зла у Ан дри ће вом де лу. Ба ве ћи 
се ма р ги нал ним де ло ви ма пи шче вог опу са, Гор дић на сто ји да их рас ту ма чи под-
јед на ко у ве зи са цен трал ним де лом књи жев ног ства ра ла штва Иве Ан дри ћа (ко је 
би чи ни ли по ет ска про за, при по вет ке, ро ма ни и есе ји), ко ли ко и има ју ћи у ви ду 
раз ли чи та фи ло зоф ска и те о ло шка уче ња, по пут уче ња Еми ла Си о ра на, Жор жа 
Ба та ја, Св. Ти хо на За дон ског и дру гих. Сле де ћи већ по сто је ћу фи ло зоф ско-те о ло-
шку ти по ло ги ју зла, ко ја раз ли ку је при род но, мо рал но и ме та фи зич ко зло (58), 
Гор дић пре ма то ме раз вр ста ва и ту ма чи Ан дри ће ве ис ка зе о фе но ме ну зла, при 
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че му уме сто за кључ ка из но си јед но ста ван под сет ник о „јед ној од људ ских ствар-
но сти“ (64) – злу. 

Сту ди је Ми хај ла Пан ти ћа, Сто јан ке Ми ла но вић, Ми ла на С. По тре би ћа, Би-
ља не Ђор ђе вић Ми ро ња и Сла ђа не Ја ћи мо вић на раз ли чи те на чи не и са дру га чи-
јих ста но ви шта пре и спи ту ју лир ски и ли ри зо ва ни део опу са Иве Ан дри ћа. У ра ду 
По е зи ја Иве Ан дри ћа Ми хај ло Пан тић ну ди на црт за је дан но ви по глед на пе снич-
ки опус на шег но бе лов ца. По ла зе ћи од срод них ис тра жи ва ња сво јих прет ход ни ка, 
пре све га освр ћу ћи се на књи гу Скри ве ни пе сник Пре дра га Па ла ве стре, ко ја пред-
ста вља до са да нај зна чај ни ју сту ди ју ко ја се ис црп но ба ви Ан дри ће вим лир ским 
ства ра ла штвом и са гле да ва га из раз ли чи тих угло ва, Пан тић на сто ји да осве тли 
ка ко Ан дри ћев од нос пре ма по е зи ји, та ко и ме сто по е зи је уну тар пи шче вог опу са, 
ука зу ју ћи на стил ске и по ет ске осо бе но сти сти хо ва и про зно-по ет ских за пи са. 
Ис пи ту ју ћи ути ца је пе снич ких де ша ва ња у окви ри ма епо хе ко јој при па да, Ан дри-
ћев лир ски опус би ва пре вред но ван, бу ду ћи да, иа ко не зна тан у од но су на про зно/
еп ско ства ра ла штво, све до чи о естет ској успе ло сти, сло је ви то сти и отво ре но сти 
пре ма та квој вр сти ства ра ња (79). Пре глед ни рад Сто јан ке Ми ла но вић Еле мен ти 
по е ти ке мо дер ни зма у лир ској про зи Иве Ан дри ћа за сво ју гра ђу узи ма Ан дри ће ва 
ра на де ла Ex Pon to и Не ми ре, те пра ти ли ни ју мо дер ни стич ких те жњи, чи је ко ре-
не Ан дрић пре по зна је у по е зи ји Вол та Вит ме на, да би се по сред ством лич но сти 
Фра ње Аси шког и ње го вог жи во та ис пи ти вао ау тен ти чан од нос пре ма све ту и 
при ро ди, ка рак те ри сти чан за Ан дри ће ве пр ве књи ге. Раз у ме ва ње фи гу ре пе сни ка 
као од мет ни ка од дру штва (85), те осе ћа ње уса мље но сти по све до че но у ли ри ци, 
ка ко С. Ми ла но вић ту ма чи, упу ћу ју до аскет ског при сту па жи во ту и пе сни штву 
и сти ца ња му дро сти (89), ко је на по слет ку би ва на гра ђе но пе снич ком и ре ли ги о зном 
ек ста зом (92). На ис тој пе снич кој гра ђи за сни ва се и рад Ми ла на С. По тре би ћа 
Тра гом Ан дри ће ве ства ра лач ке ево лу ци је у ра ној ли ри ци и зби р ка ма пе са ма у про зи 
Ex Pon to и Не ми ри, при че му об је ди њу ју ћи чи ни лац за Ан дри ћев опус и дру га де ла 
слич ног ка рак те ра по ста је мо тив да љи на. 

Текст под на сло вом Днев ник Иве Ан дри ћа, чи ја је ау тор ка Би ља на Ђор ђе вић 
Ми ро ња, пред ста вља по ку шај ре кон струк ци је пи шче вог жи во та и ства ра лач ке 
прак се на осно ву ру ко пи сне за о став шти не днев нич ко-ме ди та тив ног ка рак те ра. Бу-
ду ћи да је, ка ко ау тор ка ове сту ди је ис ти че, је дан део ових за пи са остао ван Зна ко ва 
по ред пу та (где је ве ћи на и об ја вље на), њи хо вим про у ча ва њем и син те ти зо ва њем 
у јед ну це ли ну, омо гу ћен је по глед ди рект но у сре ди ште пи шче вог ин тим ног до-
жи вља ја све та ко ме при па да, упр кос ње го вој бо ле сти зва ној „ti mi dité“ (124), због 
ко је на пр вом ме сту ови од лом ци и оста ју ван до ма ша ја пу бли ке. Кон тем пла тив-
ност, ис по вед ни тон, сло бо да у из ра зу, кри тич ки став и од су ство ау то цен зу ре (124) 
упра во је су ка рак те ри сти ке днев нич ког пи са ња, ко је за јед но са ши ри ном пи шче ве 
ми сли (127) ну де на увид лич ну хро ни ку Иве Ан дри ћа. 

Збир ка при по ве да ка Ли ца, об ја вље на 1960. го ди не, пре ма твр ђе њу Сла ђа не 
Ја ћи мо вић, пред ста вља „из ве стан по е тич ки за о крет у про зи Иве Ан дри ћа“ (129), 
те се због то га у ра ду Пи шче ва мо дер ност и кри ти чар ски хо ри зонт оче ки ва ња – 
зби р ка Ли ца Иве Ан дри ћа раз ма тра ко је су то ка рак те ри сти ке по ме ну те при по вед не 
зби р ке до ве ле до ње ног за по ста вља ња и пот це њи ва ња у кру гу књи жев них кри ти-
ча ра. Лир ски сен зи би ли тет ко јем се Ан дрић вра ћа на кон из у зет ног успе ха са де-
ли ма еп ских од ли ка, „ли ри за ци ја про зног из ра за и бри са ње ја сне гра ни це из ме ђу 
ствар но сти и не ствар ног, ре ал но шћу од ре ђе ног и ха лу ци но ге ног“, као и мо ти ви и 
те ме не у о би ча је ни за ње го во до та да шње ства ра ње, а на ко је ау тор ка ове сту ди је 
ука зу је (137), по вод су за оштре кри ти ке Зо ра на Га ври ло ви ћа, Пе тра Џа џи ћа и 
Пре дра га Па ла ве стре, као и дру гих са вре ме ни ка, због чи јих ре чи ово Ан дри ће во 
де ло би ва не пре по зна то у сво јој мо дер но сти и нео ка ме ње но сти.
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Рад Ли ди је То мић Зна ко ви по ред пу та – пут кроз зна ко ве Ан дри ће вог ства
ра ла штва за јед но са ра дом Љи ља не Ж. Пе ши кан-Љу шта но вић Зна ко ви на опа сном 
пу ту – крат ки го вор ни из ра зи усме ног по ре кла у Зна ко ви ма по ред пу та Иве Ан дри
ћа: за сту пље ност и функ ци ја, већ очи глед но, као гра ђу узи ма ју исто Ан дри ће во 
де ло пр ви пут об ја вље но пост хум но, ме ђу тим, при сту па ју им на раз ли чи те на чи не. 
Из на сло ва сту ди је Ли ди је То мић, за хва љу ју ћи уред нич кој ин тер вен ци ји у ве зи 
са рас по ре дом тек сто ва уну тар збор ни ка, ла ко се уо ча ва из ра зи та срод ност са тек-
сто ви ма ко ји су јој прет хо ди ли, а ко ји се од но се на ау то по е тич ки ка рак тер овог, 
али и дру гих Ан дри ће вих де ла. У том кљу чу Л. То мић и при сту па овој књи зи, 
раз у ме ва ју ћи је као је дин стве ну пу та њу Ан дри ће вог ства ра ла штва и жи во та и 
име ну ју ћи је као „нео би чан на ра тив“ – по себ ну це ли ну књи жев ног опу са ко ја ко-
ре спон ди ра са свим фор ма ма Ан дри ће вог де ла (143), те по ку ша ва ју ћи да од го нет не 
ве чи то при сут но пи та ње о од но су чо ве ка и све та. Љи ља на Пе ши кан-Љу шта но вић, 
са дру ге стра не, Зна ко ви ма по ред пу та при сту па из пер спек ти ве фол кло ри сти ке, 
чи ме је исто вре ме но на ја вљен и те мат ски скуп ра до ва по све ће них упра во Ан дри-
ће вом од но су пре ма фол клор ној тра ди ци ји и усме ном из ра зу. У сво јој сту ди ји Љ. 
Пе ши кан-Љу шта но вић ис пи ту је при су ство и функ ци о нал ност крат ких го вор них 
из ра за, чи ме, осим што по кре ће пи та ње Ан дри ће вог од но са пре ма овим фор ма ма, 
отва ра и про бле ма ти зу је пи та ње са деј ства усме ног и пи са ног у овом Ан дри ће вом делу.

Се дам на ред них тек сто ва у збор ни ку Де ло Иве Ан дри ћа, чи ји су ау то ри Бо шко 
Ј. Су вај џић, Алек сан дра П. Бје лић, Да ни је ла М. По по вић Ни ко лић, Је лен ка Ј. Пан-
ду ре вић, Да ни је ла Пет ко вић, Ни на Мар ко вић, Ли ди ја Д. Де лић и Сне жа на Д. Са-
мар џи ја, ти чу се раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја фол клор них еле ме на та и усме ног 
на сле ђа у про зним оства ре њи ма Иве Ан дри ћа. У на ме ри да се по е тич ки ис пи та 
ди мен зи ја про сто ра, у ко а у тор ском ис тра жи ва њу Фол клор ни еле мен ти у про це су 
об ли ко ва ња Про кле те авли је Иве Ан дри ћа Б. Су вај џић и А. Бје лић као ли те рар ни 
пред ло жак узи ма ју Про кле ту авли ју, те на осно ву овог ро ма на ис пи ту ју се ман ти ку 
про сто ра, ко ји је код Ан дри ћа „обе ле жен као про стор сна жне фол клор не има ги на-
ци је и ми то ло шке сим бо ли ке“ (175), да би за тим ре зул та те про у ча ва ња раз мо три ли 
и у кон тек сту ства ра ња са ме при че. Рад Олу ја ци Иве Ан дри ћа – О тра ди ци о нал ном 
до жи вља ју оно стра ног и не ким еле мен ти ма фол клор ног мо де ла „уда је на да ле ко“ 
Да ни је ле М. По по вић Ни ко лић, по ла зе ћи од по сто је ћих ис тра жи ва ња о ре цеп ци ји 
на род не кул ту ре у опу су Иве Ан дри ћа, ба ви се од ре ђе ним по је ди но сти ма свој стве-
ним жа нр о ви ма као што су де мо но ло шка пре да ња и ба ла да, а ко ји су при сут ни у 
при по ве ци Олу ја ци. У об зир се узи ма ју и на чи ни тран спо но ва ња ових пред ста ва 
у ау то ри зо ва ни умет нич ки из раз, са на ме ром да се ука же на „мо гућ но сти ко ре спон-
ди ра ња Ан дри ће ве при че са пред ста ва ма тра ди ци је и ње ним усме ним ма ни фе ста-
ци ја ма“ (204). 

Мо ти ви тка ња, ис пре да ња и упли та ња ни ти, као и сви дру ги ко ји су у до слов-
ном или ме та фо рич ком сми слу у те сној ве зи са њи ма, пред мет су ис тра жи ва ња 
Је лен ке Ј. Пан ду ре вић у тек сту Тка лач ка тер ми но ло ги ја и ње на сим бо ли ка у ту
ма че њу Ан дри ће вог де ла. Ар хе тип ски обра зац ко ји се овим мо ти вом у свет књи-
жев ног де ла уво ди, у ту ма че њу Ј. Пан ду ре вић, би ва ин тер пре ти ран као сво је вр сно 
иро нич но дис тан ци ра ње и, исто вре ме но, ау то по е тич ки став (218), што је те мељ но 
пот кре пље но број ним при ме ри ма ка ко из Ан дри ће вог опу са, та ко и из кри тич ке 
ли те ра ту ре о ње му.

Д. Пет ко вић у сво јој сту ди ји на сто ји да про на ђе и про ту ма чи Фол клор ну под
ло гу ли ко ва Ан дри ће вих при по ве да ка, од но сно да не ке од мо де ла жа нр о ва на род не 
књи жев но сти ко ји су при сут ни осве тли ка ко на ин ди ви ду ал ним при ме ри ма ју на-
ка, та ко и на при ме ру ко лек ти ва и сре ди не у ко јој се рад ња при по ве да ка де ша ва. 
У сво јој сту ди ји Ђа во ља ра бо та у људ ском све ту Ни на Мар ко вић има на ме ру да 
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ис тра жи Де мон скохтон ски слој фол клор не тра ди ци је у про зи Иве Ан дри ћа, што 
је и под на слов овог ра да, узи ма ју ћи у об зир Ан дри ће ве при по вет ке и ро ма не, као 
што су Му ста фа Ма џар, Ани ки на вре ме на, На Дри ни ћу при ја, Про кле та авли ја, 
Омер па ша Ла тас и др. Ова па жљи во сег мен ти са на сту ди ја кре ће се од ука зи ва ња 
на еви дент но при су ство и ути цај фол клор не тра ди ци је у Ан дри ће вом опу су, пре-
ко ис пи ти ва ња сим бо ли ке цр не бо је у кон ци пи ра њу ли ко ва де мон ских ју на ка (па 
ма кар они би ли и ме та фо рич ки схва ће ни, по пут исто ри је (247)), из два ја ња еле ме-
на та оно стра ног у сим бо ли ма и при по вед ним сли ка ма, све до раз ма тра ња од но са 
усме них жа нр о ва (де мо но ло шко пре да ње и ба ла да) и Ан дри ће ве про зе, на кон че га 
за кљу чу је да „Ре флек си де мон ско-хтон ског сло ја фол клор не тра ди ци је у Ан дри ће вој 
про зи функ ци о ни шу као се ман тич ки осна жи тељ и ин тер пре та тив ни пу то каз“ (255).

Још јед ним ви дом при су ства на род не књи жев но сти у опу су Иве Ан дри ћа 
ба ви ла се Ли ди ја Д. Де лић, и то по кре нув ши пи та ње „Има ли осно ва да се за Ан дри-
ће во при по ве да ње ве же тер мин фо р му ла тив ност?“ Кре и ра ју ћи „сту ди ју слу ча ја“ 
на при ме ру не до вр ше ног ро ма на Омер па ша Ла тас, ау тор ка пра те ћи мо тив све тло-
сти и на чи не ње го ве ре а ли за ци је у тек сту, пр вен стве но има у ви ду кон цепт ле по те, 
ко јој се овај мо тив атри бу и ра, а за тим и ква ли та тив но су прот ни мо тив мра ка и 
та ме, те до ла зи до за кљу ча ка ко ји се ти чу (ау то)по е тич ких рав ни Ан дри ће вог де ла: 
сјај и све тлост у нео дво ји вој ве зи са хлад но ћом и оп се ном „упу ћу ју на нај ду бље сло-
је ве Ан дри ће ве по е ти ке и Ан дри ће вог до жи вља ја све та, и сен че, у ве ли кој ме ри, 
би нар но ко ди ра ње ка рак те ри стич но за мит ско ми шље ње и ми шље ње уоп ште“ 
(269). Ан дри ће вим од но сом пре ма усме ном ства ра ла штву ба ви ла се и Сне жа на Д. 
Са мар џи ја, из ло жив ши рад У при ча њу је спас, у ко ме так са тив но и пре глед но из-
два ја на во ђе ња усме них ва ри јан ти и од ло ма ка, опи се си ту а ци ја им про ви за ци је, 
пре о бли ко ва ње си жеа, тран сфор ми са ње об ли ка, мо де ла, ли ко ва и фор му ла. Сва ки 
од ових по сту па ка, де таљ но са гле дан и про у чен, у ко нач ни ци ука зу је на обра зо ва ње 
је дин стве ног ути ска објек тив ног при по ве да ња.

У збор ни ку Де ло Иве Ан дри ћа као је дан од те мат ски чвр сто по ве за них де ло-
ва из два ја се и онај део ко ји у цен тру сво је па жње има по нај пре Ан дри ће ве зби р ке 
при по ве да ка. Та ко ће се Ра ди во је Б. Ми кић, Мар ко Не дић и Ми ли ца Ке цо је вић са 
раз ли чи тих ста но ви шта ба ви ти по след њом Ан дри ће вом зби р ком Ку ћа на оса ми, 
док ће Зо ри ца Не сто ро вић, Дра га на Гр бић, Ма ри ја Бла го је вић и, јед ним де лом, 
Ми лан Алек сић зби р ке при по ве да ка про ма тра ти кроз при зму тек сто ло шких ис-
тра жи ва ња. Мо р фо ло шке ка рак те ри сти ке Ку ће на оса ми ко ји ма се Р. Ми кић у 
на че лу ба ви, је су оне од ли ке ко је до при но се успе шном по ве зи ва њу на ра тив них 
це ли на, те оне на осно ву ко јих се мо же го во ри ти и о ра зно вр сним ти по ви ма си жеа 
за сту пље ним у овом Ан дри ће вом де лу, чи ме овим те о риј ски пот кре пље ним ис тра-
жи ва њем још јед ном би ва пот цр та на ва жност Ан дри ће ве пост хум но об ја вље не 
књи ге за це ло куп ну срп ску књи жев ност. Слич ну пре о ку па ци ју но се и ра до ви Мар ка 
Не ди ћа Ан дри ће ва Ку ћа на оса ми као мо дел при по ве дач ког вен ца у но ви јој срп ској 
књи жев но сти и Ми ли це Ке цо је вић „Ку ћа на оса ми“ као при по вед ни ци клус, но 
не што пре ци зни је утвр ђе ну. Ука зу ју ћи на об је ди њу ју ћи чи ни лац за свих је да на ест 
при ча, ко ли ко их се у овом вен цу на ла зи, а ко ји је по сре до ван фи гу ром на ра то ра, 
од но сно пи сца, Не дић па жњу усред сре ђу је и на оста ле нео бич не ју на ке ко ји у при-
по ве да њу уче ству ју, те ову књи гу кон тек сту а ли зу је у вре ме ну и са гле да ва је за јед-
но са дру гим оства ре њи ма жан ра вен ца при по ве да ка (Жи во јин Па вло вић, Лут ке; 
Ерих Кош, Ку ћа 25а и др). М. Ке цо је вић Ку ћу на оса ми, са дру ге стра не, по сма тра 
на ком по зи ци о ном пла ну, ко ји ујед но узи ма и као прин ци пал ни за оства ри ва ње 
вен ца при по ве да ка. Чи ни о ци об је ди ња ва ња (од но си кон тра ста, ком пле мен тар но сти 
и ана ло ги је) до пу ње ни су раз ма тра њем те мат ско-мо тив ских је ди ни ца ове књи ге, 
те се за кљу чак до ко јег М. Не дић у свом ра ду до ла зи, а ко ји све до чи о ва жној ево-
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лу тив ној и по е тич кој ста би ли за ци ји и зре ло сти срп ске књи жев но сти дру ге по ло-
ви не XX ве ка (313), до пу њу је ста вом М. Ке цо је вић о из у зет ној ва жно сти мо ти ва 
двој но сти (327), ко ји се мо же пре не ти на чи та ву књи гу (329). 

Зо ри ца Не сто ро вић у сво ме ра ду Гра ђа у зби р ци при по ве да ка Иве Ан дри ћа 
из 1931. го ди не де таљ но опи су је и кла си фи ку је ар хив ску гра ђу са чу ва ну у Лич ном 
фон ду Иве Ан дри ћа, у на сто ја њу да уо чи и при ка же ве зу из ме ђу исто ри о граф ске 
ли те ра ту ре на ко јој се Ан дри ће ва док тор ска ди сер та ци ја те ме љи и при по ве да ка 
Ма ра ми ло сни ца, Мост на Же пи и Ани ки на вре ме на. На чин ин тер пре та ци је исто-
риј ских чи ње ни ца ко ји је овом при ли ком уо чен и до ка зан пе дант ним пра ће њем 
де та ља и Ан дри ће вих смер ни ца, по твр ђу је да се „Исто риј ско [се] у Ан дри ће вим 
при по вет ка ма об ја вље ним у зби р ци из 1931. по ја вљу је као део умет нич ке пред ста-
ве о суд би ни по је дин ца у вре ме ни ма ис ку ше ња (342)“. Сту ди ја Дра га не Гр бић При
по вет ке Иве Ан дри ћа у Срп ском књи жев ном гла сни ку сво ју обим ност ду гу је дра-
го це ној би бли о граф ској ба зи Ан дри ће вих при по ве да ка, есе ја, пре во да и кри ти ка 
об ја вљи ва них упра во у Гла сни ку, при ло же ној уз овај рад и ко ја има за циљ да 
илу стру је раз вој ни пут Ан дри ће вог ства ра ла штва. Ге не тич ко ис тра жи ва ње ба ви 
се пре вас ход но зби р ком При по вет ке II из 1936. го ди не и да је де та љан пре глед из-
ме на на ста лих у тек сту од вре ме на пр вог штам па ња по је ди нач них при по ве да ка у 
Срп ском књи жев ном гла сни ку до оног об ли ка у ком су се на шле ка да су об ја вље-
не 1936. Ода би ром и ком по зи ци јом гра ђе за Ан дри ће ву пр ву зби р ку при по ве да ка 
При по вет ке из 1924. го ди не за ни мао се М. Алек сић, при че му је ис ти цао ка рак те-
ри сти ке по је ди нач них при ча у на сто ја њу да уо чи њи хо ве ме ђу соб не ве зе, ко је до при-
но се ко хе рент но сти и ком пакт но сти зби р ке. Као глав на спо на из ме ђу при по ве да ка 
из ове књи ге ис так ну то је не те мат ско ни ти хро но ло шко је дин ство (380), већ раз-
ли чи те ма ни фе ста ци је ира ци о нал но сти чо ве ко вог би ћа (379). У на сто ја њу да се из 
још јед не пер спек ти ве об ја сни Ан дри ће ва по е ти ка, М. Бла го је вић се опре де љу је 
за те му наслвље ну Ру ко пи сна гра ђа при по ве да ка Иве Ан дри ћа – Ре кон струк ци ја 
Но вих при по ве да ка. Опи су ју ћи Ан дри ће ву ру ко пи сну за о став шти ну, ана ли зи ра-
ју ћи је, а за тим и по ре де ћи је са штам па ним из да њи ма Ан дри ће вих де ла, ау тор ка 
овог тек ста се у нај ве ћој ме ри по све ћу је на ра то ло шком и струк тур ном са гле да ва њу 
тек ста, те ука зу је на про ме не ко је су за па же не кон фрон ти ра њем два ти па гра ђе, 
не ке од њих пред ста вља ју ћи и та бе лар но (пот по гла вље Ју нак као фо ка ли за тор – 
при по вет ка Зе ко), чи ме за и ста и илу стру је по е тич ка по ме ра ња у про це су ства ра ња.

Сво је вр сна спо на из ме ђу сег мен та збор ни ка ко ји им пли цит но оку пља сту ди је 
по све ће не при по вет ка ма и оног де ла збор ни ка у ко јем су се на шли тек сто ви са про-
блем ским пи та њи ма ве ли ке раз у ђе но сти, а ко ји је ујед но и ње гов нај све о бу хват ни-
ји део, је су ра до ви Го ра не Ра и че вић Ан дри ће ве при че о оку па ци ји: Кључ за уну тра шњу 
би о гра фи ју пи сца и На та ли је П. Јо ва но вић Же на као ју на ки ња са мо о сло бо ђе ња 
(при по вет ка Зло ста вља ње Иве Ан дри ћа). На из ве стан на чин, спа ја ју ћи уну тра шњи 
и спо ља шњи при ступ књи жев но сти, Г. Ра и че вић на сто ји да, ин тер пре ти ра ју ћи оне 
при че ко је у свом сре ди шту те ма ти зу ју вре ме не мач ке оку па ци је Бе о гра да, а чи ји 
је Ан дрић не по сред ни све док, ис пи та ка ко се ду хов но и ду шев но ста ње про и за шло 
из те ег зи стен ци јал но гра нич не си ту а ци је од ра жа ва у умет нич ким тек сто ви ма Иве 
Ан дри ћа, од но сно да ли и ка ко ствар ност и умет ност ко ре спон ди ра ју у Ан дри ће-
вој лич но сти. Н. Јо ва но вић у свом есе ју са ста но ви шта фе ми ни стич ке кри ти ке про-
ма тра по ло жај же не у окви ри ма дру штва чи ји је део и уло ге ко ја јој је у ње му на-
ме ње на, при то ме има ју ћи за циљ да осве тли тран сфор ма ци ју ко ја се од и гра ва у 
ко ре ну лич но сти ју на ки ње Зло ста вља ња и ис пи ту ју ћи зна чај ка те го ри ја као што 
су страх, сра мо та и га ђе ње у из град њи ју на ки њи не са мо све сти.

По себ но ин те ре сант но ис тра жи ва ње је сте Са мо у би ство у Ан дри ће вом де лу 
Жа не те Ђу кић Пе ри шић, ко је се ба ви до са да ма ло ис пи ти ва ним про бле мом у 
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срп ској књи жев но сти. Осла ња ју ћи се на ли те ра ту ру ко ја са раз ли чи тих та ча ка 
гле ди шта про ма тра фе но мен са мо у би ства, те ука зу ју ћи на слич на ме ста у свет ској 
књи жев но сти, Ж. Ђу кић Пе ри шић, по бра ја и кон тек су та ли зу је чин са мо у би ства 
уну тар Ан дри ће вих ро ма на (На Дри ни ћу при ја, Про кле та авли ја, Омер па ша Ла
тас) и при по ве да ка (Љу бав у ка са би, Ро би ња, По стру жни ко во цар ство, Рзав ски 
бре го ви, Из лет, Ге о ме тар и Јул ка), а за тим и ту ма чи у кул ту ро ло шком и по е тич-
ком кон тек сту Ан дри ће вих де ла.

Ан дри ће ви пр сте но ви (За по е ти ку ком по зи ци је Ан дри ће вих ро ма на) сту ди ја 
је Јо ва на Де ли ћа, ко ја за сво ју глав ну на ме ру има до ка зи ва ње Ан дри ће вог фа во-
ри зо ва ња фи гу ре пр сте на ме ђу оста лим ком по зи ци о ним мо гућ но сти ма. У об зир 
су узе ти сви Ан дри ће ви ро ма ни: На Дри ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка, Го спо ђи ца, 
Про кле та авли ја и Омер па ша Ла тас, из че га је про ис те као за кљу чак о по е тич кој 
за ко ни то сти, бу ду ћи да „ве ли ки ро ма но пи сац од пет сво јих ро ма на че ти ри ком по-
ну је пре ма прин ци пу оквир ног ком по зи циј ског пр сте на, а и пе ти [Госпођица, ко мен-
тар Т.К.] је то ме мо де лу бли зак“ (451). Ро ма ном Про кле та авли ја ба ви се и Сто јан 
Ђор ђић у свом есе ју Ап стра хо ва ње и есте ти зо ва ње на ра ци је у Про кле тој авли ји, 
а по себ но оним ви до ви ма об ли ко ва ња тек ста ко ји под ра зу ме ва ју ме та по е тич ку 
свест о при по ве да њу и при по ве дач ким фи гу ра ма, пре пли та њу раз ли чи тих то ко ва 
на ра ци је, ко ји да ју ви ши сми сао тек сту. Еви ден тан зна чај исто ри је у кон цеп ци ји и 
раз у ме ва њу опу са Иве Ан дри ћа по ла зи шна је тач ка Да ни је ле Д. Ко ста ди но вић и 
сту ди ји Исто ри ја и по је ди нац у ро ма ну Го спо ђи ца Иве Ан дри ћа. Ис пи ту ју ћи књи-
жев но и сто риј ском и исто риј ском ме то дом удео исто риј ских до га ђа ја и ду ха вре-
ме на у обра зо ва њу Ан дри ће ве ју на ки ње Рај ке Ра да ко вић, од но сно ка ко се на пла ну 
ју на ка од ра жа ва тран спо но ва ње кон крет не дру штве не ствар но сти у умет нич ки свет, 
ау тор ка про бле ма ти зу је ег зи стен ци јал на пи та ња са ко ји ма се ју на ки ња су о ча ва, а 
ко ја су ре зул тат про то ка вре ме на.

Има го ло шки за сно ва на сту ди ја Ан дри ћев ска сли ка Бо сне – сви јест о дру гом 
на раз ме ђу из ме ђу по е ти ке и иде о ло ги је ау то ра Ста ни ше Тут ње ви ћа у се би су прот-
ста вља два мо гу ћа ста но ви шта ре цеп ци је Ан дри ће вих де ла ко ји по сре ду ју сли ку 
о јед ном на ро ду. Опре де љу ју ћи се за при сту па ње књи жев но сти у по љу ау то но ми је 
књи жев ног тек ста, те ис ти чу ћи да „Ан дри ћев ска сли ка Бо сне ни је са мо Ан дри ће ва. 
Она је на ста ла у кон ти ну и ра ном ства ра лач ком на по ру […]“ (485), Тут ње вић тра га 
за ме сти ма у тек сту и ту ма че њи ма ко ја, зло у по тре бом и ис тр га ва њем из пр во бит-
ног кон тек ста, омо гу ћа ва ју иде о ло ги зо ва но чи та ње и сте ре о тип не ста во ве пре ма 
про сто ру Бо сне и ње ним ста нов ни ци ма. На уч на исти на за ко ју се у свом ра ду до-
след но за ла же, све до чи о сна жној све сти ау то ра овог ра да ка ко о про шлим вре ме-
ни ма, та ко и о са да шњем тре нут ку.

У књи жев но сти по зна та ме та фо ра „све та као по зор ни це“ – the a trum mun di од 
дав ни на оку пи ра ства ра о це и омо гу ћа ва им да у ду ху свог вре ме на ство ре ау тен-
тич ну пред ста ву пре се ка ди ја хро ни је и син хро ни је. На том тра гу на ла зи се и рад 
Пре дра га Пе тро ви ћа Свет као по зор ни ца у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа, ко ји за свој 
пред мет узи ма књи ге На Дри ни ћу при ја, Го спо ђи ца и Про кле та авли ја, те у њи ма 
де тек ту је и ана ли зи ра раз ли чи те ви до ве ме та фо рич ког те а тар ског пред ста вља ња 
до га ђа ја и си ту а ци ја. 

Го ран Ра до њић сво ју сту ди ју по све ћу је мо ти ву до ла ска у Ан дри ће вој про зи 
и при по ви(ј)еда њу као ин тер пре та ци ји при че, што је ујед но њен на слов. Мо тив 
до ла ска се на гла ша ва и од ре ђу је као до ми нан тан у Ан дри ће вом опу су, те због ње-
го ве упо тре бе до ла зи до усло жња ва ња струк ту ре при по вед них све то ва и њи хо вих 
ме ђу соб них ко ли зи ја. Он је, та ко ђе, на ме та фик ци о нал ном пла ну по ве зан са до ла
ском до при че, па се та ко код Ра до њи ћа раз ви ја ње иде је мо же пра ти ти на два пла на 
– по е тич ком и ме та по е тич ком, чи ме се сти че бо љи увид у дис пер зив ност по ме ну тог 
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мо ти ва. Је дан дру ги мо тив по ста је око сни ца ис тра жи ва ња Сло бо да на Вла ду ши ћа 
под име ном Екс цен трич ни ју нак, фи гу ра лич но сти и мо тив на сле ђи ва ња у при чи 
Ча ша и Про кле тој авли ји, ко ји за јед но у спре зи са раз ли чи то по ет ски уоб ли че ним 
ју на ци ма Ан дри ће вог при по вед ног и ро ман си јер ског опу са, во ди ка пре и спи ти ва-
њу ти по ва на след ства ко ји за њи ма оста ју, би ло да се оно ба шти ни у по ду хва ти ма, 
ре чи ма, пред ме ти ма, или пак на сим бо лич кој рав ни. Мо тив твр де зе мље у при
по вет ка ма Пут Али је Ђер зе ле за и Му ста фа Ма џар Иве Ан дри ћа Оље Ва си ле ве још 
је дан је рад у цен тар чи је се па жње сме шта ди стри бу ци ја и функ ци ја на сло вом 
по ме ну тог мо ти ва. Зна чењ ске ва ри ја ци је овог мо ти ва ис пи та не су у про це су по-
ре ђе ња дво ји це ју на ка Ан дри ће вих при по ве да ка, али је при то ме ука за но и на 
при су ство „твр де зе мље“ и у остат ку опу са на шег пи сца. Мит ски ста тус ево ци ра ног 
мо ти ва упот пу њу је, ка ко О. Ва си ле ва за па жа, ам би ва лент ну при ро ду Ан дри ће вих 
ју на ка, али и дво стру ки од нос зе мље пре ма ју на ци ма. 

Два ра да сме ште на на кра ју збор ни ка Де ло Иве Ан дри ћа по све ће на су ди рект-
ној ве зи Ан дри ће вог ства ра ла штва са ли те рар ним ан га жма ном дру гих пи са ца. 
Пр ви је рад Алек сан дре М. Угре но вић Тра гич но у књи жев но сти: Есе ји Иве Ан дри
ћа о про зи Си ме Ма та ву ља, ко ји ис пи ту је мо гу ће по е тич ке ве зе из ме ђу два срп ска 
пи сца, раз ви ја ју ћи осо бе ну ди ску си ју на те му при ка зи ва ња тра ги зма у де ли ма 
при по вед не про зе. Срод ни и су ко бље ни ста во ви ко ји про ис ти чу из чи та ња ода-
бра них ау то ра на сто је се про ту ма чи ти, да би се на тај начин об ја снио ре цеп циј ски 
од зив њи хо вих де ла. Дру го ис тра жи ва ње ко је по ред Иве Ан дри ћа у фо кус до во ди 
и дру гог пи сца је сте сту ди ја Не дељ ке В. Бје ла но вић, ко је је име но вано Иво Ан дрић 
и Исак Са мо ко вли ја – про жи ма ње на ра тив них сен зи би ли те та. Де таљ ним ис пи-
ти ва њем при по вед них по сту па ка, при по вед них гла со ва, хро но то па, мит ских пред-
ста ва и дру гих еле ме на та у ком па ра тив ном кљу чу, ау тор ка пе дант но и пре глед но 
ну ди увид у ат мос фе ру ко ја из при по ве да ња по ме ну тих умет ни ка про ис ти че и ко ју 
ка рак те ри ше осе ћа ње фи зич ке и ду хов не при кље ште но сти, су ко бље ност сре ће и 
апо ка лип тич ног до жи вља ја све та, спо ко ја и пат ње (578‒579).

*
На по слет ку, има ју ћи у ви ду фло ску лу да је ква ли тет ва жни ји од кван ти те та, 

ипак мо ра мо на по ме ну ти да је јед на од вред но сти ко је овај збор ник до но си ви дљи-
ва и у ње го вој обим но сти, ко ја све до чи о пре да ном и кон ти ну и ра ном про у ча ва њу 
Ан дри ће вог де ла. Ве ли ки број ра до ва, ко ји ма су ис так ну ти на уч ни ци из обла сти 
књи жев но сти и је зи ка до при не ли да збо р ник са на уч ног ску па по све ће ног 125. 
го ди шњи ци од ро ђе ња Иве Ан дри ћа на ста не, до но си и мно штво раз ли чи тих ста-
но ви шта са ко јих се при сту пи ло ана ли зи де ла овог пи сца; ипак, то не зна чи да је ова 
област ис цр пље на, и да је о њој ре че но све што је ин тер пре та ци ја мо гла да ка же. 
На про тив, збор ни ци ове вр сте су дра го це ни упра во за то што отва ра ју про стор 
бу ду ћим ис тра жи ва њи ма и при сту пи ма, те пред ста вља ју не пре су шан из вор ду-
хов не хра не за чи та о ца и про у ча ва о ца књи жев но сти.

Та ко ђе, збор ни ком ова квог оби ма и ква ли те та пре но си се и из ве сна по ру ка, 
та да је Ан дри ће ва ли те рар на за о став шти на осли ка на ни јан са ма све вре ме но сти, 
бу ду ћи да при хва та и за зи ва и тра ди ци о нал не на чи не ту ма че ња књи жев но сти, али 
и да је по год на и отво ре на за мо дер ни је те о риј ске при сту пе у на у ци.

Бли же ћи се кра ју при ка за, же ли мо ис та ћи и да је овај збор ник сво је вр сни 
ис каз о све сти срп ске кул ту ре и ње них по сле ни ка о Ан дри ће вом ме сту у на шој и 
свет ској књи жев но сти, од но сно да ова кве књи ге до дат но афир ми шу и по зи ци о ни-
ра ју де ло је ди ног на шег но бе лов ца и из ван гра ни ца зе мље и ре ги о на. Тре ба ре ћи и 
да је по себ но ме сто у збор ни ку им пли цит но по све ће но са гле да ва њу од но са Ан дри-
ћа и Ми ло ша Цр њан ског, бу ду ћи да се у мно штву тек сто ва мо гло на и ћи на ци та те 
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и ми сли ве за не за пре пи ску из ме ђу два ве ли ка на срп ске књи жев но сти и на ко му ни-
ка ци ју ко ја се ус по ста вља ме ђу књи жев ним де ли ма два пи сца, чи ме се по твр ђу је 
да је Ан дри ће во де ло са гле да но и из пер спек ти ве кон тек ста у ко јем је на ста ја ло, 
али и у окви ри ма оних нај ви ших вред но сти ко је је срп ска ли те ра ту ра оста ви ла у 
ама нет кул ту ри и бу дућ но сти.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, на кра ју мо же мо ре ћи да је збо р ник ра до ва са 
не дав но одр жа ног ску па у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти зна чај но и вред но 
де ло, ко је ће вре ме ном по ста ти не за о би ла зна ли те ра ту ра за сва ког про у ча ва о ца и 
за љу бље ни ка у лик и де ло Иве Ан дри ћа.

Мср Ти ја на М. Ко при ви ца
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет (док тор ске сту ди је)
ti ja na.ko pri va@g mail.co m

UDC 371.3::811.163.41(075.8)(049.32)

МЕ ТО ДИ КА НА СТА ВЕ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА И КЊИ ЖЕВ НО СТИ  
У КОН ТЕК СТУ СА ВРЕ МЕ НИХ ОБРА ЗОВ НИХ ИЗА ЗО ВА

(Гор да на Шта сни. Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти –  
Ме то дич ка об ра да гра ма тич ких са др жа ја. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке,  

2018, 173 стр.)

Ме то дич ки са др жа ји, с пра вом, до би ја ју све ви ше про сто ра у те о риј ским по-
став ка ма ко је су од го вор на за дат ке по ни кле у на став ном про це су. Ова је ре ла ци ја 
ну жно ре ци проч на – те о ри ја ослу шку је прак су, по тре бе са вре ме них обра зов них 
окви ра, а прак са усва ја уте ме ље на по ла зи шта, прин ци пе и за дат ке ко је уста но вљу ју 
струч ња ци, ме то ди ча ри, упу ће ни у зах те ве про гра ма над ле жних ин сти ту ци ја, али 
и са вре ме не то ко ве њи хо ве ди ци пли не у европ ским и свет ским окви ри ма. 

Леп при мер ис ти ца ња, из ме ђу оста лог, уме ре ног дис тан ци ра ња од тра ди цио-
нал ног при сту па на ста ви гра ма тич ких са др жа ја, те ње го вог усме ра ва ња ка оса мо-
ста љи ва њу и раз ви ја њу ино ва тив но сти уче ни ка пре до ча ва Гор да на Шта сни у сво јој 
но вој књи зи Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти – Ме то дич ка об ра да 
гра ма тич ких са др жа ја, ко ју је об ја вио ре но ми ра ни из да вач – За вод за уџ бе ни ке, 
2018. го ди не. По твр да о ква ли те ту са др жа ја, ор га ни за ци је и струк ту ре књи ге тек ће 
се пре по зна ти у на ста ви ово га пред ме та на уни вер зи тет ском ни воу, чи ји ће ко ри-
сни ци, сту ден ти срп ског је зи ка и књи жев но сти, на је ди но ис пра ван на чин усво ји ти 
зна ња и ве шти не по треб не за бу ду ћи по зив, а име на ре цен зе на та – проф. др Па вле 
Илић и проф. др Љи ља на Пе тро вач ки, као и струч не кон сул тант ки ње – На та ше 
До брић, по твр ђу ју да се ра ди о ква ли тет ној и зре лој ви зи ји ме то ди ке на ста ве срп-
ског је зи ка да нас, ди сци пли не у стал ном про це су. 

Ви ше го ди шње ба вље ње ме то ди ком на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
као и по је ди ним сег мен ти ма је зич ког си сте ма, са те мељ ним по зна ва њем књи жев-
них ди сци пли на, ову ау тор ку ква ли фи ку је да, као вр сни струч њак, кри тич ки и са 
дис тан цом по сма тра до са да шње оп ште ме то дич ке мо но гра фи је и струч не ра до ве, 
уви ди ква ли те те и евен ту ал не мањ ка во сти, те сво јом књи гом по ну ди јед но са вре-
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ме ни је, до не кле са же ти је, али и ком плек сни је ви ђе ње са вре ме не ме то ди ке срп ског 
је зи ка, уже, гра ма тич ких са др жа ја у окви ру ње. По твр ду за ово чи та лац на ла зи 
већ у са мом Са др жа ју (5–6. стр.), где су по гла вља, сво јим јед но о бра зним устрој-
ством, огле да ло си сте ма тич не и на да све ком пе тент не ор га ни за ци је ма те ри је ко ја 
се об ра ђу је. На и ме, сва ки од је зич ких ни воа, тј. ди сци пли на ко је се њи ма ба ве, 
по себ но је по гла вље, у ко јем се нај пре пре до ча ва ју на став ни про гра ми ве за ни за 
тај је зич ки ни во и стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка у основ ној и сред њој шко ли, да 
би усле ди ла пот по гла вља ко ја вр ло по дроб но, с освр том на по сто је ћу ли те ра ту ру, 
раз ра ђу ју ме то дич ке при сту пе гра ди ву из кон крет не обла сти. Ау тор ки на кре а тив-
ност прак ти ча ра и те о ре ти ча ра ме то ди ке на ста ве пре по зна је се у по себ но вред ним 
одељ ци ма на кра ју сва ког по гла вља, на зва ним Ве жбе, и ко ји, као сво је вр сна про-
ве ра усво је ног гра ди ва у да том сег мен ту и на кон крет ним при ме ри ма за да та ка, 
слу же сту ден ти ма да на пра ве син те зу и про ве ре раз у ме ва ње об ра ђе ног гра ди ва.

Дру га по твр да ино ва тив не пре зен та ци је са др жа ја ко ји се ну ди у овој књи зи 
уо ча ва се у ор га ни за ци ји и пре зен та ци ји са мог по гла вља, до след но и ујед на че но 
струк ту ри ра них: (а) кључ не ре чи; (б) Да та област у на став ном про гра му и стан-
дар ди по стиг ну ћа; (в) из вод из струч не/ме то дич ке ли те ра ту ре; (г) ак тив но сти на 
ча со ви ма да те обла сти, мо ти ва ци ја уче ни ка; (д) мо ти ва ци о ни мо дел; (ђ) при мер(и) 
ак тив но сти. Ми ни мал не ва ри ја ци је устрој ства по гла вља ти чу се уни кат но сти је-
зич ког ни воа, ди сци пли не, ко ја се об ра ђу је. Та ко ће се у одељ ку Тво р ба ре чи на ћи 
нпр. и сег мент Мор фо ло шка и твор бе носе ма нтич ка ана ли за тво ре ни ца, у Мор фо
ло ги ји – Опис иден ти фи ко ва не је зич ке по ја ве са ста но ви шта фор ме, гра ма тич ког 
и лек сич ког зна че ња и функ ци је и сл. Оно пак што је, уз Ве жбе, го то во уста љен 
по сту пак ау тор ке, но ви на у ова квим мо но гра фи ја ма и по твр да окре ну то сти ко ри-
сни ци ма, је сте сег мент Са мо про це на усво је них зна ња, мо дел по ну ђен и уче ни ку 
– да уви ди сте пен са вла да но сти гра ди ва, али и да му по слу жи као ма ли под сет ник 
о те мат ској це ли ни, као и на став ни ку – да уста но ви „ко ли ко је ње гов ме то дич ки 
при ступ функ ци о на лан и у ко јој ме ри је при ме рен уз ра сту и пред зна њу уче ни ка“ 
(стр. 49). 

Из дво је ним по гла вљи ма прет хо ди Пред го вор (7–10. стр.), где Гор да на Шта сни 
(а) ис ти че ком плек сност на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти у по гле ду под руч-
ја ко ја об у хва та, чи ме се отва ра мо гућ ност сег мен ти ра не кон цеп ци је ме то дич ких 
уџ бе ни ка, али не на у штрб раз је ди ња ва ња си сте ма (је зик, књи жев ност, кул ту ра 
из ра жа ва ња), не го упра во су прот но – кон тек сту а ли зо ва но и ис пре пле те но; (б) ука-
зу је и на спе ци фич ност сва ке ди сци пли не ко ја се ба ви гра ма тич ким си сте мом, али 
и по тре бе да се си стем ски са гле да ју и ус по ста ве ло гич ке ко ре ла ци је ме ђу њима; 
(в) све де но, ау тор ка из но си да се у књи зи „пред ста вља ју ме то дич ки са др жа ји из 
обла сти: фо не ти ке и фо но ло ги је, мо р фо ло ги је, тво р бе ре чи, син так се па де жа, син-
так се гла гол ских об ли ка, син таг ми, син так се про сте ре че ни це, лек си ко ло ги је и 
фра зе о ло ги је, и то у скла ду с про грам ским од ред ни ца ма за основ ну и сред њу 
шко лу“ (стр. 9), уз оправ да ну на по ме ну да се из о ста вља ју про грам ски са др жа ји у 
ве зи с ди ја лек то ло ги јом и исто ри јом је зи ка, с об зи ром на спе ци фич ност ме то дич-
ког при сту па и не у вр ште ност у нај у же схва та ње гра ма тич ког си сте ма са вре ме ног 
срп ског је зи ка. 

У пр вом по гла вљу – Оп ште од ли ке школ ског уче ња гра ма ти ке срп ског је зи
ка (11–18), у два пот по гла вља: 1.1. Ме сто на ста ве срп ског је зи ка у обра зо ва њу 
уче ни ка и 1.2. Са вре ме на на ста ва срп ског је зи ка про бле ма ти зу ју се нај пре пи та ња 
ме ста уче ни ка у на ста ви, уло ге на став ни ка, спе ци фич но сти на ста ве ма тер њег је-
зи ка, про бле ма у на ста ви гра ма ти ке, све де них, ка ко ау тор ка на во ди, по зи ва ју ћи 
се на Рај ну Дра ги ће вић, на ла нац план и про грам – уџ бе ник – на став на прак са. Као 
ре ак ци ју на на ве де не про бле ме Г. Шта сни у дру гом пот по гла вљу из два ја зна чај 
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уви ђа ња, усва ја ња и при ме не ци ље ва, за да та ка, стан дар да, те ло гич ких и ме то дич-
ких опе ра ци ја. Су ми ра но, „са вре ме на на ста ва гра ма ти ке на сто ји да се са др жа ји 
об ра ђу ју у је зич ком кон тек сту, да уче ни ци бу ду де ли мич но во ђе ни, али и са мо-
стал ни у от кри ва њу и усва ја њу пра ви ла, де фи ни ци ја и је зич ких нор ми, та ко да 
пра ви ло и нор ма не бу ду са ми по се би циљ, већ да се уче ње гра ма ти ке ста ви у 
слу жбу оп ште кул ту ре, соп стве не је зич ке прак се“ (стр. 15). Ово је пот пу но у скла ду 
с по став ком о по сто ја њу „мен тал не гра ма ти ке“, ко ју су из вор ни го вор ни ци усво-
ји ли у де тињ ству (уп. Su bo tić, 2005: 16), a чи ја пра ви ла у на став ном про це су осве
шћу ју, име ну ју и скла ди ште у си сте ме и под си сте ме, с ци љем овла да ва ња ње не 
де скрип тив не и пре скрип тив не стра не, у кон тек сту ра зно род них сти ло ва. 

Сле ди де вет по гла вља, с по ме ну тим на чел ним пот по гла вљи ма, спе ци фич но-
сти ма ко је се од но се на сва ку ди сци пли ну, те ве жба ма на кра ју сва ког од њих: 
Фо не ти ка и ор то е пи ја у на ста ви срп ског је зи ка (19–33); Мор фо ло ги ја у на ста ви 
срп ског је зи ка (34–50); Твор ба ре чи у на ста ви срп ског је зи ка (51–63); Па де жи у 
на ста ви срп ског је зи ка (64–80); Син так са гла гол ских об ли ка у на ста ви срп ског 
је зи ка (81–90); Син таг ме у на ста ви срп ског је зи ка (91–99); Син так са про сте ре
че ни це у на ста ви срп ског је зи ка (100–111); Син так са сло же не ре че ни це у на ста ви 
срп ског је зи ка (112–132); Лек си ко ло ги ја у на ста ви срп ског је зи ка (133–144). На сло ви 
по гла вља ја сно по твр ђу ју то да се ау тор ка ба ви ла це ло куп ним је зич ким си сте мом, 
на овај на чин пре зен то ва ним, чи ме је уве ли ко по мо гла бу ду ћим на став ни ци ма да 
се лак ше кон цен три шу на од ре ђе но по ље ко јим се ба ве, али и да бо ље са гле да ју и 
пре зен ту ју ме сто је зич ких је ди ни ца у окви ру си сте ма. Ово ни ка ко не зна чи да се 
ова ква стро га пар це ла ци ја при ме њу је у на став ном про це су, што Г. Шта сни ле по 
об ја шња ва у де лу о ак цен ти ма и ре че нич ној ин то на ци ји: „У основ ној шко ли ни је 
ни ва жно пре ци зно од ре ђе ње је зич ког ни воа и ди сци пли не ко ја је ње му по све ће на, 
јер, иа ко по сто је утвр ђе не гра ни це ме ђу њи ма, оне се ипак, сва ка из свог угла, баве 
гла со ви ма, од но сно има ју за јед нич ки пред мет про у ча ва ња“ (стр. 20). 

За ову при ли ку, као илу стра ци ју ор га ни за ци је и струк ту ре по гла вља, ис ко-
ри сти ће мо по гла вље Тво р ба ре чи у на ста ви срп ског је зи ка, где се нај пре на во де 
основ не ка рак те ри сти ке тво р бе ре чи (све де но – је дин ство об ли ка, зна че ња и упо-
тре бе ре чи у кон тек сту), да би се пот цр тао све о бу хва тан ме то дич ки при ступ њи-
хо вој об ра ди. На ве де ни су ци ље ви уче ња твор бе, те са др жа ји про гра ма у ше стом 
и осмом раз ре ду основ не шко ле, као и стан дар ди по стиг ну ћа, де фи ни са ни за основ-
ни и сред њи ни во у основ ној шко ли, те за сва три ни воа у сред њој шко ли. Ва ља 
на гла си ти да Гор да на Шта сни, као до бар по зна ва лац ове ди сци пли не, с бо га том 
би бли о гра фи јом из ове сфе ре, вр ло ве што и иден ти фи ку је од ре ђе не те о риј ске про-
бле ме (нпр. укљу чи ти и се ман тич ки и де ри ва то ло шки аспект и сл.), али и, осла ња-
ју ћи се на ре чи Р. Дра ги ће вић, на гла ша ва зна чај уче ња твор бе ре чи, бу ду ћи да је то, 
„жив, про дук ти ван про цес ко јим се сва ко днев но бо га ти наш лек сич ки фонд“. Даље, 
ме ђу ак тив но сти на ча со ви ма твор бе ре чи увр шта ва сле де ће: мо ти ва ци ја и рад на 
лин гво ме то дич ком пред ло шку; мор фо ло шка и тво р бе но-се ман тич ка ана ли за тво-
ре ни ца; опис и де фи ни са ње тво р бе ног про це са и из два ја ње твор бе ног мо де ла; 
си ту и ра ње тво ре ни це у тво р бе но-се ман тич ку па ра диг му као вид син те зе; при ме-
на усво је ног са др жа ја; са мо е ва лу а ци ја сте че ног зна ња. Сва ки од ових еле ме на та 
ја сно је об ја шњен, а на ро чи та је ва жан тзв. При мер ак тив но сти за сва ки од њих, 
где се ја сно уо ча ва про жи ма ње три ју ди сци пли на у на ста ви је зи ка и књи жев но сти. 
Да кле, за мо ти ва ци ју и рад на лин гво ме то дич ком пред ло шку, на при ме ру од ло ма-
ка из књи жев ног де ла да ти су, сва ка ко ши ре кон тек сту а ли зо ва ни при ме ри, са раз-
ли чи тим за да ци ма (нпр. ду жник, ду жан, ду гу је те – (а) Про чи тај од ло мак из тек ста 
Дуг Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа [...]; (б) Ко ја реч по ве зу је све ре чи ис так ну те у тек сту? 
(в) Про чи тај зна че ња ре чи дуг и по ку шај да ка жеш да ли се ра ди о ма те ри јал ном 
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или мо рал ном ду гу). Из о би ље ова квих при ме ра ак тив но сти пру жа ко ри сни ку 
мо дел ак тив но сти/за дат ка за раз ли чи те ета пе ча са, а њи хо ва ра зно вр сност у по-
гле ду ти по ва отва ра но ве мо гућ но сти за њи хо во уоб ли ча ва ње: под ву ци, за о кру жи, 
упи ши, раз вр стај, до пи ши, на ве ди и сл. (нпр. у де лу Син те тич ки по сту пак на ла-
зи мо за дат ке ти па: раз вр стај те ре чи пре ма зна че њу; упи ши зна че ња ко је мо гу има ти 
из ве де ни це са раз ли чи тим су фик си ма и сл.). Сег мент ко ји је смер ни ца и на став ни ку 
и уче ни ку за об ра ђе но гра ди во је сте Са мо е ва лу а ци ја, где је у ви ду та бе ле пре зен то-
ва но оче ки ва но раз у ме ва ње те мат ске це ли не. Упи си ва њем од го ва ра да, де ли мич но, 
не уз по ну ђе не кон ста та ци је Ја сна ми је раз ли ка из ме ђу ко ре на ре чи и твор бе не 
осно ве... (пр стен : пр стен чић); Раз ли ку јем тво р бе ни на ста вак од гра ма тич ког 
на став ка (гла ви ца : гла ви ца); Знам да исти су фик си мо гу да гра де ре чи из раз ли
чи тих зна чењ ских гру па (мла дић : пу жић) итд. (стр. 62). На са мом кра ју на ла зи се 
Ве жба 4 (стр. 63), где су ја сно из дво је ни: Те ма ве жбе; Ци ље ви ве жбе и за да ци. 
Сту ден ти ће ов де има ти при ли ку да на кон крет ним при ме ри ма су ми ра ју гра ди во, 
ис тра жу ју и по ве жу зах те ве, за дат ке и ци ље ве ка ко би се ис пу ни ли за да ти стан-
дар ди, што се мо же ег зем пли фи ко ва ти при ме ром За дат ка бр. 3: (а) Из стан дар да 
по стиг ну ћа [...] из двој те оне ко ји се од но се на тво р бу ре чи; (б) Осми сли те за дат ке 
ко ји ма се мо гу ре а ли зо ва ти по ста вље ни стан дар ди по стиг ну ћа. 

По себ но зна ча јан део је су При ло зи (145–166), тј. при ме ри за да та ка за ре а ли-
за ци ју стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка. Њи хо ва је струк ту ра јед но о бра зна: из вод 
из стан дар да за ужу те мат ску це ли ну и при ме ри за да та ка пре ма ни во и ма, раз ли-
чи те зах тев но сти у скла ду са стан дар ди ма. Ва жно је да се стан дар ди по стиг ну ћа, 
ка ко ау тор ка на во ди, мо гу при ме њи ва ти у раз ли чи тим на став ним ак тив но сти ма 
– про це на сте пе на и ква ли те та усво је ног зна ња, као и при ли ком об ра де на став ног 
са др жа ја. При лог 1 од но си се на гла сов не про ме не (147–150), При лог 2 на ком па ра-
ци ју при де ва (151–155), При лог 3 на основ не на чи не гра ђе ња ре чи (156–159), При лог 4 
на ре че нич не чла но ве (уже – су бје кат гра ма тич ки и ло гич ки) (160–163), При лог 5 
на фра зе оло ги ју срп ског је зи ка (164–166). Струк ту ру При ло га по ка за ће мо на це ли-
ни Ре че нич ни чла но ви. Нај пре су та бе лер но да ти стан дар ди по стиг ну ћа за уче ни ке 
основ не шко ле: основ ни ни во – од ре ђу је ре че нич не и син таг мат ске чла но ве у ти пич-
ним (школ ским) при ме ри ма; сред њи ни во – од ре ђу је ре че нич не и син таг мат ске чла-
но ве у сло же ни јим при ме ри ма. Ово ме сле ди нај пре текст – од ло мак из ро ма на Ма ли 
принц, на кон че га су ди фе рен ци ра ни за да ци за сва ки ни во по стиг ну ћа. (а) Основ ни 
– (1а) на при ме ри ма из од лом ка (6 ре че ни ца) тре ба од ре ди ти су бјек те; (1б) ве жба тран-
сфор ма ци је – гра ма тич ки : ло гич ки су бје кат; (2) за да такт до пу ња ва ња, син те за функ-
ци је, фор ме и зна че ња у ре че ни ци с пра зни на ма ко је тре ба до пу ни ти; (3) по ве зи ва ње 
ре че ни ца са ти пом су бјек та. За сред њи ни во по стиг ну ћа тра жи се да се за о кру жи 
тач на тврд ња, од го во ри на пи та ња или са ста ве ре че ни це пре ма за да тим зах те ви ма.

На кра ју књи ге дат је Ре ги стар гра ма тич ких и ме то дич ких пој мо ва (167–169), 
вр ло ва жан и по тре бан део књи ге за сва ког ко ри сни ка, као и по пис ли те ра ту ре – 
Ли те ра ту ра (170–173), ко ри стан во дич за сва ко га ко же ли да ље, ду бље и ви ше да 
са зна о по је ди ним сег мен ти ма пре до че ним у књи зи. 

Не за не мар љив де таљ је сте тех нич ка опре ма књи ге, од ди зај на ко ри ца, до 
гра фич ких и ти по граф ских ре ше ња уну тар сва ког ње ног сег мен та, што ути че, 
осим на до па дљи вост и есте ти ку, и на лак ше овла да ва ње тек стом и ма те ри јом, те 
ње но ме мо ри са ње. До бар је ме то ди чар све стан овог сег мен та за ко ри сни ке и ово 
је још јед на од по твр да да књи га Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти 
– Ме то дич ка об ра да гра ма тич ких са др жа ја Гор да не Шта сни тре ба да бу де оба-
ве зна ли те ра ту ра, во дич сту ден ти ма срп ског је зи ка и књи жев но сти, бу ду ћим про-
фе со ри ма, за ва ља но кон ци пи ра ње и ре а ли за ци ју ча со ва гра ма ти ке срп ског је зи ка. 
Осим то га, ова књи га, сво јом струк ту ром, са др жи ном, тех нич ким ре ше њи ма, тео-
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риј ском пот по ром и прак тич ним ре ше њи ма, мо га ла би би ти мо дел, узор за ме то ди-
ча ре ко ји се ба ве и срп ским као стра ним је зи ком, бу ду ћи да се, кад су гра ма тич ки 
са др жа ји у пи та њу, у ова квом при сту пу пре по зна ју ком по нен те ко му ни ка тив не ме-
то де и им пли цит не гра ма ти ке, ко је су у осно ви на ста ве срп ског као 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  

UDC 811.163.41’373.21(497.16 Pivska župa)(049.32)

О ТО ПО НИ МИ ЈИ ПИВ СКЕ ЖУ ПЕ

(Ма ра Ти ја нић-Ву јо вић. То по ни ми ја Жу пе пив ске. Срп ска ака де ми ја на у ка  
и умет но сти. Од бор за оно ма сти ку. Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га,  

књ. 4. Бе о град, 2018, стр. 685 + 4 при ло га и кар та)

Као че твр та књи га Би бли о те ке Оно ма то ло шких при ло га Од бо ра за оно ма сти-
ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти об јав љна је обим на сту ди ја о то по ни ми ји 
Жу пе пив ске. На уч ној и струч ној јав но сти да то је на увид око 15.000 то по ни ма при-
ку пље них у 39 „ста рих“ се ла и у 32 ка ту на и се ла фор ми ра на по сле 1886. го ди не. 
На те ре ну, у фо нет ски ау тен тич ном ли ку ис црп но при ку пље на и ак цен то ва на, 
бо га та гра ђа је, у скла ду са прак сом уо би ча је ном у при ло зи ма ове вр сте, си сте ма-
ти зо ва на, ана ли зи ра на и уа збу че но пре зен ти ра на у две ма реч нич ким це ли на ма. 
Те рен ска ис тра жи ва ња оба вље на су у окви ру про гра ма Од бо ра за оно ма сти ку 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти

То по ни ми ју Жу пе пив ске чи не сле де ћа по гла вља: I. Увод (стр. 14–27); II. На-
се ља Жу пе пив ске (28–96); II.1. Ка ту ни Жу пе пив ске и не ка се ла фор ми ра на по-
сли је 1886. го ди не (97–134); III. Се ман тич ки аспект (135–264); IV. Рјеч ник на се ља 
Жу пе пив ске (265–548); V. Рјеч ник ка ту на Жу пе пив ске и не ких се ла фор ми ра них 
по сли је 1886. го ди не (549–679; Rézumé (680-681); VI. Из вод из ли те ра ту ре (682–685). 
На са мом кра ју су че ти ри при ло га у бо ји и кар та Жу пе пив ске.

У увод ном де лу мо но гра фи је да ти су основ ни по да ци о те ри то ри ји и про шло-
сти Жу пе пив ске и „по не што о жи во ту и оби ча ји ма Пи вља на“. Ов де је ау тор ка 
по себ но ис та кла да је жи вот се ља ка „био вр ло уре ђен и прав но и оби чај но“. Пи вља-
ни су по што ва ли не пи са не пле мен ске за ко не и чу ва ли сво је оби ча је. Ве ро ва ли су 
у Бо га и мо ли ли му се, по што ва ли вер ске пра зни ке, сла ви ли кр сну сла ву, а по себ но 
Бо жић и Бад њи дан. Ишли су у ма на стир и цр кве та мо где их је би ло, а би ло је до ста 
ме ста ко ја ни су има ли сво је бо го мо ље, па су њи хо ви жи те љи ишли у нај бли жу 
цр кву у су сед ном се лу и та ко чу ва ли сво је хри шћан ске оби ча је, за др жав ши и са чу-
вав ши их „до на шег вре ме на“. Име на по те са, про пра ће на при год ним ко мен та ри ма 
и об ја шње њи ма, а та кви ма ова обим на књи га за и ста оби лу је (Ка лу ђе ро ви на, Крс, 
Ма на стир, Ма на стир ки мли ни, По пов до, По по ва ча, Цр ква, Цр кви на и сл.) , у слу-
жби су нај по у зда ни јих илу стра ци ја на ве де них ре чи. То по ни ми ја Жу пе пив ске и 
ина че је кр ца та та ко зва ним се кун дар ним, стро го гле да но – не лин гви тич ким ин фор-
ма ци ја ма уз од го ва ра ју ће то по ни ме, а све у скла ду са опре де ље њем ау то ра из не тим 
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на са мом по чет ку мо но гра фи је: „Циљ ове мо но га фи је је да да што бо љи опис то-
по ни ма стич ке гра ђе за бу ду ћа мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња“, јер „ов дје је 
је зик у слу жби мул ти ди сци пли нар не на у ке“ , а „Бо га ти оно ма сти кон Жу пе пив ске 
пру жа са зна ња ко ја мо гу би ти од зна ча ја и за ван је зич ке на уч не ди сци пли не“ (стр. 
12). За ова кво опре де ље ње и при др жа ва ње све сно ода бра ног на че ла ау то ру ово га 
вред ног де ла би ће за хвал ни по сле ни ци из ви ше на уч них ди сци пли на. Оно ма сти-
кон Пи ве, као и дру гих срп ских кра је ва, све до чи о те шкој, не рет ко вр ло муч ној 
про шло сти, о стра да њи ма под вла да ви ном ве ли ких си ла Тур ске, за тим Ау стро у-
гар ске, а и дру гих, о тор ту ра ма и по ко љи ма не ду жног жи вља. О раз ме ра ма те шко 
об ја шњи ве нео ба ве ште но сти о на род ним стра да њи ма и по гро ми ма у не дав ној 
про шло сти, пре све га у то ку Дру гог свет ског ра та, у ко ме је Жу па пив ска по себ но 
стра да ла, све до че опо ми њу ћи, у ства ри за стра шу ју ћи ре до ви: „Тре ба ис та ћи да се 
до да нас ма ло зна о ге но ци ду у Жу пи пив ској 1943. го ди не што га је по чи ни ла ди-
ви зи ја „Принц Еу ген“. Син хро ни зо ва но су за три да на Све те Тро ји це, од око 5.000 
он да шњих ста нов ни ка (по пис из 1931. го ди не 5284), уби ли па за па ли ли око 1350 
же на, дје це и ста ра ца од ко ли јев ке до 99. го ди не“ (стр. 17). Кон крет ни по да ци о бро ју 
и ка рак те ру жр та ва чи та ју се уз од ред ни це Гре де, Ма ло је зе ро, Пе ћи на виж Ва га на, 
Ста ну шин гроб, Гроб ни це. Мај ка ау то ра ове књи ге гле да ла је ка ко јој у за па ље ној 
ко ли би го ри че тво ро де це од јед не и по до осам го ди на. Сли ку стра да ња Жу пља на 
у нај ве ћој свет ској раз ми ри ци уо кви ру је то по ним Ја ма, у ко ју су „пар ти за ни ба-
ца ли стри је ља не про тив ни ке 1941. го ди не“. 

Што се ти че је зи ка, ау тор ка је тај део све ла на са свим скром ну ме ру, јер стру ка 
већ рас по ла же бо га тим и по у зда ним оба ве ште њи ма о го во ру ис пи ти ва не обла сти. 
Суд о то по ни ми ји као чу ва ру ста рих јзич ких цр та ове рен је тра го ви ма дво ји не у 
при ме ри ма ти па: Осој на вр та, По да, Сту ден ца, Ци јеп ца, Клан ца, Ву ко до ла, де се-
ти не по твр да ли ка до ла и сл. По себ ног по ме на је сва ка ко вред но за па жа ње да „то по-
ни ми ја по твр ђу је го то во сва пре да ња о кре та њу по је ди них брат ста ва“, илу стру ју ћи 
то при ме ром по зна те по ро ди це Га го вић са Бе зу ја на Пив ској пла ни ни, чи је је пр во 
ста ни ште био жуп ски Орах (стр. 12).

Дру го по гла вље мо но гра фи је да је ис црп не по дат ке о на се љи ма Жу пе, о ка-
ту ни ма и но во фор ми ра ним се ли ма од 1876. го ди не. Ов де су да ти основ ни по да ци 
о свим на се ље ним ме сти ма, све по ро ди це ко је у њи ма жи ве, њи хо ве кр сне сла ве и 
ми кро то по ни ми ко ји ове ра ва ју и пра те кре та ње по је ди них по ро ди ца, њи хо во пре-
се ља ва ње у дру га се ла; ку ће, ку ћи шта и оме ђи не су вер ни све док њи хо вог не ка-
да шњег бо рав ка на тим ме сти ма: Ку ће: Го лу бо ви ћа /, Ку ли ћа/, Ре џо ви ћа/, Ста ре/, 
Ша ро ви ћа/, Шва би ћа/; Са ви ћа ку ћи шта, (397); оме ђи не: Га го ви ћа/, Ко сти ћа /, Пла
ка ло ви ћа/ (445) итд. Сти цај окол но сти су о чио је ау то ра са по себ ним иза зо ви ма, 
ина че не у о би ча је ним у по сло ви ма ове вр сте. Ме ђу об ра ђе ним ка ту ни ма има и оних 
ко ји су, од лу ком та да шње вла сти на Це ти њу на кон осло бо ђе ња тзв. Цр но гор ске 
Хер це го ви не од Ту ра ка, до де љи ва ни за ис па шу ста ро цр но гор ским пле ме ни ма Ко-
ма ни ма и Бан ди ћи ма. Ау тен тич на оно ма стич ка гра ђа не по гре ши во ука зу је на 
по ре кло ко ри сни ка па шња ка то га де ла Жу пе. У су сре ту Ста ро цр но го ра ца и Ста ро-
хер це го ва ца го то во не по гре ши во функ ци о ни ше фо но ло шка ди стинк ци ја из ме ђу 
два ју про зо диј ских си сте ма: из ме ђу пив ског, од но сно ву ков ског мо де ла и без ма ло 
по чет ног ста ро срп ског ак це нат ског си сте ма, раз ли ке оли че не у ми ни мал ним па ро-
ви ма ти па: Ра до ви ћа ка тун : Ра до ви ћа ка тун; Ву ко ти на по ља на : Ву ко ти на по ља на; 
Сни је жни ца : Сни је жни ца; Па ле жи : Па ле жи; Рав ни не : Рав ни не и сл. Вер ним за-
пи си ва њем је зич ких при ли ка на те ре ну ове ко ве че на је и уме шност Ста ро цр но го-
ра ца око ус по ста вља ња суп тил не ак це нат ске ди стинк ци је.

Не сум њи во ве ли ки труд сто ји иза по гла вља Се ма тич ки аспект, где су те-
мат ски из дво је ни и по је дин стве ној ме то до ло ги ји об ра ђе ни Ге о ло шки и ге о граф ски 
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тер ми ни у то по ни ми ји (135–163); Хи дро ни ми (163–170); Фи то ни ми у ми кро то по
ни ми ји (170–186); Зо о ни ми у ми кро то по ни ми ји (186–189); То по но ма стич ке ме та
фо ре (189–196); Кул тур ни то по ни ми (196–227); Ми кро то по ни ми обра зо ва ни од 
ан тро по ни ма (227–258); Ми кро то по ни ми не ја сних зна че ња (258–264).

У по гла вљу у ко ме се огле да и лу цид ност Жу пља ни у име но ва њу сво га окру-
же ња нај о бим ни ји део се од но си на ге о ло шке и ге о граф ске ре а ли је, на то по ни ме 
ко ји су мар ки ра ни сво јим ге о граф ским об ли ком, они ми иза ко јих сто ји са свим 
про зир на мо ти ва ци ја: бр до, до, до ли на, ду бо до ли на, вла ка, ко са, по ље, рав ни на...
итд . При ли ке на те ре ну (пре ко 30 по твр да ли ка бр до; до ли на у ви ше од де сет они ма 
у јед ном се лу, а у Жу пи – пре ко 200 по твр да!) сто је иза ви со ке фре квен ци је дво чла-
них на зи ва, где у уло зи де тер ми на то ра углав ном сто је атри бу ти, од но сно при де ви, 
нај че шће у функ ци ји бли жег од ре ђи ва ња ти па и об ли ка ло ка ли те та, обич но у 
кру гу ди стинк ци је: ве ли ки/ма ли, гор њи/до њи/ сред њи: До: Ве ли ки до/, Ве ли ки за
но вет ни/Ма ли за но вет ни/, Ве ли ки Кру шков /Ма ли Кру шков/; Гор њи/, До њи/, Гор њи 
Др пин/, До њи Др пин /, Сред њи до, а че сто се ко ри сти и при дев ан тро по ним ског 
по ре кла: Ба три ћев до, Бог да нов/, Бо ги шин/, Бо ги лов/, Бра ја нов/, Бран ков/...Шур ков/, 
Шу јов/Шу тов/ (ви ше од сто по твр да). 

Ра зу мљи во је што те рен углав ном об ра стао ни ским ра сти њем и ра зно ра зном 
шу мом оби лу је фи то ни ма ти па: Алу га, Алу ге (бу ко ва шу ма), Бор, Бо ро ви, Бу ква, 
Бу ко ва вла ка, Бу ко вац, Бу ко ви на, Вр бе, Вр бак, Гвозд, Граб, Гу стар, Је ла, Је ло ва че, 
Луг, Лу шки бри јег, Омар, Ома рић, Омо ри ке, Ти со ви на (176-179) итд. 

Шу ме и пла ни не су при род но ста ни ште зве ри, што је и ов де ре зул ти ра ло 
оче ки ва ним зо ни ми ма: Ву ко до, Ву чи до, Ме ђе ђа до ла, Ме ђе ђак, Ко за ри ца, Коз’а 
гре да, Ли си чи ште итд. И пти чи ји свет је по при лич но осве до чен у име но сло ву Жу пе 
пив ске: Го лу би ња ча, Го луб ња ча, Ја ре би ња до ли на, Ја стре би не, Ор ли ћи, Ор лов 
крш, Пре пе лич је, Со ко ли на, Ћу ко ва њи ва, Чав ча ри ца итд. 

Кад се по тр о ше ге о граф ски тер ми ни, фи то ним ске и зо о ним ске из ве де ни це, 
при бе га ва се ме та фо рич ним на зва њи ма, где до пу ног из ра жа ја до ла зи осе ћај Жу-
пља на за је зич ке ни јан се и есте ти ку у име но ва њу ре а ли ја са ко ји ма су се са жи ве ли 
и од ко јих жи ве. Број ни су по ка за те љи да лу цид ни Жу пља ни при ме ћу ју и ле по ту 
и же ље ни ква ли тет окру же ња (Би се рац, Бо жу ри ца, Ме де но бр до, Ме дљен, Ме дље
ни, Код мед ни це (слат ка кру шка), Ме ки до итд.), као што је, на дру гој стра ни, са свим 
про зир на мо ти ва ци ја име но ва ња по те са ти па: Зло ру пе, За мр штен, Ма ни та го ра 
(шу ма у ко јој је ла ко за лу та ти, из гу би ти се, а те шко се сна ћи и иза ћи из ње), Не
чу ло вац, Не ви дио/Не вид бог (део ка њо на Ко мар ни це ода кле се ви ди са мо „де лић“ 
не ба из над ре ке), Не во ља (део ка њо на Ко мар ни це ко ји се са мо ле ти „уз ри зик“ 
мо же пре га зи ти). Ја сно је ка кав ква ли тет зе мљи шта сто ји иза то по ни ма: Де ри до, 
Во ло де ри, Од рај лаз, Од ри во ле, Пен та ри ца, Ча кли итд.

Ви со ко ме сто у оно ма сти ко ну Жу пе др же ме та фо ре мо ти ви са не људ ским 
те лом: гла ва: Бор на гла ва, Ор ља /; гла ви ца: Гла ви ца, Апр цо ви ћа/, Бар ска/, Ба стач ка/, 
Бре зо ва/ (и још пре ко сто по твр да); гр ло: Гр лац, Гр лић, Гр лић По тр ка; ла кат: Ла кат, 
Ве ли ки / Ма ли/; ли це: Ли це (рав на стра на); пле ће: Пле ће, Ве ли ко/, Ка ме ни то /, Ма ло/, 
Пе ро во/, Рав но/ итд.; ра ме: Ра ме, Ве ли ко /, Бу ко во/, Ра мо, Бу ко во /, Ча ђе лич ко/, Ра
ме на (гре де и па со ви у ка њо ну Ко мар ни це); че ло: Че ли на, Ве ли ка Че ли на, Че ли нац, 
Че ли не (ли ти це, гре де) итд. 

У име но сло ву сва ког ре ги о на, па и Жу пе пив ске, сво је ме сто има и за ни ма ње 
чо ве ка, ње го во ру ко де ље, ве што ства ра ла штво и ко ри сно осми шља ва ње око ли не. 
Чи та о це ове књи ге че ка пра во је зич ко бо гат ство то га ти па, си ја сет та ко зва них кул-
тур них то по ни ма: Ба шча (воћ њак), Ба шче, Бу нар, Воћ њак, Врт, Вр ти ћи, Зе му ни ца, 
Млин, Мли ни ца, Мли ни ште, Њи ва, Њи ве, Огра да, Ор ни це, Ка тун, Ка ту ни, Ка ту
ни шта, Ко ли ба, Ко ли би шти не, Ко ри то, Ко тар, Ко та ри ште, Ко тац (тор за јаг њад), 
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Ку ћа ри шта, Плу жи на ( „ку ћа ра“, обје кат код то ра), По ја те, По ја ти не, При бој, 
Ра сад ник, Со лар ка, Ста ја, Ста ји ште, Тор, То ро ви итд.

Сва ки ве ћи по ток и ре ку мо ра ли су Жу пља ни са вла да ти, пре мо сти ти, по ста-
ви ти брв на, а на тај на чин из не дри ти пре гршт на зи ва ти па: Бе нат (ка ме на бра на, 
пре гра да на ре ци), Брв но, Мост, Мо сти на, Мо сти ште (са овом од ред ни цом де се-
ти на по твр да) и све та ко до они ма Ца ре ва ћу при је (ома њи, уза ни мост на Пи ви, 
са да под во дом је зе ра).

Оп ште при хва ће но на че ло да ло кал ни име но слов ар хи ви ра не ка да шње је зич-
ке при ли ке ов де је ове ре но ли ко ви ма у апла тив ном зна че њу углав ном не по зна том 
да на шњем књи жев ном је зи ку, на зи ви ма обич но мо ти ви са ним из гле дом, об ли ком 
по те са. Реч је о то по ни ми ма ти па: Вал (сте на), Вао, Ве ли ки /, Гор њи/ До њи /Ла зов/ 
Ма ли/Ци ган ски/, За жље бак, „ду гу ља ста гла ви ца из ме ђу То ри не и Ка ме ни ца“ (354), 
Ка ли ца, Ка ли це, Ком, Бле чи ћа Сур дуп, Сур ду пи, Пре па да ли це итд. 

Нај дра го це ни ји део књи ге чи ни збир ни кор пус по пи са них (ми кро)то по ни ма, 
по де љен на две це ли не: Рјеч ник на се ља Жу пе пив ске (265–548) и Рјеч ник ка ту на 
Жу пе пив ске и не ких се ла, фор ми ра них по сли је 1886. го ди не (549–679). На че ти ри-
сто пет на ест стра на уа збу че ни су сви на про стра ном те ре ну у по след њи час у већ 
за пу ште ним ка ту ни ма, а до брим де лом и на пу ште ним се ли ма, за пи са ни сви то по-
ни ми, дра го це ни и по у зда ни, че сто и нај по у зда ни ји све до ци је зич ког, ет нич ког и 
на ци о нал ног иден ти те та, па и кон ти ну и те та жи те ља јед ног ре ги о на. Ко ле ги ни ца 
Ма ра Ти ја нић Ву јо вић спа си ла је од за бо ра ва бо га то је зич ко бла го, чи ме се на нај-
ко ри сни ји и нај пле ме ни ти ји на чин оду жи ла стру ци и сво јој Жу пи, сво ме род ном 
кра ју. Са др жај ове оби ме мо но гра фи је до но си и дру ге ва жне по дат ке, по уч ну исти ну 
о тра ди ци о нал ном жи во ту и оби ча ји ма ста нов ни ка Жу пе, о по ро ди ца ма и њи хо вом 
кре та њу. У узор но уре ђе ном шти ву иш чи та ва се и ве ков на бор ба за оп ста нак јед ног 
на ро да на не мир ној ве тро ме ти ни и раз ме ђи ни, по при шту су сре та и сме на на ро да 
и ци ви ли за ци ја, ко је су оста ви ле траг у пре пле те ном име но сло ву Жу пе пив ске.

Овом сту ди јом је за о кру же на то по но ма стич ка сли ка Пи ве, с об зи ром на то 
да је мо но гра фи ја Ра дој ке Циц мил-Ре ме тић То по ни ми ја Пив ске пла ни не об ја вље на 
у пр вој књи зи Би бли о те ке Оно ма то ло шких при ло га СА НУ, 2010 год. Кроз им пре-
сив ни низ оно ма стич ких чи ње ни ца, ау тен тич них је зич ких по да та ка об ра ђе них на 
ви ше од хи ља ду стра на тек ста, про го во ри ла је на нај ве ро до стој ни ји на чин про шлост 
јед ног ре ги о на од ан ти ке до на ших да на И не са мо то. Са овом вред ном мо но гра-
фи јом ста ро хер це го вач ко пле ме Пи ва се, по сте пе ну је зич ке и ет но граф ске ис пи-
та но сти, про би ја на чел ну по зи ци ју на срп ском ет нич ком и је зич ком про сто ру, 
узе том у це ли ни. Ов де је ме сто за под се ћа ње да су нај вред ни ја де ла о про шло сти 
и жи во ту Пи ве и Пи вља на об ја вље на под кро вом во де ће на уч не ин сти ту ци је код 
Ср ба. Ов де је реч о сед мом де лу те вр сте, а сва су при пре ма на и пу бли ко ва на у 
окви ру озбиљн них на уч них по гра ма и иде ја углед них чла но ва Срп ске (кра љев ске) 
ака де ми је на у ка (и умет но сти): Јо ва на Цви ји ћа, Алек сан дра Бе ли ћа и Па вла Иви ћа. 
Не тре ба пре ви де ти ни чи ње ни цу да су про шлост и са да шњост Пи ве од за бо рa ва 
са чу ва ли Пи вља ни и Пи вљан ке, по нај ви ше: ака де ми ци Јо ван Ву ко вић, и Обрен 
Бла го је вић, за тим сво јим ра дом Све то зар То мић, Све то зар Га го вић, мр Ра дој ка 
Циц мил-Ре ме тић и Ма ра Ти ја нић-Ву јо вић. За слу жи ла је то, а сво је са пле ме ни ке 
и оба ве зи ва ла Пи ва сво јом уло гом у исто ри ји, на свим ње ним кра ци ма. И ви ше од 
то га за слу жу је ове ре ни ра сад ник срп ске ду хов но сти и Ву ко вог ма тер њег ди ја лек-
та, ми гра ци ја ма раз не тог до Гор ског Ко та ра и Сло ве ни је. За слу жу је то ста ро хер-
це го вач ко пле ме и због по зна те сра сло сти са све то са вљем, ко је, да се под се ти мо, 
ниг де ни је за жи ве ло и утка но у ду шу и би ће сво јих след бе ни ка као на про сто ру 
дур ми тор ског ма си ва узе тог у це ли ни.

Ра дој ка Циц милРе ме тић
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Ви то мир Ву ле тић је био из у зет на, и из у зет но сна жна лич ност ко ја је оби ље-
жи ла раз вој Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, по себ но Ка те дру за сла ви сти-
ку, и раз вој Ма ти це срп ске, на ро чи то оног ње ног на уч ног ди је ла ко ји са ба вио 
сла ви сти ком. 

Био је сла ви ста по себ ног ко ва, дра го цјен, је дин ствен и не по но вљив. Сма трао 
је да сва ки про фе сор стра ног је зи ка и књи жев но сти, а по себ но сла ви ста, мо ра бити 
ду бо ко уко ри је њен у сво ју на ци о нал ну књи жев ност и ве о ма до бро по зна ва ти ма-
тер њи је зик. Уто ли ко ви ше и бо ље уко ли ко се ба ви пре во ђе њем. 

Срп ски сла ви ста, ан гли ста, гер ма ни ста, ро ма ни ста, ори јен та ли ста ну жно је 
ком па ра ти ви ста; мо ра те мељ но по зна ва ти сво ју књи жев ност и кул ту ру, и из у ча-
ва ти кул тур не и исто риј ске ве зе сво га на ро да са књи жев но шћу, кул ту ром и исто-
ри јом на ро да чи ју је књи жев ност спе ци ја ли зи рао. Чо вјек те шко да по сто ји и да 
не што зна чи из ван сво је кул ту ре; те шко да ће не што зна чи ти у сви је ту, ако ни шта не 
зна чи у сво јој кул ту ри. То је основ но пи та ње иден ти те та: ка ко би ти Ја и би ти свој. 
А чо вјек не жи ви и не по сто ји сам, као што је и ње гов на род са мо је дан на ро дић 
ме ђу на ро ди ма, а ње го ва књи жев ност не за слу же но ма ло зна чи у сви је ту. Бит но је 
да уми је мо те сво је ври јед но сти пре по зна ти и пред ста ви ти сви је ту, по ре ди ти их 
са дру ги ма. Да би се то по сти гло, мо ра се сво ја књи жев ност, кул ту ра и исто ри ја 
зна ти, а да би се зна ла, мо ра се сту ди ра ти, те мељ но и си сте ма тич но.

Ви то мир Ву ле тић је мно го др жао до зна ња и шко ле. Шко ла, ако је до бра и 
стро га, га ран ту је зна ње и си сте ма тич ност. Зна ње мо ра би ти по у зда но или ни је 
зна ње; шко ла мо ра би ти стро га и за хтјев на или ни је шко ла. Дар је на уч ни ку, па и 
фи ло ло гу сла ви сти, нео п хо дан, али се од да ра не жи ви, већ од ра да и зна ња. Шко ла 
мо ра да ну ди и да тра жи. 

Све што чо вјек окре нут на у ци о књи жев но сти не ура ди као млад те мељ но и 
до кра ја, вра ћа ће му се ци је ло га жи во та као не до ста так, па чак и као трај ни ду хов ни 
ин ва ли ди тет. Мла дост је сте ври је ме уче ња, али се учи цио жи вот. На кон вен ци о-
нал но пи та ње: Шта ра ди те, про фе со ре?, oдговарао је нај че шће: Учим. Ка да не учим, 
ни шта не ва љам.

Би ти сла ви ста у Ср би ји и не ка да шњој Ју го сла ви ји зна чи би ти и ком пе тен тан 
ср би ста, ср бо кро а ти ста, ју го сла ви ста, а он да и по зна ва лац не ке сло вен ске књи жев-
но сти и кул ту ре. Нај ве ћа је ру ска, али то не зна чи да оста ле мо же мо за не ма ри ти.

Да би се при пре мио као сла ви ста, Ви то мир Ву ле тић је ди пло ми рао дви је сту-
диј ске гру пе: ср би сти ку, од но сно ју го сла ви сти ку и ру си сти ку. То је мо гао са мо изу-
зет но озби љан, пре ма се би строг и за хтје ван чо вјек. Али и то је сма трао не до вољ ним. 
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Пра ви сла ви ста би мо рао по зна ва ти и не ко за пад но-сло вен ски је зик и ње го ву књи-
жев ност. По ља ци и Че си има ју ве ли ку књи жев ност, и то се у Ср би ји мо ра озбиљ но 
про у ча ва ти. То би про фе сор сла ви сти ке мо рао озбиљ но зна ти. По зна ва ње бу гар ске 
књи жев но сти за јед ног ју го сла ви сту је сма трао при род ним; бу гар ска књи жев ност 
при па да ју жно сло вен ској „по ро ди ци“. При род но је он да што је про фе сор Ву ле тић 
био стал но не за до во љан сво јим зна њем: сла ви ста би мо рао да се као ком па ра ти ви ста 
су ве ре но кре ће кроз све сло вен ске књи жев но сти. Сва ка уско гру дост се вра ћа као 
бу ме ранг. При род но је и што ни је под но сио ми сти фи ка то ре и про дав це ма гле; они 
ће кад-тад по ка за ти сво ју пра зни ну и из гу би ти се у сво јој ма гли и ми сти фи ка ци ја ма. 

Исто ри ја књи жев но сти, по Ву ле ти ћу, не мо же се про у ча ва ти без по зна ва ња 
оп штег исто риј ског кон тек ста, оп ште дру штве не, свјет ске и на ци о нал не исто ри је. 
Ви то мир Ву ле тић је из у зет но до бро по зна вао срп ску и ру ску дру штве ну исто ри ју, 
го то во у ис тој мје ри као исто ри ју књи жев но сти. Не мо же те ту ма чи ти Бо ро ди но 
или Рат и мир, а не по зна ва ти рат с На по ле о ном. Исто ри ју је сма трао моћ ном и 
ве ли ком ди сци пли ном, спо соб ном да об у хва ти све – чи тав жи вот – па и исто ри ју 
књи жев но сти и кул ту ре. Два де се ти ви јек је сма трао по ма ло на ив ним за то што 
за по ста вља ди ја хро ни ју. Пре пли та ње ње го вих исто риј ских и фи ло ло шких зна ња 
нај о че вид ни је је у Ву ле ти ће вој књи зи Пе ра То до ро вић, Ру си ја и Обре но ви ћи (2007).

То не зна чи да се ни је за ни мао за те о ри ју књи жев но сти и ме то до ло ги ју. Им по-
но вао му је до при нос сло вен ских на ро да те о риј ској књи жев ној ми сли: ру ски фор-
ма ли сти, че шки струк ту ра ли сти, со вјет ски се ми о ти ча ри. Ро ман Ја коб сон, Ре не 
Ве лек и Ки рил Та ра нов ски од ле тје ли су у Аме ри ку из сло вен ских гни је зда. Са 
стра шћу се за ни мао за ком па ра ви стич ке шко ле, др жао кур се ве о кон такт ној и 
ти по ло шкој ком па ра ти ви сти ци, и пи сао о том пи та њи ма. 

На ини ци ја ти ву и пред лог Ви то ми ра Ву ле ти ћа уве де на је Те о ри ја књи жев-
но сти као оба ве зан пред мет на сла ви сти ци. Хва ла му што ми је као аси стен ту 
по вје рио да бу дем пр ви на став ник то га пред ме та. 

Ву ле тић је био у свом би ћу ком па ра ти ви ста, не са мо у про у ча ва њу ру ско-
срп ских књи жев них ве за. Ње го ви ра до ви о књи жев ној исто ри ји и ком па ра тив не 
сту ди је у осно ви су ме то до ло шки усмје ре ни и иза зов ни. Из њих се има шта на у-
чи ти; они под сти чу на ди ја лог. По че сто им се вра ћам и обра ћам. Лич но ме је под-
сти цао на ан га жо ва ње у Ма ти ци за про у ча ва ње ме ђу сло вен ских књи жев них ве за 
са срп ском књи жев но шћу у сре ди шту па жње. 

Се ми нар за сла ви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду нај већ ма је 
ње го во дје ло. Ту је про вео нај бо ље де це ни је сво га рад ног ви је ка као про фе сор ру ске 
књи жев но сти XIX сто ље ћа. Са сво јом су пру гом Ве ром обра зо вао је ге не ра ци је мла-
дих сла ви ста и по ди зао на уч ни под мла дак. Пре суд но је уче ство вао у об ли ко ва њу 
Би бли о те ке Се ми на ра и из у зет но ци је нио зна чај би бли о те ка ра у на уч ној би бли о-
те ци на уни вер зи те ту. Бри нуо је о сва кој књи зи и ча со пи су и сва ком при мјер ку се 
ра до вао. Пр ве при мјер ке сво јих књи га по кла њао је се ми нар ским би бли о те ка ма за 
сла ви сти ку у Но вом Са ду и Бе о гра ду. Мје сто би бли о те ка ра је сма трао из у зет но 
ва жним ка дров ским мје стом, рав ним по зна ча ју за Се ми нар и за обра зов ни и на уч-
ни про цес мје сту уни вер зи тет ског на став ни ка. Али би бли о те кар мо ра би ти пр во 
чо вјек основ не стру ке; мо ра би ти сла ви ста. 

Ра дио је са упор но шћу, стра шћу и љу ба вљу ка кве се ри јет ко сре ћу, под усло ви ма, 
сум њи че њи ма, оп ту жба ма и пра ће њи ма ко ји би дру го га де мо ра ли са ли. Ви то мир Ву-
ле тић је све сум ње и на па де на сво ју лич ност при мао као под сти ца је за упор ни ји и 
ис трај ни ји рад. У том по гле ду је био при мјер по сто ја но сти и упор но сти, увје рен да се 
ра дом и љу ба вљу све мо же пре ва зи ћи и из др жа ти. Рад је по бје да над не при ја те љи ма. 

Хра бри ли смо је дан дру гог Ву ко вом де ви зом ко ја је кра си ла со бу по кој ног 
про фе со ра Јо ва на Ка ши ћа. На ве шћу је скра ће ну и по сје ћа њу, ка ко сам је за пам тио 
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као лич ни жи вот ни про грам: Ра ди те и пје вај те јед на ко и та ко ће те се нај бо ље осве-
ти ти свим сво јим не при ја те љи ма и све их ре дом по сра ми ти.

Рад и љу бав су кључ не ри је чи ко ји ма бих оби ље жио лич ност Ви то ми ра Ву-
ле ти ћа. Мно го је во лио Алек сан дра Бло ка, а од ње га сам за пам тио, мо жда не са свим 
пре ци зно, Бло ко ву ре че ни цу ко ја нам је обо ји ци мно го зна чи ла: „Са мо за љу бљен 
чо вјек има пра ва да се бе сма тра чо вје ком“. Чо вјек без љу ба ви је сум њи во ли це. Као 
да смо је дан дру гом упу ћи ва ли то по лу при стој но пи та ње: „Ка ко сте као чо вјек?“ 
– то је зна чи ло: Има те ли до вољ но љу ба ви за се бе и за дру ге да би сте пре жи вје ли? 
Зра чи те ли до вољ но? Про из во ди те ли и ши ри те ли око се бе по зи тив ну енер ги ју?

Би ти уни вер зи тет ски на став ник, за Ву ле ти ћа је, из ме ђу оста лог, зна чи ло на-
пи са ти књи гу ко јом ће те по кри ти свој пред мет. Ви то мир Ву ле тић је на пи сао исто-
ри ју ру ске књи жев но сти XIX ви је ка. Сит не књи ге за си тан пред мет! Да ни шта 
дру го ни је ура дио, то је из у зет но пу но. А о то ме ко ли ко је ура дио свје до чи ње го ва 
огром на би бли о гра фи ја ко ју је не мо гућ но крат ко ко мен та ри са ти.

Ви то мир Ву ле тић је по сво јим идеј ним увје ре њи ма био и остао ли је ви ин те-
лек ту а лац, мно го ви ше, ду бље и до сљед ни је од сво јих кри ти ча ра и оних ко ји су 
га оп ту жи ва ли, про го ни ли, ка жња ва ли и над зи ра ли. Исти на, био је кри тич ки дух, 
и то ни је скри вао. От кад га ја знам, а то ће ре ћи од кра ја 1972. го ди не, био је не-
дог ма ти чан дух. И ње го во ства ра ла штво је у том зна ку – у зна ку из вор не европ ске 
и сло вен ске со ци јал де мо кра ти је и ње ног кри тич ког пре и спи ти ва ња. Све то зар Мар-
ко вић му је био јед на од кључ них лич но сти срп ске исто ри је и кул ту ре; вра ћао му 
се књи га ма ба рем три пу та. На рав но, опет ви ше кон тек сту ал но: у на ци о нал ном – 
срп ском – сло вен ском (срп ско-ру ском) и европ ском кон тек сту. Ви то мир Ву ле тић 
ни је ми је њао ни пре свла чио сво је иде о ло шке дре со ве и у том по гле ду је је дан од 
нај до сље ди јих љу ди ко је знам.

На пла ну ру ске књи жев но сти и ру ско-срп ских књи жев них ве за и од но са ура-
дио је без мјер но пу но. Али и на пла ну срп ске, па и са вре ме не срп ске књи жев но сти, 
о че му се ма ње зна, а тре ба да се зна. Зна чај ни су ње го ви ра до ви о До бри ци Ћо си ћу, 
и то о Ћо си ће вим глав ним дје ли ма – о Ко ре ни ма и Вре ме ну смр ти. Ње мач ки про-
фе сор сла ви сти ке из Хам бур га, пре во ди лац Мом чи ла На ста си је ви ћа и Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа на ње мач ки је зик, да нас спољ ни, ино стра ни члан СА НУ, Ро берт 
Хо дел, про вео је не ко ври је ме као сту дент на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Пра тио је пре да ва ња Ви то ми ра Ву ле ти ћа и Ми ро сла ва Еге ри ћа. Ова два 
но во сад ска про фе со ра има ла су вје ро ват но пре су дан ути цај да се Хо дел од лу чи за 
сво ју док тор ску ди сер та ци ју ком па ра тив ног ти па – о ска зу код Ље ско ва и Дра го-
сла ва Ми ха и ло ви ћа. Тај по да так у би бли о гра фи ја ма мо јих при ја те ља про фе со ра 
не мо же по сто ја ти, а то сма трам ве о ма зна чај ним за ста тус срп ске књи жев но сти у 
сви је ту, и то тре ба ре ћи и за пи са ти у Ма ти ци срп ској – да се чу је и да се зна. О 
свом зе мља ку, пи сцу Лај ко вач ке пру ге, ко ји је ис пи сао књи ге о кра ју око стол ног 
и бе лог Ва ље ва, Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу, Ви то мир Ву ле тић је 2005. го ди не 
об ја вио књи гу: Ра до ван Бе ли Мар ко вић: стил ске и је зич ке игре. 

Ви то мир Ву ле тић је ве о ма др жао до стил ских и је зич ких ига ра, до жи вог 
при по ви је да ња и илу зи је усме ног го во ра – до ска за, па је са свим при род но што је 
јед на од ње го вих ве ли ких љу ба ви Ни ко лај Ва си ље вич Го гољ. Већ спо ме ну ти Ро-
берт Хо дел свје до чи са ка квом је стра шћу Ву ле тић пре да вао Го го ља и до ча ра вао 
сту ден ти ма ње го ву ко ми ку. 

Ви то мир Ву ле тић је чо вјек ко ји се че сто су сре тао са со бом и се бе пре и спи-
ти вао. Ти су сре ти су из раз ду хов не за пи та но сти и по ста вља ју те шка пи та ња лич ног 
иден ти те та. Де бе ле књи ге су ре зул тат тих су сре та. Ис пла ти се за ви ри ти у њих. Из 
њих про го ва ра лир ска, осје тљи ва и осје ћај на, за пи та на сви јест срп ског ин те лек-
ту ал ца.
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Ни је мо је да го во рим о Ви то ми ру Ву ле ти ћу и Ма ти ци срп ској, али је нео п-
ход но ре ћи да је ову ку ћу про фе сор Ву ле тић по што вао вје ро ват но нај ви ше од свих 
срп ских ин сти ту ци ја. Ов дје је мно го на у чио, мно го ура дио, мно го за по чео и мно го 
до при нио. Збо р ник за сла ви сти ку Ма ти це срп ске на стао је на ње го ву ини ци ја ти ву. 
По др жа вао је из све сна ге про у ча ва ње књи жев них ве за срп ског на ро да са оста лим 
сло вен ским на ро ди ма у окви ру Ма ти це срп ске. У Ма ти ци је об ја вио низ чла на ка, 
сту ди ја, и књи га: Све то зар Мар ко вић и ру ски ре во лу ци о нар ни де мо кра ти, Ру ско
срп ска књи жев на по ре ђе ња, Ру си и Ср би у су сре ту, Ни ко лај Го гољ и ње го ве три 
„иди ле“.

Ви то мир Ву ле тић је круп на фи гу ра спр ске сла ви сти ке, а ње го ва ку ћа је би ла 
ма ла на уч на ака де ми ја. Он је био и остао чо вјек Ма ти це срп ске. 

За вр ша вам ово крат ко сло во ње го вим ри је чи ма с по чет ка пр ве књи ге Су сре
ти са со бом:

„Мо је ин те лек ту ал но и ем пи риј ско ис ку ство је по ка за ло да је не пре кид но 
су о ча ва ње са са мим со бом би ло у пре пле ту с мо јим од но сом с при ро дом и са дру-
штвом. Сва та три су о ча ва ња као је дин стве на це ли на уве ри ла су ме да има сми сла 
жи ве ти, има сми сла тро ши ти енер ги је и кроз тро ше ње об на вља ти их. Не ма сми сла 
уни шта ва ти се бе, згра жа ти се над са мим со бом. Тре ба по тра жи ти мо гућ ност да 
се чо век мо рал но оства ру је ра дом као нај моћ ни јим сред ством мо рал ног и ма те ри-
јал ног оп стан ка. Ду бо ко сам све стан да је и мо је ви ђе ње све та су бјек тив но, јед но-
стра но, да је про ис те кло из мо је фи зич ке, ум не и мо рал не огра ни че но сти. Све стан 
сам и то га да је оно је дан при лог оп штем ви ђе њу све та. Оста вља ли су нам на ши 
да љи и бли жи пре ци сво ја схва та ња жи во та уоб ли ча ва на на раз ли чи те на чи не. 
Оста ви мо и ми на шим по том ци ма сво је жи вот но ис ку ство исто та ко уоб ли че но на 
свој на чин. Све до тле док бу де љу ди би ће нај ра зли чи ти јих при ча о жи во ту. Ово је 
са мо јед на. Це ли на, ако по сто ји, са сто ји се од бес крај ног ни за по је ди нач ног.“

На во ди мо на кра ју и мо то у чи јем зна ку се од ви ја Ву ле ти ће во сво ђе ње соп стве-
ног жи вот ног би лан са и су о ча ва ња са со бом. То је са мо ова Ту ки ди до ва ре че ни ца:

„Учи ни ли смо ко ли ко смо мо гли, отр пе ли смо ко ли ко смо мо ра ли.“

Јо ван Де лић
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Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. ПрЕдаја руКоПиса
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2. ПроЦЕс рЕЦЕнЗирања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3. ЕлЕМЕнти рада (обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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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. ЦитиранЕ форМЕ
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...“, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. ЦитирањЕ рЕфЕрЕнЦи интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (саМарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurPhy 1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (дЕрЕтић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Павић 1972а: 

34), (Павић 1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радЕвић – МатиЦКи 2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (ЖивКовић 1970; 

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сувајџић 2005: 201; ПЕтКовић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. Цитирана литЕратура 
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег“ параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
Павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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радЕвић, Милорад, Миодраг МатиЦКи. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину“. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
ЖивКовић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПиПЕр, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
ниКолић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
fElluga, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 
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